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 سخن ناشر
 

 بسمه تعالى
 ١.على من تعّدى ذلك الحّد حّدًا

بيان نمود، ) يه وآلهصلى اهللا عل(خداى تبارك و تعالى هر آنچه را اّمت به آن نياز دارد، در آتاب خود نازل آرد و براى پيامبرش       
.و براى هر چيزى حّدى قرار داد و براى آن، دليلى گذاشت تا راهنماى آن باشد و بر هر آس آه از آن حد تجاوز آند، حّدى گذاشت                             

 )عليه السالم(امام محّمد باقر
ى آدمى در زندگى فردى و اجتماعى          آه در اين روايت شريف آمده، پاسخگوى همه نيازها             ترديدى نيست آه اسالم به عنوان دين خاتم، چنان            

هر چيزى، حّد و    .  روند اى سعادتمند و هدايت وى به شمار مى        قرآن و سّنت، دو منبع اصلى در برآوردن نيازهاى انسان در امر داشتن جامعه              .  است
شمارد، راه   اسخگوى نيازهاى بشرى مى   مرز و چارچوبى دارد آه در آتاب و سّنت، بيان شده است و به همان دليل آه خداوند تعالى، دين خود را پ                         

 .دستيابى به حدود و مرزها و احكام و تكاليف را نيز تعيين آرده است
در .  بر همين اساس، آسانى آه مرزهاى الهى و حدود شريعت را ناديده گرفته، زير پا بگذارند نيز در شريعت الهى، حكم خاّص خود را دارند                               

مواره در طول تاريخ فقه بر اين نقطه متمرآز بوده است آه در چارچوب موازين اجتهاد و استنباط، به تبيين                            اين ميان، همه تالش فقهاى اسالم، ه        
 .حدود الهى، احكام شريعت و تكاليف و حقوق انسانى بپردازند

ـ در هر دوره، به مقتضاى       همرضوان اهللا علي   تاريخ فقه شيعه و هزاران آتاب و رساله فقهى، گواه روشنى بر اين حقيقت است آه فقهاى شيعه، ـ                   
نيازهاى روز و ارتباطات اجتماعى و به فراخور مسئوليت خود در تبليغ دين و ابالغ شريعت، و ضرورت حيات فقه و فقاهت، به آن هّمت                                                  

ر علومى آه در فقاهت       به همين نسبت، ديگ    .  اند ترين مباحث را در حوزه علوم اسالمى، به فقه اختصاص داده                ترين و دقيق    اند و پردامنه    گماشته
همچون اصول فقه، تراجم و رجال، و حديث شناسى، گسترش و عمق يافته و صدها حوزه درس، شكل گرفته و هزاران آتاب، تأليف                                ;  نقش دارند 
 .شده است

ى و يا مقّلدان، صورت     مندان به علوم دين    اى از آثار فقهى، به دنبال درخواست و يا پرسشهاى متعّددى بوده است آه از سوى عالقه                     بخش عمده 
صدها مجموعه پرسش و پاسخ شرعى آه از قرنهاى نخست، از دوره شيخ صدوق، شيخ مفيد، سّيد مرتضى و شيخ طوسى تاآنون                           .  گرفته است  مى

 متعّددى است   هاى علميه و مرجعّيت شيعه وجود داشته و به دليل مراجعات           بر جاى مانده، حاصل روابط نزديكى است آه ميان مردم ديندار و حوزه             
 .شده است آه به علما مى
ميرزاى شيرازى،   »  المسائل مجمع«ميرزاى قمى و       »  الشتات جامع«:  هاى ارزشمند و متعّددى، چون         هاى اخير، تدوين مجموعه       در دوره  

ر صدها رساله آوچك و بزرگ در اينها در آنا. استمرار همان ارتباط علمى ميان مرجعّيت شيعه و مردم متدّين و متشّرع است آه همچنان ادامه دارد            
 .شرح مسائل شرعى و احكام فقهى است آه همواره مورد درخواست و مراجعه جامعه اسالمى است

از سوى ديگر، نيازهاى متعّدد جامعه دينى و قشرهاى مختلف اجتماعى، طبعًا ارائه و نشر مسائل دينى و احكام شرعى در قالبهاى مختلف، ولى                           
شود، فتاوا و نظرهاى      ياد مى »  مسائل مستحدثه «بويژه اگر به اقتضاى مسائل جديد، يعنى همان آه اينك از آن با عنوان                    ;  ندآ مناسب را اقتضا مى    

فقهى جديدى صادر شده باشد و يا به اقتضاى اجتهاد فّعال و مستمر و پوياى شيعه و به فراخور قدرت و تالش فقهى، براى فقيِه در مصدر مرجعّيت                                
، به ديدگاهها و در واقع، فتاواى جديدى انجاميده باشد و             )ر چارچوب موازين فقهى آه همواره مورد اهتمام فقهاى شيعه بوده و هست               و صد البته د   (

 .تبّدل رأى پيش آمده باشد
ل تأليف و تدوين    گمان، تبّدل رأى و فتوا آه امرى رايج در حوزه اجتهاد و فقاهت شيعى از آغاز تا آنون بوده است و يك مجتهد، نه در طو                                 بى

ديده است، نشانى روشن از حيات فقه و سرزندگِى فقاهت           اى جز آن نمى    چند آتاب، بلكه حّتى گاه در فاصله زمانى نگارش يك آتاب فقهى نيز چاره              
بر اساس موازين فقه و       دهد آه همواره خود را ملزم به تبعّيت از ادّله تالش براى استنباط احكام                        شيعه و جوالن فكرى و نشاط اجتهاد فقيهى مى            

شود و حاآى از صّحت، دّقت، جامعّيت و انطباق آن با               از آن ياد مى    »  جواهرى اجتهاد«يعنى همان آه در سالهاى اخير با عنوان            ;  داند فقاهت مى 
 .موازين پذيرفته شده و منابع اصيل استنباط است

آسانى آه  .  استنباط و تحصيل احكام شرعى از مجموع تفصيلى ادّله است              اىاند، اجتهاد، نهايت تالش فقيه بر        چنان آه در تعريف اجتهاد گفته       
چون شيخ طوسى،  دانند آه وجود دو يا چند نظر در يك مسئله فقهى براى فقهاى بزرگى    حّتى آشنايى اجمالى با آتب فقه استداللى دارند، به خوبى مى          

بازگويى فتاوا و اقوال     آه به »  الكرامة مفتاح« بر صفحاتى چند از آتاب ارزشمند        تنها مرورى .  رود محّقق حّلى و شهيدين، امرى عادى به شمار مى         
                                                           

 .٥٩، ص ١اصول الكافى، ج . ١
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پردازد، گواه اين حقيقت است، و اين را بايد از امتيازات و در عين حال از افتخارات فقه شيعه برشمرد و طبعًا آخرين نظرّيه                            فقها در هر مسئله مى    
 .شود محسوب مىترين نظر و رأى آنها  ترين و محققانه آنها دقيق

اهللا  حضرت آية هاى فقهى و فتاواى فقيه توانا           توان به برخى از آخرين نظريه        روست، مى  اى آه پيش    در اين فرصت و به مناسبت مجموعه         
ه است،   اشاره آرد آه هر چند متمايز از فتاواى مشهور و حّتى گاهًا از فتاوايى است آه اّدعاى اجماع بر آن شد                             العظمى حاج شيخ يوسف صانعى     

ولى هر يك از آنها، حاصل دهها ساعت مطالعه، بررسى و بازبينى ادّله و مراجعه مجّدد به متون فقهى در چارچوب موازين فقه و فقاهت و عنايت                                 
 : نمودتوان به موارد زير اشاره له دارد، مى از جمله فتاواى قابل توّجهى آه نشان از تبّدل رأى معّظم. به آاسرّيت و جابرّيت شهرت است

تفصيل در حكم ارتداد     ;  طهارت همه انسانها، چه مسلمان و چه غير مسلمان، يعنى توده مردمان، بجز معاندان دينى آنان آه بسيار اندك هستند                           
موجب شود، و آسى آه ارتداد وى         و مسلمانان مى  )صلى اهللا عليه وآله   (ميان آسى آه انكار اسالم توسط او موجب جرمى همانند هتك حرمت پيامبر              

َدوران حرمت غنا و موسيقى مدار محتواى آن نه َدوران مدار نفس                  ;  جرمى نباشد و تنها قصورًا مرتد شده است و يا هنوز در حال تفّحص است                      
تساوى ديه زن و مرد، اعم از قتل و غير آن و جريان قصاص و                   ;  مساوات مسلمان و آافر در قصاص      ;  عدم حرمت رباِى استنتاجى    ;  صوت و غنا  

از )  آه معاند نباشد  (ارث بردن غير مسلمان      ;  ه به مثل در قتل زن توسط مرد بدون نياز به رّد تفاوت همانند عكس آن و بدون تبعيض و ظلم                             مقابل
عدم شرطّيت ذآورّيت در قضا،      ;  عدم شرطّيت اجتهاد در قاضى و آفايت علم به مسائل و قوانين قضا هر چند از روى تقليد                       ;  مسلمان مانند عكسش  

ماليات :  الزم االتباع بودن نظامات اجتماعى آه بر پايه عدل و با رأى اآثريت مردم و حفظ حقوق جامعه باشد همانند                    ;  ت، مرجعّيت و واليت امر    فقاه
ها و غير آنها از مقّررات مربوط به اداره جامعه و حفظ امنيت فكرى و اقتصادى و جانى و مالى و                                     و قوانين شهردارى و مقّررات وزارتخانه        

 .عرضى و همه جانبه آنان
صانعى منتشر شده است آه هر يك، پاسخگوى بخشى از نياز و                       العظمى اهللا هاى متعّددى از حضرت آية        در سالهاى اخير، آتابها و رساله         

، منبعى  »لمسائلا مجمع«آه تا آنون بارها تجديد چاپ شده، آتاب               »  المسائل توضيح«عالوه بر آتاب      .  مندان و مقّلدان بوده است        خواسِت عالقه 
گيرد و تاآنون در چند نوبت        اين آتاب آه جلد نخست آن، بيش از دو هزار استفتا را در بر مى                  .  ارزشمند در پاسخگويى به پرسشهاى شرعى است       

 .وين شده استالمسائل تد له است آه از ميان هزاران استفتا گزينش شده و به ترتيِب توضيح اى گسترده از پاسخهاى معّظم منتشر شده، مجموعه
المسائل به شيوه معمول خويش و به تناسب، در                 ر مجمع د٢هستند،)قدس سره (قدر آه از شاگردان برجسته حضرت امام خمينى              مرجع عالى 

چنان آه ذآر تاريخ     ;  مندان نيز باشد   تواند راهگشاى پرسشهاى عالقه     اند آه مى   بسيارى موارد، به اجمال به برخى از ادّله مورد نظر اشاره آرده               
 .پاسخها نيز ويژگى ديگر آن مجموعه است

مندان به  له، در عين غنا و ارزشمندى آن، نياز بسيارى از عالقه ه عنوان دو منبع اصلى فتاواى معّظم    المسائل، ب  المسائل و مجمع   انتشار توضيح 
پيش روى داريد،   »  األحكام منتخب«اى آه با عنوان      مجموعه.  آرد اى آسان از مسائل و استفتائات از دو آتاب ياد شده را برآورده نمى               داشتن گزيده 

اين مجموعه آه گزينش و تدوين آن، نخست توسط برخى از فاضالن حوزه درس استاد صورت                    .  ز تدوين شده است    به انگيزه پاسخگويى به اين نيا      
له رسيده و توسط ايشان در برخى از مسائل آن، بازنگرى شده است و از اين رو، جديدترين آراى فقهى و فتاواى شرعى                          گرفته، به استحضار معّظم   

 .اى از آنها اشاره شد است آه پيش از اين، به پارهقدر را در خود جاى داده  مرجع عالى
آرزوى ما اين    .  آنيم قدر را مسئلت مى     هاى علميه و مرجعّيت شيعه و سالمتى مرجع عالى             از خداوند متعال دوام عّزت و نشاط علمى حوزه            

ترين  ترين و آاربردى   اى از مهم   هان گزيده مندان و عزيزانى باشد آه خوا       األحكام پاسخگوى خواست آن دسته از عالقه         است آه مجموعه منتخب    
 .شاءاهللا ان. له هستند فتاواى فقهى و پاسخهاى شرعى معّظم

 

 مؤسسه فرهنگى
 انتشارات مثم تمار

                                                           
اى به مراتب علمى ايشان         دهد آن بزرگوار، عنايت ويژه        اند نشان مى    له فرموده  درباره معّظم )  قدس سره (تعبيرى آه حضرت امام خمينى         .  ٢

اين آقاى صانعى وقتى آه سالهاى طوالنى در مباحثاتى آه ما داشتيم تشريف                      .  ما من آقاى صانعى را مثل يك فرزند بزرگ آرده              «:  اند داشته
اى در بين    بردم از معلومات ايشان، و ايشان يك نفر آدم برجسته           آردند و من حظ مى     آمدند با من صحبت مى     ايشان، بالخصوص مى  .  آوردند مى

 ).٢٣١، ص١٧صحيفه امام، ج (» روحانيون است و يك مرد عالمى است
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 .الّطاِهريَن، َو َلْعَنُة الّلِه َعلى َاْعداِئِهم َاْجَمعيِن ِالى َيْوِم الّديِن
 

 احكام تقليد
ولى در احكام غير ضرورى دين، يا بايد مجتهد باشد آه بتواند احكام را از روى دليل به                   ;  يقين داشته باشد  مسلمان بايد به اصول دين      )  ١مسئله  (

يعنى به دستور او رفتار نمايد، يا از راه احتياط، طورى به وظيفه خود عمل نمايد آه يقين آند تكليف خود را انجام                    ;  دست آورد، يا از مجتهد تقليد آند      
و اگر عملى را بعضى     ;  گويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد         دانند و عده ديگر مى      اى از مجتهدين عملى را حرام مى        ر عده مثًال اگ .  داده است 

توانند به احتياط عمل آنند، واجب است از مجتهد تقليد                پس آسانى آه مجتهد نيستند و نمى         .  دانند، آن را به جا آورد         واجب و بعضى مستحب مى      
ناگفته نماند آه عمل به احتياط، خود،        .  توانند به احتياط عمل آنند، اولى و احوط، تقليد و ترك عمل به احتياط است                   راى آسانى آه مى    بلكه ب ;  نمايند

 .نياز به قدرت علمى در حّد اجتهاد و يا تقليد در آيفيت احتياط دارد و به هر صورت، آار سخت و مشكلى است
زاده و    به دستور مجتهد است و از مجتهدى بايد تقليد آرد آه بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامى و حالل                        تقليد در احكام، عمل آردن     )  ٢مسئله  (

يعنى در فهميدن   ;  و نيز بنا بر احتياط واجب، بايد از مجتهدى تقليد آرد آه به دنيا حريص نباشد و از مجتهدين ديگر، اعلم باشد                           ;  زنده و عادل باشد   
 .زمان خود، استادتر باشدحكم خدا از تمام مجتهدين 

آند  و بعد از       آسى آه فتواى مجتهدش را از شخص عادلى شنيد و عمل آرد، مثل آنكه بشنود زميِن ِگل، آف پاى نجس را پاك مى                            )  ٣مسئله  (
 .وط قضاى آن استپاك آردن آف پايش با آن زمين، نماز بخواند، بعد خالفش ظاهر شود، اگر وقت باقى است، اعاده آند و اگر وقت گذشته، اح

ولى بقاى بر تقليد از مّيت اشكال ندارد و بقاى بر تقليد از مجتهد مّيت، بايد به فتواى مجتهد زنده                             ;  تقليد از مّيت ابتدائًا جايز نيست       )  ۴مسئله  (
ّتى در مسائلى آه عمل نكرده      تواند در همه مسائل، ح     آسى آه در بعضى از مسائل به فتواى مجتهدى عمل آرده، بعد از مردن آن مجتهد، مى                   .  باشد

جانب، مطلقًا   اى آه خواست يا تمام مسائل، به فتواى مجتهد زنده عمل نمايد، چون بقا به نظر اين                      تواند در هر مسئله     آما اينكه مى  ;  از او تقليد آند    
 .واجب گرچه مّيت، اعلِم از حّى هم باشد، جايز است نه

 .به اين معنا آه فرد بايد اعلم را شناسايى آند و بفهمد آه اعلم آيست; ه مشروطتقليد از اعلم، واجب مطلق است ن) ۵مسئله (
 .عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر، جايز نيست، مگر رجوع به اعلم) ۶مسئله (
 .ل عاِلم مقّدم استولى اعلم عادل، بر َاعد; اگر يكى از دو مجتهد مساوى، اورع يا اورع در فتوا باشد، اورع، مقّدم است) ٧مسئله (
اى آه َاعلم فتوا ندارد، مانند موارد احتياط واجب و تأّمل و محِل اشكال با رعايِت َاَالعلم َفاَالعلم،                               رجوع به غير اعلم در مسئله        )  ٨مسئله  (
 .ندارد مانعى
آرده  جتهد وقت، استفاده و به آن عمل مى       آمده است، از رساله م     اى پيش مى   اّما هرگاه برايش مسئله   ;  شخصى متوجه عنوان تقليد نبوده    )  ٩س  (
 آيا اين مقدار براى تحّقق تقليد و بقا پس از فوت او آافى است؟. است

 ٨/٣/٧۶ .ج ـ بله، آافى است

 تقليد از اعلم
 آيا تقليد از اعلم بر مكّلف الزم است يا خير؟ )١٠س (

نقل شده آه صريحًا    )قدس سره (ان به عدم لزوم آن فتوا داد با اينكه از محّقق ثانى             تو الزم است و چگونه مى    )  اگر نگوييم بنا بر اقوى    (االحوط   ج ـ على  

نيز منقول است آه عدم جواز تقليد از غير اعلم، از               )  قدس سره (بلكه از سّيد مرتضى علم الهدى       ;  اّدعاى اجماع بر عدم جواز تقليد از غير اعلم آرده             

 ١٣/١٠/٧٣ .مسّلمات شيعه است

 امرى نسبى است؟ مثًال آيا فردى آه داراى نظرّياتى در دين است، به صرف امضا شدن نظرّياتش توسط مجتهدى،                                       آيا اعلمّيت    )١١س   (
 توان از او به عنوان اعلم تقليد آرد؟ مى

علمّيه و آّر و فّر     هاى   ج ـ معيار، اعلمّيت در استنباط احكام شرعى از ادّله است و آن هم، منوط به آثرت تحصيل و تدريس خارج فقه و اصول در حوزه                          

 ١۴/۴/٧۴ .در مسائل فقهى است

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  )١٢س  (
 يح است يا خير؟آيا اين نحوه تقليد، صح. الشرائط، رساله شخصى را تهّيه و از او تقليد آردم انتخاب مجتهد جامع

ايد و بعد از تحقيق نيز اعلمّيت          ايد، يا بدون توجه به اين جهات، به فتواى ايشان عمل آرده               ج ـ اگر در آن زمان، به اعلم بودن ايشان اطمينان داشته               

 شخص اول بر شما واجب است و اّما اگر اعلمّيت شخص ديگرى را احراز آرديد، رجوع از       ;  ديگران برايتان محرز نشده، تقليد و عمل شما صحيح است         

 ٢٢/٨/۶٨ .ايد، مضّر به اعمال گذشته شما نيست عمل بعد از احراز، بايد منطبق با فتواى همان اعلم باشد، و اگر اآلن متوجه اعلمّيت ديگرى شده
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 رجوع از مجتهد حّى به مجتهد مّيت
توانيم به همان مرجع قبلى برگرديم يا خير؟ اگر               از مدتى مى   عالى برگرديم، آيا پس        اى از مرجع مّيت به حضرت         اگر در مسئله     )١٣س  (

 هايمان چيست؟ برگشتيم، تكليف نماز و روزه

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

 ۶/٢/٧٣ .ه تأثير داردداشته باشند آه بر نماز و روز

فتواى او   آرده و با اعتماد به     خود را با تقليد از مرجع تقليدش منطبق مى          شخصى هنگامى آه هنوز بالغ نبوده، اّما ممّيز بوده، اعمال             )١۴س  (
 خير؟ ز او باقى باشد ياتواند بر تقليد ا شخص، آن مرجع از دنيا برود، آيا مى حال اگر قبل از بلوِغ اين. داده است اعمالش را انجام مى

 ٢/٣/٧۶ .ج ـ مانعى ندارد و بقا برايش جايز است، چون بلوغ، شرط صّحت تقليد نيست

تدارك  براى دانند، آيا اآنون   بوده آه سّن تكليف را ُنه سالگى مى          »  رهم«عظام يا يكى از فقهاى    »  ره«اگر دخترى مقّلد حضرت امام        )١۵س  (
 بداند؟ عالى را مالك قرار داده، سيزده سالگى را شروع تكليف د فتواى حضرتتوان هاى قضا شده، مى نماز و روزه

دانسته برايش واجب است، ترك نموده، بايد قضاى آنها را طبق فتواى مرجع فوت شده به  ج ـ اگر قبًال به ُنه سالگى رسيده و نماز و روزه را با آنكه مى

 ٨/٣/٧۶ .جا آورد

 هاى بلوغ نشانه
 :بالغ شدن يكى از اين چهار چيز استنشانه )١۶مسئله (
 ;روييدن موى درشت باالى عورت. ١
 ;بيرون آمدن منى. ٢
 ;تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن سيزده سال قمرى در زن. ٣
 .ديدن خون حيض در زن. ۴
مانند اينها، نشانه بالغ شدن نيست، مگر        روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و                        )  ١٧مسئله  (

 .اينكه انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين آند
 نظر مبارك حضرت عالى در خصوص سّن تكليف چيست؟ )١٨س (

 ٨/٢/٧۶ .ج ـ سّن بلوغ، با نبود ساير عاليم مذآور، تمام شدن پانزده سال قمرى در پسران و سيزده سال قمرى در دختران است

آيا رعايت حجاب و انجام فرايض نيز از همين سن بر دخترانى آه از حضرت                     .  ايد سّن بلوغ دختران را سيزده سالگى بيان فرموده            )١٩س  (
 آنند، واجب است؟ عالى تقليد مى

خاص و با اهميت     اى   خصوصّيت عّفت و حياى اجتماعى و مقّررات آنها مسئله             ولى در مسئله حجاب،    ;  ج ـ آرى، بين فرايض و غير آن فرقى نيست             

 ٢٩/۵/٧۴ .است است آه براى دختران غيربالغ هم رعايتش الزم

 

 احكام طهارت
 آب مطلق و مضاف

آبى است آه آن را از چيزى بگيرند، مثل آب هندوانه و گالب، يا با چيزى مخلوط                        »  آب مضاف «.  آب يا مطلق است يا مضاف       )  ٢٠مسئله  (
٢;  آب ُآر.١: است آه بر پنج ِقسم است» آب مطلق«ن مخلوط شود آه ديگر به آن آب نگويند، و غير اينها       باشد، مثل آبى آه با مقدارى ِگل و مانند آ         

 . آب چاه.۵;  آب باران.۴; آب جارى. ٣; آب قليل .

 آب ُآر. ١
آه جمعًا  (و نيم باشد    از جهت مساحت، مقدار آبى است آه اگر در ظرفى آه درازا و پهنا و گودى آن، هر يك، سه وجب                       »  آب ُآر «)  ٢١مسئله  (
 َمن تبريز، بيست مثقال آم است و به حسب آيلوى              ١٢٨اّما از جهت وزن، از       ;  بريزند، آن ظرف را پرآند     )   وجب و هفت هشتم وجب است        ۵/۴٢

 .شود آيلوگرم مى» ۴١٩/٣٧٧«متعارف، بنا بر اقرب، 

 آب قليل. ٢
 .باشد آمترآبى است آه از زمين نجوشد و از ُآر » آب قليل«) ٢٢مسئله (
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ولى اگر آبى از باال با فشار روى چيز نجس           ;  شود اگر آب قليل روى چيز نجس بريزد يا چيز نجس به آن برسد، آن آب نجس مى                   )  ٢٣مسئله  (
جس پس آبى آه از مثل آفتابه و يا ظرف ديگرى روى چيز ن              .  رسد، نجس، و هر چه باالتر از آن است، پاك است             بريزد، مقدارى آه به آن چيز مى       

 .رسد، نجس است، نه بقّيه آبهاى ظرف ريزد، آنچه از آب آه به آن چيز نجس مى مى

 آب جارى. ٣
 .آبى است آه از زمين بجوشد و جريان داشته باشد، مانند آب چشمه و قنات» آب جارى«) ٢۴مسئله (
و يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده،             آب جارى اگرچه آمتر از ُآر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتى آه ب                  )  ٢۵مسئله  (
 .است پاك

 آب باران. ۴
شود و در فرش و       اگر بر چيز نجسى آه عين نجاست در آن نيست، يك مرتبه باران ببارد، جايى آه باران به آن برسد، پاك مى                             )  ٢۶مسئله  (

 .آيد رى ندارد، بلكه بايد طورى باشد آه بگويند باران مىولى باريدن دو سه قطره باران، اث; لباس و مانند اينها فشار الزم نيست

 آب چاه. ۵
جوشد، اگرچه آمتر از ُآر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتى بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه                            آب چاهى آه از زمين مى      )  ٢٧مسئله  (

اّما .  تها، مقدارى آه در آتابهاى مفّصل گفته شده، از آب آن بكشند             ولى مستحّب است پس از رسيدن بعضى از نجاس         ;  نجاست تغيير نكرده، پاك است     
براى پاك آردن چيزهاى متنّجس     .  آشى آه به منابع بزرگى مّتصل است آه حّداقل به اندازه چندين ُآر آب دارند، حكم آب جارى را دارند                      آبهاى لوله 

آرى، در مثل فرش و لباس آه فشاربردارند، بايد فشار داده شوند تا                  .  فى است آشى به آن، آا     بعد از ازاله عين نجس، مانند خون، رسيدن آب لوله             
آشيها اگر بر روى عين نجس برسد و از آنجا به لباس يا بدن برگردد، اگر چيزى از                       مقدار معتنابه از آن آب بيرون بيايد و بايد دانست آه آب لوله               
 .شود طور آه گفته شد، به محض برخورد، نجس مى عين نجس با آن نباشد، پاك است، برخالف آب قليل آه همان

 احكام آبها
 .آند و وضو و غسل هم با آن باطل است آب مضاف آه معناى آن گفته شد، چيز نجس را پاك نمى) ٢٨مسئله (

 نجاسات
 :يازده چيز است» نجاسات«) ٢٩مسئله (
۴;  منى.٣; بنابراين، فضله حشرات، مانند سوسكها نجس نيست. شندگوشت آه داراى خون جهنده با  بول و غائط انسان و حيوانات حرام .٢و    ١

 . َعرق شتر نجاستخوار.١١; فّقاع .١٠;  شراب.٩;  آافر معانِد دينى.٨;  سگ و خوك.٧ و ۶;  خون.۵; مردار .
پس .  آند، نجس است   َجستن مى يعنى حيوانى آه اگر رگ آن را بُبرند، خون از آن             ;  خون انسان و هر حيوانى آه خون جهنده دارد         )  ٣٠مسئله  (

 .آما اينكه گذشت آه فضله آنها هم نجس نيست; خون حيواناتى آه مانند ماهى و پشه خون جهنده ندارند، پاك است
صلى اهللا  (االنبيا، محّمد بن عبداهللا    دهد، يا پيامبرى حضرت خاتم     يعنى آسى آه منكر خداست، يا براى خدا شريك قرار مى           »  آافر«)  ٣١مسئله  (
غيرمعاندان از آنها، اظهر، عدم نجاست آنان است، گرچه          اّما;  اند  مطلقًا نجس  ٣و آّفار معاند،  ;  را قبول ندارد، يا در يكى از اينها شك دارد         )  ليه وآله ع

 .از ارتباط زياد با آنها اجتناب الزم است تا مبادا فرد مسلمان، تحت تأثير عقايدشان قرار گيرد
 . يا لباسى آه به آن آلوده شده، نماز نخوانندولى احتياط واجب آن است آه با بدن; عرق ُجُنب از حرام، نجس نيست)٣٢مسئله (

 احكام نجاسات
 .نجس آردن خط و ورق قرآن و جلد مخصوص آن، حرام است و اگر نجس شود، بايد فورًا آن را آب بكشند)٣٣مسئله (
تواند آن را    شود، مى  ل نمى دانيد؟ و آيا فردى آه در مقابل ُمسكر مقاوم است و عقلش زائ                ُمسكر چيست؟ آيا هر مسكرى را حرام مى          )٣۴س  (

 مصرف آند؟ از نظر مقدار مصرف، آيا بين آم يا زياد بودن ُمسكر، فرقى نيست؟

حّتى ;  شود و بين آم و زياد آن از جهت حكم شرعى فرق نيست و خوردن آن حرام است                     ج ـ به هر چيزى آه معموًال مست آننده است، ُمسكر گفته مى              

 ٣٠/۶/٧۵ . به جهت ديگرى، از ُمسكر، مست هم نشوداگر شخص در اثر استفاده زياد يا

 دانيد؟ در ُمالقى متنّجسات، تا واسطه چندم را نجس مى )٣۵س (

 ١٠/١٠/٨١ .باشد ج ـ متنّجس مانند نجس با سرايت، نجس آننده است و فرقى بين واسطه آم و زياد نمى

                                                           
ولى از روى دشمنى، عمدًا تحقيق        ;  آند و يا شّك در حّقانّيت دارد          داند اسالم بر حّق است و در عين حال، انكار مى                 معاند، يعنى آسى آه مى      .  ٣

 .باشد» عن جحود«ُآفرش خالصه، معاند آسى است آه . آند آند و اسالم را انكار مى نمى
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آنند، آيا جزء باطن است آه با رسيدن نجاست به              آن دندان را ُپر مى      ادندان مصنوعى، اعم از ثابت و غيرثابت، و نيز مواّدى آه ب                 )٣۶س  (
 نياز به تطهير ندارند، يا آنكه در صورت رسيدن خون به آن، بايد تطهير شود؟ آن،

 ٩/٣/٧۶ .شود ج ـ دندان مصنوعى، تا زمانى آه در دهان قرار دارد، نجس نمى

  طهارت و نجاست آّفار و اهل آتاب
 اند يا نه؟ آيا آشيشان مسيحى و يهودى هم نجس. اند ت آه اديان ديگر غير از دين اسالم، پيروانشان نجسمسّلم اس )٣٧س (

 ١/۶/٧٨ .، اظهر، طهارت و عدم نجاست آنان است)اند گونه آه اآثر آنها اين(ج ـ تنها آّفار معاند، نجس هستند، اّما غير معاندان 

خالصه آنكه مسائلى را آه تاآنون علم ثابت        ;  اند ه شده در اسالم است آه ماوراى حس و ماّده         شخص مسلمانى منكر برخى امور پذيرفت       )٣٨س  (
تواند با چنين    آيا همسر او با اينكه فرزندى در خانه ندارد و از اين جهت مسئوليتى متوجه او نيست، مى                  .  آند نكرده، قبول ندارد و علنًا هم اظهار مى       

توانند به آن خانه رفت و آمد آنند و از خوراآيها و آشاميدنيهاى آن استفاده آنند و يا در آن خانه                   م و دوستان او مى    مردى شرعًا زندگى آند؟ و آيا اقوا      
 نماز بخوانند؟

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

 ٢۵/٢/٧۴ .ديگر مسلمانان را دارد

 ُمطّهرات
 :گويند» مطّهرات«آند آه آنها را  ده چيز، نجاست را پاك مى)٣٩مسئله (
استبراى حيوان  .  ٩;  برطرف شدن عين نجاست در بعضى از موارد        .٨;   تبعّيت .٧;  اسالم.۶;   انتقال .۵;   استحاله .۴;   آفتاب .٣;   زمين .٢;   آب .١

 .شود احكام اينها به طور تفصيل در مسائل آينده گفته مى. يب شدن مسلمان غا.١٠; نجاستخوار

 آب. ١
 :آند با چهار شرط، چيز نجس را پاك مى» آب«) ۴٠مسئله (
 ;آند پس آب مضاف، مانند گالب و عرِق بيد، چيز نجس را پاك نمى;  مطلق باشد.١
 ; پاك باشد.٢
 ; بو يا رنگ يا مزه نجاست هم نگيردشويند، آْب مضاف نشود و وقتى چيز نجس را مى. ٣
 ٤. بعد از آب آشيدن چيز نجس، عين نجاست در آن نباشد.۴

 زمين. ٢
 :آند ف پا و تِه آفش نجس را پاك مىبا سه شرط، آ» زمين«) ۴١مسئله (
 ; زمين پاك باشد.١
 ; ِگل نباشد.٢
 اگر عيِن نجس مثل خون و بول، يا متنّجس، مثل ِگلى آه نجس شده در آف پا و تِه آفش باشد، به واسطه راه رفتن يا ماليدن پا به زمين                                                 .٣
 .شود برطرف

 آسفالت و زمينى آه با چوب فرش شده، با از بين رفتن عين نجاست پاك                             نجس، به واسطه راه رفتن روى          آفِش آف پا و ته     )  ۴٢مسئله  (
 .شود مى

 آفتاب. ٣
اند  زمين و ساختمان و چيزهايى آه مانند در و پنجره در ساختمان به آار برده شده، و همچنين ميخى آه به ديوار آوبيده                         »  آفتاب«)  ۴٣مسئله  (

 :دآن شود، با شش شرط پاك مى و جزء ساختمان حساب مى
اى آن را تر آنند تا آفتاب آن را            پس اگر خشك باشد، بايد به وسيله       .   چيز نجس به طورى تر باشد آه اگر چيز ديگرى به آن برسد، تر شود                    .١

 ;خشك آند
 ; اگر عين نجاست در آن چيز باشد، پيش از تابيدن آفتاب، آن را برطرف آنند.٢

                                                           
، احكام مطهرات بيان گرديده      »رساله توضيح المسائل  «پاك شدن چيز نجس با آب قليل، يعنى آب آمتر از ُآر، شرطهاى ديگرى هم دارد آه در                        .  ٤

 .است
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; شود آفتاب از پشت پرده يا ابر و مانند اينها بتابد و چيز نجس را خشك آند، آن چيز پاك نمى                     پس اگر   .   چيزى از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند      .٣
 ;ولى اگر ابر به قدرى نازك باشد آه از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند، اشكال ندارد

قدرى آم   ولى اگر باد به   ;  گردد  نمى به واسطه باد و آفتاب خشك شود، پاك         پس اگر مثًال چيز نجس     .   آفتاب به تنهايى چيز نجس را خشك آند          .۴
 ;باشد آه نگويند به خشك شدن چيز نجس آمك آرده، اشكال ندارد

پس اگر يك مرتبه بر زمين و ساختمان نجس بتابد و              .   آفتاب، مقدارى از بنا و ساختمان را آه نجاست به آن فرو رفته، يك مرتبه خشك آند                        .۵
 ;ماند شود و زير آن نجس مى ا خشك نمايد، فقط روى آن پاك مىروى آن را خشك آند، و دفعه ديگر زير آن ر

يا جسم پاك ديگرى فاصله نباشد، و اين شرط براى پاك شدن باطن زمين               تابد با باطن آن، هوا      بين ظاهر زمين يا ساختمان آه آفتاب به آن مى          .۶
 .است

 استحاله. ۴
مثل ;  شده است »  استحاله«گويند   شود و مى   ت چيز پاآى در آيد، پاك مى       اگر جنس چيِز نجس به طورى عوض شود آه به صور             )  ۴۴مسئله  (

ولى اگر جنس آن عوض نشود، مثل آنكه گندم نجس را آرد آنند يا               ;  آنكه چوِب نجس بسوزد و خاآستر گردد يا سگ در نمكزار فرو رود و نمك شود                
 .شود نان بپزند، پاك نمى

و ...  و در خوراآيها مانند آب نبات، ماست      )  اند گاوهايى آه ذبح شرعى نشده      استخوان خوك يا  تهّيه شده از مغز      (آيا مصرف ژالتين     )  ۴۵س  (
 نه؟ ، جايز است يا)استفاده براى جلد آپسول(داروهاى آپسولى 

تهّيه ژالتين،    در مراحل  ،)اند خوك يا حيواناتى مثل گاو آه ذبح شرعى نشده          از حيواناتى مثل  (ج ـ در صورتى آه مواد مورد استفاده براى تهّيه ژالتين              

ولى ;  اند و مصرف آنها مانعى ندارد        همانند تبديل سگ به نمك در نمكزارها، اين گونه ژالتينها پاك                به طور آّلى، تغيير ماهيت داده و استحاله گردد،            

ها جايز نيست، مگر در مواردى، از باِب           تحّولها و تغيير ماهيت صورت نگيرد، اين گونه ژالتينها پاك نيستند و مصرف آن                     درصورتى آه اين تبديل و      

.است تشخيص موضوع در مورد تغيير ماهّيت مواد، به عهده خود مكّلف               مصرف دارو آه در آن صورت، حرام نيست، گرچه نجس است و                معالجه و 

٢۴/١/٨٠ 

 آم شدن دو سوم آب انگور. ۵
دو قسمت آن آم شود و يك قسمت آن بماند، نجس نيست، اّما خوردن آن                يعنى   آب انگورى، آه جوش آمده، پيش از آنكه ثلثان شود،          )  ۴۶مسئله  (

بنابراين، قراردادن امثال خيار و     .  شود و نجس است و فقط با سرآه شدن پاك و حالل مى             ولى اگر ثابت شود آه مست آننده است، حرام         ;  حرام است 
طور، پختن و ُسرخ آردن آشمش هم         همان.  ز سرآه شدن مانعى ندارد     سرآه نشده، خوردن آن بعد ا       بادمجان براى ُترشى در آب انگورى آه هنوز         

فرموده، بر آب موجود در آن، عصير مورد روايات و ادّله            )قدس سره (طور آه صاحب مستند    همانثانيًا   ; آب در آن نيست    اوًالچرا آه   ;  مانعى ندارد 
 .و سوم آب انگور آم شود تا حالل باشد، وگرنه حرام استناگفته نماند آه مرّبايى آه با انگور تهّيه شود، بايد د. آند صدق نمى

 انتقال. ۶
آند، به   اگر خون بدن انسان يا خون حيوانى آه خون جهنده دارد، يعنى حيوانى آه وقتى رگ آن را بُبرند، خون از آن َجستن مى                              )  ۴٧مسئله  (
پس خونى آه زالو از بدن انسان          .  گويند»  انتقال«ردد و اين را       گ حيوانى برود آه خون جهنده ندارد و خون آن حيوان حساب شود، پاك مى                       بدن
 .گويند خون انسان است، نجس است شود و مى مكد، چون خون زالو به آن گفته نمى مى

 اسالم. ٧
شود و آافر معانِد      ، مسلمان مى   »َرُسوُل الّلهِ َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاالَّ الّلُه َو َاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّدًا                 «:  اگر آافر شهادتين بگويد، يعنى بگويد        )  ۴٨مسئله  (

ولى اگر موقع مسلمان شدن، عين نجاست با           ;  دينى، بعد از مسلمان شدن، يا دست برداشتن از عناد، بدن و آب دهان و بينى و َعَرق او پاك است                               
ز مسلمان شدن، عين نجاست برطرف شده است و             اّما اگر پيش ا    ;  رطوبت مسرى به بدن او بوده، بايد آن را برطرف آند و جاى آن را آب بكشد                        

 .رطوبتى از آن باقى نمانده، الزم نيست جاى آن را آب بكشد

 َتَبعّيت. ٨
 .آن است آه چيز نجسى به واسطه پاك شدن چيز نجس ديگر، پاك شود» تبعيت«
پوشانند و دست آسى آه او را غسل           ت را مى  اى آه با آن عورت ميّ       دهند و پارچه   تخته يا سنگى آه روى آن مّيت را غسل مى            )  ۴٩مسئله  (
 .شود شود، بعد از تمام شدن غسل، پاك مى دهد و همين طور آيسه و صابونى آه با آن شسته مى مى

 برطرف شدن عين نجاست. ٩
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غير آن از مطّهرات    شود و نياز به آب آشيدن و           آند با ازاله عين نجاست پاك مى         اجسام جامد نجس آه نجاست در آنها نفوذ نمى          )  ۵٠مسئله  (
; گيرد اّما مواردى آه در شرع راه خاّصى براى پاك آردن آنها معّين شده مثل ظرفهايى آه براى خوردن و آشاميدن مورد استفاده قرار مى                             ;  نيست

 .شود ظرفى آه سگ و خوك آن را ليسيده و يا از آن ظرف آب خورده، با ازاله عين نجاست، پاك نمى; مجراى بول
آيا محِل آن نجس     .  برند آيد، آه به وسيله پنبه الكلى آن خون را از بين مى                 موًال هنگام تزريق آمپول، مقدار آمى خون بيرون مى           مع  )۵١س  (

 است و بايد آب آشيد؟

 ١/٣/٨٠ .شود ج ـ نيازى به آب آشيدن نيست و با ازاله و از بين رفتن عين نجاست، بدن پاك مى

 ِاسِتبراى حيوان نجاستخوار. ١٠
اند و غذايشان همان عين نجاست انسان است، تا                بول و غائط حيوانات حالل گوشت آه به خوردن نجاست انسان عادت آرده                     )  ۵٢سئله  م(

 .نجاستخوار هستند، نجس است

 غايب شدن مسلمان. ١١
مسلمان غايب گردد، اگر عين      اگر بدن يا لباس مسلمان يا چيز ديگرى مانند ظرف و فرش آه در اختيار اوست، نجس شود و آن                           )  ۵٣مسئله  (

نجاست برطرف شده باشد و يا انسان احتمال بدهد آه آن چيز را آب آشيده يا به واسطه آنكه مثًال آن چيز در آب جارى افتاده، پاك شده است، اجتناب                               
 .از آن الزم نيست

 مسائل متفّرقه طهارت و نجاست
شود، وضو گرفتن و  ، همانند شير، سفيد و پس از مدتى صاف مى)مثل ُآُلر ( شيميايى   آشى، گاهى اوقات بر اثر استعمال موادّ       آب لوله   )۵۴س  (

 تطهير آردن با آن چطور است؟ آيا اين آب، مضاف است؟

دن، عرفًا گويد آه آب است و آب بو گويد آه آب آورد، يا اگر آسى آن را ببيند، مى اند، چون اگر آن را براى آسى ببرند، مى گونه آبها آب مطلق   ج ـ اين  

به عالوه، با شّك در صدق آب مطلق، چون قبًال مطلق بوده، آثار اطالق آب به حكم                  ;  گويند آه آب نداريم يا آب نيست       از آن صّحت سلب ندارد، يعنى نمى      

 ٨/٣/٧۶ .استصحاب، مترّتب است و با آبهاى ديگر، فرقى ندارد

 آند؟  است يا تابش آفتاب از پشت شيشه هم آفايت مىآيا تابش مستقيم الزم. يكى از مطهرات، آفتاب است )۵۵س (

 ٩/٣/٧۶ .آند ج ـ آفايت مى

 دارد؟ چسبانند، نجس شود، آيا بايد آن را بَكَنند و تطهير نمايند يا راه ديگرى براى تطهير آن وجود اگر موآتى آه به آف اتاقها مى )۵۶س (

است، اگر آب را با فشار به وسيله شيلنگ روى آن بريزند و يا فشار دهند، به طورى آه                       بلكه بعد از برطرف آردن عين نج       ;  ج ـ نيازى به آندن نيست      

/٨/٣ .شود و آن آبها هم، چون ُغساله آب لوله و مخزنهاى بزرگ است، پاك است و ُغساله آب قليل، نجس است آب درون آن خارج شود، پاك مى

٧۶ 

ولى ;  شود رماييد آه هر چيز، تا عين نجاست را از آن برطرف نكنند، پاك نمى                   ف ، احكام مطهرات مى    »المسائل توضيح«در رساله      )۵٧س  (
مستدعى است اين   .  اگر بو يا رنگ نجاست در آن مانده باشد، اشكال ندارد، در حالى آه بو و رنگ، اثر همان نجاست قبلى است و بايد نجس باشد                                 

 مسئله را توضيح دهيد؟

و اّما حكم آنها از حيث نظافت و بهداشت و مسائل شيمى و يا                  ;   بيان شده، مربوط به حكم شرعى آنهاست         ج ـ آنچه راجع به آبها و نجاست و طهارت            

فلسفى آنها، تابع مقّررات مباحث خودشان است و رعايت نظافت و بهداشت، خود، امرى مطلوب و مستحّب است و بسا در بعضى موارد، واجب هم                                     

 ٣٠/۶/٧۵ .باشد

، از  )اعّم از حيوانات حالل گوشت يا حرام گوشت          (شود   خالص طبيعى آه از آشورهاى غير اسالمى وارد مى           استفاده از چرمهاى       )۵٨س  (
 حيث طهارت و نجاست و نماز خواندن با آنها، چه حكمى دارد؟

آه معموًال  ( و ميته گرفته نشده       جانب، چرمها و پوستهاى تهّيه شده در بالد غير اسالمى، اگر اطمينان باشد آه از حيوانات مردار                    ج ـ به نظر اخير اين      

، نجس نيست، زيرا آنچه آه نجس است، مردار )امروزه مخصوصًا با توّجه زيادى آه به رعايت بهداشت در دنيا مطرح است، چنين اطمينانى وجود دارد        

 ٢۶/۴/٨١ .ردهمچنين نماز خواندن با آنها، چنانچه از حيوان حالل گوشت باشد، مانعى ندا; و جيفه است نه غير مذّآى

 خير؟ خواستم بدانم آه اين استيل الكل پاك است يا برند، استيل الكل است، مى از جمله مواّدى آه در ِآِرمهاى ضّد آفتاب به آار مى )۵٩س (

 .ج ـ انواع الكلهاى صنعتى و بهداشتى پاك است و تنها الكل مشروب آه مست آننده است، نجس است و خوردنش حّد شرعى دارد

  وسواسىاحكام
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بول و خون براى فرد وسواسى نجس        .  نظر حضرت عالى درباره وسواس اين است آه فرد وسواسى نبايد به اين حالت خود اعتنا آند                     )۶٠س  (
 است يا خير؟

 ديگران بگويند آه بول     مگر آنكه ;  ج ـ وسواسى نبايد به يقين خود اعتماد نمايد، و حّتى اگر به خون بودن، يا بول بودن يقين پيدا آند، برايش پاك است                          

 ٢٨/١٢/٧٢ .يا خون است

 

 وضو
 .در وضو واجب است آه صورت و دستها را بشويند و جلوى سر و روى پاها را مسح آنند) ۶١مسئله (
تا آخر چانه شست و پهناى آن، به مقدارى آه                   )  آيد بيرون مى   جايى آه موى سر      (درازاى صورت را بايد از باالى پيشانى               )  ۶٢مسئله   (
آند  يقين مختصرى از اين مقدار را نشويد، وضويش باطل است و براى آنكه             گيرد، بايد شسته شود، و اگر آسى        انگشت وسط و شست قرار مى       بين

 .بشويد اين مقدار آامًال شسته شده، بايد آمى اطراف آن را هم
يا  نده، مسح آند، و الزم نيست با دست راست باشد           وضو آه در دست ما      بعد از شستن هر دو دست، بايد جلوى سر را با ترى آب               )  ۶٣مسئله  (

 .است حكم و مراعات مسح با دست راست و از باال به پايين، مطلوب دو گرچه رعايت احتياط نسبت به هر; از باال به پايين مسح آند
هر اندازه آه مسح شود، آافى       جاى مسح است، و هر جاى اين قسمت، به            )  آه مقابل پيشانى است    (يك قسمت از چهار قسمت سر         )  ۶۴مسئله  (
اگرچه احتياط مستحب آن است آه از درازا به اندازه درازاى يك انگشت و از پهنا به اندازه پهناى سه انگشت بسته، مسح شود و مسح روى                                 ;  است

ما اينكه موهاى ربع     آ;  آند و مسح روى آنها باطل است          موهاى سر آه از سمت ربع چپ يا ربع سمت راست يا ربع پشت سر است، آفايت نمى                          
جلوى سر مسح نمود يا روى موها آه از پيشانى تجاوز نكند، اگر  جلوى سر هم، اگر جمع شده باشد و روى هم انباشته شده باشد، يا بايد بر َبَشره ربع           

شد آه مانع صدق مسح و رسيدن        رها شود، و مسح روى موى سرى آه رنگ شده يا روغن و مواّد زيباآننده در آن استفاده شده، اگر داراى ِجرم نبا                          
رطوبت به محِل مسح باشد، مانعى ندارد و شّك در ِجرم بودن و نبودن، حكم ِجرم بودن را دارد، چون عدم مانع بايد احراز شود و استصحاب عدم                                    

 .ِجرم، مفيد نيست، چون قطع نظر از اينكه استصحاب عدم جامع است، مثبت هم هست
پاها، بايد دست روى آنها آشيده شود، و اگر آسى دست را نگه دارد و سر يا پا را به آن بكشد، وضويش باطل در مسح سر و روى     )  ۶۵مسئله  (
 .آشد، سر يا پا مختصرى حرآت آند، اشكال ندارد ولى اگر موقعى آه دست را مى; است
دفعه و دست چپ را دو دفعه بشويد تا          شستن بار سوم در وضو حرام است، آيا مبطل وضو هم هست؟ اگر فردى دست راست را سه                         )۶۶س  (

 در مسح اشكالى پيدا نشود، وضويش صحيح است يا نه؟

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

رسد،  آيا آبى آه از شير به دست مى        .  بندند  آه خيس است، مى    جهت جلوگيرى از مصرف آب، در اثناى وضو، شير آب را در حالى                )۶٧س  (
 مضّر به وضو است؟ آيا بايد قصدآب وضو شود تا وضو صحيح باشد؟

اّما اگر ; ج ـ اگرترى  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 است                            

 ٣/٣/٧۶ .خارج شد، به طورى آه به دست منتقل نشود، وضو صحيح است و به هرحال، مسح بايد با آب وضو باشد نه با آبرطوبت آم با

 وضوى ارتماسى
وضوى ارتماسى آن است آه انسان، صورت و دستها را به قصد وضو، با مراعات شستن از باال به پايين در آب فرو برد و بعد از                   )  ۶٨مسئله  (

 .ا مسح نمايدآن سر و پاها ر

 شرايط وضو
 :شرايط صحيح بودن وضو دوازده چيز است

 ; آب وضو پاك باشد.١
 ; آب وضو مطلق باشد.٢
 ;گيرد، مباح باشد، اگرچه اباحه آنها الزم نيست همچنين بنا بر احتياط بايد مكان و فضايى آه در آن وضو مى;  آب وضو مباح باشد.٣
 ;ضو مباح باشد و همچنين طال و نقره نباشد بنا بر احتياط واجب، ظرف آب و.۵ و ۴
 ; اعضاى وضو موقع شستن و مسح آردن، پاك باشد.۶
 ; وقت براى وضو گرفتن و نماز خواندن، آافى باشد.٧
 ; به قصد قربت، يعنى براى انجام فرمان خداوند، وضو گرفته شود، و اگر براى خنك شدن يا به قصد ديگرى باشد، باطل است.٨
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يعنى شخص، اول صورت و بعد دست راست و بعد دست چپ را بشويد و بعد از آن، سر و                       ;  رتيبى آه گفته شد، به جا آورده شود         وضو به ت   .٩
ليكن اگر هر دو پا با هم مسح شود، مانعى ندارد، و               .  بعد پاها را مسح نمايد، و بنا بر احتياط واجب، نبايد پاى چپ را پيش از پاى راست مسح آند                         

 ;تيب وضو نگيرد، باطل استاگر به اين تر
 ; فرد آارهاى وضو را پشت سر هم انجام دهد، به نحوى آه عضو بعدى، قبل از خشك شدن عضو قبلى شسته يا مسح شود.١٠
 شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد، و اگر ديگرى او را وضو دهد، يا در رساندن آب به صورت و دستها و            .١١
اّما دادن ظرف آب يا گرفتن شيلنگ، بلكه         ;   سر و پاها به او آمك نمايد، به نحوى آه دو نفرى با هم دست بكشند و مسح آنند، وضو باطل است                          مسح

آشد، مبطل نيست و اعانتى آه وضو را باطل               شويد و دست مى      حّتى ريختن آب هم روى دست وضو گيرنده، با فرض  اينكه خود شخص مى                        
 ;اى آه گفته شود ديگرى او را وضو داد در خود وضو است، به گونهآند، اعانت  مى

 . در اعضاى وضو، مانعى از رسيدن آب نباشد.١٢

 احكام وضو
 .آند، بايد به شّك خود اعتنا نكند آسى آه در آارهاى وضو و شرايط آن، مثل پاك بودن آب و غصبى نبودن آن خيلى شك مى) ۶٩مسئله (

 ها وضو گرفتچيزهايى آه بايد براى آن
 :براى شش چيز وضو گرفتن الزم است)٧٠مسئله (
 ; براى همه نمازها غير از نماز مّيت.١
 ; براى سجده و تشّهد فراموش شده، اگر بين آنها و نماز، َحَدثى از او سرزده باشد، مثًال بول آرده باشد.٢
 ; براى طواف واجب خانه آعبه.٣
 ;باشد آه وضو بگيرد اگر نذر يا عهد آرده يا قسم خورده .۴
 ; اگر نذر آرده باشد آه جايى از بدن خود را به خّط قرآن برساند.۵
 . براى آسى آه الزم است و يا مجبور باشد آه دست يا جاى ديگر بدن خود را به خّط قرآن برساند.۶

 آند چيزهايى آه وضو را باطل مى
 :آند هفت چيز وضو را باطل مى) ٧١مسئله (
 ;ئط بول و غا.٢ و ١
 ; باد معده و روده آه از مخرج غائط خارج شود.٣
 ;شود ولى اگر چشم نبيند و گوش بشنود، وضو باطل نمى;  خوابى آه به واسطه آن چشم نبيند و گوش نشنود.۴
 ;برند، مانند ديوانگى و مستى و بيهوشى  چيزهايى آه عقل را از بين مى.۵
 ;)شود آه بعدًا گفته مى( استحاضه زنان .۶
 .آارى آه براى آن بايد غسل آرد، مانند جنابت .٧

 احكام وضوى َجبيره
 .شود ناميده مى» َجبيره«گذارند،  بندند و دارويى آه روى زخم و مانند آن مى چيزى آه با آن زخم و جاى شكسته را مى

 آن ضرر دارد، اگر اطراف آن شسته        اگر زخم يا ُدَمل يا شكستگى در صورت و دستهاست و روى آن باز است و آب ريختن روى                    )  ٧٢مسئله  (
ولى چنانچه آشيدن دست َتر بر آن ضرر ندارد، بهتر آن است آه شخص، دست َتر بر آن بكشد و بعد، پارچه پاآى روى آن بگذارد             ;  شود، آافى است  

بايد اطراف زخم به طورى آه در         توان آب آشيد،      و اگر اين مقدار هم ضرر دارد يا زخم، نجس است و نمى                ;  و دست َتر را روى پارچه هم بكشد         
وضو گفته شد، از باال به پايين شسته شود و بنا بر احتياط مستحب، پارچه پاآى روى زخم گذاشته و دست َتر روى آن بكشد، و اگر گذاشتن پارچه                                    

 .ممكن نيست، شستن اطراف زخم، آافى است و در هر صورت، تيّمم الزم نيست
 .نمايد اى وضو را گرفته باشد، فرد بايد تيّمماگر َجبيره تمام اعض) ٧٣مسئله (
تواند براى بقا بر     اى بگيرد، آيا مى    آسى آه به عّلت جراحات وارد شده به بعضى از اعضاى وضو، مجبور باشد آه وضوى َجبيره                      )٧۴س  (

 يا بايد دوباره وضو بگيرد؟تواند نماز بخواند  اى بگيرد؟ آيا با اين وضو مى طهارت، با اينكه وقت نماز نرسيده، وضوى َجبيره

/٧/٣  .تواند نماز بخواند فيه است، ظاهرًا مانعى ندارد و شخص با همان وضو مى اى به قصد بودن بر طهارت آه امرى مرغوٌب ج ـ وضوى َجبيره

٧۶ 
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 آننده محال است، سر و آار        رويم، دائمًا با روغنهاى صنعتى آه پاك آردن آن از روى دست، بدون مواّد پاك                 در مأموريتهايى آه مى     )٧۵س  (
 چيست؟ در چنين مواقعى تكليف وضو و غسل. توان با خود حمل نمود نمى داريم، و معموًال هم در اين مأموريتها مواّد پاك آننده در اختيار نيست و

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

 

 غسلهاى واجب
 :تاست غسلهاى واجب هفت

 غسلى آه به واسطه نذر و َقَسم و           .٧;   غسل مّيت  .۶;  غسل مّس مّيت   .۵;   غسل استحاضه  .۴;   غسل نفاس  .٣;   غسل حيض  .٢;   غسل جنابت  .١
 .شود مانند اينها واجب مى

 احكام جنابت
واب باشد يا بيدارى، آم باشد يا زياد، با شهوت باشد يا             بيرون آمدن منى، چه در خ      دوم;   جماع اول:  شود انسان به دو چيز ُجُنب مى     )  ٧۶مسئله  (

 .اختيار بدون شهوت، با اختيار باشد يا بى
اگر رطوبتى از مرد سالم خارج شود و نداند منى است يا بول يا غير اينها، چنانچه با شهوت و َجستن بيرون آمده و بعد از بيرون                                )  ٧٧مسئله  (

اّما در  ;   حكم منى دارد، و اگر هيچ يك از اين سه نشانه يا بعضى از اينها را نداشته باشد، حكم منى ندارد                          آمدن آن، بدن او سست شده، آن رطوبت،         
 .ولى وجود دو عالمت ديگر برايش الزم است; مرد بيمار، اگر با شهوت بيرون آمده باشد، در حكم منى است و الزم نيست بدن او سست شود

گانه  تواند عاليم سه   ب خارج شود، با توجه به  اينكه انسان در حال خواب و يا بعد از بيدارى، نمى                         اگر آبى از انسان در حال خوا         )  ٧٨س  (
 مربوط به ُمحتلم شدن را تشخيص دهد، تكليف چيست؟

 ٢۶/٧/٧۴ .ج ـ تا اجتماع عاليم سه گانه احراز نشود، شخص، ُجُنب نيست و تحقيق هم الزم نيست

 بيان فرماييد؟شرايط جنابت در خانمها را ) ٧٩س (

و با شّك در منى بودن، محكوم به        ;  شوند، مگر با يقين به خروج منى خودشان        شوند و در غير اين صورت، جنب نمى        ج ـ زنها فقط با آميزش جنب مى       

اخبار باب است،    نبودن آن است و جنب نيستند، هر چند رطوبت با شهوت و لّذت بردن و با سستى بدن همراه باشد و اين معنا، مقتضاى جمع بين                                           

 ٢/١/٧۶ .هرچند خالف آن معروف است

 آارهايى آه بر ُجُنب حرام است
 :پنج چيز بر ُجُنب حرام است) ٨٠مسئله (
، به احتياط واجب،    )عليهم السالم (همچنين اسامى مبارك پيامبران و امامان و حضرت زهرا         ;   رساندن جايى از بدن به خّط قرآن يا به اسم خدا            .١

 ;ا داردحكم اسم خدا ر
 ;، اگرچه از يك در داخل و از در ديگر خارج شود)صلى اهللا عليه وآله( رفتن به مسجدالحرام و مسجدالنبى.٢
واجب آن   و احتياط ;  خارج شود، يا براى برداشتن چيزى برود، مانعى ندارد          ولى اگر از يك در داخل و از در ديگر           ;   توّقف در مساجد ديگر     .٣

 ;هم توقف نكند، بلكه مطلقًا داخل نشود) هم السالمعلي(است آه در حرم امامان
 ; گذاشتن چيزى در مسجد.۴
; )فّصلت(سوره چهل و يكم      ;  )سجده(سوره سى و دوم قرآن       :  اند از  دار عبارت  هاى سجده  اى آه سجده واجب دارد، و سوره         خواندن سوره  .۵

 .اين چهار سوره را هم بخواند، حرام استو اگر يك حرف از ; )علق(سوره نود و ششم ; )نجم(سوره پنجاه و سوم 
آه دخول ُجُنب و حائض در آن حرام است، چيست؟ آيا حرم                    )  عليهم السالم (منظور از حرم در اماآن متبّرآه و مزار ائمه اطهار                 )٨١س  (

 امامزادگان هم مشمول اين حكم هست يا خير؟

شود، و دخول به حرم امامزادگان، اگر مسجد            و صحنهايى آه مسجد نيست، نمى       ج ـ منظور از حرم، اطراف ضريح و زير گنبد است و شامل رواقها                     

 ۴/٣/٧۶ .نباشد، حرمت ندارد، هر چند، احترام حرم امامزادگان نيز مطلوب است

چه خداوند تعالى، براى شخص ُجُنب و نيز شخص بدون وضو             و يا اسامى  )  عليهم السالم (لمس آردن پول منّقش به نامهاى معصومان         )٨٢س  (
 حكمى دارد؟

آه احترامًا روى نقد رايج نوشته شده براى آسى آه جنب و يا                         »  اسماُءاهللا«اهللا عليهم اجمعين ـ بلكه مّس              ج ـ مّس اسماى معصومان ـ صلوات            

 .بىوضوست، ظاهرًا مانعى ندارد

 غسل جنابت
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ولى براى نماز مّيت و سجده       ;  شود د آن، واجب مى    غسل جنابت به خودى خود، مستحّب است و براى خواندن نماز واجب و مانن                 )  ٨٣مسئله  (
 .هاى واجب قرآن، غسل جنابت الزم نيست شكر و سجده

 غسل ترتيبى. الف
بايد به نّيت غسل، نخست سر و گردن، بعد بقّيه بدن را بشويد، و ترتيب بين راست و چپ يعنى تقّدم راست بر                          »  غسل ترتيبى «در  )  ٨۴مسئله  (

 .باشد و الزم نيست، گرچه احتياط مستحب در رعايت است چپ در غسل شرط صّحت نمى
آرده، به اين صورت آه اول طرف راست، بعد طرف چپ و بعد سر و گردن را                      اگر آسى در غسل ترتيبى، ترتيب را رعايت نمى            )٨۵س  (
 يد اعاده و قضا نمايد؟شسته است، آيا غسل اين شخص صحيح است يا خير؟ اگر باطل است، در صورتى آه نماز خوانده، آيا با مى

رعايت نشود، غسل، باطل و اعاده و قضا هم الزم است، مگر در جاهِل قاصر آه اعاده و                     )  ترتيب سر و گردن و بقّيه بدن       (ج ـ اگر ترتيب الزم و واجب         

 ٨/٧/٧٩ .قضا الزم نيست و غسلش صحيح است و به حكم حديث رفع، شرطّيت ترتيب، از او مرفوع است

 ىغسل ارتماس. ب
 .آن است آه تمام بدن به نّيت غسل در آب قرار گيرد، هر چند به تدريج در آب فرو رود» غسل ارتماسى«) ٨۶مسئله (

 احكام غسل
و اگر تمام بدن آسى نجس باشد و        ;  در غسل ارتماسى بايد تمام بدن پاك باشد، ولى در غسل ترتيبى، پاك بودن تمام بدن الزم نيست                   )  ٨٧مسئله  (

 .پيش از غسل دادن آن قسمت آب بكشد، آافى استهر قسمتى را 
، بول يا رطوبتى از انسان خارج شود، آيا غسل باطل              )مثًال سر و گردن و قسمت راست بدن         (اگر پس از غسل دادن قسمتى از بدن              )٨٨س  (
 شود و بايد از اول شروع نمايد يا خير؟ مى

 ١٢/١١/٧۴ .بگيرد تواند نماز بخواند و براى خواندن نماز، بايد وضو غسل نمى با آنولى ; شود و نيازى به شروع مجّدد نيست ج ـ غسل باطل نمى

 حكم غسل چيست؟; شود قبل از غسل مانعى در بدن بوده آه پس از غسل مشاهده نمى )٨٩س (

تياط در اعاده است آه برخى از فقها هر چند به عّلت عدم توجه هنگام غسل، اح        ;  ج ـ حكم به صّحت، خالى از قّوت نيست، زيرا مشمول قاعده فراغ است             

 ۴/٣/٧۴ .اند اهللا اسرارهم ـ آن را فتوًا يا احتياطًا شرط جريان دانسته ـ قدس

 استحاضه
خون .  گويند مى»  مستحاضه«است و زن را در موقع ديدن خون استحاضه            »  خون استحاضه «شود   يكى از خونهايى آه از َرِحم زن خارج مى          

اند، نيست، چون هر دو خون از َرِحم است و با نبود آن، محّلى براى آن نيست، و خونى                         يى آه َرِحمشان را درآورده     حيض و استحاضه براى زنها     
 .شود، مثل بقّيه خونهاى بدن است آه فقط نجس است آه از آنها خارج مى

ولى ممكن است   ;  يد و غليظ هم نيست    آ خون استحاضه در بيشتر اوقات، زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بيرون مى                  )  ٩٠مسئله  (
 .گاهى سياه يا سرخ و گرم و غليظ باشد و با فشار و سوزش بيرون آيد

 .قليله، متوسطه و آثيره: خون استحاضه، سه ِقسم است) ٩١مسئله (
 ;دارند آلوده آند و در آن فرو نرود اى را آه زنان با خود برمى آن است آه خون فقط روى پنبه» قليله«
ولى به دستمالى آه معموًال زنان براى جلوگيرى از خون              ;  آن است آه خون در درون پنبه فرو رود و از طرف ديگر بيرون آيد                     »  همتوسط«
 ;بندند، جارى نشود مى

 .نيز آن است آه خون از پنبه به دستمال جارى شود» آثيره«

 احكام استحاضه
وضو بگيرد و ظاهر َفْرج را هم، اگر خون به آن رسيده، آب بكشد و پنبه را عوض                    در استحاضه قليله، زن بايد براى هر نماز يك           )  ٩٢مسئله  (

 .آند يا آب بكشد
اگر پيش از نماز يا در بين نماز، خوِن استحاضه متوسطه ببيند، بايد براى آن نماز غسل آند، و براى بقّيه نمازهاى آن روز غسل                              )  ٩٣مسئله  (

 .الزم نيست
، عالوه بر آارهاى استحاضه متوسطه آه در مسئله قبل گفته شد، مستحاضه بايد براى هر نماز، دستمال را                            در استحاضه آثيره   )  ٩۴مسئله  (

عوض آند، يا آب بكشد و يك غسل براى نماز ظهر و عصر، و يكى براى نماز مغرب و عشا به جا آورد و بين نماز ظهر و عصر فاصله نيندازد، و                   
صر دوباره غسل آند و نيز اگر بين نماز مغرب و عشا فاصله بيندازد، بايد براى نماز عشا دوباره غسل نمايد و                      اگر فاصله بيندازد، بايد براى نماز ع      

 .آند غسل از وضو آفايت مى
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 شرط نزديكى با مستحاضه، انجام غسل است؟ آيا مستحاضه قليله هم بايد غسل نمايد، يا وضو آافى است؟) ٩۵س (

غسل فقط در مستحاضه      .  آند، و وضو، شرط جواز مجامعت نيست           نيست و براى نمازهايش وضو آفايت مى          ج ـ در مستحاضه قليله، غسل واجب             

 ١۴/۴/٧۴ .متوسطه و آثيره، شرط جواز مجامعت است

 حيض
 .گويند مى» حائض«شود و زن را در موقع ديدن خون حيض  خونى است آه غالبًا در هر ماه چند روزى از َرِحم زنها خارج مى» حيض«
بينند، محكوم به حيض نيست، گرچه          يعنى خونى آه مى     ;  شوند مى»  يائسه«زنهاى سّيده، بعد از تمام شدن شصت سال قمرى                 )  ٩۶له  مسئ(

خوِن زمان يائسگى، گرچه همه خصوصّيات      .  شوند و زنهايى آه سّيده نيستند، بعد از تمام شدن پنجاه سال قمرى يائسه مى              ;  داراى صفات آن هم باشد    
ليكن باز هم احكام حيض را ندارد و استحاضه است، چون معيار در              ;  ارا باشد و عين همان خون باشد و به َحَسب واقع، حيض باشد             خون حيض را د   

آما اينكه مسافرى آه براى مثال، آمتر از مسافت شرعى، يعنى سه               ;  احكام شرعى حيض، آن است آه شارع آن را حيض قرار داده، نه هر حيض                  
 .رگردد، گرچه مسافر عرفى است، اّما مسافر شرعى نيست آه احكام مسافر را داشته باشدفرسخ و نيم برود و ب

 .بيند، حيض نيست خونى آه دختر پيش از تمام شدن ُنه سال و زن بعد از يائسه شدن مى) ٩٧مسئله (
را نداشته باشد، حيض نيست و اگر             هاى حيض      داند سيزده سالش تمام شده يا نه، اگر خونى ببيند آه نشانه                       دخترى آه نمى    )  ٩٨مسئله   (
 .شود آه بالغه شده است هاى حيض را داشته باشد و اطمينان به حيض بودنش پيدا آند، حيض است و معلوم مى نشانه
اند، عادت ماهيانه آنان را به نحوى          اخيرًا برخى از پزشكان، با تجويز قرصهايى مخصوص براى بانوانى آه به سّن يائسگى رسيده                     )٩٩س  (

بينند و به عبارت ديگر، براى جلوگيرى از مشكالت و            آنند آه مثل قبل از يائسگى، در هر ماه در تاريخ معّين و به مدت معّين، خون مى                     تنظيم مى 
رد يا  چنين خونى، از نظر شرعى حكم حيض را دا        .  دهند آورد، عادت ماهانه را استمرار مى      بيماريهايى آه قطع عادت ماهيانه براى بانوان پيش مى        

 را؟ حكم استحاضه

 ۵/۵/٧۵ .ج ـ در فرض مزبور، شرعًا محكوم به استحاضه است و احكام آن را دارد

آند و همراه با خوردن قرص، سه        خانمى در طول ماه رمضان براى جلوگيرى از عادت ماهانه، از قرص ضد باردارى استفاده مى                  )١٠٠س  (
بيند، آيا   آند و خون حيض مى       بيند و بعد از ماه مبارك رمضان، قرص خوردن را قطع مى                   هايى مى  روز پشت سر هم، به مقدار خيلى آم لّكه             

 باشد يا نه؟ هاى قبلى ملحق به خون حيض است؟ آيا اين سه روز حيض مى لّكه

اّما اگر در   ;  ض است محفوظ مانده و خون هيچ قطع نشده است، آن سه روز هم حي              درپى بودن حيض،   ج ـ در صورتى آه در آن سه روز، مواالت و پى            

 ٣٠/۴/۶٩ .هر روز مقدارى آم، لّكه خون ديده است، حيض نيست

 احكام حائض
 :چند چيز بر حائض حرام است)١٠١مسئله (
ولى به جا آوردن عبادتهايى آه وضو و غسل و تيّمم براى آنها الزم                 ;   عبادتهايى آه مانند نماز بايد با وضو يا غسل يا تيّمم به جا آورده شود                  .١

 ;نيست، مانند نماز مّيت، مانعى ندارد
 ; تمام چيزهايى آه بر ُجُنب حرام است و در احكام جنابت گفته شد.٢
بلكه ;  گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد           جماع آردن در َفْرج و ُدُبر، آه هم براى مرد حرام است و هم براى زن، اگرچه به مقدار ختنه                            .٣

 .گاه را هم داخل نكند آمتر از ختنهاحتياط واجب آن است آه مقدار 

 نفاس
بيند، اگر پيش از ده روز يا سِر ده روز قطع              آيد، هر خونى آه زن مى       اى آه اولين جزء بچه از شكم مادر بيرون مى            از لحظه )  ١٠٢مسئله  (
 .گويند مى» نفساء«است و زن را در آن حالت » خون نفاس«شود، 
اى هم از َرِحم زن خارج شود و خود زن بداند، يا چهار نفر قابله بگويند                  مام باشد، بلكه اگر خوِن بسته     الزم نيست آه خلقت بچه ت     )  ١٠٣مسئله  (

 .شد، خونى آه تا ده روز ببيند، خون نفاس است ماند انسان مى آه اگر در َرِحم مى
 .شود ممكن است خون نفاس، يك لحظه بيشتر نيايد، ولى بيشتر از ده روز نمى) ١٠۴مسئله (
 بيند، نفاس است يا استحاضه؟ آنند، خونى آه مى شود و بچه را از پهلوى او خارج مى زنى آه ِسزارَين مى )١٠۵ س(

و اّما  ;  آيد، محكوم به نفاس است، هر چند طفل را با جّراحى از پهلو خارج آرده باشند                        ج ـ خونى آه از مجراى طبيعى و به سبب والدت بيرون مى                  

 ۵/٣/٧۶ .شود، نفاس نيست واسطه جّراحى خارج مىخونى آه از محِل عمل به 

 مسائل متفّرقه غسل
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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   )١٠۶س  (
 را چطور؟ غسل مستحب و رجايى را چطور؟) مثل غسل توبه(رجايى 

 ٧/٨/٧۴ .و تداخل اغسال، مطلقًا جايز استج ـ آرى، مانعى ندارد 

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                       )١٠٧س  (
و يا  »  ه وضوء اّال غسل الجنابة    آّل غسل قبل  «طور آه در مرسله ابن ابى عمير آمده            ِاجزاء و عدم لزوم وضو اختصاص به غسل جنابت دارد همان            

 ؟»فى آّل غسل وضوء ِاّال الجنابة«در مرسله ديگرش آمده 

الغسل يجزى عن   «طور آه در صحيحه محمد بن مسلم آمده            ج ـ اظهر ِاجزاء غسل از وضو در همه اغسال است و اختصاص به جنابت ندارد و همان                       

يتش در همه جا مجزى از وضو است و لسان مثل صحيحه به خاطر اظهرّية بر لسان                             غسل به خاطر اطهر      »الوضوء و اّى وضوء اطهر من الغسل          

 ١٠/١٢/٧٨ .باشد مى شود و با جمع عرفى، تعارض بر فرض تحقق، بدوى مى مرسله، مقّدم است و ظاهر بر اظهر حمل

 ر؟آند، غسل دارد يا خي خونى آه دختر پس از شب عروسى به مدت يك يا دو روز مشاهده مى )١٠٨س (

 ۴/۶/٧۶ .آند ج ـ خير، اين خون غسل ندارد، چون خوِن قروح و جروح است و بايد پس از آنكه غسل جنابت را انجام داد، خود را براى نماز تطهير

بيند،  ، ولى در ماه مبارك رمضان، در روز هشتم نيز لك مى      )عادتش هميشه هفت روز بوده است     (خانمى صاحب عادت عددّيه است        )١٠٩س  (
 لك چه حكمى دارد؟ آيا حيض است يا استحاضه؟اين 

آند، استحاضه است، و اگر  رسد، محكوم به حيض است، و اگر مطمئن است آه از ده روز تجاوز مى             ج ـ اگر مطمئن است آه ديدن خون به ده روز نمى           

شود آه استحاضه     اگر تجاوز آرد، معلوم مى      ;   نه آند يا  شّك دارد، بايد بين اعمال مستحاضه و تروك حائض، جمع آند، تا معلوم شود آه تجاوز مى                         

شود آه حيض بوده و بايد مجّددًا غسل حيض را انجام دهد، و                   بوده، و فرض هم اين است آه به وظايفش عمل نموده، و اگر تجاوز نكرد، معلوم مى                       

 ٣٠/۴/۶٩ .چون محّرمات حائض را ترك نموده، باز گناهى بر او نيست

 غسل مّس مّيت
اند، مس آند، يعنى جايى از بدن خود را به آن برساند، بايد غسل                    اى را آه سرد شده و غسلش نداده          اگر آسى بدن انسان مرده     )  ١١٠مسئله  (

اختيار، حّتى اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان مّيت برسد،  مّس مّيت نمايد، چه در خواب مّس آند، چه در بيدارى، با اختيار مّس آند يا بى          
 .اى را مّس آند، غسل بر او واجب نيست ولى اگر حيوان مرده; يد غسل آندبا

 .اگرچه جايى را آه سرد شده، مّس نمايد; اى آه تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نيست براى مّس مرده) ١١١مسئله (
 شود يا نه؟ جب مىآند، آيا غسل مّس مّيت بر او وا دهد و آفن مى آسى آه مّيتى را با دستكش غسل مى )١١٢س (

، بايد غسل مّس مّيت آند، و در )يعنى جايى از بدن خود را به آن برساند(اند، مّس آند  اى را آه سرد شده و غسلش نداده      ج ـ اگر آسى بدن انسان مرده      

 ١٩/١٢/٧۵ .فرض سؤال، غسل مّس مّيت واجب نيست، چون مّس نشده است

 احكام محتضر
تضر است، يعنى در حال جان دادن است، مرد باشد يا زن، بزرگ باشد يا آوچك، بايد به پشت بخوابانند، به                          مسلمانى را آه مح   )  ١١٣مسئله  (

اى آه ممكن است، بايد      طورى آه آف پاهايش به طرف قبله باشد، و اگر خواباندن او آامًال به اين شكل ممكن نيست، بنا بر احتياط واجب، تا اندازه                          
نانچه خواباندن او به هيچ وجه ممكن نباشد، به قصد احتياط او را رو به قبله بنشانند، و اگر آن هم نشود، باز به قصد                                به اين دستور عمل آنند، و چ       

 .احتياط او را به پهلوى راست يا به پهلوى چپ، رو به قبله بخوابانند
 

 احكام اموات
شود و چنانچه هيچ     گر بعضى انجام دهند، از ديگران ساقط مى        غسل و آفن و نماز و دفن مسلمان، بر هر مكّلفى واجب است و ا                )  ١١۴مسئله  (

 .اند آس انجام ندهد، همه معصيت آرده
 .براى غسل و آفن و نماز و دفن مّيت، بايد از ولّى او اجازه بگيرند و اذن فحوى و رضايت او آافى است) ١١۵مسئله (

 احكام غسل مّيت
 :واجب است مّيت را سه غسل بدهند) ١١۶مسئله (
 .، با آب خالصسوم; مخلوط باشد» آافور«، با آبى آه با دوم; مخلوط باشد» سدر«، با آبى آه با ولا
 .دهد، بايد مسلمان دوازده امامى و عاقل و بالغ باشد و مسائل غسل را هم بداند آسى آه مّيت را غسل مى) ١١٧مسئله (
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 اينكه قبل از چهار ماهگى خلقتش آامل شده، بايد غسل بدهند، و اگر چهار ماه                  بچه سقط شده را اگر چهار ماه يا بيشتر دارد و يا             )  ١١٨مسئله  (
 .آنند اى بپيچند و بدون غسل، دفن آمتر دارد و خلقتش آامل نشده، بايد در پارچه

دهند، و  غسل مّيت، مثل غسل جنابت است و احتياط واجب آن است آه تا غسل ترتيبى ممكن است، مّيت را غسل ارتماسى ن                                  )  ١١٩مسئله  (
ناگفته نماند آه عمده در      .  احتياط مستحب آن است آه در غسل ترتيبى، هر يك از سه قسمت بدن را در آب فرو نبرند بلكه آب را روى آن بريزند                                  

هى خودآار  بلكه اگر به وسيله دستگا    ;  غسل مّيت، تحّقق غسل به نحو مذآور است  با قصد قربت و الزم نيست آه حتمًا با دست و بدون واسطه باشد                         
آه در اختيار غسل دهنده باشد، آبها به بدن مّيت برسد، غسل صحيح است، هر چند دستگاه با فشار دادن دآمه و روشن آردن آليد، آب را بريزد و                                   

سه غسل جداگانه است آه     به هر حال، عمده، تحّقق      .  مخلوط نمايد  مّيت را از اين پهلو به آن پهلو بخواباند و همان دستگاه هم آبها را با سدر و آافور                    
بلكه اگر با دستگاههاى خودآار، رعايت نظافت بيشتر براى غسل                ;  با نّيت قربت انجام گيرد و راه و وسيله تحّقق، دخيل در صّحت غسل نيست                       

من دوست  «:  ست آه ا)  عليه السالم (چگونه چنين نباشد و حال آنكه در روايت صحيح از امام صادق                  .  دهنده، بلكه مّيت بشود، اولى و بهتر است            
 ٥.»بپيچد اى را به دور دست خود دهد در هنگام غسل دادن، پارچه دارم آسى آه مّيت را غسل مى مى

 احكام آفن مّيت
 .گويند، آفن نمايند مى» سرتاسرى«و » پيراهن«، »ُلنگ«چه آه آنها را مّيت مسلمان را بايد با سه پار) ١٢٠مسئله (
اى باشد آه مردم به آن لنگ و پيراهن بگويند، گرچه بنا بر احتياط مستحب، ُلنگ بايد از ناف تا                              لنگ و پيراهن بايد به اندازه       )  ١٢١مسئله  (

برسد، و همچنين بنا بر احتياط مستحب، پيراهن بايد از سِر شانه تا نصف ساق                  زانو، اطراف بدن را بپوشاند و بهتر آن است آه از سينه تا روى پا                   
اى باشد آه يك طرف آن        پا، تمام بدن را بپوشاند و درازى سرتاسرى بايد به قدرى باشد آه بستن دو سر آن ممكن باشد، و پهناى آن بايد به اندازه                                 

 .روى طرف ديگر بيايد
آما اينكه مستحّب است مخارج ترحيم        ;  در افزايش عمر مؤّثر است       آفن خود را تهّيه نمايد و تهّيه آن،           مستحّب است آه انسان،    )  ١٢٢مسئله  (
 .باشد اّما بايد از پول حالل و خمس داده شده; اّيام ثالث خود را هم تهّيه نمايد و

 احكام ُحنوط
 دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاى او آافور  بعد از غسل، واجب است مّيت را حنوط آنند، يعنى به پيشانى و آف             )  ١٢٣مسئله  (

بمالند، و مستحّب است به سر بينى مّيت هم آافور بمالند و بايد آافوِر ساييده و تازه باشد و اگر به واسطه آهنه بودن، عطر آن از بين رفته باشد،                                          
 .آافى نيست

 احكام نماز مّيت
ولى بايد پدر و مادر آن بچه يا يكى از آنان، مسلمان باشند و شش                  ;   اگرچه بچه باشد، واجب است      نماز خواندن بر مّيت مسلمان،     )  ١٢۴مسئله  (

 .سال بچه تمام شده باشد
نماز مّيت بايد بعد از غسل و حنوط و آفن آردن او خوانده شود، و اگر پيش از اينها، يا در بين اينها بخوانند، اگرچه از روى                                     )  ١٢۵مسئله  (

 .تن مسئله باشد، آافى نيستفراموشى يا ندانس
تواند تنها به پنج تكبير اآتفا آند؟ اگر قادر بر عربى خواندن ادعيه                 در نماز مّيت، اگر آسى نتواند ادعيه را به عربى بگويد، آيا مى                 )١٢۶س  (

 باشد، آيا اآتفا به پنج تكبير جايز است؟

بخواند، بايد به همان نحو نماز مّيت خوانده شود، وگرنه همان تكبيرات را بگويند، و               )  ايعنى ترجمه آن ر   (ج ـ اگر آسى پيدا شود آه ادعيه را به فارسى            

/١٨/٨ ٦.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 مّيت خوانده شود

٧۴ 

 احكام دفن
و در صورتى   ;  واجب است مّيت را طورى در زمين دفن آنند آه بوى او بيرون نيايد و درندگان هم نتوانند بدنش را بيرون آورند                     )  ١٢٧مسئله  (
آفايِت تنها   و يا احتمال اذّيت شدن انسانها از بوى مّيت در بين نباشد، اقوى              )آه بدن او را از خاك بيرون آورند       (ترس درندگان وجود نداشته باشد       آه

است آه گودى قبر به همان اندازه مذآور در باال باشد، و اگر ترس آن باشد آه جانور، بدن او                       عنوان دفن در زمين است، اگرچه احتياط مستحب آن         
 .آنند را بيرون آورد، بايد قبر را با آجر و مانند آن، محكم

                                                           
 ).٤٧٩ ، ص٢الشيعة، ج  وسائل(ُاِحبُّ ِلَمن َغسل المّيت أن يلّف َعلى َيده الخرقه حين َيْغِسله . ٥
 .شود ، دستور نماز مّيت مراجعه»له توضيح المسائلرسا«جهت آشنايى با آيفيت نماز مّيت، به . ٦
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 .مّيت را بايد در قبر به پهلوى راست طورى بخوابانند آه جلوى بدن او رو به قبله باشد) ١٢٨مسئله (

 نبش قبر
ولى اگر بدنش از بين رفته و خاك شده باشد، از             ;  نبش قبر مسلمان، يعنى شكافتن قبر او، اگرچه طفل يا ديوانه باشد، حرام است                )  ١٢٩مسئله  (

 .داردحيث نبش قبر، مانعى ن
بلكه ;  ها و شهدا و علما و صلحا، اگرچه سالها بر آن گذشته باشد، در صورتى آه زيارتگاه باشد، حرام است                           نبش قبر امامزاده  )  ١٣٠مسئله  (

 .اگر زيارتگاه هم نباشد، بنا بر احتياط واجب نبايد آن را نبش آرد
دفن آنند، ولى اآلن انتقال جسد به آن مكان ممكن نباشد، چه               )   معالّ مثل آربالى (اگر فردى وصّيت آرد آه او را در مكان خاّصى                )١٣١س  (

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   
 آنند؟ را منتقل

ولى اگر اراده انتقال جسد به مشاهد مشّرفه را دارند، بهتر آن است آه               ;  دفن آرده باشند، نبش جايز است     ج ـ در صورتى آه وصّيت آرده باشد و او را             

 ٩/٣/٧۶ .زيرا صورت اخير خالى از اشكال يا الاقل داراى آمترين اشكال است; او را در تابوتى گذارده، تابوت را دفن آنند

 مسائل متفّرقه مّيت
شود؟ از زمان مرگ مغزى يا از زمان جدا          بر مّيت بار مى   ...)  مانند ارث، وصّيت، عده وفات براى زوجه و       (چه زمانى احكام مّيت       )١٣٢س  (

 آردن دستگاههاى تنّفسى و توّقف ضربان قلب؟

 مرگ مغزى، شود و زمان ج ـ از زمانى آه عرفًا بگويند شخص، مرده است و ضربان قلب و جريان خون، به طور آّلى متوّقف شود، احكام مّيت بار مى               

 ٢٠/٩/٧٣ .زمان بار شدن احكام مّيت نيست، هر چند در مورد برداشتن عضو، مانند قلب، منشأ اثر باشد

 

 تيّمم
 :در هفت مورد به جاى وضو و غسل بايد تيّمم آرد

 :اول
 .تهّيه آب به قدر وضو يا غسل، ممكن نباشد

 :دوم
اى آه آب از چاه بكشد، دسترس به آب نداشته            جانور و مانند اينها يا نداشتن وسيله       واسطه پيرى، يا ترس از دزد و          اگر آسى به  )  ١٣٣مسئله  (

 .همچنين است اگر تهّيه آردن آب يا استعمال آن به قدرى مشّقت داشته باشد آه مردم، آن را تحّمل نكنند; باشد، بايد تيّمم آند

 :سوم
واسطه استعمال آن، بيمارى يا عيبى در او پيدا شود، يا                      بترسد آه به    اگر شخصى از استعمال آب بر جان خود بترسد، يا                     )  ١٣۴مسئله   (
ولى اگر آب گرم براى او ضرر ندارد، بايد با آب گرم وضو بگيرد يا                  ;  اش طول بكشد يا شّدت يابد يا به سختى معالجه شود، بايد تيّمم نمايد                 بيمارى
 .غسل آند

 :چهارم
 به مصرف وضو يا غسل برساند، خود او يا همراهانش از تشنگى بميرند يا بيمار شوند، يا                      هرگاه شخصى بترسد آه اگر آب را       )  ١٣۵مسئله  (

به قدرى تشنه شوند آه تحّمل آن مشّقت دارد، بايد به جاى وضو و غسْل تيّمم نمايد، و نيز اگر بترسد حيوانى مانند اسب و قاطر آه معموًال براى                                         
وشتى آه سربريدن آن باعث ضرر باشد، از تشنگى تلف شود، بايد آب را به آن بدهد و تيّمم نمايد،                         ُبرند و يا حيوان حالل گ       خوردن، سرش را نمى   

طورى تشنه باشد آه اگر انسان آب را به او ندهد، تلف                  همچنين است اگر آسى آه حفظ جان او واجب است، به              ;  اگرچه حيوان مال خودش نباشد     
 .شود

 :پنجم
نجس است و آمى آب دارد آه اگر با آن وضو بگيرد يا غسل آند، براى آب آشيدن بدن يا لباس او                                     آسى آه بدن يا لباسش         )  ١٣۶مسئله  (
ولى اگر چيزى نداشته باشد آه بر آن تيّمم آند، بايد آب را به مصرف وضو يا غسل                      ;  ماند، بايد بدن يا لباس را آب بكشد و با تيّمم نماز بخواند                نمى

 .بخواندبرساند و با بدن يا لباس نجس نماز 

 :ششم
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اگر آسى غير از آب يا ظرفى آه استعمال آن حرام است، آب يا ظرف ديگرى ندارد، مثًال آب يا ظرفش غصبى است و غير از                              )  ١٣٧مسئله  (
 .آن، آب و ظرف ديگرى ندارد، بايد به جاى وضو و غسل، تيّمم آند

 :هفتم
شود،  گيرد يا غسل آند، تمام نماز يا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مى                 هرگاه وقت به قدرى تنگ باشد آه اگر انسان وضو ب            )  ١٣٨مسئله  (

 .تواند تيّمم نمايد، چون مسّوغ تيّمم، خوف درك ننمودن وقت نماز است آما  اينكه اگر شّك در اين امر دارد نيز مى; بايد تيّمم آند

 چيزهايى آه تيّمم بر آنها صحيح است
است و به ِگل پخته، مثل آجر و آوزه و آهك و گچ پخته نيز تيّمم                          آلوخ و سنگ، اگر پاك باشند، صحيح          تيّمم به خاك، ريگ،    )  ١٣٩مسئله  (
 .است صحيح

ولى تيّمم به جواهر، مثل سنگ عقيق و           ;  تيّمم بر سنگ گچ و سنگ آهك و سنگ مرمر سياه و ساير اقسام سنگها صحيح است                       )  ١۴٠مسئله  (
 .فيروزه، باطل است

 آيفيت تيّمم
 :در تيّمم، چهار چيز واجب است) ١۴١ه مسئل(
 ; نّيت.١
 ; زدن آف دو دست با هم برچيزى آه تيّمم به آن صحيح است.٢
رويد، تا ابروها و باالى بينى، و بنا بر احتياط واجب، بايد              آشيدن آف هر دو دست به تمام پيشانى و دو طرف آن، از جايى آه موى سر مى                   .  ٣

 ;ددستها روى ابروها هم آشيده شو
 . آشيدن آف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن آشيدن آف دست راست به تمام پشت دست چپ.۴

 احكام تيّمم
اگر شخص مختصرى از پيشانى و پشت دستها را مسح نكند، تيّمم او باطل است، چه عمدًا مسح نكند، يا مسئله را نداند، يا                                         )  ١۴٢مسئله  (

 .اد هم الزم نيست و همين قدر آه بگويند تمام پيشانى و پشت دست مسح شده، آافى استولى دّقت زي; فراموش آرده باشد
با اينكه  (تواند براى بقا برطهارت      آسى به عّلت جراحات وارد شده به بعضى از اعضاى وضو، مجبور است آه تيّمم نمايد، آيا مى                      )١۴٣س  (

 اند، يا اينكه بايد دوباره تيّمم آند؟تيّمم آند و با آن تيّمم، نماز بخو) وقت نماز نرسيده است

باشد،  ج ـ تيّمم به قصد بودن بر طهارت، آه امرى مرغوٌب فيه است، ظاهرًا مانعى ندارد و با همان تيّمِم قبل از وقت، اگر عذر تا آخر وقت باقى                                                  

 ٧/٢/٧۶ .»فإّن التراب أحد الطهورين، و يكفيك عشر سنين«تواند نماز بخواند،  مى

بخواند و براى   )  تيّمم بدل از غسل    (در تنگى وقت، نماز را با تيّمم            ر آسى عمدًا تا وقت تنگ نشود، غسل نكند و نماز نخواند و                 اگ  )١۴۴س  (
 بعدى عمدًا غسل نكند، نماز او چه حكمى دارد؟ آيا با همان تيّمم، درست است؟ نماز

ه فرد مجبور شود با تيّمم آن را به جا آورد، گناه و معصيت است و بايد توبه نمايد،                    ج ـ تأخير در نماز، عمدًا و با تمّكن از وضو و غسل تا تنگى وقت آ                  

گونه تيّممها آه براى تنگى وقت است، براى نمازهاى بعدى آه وقتش موّسع است، مفيد نيست و نماز با آن باطل                         هر چند خود نماز صحيح است و اين        

 ٢٧/١٠/٧٠ .ر بيندازد آه در اين صورت، باز بايد تيّمم نمايد و حكم سابق را دارداست، هر چند آن نماز را تا تنگى وقتش هم به تأخي

تواند عين خون را برطرف آرده، تيّمم آند، يا  اى باشد و تطهيرش ممكن نباشد، آيا مى        اگر در آف دست تيّمم آننده، خون خشك شده          )١۴۵س  (
 بايد با پشت دست تيّمم آند؟

آند، ولى به هر حال طهارت ماسح، گرچه          مان برطرف نمودن عين خون در طهارت و پاك شدن مثل آف دست آفايت مى                جانب، ه  ج ـ به نظر اخير اين     

زيرا به پشت   ;  شرط نيست، ليكن احتياط مستحب، طهارت ماسح است، و اگر تطهير ولو با زوال عين خون امكان ندارد، با همان آف دست تيّمم آند                                  

 ٨/٣/٧۶ .شود دست منتقل نمى

 

 كام نمازاح
 نمازهاى واجب

 :نمازهاى واجب شش تاست
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نمازى .  ۶;   نماز قضاى پدر آه بر پسر بزرگتر واجب است           .۵;   نماز طواف واجب خانه آعبه      .۴;   نماز مّيت  .٣;   نماز آيات  .٢;   نماز يوميه  .١
 .شود واسطه اجاره و نذر و قسم و عهد، واجب مى آه به
بر  يا ضرر داشتن آن دو، تقّيه، فلج بودن، بسته شدن          )  آب و خاك  (سوزى، نبودن طهورين      آتش آيا نماز در حال جنگ، غرق شدن،         )١۴۶س  (

 شود؟ از مسلمان ساقط مى... تخت بيمارستان، ناتوان بودن حّتى از اشاره با چشم و

 نماز خواندن به اين نحو، مسقط تكليف           هر نحو ممكن ديگر، انجام شود و         به شود و بايد ولو با اشاره چشم، سر يا            ج ـ نماز به هيچ وجه ساقط نمى          

 ١٨/١٠/٧۵ .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

 نمازهاى واجب يوميه
و نماز صبح   ;  )چهار رآعت (از عشا   نم;  )سه رآعت (نماز مغرب   ;  )هر آدام چهار رآعت   (ظهر و عصر    :  نمازهاى واجب يوميه، پنج نماز است     

 ).دو رآعت(

 وقت نماز ظهر و عصر
وقت مخصوص نماز ظهر، از اول ظهر است تا وقتى آه از                 .  نماز ظهر و عصر، هر آدام وقت مخصوص و مشترآى دارند               )  ١۴٧مسئله  (

اندن نماز عصر، به مغرب وقت مانده باشد آه         ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد، و وقت مخصوص نماز عصر، موقعى است آه به اندازه خو                  
اگر آسى تا اين موقع، نماز ظهر را نخواند، نماز ظهر او قضا شده و بايد نماز عصر را بخواند، و بين وقت مخصوص نماز ظهر و وقت                                                       

مخصوص ديگرى بخواند،   مخصوص نماز عصر، وقت مشترك نماز ظهر و نماز عصر است، و اگر آسى اشتباهًا نماز ظهر يا عصر را در وقت                           
 .نمازش باطل است

 وقت نماز مغرب و عشا
باشد و در تحّقق مغرب احتياج به بر طرف شدن سرخى طرف مشرق                همان غروب عرفى است آه استتار قرص مى        »  مغرب«)  ١۴٨مسئله  (

 .نيست) ذهاب ُحمره مشرقّيه(
دانند آه آخر وقت نماز عشاست، نظر          از وقت اذان ظهر مى      بعضى از مراجع عظام، وقت نصف شب را يازده ساعت و ربع بعد                  )١۴٩س  (

 شما در اين باره چيست؟

جانب از اذان صبح تا طلوع آفتاب جزو شب است، بنابراين، نصف شب را بايد از اول غروب تا اول طلوع آفتاب حساب نمود نه تا                            ج ـ چون به نظر اين     

 ٣/۵/٧۵ .سپيده صبح

 وقت نماز صبح
موقعى آه آن سپيده پهن شد      .  گويند»  فجر اول «آند آه آن را      اى رو به باال حرآت مى       اذان صبح، از طرف مشرق، سپيده      نزديك)  ١۵٠مسئله  (

 .آند و اول وقت نماز صبح است و آخر وقت نماز صبح، موقعى است آه آفتاب طلوع مى» فجر دوم«
ارى اداى فريضه را به تأخير انداخت تا سپيده فجر بر نور ماه غلبه                آيا در شبهاى مهتابى، واجب است آه بعد از اذان صبح، به مقد                )١۵١س  (

 محسوس پيدا آند يا خير؟

ج ـ فرقى بين شبهاى مهتابى و غير آن نيست و اطمينان به طلوع صبح، آافى است، هر چند احتياط مستحب، نخواندن نماز صبح، قبل از غلبه محسوس 

 ٢٠/١٠/٧٣ . فجر و قبل از غلبه آن استسپيده فجر و نيز امساك در صوم بعد از طلوع

 احكام وقت نماز
، به داخل شدن وقت نماز       )مورد اطمينان (تواند مشغول نماز شود آه يقين آند وقت داخل شده است، يا يك ثقه                   موقعى انسان مى  )  ١۵٢مسئله  (

 .خبر دهد
اداى  بفرماييد آه وظيفه بنده نسبت به       .  اه روز است  اين جانب در حال عزيمت به يكى از مناطقى هستم آه شش ماه شب و شش م                         )١۵٣س  (

 نمازها و احيانًا روزه چگونه است و اوقات شرعى را چگونه محاسبه آنم؟

األقرب ساقط است، ولى     ج ـ در مكانهايى آه تقريبًا شش ماه شب و شش ماه روز است، يعنى روز و شبش بر خالف متعارف است، وجوب روزه، على                           

آه خورشيد به منتها درجه ارتفاعش        شب در تمام سال، واجب است و طريق محاسبه اوقات شرعى به اين صورت است آه هنگامى                    نماز يك روز و يك    

رسيد، ظهر شرعى است و وقتى آه به منتها درجه انخفاضش رسيد، نيمه شب است و نماز صبح، بعد از سپيده صبح تا قبل از طلوع خورشيد، و نماز                                 

وب عرفى است و نتيجتًا در ظرف يك سال، بيش از پنج نماز بر او واجب نيست و اگر بخواهد احتياط آند، شبانه روز را                                         مغرب و عشا پس از غر        

 ساعت را يك شبانه روز قرار دهد و نمازهاى پنجگانه را بر حسب متعارف امكنه متعارفه            ٢۴تواند با ساعات متعارف از اّيام محاسبه آند، يعنى هر            مى

 ١٠/٣/٧۶ .انجام دهد
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 نمازهايى آه بايد به ترتيب خوانده شود
انسان بايد نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند و اگر عمدًا نماز عصر را پيش از نماز                                      )  ١۵۴مسئله  (

 .ظهر و نماز عشا را پيش از نماز مغرب بخواند، باطل است

 احكام قبله
ولى آسى آه در جاى دور قرار دارد، اگر          ;  به روى آن نماز خواند       در مّكه معّظمه واقع شده، قبله است و بايد رو            خانه آعبه آه  )  ١۵۵مسئله  (

همچنين است آارهاى ديگرى آه مانند سرُبريدن حيوانات، بايد رو به قبله                         ;  خواند، آافى است     طورى بايستد آه بگويند رو به قبله نماز مى                  
 .گيرد انجام
 آند؟ د انحراف از قبله، نماز را باطل مىتا چه ح )١۵۶س (

اّما اگر بعد از تحقيق و تشخيص قبله، معلوم شود آه انحراف به مقدار يمين يا يسار قبله ; آند ج ـ انحراف از قبله با علم و عمد، مطلقًا نماز را باطل مى           

 ١٨/١/٧۴ .نبوده است، مانعى ندارد

 پوشانيدن بدن در نماز
 .بيند، بايد عورتين خود را بپوشاند، و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند ال نماز، اگرچه آسى او را نمىمرد در ح) ١۵٧مسئله (
شود  ولى پوشاندن صورت به مقدارى آه در وضو شسته مى         ;  زن بايد در موقع نماز، تمام بدن، حّتى سر و موى خود را بپوشاند              )  ١۵٨مسئله  (

تر از مچ را     اّما براى آنكه يقين آند مقدار واجب را پوشانده است، بايد مقدارى از اطراف صورت و قدرى پايين                   ;  ستو دستها و پاها تا مچ، الزم ني        
 .هم بپوشاند

توان نماز را با مانتو، روسرى و مقنعه خواند؟ و نيز بفرماييد در اين باره، بين نماز فرادا و                             آيا چادر در نماز شرط است يا مى            )١۵٩س  (
 ى هست يا خير؟جماعت، فرق

شود آه امروز چادر، بهترين وسيله پوشش          ج ـ آنچه آه براى زن نمازگزار شرط است، پوشاندن آّل بدن، غير از وجه و آّفين است، ليكن گفته مى                             

 ١/٢/٧۵ .براى بانوان است

 لباس نمازگزار
 :لباس نمازگزار پنج شرط دارد) ١۶٠مسئله (

 :شرط اول
 .بايد پاك باشد و اگر آسى عمدًا با بدن يا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل استلباس نمازگزار ) ١۶١مسئله (

 :شرط دوم
داند پوشيدن لباس غصبى حرام است، اگر عمدًا درلباس غصبى نماز            لباس نمازگزار آه ساتر است، بايد مباح باشد وآسى آه مى          )  ١۶٢مسئله  (

 . نمايدلباس غيرغصبى اعاده بخواند، بايد آن نماز را با

 :شرط سوم
اى باشد آه خون جهنده دارد، يعنى حيوانى آه اگر رگ آن را بُبرند، خون از آن                          لباس نمازگزار نبايد از اجزاى حيوان مرده         )  ١۶٣مسئله  (

 .با آن نماز نخوانداى آه مانند ماهى، خون جهنده ندارد، لباس تهّيه آند، احتياط واجب آن است آه  بلكه اگر آسى از حيوان مرده; آند َجستن مى

 :شرط چهارم
 .لباس نمازگزار نبايد از حيوان حرام گوشت باشد و اگر مويى از آن هم همراه نمازگزار باشد، نماز او باطل است) ١۶۴مسئله (

 :شرط پنجم
 .ر نماز، اشكال نداردولى براى زن، در نماز و غي; پوشيدن لباس طالباف براى مرد، حرام و نماز خواندن با آن باطل است) ١۶۵مسئله (
استفاده از انگشترهاى ساخته شده از طالى سفيد آه مخلوطى از طالى زرد و نقره است، براى مردان چگونه است؟ نماز با آن چه                              )١۶۶س  (

 حكمى دارد؟

شود استفاده مرد    مچنين گفته مى  ه.  ممزوج نيست و نماز خواندن با آن نيز باطل است            ج ـ در حرمت استفاده از انگشتر طال فرقى بين طالى خالص يا              

اين .  تأثير نيست  نشدن فرزند، بى    آن، در هورمونهاى جنسى او مؤّثر است و در دختر شدن و پسر                    از طال به صورت حلقه و يا بند ساعت و امثال                

تواند مؤّثر   دل هورمونها در مرد، مى     يعنى حفظ تعا  ;  اّما به هر حال، ممكن است يكى از جهات آن باشد            ;  مسائل، گرچه تمام حكمت و فلسفه حكم نيست         

 ٢۵/١/٧١ .باشد در حرمت
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 آيا استفاده از انگشتر پالتين و نقره در حين نماز، اشكال دارد يا خير؟ )١۶٧س (

 ٢٧/٧/٧۵ .ج ـ استفاده از آنها در نماز، مانعى ندارد

 مواردى آه الزم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد
 :گر بدن يا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحيح استدرسه صورت، ا) ١۶٨مسئله (
 ; به واسطه زخم يا جراحت يا ُدملى آه در بدن اوست، لباس يا بدنش به خون آلوده شده باشد.١
 ;، به خون آلوده باشد)شود آه تقريبًا به اندازه يك اشرفى مى( بدن يا لباس او به اندازه آمتر از يك درهم .٢
 .ا بدن يا لباس نجس نماز بخواند ناچار باشد ب.٣
 :در دو صورت، اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد، نماز اوصحيح است) ١۶٩مسئله (
 ;لباسهاى آوچك او مانند جوراب و عرقچين نجس باشد. ١
 ٧.نجس شده باشد; لباس زن يا مردى آه پرستار بچه است. ٢

 مكان نمازگزار
 :مكان نمازگزار چند شرط دارد

 ;، آنكه مباح باشداول
واسطه تنگى وقت يا جهت ديگر، ناچار باشد در جايى آه حرآت دارد                  حرآت باشد و اگر به      ، آنكه مكان نمازگزار بايد بى       دوم )١٧٠مسئله  (

دارى آه ممكن است، بايد درحال حرآت چيزى نخواند و اگر مسير آنها از سمت قبله به طرف                       نماز بخواند، به مق    )  مانند اتومبيل و آشتى و قطار      (
 ;ديگر تغيير آرد، به طرف قبله برگردد

اى آوچك است آه جاى رآوع و سجود ندارد، نماز            تواند در آنجا راست بايستد، يا به اندازه         ، آنكه در جايى آه سقف آن آوتاه است و نمى            سوم
 ;ناچار شود آه در چنين جايى نماز بخواند، بايد به قدرى آه ممكن است، قيام و رآوع و سجود را به جا آوردنخواند و اگر
ولى جايى آه پيشانى را بر            ;  رطوبت آن به بدن يا لباس او برسد                 ، آنكه مكان نمازگزار اگر نجس است، به طورى تر نباشد آه                         چهارم

 ;نباشد شك هم باشد، نمازش باطل است و احتياط مستحب آن است آه مكان نمازگزار، اصال نجسگذارد، اگر نجس باشد، در صورتى آه خ مى آن
تر يا بلندتر نباشد، و احتياط واجب آن است آه از سر              ، آنكه جاى پيشانى نمازگزار از جاى زانوهاى او، بيش از چهار انگشِت بسته، پست                پنجم

 ;دانگشتان پا هم بيشتر از اين پست و بلندتر نباش
اگر مادرى جلوتر از پسرش آه مشغول نماز خواندن است، نماز بخواند، نماز اين دو نفر چه صورتى دارد؟ آيا نماز هر دو                                             )١٧١س  (
 است؟ باطل

اط مستحب،  ج ـ تقّدم 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 احتي                              

 ٧/١/٧۶ .تر باشد جاى سجده يكى از جاى سجده ديگرى بايد آمى عقب

 احكام مسجد
نجس آردن زمين و سقف و بام و طرف داخلى ديوار مسجد، حرام است و هرآس بفهمد آه نجس شده است، بايد فورًا نجاست آن                          )  ١٧٢مسئله  (

سجد را هم نجس نكنند، و اگر نجس شود، نجاستش را برطرف نمايند، مگر آنكه                 و احتياط واجب آن است آه طرف بيرون ديوار م          ;  را برطرف آند  
واقف، آن را جزو مسجد قرار نداده باشد و مساجد تخريب شده آه جزو خيابان و آوچه شده، گرچه ترتيب احكام مسجد بر آنها، مطابق با احتياط                                      

ليكن اقوى، خروج آن از مسجدّيت و بودن آن مثل بقّيه              ;  افتد  مسجدّيت نمى  شود زمين مسجد به هيچ قيمت از         مستحب است، به جهت آنكه گفته مى        
عالوه  به;  شود رود و عرفًا مسجد از بين رفته تلّقى مى           هاست و با هم تفاوتى ندارند و با تغيير عنوان، احكام مسجدّيت از بين مى                  خيابانها و آوچه  

 .است صحيحاثر است، پس اعتبارش هم غير  آه بقاى عنوان مسجد، بى
فروختن در و پنجره و چيزهاى ديگر مسجد، حرام است و اگر مسجد خراب شود، بايد اين قبيل وسايل آن را صرف تعمير همان                          )  ١٧٣مسئله  (

ند آن  توان ولى اگر در مسجدهاى ديگر هم مورد استفاده نباشد، مى          ;  مسجد آنند، و چنانچه به آار آن مسجد نيايد، بايد در مسجد ديگرى مصرف شود                
 .را بفروشند و پول آن را اگر ممكن است، صرف تعمير همان مسجد، وگرنه صرف تعمير مساجد ديگر نمايند

اى را آه وقف است، ولى بناى آن قديمى است و با آاهگل ساخته شده، خراب آرد و در همان جا با                               توان مسجد يا حسينّيه     آيا مى   )١٧۴س  (
 آجر و مصالح جديد درست آرد؟

                                                           
 .حكام نماز، آمده است، در ا»رساله توضيح المسائل«تفصيل اين موارد، در . ٧
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توانند مسجدى را آه خراب نشده است، براى احتياج مردم خراب             بلكه مى ;  توانند آن را خراب آنند و دوباره بسازند          تعمير آن ممكن نباشد، مى     ج ـ اگر  

/١٠/٩ .، در پاسخ به استفتايى بيان داشته است»عروة«آنند و بزرگتر بسازند آه  اين خود، تعميِر معنوى است، همان طور آه فقيه يزدى، صاحب 

٧۴ 

 اذان و اقامه
 گفتن اذان و اقامه در نمازهاى مستحّبى، به قصد قربت چگونه است؟ در نمازهاى قضا شده يوميه، نماز آيات و وحشت چطور؟ )١٧۵س (

 به جاى اذان و     ج ـ گفتن اذان و اقامه براى خواندن نمازهاى واجب يومّيه و قضاى آنها، مستحب و براى نمازهاى مستحّبى، حرام است و در نماز آيات                          

 ١٢/١١/٧۴ . به قصد اميد ثواب، مستحب است»الصالة«اقامه، سه مرتبه گفتن 

 واجبات نماز
 :واجبات نماز، يازده چيز است

 .٩;  تشّهد.  ٨;   ذآر .٧;   قرائت .۶;   سجود .۵;   رآوع .۴;   در اول نماز    »الّله اآبر « تكبيرة االحرام، يعنى گفتن        .٣;  )ايستادن( قيام    .٢;   نّيت .١
 .درپى بودن اجزاى نماز  مواالت، يعنى پى.١١; ترتيب .١٠; المس

بعضى از واجبات نماز، رآن است، يعنى اگر انسان آنها را به جا نياورد، يا درنماز اضافه آند، عمدًا باشد يا اشتباهًا، نماز باطل                          )  ١٧۶مسئله  (
 .شود شود و چنانچه اشتباهًا آم يا زياد گردد، نماز باطل نمى  باطل مىشود و بعضى ديگر، رآن نيست، يعنى اگرعمدًا آم يا زياد شود، نماز مى

 :ارآان نماز پنج چيز است
 . دو سجده.۵; رآوع. ۴; االحرام و قيام متصل به رآوع، يعنى ايستادن پيش از رآوع  قيام در موقع گفتن تكبيرة.٣; االحرام  تكبيرة.٢;  نّيت.١

 نّيت. ١
از را به نّيت قربت، يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد و الزم نيست نّيت را از قلب خود بگذراند يا                               انسان بايد نم  )  ١٧٧مسئله  (

 .خوانم قربًة الى الّله چهار رآعت نمازظهر مى: مثال به زبان بگويد آه

 االحرام تكبيرة. ٢
 پشت سرهم   »اآبر« و   »الّله« و دو آلمه     »اآبر« و حروف    »الّله«ايد   در اول هر نماز، واجب و رآن است و ب           »الّله اآبر «گفتن  )  ١٧٨مسئله  (

گفته شود و نيز بايد اين دو آلمه به عربى صحيح گفته شود و اگر به عربى غلط گفته شود، يا مثال آسى ترجمه آن را به فارسى بگويد، صحيح                                             
 .نيست

 )ايستادن(قيام . ٣
ولى قيام در   ;  است»  رآن«گويند   مى»  قيام متصل به رآوع    «م و قيام پيش از رآوع آه آن را             االحرا قيام در موقع گفتن تكبيرة     )  ١٧٩مسئله  (

 .موقع خواندن حمد و سوره، و قيام بعد از رآوع، رآن نيست و اگر آسى آن را از روى فراموشى ترك آند، نمازش صحيح است

 قرائت. ۴
 .بايد اول حمد و بعد از آن، يك سوره تمام بخوانددر رآعت اول و دوم نمازهاى واجب يوميه، انسان ) ١٨٠مسئله (
آند، شاگرد به عّلت عدم قدرت فراگيرى، در          مثًال معّلم هر چه تالش مى      (تكليف شخصى آه قدرت فراگيرى نماز صحيح را ندارد              )١٨١س  (

 مربوط به آن چيست؟، از نظر صّحت نماز و يا مسائل شرعى )تواند تلفظ صحيح را فراگيرد نماز اشتباهاتى دارد و نمى

 ٣٠/٢/٨٠ .ج ـ صّحت قرائت به مقدار قدرت و توان، آافى است و زيادتر از آن، الزم نيست

 اگر تسبيحات اربعه، آمتر يا بيشتر از سه مرتبه گفته شود، چه حكمى دارد؟ )١٨٢س (

 ۴/٧/٧۴ .د بر آن، به قصد ذآر مطلق، بالاشكال استمستحّب است و خواندن مازا آند و خواندن تا سه مرتبه، ج ـ يك مرتبه خواندن، آفايت مى

 رآوع. ۵
شود آه بتواند دستهايش را به زانو بگذارد و اين عمل را                          اى خم   نمازگزار در هر رآعت، بعد از قرائت، بايد به اندازه                    )  ١٨٣مسئله   (

 .گويند مى »رآوع«
 . زانو نگذارد، اشكال ندارداگر نمازگزار به اندازه رآوع خم شود، ولى دستها را به) ١٨۴مسئله (

 سجود. ۶
آن است آه پيشانى و آف دو » سجده«و ;  نمازگزار بايد در هر رآعت از نمازهاى واجب و مستحب، بعد از رآوع، دو سجده آند               )  ١٨۵مسئله  (

 .دست و سر دو زانو و سردو انگشت بزرگ پاها را بر زمين بگذارد
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ه اگر آسى درنماز واجب، عمدًا يا از روى فراموشى هردو را ترك آند، يا دو سجده ديگر به                    دو سجده، روى هم يك رآن است آ       )  ١٨۶مسئله  (
 .آنها اضافه نمايد، نمازش باطل است

 شود؟ خورد، آيا دو سجده حساب مى بعضى اوقات در سجده اول، پيشانى دو بار به ُمهر مى )١٨٧س (

 ٢٧/٢/٧۴ .شود گشت بدون اختيار، آالعدم است و سجده محسوب نمىبر شود، چون برگشت، قهرى بوده و ج ـ يك سجده محسوب مى

 حكم سجده آردن بر سيمان، موزائيك، آاشى، آهك، گچ پخته و همچنين تيّمم بر آنها چيست؟ )١٨٨س (

اّما آهك،  ;  آند، درست نيست   نمىج ـ سجده آردن بر سيمان، موزائيك، آاشى و همانند آنها آه در اثر تغيير و تحّولهاى زياد، ظاهرًا زمين بر آنها صدق                         

 ٢٨/٢/٧۶ .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 دارد

 چيزهايى آه سجده برآنها صحيح است
نند چوب و برگ درخت، سجده آرد و سجده برچيزهاى                 رويد، ما  اى آه از زمين مى        بايد بر زمين و چيزهاى غيرخوراآى         )  ١٨٩مسئله  (

اّما سجده آردن برسنگهاى    ;  خوراآى و پوشاآى، صحيح نيست و نيز سجده آردن برچيزهاى معدنى، مانند طال و نقره و عقيق و فيروزه باطل است                       
 .معدنى، مانند سنگ مرمر و سنگهاى سياه، اشكال ندارد

 هاى واجب قرآن سجده
، يك آيه سجده است آه اگر انسان بخواند يا به آن گوش دهد، بعد          »علق«و  »  نجم«،  »ُفّصلت«،  »سجده«ريك از چهار سوره     در ه )  ١٩٠مسئله  (

 .از تمام شدن آن آيه، بايد فورًا سجده آند و اگر فراموش آرد، هر وقت يادش آمد، بايد سجده نمايد
ديگرى هم بشنود، چنانچه گوش داده، دو سجده نمايد و اگر به گوشش خورده،                 خواند، از    اگر انسان موقعى آه آيه سجده را مى         )  ١٩١مسئله  (

 .يك سجده آافى است

 تشهُّد. ٧
در رآعت دوم تمام نمازهاى واجب و رآعت سوم نماز مغرب و رآعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا، نمازگزار بايد بعد از                              )١٩٢مسئله  (

َاْشَهُد َاْن ال ِاَلَه ِاالَّ الّلُه َوْحَدُه ال َشريَك َلُه َو َاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدُه َو َرُسوُلُه                    «:  ّهد بخواند، يعنى بگويد   سجده دوم بنشيند و در حال آرام بودن بدن، تش           
 .»َاللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّد َو آِل ُمَحمَّد

 سالم نماز. ٨
و احوط  »  َالسَّالُم َعَلْيُكمْ «:  زار، در حالى آه نشسته و بدنش آرام است، بگويد            بعد از تشّهد رآعت آخر نماز، واجب است نمازگ           )  ١٩٣مسئله  (

و مستحّب است بعد از تشّهد و       ،  »َالسَّالُم َعَلْينا َو َعَلى ِعباِد اهللا الّصاِلِحينَ      «:  را اضافه نمايد، يا بگويد    »  اِهللا َو َبَرآاُتهُ   َرْحَمُة َو«استحبابى آن است آه     
 .»َالسَّالُم َعَلْيَك َايَُّها النَِّبىُّ َو َرْحَمُة اِهللا َو َبَرآاُتُه«: يدقبل از سالم بگو

 ترتيب. ٩
اگر آسى عمدًا ترتيب نماز را به هم بزند، مثال سوره را پيش از حمد بخواند، يا سجود را پيش از رآوع به جا آورد و يا ترتيب                                 )  ١٩۴مسئله  (

 .شود اطل مىامور ديگرى را عمدًا به هم بزند، نمازش ب

 ُمواالت. ١٠
مانند رآوع و سجود و تشّهد را پشت سر هم به جا آورد و چيزهايى را                  يعنى آارهاى نماز،  ;  انسان بايد نماز را با مواالت بخواند      )  ١٩۵مسئله  (

خواند، نمازش   ويند نماز مى  خواند، به طورى آه معمول است، پشت سر هم بخواند و اگر به قدرى بين آنها فاصله بيندازد آه نگ                             آه در نماز مى    
 .باطل است

 ُقنوت
، با  »َوتر«بخواند، و در نماز     »  قنوت«در تمام نمازهاى واجب و مستحب، پيش از رآوع رآعت دوم، مستحّب است آه نمازگزار                 )١٩۶مسئله  (

نماز «پنج قنوت، »  نماز آيات «رد و   نيز در هر رآعت، يك قنوت دا      »  نماز جمعه «.  آنكه يك رآعت است، خواندن قنوت پيش از رآوع، مستحب است          
 .در رآعت اول، پنج قنوت و در رآعت دوم، چهار قنوت دارند» عيد فطر و قربان

 )صلى اهللا عليه وآله(صلوات بر پيامبر اآرم
ل مصطفى و    ، مانند محّمد و احمد، يا لقب و آنيه آن جناب، مث                 )صلى اهللا عليه وآله    (هر وقت انسان نام مبارك حضرت رسول         )  ١٩٧مسئله  (

 .ابوالقاسم را بر زبان جارى سازد يا بشنود، اگرچه در نماز باشد، مستحّب است آه صلوات بفرستد

 مبِطالت نماز
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 :گويند مى» مبطالت«آند و آنها را  دوازده چيز نماز را باطل مى) ١٩٨مسئله (
 ;بفهمد آه مكانش غصبى استمثال نمازگزار در بين نماز ;  در بين نماز، يكى از شرطهاى آن از بين برود.١
ولى آسى آه   ;  آند، پيش آيد، مثال بول از او بيرون آيد           در بين نماز، عمدًا يا سهوًا يا از روى ناچارى، چيزى آه وضو يا غسل را باطل مى                     .٢
ه دستورى آه در احكام وضو گفته        تواند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى آند، اگر در بين نماز، بول يا غائط از او خارج شود، چنانچه ب                           نمى

شود، و نيز اگر در بين نماز، از زن مستحاضه خون خارج شود، در صورتى آه به دستور استحاضه عمل آرده                        شد، عمل نمايد، نمازش باطل نمى     
 ;باشد، نمازش صحيح است

 ; مثل بعض آسانى آه شيعه نيستند، دستها را روى هم بگذارد.٣
 ;شود ولى اگر اشتباهًا يا از روى تقّيه بگويد، نمازش باطل نمى; مين بگويد بعد از خواندن حمد، آ.۴
نگويند رو   بلكه اگر عمدًا به قدرى برگردد آه      ;  راست يا چپ قبله برگردد      نمازگزار عمدًا يا از روى فراموشى، پشت به قبله آند، يا به طرف              .۵

 ;استبه قبله است، اگرچه به طرف راست يا چپ نرسد، نمازش باطل 
بلكه اگر قصد هم     ;  اى غير از آلمات نماز بگويد آه از آن آلمه قصد معنا آند، اگرچه معنا هم نداشته باشد و يك حرف هم باشد                                عمدًا آلمه  .۶

 ;شود ىولى اگر سهوًا بگويد، نمازش باطل نم; نكند، در صورتى آه دو حرف يا بيشتر باشد، بنا بر احتياط واجب، بايد نماز را دوباره بخواند
 ;شود  خنده با صدا و عمدى است و چنانچه سهوًا با صدا بخندد يا لبخند بزند، نمازش باطل نمى.٧
اّما اگر از ترس خدا يا براى آخرت گريه آند،          ;  صدا گريه آند، اشكال ندارد     ولى اگر براى آار دنيا بى     ;   براى آار دنيا عمدًا با صدا گريه آند         .٨

 ; ندارد، بلكه از بهتريِن اعمال استآهسته باشد يا بلند، اشكال
ولى ;   آارى آه صورت نماز را به هم بزند، مثل دست زدن و به هوا پريدن و مانند اينها، آم باشد يا زياد، عمدى باشد يا از روى فراموشى                                  .٩

 ;آارى آه صورت نماز را به هم نزند، مثل اشاره آردن با دست، اشكال ندارد
چه مواالت نماز به هم بخورد يا         ;   و احتياط واجب آن است آه انسان در حين نماز، هيچ چيز نخورد و نياشامد                       خوردن و آشاميدن است،     .١٠

 ;شود ليكن اگر در بين نماز، غذايى را آه الى دندانها مانده، فرو ببرد، نمازش باطل نمى; خواند يا نگويند نخورد، و چه بگويند نماز مى
 ;تى يا سه رآعتى يا در دو رآعت اول نمازهاى چهار رآعتى است شّك در رآعتهاى نماز دو رآع.١١
 . نمازگزار رآن نماز را عمدًا يا سهوًا آم يا زياد آند، يا چيزى را آه رآن نيست، عمدًا آم يا زياد نمايد.١٢

 توان نماز واجب را شكست مواردى آه مى
اّما ;  اى حفظ مال و جلوگيرى از ضرر مالى يا بدنى، مانعى ندارد                    ولى بر ;  شكستن نماز واجب از روى اختيار، حرام است            )  ١٩٩مسئله  (

شكستن نماز براى مالى آه اهميت ندارد، مكروه است و آسى آه بايد نماز را بشكند، اگر نماز را تمام آند، معصيت آرده، ولى نماز او صحيح                                         
 .است

 نماز احتياط
ز سالم نماز بايد فورًا نّيت نماز احتياط آند و تكبير بگويد و حمد را بخواند و به                        بعد ا ;  آسى آه نماز احتياط بر او واجب است         )  ٢٠٠مسئله  (

پس اگر يك رآعت نماز احتياط بر او واجب است، بعد از دو سجده، تشّهد بخواند و سالم دهد، و اگر دو رآعت نماز                               .  رآوع رود و دو سجده نمايد      
 .يگر مثل رآعت اول به جا آورد و بعد از تشّهد، سالم دهداحتياط بر او واجب است، بعد از دو سجده، يك رآعت د

نماز احتياط، سوره و قنوت ندارد و نّيت آن را نبايد به زبان آورد، چون بين نماز احتياط و نماز، نبايد چيزهايى آه نماز را باطل                             )٢٠١مسئله  (
ب آن است آه نمازگزار، سوره حمد را آهسته بخواند، ولى مستحب               آند، انجام داد و رآعات احتياط، در حكم رآعات نماز است، و احتياط واج                  مى

 . آن را بلند بگويد»بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم«است 

 سجده سهو
 :شود ـ به جا آورد براى چهار چيز بعد از سالم نماز، انسان بايد دو سجده سهو ـ به دستورى آه بعدًا گفته مى)٢٠٢مسئله (
 ;، سهوًا حرف بزند چنانچه فرد در بين نماز.١
 ;، سالم دهد)مثًال در رآعت اول(آه نبايد نماز را سالم دهد   چنانچه انسان در جايى.٢
 ; در صورتى آه تشّهد را فراموش آند.٣
ت و در دو مورد هم، احتياط مستحب آن اس          ;   هرگاه در نماز چهار رآعتى، بعد از سجده دوم، شك آند آه چهار رآعت خوانده يا پنج رآعت                       .۴

 :آه سجده سهو بنمايد
 ; در جايى آه يك سجده را فراموش نمايد.الف
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مثًال موقع خواندن حمد و سوره،      ;  آه بايد بنشيند، مثًال موقع خواندن تشّهد، اشتباهًا بايستد، يا در جايى آه بايد بايستد، اشتباهًا بنشيند                    در جايى  .ب
 .اشتباهًا بنشيند

آيا منظور اين است    .  ده سهو را انجام ندهد، نقل شده است آه هر وقت يادش آمد، بايد آن را به جا آورد                   اگر انسان فراموش آند و سج       )٢٠٣س  (
 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 سجده سهو، در ; اّما احتياط در مراعات است; تواند بدون وضو هم آن را انجام دهد  نيست، لذا فرد مىج ـ شرايط نماز و سجده در سجده سهو، معتبر        

 ١۶/١١/۶٨ .همه جا، دو سجده است

 دستور سجده سهو
ه بر  فورًا نّيت سجده سهو آند و پيشانى را به چيزى آه سجد                     دستور سجده سهو اين است آه نمازگزار، بعد از سالم نماز،                   )  ٢٠۴مسئله  (
ولى ; »ِبْسم اِهللا َو ِباِهللا َاللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّد َو آِل ُمَحمَّد«: يا بگويد ،»اُهللا َعَلى ُمَحمَّد َو آِلِه اِهللا َوِباِهللا َو َصَلى ِبْسِم«: صحيح است، بگذارد و بگويد آن

بنشيند و دوباره به سجده رود و يكى از ذآرهايى را آه               بعد بايد .  »ا النَِّبىُّ َو َرْحَمُة اِهللا َو َبَرآاُتهُ       ِبْسِم اِهللا َو ِباِهللا َالسَّالُم َعَلْيَك َايُّهَ       «:  بگويد بهتر است 
گفته شد، بگويد و بنشيند و بعد از خواندن تشّهد، سالم دهد، هر چند عدم شرطّيت ذآر مخصوص، مانند عدم شرطّيت شرايط سجده در سجده سهو،                                

 . تحّقق و صدق سجده معتبر است، در سجده سهو نيز معتبر استآرى، آنچه در. اقوى است

 قضاى سجده و تشّهد فراموش شده
آورد، بايد تمام شرايط نماز، مانند پاك بودن           سجده و تشّهدى را آه انسان فراموش آرده و بعد از نماز، قضاى آن را به جا مى                      )  ٢٠۵مسئله  (

 .را داشته باشدبدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهاى ديگر 

 آم و زياد آردن اجزا و شرايط نماز
 .هرگاه آسى چيزى از واجبات نماز را عمدًا آم يا زياد آند، اگرچه يك حرف آن باشد، نمازش باطل است) ٢٠۶مسئله (
آن جزء، رآن نباشد،      واسطه ندانستن مسئله، چيزى از اجزاى نماز را آم يا زياد آند، اگر جاهل قاصر باشد و                              اگر آسى به   )  ٢٠٧مسئله  (

 .نمازش صحيح است، وگرنه به احتياط واجب، نماز او باطل است

 احكام نمازهاى مستحّبى
گونه نمازها چگونه     توان در حال حرآت خواند؟ آيفيت رآوع و سجده در اين                  آيا تمام نمازهاى مستحب، حّتى نماز شب را مى               )٢٠٨س  (
 است؟

 ۵/۵/٧۵ .را در حال حرآت بخواند و رآوع و سجده را با اشاره انجام دهد) ل نماز شبمث(ج ـ جايز است همه نمازهاى مستحّبى 

، چنانچه در وقت خوانده      )مثل غفيله، نماز اول ماه و نمازهاى ديگر          (شود   آيا نمازهاى مستحّبى را آه اسمًا به آنها نافله گفته نمى                 )٢٠٩س  (
 توان بعدًا قضا آرد؟ نشود، مى

به سبب   شود، قضا ندارد، چون آنچه بعدًا به جا آورده مى            )  مثل نماز اول ماه، نماز غفيله و مانند آنها            ( مقّيد به وقت است        ج ـ نمازهاى مستحب آه      

مانند نوافل  (ظرف آنهاست     آرى، در نوافلى آه وقت،       .  غير مقّيد، تضاّد و تباين وجود دارد            شود و بين امر مقّيد و          نداشتن قيد، قضا محسوب نمى       

 ١١/١٢/٧۵ .ضاى آنها صحيح و مشروع است، ق)يومّيه

توان اين نماز را به صورت       ، بدل از يك رآعت ايستاده است، آيا مى        )نماز وتيره (با توجه به  اينكه دو رآعت نماز نشسته نافله عشا               )٢١٠س  (
 يك رآعِت ايستاده خواند يا نه؟

 ٧/٨/٧۴ .ًا چه نشسته و چه ايستاده، بايد دو رآعت خوانده شودج ـ احوط، نشسته خواندن است و ايستاده خواندن، افضل است، و مطلق

 نماز مسافر
 :بايد نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرط، شكسته به جا آورد، يعنى دو رآعت بخواند» مسافر«
 ; سفر او آمتر از هشت فرسخ شرعى نباشد.١
چه ;   او آمتر از چهار فرسخ هم باشد، بايد نماز را شكسته بخواند                 آسى آه رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است، اگرچه رفتن              )  ٢١١مسئله  (

 .همان روز و شب بخواهد برگردد يا غير آن روز و شب
پس اگر به جايى آه آمتر از هشت فرسخ فاصله دارد، مسافرت آند و بعد از رسيدن به                      .   از اول مسافرت، قصد هشت فرسخ را داشته باشد           .٢

ولى اگر  ;   با مقدارى آه آمده هشت فرسخ شود، چون از اول قصد هشت فرسخ را نداشته، بايد نماز را تمام بخواند                                آنجا قصد آند جايى برود آه        
 ;بخواهد از آنجا هشت فرسخ ديگر برود يا مقدارى برود آه با برگشتن هشت فرسخ باشد، بايد نمازش را شكسته بخواند
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رسيدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد يا مرّدد شود و آنچه آه رفته با برگشت،                      پس اگر پيش از      .   در بين راه، از قصد خود برنگردد         .٣
 ;هشت فرسخ نباشد، بايد نماز را تمام بخواند

خواهد پيش از رسيدن      پس آسى آه مى    .   نخواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ، از وطن خود بگذرد، يا ده روز يا بيشتر در جايى بماند                             .۴
 ; بگذرد، يا ده روز در محّلى بماند، بايد نماز را تمام بخواندهشت فرسخ از وطنش به

همچنين است اگر خوِد سفر، حرام        ;   براى آار حرام سفر نكند، و اگر براى آار حرامى، مانند دزدى سفر آند، بايد نمازش را تمام بخواند                            .۵
برود آه بر او واجب نباشد و منافى با شئون خانوادگى مرد و يا به                  باشد، مثل آنكه براى او ضرر داشته باشد، يا زن، بدون اجازه شوهر به سفرى                    

 ;ولى اگر مثل سفر حْج واجب باشد، بايد نمازش را شكسته بخواند; صورت اعتراض و بيرون رفتن از خانه يا مزاحم حقوق واجب زوج باشد
مانند و بعد از چندى به        راى خود و َحَشمشان پيدا آنند، مى       آنند و هر جا آب و خوراك ب           از صحرانشينهايى نباشد آه در بيابانها گردش مى          .۶

 ;صحرانشينها در اين مسافرتها بايد نماز را تمام بخوانند. روند جاى ديگر مى
غير بنابراين، شتردار و راننده و چوبدار و آشتيبان و مانند اينها، اگرچه براى بردن اثاثيه منزل خود مسافرت آنند، در                              .   آثيرالسفر نباشد   .٧

 ;ولى در سفر اول، اگرچه طول بكشد، نمازشان شكسته است; سفر اول بايد نماز را تمام بخوانند
 به حّد ترّخص برسد، يعنى از وطنش يا جايى آه قصد آرده ده روز در آنجا بماند، به قدرى دور شود آه ديوار شهر را نبيند و صداى اذان                                    .٨

ها  ز ديگرى نباشد آه از ديدن ديوار و شنيدن اذان جلوگيرى آند و الزم نيست به قدرى دور شود آه مناره                      ولى بايد در هوا غبار يا چي       ;  آن را نشنود  
 .بلكه همين قدر آه ديوارها آامال معلوم نباشد، آافى است; و گنبدها را نبيند، يا ديوارها هيچ پيدا نباشد

و همچنين  ;  نمازش را تمام بخواند    »  مسجد آوفه «و  »  )اهللا عليه وآله   صلى  (مسجدالنبى«و  »  مسجدالحرام«تواند در     مسافر مى )  ٢١٢مسئله  (
ولى اگر بخواهد در جايى آه اول جزو اين مساجد نبوده و بعد به اين مساجد اضافه شده و يا در غير مسجدالحرام و                                               .  است در مّكه و مدينه        

، احتياط مستحب آن است آه شكسته بخواند، اگرچه اقوى، صّحت تمام                 ، در جاهاى ديگر مّكه و مدينه نماز بخواند           )صلى اهللا عليه وآله    (مسجدالنبى
 .بلكه در مسجد متصل به حرم، نمازش را تمام بخواند)عليه السالم(تواند در حرم و رواق حضرت سّيدالشهداء همچنين مسافر مى. است
همچنين انتهاى سفر آه در صورت صدق           آند، ابتداى سفر از آجاست؟           براى آسى آه از شهرى به شهرى ديگر مسافرت مى                  )٢١٣س  (

 شود، آجاست؟ مسافت شرعى، نمازش شكسته مى

. جا باشد  و آخر مسافت، جاى معّين شهر است، اگر مقصد همان            )  شود يعنى جايى آه خارج شهر محسوب مى        (ج ـ ابتداى مسافت، بيرون شهر است           

مثًال به قم يا مشهد براى زيارت و             (خواهد به شهرى       يمارستان است، و اگر مى       مسافت، همان ب    مثًال اگر در بيمارستان شهر آار داشته باشد، آخر              

 ١٣/٢/٧۵ .برود، آخر مسافت، اوِل شهر مقصد است) سياحت

 آسى آه محِل آارش غير از وطن است
ين وطن اصلى و محِل        دانم، تكليف نمازم درسفر ب        با عنايت به  اينكه محِل توّلد و زندگى قبلى خود را هنوز هم وطن خود مى                              )٢١۴س  (

 سكونت فعلى چيست؟

آمتر از هشت فرسخ باشد، نماز در بين راه تمام است و اگر بيش از هشت فرسخ                       )  وطن اّتخاذ شده  (ج ـ اگر مسافت بين وطن اصلى و محِل سكونت               

 ٢/٨/٧۵ .باشد، نماز در بين راه شكسته است

آند، چگونه است؟     آيلومتر را طى مى    ۵/٢٢ده و هر روز مسافتى آمتر از         نماز و روزه آسى آه مدتى در غير وطن خود ساآن ش              )٢١۵س  (
 اش چگونه است؟ اگر فاصله دو محل از مسافت شرعى بيشتر باشد، نماز و روزه

د و محِل   شو از مسافت شرعى باشد، مسافر نيست و احكام مسافر بر او بار نمى              چون اگر مسافت، آمتر   ;  ج ـ در هر صورت، نماز و روزه او تمام است          

 ٣/۶/٧۵ .مسافت شرعى باشد، در حكم آثيرالسفر است و نماز و روزه او تمام است سكونت براى او در حكم وطن است، و اگر بيش از

 وطن و ِاعراض از آن
خورد، يا آنكه  م مىاى يك مرتبه مسافرت آنند، قصد اقامه آنان به ه مانند، اگر هفته آيا طّالبى آه در قم به  قصد مدت غير معّين مى     )٢١۶س  (

 شود و نماز آنان تمام است؟ اند، اين شهر وطن آنان محسوب مى اين اشخاص چون قصد ماندن در قم در طّى مدتى غير معّين نموده

زه علميه،  بنابراين، روحانيون حو   .  شود ج ـ هر جايى آه انسان بنا دارد براى مدتى در آن بماند، در حكم وطن است و همه آثار وطن بر او بار مى                                     

گرفتن روزه، نيازى به      مكانى براى تحصيل يا مأمورّيت بمانند، براى تمام خواندن نماز و               دانشجويان، آارمندان و غير آنان، هرگاه بنا باشد مدتى در             

 ٢٢/١٠/٧۴ .نيست قصد اقامه ندارند، زيرا مسافرت، مضّر به آن

حكم نماز و روزه اين زن در شهر و وطن             .   زندگى آنها شهر سومى است       زنى اهل شهرى و همسر او اهل شهرى ديگر، و محلِ                )٢١٧س  (
 شود يا خير؟ همسرش چگونه است؟ آيا رفتن اين زن به شهر ديگر به تبعّيت از همسر، اعراض از وطن خودش محسوب مى
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محِل زندگى شوهر قصد توّطن آند، وطن او          ج ـ چون بر حسب جريان عادى، بناست آه با همسرش و در محِل زندگى او زندگى آند، لذا اگر نسبت به                              

آه مدتى بنا دارد در آنجا       (اى نامعلوم، به جاى ديگر بروند، چنين محّلى            شود، و اگر قصد توّطن نكند و بناست بعد از مدتى و يا در آينده                   محسوب مى 

گردد، هرچند عالقه و حّب به برگشتن          دگى به آنجا برنمى    اّما محِل زندگى قبلى، آه بر حسب طبع براى زن            ;  ، براى آنان در حكم وطن است        )زندگى آند 

اّما در وطن اصلى همسرش، نمازش شكسته         ;  ريزى براى مراجعه است     داشته باشد، از وطنّيت خارج است و دوست داشتن مراجعت، غير از برنامه                 

 ٨/٢/٧۶   .است

 قصد اقامت
 ، مضّر به قصد اقامه ده روز است يا خير؟)ر از چهار فرسخآمت(آيا قصد رفتن به اطراف، در مسيرى مادون مسافت  )٢١٨س (

آرى، بنا بر احتياط واجب، ماندن شبها در غير         .  ج ـ مضر نيست و تحّقق قصد اقامه، به قصد ماندن و محِل توّقف قرار دادن يك محِل و يا يك شهر است                        

شود، بنابراين، آسانى    ه هر نحوى آه باشد، موجب شكسته شدن نماز نمى           ولى رفت و آمد به مادون مسافت، ب         ;  محِل اقامه، مضّر به قصد اقامه است        

آنكه ُبعِد آنجا آمتر از مسافت باشد، نمازشان         آه بنا دارند در ماه رمضان در جايى بمانند آه براى تبليغ و يا آار ديگر به اطراف هم بايد بروند، به شرط                       

 .شان صحيح است تمام و روزه

 آثيرالسفر
 شود؟ همچنين اگر آثيرالسفر، ده روز در جايى يا در وطن خود بماند، نمازش چگونه است؟ السفر به چه آسى گفته مىآثير )٢١٩س (

چنين آسى اگر ده روز در       .  اى آه حّداقل قبل از ده روز، يك مسافرت شرعى داشته باشد               آند، به گونه   ج ـ آثيرالسفر، آسى است آه زياد مسافرت مى          

 ١۵/۴/٧٣ .ول، نماز او شكسته و سفر دوم، تمام استجايى بماند، در سفر ا

 آيا معيار آثرت در آثيرالسفر، مسافرت در زمينه شغل اوست، يا اينكه شغل مطرح نيست و فقط آثرت سفر، آافى است؟ )٢٢٠س (

١٢/١١ .م مثًال برود، نمازش تمام استپس آثيرالسفر، اگر به عمره مفرده ه. ج ـ معيار، همان آثرت سفر است، چه در زمينه شغل باشد، يا غير شغل

/٧۴ 

 به نظر جناب عالى، مالِك شكسته شدن نماز مسافر چيست؟ آيا فرقى بين بالد آبيره و غيرآبيره در باره نماز مسافر هست يا نه؟ )٢٢١س (

ه مربوط به سفرهاى قبلى و آارهاى آن نباشد،         ماند، حّتى در سفرى آ     ج ـ هر آسى آه مسافرت او زياد باشد، به نحوى آه حّداقل ده روز در يك جا نمى                   

ليكن تهران بزرگ از بالد آبيره نيست و بين           ;  حكمش با ساير بالد متفاوت است      )  اگر محّقق شود  (اش صحيح است، و بالد آبيره         نمازش تمام و روزه   

 ۴/٧/٧۴ .آن و شهرهاى ديگر ايران، تفاوتى از حيث وطن بودن و غير آن نيست

 نماز قضا
آسى آه نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده، بايد قضاى آن را به جا آورد، اگرچه در تمام وقت نماز، خواب مانده يا                                            )  ٢٢٢ه  مسئل(
 .اى را آه زْن در حال حيض يا نفاس نخوانده، قضا ندارد ولى نمازهاى يوميه; واسطه مستى نماز نخوانده باشد به

 .فهمد نمازى آه خوانده باطل بوده، بايد قضاى آن را بخوانداگر آسى بعد از وقت نماز ب) ٢٢٣مسئله (
طورى آه خوب و بد و آم و زياد را درست تشخيص                       حواس پيدا آرده، به       شخصى دچار سكته مغزى شده و به آّلى اختالل                  )٢٢۴س   (
ام نماز، دوباره شروع به خواندن حمد و سوره          دهد و گاهى بعد از اتم      خواند، گاهى در رآعت دوم سالم مى        اين فرد، نمازهايش را آه مى     .  دهد نمى
هايش را بايد    آيا نماز و روزه   .  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

 نه؟ براى او قضا آرد يا

خودش واجب نبوده    قط است، چون شرط تكليف، سالمت حواس است، و چون بر            ج ـ نماز و روزه، با وجود اختالل حواس، واجب نيست و تكليف، سا                

 ۴/١١/٧١ .نيست است، قضايش هم بر ورثه واجب

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               )٢٢۵س  (
 ).دانسته، و عمدًا با آن نماز خوانده است كه حكم حرمت طال بر مرد را مىبا توجه به  اين(شكسته بخواند؟ 

ليكن اگر در آخر وقت به وطن يا جايى رسيده آه           ;  ج ـ نمازش باطل است و اگر تا آخر وقت نماز در سفر بوده و وقت نماز گذشته، قضاى آن قصر است                      

/٢ . به هر حال، معيار در قضا، آخر وقت است و بايد طبق وظيفه در آن مكان، قضا آند.نماز در آنجا تمام بوده و قضا شده است، قضاى آن تمام است

٩/٧۵ 

 در باب قضاى نمازهايى آه حكمش قصر بوده، ولى تمام به جا آورده شده، يا بالعكس، وظيفه چيست؟ )٢٢۶س (
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ولى نمازهايى آه قصر بوده، ولى آنها را تمامًا به جا آورده، در               ;  ايدج ـ نمازهايى آه تمام بوده، ولى فرد آنها را قصرًا به جا آورده است، بايد قضا نم                     

دانسته، ولى به جزئيات آن      ولى اگر اصل حكم را مى     ;  دانسته آه در سفر، نماْز شكسته است، قضا ندارد         صورتى آه جاهل به اصل حكم بوده، يعنى نمى        

 .جاهل بوده است، نمازهاى خوانده شده قضا دارد

  آه بر پسر بزرگتر واجب استنماز قضاى پدر
توانسته قضا آند، بر پسر بزرگتر       اگر پدر نماز و روزه خود را به جا نياورده باشد، چنانچه از روى نافرمانى ترك نكرده و مى                     )  ٢٢٧مسئله  (

توانسته قضا آند، احتياط      مىاى را آه در سفر نگرفته، اگرچه ن            و نيز روزه   ;  واجب است آه بعد از مرگش به جا آورد، يا براى او اجير بگيرد                    
 .واجب آن است آه پسر بزرگتر قضا نمايد، يا براى او اجير بگيرد

 نماز جماعت
مستحّب است آه نمازهاى واجب، خصوصًا نمازهاى يوميه به جماعت خوانده شود و در نماز صبح و مغرب و عشا، خصوصًا                         )  ٢٢٨مسئله  (

 .شنود، نماز جماعت بيشتر سفارش شده است ا مىبراى همسايه مسجد و آسى آه صداى اذان مسجد ر
 .اعتنايى، جايز نيست و سزاوار نيست آه انسان، بدون عذر، نماز جماعت را ترك آند حاضر نشدن به نماز جماعت از روى بى) ٢٢٩مسئله (
همچنين اگر به    ;  وانند اقتدا آنند   ت اند، امام را نبينند، مى        اگر به واسطه درازى صف اول، آسانى آه دو طرف صف ايستاده                    )  ٢٣٠مسئله  (

 .توانند اقتدا نمايند اند، صف جلوى خود را نبينند، مى واسطه درازى يكى از صفهاى ديگر، آسانى آه دو طرف آن ايستاده
اّما اگر  ;   آند تواند اقتدا  واسطه مأموم ديگر به امام متصل نباشد، نمى        آسى آه پشت ستون ايستاده، اگر از طرف راست يا چپ به           )  ٢٣١مسئله  (

 .تواند اقتدا نمايد از يك طرف متصل باشد، مى
رود و بعد، با خواندن نماز ديگرى از جانب            اتصال صفوف در نماز چهار رآعتى با شكسته بودن نماز مأمومين مسافر از بين مى                    )٢٣٢س  (

 ماعت محفوظ است يا نه؟براى آسانى آه نمازشان تمام بوده است، تا آخر نماز، حكم ج. شود مسافران، درست مى

 ٧/٨/٧۴ .ج ـ اگر سريعًا اقتدا آنند، نماز جماعت صحيح است، يعنى جماعت ديگران هم صحيح است

 آيا اعاده نماز جماعت با جماعتى غير از جمعيت اول و يا با جماعتى بيشتر از بار اول، تا سه مرتبه، جايز است؟ )٢٣٣س (

 ٢٨/٢/٧۶ . با اختالف مأمومين و يا امام، مطلقًا مستحب استج ـ مانعى ندارد و ِاعاده نماز جماعت،

چنانچه مأموم به قصد    .  در نماز جماعت، اگر مأموم بعد از نماز بفهمد آه به جهتى، نماز امام باطل بوده، نماز مأموم صحيح است                           )٢٣۴س  (
 ده، چه حكمى دارد؟متابعت از امام، رآن اضافه به جا آورده باشد و بعد بفهمد آه نماز امام باطل بو

 ٢٩/١٠/٧٣ .ج ـ چون جماعتش صحيح است، لذا مانند بقّيه جماعتها، زياد آردن رآن، ُمغَتَفر است و موجب بطالن نيست

 شرايط امام جماعت
ه طور صحيح   زاده و بنا بر احتياط مستحب بالغ باشد، و نماز را ب               امام جماعت بايد عاقل و شيعه دوازده امامى و عادل و حالل              )٢٣۵مسئله  (

 .بخواند، همچنين بنا بر احتياط مستحب، اگر مأموْم مرد است، امام او هم مرد باشد، ولى اقتدا آردن به بچه غير ممّيز جايز نيست
 با عنايت به  اينكه عدالت، يكى از شرايط امام جماعت است، معيار شناخت عادل چيست؟ )٢٣۶س (

اى از اهل محل است آه        سن ظاهر يا شهادت عدلين و يا شياع و اشتهار موجب اطمينان يا اقتداى عده                  ج ـ معيار، اطمينان خود شخص به عدالت و ح            

 ١٢/۶/٧۵ .باعث اطمينان شود

 امامت جانبازان و معلوالن
امام جماعت توانند  دارند، به نحوى آه قادرند ايستاده نماز بخوانند، آيا مى     )  دست يا پا  (اشخاصى آه نقص عضوى در يكى از اعضا           )٢٣٧س  (

 شوند يا خير؟

ج ـ ظاهرًا جايز است و اقتدا به آنان، مانند اقتدا به بقّيه افرادى است آه واجد شرايط امامت در نمازند، چون نماز امام، برحسب وظيفه خودش صحيح                                 

 .است و صّحت براى او به طور آّلى در اقتدا، و صّحت جماعت آافى است

 احكام جماعت
آنم به   اقتدا مى «:  مثال اگر نّيت آند آه     ;  آند، بايد امام را معّين نمايد، ولى دانستن اسم او الزم نيست                ه مأموم نّيت مى    موقعى آ )  ٢٣٨مسئله  (

 .، نمازش صحيح است»امام حاضر
ارم امام باشد، ولى اگر رآعت اول يا دوم او، رآعت سوم يا چه; مأموم بايد غير از حمد و سوره، همه چيز نماز را خودش بخواند        )  ٢٣٩مسئله  (

 .بايد حمد و سوره را بخواند
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خواند، در صورتى آه مأموم عالم به تعّمد امام در غلط خواندن نباشد، و                 اگر مأموم بفهمد آه امام، قسمتى از قرائت را غلط مى            )  ٢۴٠مسئله  (
 .خود مأموم آنچه را آه امام غلط خوانده است و ما بعد آن را بخواند، اقوى صّحت جماعت است

 .نگويد احتياط واجب آن است آه تا تكبير امام تمام نشده، تكبير بلكه ;االحرام را پيش از امام بگويد مأموم نبايد تكبيرة) ٢۴١مسئله (
 .است اگر مأموم پيش از امام، عمدًا هم سالم دهد، نمازش صحيح) ٢۴٢مسئله (

 نماز جمعه
ولى احتياط در خواندن نماز ظهر      ;  با وجود همه شرايطش، واجب تخييرى است       »  نماز جمعه «،  )عج(در زمان غيبت ولى عصر    )  ٢۴٣مسئله  (
 .است
؟ آيا اصًال جهر،    )آهسته(بخواند يا ِاخفات    )  بلند(آيا قرائت را بايد به جهر       .  خواهد نماز ظهر بخواند    آسى آه نماز جمعه نخوانده، مى       )٢۴۴س  (

 جايز است يا نه؟

 ۵/١٠/٧۵ .االقوى مستحب است  نه تنها جايز، بلكه علىج ـ جهر در قرائت نماز ظهر روز جمعه،

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                             )٢۴۵س  (
 مسئله درست است؟

 ۵/٧/٧٩ .توان اقتدا آرد ا در حال رآوع هم مىلذ. ج ـ نماز جمعه، در اين گونه احكام مثل نمازهاى يومّيه است

 شرايط نماز جمعه
نماز جمعه، از شخص مريض و نابينا و آسى آه رفتن برايش مشّقت دارد و امثال آنان، همچنين زنان ساقط است، ليكن بر                                      )  ٢۴۶مسئله  (

 .فرض حضور، مجزى از نماز ظهر است
 .توان آن را به طور فرادا به جا آورد  و نمىنماز جمعه بايد به جماعت برگزار شود) ٢۴٧مسئله (
مانند نبودن حايل، باالتر نبودن جاى امام، فاصله          ;  همه شرايطى آه در نماز جماعت معتبر است، در نماز جمعه نيز الزم است                 )  ٢۴٨مسئله  (

 .بيش از حد نداشتن و غير اينها
 .تآمترين فاصله الزم بين دو نماز جمعه، يك فرسخ اس) ٢۴٩مسئله (

 وقت نماز جمعه
ولى ;  شود و تا وقتى آه سايه شاخص به اندازه دو قدم متعارف برسد، امتداد دارد                   وقت نماز جمعه با زوال خورشيد شروع مى         )  ٢۵٠مسئله  (

 .ننداحتياط آن است آه از اوايل عرفى زوال ظهر به تأخير نيندازند و اگر تأخير افتاد، احتياط مستحب آن است آه نماز ظهر را بخوا
 .ها را قبًال شروع آند و هنگام زوال به پايان برساند و نماز جمعه را شروع آند، صحيح است اگر امام خطبه) ٢۵١مسئله (

 آيفيت نماز جمعه
نماز جمعه، دو رآعت است و آيفيت آن مانند نماز صبح است و مستحّب است آه حمد و سوره با صداى بلند خوانده شود و در                                 )  ٢۵٢مسئله  (
 .ت اول، بعد از حمد، سوره جمعه و در رآعت دوم، سوره منافقون را قرائت نمايندرآع

قنوت اول، قبل از رآوع رآعت اول و قنوت دوم، پس از                .  نماز جمعه داراى دو قنوت است و هر دو هم، مستحّب مؤّآد است                 )  ٢۵٣مسئله  (
 .رآوع رآعت دوم است

بدون ايراد دو خطبه، نماز     .  انند اصل نماز، واجب است و بايد توسط امام جمعه ايراد شود            نماز جمعه داراى دو خطبه است آه م        )  ٢۵۴مسئله  (
 .شود جمعه محّقق نمى

واجب است آه امام جمعه، دو خطبه را قبل از نماز جمعه بخواند و اگر اول نماز را به جا آورد، باطل است و در صورتى آه                                  )  ٢۵۵مسئله  (
ها الزم   ولى اگر نسبت به حكم مسئله جاهل بوده يا اشتباه آرده، اعاده خطبه            ;  ها مجددًا نماز جمعه را بخواند      خطبهوقت باقى است، بايد پس از ايراد        

 .نيست، بلكه اعاده نماز هم الزم نيست
 .گفتن اذان دوم در روز جمعه، بدعت و حرام است) ٢۵۶مسئله (

 نماز آيات
 :شود واسطه چهار چيز واجب مى خواهد شد، بهآه دستور آن بعدًا گفته » نماز آيات«) ٢۵٧مسئله (
 ; گرفتن خورشيد.١
 ;نترسد  گرفتن ماه، اگرچه مقدار آمى از آنها گرفته شود و آسى هم از آن.٢
 ; زلزله، اگرچه آسى هم نترسد.٣
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واجب، بايد براى حوادث وحشتناك      رعد و برق و بادهاى سياه و سرخ و مانند اينها، در صورتى آه بيشتر مردم بترسند و نيز بنا بر احتياط                             .۴
 .زمينى مانند شكافتن و فرو رفتن زمين در صورتى آه بيشتر مردم بترسند، نماز آيات بخوانند

چيزهايى آه نماز آيات براى آنها واجب است، در هر شهرى اّتفاق بيفتد، فقط مردم همان شهر بايد نماز آيات بخوانند و بر مردم                           )  ٢۵٨مسئله  (
 .ولى اگر مكان آنها به قدرى نزديك باشد آه با آن شهر يكى حساب شود، نماز آيات بر آنان هم واجب است; اجب نيستجاهاى ديگر و

 دستور نماز آيات
نماز آيات، دو رآعت است و در هر رآعت، پنج رآوع دارد و دستور آن چنين است آه انسان بعد از نّيت، تكبير بگويد و يك                                    )  ٢۵٩مسئله  (

 تمام بخواند و به رآوع رود و سر از رآوع بردارد، دوباره يك حمد و يك سوره بخواند، باز به رآوع رود، تا پنج مرتبه، و بعد از                                حمد و يك سوره   
همچنين شخص  .  بلند شدن از رآوع پنجم، دو سجده نمايد و برخيزد و رآعت دوم را هم مثل رآعت اول به جا آورد و تشّهد بخواند و سالم دهد                                          

مثًال بعد از   ;  االحرام، يك حمد بخواند و بعد يك سوره را پنج قسمت نمايد و قبل از هر رآوع، يك قسمت از آن را بخواند                                  د از تكبيرة   تواند بع  مى
ُقْل ُهَو  «;  د را آه يك آيه از سوره است، بخواند و به رآوع برود، سر بر دارد و بگوي                      »ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَّحيمِ   «حمد، نّيت سوره توحيد را بكند و          

 »َلْم َيِلْد َو َلْم ُيوَلْد«:  و سپس رآوع را تكرار نمايد و بعد از سر برداشتن بگويد»َاُهللا الصََّمُد«: و به رآوع برود و سپس سر بردارد و بگويد      »  اُهللا َاَحدٌ 
آوع برود و سجده را به جا آورد و بعد، رآعت دوم را مثل رآعت                  و به ر  »  َو َلْم َيُكْن َلُه ُآُفوًا َاَحدٌ      «:  و  به رآوع برود و بعد از سر برداشتن بگويد            

 .اول به جا آورد
 .هر يك از رآوعهاى نماز آيات، رآن است آه اگر عمدًا يا اشتباهًا آم يا زياد شود، نماز باطل است) ٢۶٠مسئله (

 نماز عيد فطر و قربان
واجب است و بايد به جماعت خوانده شود و در زمان ما آه                       )   السالم عليه(در زمان حضور امام     »  نماز عيد فطر و قربان       «)  ٢۶١مسئله  (
 .بلكه به جماعت خواندن، احوط است; توان آن را به جماعت خواند غايب است، مستحب است و مى) عليه السالم(امام

 اجير گرفتن براى نماز
يعنى به  ;   زمان حيات به جا نياورده، ديگرى را اجير آرد            توان براى نماز و عبادتهاى ديگر او آه در            بعد از مرگ انسان، مى     )  ٢۶٢مسئله  (

 .آسى مزد دهند آه آنها را به جا آورد، و اگر آسى بدون مزد هم آنها را انجام دهد، صحيح است
ود، از روى تقليد    ش آسى آه براى نماز قضاى مّيت اجير شده، بايد يا مجتهد باشد يا مسائل نماز را آه احتمال ابتال به آن داده مى                       )  ٢۶٣مسئله  (

 .صحيح بداند
 آيا خواندن نماز استيجارى يا گرفتن روزه استيجارى در سفر، جايز است؟ )٢۶۴س (

 ١۵/١١/٧۴ .است هاست آه باطل و غير جايز استيجارى در سفر، مانند بقّيه روزه ولى گرفتن روزه; ج ـ خواندن نماز استيجارى در سفر، مانعى ندارد

 براى نماز قضاى زن اجير شده، بايد قرائت نمازها را همانند زنها آهسته بخواند يا بايد به وظيفه خود عمل نمايد؟آيا مردى آه  )٢۶۵س (

 ٢٧/١١/٧١ .عنه ج ـ نايب در مثل نماز بايد به وظيفه خود عمل آند، نه به وظيفه منوٌب

 

 احكام روزه
 نّيت
بلكه همين قدر آه بنا دارد       ;  »گيرم فردا را روزه مى    «:  ود بگذراند يا مثال بگويد     الزم نيست آه انسان، نّيت روزه را از قلب خ            )  ٢۶۶مسئله  (

آند، انجام ندهد، آافى است و براى آنكه يقين آند تمام               براى انجام فرمان خداوند عالم، از اذان صبح تا غروب آفتاب، آارى آه روزه را باطل مى                     
آند،  بح و مقدارى هم بعد از غروب آفتاب، از انجام دادن آارى آه روزه را باطل مى                               اين مدت را روزه بوده، بايد مقدارى پيش از اذان ص                    

بلكه همين  ;  آند شوند، در نّيْت آفايت مى      اى آه مسلمانان سحرهاى ماه رمضان، براى سحرى خوردن بيدار مى              همين سّنت حسنه  .  خوددارى نمايد 
خالصه، نّيت روزه و عبادتها، مثل نّيت در        .  آند، گرچه سحر هم بيدار نشود      ت آفايت مى  آه انسان در روز قبل به فكر روزه گرفتن فرداست، در نيّ            

 .دهد، تنها در روزه و بقّيه عبادات بايد انگيزه، خدا و اطاعت از فرمان او باشد، يعنى قربًة الى اهللا روزه بگيرد همه اعمال است آه انسان انجام مى
ز ماه رمضان براى روزه فرداى آن نّيت آند، و بهتر است آه شب اول ماه هم نّيت روزه همه ماه را                       تواند در هرشب ا    انسان مى )  ٢۶٧مسئله  (
 .بنمايد
آند، انجام نداده باشد،     اگر بيمار پيش از ظهر در ماه رمضان بهبود يابد و از اذان صبح تا آن وقت، آارى آه روزه را باطل مى                        )  ٢۶٨مسئله  (

 .ا روزه بگيرد، و چنانچه بعد از ظهر بهبود يابد، روزه آن روز بر او واجب نيستبايد نّيت روزه آند و آن روز ر
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ماه رمضان، واجب نيست روزه بگيرد و اگر بخواهد روزه بگيرد،                 روزى را آه انسان شك دارد آخر ماه شعبان است يا اول                 )  ٢۶٩مسئله  (
چنانچه بعد معلوم شود آه در رمضان بوده، از رمضان                          ن بنمايد،  ولى اگر نّيت روزه قضا و مانند آ                   ;  تواند نّيت روزه رمضان آند            نمى
 .شود مى حساب
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                 )٢٧٠س  (

 صحيح است يا خير؟

/۴ .ت روزه است، چون لزومى ندارد آه نّيت به زبان جارى شود، يا از قلب گذرانده شودخواسته روزه بگيرد، نّي ج ـ همين آه سحرى خورده و مى

١٠/٧۵ 

 آند چيزهايى آه روزه را باطل مى
 :آنند ُنه چيز روزه را باطل مى) ٢٧١مسئله (
۶;   رساندن غبار غليظ به حلق     .۵;  )عليهم السالم ( دروغ بستن به خدا و پيامبر و جانشينان ايشان         .۴;   استمنا .٣;   جماع .٢;   خوردن و آشاميدن   .١

 . ِقى آردن.٩; ِاماله آردن با چيزهاى روان .٨;  باقى ماندن برجنابت وحيض و نفاس تا اذان صبح.٧;  فروبردن تمام سر در آب.

 خوردن و آشاميدن. ١
اميدن چيِز معمول باشد، مثل نان و آب،         شود، چه خوردن و آش     دار، عمدًا چيزى بخورد يا بياشامد، روزه او باطل مى           اگر روزه )  ٢٧٢مسئله  (

حّتى اگر مسواك را از دهان بيرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن                  .  و چه معمول نباشد، مثل خاك و شيره درخت، و چه آم باشد يا زياد                 
 . رطوبت خارج به آن گفته نشودشود، مگر آنكه رطوبت مسواك در آب دهان، به طورى از بين برود آه را فرو برد، روزه او باطل مى

ولى اگر داخل فضاى دهان شود، احتياط واجب آن است آه           ;  فروبردن اخالط سر و سينه، تا به فضاى دهان نرسيده، اشكال ندارد           )  ٢٧٣مسئله  (
 .آن را فرو نبرد

توان آن را تحّمل آرد،       ه معموال نمى  ولى اگر ضعف او به قدرى است آ         ;  اش را بخورد   تواند به دليل ضعف، روزه      انسان نمى )  ٢٧۴مسئله  (
 .خوردن روزه برايش جايز است

 شان است؟ ها، مضّر به روزه آيا استفاده بيماران تنّفسى و ريوى از اسپرى )٢٧۵س (

 .شود ج ـ ظاهرًا مبطل نيست و خوردن و آشاميدن محسوب نمى

 م يا آمپول تقويتى تزريق آند؟تواند در ماه مبارك رمضان، سُر دار بيمار، مى آيا شخص روزه )٢٧۶س (

ليكن بنا بر   ;  توان آن را مبطل دانست و صدق َاآل و ُشرب بر آن، محِل تأّمل، بلكه منع است                       ج ـ نسبت به آمپول، احتياط، در ترك است، هر چند نمى               

 ١٨/٢/٧۶ .شود، اجتناب نمايد احتياط واجب، بايد از سُرمى آه به جاى غذا استفاده مى

 ِجماع. ٢
 .گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد آند، اگرچه فقط به مقدار ختنه روزه را باطل مى» جماع«) ٢٧٧ئله مس(

 استمنا. ٣
 .آن است آه انسان با خود آارى آند آه منى از او بيرون آيد» استمنا«

 )صلى اهللا عليه وآله(دروغ بستن به خدا و پيامبر اآرم. ۴
و جانشينان آن حضرت،     )  صلى اهللا عليه وآله    (ن يا با نوشتن يا با اشاره و مانند اينها به خدا و پيامبر اآرم                    دار با گفت    اگر روزه )  ٢٧٨مسئله  (

و ساير  )  عليها السالم (عمدًا نسبت دروغ بدهد، اگرچه فورًا بگويد دروغ گفتم يا توبه آند، روزه او باطل است، و بنا بر احتياط واجب، حضرت زهرا                       
 .نان هم در اين حكم، فرقى ندارندپيامبران و جانشينان آ

خواند، در صورتى آه مخاطب نداشته باشد و بدون             داند بعضى الفاظ آن را غلط مى         خواندن قرآن و ادعيه با اينكه شخص مى          )  ٢٧٩مسئله  (
سيره هم بر اين بوده     .  شودقصد باشد، مضّر به روزه نيست، چون قصد دروغ بستن ندارد و از باب ندانستن، ممكن است خالف واقع و غلط خوانده                          

 .خوانند دانستند بعضى الفاظ را غلط مى خواندند، با اينكه مى آه قرآن مى

 رساندن غبار غليظ به حلق. ۵
آند، چه غباِر چيزى باشد آه خوردن آن حالل است، مثل آرد، و چه غباِر چيزى                  رساندن غبار غليظ به حلق، روزه را باطل مى         )  ٢٨٠مسئله  (

 .دن آن حرام استباشد آه خور
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اش  متوجه است، مواظبت نكند و غبار به حلق او برسد، روزه                    اگر به واسطه باد، غبار غليظى پيدا شود و انسان با اينكه                      )  ٢٨١مسئله   (
 .شود مى باطل
 دار چه حكمى دارد؟ آشيدن سيگار، تنباآو و غيره براى شخص روزه )٢٨٢س (

 ٢٢/٢/٧۶ .ر احتياط واجب، مبطل روزه استج ـ دود سيگار، تنباآو و مانند آن، بنا ب

 فروبردن سر درآب. ۶
ولى ;  بدن او از آب بيرون باشد، بايد قضاى آن روزه را بگيرد                 دار، عمدًا تمام سر را در آب فرو برد، اگرچه باقى               اگر روزه )  ٢٨٣مسئله  (
 .دشو تمام بدنش را آب بگيرد و مقدارى از سرش بيرون باشد، روزه او باطل نمى اگر

 .شود اش باطل نمى دار، نصف سر را يك دفعه و نصف ديگر آن را دفعه ديگر در آب فرو برد، روزه اگر روزه) ٢٨۴مسئله (

 باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح. ٧
 .اش باطل است روزهاگر ُجُنب عمدًا تا اذان صبح غسل نكند، يا اگر وظيفه او تيّمم است، عمدًا تيّمم ننمايد، ) ٢٨۵مسئله (
هاى واجب و مستحب ـ تا اذان صبح غسل نكند و                اگر آسى عمدًا، در غير از روزه ماه رمضان و قضاى آن ـ از اقسام روزه                     )  ٢٨۶مسئله  (

 .اش صحيح است تيّمم هم ننمايد، روزه
شود  گر دوباره بخوابد، پيش از اذان صبح بيدار مى        اگر ُجُنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود و بداند يا احتمال دهد آه ا                  )  ٢٨٧مسئله  (

همچنين است اگر ; و تصميم هم داشته باشد آه بعد از بيدارشدن غسل آند، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بيدار نشود، بايد روزه آن روز را قضا آند     
 .ورت، به دادن آّفاره استاز خواب دوم بيدار شود و براى مرتبه سوم بخوابد، و احتياط مستحب در هر دو ص

اش  اگر زن پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و عمدًا غسل نكند، يا اگر وظيفه او تيّمم است، عمدًا تيّمم نكند، روزه                               )  ٢٨٨مسئله  (
 .باطل است

تلم شده و امكان غسل آردن هم        اگر آسى در ماه مبارك رمضان، قبل از اذان صبح از خواب بيدار شود، در حالى آه در خواب مح                         )٢٨٩س  (
 اش چگونه است؟ نداشته باشد، حكم روزه

 .اش صحيح است ج ـ در ضيق وقت بايد تيّمم آند و روزه

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            )٢٩٠س  (
هايم قضا   آيا نماز و روزه    .  ام گرفتم و در اّيام عادت به مسجد هم رفته            هايم را هم مى     فرستادم و روزه   و آل او مى    )   وآله صلى اهللا عليه  (بر محّمد 
 دارد يا نه؟

 موجب سعه و رفع چون قصد قربت، حاصل و جهل هم از راه قصور بوده آه          (بوده   ج ـ هر چند ظاهرًا غسل، به همان نحو آه در سؤال آمده، مبرئ ذّمه              

خوب و مطلوب است، هر چند          ، ليكن احتياط آردن با به جاى آوردن قضاى تدريجى نمازها، و به نحوى آه در مشّقت و َحَرج قرار نگيريد،                                    )است

 ١٨/١٠/٧۵ .ها قطعًا درست است و قضا ندارد، چون بقاى بر حيض، عمدى نبوده است اّما روزه; رعايتش الزم نيست

 ِاماله آردن. ٨
ولى استعمال شيافهايى آه براى     ;  آند ماله آردن با چيز روان، اگرچه از روى ناچارى و براى معالجه باشد، روزه را باطل مى                   ِا)  ٢٩١مسئله  (

 .معالجه است، اشكال ندارد، و احتياط واجب آن است آه از استعمال شيافهايى آه براى تغذيه از اين مجراست، خوددارى شود

 ِقى آردن. ٩
ولى اگر سهوًا يا     ;  شود اش باطل مى    دار عمدًا ِقى آند ـ اگرچه به واسطه بيمارى و مانند آن ناچار باشد ـ روزه                         وزههرگاه ر )  ٢٩٢مسئله  (
 .اختيار باشد، اشكال ندارد بى

 آه  آند، احتياط واجب آن است     اختيار ِقى مى   واسطه خوردن آن، در روز بى      داند به  دار در شب چيزى بخورد آه مى       اگر روزه )  ٢٩٣مسئله  (
 .روزه آن روز را قضا نمايد

 آند احكام چيزهايى آه روزه را باطل مى
شود، و چنانچه از روى        آند، انجام دهد، روزه او باطل مى           مى اگر انسان عمدًا و از روى اختيار، آارى آه روزه را باطل                  )  ٢٩۴مسئله  (

گفته شد، تا اذان صبح غسل نكند، روزه او            )  ٢٨٧مسئله  (لى آه در     ولى جنب، اگر بخوابد و به تفصي        ;  زند فراموشى باشد، به روزه او ضرر نمى        
 .باطل است

اش باطل شده، عمدًا دوباره       آند، انجام دهد و به خيال اينكه روزه          دار، سهوًا يكى از آارهايى آه روزه را باطل مى             اگر روزه )  ٢٩۵مسئله  (
از  هرگاه روزه ماه رمضان به وسيله يكى از مبطالت آن باطل شود، امساك  داشت آهو بايد توجه; شود از آنها را انجام دهد، روزه او باطل مى         يكى



 ٣٦                                                                               اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى                  مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آيةمنتخب األحكام
 

روزه  چند مفطرات و مبطالت، هنوز به وجوب خود باقى است و انجام هر يك از آن مفطرات، حرام و معصيت آبيره است، و ناگفته نماند آه هر                                 
رمضان و روزه    ز احكام مختّص روزه ماه رمضان است آه شارع تعالى، به احترام           اّما وجوب امساك و روزه بودن بقّيه ساعات روز، ا         ;  باطل است 

جايز است و اين حكم خالف  و ماه رمضان باشد، اگر باطل شد، انجام مبطل بعد از آن، وفق قاعده اى آه در غير   آرى، روزه .  آن، واجب نموده است   
 .است ست آه به َحَسب ادّله آافى و وافى، ثابتنزول قرآن و شهراهللا ا ماه قاعده، مختّص روزه ماه رمضان و

 جاهايى آه قضا و آّفاره واجب است
گفته شد، سه مرتبه بيدار     )  ٢٨٧مسئله  (دار در روزه رمضان، عمدًا ِقى آند، يا درشب ُجُنب شود و به تفصيلى آه در                    اگر روزه )  ٢٩۶مسئله  (

آن روز را بگيرد، و چنانچه عمدًا ِاماله آند يا سر خود را زير آب ببرد، بنا بر احتياط                          شود و بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود، فقط بايد قضاى                  
دانسته آن آاْر روزه را باطل         آند، عمدًا انجام دهد، در صورتى آه مى           ولى اگر آار ديگرى آه روزه را باطل مى            ;  مستحب، بايد آّفاره هم بدهد      

تواند افطار آند و روزه      اش باطل شود، نمى    ايد توجه داشت آه در روزه ماه رمضان، هرگاه روزه          شود، و ب   آند، قضا و آّفاره بر او واجب مى         مى
 .شود، و اگر بعد از آن چيزى بخورد، آّفاره دارد بنابراين، اگر عمدًا ِقى آند قضا بر او واجب مى. خود را بخورد، چون امساك واجب است

 آّفاره روزه
شود، دوماه روزه    رمضان بر او واجب است، بايد يك بنده آزاد آند يا به دستورى آه در مسئله بعد گفته مى                    آسى آه آّفاره روزه     )  ٢٩٧مسئله  (

طعام، يعنى گندم يا جو و مانند اينها بدهد، و چنانچه اينها برايش                  )  آه تقريبًا ده سير است     (بگيرد يا شصت فقير را سير آند يا به هر آدام، يك ُمّد                    
، و  »َاستغفرالّله«:  تواند، به فقرا طعام بدهد و اگر نتواند طعام بدهد، بايد استغفار آند، اگرچه مثال يك مرتبه بگويد                       ّد آه مى  ممكن نباشد، هر چند مُ     

 .احتياط مستحب در فرض اخير آن است آه هروقت بتواند، آّفاره را بدهد
درپى  درپى بگيرد و اگر بقّيه آن پى        د سى و يك روز آن را پى        خواهد دوماه آّفاره روزه ماه رمضان را بگيرد، باي           آسى آه مى  )  ٢٩٨مسئله  (

 .نباشد، اشكال ندارد
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                                  )٢٩٩س  (

 آّفاره هم الزم است؟ در صورت داشتن علم و قدرت، حكم آن چيست؟

آرى، آّفاره تأخير قضا براى هر روز، يك         .  اّما در صورت ندانستن يا عدم قدرت، قضا واجب است          ;  ج ـ در صورت داشتن علم و قدرت، بايد آّفاره بدهد            

 ٣/۵/٧۵ .ُمّد طعام و واجب است

 احكام روزه قضا
آرده و در آن زمان، به دليل بيمارى، تعدادى            تقليد مى  دانسته، اى، از مرجعى آه سّن بلوغ را ُنه سالگى مى           دختر بچه دوازده ساله     )٣٠٠س  (

با توجه به نظر حضرت عالى درباره سّن تكليف دختر، آيا              .  آند حال پس از رحلت آن مرجع، از شما تقليد مى           .  هاى خود را خورده است      از روزه 
 هاى نگرفته را بگيرد، يا از گردن او ساقط است؟ بايد قضاى روزه

١۴ .جانب، از زمان تقليد به بعد براى او حّجت است بايد قضا آند، و فتواى اين  تا رمضان ديگر ادامه پيدا آرده، قضا ندارد، وگرنهاش ج ـ اگر بيمارى

/١٢/٧۴ 

 احكام روزه مسافر
خواند   تمام مى  مسافرى آه بايد نمازهاى چهار رآعتى را در سفر، دو رآعت بخواند، نبايد روزه بگيرد و مسافرى آه نمازش را                      )  ٣٠١مسئله  (

، بايد در سفر     )امرى سهل و عادى است، يا سفر او سفِر معصيت است              آند و آثيرالسفر است و مسافرت براى او          مثل آسى آه زياد مسافرت مى      (
 .روزه بگيرد

 .ولى اگر براى فرار از روزه باشد، مكروه است; مسافرت در ماه رمضان، مانعى ندارد) ٣٠٢مسئله (
رود، بيرون رفتن بعد از ظهر از خانه است يا بيرون                 در درست بودن روزه براى آسى آه بعد از ظهر به مسافرت مى                  آيا مالك   )٣٠٣س  (

 رفتن بعد از ظهر از شهر؟

 ج ـ مالك، محِل سكونت و شهر است، يعنى هنگام زوال ظهر بايد در محِل زندگى و شهر باشد، نه در حّد ترّخص و در مسير سفر، تا روزه آن روزش                                     

 .درست باشد

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                          )٣٠۴س  (
 خير؟ بيند، ولى هنوز وارد شهر نشده، آيا روزه آن روزش صحيح است يا آن را مى

براى آسى آه مطمئن     مستحب در گرفتن روزه و قضاى آن است، و احوط و اولى              ر چند احتياط  اش درست نيست و حّق افطار دارد، ه         ج ـ ظاهرًا روزه   

 .آند شود يا نه، آن است آه روزه خود را در همان حاِل سفر، افطار است يا شك دارد آه قبل از ظهر وارد شهر مى
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تواند روزه بگيرد يا نه؟ و اگر روزه گرفت و             آيا مى در صورتى آه تكليف مكّلف در بعضى موارد، جمع بين قصر و اتمام باشد،                     )٣٠۵س  (
 در ماه رمضان بود، آيا الزم است بعدًا آن را قضا آند يا خير؟

 ١٣/٢/٧۵ .شود، نسبت به روزه هم جمعش به گرفتن روزه و قضاى آن است ج ـ جاهايى آه احتياطًا بين نماز قصر و اتمام، جمع مى

 آسانى آه روزه بر آنها واجب نيست
ولى در صورت دوم، بايد      ;  تواند روزه بگيرد، يا براى او مشّقت دارد، روزه بر او واجب نيست                 واسطه پيرى نمى   آسى آه به  )  ٣٠۶مسئله  (

 .طعام، يعنى گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد) تقريبًا ده سير است(براى هر روز يك ُمّد 
تواند تشنگى را تحّمل آند، يا براى او مشّقت دارد، روزه بر او واجب                  شود و نمى    تشنه مى  اى دارد آه زياد    اگر انسان بيمارى  )  ٣٠٧مسئله  (
و احتياط واجب آن است آه بيشتر از           ;  ولى در صورت دوم، بايد براى هر روز يك ُمّد طعام، يعنى گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد                               ;  نيست

 .هايى را آه نگرفته قضا نمايد بعد بتواند روزه بگيرد، واجب نيست روزهمقدارى آه ناچار است، آب نياشامد و چنانچه 
اش ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست و اگر ضرر                  او يا بچه    اى آه زاييدن او نزديك است و روزه براى خود               زِن حامله )  ٣٠٨مسئله  (

هايى را آه    و و مانند اينها به فقير بدهد، و در هر دو صورت، روزه                 براى بچه بوده نه خود او، بايد براى هر روز، يك ُمّد طعام، يعنى گندم يا ج                      
 .نگرفته بايد قضا نمايد

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        )٣٠٩س  (
 طفلش ضرر دارد، آيا بايد روزه بگيرد يا نه؟

به فقير بدهد )  گرم گندم، جو و مانند اينها٧۵٠(ولى براى هر روز، اگر ضرر براى بچه بوده نه خود او، بايد يك ُمّد طعام    ;  زه بر او واجب نيست    ج ـ رو  

 از باب آّفاره تأخير    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 طعام،                            

 ١٩/١٢/٧۵ .گفته شد، جارى است) ٣٠٧مسئله (به فقير بدهد و همين حكم، نسبت به زن حامله آه در 

تواند در ماه مبارك رمضان روزه بگيرد و بعد از ماه رمضان تا                  دخترى آه به حّد بلوغ رسيده است و به واسطه ضعف بنيه نمى                  )٣١٠س  (
  آند، حكمش چيست؟تواند قضا سال ديگر نيز نمى

اش را قضا    لذا اگر از ماه رمضان تا رمضان ديگر نتوانست به سبب ضعف مفرِط ُبنيه، روزه               .  مانند بقّيه مكّلفان است    ج ـ دخترى آه بالغه شده تكليفش      

 ١۴/١/٧۵ .بدهد به فقير)  مانند اينهاگرم گندم و يا نان و برنج و ماآارونى و ٧۵٠(ليكن براى هر روز بايد يك ُمّد طعام ; آند، قضا از او ساقط است

 هاى مستحب احكام روزه
به استحباب مؤّآد روزه، نّيت روزه آردم، ولى متأّسفانه قبل از                     ، نظر )يوم دحواألرض (القعده   بنده در روز بيست و پنجم ذى             )٣١١س  (
از اذان   بعد ترس نداشتم، لذا تيّمم بدل از غسل آرده، خوابيدم و         به حّمام دس   صبح آه بيدار شدم، محتلم شده بودم و چون در سِر آار آشيك بودم،               اذان

 است؟ خواندم و آن روز را روزه گرفتم، آيا روزه و نماز من صحيح بوده هم وضو گرفتم و با توجه به ضيق وقت، با همان لباسها نماز

نيست و با فرض تيّمم براى روزه مستحّبى و بقاى عذر و گرفتن                  ج ـ در روزه مستحّبى، بقا بر جنابت، ولو عمدًا، تا اذان صبح، موجب بطالن روزه                        

وضو، نماز هم صحيح است، و تطهير بدن و لباس براى نماز به هر مقدارى آه ممكن است، واجب، و در غير صورت امكان، نماز به همان نحو صحيح                              

 ٣/۶/٧۵ .است

ان از منع فرزند، دلسوزى است، و نيز روزه مستحّبى زن، بدون اجازه             روزه مستحّبى فرزند، بدون اجازه پدر و مادرى آه منظورش           )٣١٢س  (
 شوهر، چه حكمى دارد؟

بلكه اگر اسباب اذّيت آنان نشود، ولى او را از گرفتن روزه مستحّبى منع               ;  ج ـ روزه مستحّبى اوالد، اگر اسباب اذّيت پدر و مادر يا جد شود، جايز نيست                

همچنين اگر  ;  نبايد روزه بگيرد   زن اگر به واسطه گرفتن روزه مستحّبى، حّق شوهرش از بين برود،             اّما.  ه نگيرد آنند، احتياط مستحب آن است آه روز       

 ٢٩/٧/٧۴ .منع آند، بنا بر احتياط مستحب، بايد خوددارى آند) نه براى اذّيت آردن(شوهر او را از گرفتن روزه مستحّبى 

 راه ثابت شدن اول ماه
 :شود  چهار چيز ثابت مىاوِل ماه به) ٣١٣مسئله (
 ; خود انسان ماه را ببيند.١
 ;واسطه آن يقين پيدا شود همچنين است هر چيزى آه به; ايم شود، بگويند ماه را ديده اى آه از گفته آنان يقين پيدا مى  عده.٢
 يا شهادتشان خالف واقع باشد، مثل اينكه          را برخالف يكديگر بگويند،     ولى اگر صفت ماه    ;  ايم  دو مرد عادل بگويند آه در شب، ماه را ديده             .٣

اگر در تشخيص بعضى از خصوصّيات اختالف داشته باشند، مثل آنكه يكى بگويد              اّما;  شود بگويند داخل دايره ماه طرف افق بود، اول ماه ثابت نمى          
 ;شود مى ماه بلند بود و ديگرى بگويد نبود، به گفته آنان، اول ماه ثابت
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شود و سى روز از اول رمضان بگذرد آه به واسطه آن، اول              اه شعبان بگذرد آه به واسطه آن، اول ماه رمضان ثابت مى            سى روز از اول م     .۴
 .شود ماه شّوال ثابت مى

جانب، محِل اشكال، بلكه منع است و هر آسى بايد خود، حّجت شرعى بر                حجّيت حكم حاآم نسبت به اول ماه و هالل به نظر اين            )  ٣١۴مسئله  (
 .ماه داشته باشداول 

 هاى حرام و مكروه روزه
داند آخر ماه شعبان است يا اول ماه رمضان، اگر به نّيت               حرام است، و نيز روزى را آه انسان نمى         »  عيد فطر و قربان   «روزه  )  ٣١۵مسئله  (

 .روز اول رمضان روزه بگيرد، حرام است
زشك بگويد ضرر دارد، بايد روزه بگيرد، و آسى آه يقين يا گمان دارد،                  داند روزه براى او ضرر ندارد، اگرچه پ          آسى آه مى  )٣١۶مسئله  (

احتمال عقاليى هم بدهد آه روزه برايش ضرر دارد، اگرچه پزشك بگويد ضرر ندارد، نبايد روزه بگيرد، چون معيار و مناط، خوِف ضرر                        بلكه اگر 
 .گيرد، صحيح نيستاست نه يقين، و گمان و خوف، با احتمال هم تحّقق دارد و اگر روزه ب

 مسائل متفّرقه روزه
 اش چگونه است؟ هاى ماه رمضان را بگيرد، قرص بخورد تا عادت نشود؟ روزه تواند براى  اينكه روزه آيا زن مى )٣١٧س (

 .اش صحيح است ج ـ اين آار جايز و روزه

 احكام اعتكاف
آند، هر چند احوط، انضمام       ماندن در مسجد به قصد قربت هم آفايت مى           بلكه;  اهللا است  ماندن در مسجد به قصد عبادت و قربًة الى          »  اعتكاف«

باشد و افضل اوقات آن، ماه رمضان و افضل، دهه              در هر زمانى آه روزه در آن صحيح است، اعتكاف هم درست مى                 .  باشد قصد عبادت هم مى    
ـ انجام داد، هر چند      خود و يا نيابتًا از غير ـ چه زنده يا مرده          توان براى    آخر ماه رمضان است و اعتكاف، به َحَسب اصل شرع، مستحّب است و مى              
 .احتياط مستحب نسبت به نيابت از زنده به جا آوردن به اميد آسب ثواب است

 شرايط اعتكاف
 :صّحت اعتكاف، هشت شرط دارد

اجازه شوهر  .  ٧;  بعه و يا مسجد جامع باشد       در مساجد ار    .۶;   آمتر از سه روز نبودن      .۵;   روزه گرفتن  .۴;   قصد قربت  .٣;   عقل .٢;   ايمان .١
 .بيرون نرفتن از مسجد.٨; نسبت به زن، اگر منافى با حّق شوهر باشد

 )٣١٩س  .(اعتكاف در غير از مسجد جامع، مانند مسجد قبيله و محّله و يا مسجدى آه جامع بودنش مشكوك است، صحيح نيست                      )  ٣١٨مسئله  (
 مساجدى است؟ آيا ممكن است يك شهر داراى چند مسجد جامع باشد؟منظور از مساجد جامع جهت اعتكاف، چه 

ج ـ مسجد جامع، مسجدى عمومى است آه محِل اجتماع عاّمه مردم است و اختصاص به اهل يك محّله يا گروهى خاص يا زمانى خاص نداشته باشد، و                               

 ٢٠/٣/٧۶ .ممكن است در يك شهر، چندين مسجد جامع وجود داشته باشد

اى براى خود مسجدى دارد و بعضى از آنها هم از اهميت خاّصى از حيث رفت و آمد و                     شهرهاى بزرگ، مانند تهران، هر محّله      در  )٣٢٠س  (
 شوند تا اعتكاف در آنها صحيح باشد؟ 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. ى محّلهج ـ معيار، جامعّيت براى شهر است نه جامعّيت برا

 آارهايى آه بر معتكف حرام است
 :پنج چيز بر معتكف حرام است

 ; انجام دادن امور شهويه مربوط به زنان، مانند آميزش و لمس آردن و بوسيدن.١
 ; استمنا.٢
 ;بردن از آن استشمام بوهاى خوش و يا گياهان خوشبو و لذت .٣
 ; خريد و فروش، بلكه بنا بر احوط مطلق تجارت.۴
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 . مجادله و مباحثه براى آوبيدن طرف و غلبه بر او.۵
 

 احكام ُخمس
 :شود در هفت چيز ُخمس واجب مى) ٣٢١مسئله (
غنيمت .  ۶;  آيد به دست مى  جواهرى آه به واسطه غّواصى، در دريا            .۵;   مال حالل مخلوط به حرام       .۴;   گنج .٣;   معدن .٢;   منفعت آسب  .١
 .زمينى آه آافر ذّمى از مسلمان بخرد. ٧; جنگ

 منفعت آسب. ١
هرگاه انسان از تجارت يا صنعت يا آسبهاى ديگر، مالى به دست آورد، اگرچه مثال نماز و روزه مّيتى را به جا آورد و از                                        )  ٣٢٢مسئله  (

اش زياد بيايد، بايد خمس، يعنى يِك پنجم آن را به دستورى آه بعدًا گفته                             خانواده اجرت آن، مالى تهّيه آند، چنانچه از مخارج سال خود او و                     
 .شود، بپردازد مى

واسطه قناعت آردن و سخت گرفتن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، اداى خمس آن واجب نيست و از مئونه                                  اگر به )  ٣٢٣مسئله  (
 ٨.»لو أسرف حسب عليه ولو قتّر حسب له«: فرموده» الدروس«در ) قدس سره(شهيد. آن استگردد، هر چند احتياط مستحب در اداى  محسوب مى

 .شود اگر چيزى را آه خمس آن داده نشده به آسى ببخشند، يك پنجم آن چيز، مال او نمى) ٣٢۴مسئله (
د اينها را بكارد، سالى آه موقع فروش آنهاست، اگرچه آنها را نفروشد، بايد خمس آنها را                          اگر آسى درخت بيد و چنار و مانن           )  ٣٢۵مسئله  (
اى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر آسبش ازمخارج سال او زياد                ُبرند، استفاده  هاى آْن آه معموال هر سال مى       ولى اگر مثال از شاخه    ;  بپردازد

 . بپردازدبيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را
شود، چون جزو سرمايه مخّمس سال قبل بوده،            آند، از فايده آسر مى       مالى را آه انسان براى به دست آوردن فايده خرج مى               )  ٣٢۶مسئله  (

 .خمس ندارد
رت آنچه شخص از منافع آسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاث و خريد منزل و عروسى و جهيزّيه دختر و زيا                           )  ٣٢٧مسئله  (

 .روى هم نكرده باشد، خمس ندارد رساند، در صورتى آه از شأن او زياد نباشد و زياده و مانند اينها مى
طرفى  التفاوت حقوق طلب دارم آه امسال پرداخت خواهد شد، و از                 مابه لذا مقدارى .  جانب سال قبل در استخدام دولت بودم           اين  )٣٢٨س  (

 پرداخت خمس اين پولى آه دريافت خواهم آرد، بر من واجب است يا خير؟ ند است، بفرماييد آياخواهشم. امسال بيكارم و نياز مالى دارم

/٢١/۶ .دارد هاى آن نرسد و مازاد بر مئونه باشد، خمس مصرف زندگى و هزينه پس اگر تا آخر سال به. ج ـ اين پول جزو درآمد سال وصول است

٧١ 

  خريدارى شود، چنانچه آن را نفروشند، آيا باز متعّلق خمس است يا خير؟در صورتى از پول مخّمس، باغ يا ملكى )٣٢٩س (

آرى، اگر براى تجارت    .  گيرد ج ـ ارتقاى قيمت و سود اضافه بر خريد، جزو ارباح مكاسب است آه اگر مازاد بر مئونه سال باشد، خمس به آن تعّلق مى                          

 ١۴/۴/٧۴ .است  و اگر براى تجارت نباشد، معيار، زمان فروشباشد، قيمت اضافه شده در هر سال، جزو درآمد همان سال است،

 اش برسد، چه حكمى دارد؟ اگر فرد قناعت آند و سال خمسى. شود گاهى به افراد، مبلغى عيدى، تشويقى يا هديه پرداخت مى )٣٣٠س (

اح مكاسب است و اگر اضافه بر مئونه سال باشد، خمس            اّما تشويقى آه به حساب آار است، جزو ارب         ;  گيرد ج ـ خمس به ِهبه، هديه و عيدى تعّلق نمى          

 ١١/٣/٧۴ .گيرد به آن تعّلق مى

آيا اين حقوق، متعلَِّق خمس     .  آند همسر شخصى آارمند دولت بوده و فوت آرده است و اآنون حقوق وظيفه يا مستمّرى دريافت مى                      )٣٣١س  (
 گيرد؟ مى خمس تعّلق) اگر سال بر آن بگذرد(بيفزايد، آيا به آن زيادى شود؟ و اگر دولت مقدارى بر آن مستمّرى  است يا ارث محسوب مى

دهند، متعّلق خمس نيست، و تعّلق نگرفتن خمس به آنچه آه دولت  آه به سبب فوت ديگران به انسان مى) چه رسد به مستمّرى جزء (ج ـ حقوق وظيفه     

 ٢٢/٨/٧٠ .تر از اصل است تر و واضح آن را اضافه آرده است، روشن

ام تا در سال آينده آن  جانب مبلغى را به عنوان وديعه جهت خريد ماشين سوارى، به حساب يك شرآت خودروسازى واريز آرده          اين  )٣٣٢س  (
 گيرد؟ آيا به اين مبلغ، خمس تعّلق مى. ماشين را تحويل بگيرم

 .ج ـ اگر مورد احتياج باشد، چون خرج براى مئونه است، خمس ندارد

                                                           
 ).آتاب الخمس (٢٥٨، ص ١الدروس الشرعية، ج . ٨
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گيرند، ليكن اجرت دريافتى آنان به اندازه مخارج            زنند و اجرت مى     اند و زمينهاى مردم را شخم مى          تراآتورى خريده اشخاصى    )٣٣٣س  (
 آيا تراآتور خمس دارد يا نه؟. زندگى است

ت خمس، به صورت     گيرد، ولو در پرداخ     شود، سرمايه است و خمس به آن تعّلق مى             ج ـ همه آنچه آه از درآمد آْن براى تأمين معيشت استفاده مى                  

 ٢۴/١٢/٧۴ .اقساط عمل آند

اّما به عّلت نداشتن شغل و نياز به سرمايه جهت آسب، خانه              ;  اى را با قرض ساخته و مدتى در آن زندگى آرده است              شخصى خانه   )٣٣۴س  (
و اثاث منزل خريده و مابقى را            آرده و با مقدارى از آن، ماشين               فروخته و اآنون خود، مستأجر است و با پول خانه قرضهاى خود را ادا                         را

 گيرد؟ مى آسب قرار داده است، بفرماييد خمس به چه مقدار از مال او تعّلق سرمايه

آرى، سود حاصل   .  گيرد، حّتى به آنها آه سرمايه شده است         ج ـ به چيزى از پوِل مثِل خانه فروشى آه مئونه بوده، تا خانه تهّيه نشده، خمس تعّلق نمى                     

 .مد آسبى و ارباح مكاسب استاز آن، جزو درآ

ام تا ماهيانه اجاره آمترى براى خانه             ام گذاشته  الحسنه در اختيار صاحبخانه      مبلغ يك ميليون تومان پوِل پيش به عنوان قرض                 )٣٣۵س   (
 پرداخت آنم، آيا اين پول خمس دارد يا خير؟

هم آن را گرفته تا اجاره آمترى بگيرد، پوِل داده شده، چون مئونه مستأجر                الحسنه داده شده، و صاحبخانه       ج ـ پولى آه به صاحبخانه به عنوان قرض         

.گيرد آه از مئونه و مورد احتياج بودن خارج شود و مازاد بر مئونه سال باشد آه در اين فرض به آن، خمس تعّلق مى                          است، خمس ندارد، مگر زمانى    

١۵/۴/٧۴ 

 گيرد يا خير؟ برود، آيا به زيادى قيمت، خمس تعّلق مىاگر قيمت خانه مسكونى از زمان خريد باال  )٣٣۶س (

ج ـ قبل از فروش، جزو درآمد و متعلَِّق خمس نيست، ليكن بعد از فروش، اگر براى مئونه مصرف نشود، يا مورد احتياج براى مئونه نباشد، جزو ارباح              

 ١۵/۴/٧۴ .مكاسب و مورد تعّلق خمس است

درحالى آه رفتن او به عمره قطعى است و براى رفتن نيز به ناچار بايد مقدارى پول به                       (ام آرده   شخصى براى عمره مفرده ثبت ن        )٣٣٧س  (
، آيا سِر سال خمسى، به اين پولى آه به حساب سازمان حج و زيارت واريز شده، خمس                        )حساب واريز آند، ولى نوبت او به سال بعد موآول شده             

 گيرد يا نه؟ تعّلق مى

/٨/١٢ .شود مى گيرد، متعّلِق خمس نيست و جزو مئونه حساب متعارف انجام مى ير آن از سفرهاى زيارتى آه به طورج ـ مخارج سفر عمره و غ

٧۵ 

 آيا اگر پولى براى خريد جهيزّيه آنار گذاشته شود، با جنس آْن آه خريدارى شود، فرق دارد يا خير؟ )٣٣٨س (

 .ج ـ ظاهرًا فرقى ندارد و متعّلِق خمس نيست

انداز، خمس    آيا به اين پس       .  آنم انداز آرده و مى        مقدارى پول جهت اين آار، پس            .  خواهم ازدواج آنم     وانى هستم آه مى       ج  )٣٣٩س   (
 گيرد؟ مى تعّلق

زمان اّما آنچه آه از اين ; اند، بايد پرداخت شود دانسته ج ـ خمِس مبالغى آه آنار گذاشته شده، اگر در زمان مراجع قبلى بوده آه خمس آن را واجب مى        

 ۶/٢/٧۴ .جانب خمس ندارد آنيد، به نظر اين انداز مى به بعد، براى مخارج الزم ازدواج پس

 توان از مئونه سال بعد، رفع نقصان آرد؟ چنانچه سرمايه مخّمس به عّلت زيان يا هزينه زندگى نقصان يابد، آيا مى )٣۴٠س (

يعنى اگر سال بعد چيزى به آن اضافه شود، هر چند هنوز به سرمايه سال         ;  ال بعد است  توان رفع نقصان آرد و موجودى آخر هر سال، معيار س           ج ـ نمى  

 ٢٨/٨/٧۴ .قبل نرسيده، بايد خمسش را پرداخت آرد

 گيرد؟ آيا به اين پول، خمس تعّلق مى. شخصى سِر سال خمسى خود، با اينكه بدهكار است، مبلغى پول نقد دارد )٣۴١س (

ندارد، وگرنه   و بدهكارى خود را بپردازد و ِدين هم براى سرمايه نبوده، خمس               خواهد با آن پول نقد، ِدين       ا رسيده و مى    ج ـ اگر زمان پرداخت ِدين فر        

 ١٨/١١/٧۵ .بايد خمس آن را بپردازد، چون مازاد بر مئونه سال است

نشود و در همين مدت، سال خمسى او فرا اگر حقوق آارمند دولت به جهت مشكالت ادارى، چند ماه قطع شود و به حساب او واريز                    )٣۴٢س  (
 برسد، آيا او موّظف است وقتى آه پول به حسابش واريز شد، خمس آن را پرداخت آند؟

 ١١/٧/٧۴ .ج ـ جزو درآمد سال وصول است نه سال گذشته، چون در اختيارش نبوده، و فايده بالفعل بر آن صادق نبوده است

شود، اداره يا مؤّسسه مربوط،        شود، از موقعى آه حقوق به او پرداخت مى              دولتى استخدام مى   فردى آه در ادارات و مؤّسسات             )٣۴٣س  (
آيا اين  .  پردازند آند و موقعى آه بازنشسته شد، هر ماه، مقدارى از مبلغ مذآور را به او مى                       مبلغى از حقوقش را به عنوان بازنشستگى آسر مى            
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پردازند، خمس دارد يا خير؟ بر فرض وجوب خمس، آيا وجوب تخميس آن،                   بازنشستگى به او مى     اند و بعد از     مبلغ را آه از حقوق او آسر آرده         
 شود؟ فورى است يا اينكه جزو منافع سالى است آه به او پرداخت مى

 ٢٢/١٠/٧۴ .شود ج ـ جزو منافع سالى است آه به او پرداخت مى

 معدن. ٢
سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معدنهاى ديگر، چيزى به دست             هن، نفت، زغال  اگر آسى از معدن طال، نقره، سرب، مس، آ         )  ٣۴۴مسئله  (

 .آورد، در صورتى آه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بپردازد
 .شود و خمس دارد گچ و آهك و ِگل سرشوى و ِگل سرخ، بنا بر احتياط واجب، از معدن محسوب مى) ٣۴۵مسئله (
. گيرد تخراج معدن باشد، با اداى خمس معدن آه گفته شد، خمس ديگرى از راه درآمد آسبى به او تعّلق نمى                       اگر آسى شغلش اس   )  ٣۴۶مسئله  (

 .اى داشت، خمس ندارد و همان خمس معدن آه قبال داده آافى است پس اگر بعد از گذشتن سال و اخراج مئونه از درآمد معدنش اضافه

 گنج. ٣
 . آوه يا ديوارى پنهان باشد و آسى آن را پيدا آند و طورى باشد آه به آن، گنج بگويندمالى است آه در زمين يا درخت يا» گنج«
 .اگر انسان در زمينى آه ِملك آسى نيست، گنجى پيدا آند، مال خود اوست و بايد خمس آن را بپردازد) ٣۴٧مسئله (

 مال حالل مخلوط به حرام. ۴
خلوط شود آه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار                     اگر مال حالل با مال حرام به طورى م          )  ٣۴٨مسئله  (

 .شود آدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال داده شود و بعد از دادن خمس، بقّيه مال، حالل مى آن، هيچ
 را نشناسد، بايد آن مقدار را به نّيت صاحبش             بداند، ولى صاحب آن     اگر مال حالل با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را              )  ٣۴٩مسئله  (

 .صدقه بدهد، و احتياط واجب آن است آه از مجتهد جامع الشرائط هم اجازه بگيرد

 آيد دست مى جواهرى آه بهواسطه فرو رفتن در دريا به. ۵
آيد، بيرون آورند ـ       ريا به دست مى     فرو رفتن در د      با اگر به واسطه غّواصى در دريا، لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى آه                      )  ٣۵٠مسئله  (

مخارج، خمس باقى مانده آن را بپردازند، چه در يك دفعه             معدنى ـ چنانچه ارزش آن به هجده نخود طال برسد، بايد بعد از آم آردن                 روييدنى باشد يا  
ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند،          ;  د جنس جنس باشد يا از چن      يك دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه، و آنچه بيرون آمده از                از آن را 

 .بدهد هر آدام آه ارزش سهمش به هجده نخود طال برسد، بايد خمس

 غنيمت. ۶
شود و   گفته مى »  غنيمت«با آّفار جنگ آنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند، به آنها               )  عليه السالم (اگر مسلمانان به امر امام    )  ٣۵١مسئله  (

داند به مصرف     صالح مى )عليه السالم (اند، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را آه امام                      ه براى غنيمت آرده    مخارجى را آ   
 .بپردازند را خاّصى برساند و چيزهايى آه مخصوص به امام است، بايد از غنيمت آنار بگذارند و خمس بقّيه آن

 زمينى آه آافر ِذّمى از مسلمان بخرد. ٧
و اگر پول آن را هم بپردازد، اشكال          ;  اگر آافر ِذّمى زمينى را از مسلمانى بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين واگذار نمايد                      )  ٣۵٢ئله  مس(
بخرد، الشرائط باشد، و نيز اگر خانه و مغازه و مانند اينها را از مسلمان                     ولى اگر غير از پول، چيز ديگرى بدهد، بايد به اذن مجتهد جامع                ;  ندارد

چنانچه زمين آن را جداگانه قيمت آنند و بفروشد، بايد خمس زمين آن را بپردازد، و اگر خانه و مغازه را روى هم بفروشد و زمين به َتَبع آن منتقل                                   
 الزم نيست   گيرد، الشرائط هم آه خمس را از او مى        زمين واجب نيست و در دادن اين خمس، قصد قربت الزم نيست، بلكه مجتهد جامع                شود، خمس 

 .قصد قربت نمايد

 مصرف خمس
خمس را بايد دو قسمت آنند، يك قسمت آن، معروف به سهم سادات است آه بايد آن را به مرجع تقليد تسليم آنند و يا با اجازه او                                )  ٣۵٣مسئله  (

است آه در اين زمان، بايد به مرجع تقليد         )عليه السالم (به سّيد فقير يا سّيد يتيم يا به سّيدى آه در سفر درمانده شده بدهند، و نصف ديگر آن، سهم امام                     
آند،  ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى بدهد آه از او تقليد نمى               ;  دهد، برسانند  يا وآيل يا نماينده او بدهند يا به مصرفى آه او اجازه مى             

 .آنند آند، سهم امام را به يك شكل مصرف مى ز او تقليد مىشود آه بداند آن مجتهد و مجتهدى آه ا در صورتى به او اجازه داده مى

 مسائل متفّرقه خمس
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اگر با رسيدن سال خمسى، زن و شوهر، از روى عمد، دارايى خود را به يكديگر ببخشند، مسئله خمس دارايى آنان چه حكمى                                        )٣۵۴س  (
 آند؟ مى پيدا

 ٢۶/٧/٧١ .د و بايد خمس آن را بپردازندشون ج ـ چون ِهبه براى فرار از خمس است، برىء الذّمه نمى

 خير؟ توان به مجتهدان ديگر يا نمايندگان آنان داد يا الشرائط يا نماينده او دستگردان شده، مى آيا وجوهاتى را آه توسط مجتهد جامع )٣۵۵س (

 ۴/٣/٧٢ .ج ـ جايز نيست و در حكم تصّرف در مال غير است

 ون اجازه مجتهد به سادات فقير و مستحق پرداخت يا نه؟توان سهم سادات را بد آيا مى )٣۵۶س (

 ۵/١٢/٧٣ .توان پرداخت و احتياج به اجازه دارد ج ـ نمى

 آيا آاهش ارزش پول در خمس تأثيرى دارد يا خير؟ )٣۵٧س (

مس نيست و خمس در فايده است و معيار ارزش شدن پول، مضّر به تعّلِق خ داند، آم ج ـ تا زمانى آه جامعه و عرف، باال رفتن قيمت چيزى را فايده مى      

 ۶/١١/٧۵ .هم، صدق عرفى آن است

 

 احكام زآات
 :زآات در ُنه چيز واجب است) ٣۵٨مسئله (
 .گوسفند .٩;  گاو.٨;  شتر.٧;  نقره.۶;  طال.۵;  آشمش.۴;  خرما.٣;  جو.٢;  گندم.١

شود ـ بايد مقدارى را آه معّين شده به يكى از مصرفهايى آه دستور داده                   ىاگر آسى مالك يكى از اين ُنه چيز باشد ـ با شرايطى آه بعدًا گفته م                  
 .شده، برساند

صلى اهللا  (با توجه به اينكه در عربستان در زمان پيامبر            .  ها فقط ُنه چيز مشمول زآات است          حقير مزرعه برنج دارم و در رساله           )٣۵٩س  (
 گيرد، نصابش چقدر است؟ گيرد؟ اگر تعّلق مى  تعّلق مىبرنج موضوعّيت نداشته، آيا به برنج هم زآات)عليه وآله

مخصوصًا (چگونه برنج با آن همه زحمت را با گندم           .  گيرد و فلسفه احكام، با همه ابعادش براى بشر روشن نيست            ج ـ زآات به همان ُنه چيز تعّلق مى         

 ٣٠/۶/٧٠ .هم مورد بحث بوده است) هم السالمعلي(برابر حساب آنيم؟ به عالوه اينكه خوِد مسئله برنج، در زمان ائّمه) ديم

 شرايط واجب شدن زآات
برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و             )  شود آه بعدًا گفته مى   (شود آه مال به مقدار نصاب         زآات در صورتى واجب مى     )  ٣۶٠مسئله  (

 .بتواند در آن مال، تصّرف آند
 آيلوگرم  ٢٨٠٠هستند، قطعه زمينى دارند آه از آن ساالنه مثًال           )قدس سره ( امداد امام خمينى   اى آه تحت پوشش آميته     افراد خانواده   )٣۶١س  (

 آيا با توجه به مسّلم بودن فقر اين خانواده، پرداخت زآات بر آنان واجب است؟. آنند جو برداشت مى

مال آنان تمام باشد، بايد زآات بپردازند، ولو اينكه خود، فقير             لذا اگر شرايط تعّلق زآات به        .  ج ـ زآات، متعّلق به محصول آشاورزى است نه به درآمد            

 ١٧/٢/٧۵ .باشند

 )غالت اربعه(زآات گندم، جو، خرما و آشمش 
 مثقال آم   ۴۵ مِن تبريز،    ٢٨٨شود آه به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها از             زآات گندم، جو، خرما، آشمش، وقتى واجب مى        )  ٣۶٢مسئله  (

 .شود آيلوگرم مى» ٢٠٧/٨۴٧«است آه معادل 
شود آه قيمت اين آب با آبيارى با موتور          جهت آبيارى از آب رودخانه، از آشاورزان پولى به عنوان ميرابى و اليروبى دريافت مى                 )٣۶٣س  (

حسوب شود و زآات    در اين صورت، زآات گندم و جو يْك دهم محصول يا يْك بيستم آن است يا اينكه اين هزينه بايد جزو مخارج، م                           .  شود يكى مى 
 يْك بيستم حساب شود؟

 ١۴/١١/٧۵ .شود، ليكن زآات آن يك دهم است ها جزو مخارجى است آه براى زرع مصرف مى ج ـ هزينه

 زآات طال و نقره
از بين رفته   و اگر سّكه آن هم      ;  شود آه آن را سّكه زده باشند و معامله با آن رايج باشد              زآات طال و نقره، در صورتى واجب مى       )  ٣۶۴مسئله  (

 .باشد، بايد زآات آن را بپردازند

 )انعام ثالثه(زآات شتر، گاو و گوسفند 
 :زآات شتر، گاو و گوسفند، غير از شرطهايى آه در وجوب اصل زآات گفته شده، دو شرط ديگر هم دارد)٣۶۵مسئله (
 ; باشد، زآات آن واجب است حيوان در تمام سال بيكار باشد و اگر در تمام سال، فقط يكى دو روز آار آرده.١
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از علف چيده شده يا از زراعتى آه          )  چه روز و چه شب     (پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن را             .   حيوان در تمام سال از علف بيابان بچرد           .٢
 بر احتياط، زآات آن       ولى اگر در تمام سال يك يا دو روز از علف مالك بخورد، بنا                    ;  ِملك مالك يا ِملك شخص ديگرى است، بچرد، زآات ندارد              

 .واجب است، بلكه خالى از قّوت نيست

 مصرف زآات
 :تواند زآات را در هشت مورد مصرف آند انسان مى) ٣۶۶مسئله (
 ;ندارد اش را ود و خانواده بدهد، و آن، آسى است آه مخارج سال خ٩ به فقير.١
 ;گذراند تر مى  به مسكين بدهد، و آن آسى است آه از فقير سخت.٢
يا نايب امام، مأمور است آه زآات را جمع و نگهدارى نمايد و به حساب آن رسيدگى آند و آن                        )  عليه السالم ( به آسى بدهد آه از طرف امام        .٣

 ;ا برسانديا نايب امام يا فقر) عليه السالم(را به امام
 ;آنند شوند، يا در جنگ به مسلمانان آمك مى  به آافرهايى آه اگر زآات به آنان بدهند، به دين اسالم مايل مى.۴
 ; خريدارى بنده و آزاد آردن آن.۵
 ;تواند قرض خود را بدهد  به بدهكارى آه نمى.۶
به  نفعت عمومى دينى دارد، يا مثل ساختن پل و اصالح راه آه نفعش              فى سبيل اهللا بدهد، يعنى خرج آردن در آارى آه مانند ساختن مسجد، م               .٧

 ;رسد و آنچه براى اسالم نفع داشته باشد، به هر نحو آه باشد عموم مسلمانان مى
 ١٠. به ابن السبيل، يعنى مسافرى آه در سفر، درمانده شده است.٨
بلكه اگر فقير خجالت بكشد، مستحّب        ;  دهد، الزم نيست به او بگويد آه زآات است            چيزى را آه انسان بابت زآات به فقير مى           )  ٣۶٧مسئله  (

 .است به طورى آه دروغ نشود، به اسم پيشكش بدهد، ولى بايد قصد زآات نمايد

 اند شرايط آسانى آه مستحّق زآات
گيرد، بايد شيعه دوازده امامى باشد، و اگر شيعه بودن او براى پرداخت آننده زآات خصوصًا از راه شرعى                       زآات مى  آسى آه )  ٣۶٨مسئله  (

 .ثابت شود و به او زآات بدهد، و زآات از بين برود و بعد معلوم شود آه شيعه نبوده، الزم نيست دوباره زآات بدهد
دهد، ِملك طفل يا      ولّى او زآات بدهد، به قصد اينكه آنچه را مى               تواند به   باشد، انسان مى    اى از شيعه فقير     اگر طفل يا ديوانه    )  ٣۶٩مسئله  (
 .باشد ديوانه
توانند به آنان     او واجب است، از زآات بدهد، ولى ديگران مى             تواند مخارج آسانى را آه مثل اوالد، خرجشان بر             انسان نمى )  ٣٧٠مسئله  (
 .بدهند زآات
 . به شوهر فقير خود زآات بدهد، اگرچه شوهر، زآات را صرف مخارج روزانه او نمايدتواند زن مى) ٣٧١مسئله (

 نّيت زآات
پردازد،  انسان بايد زآات را به قصد قربت، يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم، بپردازد و در نّيت، معّين آند آه آنچه را مى                             )  ٣٧٢مسئله  (
پردازد، زآات گندم است      زآات گندم و جو بر او واجب باشد، الزم نيست معّين آند چيزى را آه مى                  ولى اگر مثال  ;  مال است، يا زآات فطره     زآات

 .يا زآات جو

 مسائل متفّرقه زآات
آنند و نيز موقع خشك شدن خرما و انگور، انسان بايد زآات را به فقير بدهد يا از مال                         موقعى آه گندم و جو را از آاه جدا مى           )  ٣٧٣مسئله  (

آند، و زآات طال، نقره، گاو، گوسفند و شتر را هم بعد از تمام شدن ماه دوازدهم بايد به فقير بدهد يا از مال خود جدا نمايد، ولى بعد از جدا                           خود جدا   
 .ماه، نگه داردتواند زآات را به انتظار او، ولو تا چند  آردن، اگر منتظر فقير معّينى باشد، يا بخواهد به فقيرى بدهد آه از جهتى برترى دارد، مى

 زآات فطره
آسى آه موقع غروب شب عيد فطر، بالغ و عاقل و هشيار است و فقير و بنده شخص ديگرى نيست، بايد براى خودش و آسانى                             )  ٣٧۴مسئله  (

نها به مستحق بدهد، و اگر      گندم يا جو يا خرما يا آشمش يا برنج يا ذّرت و مانند اي              )  آه تقريبًا سه آيلو است    (آه نانخور او هستند، هر نفرى يك صاع         
 .پول يكى از اينها را هم بپردازد، آافى است

                                                           
 .تواند مخارج سال خود را بگذراند، فقير نيست اى دارد آه مى آسى آه صنعت يا ملك يا سرمايه. ٩
 .ت، آمده است، در احكام مصرف زآا»رساله توضيح المسائل«تفصيل اين موارد، در . ١٠
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اش را بگذراند، فقير     اش را ندارد و آسبى هم ندارد آه بتواند مخارج سال خود و خانواده                  آسى آه مخارج سال خود و خانواده        )  ٣٧۵مسئله  (
 .است و دادن زآات فطره بر او واجب نيست

آوچك باشند يا بزرگ، مسلمان     ;  شوند، پرداخت آند   ه آسانى را آه در غروب شب عيد فطر نانخور او حساب مى             انسان بايد فطر  )  ٣٧۶مسئله  (
 .باشند يا آافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه، و در شهر خود او باشند يا در شهرى ديگر

 او حساب شود، واجب نيست فطره او را پرداخت آند،                 دار شود، يا آسى نانخور       اگر آسى بعد از غروب شب عيد فطر بچه            )  ٣٧٧مسئله  (
 .شوند، بپردازد اگرچه مستحّب است فطره آسانى را آه بعد از غروب تا پيش از ظهر روز عيد نانخور او حساب مى

 زآات فطره ميهمان شب عيد فطر بر عهده چه آسى است؟ )٣٧٨س (

آند و   زيرا با مصرف غذا و افطارى يك شب، نانخور بودن و عيلولت صدق نمى                  ;  د شود ج ـ بر عهده خود ميهمان است، حّتى اگر قبل از غروب وار                 

 ١٠/٢/٧٣ .تواند با اجازه و رضايت ميهمان، زآات فطره او را بپردازد ميزبان، مى

 شود، برعهده آيست؟ زآات فطره ميهمانى آه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد خانه او مى )٣٧٩س (

 .ـ برعهده خود ميهمان است، مگر آنكه بخواهد چندين روز بماند، به طورى آه نانخور صاحبخانه محسوب شودج 

آنند، برعهده خود آنان است يا بر عهده دولت؟ آيا سربازان،                  ها از جيره دولتى استفاده مى         فطريه سربازهايى آه در سربازخانه        )٣٨٠س  (
 شوند يا نه؟ عائله دولت محسوب مى

دهند، به   دهند، بايد زآات خود را بپردازند، و اگر غذا به آنان مى                 برعهده دولت نيست، و اگر خودشان توان پرداخت را دارند و پول غذا را مى                     ج ـ    

 وجه  شوند، بنا بر احتياط باز هم زآات فطره برعهده خود آنهاست، هر چند عدم تعّلق به خود آنان هم، خالى از                             طورى آه نانخور دولت محسوب مى       

 .نيست

 مصرف زآات فطره
ولى احتياط مستحب آن است     ;  اگر زآات فطره را به يكى از هشت مصرفى برسانند آه قبًال براى زآات مال گفته شد، آافى است                   )  ٣٨١مسئله  (

 .آه فقط به فقراى شيعه بدهند
 ن، به چه صورت بايد پرداخت شود؟توان زآات و فطرّيه را به سادات فقير داد يا خير؟ در صورت مثبت بود آيا مى )٣٨٢س (

 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 ج ـ سّيد مى

 د؟آسى آه مدتها زآات فطره خود را نپرداخته است، زآات فطره سالهاى قبل خود را چگونه بايد محاسبه آن )٣٨٣س (

 ٢۵/٧/٧۴ .ج ـ بايد به قيمت روز حساب آند

 

 صدقات
 .درباره صدقه توضيحاتى بيان فرماييد )٣٨۴س (

صدقه، انسان را از انواع بالها همچون          .  ج ـ هر عطّيه و بخشش بالعوضى آه قربًة الى اهللا داده شود، صدقه است و حّد و نصاب خاّصى هم ندارد                                 

صلى اهللا عليه   (در اين باره رسول اآرم     .  آند ن، هدم، جنون و مرگهاى ناگوار، حفظ آرده، آنها را دفع مى                سوزيها، تصادفات، غرق شد     امراض، آتش 

 و همه اينها غير از اجر فراوان اخروى و معنوى است آه بر صدقه مترّتب                                 ١١;نمايد فرموده آه صدقه تا هفتاد نوع بال را بر طرف مى                     )  وآله

 ١٢.گردد مى

ُموا َانَّ اَهللا َاَلْم َيْعَل «١٣.آند وآيل در گرفتن آنها نموده است، خود با دست خويش اخذ مى خداوند، صدقه را برخالف همه چيزهايى آه ديگران را موّظف و

 ١٤.»ُهَو َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعباِدِه َو َيْاُخُذ الصََّدقاِت َو َانَّ اَهللا ُهَو التَّّواُب الرَّحيُم

 .شرايط صّحت صدقه را بيان فرماييد )٣٨۵س (

                                                           
 إّال هو ليدفع بالصدقة الداء و الدبيلة و الحرق و           إّن اهللا ال إله   :  )صلى اهللا عليه وآله   (اهللا قال رسول :   قال )عليهم السالم (عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه     .  ١١

 ).١ من أبواب الصدقة، حديث ٩، آتاب الزآاة، باب ٣٨٦، ص٩وسائل الشيعة، ج(الغرق و الهدم و الجنون و عّد سبعين بابًا من السوء 
ما من شيء إّال و قد وآّلت به من يقبضه غيري إّال            :  إّن اهللا يقول  :   قال )عليه السالم ( يعقوب بإسناده عن سالم بن أبي حفصة، عن أبي عبداهللا          محّمد بن .  ١٢

يأتي يوم القيامة و هو مثل       الصدقة، فإّني أتلّقفها بيدي تلّقفًا حّتى أّن الّرجل ليتصّدق بالتمرة أو بشّق تمرة فأرّبيها له آما يرّبي الرجل فلوه و فصيله، ف                         
 ).٧ من أبواب الصدقة، حديث٧الزآاة، باب  ، آتاب٣٨٢، ص ٩الشيعة، ج  وسائل(ُاحد و أعظم من ُاحد 

 .همان. ١٣
 .١٠٤توبه، آيه . ١٤
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: فرمود)عليه السالم (امام صادق .   بودنش، قطعى و بال آالم است       ج ـ قصد قربت را اگر جزء ماهّيت و شرط داخل در حقيقت صدقه ندانيم، شرط صّحت                     

اى برايش نيست و      هاند، ليكن دليل قانع آنند       هر چند اصحاب، ايجاب و قبول را شرط دانسته            ١٥.»الصدقة و ال عتق إّال ما ُاريد به وجه اهللا عّز و جل                «

 :مقتضاى اطالقات و عمومات، بلكه اصل، عدم شرطّيِت آن است و اخبار خاّصه هم بر آن داللت دارد

 ١٦.»فليعطها غيره، واليرّدها في ماله: في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل، فيجده قد ذهب، قال) عليه السالم(عن أبي عبداهللا«

 .ليكن باز هم حكم به اعطا و عدم جواز رد شده آه الزمه صدقه است; اقباض و معلوم است آه در مورد روايت، نه ايجاب و قبول بوده، و نه قبض و

له أآلها، واليجوز له إّال إنفاقها، إّنما منزلتها         من تصّدق بصدقة فرّدت عليه فال يجوز          :  آان يقول )  عليه السالم (إّن علّياً )  عليه السالم (و عن أبى عبداهللا   «

 ١٧.»بمنزلة العتق ِلّله، فلو أّن رجًال أعتق عبدًا ِلّله فرّد ذلك العبد لم يرجع في األمر الذى جعله ِلّله، فكذلك ال يرجع في الصدقة

چون ظاهرًا با آنكه طرف قبول نكرده و قبل از اخذ برگردانده                 ;  روايت قبلى، جايى است آه هيچ يك از دو شرط وجود ندارد                مورد اين روايت نيز مثل        

نيز اين روايت، مثل    .  خواهد بود ١٨»شريك نداشتن خداوند  «وگرنه خالف   ;  است، باز هم حكم به عدم جواز تصّرف شده و اينكه جزو اموالش قرار ندهد                 

 .آه در آنها صدقه به ِعتق تشبيه شده، بر عدم شرطّيت داللت دارد، چون ِعتق، ايقاع است و قبض و اقباض هم در آن متصّور نيستديگر روايات 

 :توان به آن استدالل آرد، صحيحه محّمد بن مسلم است از جمله روايات ديگرى آه مى

إن آان قال ذلك ِلّله فليمضها، و إن لم يقل            :  هي عليك صدقة، فقال   :  ا امرأته، فقال  عن رجل آانت له جارية فآذته فيه       )  عليه السالم (سألت أبا جعفر  :  قال«

 ١٩.»شاء فليرجع فيها إن

. انشاى صدقه و قصد قربت     :  ه، دو چيز قرار داده شده است        آيفّيت استدالل در اين صحيحه چنين است آه در آن، تمام مالك براى عدم جواز رّد صدق                       

پس .  رد، با فرض قصد قربت شده است           عالوه بر اين، ظاهرًا قبض و اقباض در مورد روايت، تحّقق پيدا نكرده و در عين حال، حكم به عدم جواز                                 

 .صحيحه، موردًا و قاعدتًا داللت بر عدم شرطّيت دارد

 افضل صدقات چيست؟ )٣٨۶س (

 ٢٠;»والتوسعة على العيال من أعظم الصدقات«: فرموده است» الدروس«چرا آه شهيد در ; توسعه بر عيال آه از اعظم صدقات است. ١

 ٢١;»أفضل الصدقة عن ظهر غنى«: اش رو به راه است آه صدقه دادن آسى آه وضع مالى. ٢

ه، چرا آه درباره زن و فرزند گفته شده آه عدم ايثار و توسع                ;  اى آه همراه با ايثار خود شخص باشد، نه نسبت به عائله و زن و فرزند او                      صدقه.  ٣

) نظير عائله و وابستگان( است، و اساسًا هر جا آه امر به ايثار شده، ناظر به حال خود ايثارگر و شخص اوست، وگرنه ايذاى ديگران   »أفضل الصدقه «

 ;و در َحَرج و مشّقت قرار دادن آنان، آارى مذموم، بلكه در بعضى موارد، حرام است

 ;ضيافت و ميهمانى دادن. ۴

فرموده )عليه السالم (بلكه امام باقر   ;  چرا آه اصوًال با فرض وجود خويشاوند محتاج، صدقه دادن به ديگران مكروه است                     ;  ندانصدقه به خويشاو   .  ۵

هم )  صلى اهللا عليه وآله   (خدا و از رسول  .  شود  با بودن خويشان نيازمند، صدقه به ديگران، صدقه محسوب نمى            ٢٢;»الصدقة و ذو رحم محتاج    «:  است

 ;»َمْن جاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر أْمثاِلها«:  در حالى آه صدقه معمولى، ده برابر است٢٣صدقه دادن به نزديكان هفتاد برابر است،: نقل شده آه فرمود

آما اينكه صدقه نيز بهتر در محّلش واقع         ;  شود ناگفته نماند از آنجا آه صدقه به خويشاوندان از مصاديق صله َرِحم است، باعث افزايش طول عمر مى                     

چون آمك و معاونت را مربوط به ارحام و از          (آنند   ناخت بيشترى از گيرندگان صدقه دارد و آنان، احساس ناراحتى نمى          شود، چون صدقه دهنده، ش     مى

                                                           
 .٣ و ٢الوقوف والصدقات، حديث   من أبواب احكام١٣، باب٢١٠، ص١٩الشيعة، ج وسائل. ١٥
 .٣ن أبواب الصدقة، حديث  م٢٤، باب ٤٢٣، ص ٩همان، ج . ١٦
 .١ و ٢ من أبواب الصدقة، حديث ٢٤، باب ٤٢٢، ص ٩همان، ج . ١٧
من تصّدق بصدقة ثّم رّدت فال يبعها و اليأآلها ألّنه ال شريك له في شىء مّما جعل                     :  )عليه السالم (اهللاقال ابوعبد :  أحمد بن فهد في عّدة الداعي، قال       .  ١٨

 ).٢ من أبواب الصدقة، حديث ٢٤، باب ٤٢٣، ص٩الشيعة، ج  وسائل(له، إّنما هي بمنزلة العتاقة، واليصلح له رّدها بعد ما يعتق 
 .١ من أبواب احكام الوقوف و الصدقات، حديث ١٣، باب ٢٠٩، ص ١٩الشيعة، ج  وسائل. ١٩
 .٦٧الدروس الشرعية، ص . ٢٠
 ٢٨، آتاب الزآاة، باب     ٤٣٠، ص   ٩الشيعة، ج    وسائل(الحديث  ...  )صلى اهللا عليه وآله   (اهللا قال رسول :   قال )معليه السال (عن عبداألعلى عن أبي عبداهللا    .  ٢١

 ).٤من أبواب الصدقة، حديث 
 من أبواب الصدقة،     ٢٠، آتاب الزآاة، باب      ٤١٢ ، ص ٩الشيعة، ج    وسائل(الحديث  ...  )عليه السالم (قال أبو جعفر  :  محّمد بن علّى بن الحسين قال       .  ٢٢

 ).٤حديث 
بعشرة أجزاء و هى الصدقة العامة التى     ة اقسام الف ـ الصدقة فيه      الصدقة على خمس   )صلى اهللا عليه وآله   (اهللا قّسم رسول :  ٦٧فى هامش الدروس، ص     .  ٢٣

ج ـ الصدقة فيه بسبعة آالف و هى الصدقة ; الصدقة فيه بسبعين و هى الصدقة على األقارب ـ ب ;قال اهللا تعالى فيها من جاء بالحسنة فله عشر امثالها     
 .لموتىد ـ الصدقة فيه بسبعين ألفًا و هى الصدقة على ا; على العلماء
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، و اگر هم احساس ناراحتى آنند، به مراتب، آمتر از احساس ناشى از صدقه گرفتن از بيگانه است، و از همه گذشته، دعا و خوشى                            )دانند خودشان مى 

 .اند، در زندگى انسان اثر بسزايى دارد ان و ارحامآنان، چون از نزديك

 :آنيم در اينجا براى توجه زيادتر و آشنايى بيشتر با ارزش و معنوّيت صدقه به ارحام، به نقل روايتى بسنده مى

و من مشى إلى ذي قرابة بنفسه و : لقا) فى حديث المناهي) (صلى اهللا عليه وآله(، عن الّنبي)عليهم السالم(عن الحسين بن زيد، عن الّصادق، عن آبائه«

ماله ليصل رحمه اعطاه اهللا عّزوجّل أجر مأة شهيد، و له بكّل خطوة أربعون ألف حسنة، و محي عنه أربعون ألف سّيئة، و رفع له من الدرجات مثل ذلك،                                

 ٢٤.»و آان آأّنما عبداهللا عّزوجّل مأة سنة صابرًا محتسبًا

صدقه دادن به ارحام، از آنچنان مطلوبّيتى برخوردار است آه حّتى اگر آن خويشاوند و َرِحم، دشمن هم باشد، باز صدقه دادن به او مستحب و از افضل                                

 .صدقات است

 ;صدقه دادن به دانشمندان، علما و متعّلمان. ۶

 ;)صلى اهللا عليه وآله(رسول خداصدقه دادن به ذّريه . ٧

 ;آب دادن. ٨

 ;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

 ;هديه بردن براى برادران دينى. ١٢

 ;اى آه قبل از درخواست به آسى داده شود قهصد. ١٣

 ;اى آه با سرعت و تعجيل داده شود صدقه. ١۴

 ;اش آن را آوچك بداند و پوشيده بدارد اى آه دهنده صدقه. ١۵

 .سخن لّين و نرمى آه باعث هدايت انسان، رفع تخاصم و يا امور خير ديگر شود. ١۶

; غذا دادن به حشرات زمينى و ماهيهاى دريا، ثوابى عظيم دارد               :  فرموده است »  الدروس«ر آتاب    د)  قدس سره (در خاتمه بايد توجه داشت آه شهيد         

 .ُشكر ُمنعم با دادن صدقه، واجب، و آفر ورزيدن نسبت به او حرام است: همچنين آورده است

 آيا صدقه دادن به سادات جايز است؟ )٣٨٧س (

/٧ . مطلقًا ممنوع است و در آّفارات و مظالم هم، ندادن آنها به سادات، احتياط مستحب استج ـ جايز است، فقط دادن زآات، چون صدقه واجب است،

١١/۶٨ 

 

 احكام حج
اند در آنجا به جا آورده شود و در تمام عمر، بر آسى آه اين                 زيارت آردن خانه خدا و انجام اعمالى است آه دستور داده           »  حج«)  ٣٨٨مسئله  (

 .شود واجب مىشرايط را دارا باشد، يك مرتبه 
 ; بالغ باشد.١
 ; عاقل و آزاد باشد.٢
 به واسطه رفتن به حج، مجبور نشود آه آار حرامى را آه اهميتش در شرع از حج بيشتر است، انجام دهد يا عمل واجبى را آه از حج                                             .٣
 ;تر است، ترك نمايد مهم
 . مستطيع باشد.۴
 :اند از شرايط استطاعت و توانايى عبارت) ٣٨٩مسئله (
 توشه راه و چيزهايى را آه بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است و در آتابهاى مفّصل گفته شده، دارا باشد، و نيز وسيله سوارى يا                                          .١

 ;مالى آه بتواند آنها را تهّيه آند، داشته باشد
 ; سالمت مزاج و توانايى آن را داشته باشد آه بتواند به مّكه برود و حج به جا آورد.٢

                                                           
 .٥ من أبواب الصدقة، حديث ٢٠ب الزآاة، باب ، آتا٤١٢، ص ٩الشيعة، ج  وسائل. ٢٤
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در راه، جان يا ِعرض او از بين برود، يا مال او را ببرند، حج بر او                    ر راه، مانعى از رفتن نباشد و اگر راه، بسته باشد يا انسان بترسد آه                 د .٣
يد از  ولى اگر از راه ديگرى بتواند برود، اگرچه دورتر باشد، در صورتى آه مشّقت زياد نداشته باشد و خيلى غير متعارف نباشد، با                           ;  نيست واجب

 ;آن راه برود
 ; به قدر به جا آوردن اعمال حج، وقت داشته باشد.۴
دانند،   مخارج آسانى را آه خرجى آنان بر او واجب است، مثل زن و بچه، و مخارج آسانى را آه مردم، خرجى دادن به آنان را الزم مى                                    .۵
 ;باشد داشته
 .گرى براى معاش خود داشته باشد آه مجبور نشود به زحمت زندگى آندبعد از برگشتن، آسب يا زراعت يا عايدى ِملك يا راه دي .۶
اگر مقدارى مال به آسى بدهند و حج بر او واجب شود، چنانچه حج نمايد، هر چند بعدًا مالى از خود پيدا آند، ديگر حج بر او                                   )  ٣٩٠مسئله  (

 .واجب نيست

 استطاعت
پس از آنكه نوبتشان رسيده، ديگر توان مالى براى رفت و برگشت                    اند، اّما  آردهآسانى آه چندين سال پيش، براى حج ثبت نام                  )٣٩١س  (
توانند فيش خود را با رعايت مقّررات          واجب است به حج بروند يا مى         اند، هاى متفّرقه را ندارند، آيا به دليل  اينكه قبًال استطاعت داشته                 هزينه و

 بفروشند؟

اّما اگر در زمانى استطاعت مالى و بدنى داشته باشند و آنان را به حج                   ;  ق ندارد، لذا فروش فيش جايز است        گونه افراد، تحقّ   ج ـ استطاعت، براى اين     

 ٢/٩/٧۵ ٢٥.الزحمه ببرند و بتوانند آه بروند، حج به عهده آنان مستقّر است و بايد به حج بروند، ولو متسكعًا و مع

آيا مستطيع  .  تواند به زيارت خانه خدا مشّرف شود          قبيل طال و غيره دارد آه اگر آنها را بفروشد، مى               زنى مقدارى زيورآالت از         )٣٩٢س  (
 است يا اينكه زيورآالت، استثنا شده است؟

 ٢۵/٩/٧۵ .شود ج ـ داشتن زيورآالت، سبب استطاعت نمى

 نيابت و اجير شدن در حج
روند، اگر خود نيز تمام شرايط استطاعت را دارا باشند، بجز باز بودن راه                 حج مى  آسانى آه با فيش حّج مّيت و به نيابت از وى به              )٣٩٣س  (

براى متوّفا نايب بگيرند و خودشان حّج        )  قبل از ميقات  (آه بتوانند مثًال در مدينه يا جّده          ، در صورتى  )آه آن هم با فيش حّج مّيت حاصل شده است           (
 واجب خود را انجام دهند، تكليف چگونه است؟

برايش حاصل نشده، چون در استطاعت غير از مال و بدن و وقت، باز بودن                     با فرض باز نبودن راه براى او، جز از راه فيِش ديگرى، استطاعت                 ج ـ 

ّفا را  اند، اجازه به جا آوردن حج و اجير گرفتن از مدينه يا جّده براى متو                  راه هم شرط است، مگر آنكه صاحب فيش و يا آسانى آه فيش را به او داده                    

در اين صورت، نه تنها چنين آارى جايز است، بلكه بايد نايب بگيرد، و اگر خودش به جاى او نيابت آند و حج به جاى آورد،                                     .  نيز به او داده باشند     

 ١۶/١٠/٧۵ .صحيح نيست، چون نيابِت مستطيع، باطل است

عليها (و حضرت زهرا  )  صلى اهللا عليه وآله   (ول اآرم شود براى زيارت حضرت رس     مستحب است شخصى آه به حج مشّرف مى        )٣٩۴مسئله  (
: روايت شده است آه فرمودند    )  عليه السالم (از حضرت صادق  .  و ساير مشاهد مشّرفه به مدينه منّوره مشّرف شود         )  عليهم السالم (و ائمه بقيع  )  السالم

 .»ا متّمم حج استهر يك از شما آه حج به جا آورد، پايان حّج خود را زيارت ما قرار دهد آه زيارت م«
خواهد به زيارت رسول خدا يا ائمه هدى ـ سالم الّله عليهم اجمعين ـ مشّرف شود، مستحب است غسل آند و لباسهاى                       آسى آه مى  )  ٣٩۵مسئله  (

حرآت آند  )عليهم السالم (يا قبور ائمه بقيع   )صلى اهللا عليه وآله   (پاآيزه برتن آند و قدمها را آوتاه بردارد و با وقار و آرامش به طرف قبر رسول خدا                    
 .و در وقت رفتن به اين اماآن مقدس، خود را به ذآر و صلوات مشغول آند و پسنديده است زائر براى داخل شدن در حرم، اذن دخول بخواند

 

 امر به معروف و نهى از منكر
آن، معصيت است و در مستحّبات و             امر به معروف و نهى از منكر، با شرايطى آه ذآر خواهد شد، واجب است و ترك                                   )  ٣٩۶مسئله   (

 .مكروهات، امر و نهى، مستحب است
امر به معروف و نهى از منكر، واجب آفايى است و در صورتى آه بعضى از مكّلفان به آن قيام آنند، از ديگران ساقط است، و                             )  ٣٩٧مسئله  (

 .د، واجب است آه اجتماع آننداگر اقامه معروف و جلوگيرى از منكر، بر اجتماع جمعى از مكّلفان متوّقف باش

                                                           
 .با مشّقت و زحمت. ٢٥
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 شرايط امر به معروف و نهى از منكر
 :در واجب بودن امر به معروف و نهى از منكر، چند چيز شرط است) ٣٩٨مسئله (
آورد، بايد ترك    آورد، واجب است به جا آورد و آنچه به جا مى              خواهد امر و نهى آند، بداند آه آنچه شخص مكّلف به جا نمى                  آسى آه مى    .١

 ;داند، واجب نيست را نمى» منكر«و » معروف«آند، و بر آسى آه 
 ;آند، واجب نيست پس اگر بداند اثر نمى. آند  احتمال بدهد امر و نهى او تأثير مى.٢
 ;تآند، واجب نيس پس اگربداند يا گمان آند يا احتمال صحيح بدهد آه تكرار نمى;  بداند آه شخص گناهكار، قصد تكرار گناه را دارد.٣
ترى وجود نداشته باشد، پس اگر بداند يا گمان آند يا احتمال صحيح عقاليى دهد آه با امر و نهى او زيان جانى                                  در امر و نهى مفسده مهم        .۴
رى موارد  بلكه در بسيا  ;  رسد، امر و نهى واجب نيست       اى از مؤمنين مى    آبرويى يا مالى قابل توجهى به او يا خويشان يا نزديكان او و يا به عده                    يا

 .حرام است
دهد، مثل اصول دين يا مذهب و حفظ قرآن مجيد و               اگر معروف يا منكر از امورى باشد آه شارع مقدس به آن اهميت زياد مى                  )  ٣٩٩مسئله  (

فظ عقايد  پس اگر ح  ;  فراگيرى عقايد مسلمانان و يا از احكام ضرورى باشد، بايد مالحظه اهميت شود و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن آن نيست                        
 .مسلمانان يا حفظ احكام ضرورى اسالم بر نثار جان و مال، متوّقف باشد، بذل واجب است

اگر بدعتى در اسالم واقع شود، مثل منكرات و خالفهايى آه قدرتمندان سياسى، دينى و دولتها به معناى عاّمش به اسم دين اسالم،                        )  ۴٠٠مسئله  (
و اگر سكوت علما موجب هتك مقام علم و سوء ظن به آنان شود،                ;  خصوصًا بر علماى اسالم، واجب است      اظهار حق و انكار باطل       .  دهند انجام مى 

 .آند اظهار حق به هر نحوى آه ممكن باشد واجب است، هر چند بدانند تأثير نمى
 ساير محّرمات شود، اظهار حق      اگر سكوت علماى اعالم، موجب تقويت ظالم يا موجب تأييد او گردد يا موجب جرئت يافتن او بر                  )۴٠١مسئله  (

 .و انكار باطل، واجب است، اگرچه تأثير فعلى نداشته باشد
اگر سكوت علماى اعالم باعث شود آه مردم به آنان بدگمان شوند و آنان را به سازش با دستگاه ظلم، مّتهم آنند، اظهار حق و                                  )  ۴٠٢مسئله  (

 .شود و اظهار آنان اثرى براى رفع ظلم ندارد اه نمىانكار باطل، واجب است، اگرچه بدانند جلوگيرى از گن
، آيا در امر به معروف و نهى از منكر به عنوان نماينده فقيه،     )آه آن هم منوط به نظر فقيه است       (افرادى آه اجازه امور حسبّيه دارند         )۴٠٣س  (

 مجاز هستند؟

 معروف و نهى از منكر در جمهورى اسالمى ضوابط خاّصى دارد و افرادى معّين                اّما چون امر به   ;  شود ج ـ هر چند اجازه امور حسبّيه شامل آن هم مى           

. اند اى از طرف حكومت، خود را موّظف دانسته              چون واجب آفايى است و عده         ;  اند، نبايد انسان براى خودش زحمت و درِد سر درست آند                    شده

 ٢٨/٢/٧۶ .ن دارد، نبايد وارد شوندبنابراين، بر ديگران، به عالوه آه وجوبش مشكوك است، چون ضرر و زيا

 مراتب امر به معروف و نهى از منكر
احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پايين، عمل به مراتب ديگر                    براى امر به معروف و نهى از منكر، مراتبى است و با                    )  ۴٠۴مسئله  (
 .نيست جايز
; گونه با او رفتار شده است شود آه بفهمد براى ارتكاب او به گناه، اين       اى عمل     آن است آه با شخص گناهكار به گونه        مرتبه اول )  ۴٠۵مسئله  (

مثل اينكه از او روى برگرداند، يا با چهره عبوس با او مالقات آند، يا با او ترك مراوده آند و از او ِاعراض آند، به نحوى آه معلوم شود اين امور،                
 .براى آن است آه او ترِك معصيت آند

پس با احتمال تأثير و وجود ساير شرايط، واجب است            .  است  از امر به معروف و نهى از منكر، امر و نهى به زبان                ه دوم مرتب)  ۴٠۶مسئله  (
 .گناهكار را از معصيت نهى آنند و ترك آننده واجب را براى به جا آوردن واجب، امر آنند

آه محترم  (ر محدوده تسّلط اشخاص بر اموال و نفوسشان           ضرب، جرح، حبس، توهين و مراتب باالتر و آنچه موجب تصّرف د              )  ۴٠٧مسئله  (
 .باشد، نياز به قانون مصّوب نمايندگان مردم دارد مى) است

 مسائل متفّرقه امر به معروف
آميز، در صورتى آه براى اقامه عدل و قسط و براى امر به معروف و نهى از منكر باشد، از نظر                                 برخورد فيزيكى يا خشونت      )۴٠٨س  (

  حكمى دارد؟شرعى چه

 ٢١/٨/٨٠ .ج ـ تابع قانون مصّوب نمايندگان مردم است

توان در صورت مشاهده به مراجع ذيصالح           است، آيا شرعًا مى     حرام...  جا آه در دين اسالم، زنا، مشروبخوارى، قمار و             از آن   )۴٠٩س  (
 گزارش نمود؟
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ا بر تخفيف و درء به شبهه است، مگر از باب نهى از منكر آه منوط به                           ج ـ گزارش دادن الزم نيست، اگر نگوييم مذموم است، چون در حدود، بن                      

 ٢٨/١٢/٧۴ .باشد و يا آنكه منشأ فساد و سرايت به ديگران گردد آه در اين صورت، گزارش الزم است شرايطش مى

 شود؟ جزو منكرات محسوب مى) توسط خواهران(آننده براى لباس  آيا استفاده از رنگهاى جّذاب و خيره )۴١٠س (

بنابراين، رنگها، زنها،   .  آند ج ـ منكر بودن به تحريك آردن و جذب نظر جوانان و اجنبى بستگى دارد آه زمينه آلوده شدن آنان را به گناه فراهم مى                                 

د و براى زن      يعنى ممكن است لباس زنى در جايى تحريك آننده نباش                ;  شود مردها، زمانها و مكانهاى مختلف، باعث اختالف در منكر بودن آن مى                    

 ٢۴/٢/۶٩ .ديگرى، تحت شرايط ديگر، تحريك آننده باشد

 

 بعضى از محّرمات و آسبهاى حرام
 ِغنا و موسيقى

 به نظر حضرت عالى، استماع غنا چه حكمى دارد و چه غنايى حرام است؟ )۴١١س (

اى آه   ا، حرمت محتوايى است و هر صوت و غنا و موسيقى            ، حرمت موسيقى و غن    »سّرهم قدس  «األعالم من الفقهاء   تبعًا لبعض جانب   ج ـ به نظر اين     

عّفتى باشد و يا براى عّياشى و هوسرانى عّياشان و هوسراناِن خودخواه و غيرمتعهد و يا ترويج باطل و تخدير افكار                       بند و بارى و بى     در آن ترويج بى   

باشد امثال موارد، در همه و        ...  د و خالف سهولت و عدالت نشان دادن و           اى ناخوشاين  و به انحراف فكرى آشاندن انسانها باشد و يا از اسالم، چهره               

اى از قرآن هم براى ترغيب به آار حرام و            اند و حّتى اگر آيه     اش حرام است، و عامل و خواننده و مستمع، مرتكب دو حرام شده               همه، غنا و موسيقى   

 ۶/۶/٧٨ .ا و موسيقى نسبت به سّنت و مسائل ديگر اسالمىباطل با غنا خوانده شود، غناى آن هم حرام است، چه برسد به غن

 حكم غناى مشكوك چيست؟ )۴١٢س (

 ٣/۵/٧۵ .ج ـ غناى مشكوك، مورد برائت است و حرام نيست

 گوش دادن به موسيقى، در صورتى آه انسان تحريك نشود و فقط براى سرگرمى باشد، چه حكمى دارد؟ )۴١٣س (

 ۶/۶/٧۵ .نيست ت، بين سرگرمى و غير آن فرقىج ـ آنچه از موسيقى آه حرام اس

خوانى، خواندن سرود، خواندن اشعار و قصايد با             گوش دادن به صداى زن در موارد زير چه حكمى دارد؟ تالوت قرآن، مرثيه                       )۴١۴س  (
 ؟...آواز، مقاله و شعرخوانى، صحبت معمولى، خنده و گريه و

يت عفاف و ستر در زن، الزم است و هر امرى آه سبب از بين رفتن مستورى و عفيف بودن زن                           ج ـ صوت زن، فى حّد نفسه حرام نيست، ليكن رعا             

در اين جهت، فرقى بين امور ذآر شده در سؤال نيست، هر چند بعضى از آنها سببش در رفع ستر و                                 .  گردد، نبايد انجام گيرد و ترك آن، الزم است             

 ٢٧/۵/٧۴ .عفاف، اقواى از بقّيه است

 ِنى و نواختن آن چيست؟حكم  )۴١۵س (

بند و بارى، اذّيت آردن ديگران، ترويج فرهنگ غربى، تضعيف عقايد مردم نسبت به احكام اسالم،                  ج ـ زدن ِنى، فى حّد نفسه، اگر هيچ فسادى مانند بى            

عًا حرام و نهى از آن به عنوان نهى از             اّما اگر فسادى بر آن بار شود، قط         ;  توان گفت حرام است     اجتماع زن و مرد نامحرم و غيره نداشته باشد، نمى            

 .منكر، با رعايت شرايط، واجب است

٢١/٨/۶٨ 

شود، خواهشمند است آه تعريف آامًال روشنى، با ذآر مثال از اين                   با توجه به تعريفهاى نامفهومى آه از مجلس لهو و لعب مى                   )۴١۶س  (
 مجالس بفرماييد؟

 ١/۶/٧۵ .باشد، مجالس لهوى است آه شرآت در آن حرام است... ند قمار و مشروب وج ـ مجالس عّياشى آه با ارتكاب محّرمات، مان

 رقصيدن و آف زدن
 ها چطور؟ مطلق آف زدن چه حكمى دارد؟ دست زدن در مراسم عروسى و مولوديه )۴١٧س (

ت و اگر با محّرمات ديگر همراه شود، قطعًا             روى در آن، نامطلوب و خالف نزاآت اس            ج ـ آف زدن، فى حّد نفسه، مانعى ندارد، ليكن افراط و زياده                  

 ٢۵/١٠/٧۵ .مرتكب آن، مرتكب حرام شده است

 است؟ حكم رقصيدن در مجالس عروسى و يا غيرعروسى چگونه )۴١٨س (

ن در پى    ج ـ رقص، فى حّد نفسه، مانند دست زدن در مجالس عروسى، چنانچه حرام ديگرى مانند ترويج باطل و ترويج طاغوت و اختالط مرد و ز                                      

 ۴/٨/٧۵ .توان گفت حرام است نداشته باشد، نمى

 ُبرد و باخت



 ٥٠                                                                               اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى                  مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آيةمنتخب األحكام
 

 شود؟ آيا پاسور، آلت قمار است؟ شطرنج چطور؟ آيا آلت قمار، ممكن است از آليت خارج شود؟ آلت قمار به چه آلتى گفته مى )۴١٩س (

اگر چيزى قبًال از ادوات قمار بوده و شك دارد آه هنوز       .  شود ستفاده مى ج ـ آالت قمار، ادوات و ابزارى است آه بين مردم، براى برد و باخت، متعارفًا ا                

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 ادوات قمار بوده، بازى و                                                    

 ٧/۴/٧۴ .رام استسرگرمى با آن، بدون برد و باخت، مانعى ندارد، وگرنه مطلقًا ح

 سازى و تصوير مجسمه
 دارد؟ فروش مجسمه چيست؟ نقاشى و طراحى به طور آّلى چه حكمى و سازى و خريد نظر مبارك جناب عالى درباره مجسمه )۴٢٠س (

را ترويج نكند، جايز است     بند و بارى     عّفتى و بى   سازى، براى اهداف عقاليى، حرام نيست و نقاشى و طراحى آه داراى مفسده نباشد و بى                 ج ـ مجسمه  

 ٢٢/٢/٧۶ .و منعى ندارد

 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 )۴٢١س (

تواند به حّق خود برسد، آه در اين صورت، براى                  ج ـ گرفتن رشوه و پرداخت آن، حرام است، مگر در جايى آه انسان بدون پرداخت رشوه نمى                              

و حكِم مرتكِب حرامى آه معذوريتى در آن نباشد،            ;  پرداخت آننده مانعى ندارد و معذور است، ولى براى گيرنده حرام است، و اآل مال از طريق باطل                         

 .تعزير است

ت جلوگيرى از ضرر و يا براى تسريع در آار بدهد، آيا رشوه                 نّي اى به مسئول و يا آارگزارى به         الزحمه اگر آسى هديه و يا حقّ        )۴٢٢س  (
 شود؟ محسوب مى

اّما در فرض سؤال، صدق رشوه بر آن مشكل است و دادن وجه، درست نيست، چون وقت خود را آن طرف، جهت خدمت                          ;  ج ـ رشوه مطلقًا حرام است     

ليكن به هر حال، آسى آه مجبور به پرداختن چنين پولهايى است، براى او   .   نيست در اداره، اجاره داده است و پول گرفتن در اين ساعات، براى او جايز             

 ١٣/٧/٧۵ .پرداخت حرام نيست، هر چند براى رشوه گيرنده، حرام است

 التأليف حّق
رفتن مبلغى  شوند، گ  آيا براى مؤلفين، مترجمين و صاحبان آثار هنرى آه براى تهّيه اثر، متحّمل زحمت، صرف هزينه و وقت مى                         )۴٢٣س  (

 التأليف صحيح است؟ الزحمه يا حّق تحت عنوان حّق

التأليف براى در اختيار قرار دادن آتاب و نسخه اصل و يا اثر هنرى مانعى ندارد، چون عمِل انسان، محترم و تصّرف در                            الزحمه يا حقّ   ج ـ گرفتن حقّ   

 .مال او بدون اجازه، حرام است

آه زاييده ذهن و ذوق هنرمندان است، آيا          ...  اى و  هاى رايانه  نند نقاشى، طراحى، خوشنويسى، برنامه     در مورد آتب و يا آثارى ما          )۴٢۴س  (
 تواند براى هميشه نسبت به چاپ يا ممانعت از چاپ، صاحب حق باشد؟ اگر منع نكند چطور؟ هنرمند وصاحب اثر مى

آه چاپ و   (چون انسان بر مال خودش مسّلط است و تصّرف ديگران در مال او                هاى خود منع نمايد،      تواند از چاپ و رايت برنامه      ج ـ براى هميشه مى    

، بدون رضايت، حرام است و عمل انسان، محترم و با ارزش است و چه بسا افراد حقيقى يا حقوقى آه براى ارزش                           )رايت، مستلزم چنين تصّرفى است    

ر منع نكرده، ولى بنا بر عدم چاپ و تكثير است نيز جايز نيست و خود بنا، ايجاد حق                         و اگ ;  اند آن اثر يا آتاب، منحصر به فرد باشد            اثر يا آتابى مايل    

 ۶/١٢/۶٨ .نمايد مى

 ريش تراشيدن
 خير؟ آيا تراشيدن ريش و اجرت گرفتن براى آن جايز است يا )۴٢۵س (

 ٣/٣/٧٧ .رك، مطلوب استشود، هر چند احتياط در ت جانب معلوم نيست و آثار حرمت بر آن بار نمى ج ـ حرمتش به نظر اين

 غيبت و تجّسس
، 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                   )۴٢۶س  (

 عدم تقّيد به ارزشهاى اسالمى آه موجب خروج از عدالت است، در باره اين فرد، صادق است؟

ت افراد، حرام است و انجام دادن آن به طور شايع و رواج و پاسخ دادن به اينكه غيبت، نقل و نبات مجلس است، اگر از روى عمد                           ج ـ عدم اعتنا به غيب     

 ٢٣/٧/٧۴ .و توجه باشد، نه شوخى و مزاح و مانند آن، از موارد عدم تقّيد به ارزشهاست

 آيا گناِه شنونده غيبت به اندازه گوينده آن است؟ )۴٢٧س (

 ۶/٢/٧۴ .نونده هم گناهكار است و معصيت آردهج ـ ش

 است؟ آيا غيبِت فاسق، در همه موارد يا فقط در مورد فسق او جايز )۴٢٨س (
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وگرنه در بقّيه موارد، فرقى بين فاسق و غير آن در حرمت               ;  ج ـ غيبت متجاهر به فسق، آن هم منحصرًا در فسقى آه تجاهر به آن دارد، حرام نيست                       

 ١٢/۶/٧۴ .غيبت نيست

گيرد، تا چه حد از نظر شرعى جايز است آه           هاى خود انجام مى    شناسايى منكرات و مفاسد اخالقى آه توسط بعضى افراد، در خانه            )۴٢٩س  (
 تجّسس آنيم؟

 ١٣/٣/٧۶ .ج ـ تجّسس حرام و غيرجايز است

توان آن خانه را به وسيله         ت، آيا براى اثبات آن مى       اگر به ما تلفنى اّطالع دهند آه در فالن خانه، فساد و اسباب فساد موجود اس                        )۴٣٠س  (
 مأمور تحت آنترل درآورد؟

 ١٣/٣/٧۶ .ج ـ حرام است و به طور آّلى، گناهان تا به صورت مشهود و مرئى و َمنَظر نباشد، مورد مجازات و تحقيق و بررسى نيست

 هتك حرمت
آند و عّفت آالم ندارد و با اخالق قبيح خود، اخالق                 الف قانون عمل مى    نمايد و خ    آيا مديرى آه اخالق اسالمى را مراعات نمى            )۴٣١س  (

تواند الگو باشد؟ و آيا از نظر  آموزان را مورد ضرب و شتم قرار دهد، مى   اسالمى را زير سؤال ببرد و در حضور جمع، هتك حرمت نمايد و دانش             
  توهين شونده، او را مورد ضرب و شتم قرار دهد؟تواند به ديگرى توهين آند و در جواب تذّآر و اعتراض شرعى آسى مى

آند  ج ـ توهين و اذّيت آردن به افراد ـ چه آوچك و چه بزرگ، و چه در مراآز فرهنگى و غير آن ـ حرام و غيرجايز است و در حرمت توهين، فرق نمى                             

شود و   هم مى »  ديه«وجب تغيير حالت در بدن گردد، باعث           آه طرف، آوچك باشد يا بزرگ، همچنان آه تنبيه بدنى، عالوه بر آنكه حرام است، اگر م                       

 ٩/١١/٧۴ .براى جلوگيرى از اين امور، بايد به مسئوالن مربوط مراجعه نماييد

 تشّبه به آّفار
رفته شده  اخيرًا در ميان برخى از جوانان، استفاده از ُمدل مو و لباسهايى رايج شده است آه از آشورهاى اروپايى و بالد بيگانه گ                                )۴٣٢س  (
 گونه آرايش آردن، عرفًا از مصاديق تشّبه به آّفار است، آيا شرعًا حرام است يا حالل؟ نظر به اينكه پوشيدن اين لباسها و خود اين. است

 ١۶/۶/٧۴ .ج ـ اگر ترويج فرهنگ معاندان و محاربان و دشمنان اسالم است، حرام و غيرجايز است

 مسائل متفّرقه
حاصل از فروش و ساخت زيورآالت مردانه نيز همين حكم را دارد يا                 نكه استفاده طال براى مرد حرام است، آيا آسب          باتوجه به اي    )۴٣٣س  (
 خير؟

آرى، اگر در    .  نمايند، بيعش حرام و باطل است          مردانه آه به َحَسب معمول و متعارف، مردان از آن استفاده حرام مى                      )  طال(ج ـ فروش زيورآالت        

گيرد، بيعش جايز است،  شود و او هم به همين جهت مى د آه خريدن اين چنين زيورآالت، تنها به عنوان يادگارى به مرد داده مىاى متعارف باش جامعه

 ٢۴/١٢/٧۵ .آند داند آه براى اين جهت ابتياع مى و يا آنكه خريدار خاّصى است آه انسان مى

 به صورتهاى گوناگون چه حكمى دارد؟... جوانا و ين، مرفين، مارىاستعمال مواد مخّدر از قبيل بنگ، حشيش، ترياك، هروئ )۴٣۴س (

ج ـ استعمال آنها به هر ِقسم، حرام است، ليكن آنچه سكرآور است، مانند بنگ، به عنوان مسكر حرام و غير آن به عنوان چيزى آه نزد عرف و عقًال                                     

 .شود، حرام است ضرر زننده و مضر محسوب مى

 

 احكام خريد و فروش
 الت باطلمعام
 :در چند مورد، معامله باطل است) ۴٣۵مسئله (
 ;مگر آنكه داراى منفعت محّلله باشد آه صّحت بيع آن، خالى از قّوت نيست;  خريد و فروش عين نجس، مثل بول و غائط، بنا بر اقوى.١
 ; خريد و فروش مال غصبى، مگر آنكه صاحبش معامله را اجازه آند.٢
 ;)مالّيت ندارد(آه مال نيست  خريد و فروش چيزهايى .٣
 ; معامله چيزى آه منافع معمولى آن حرام باشد، مثل آالت قمار.۴
آه آن چيز    يعنى فروختن جنسى آه با چيز ديگر مخلوط است، در صورتى            ;  اى آه در آن ربا باشد، و غّش در معامله هم حرام است                 معامله .۵

از پيامبر   .  گويند اند و اين عمل را غش مى              فروختن روغنى آه آن را با پيه مخلوط آرده                  مثل;  معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد              
از ما نيست آسى آه در معامله با مسلمانان، غش آند يا به آنان ضرر بزند يا تقّلب و حيله نمايد،                        «:  منقول است آه فرمود   )  صلى اهللا عليه وآله   (اآرم

 .»آند بندد و او را به خودش واگذار مى َبَرد و راه معاش او را مى وند، برآت روزى او را مىو هرآه با برادر مسلمان خود غش آند، خدا
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 .خريد و فروش مسكرات، حرام و معامله آنها باطل است) ۴٣۶مسئله (
ر آسى آن را بخرد،     خريد چيزى آه از قمار يا دزدى يا از معامله باطل تهّيه شده، باطل و تصّرف در آن مال، حرام است، و اگ                          )  ۴٣٧مسئله  (

 .اش برگرداند بايد به صاحب اصلى
مثًال آسى انگور را    ;  توانند استفاده حالل از آن ببرند، به قصد اين بفروشند آه آن را در حرام مصرف آنند                  اگر چيزى را آه مى    )  ۴٣٨مسئله  (

 .به اين قصد بفروشد آه از آن شراب تهّيه نمايد، معامله آن حرام و باطل است
اگر مقدار جنسى را آه ارزش و قيمت بيشترى دارد، به جنسى آه ارزش و قيمت آمترى دارد بفروشد، به صورتى آه اين گونه                           )  ۴٣٩  مسئله(

معامله، باعث رآود اقتصادى و ورشكستگى مالى و عرفًا منكر و باطل و ظلم بر آسى آه اضافه پرداخت آند باشد، ربا و حرام است و گناه يك                                         
 . از آن است آه انسان، هفتاد مرتبه با َمحرم خود، زنا آنددرهم ربا بزرگتر

 بيع آالى به آالى چه نوع بيعى است و حكم آن در شرع و حقوق موضوعه چيست؟ )۴۴٠س (

ند عدم صّحت آن،    دار باشند، بيِع آالى به آالى است و صّحت چنين بيعى، محِل اشكال و تأّمل است، هر چ                    ج ـ بيعى آه َثَمن و ُمثمن در آن، نسيه و مدت            

يعنى بيع چيزى آه قبًال ِدين بوده، مانند خودش، و در آالى به آالى، هنگام                     ;  الّديِن بالدِّين است   خالى از وجه نيست، و آنچه بطالنش مسّلم است، بيعِ             

٢٠ . بالدِّين، ظاهر در ِدين فعلى است نه ِدين بعدىآند و نهى از بيع الّديِن بلكه بعد از تمام شدن معامله، ِدين تحّقق پيدا مى; بيع، ِدين فعلى وجود ندارد

/١٠/٧۵ 

 آيا معاوضه طالى شمش با طالى ساخته شده، با اضافه آردن چيزى به عنوان اجرت ساخت، صحيح است يا نه؟ )۴۴١س (

رتى آه اين گونه معامله، باعث        ج ـ اگر مقدار جنسى را آه ارزش و قيمت بيشترى دارد، به جنسى آه ارزش و قيمت آمترى دارد، بفروشد، به صو                                 

و گناه يك درهم ربا بزرگتر از        ;  رآود اقتصادى و ورشكستگى مالى و عرفًا منكر و باطل و ظلم بر آسى آه اضافه پرداخت آند، باشد، ربا و حرام است                           

باشند، مثل طال و نقره و يا از يك جنس باشند،            آند آه از دو جنس       آن است آه انسان، هفتاد مرتبه با محرم خود، زنا آند و در معامله ربوى فرقى نمى                   

 ۴/١٠/٧۵ .مثل طال

 شرايط فروشنده و خريدار
 :براى فروشنده و خريدار هفت چيز شرط است) ۴۴٢مسئله (
 ; بالغ باشند.١
 ; عاقل باشند.٢
 ;نكرده باشد آنان را از تصّرف در اموالشان منع ٢٦ حاآم شرع،.٣
 ;پس اگر مثًال آسى به شوخى بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است;  قصد خريد و فروش داشته باشند.۴
 ; آسى آنان را مجبور نكرده باشد.۵
 ;دهند، مالك باشند يا مثل پدر و جّد صغير، اختيار مال در دست آنان باشد  جنس و عوضى را آه مى.۶
 .ّدى به وضع معامالت، آشنا باشند رشيد باشند و تا ح.٧
 آيا معالمالت روزمّره و جارى با فروشندگان اهل آتاب، صحيح است يا خير؟ )۴۴٣س (

 ٣/١٠/٧۵.شمارد، مانعى ندارد ج ـ معامله با آنهايى آه حكومت اسالمى اموالشان را محترم مى

 شرايط جنس و عوض آن
 :گيرند، پنج شرط دارد  آن مىفروشند و چيزى آه عوض جنسى آه مى) ۴۴۴مسئله (
 ; مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.١
 بتوان آن را تحويل داد يا مشترى خود بتواند در اختيار بگيرد تا معامله عقاليى گردد، بنابراين، فروختن اسبى آه فرار آرده در صورتى آه                             .٢

دهد آه بتواند مال را پيدا آند و به قيمت آمترى بخرد تا معامله عقاليى                 ولى اگر مشترى احتمال مى    ;  يح نيست حّتى مشترى نتواند آن را بگيرد، صح      
 ;گردد، صحيح است

 ;آند، معّين نمايد واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى  خصوصّياتى را آه در جنس و عوض هست و به.٣
 .تواند بفروشد پس مالى را آه انسان نزد آسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمى. شد آسى در جنس، يا در عوض آن، حّقى نداشته با.۴

                                                           
 .آسى آه از ِقبل حكومت شرعى منصوب شده است. ٢٦
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پس اگر مثًال آسى منفعت يك ساله خانه را            .  اگرچه جايز بودن، خالى از قّوت نيست        ;   بنا بر احتياط، خوِد جنس را بفروشد نه منفعت آن را               .۵
ملك خود را بدهد، مثًال فرشى را از آسى بخرد و عوض آن، منفعت يك ساله خانه                       بفروشد، صحيح است، و چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت               

 .خود را به او واگذار آند، اشكال ندارد

 صيغه خريد و فروش
اين مال را در عوض اين پول       «:  مثًال اگر فروشنده به فارسى بگويد آه      ;  در خريد و فروش، الزم نيست آه صيغه عربى بخوانند          )  ۴۴۵مسئله  (
ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشا داشته باشند، يعنى از گفتن اين دو جمله،                        ;  ، معامله صحيح است    »قبول آردم «:  و مشترى بگويد   »  مفروخت

 .مقصودشان خريد و فروش باشد
 او آند و او بگيرد،       گيرد، مال خود را ملك      اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى آه از خريدار مى                  )  ۴۴۶مسئله  (

 .شوند معامله صحيح است و هر دو مالك مى
 نمايد؟ مى اعتبار قولنامه، شرعًا چگونه است و آيا آفايت از انجام معامله )۴۴٧س (

اشد، چون بيع و     ج ـ اگر در قولنامه معامله انجام شود و ثمن و مثمن، معلوم شود و ساير شرايط معامله را نيز دارا باشد و غرر و جهالت در بين نب                                      

 ٢٣/٢/٧٣ .شراء انجام گرفته، عمل به قولنامه الزم است

 نقد و نسيه و َسَلف
توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده، تحويل بگيرند             اگر جنسى را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده، بعد از معامله مى             )  ۴۴٨مسئله  (

 اين است آه آن را در اختيار خريدار بگذارند آه بتواند در آن تصّرف آند، و تحويل دادن فرش و لباس                        و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها، به          
 .و مانند اينها به اين است آه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند آه اگر بخواهد آن را به جاى ديگر ببرد، فروشنده جلوگيرى نكند

پس اگر آسى جنسى را بفروشد آه سِر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت آامًال                    .  امًال معلوم باشد  در معامله نسيه، مدت بايد آ      )  ۴۴٩مسئله  (
 .معّين نشده، معامله باطل است

اين پول  «:  آن است آه مشترى پول را بدهد آه بعد از مدتى، جنس را تحويل بگيرد و اگر بگويد                      )  پيش فروش (»  معامله َسَلف «)  ۴۵٠مسئله  (
، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فالن جنس را فروختم            »قبول آردم «:  و فروشنده بگويد  »   بعد از شش ماه فالن جنس را بگيرم        دهم آه مثالً   را مى 

 ٢٧.است آه بعد از شش ماه تحويل بدهم، معامله صحيح
 .اگر آسى جنسى را َسَلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد، معامله صحيح است) ۴۵١مسئله (
 نمايم، حكمش چيست؟ فروشم، با درصدى اضافه محاسبه مى دهم و اجناسى را آه به قسط مى فروشى انجام مى جانب آار قطعه اين )۴۵٢س (

 .شود و معامله صحيح است محاسبه گردد، سبب بطالن معامله نمى  هم فعًالج ـ فروش جنس اقساطى به قيمت باالتر از نقد، هرچند سود

توان در تاريخى فروخت و بعد از گذشت چهار الى پنج ماه از تاريخ فروش به قيد مفاد قرارداد، قيمت آن را                               آيا برنج را مثًال مى       )۴۵٣س  (
 ؟)نج هم قابل مالحظه استبا توجه به اينكه در خالل اين پنج ماه نوسان قيمت بر(دريافت آرد 

گونه معامله، غررى و      اين.  شود توان چيزى را در يك زمان فروخت آه بعد قيمتش معلوم مى                 ج ـ قيمت جنس، هنگام فروش بايد معّين باشد و نمى               

 ٨/١/٧۶ .باطل است

هزار تومان بفروشد آه      او به مبلغ شصت    اگر آسى آااليى را از ديگرى به مبلغ پنجاه هزار تومان بخرد و همان آاال را به خود                            )۴۵۴س  (
 چهار ماه ديگر پول آن را بگيرد، چه صورتى دارد؟

به صورت نسيه، اگر در ضمن معامله اول، شرط خريد و فروش به فروشنده اول                  ج ـ خريدن آاال به طور نقد و فروش دوباره به همان فروشنده قبلى،               

 ٣/١٠/٧٣ .فروشد مى بدون الزام و بدون شرط جنس را به طور نسيه با اختيار، ولو با زيادهدر اين صورت، خريدار . نشده باشد، مانعى ندارد

 تواند معامله را به هم بزند مواردى آه انسان مى
 :توانند معامله را به هم بزنند گويند و خريدار و فروشنده، در يازده صورت مى مى» خيار«حّق به هم زدن معامله را ) ۴۵۵مسئله (
 ;گويند مى »خيار مجلس«لس معامله متفّرق نشده باشند و اين خيار را  از مج.١
 ;»خيار َغْبن« مغبون شده باشند .٢
 ;»خيار شرط« در معامله، شرط آنند آه تا مدت معّينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند .٣
 ;»خيار تدليس«دهد و طورى آند آه قيمت مال در نظر مردم زياد شود  فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست، نشان .۴

                                                           
 .، احكام معامله َسَلف، بيان گرديده است»رساله توضيح المسائل«شرايط آن، مفصًال در . ٢٧
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دهد، طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نكند آه در                 فروشنده يا خريدار، شرط آند آه آارى انجام دهد، يا شرط آند مالى را آه مى                     .۵
 ;»خيار تخّلف شرط«تواند معامله را به هم بزند  اين صورت، ديگرى مى

 ;»خيار عيب«س يا عوض آن، عيبى باشد  در جن.۶
تواند معامله را به     اند، مال ديگرى است، آه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى               معلوم شود مقدارى از جنسى را آه فروخته        .٧

ض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب        هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را آه خريدار عو                       
 ;»خيار شرآت«تواند معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد  آن راضى نشود، فروشنده مى

ى مشتر بگويد، بعد معلوم شود طورى آه گفته، نبوده است آه در اين صورت،               فروشنده، خصوصّيات جنس معّينى را آه مشترى نديده به او           .٨
دهد، بگويد، بعد معلوم شود طورى آه گفته نبوده است،               خصوصّيات عوض معّينى را آه مى        تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشترى،              مى

 ;»رؤيت خيار«تواند معامله را به هم بزند  فروشنده مى
دهد آه اگر مشترى شرط نكرده باشد آه پرداخت پول را            مشترى پول جنسى را آه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ن                  .٩

ها  ولى اگر جنسى را آه خريده، مثل بعضى از ميوه            ;  تواند معامله را به هم بزند       به تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى               
نكرده باشد آه پرداخت پول را به تأخير بيندازد و شرط تأخير               و شرط    رود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد          باشد آه اگر يك روز بماند، از بين مى          

 ;»تأخير خيار«تواند معامله را به هم بزند  جنس هم نشده باشد، فروشنده مى
 ;»خيار حيوان«تواند معامله را به هم بزند   حيوانى را خريده باشد، آه خريدار تا سه روز مى.١٠
تواند معامله را به     مثًال اسبى را آه فروخته، فرار نمايد آه در اين صورت، مشترى مى              ;  حويل دهد  فروشنده نتواند جنسى را آه فروخته، ت        .١١
 .»خيار تعّذر تسليم«هم بزند 

 مالكيت
گيرند، در حالى آه     معمول است آه بنگاههاى معامالتى، بعد از تحّقق معامله، از مشترى و فروشنده مبلغ بااليى حّق آميسيون مى                      )  ۴۵۶س  (
 اين مسئله شرعًا چه حكمى دارد؟ و اگر معامله باطل باشد، چه حكمى دارد؟. ين راضى نيستندمتعامل

المثل با نبود قرارداد، طلبكار       گيرند، در مقابل دّاللى و آار آنهاست، جايز است و عمل مسِلم، محترم است، آرى، بيش از اجرت                       ج ـ چون پولى آه مى      

 ٨/١١/٧۴ .العمل حالل است و نه حقولى در معامالت باطل، نه ثمن ; نيستند

آشف گردد،   گرديده است و آشاورزان داراى سند آن زمينها هستند، معدنى           چنانچه در زمينهاى مزروعى ديم آه ساليان دراز آشت           )۴۵٧س  (
 ماند؟ مى ورز باقىگرداند يا در ملكّيت آشا آند و متعّلق به ديگرى مى آيا آشف اين معدن، زمينها را از ملكّيت آشاورزان خارج مى

 ١٢/١١/٧۵ .آند ملك نيستند و در فرض سؤال، بايد ملك مزبور را اجاره شود، و ليكن معادن بزرگ، تابع ج ـ زمين از ملكّيت مالك خارج نمى

 مسائل متفّرقه خريد و فروش
شود،  طه آنها قيمت مال، آم يا زياد مى            اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد، بايد تمام چيزهايى راآه به واس                        )  ۴۵٨مسئله  (

 .مثًال بايد بگويد آه نقد خريده است يا نسيه; بگويد، اگرچه به همان قيمت يا به آمتر از آن بفروشد
اى از   العالج سرطان بوده است و به داليل متقن، از جمله گواهى پزشك معالج و گواهى عده                بيمارى آه مدتها گرفتار بيمارى صعب       )۴۵٩س  (
آه اّدعا شود چنين     تواند معامالتى انجام دهد؟ و در صورتى        حال اغما بوده باشد، آيا چنين شخصى مى          حترمين، حدود چهل روز قبل از فوت در         م

 بيمارى ساعاتى قبل از فوتش معامالتى انجام داده، از نظر شرعى درست است يا خير؟

ر معامالتى انجام دهد، در صورتى آه با اختيار و سالمتى عقل انجام داده باشد، نافذ                   ج ـ در بيمارى و مرضى آه متصل به مرگ است، اگر شخص بيما                

 ۴/۵/٧۵ .است

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    )۴۶٠س  (
 عدول از معامله را ندارند و چنانچه خريدار پس از امضاى اين قرارداد، از انجام معامله انصراف حاصل                     آدام حقّ  اند آه هيچ   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،                                    
استدعا دارد مرقوم فرماييد در     .  يون تومان بيعانه، مبلغ سيصد هزار تومان به عنوان ضرر و زيان به خريدار بپردازد                عالوه بر استرداد مبلغ يك ميل     

 صورتى آه در خيار فسخ، مدت تعيين نشده باشد، به صورتى آه به عرض رسيد، اين معامله صحيح است يا خير؟

; وضين است، سبب بطالن معامله است و برگشت جهل، در شرط به جهل مطلق است                ج ـ شرط خيار بدون مدت در بيع، چون موجب جهل و غرر در ع                 

مثًال اگر  ;  هر دو صحيح است     خيار فسخ معلوم گردد آه از جهل مطلق خارج شود، شرط و عقد                  ها به نحوى مدت شرط      اّما اگر در قرارداد و قولنامه       
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دار و معلوم است، چون روشن         زيان مدت  رسد آه شرط حق فسخ و ضرر و            مى تنظيم زمان سند رسمى آه آخرين مدت آن معّين شده باشد، به نظر                 

 ٢٨/٨/٧١ .شود و ناظر به قبل از زمان تنظيم سند است تنظيم سند رسمى قرار داده نمى است آه حّق فسخ، بعد از

آيا اخذ اين   .  آنند  ضمن عقد شرط مى     در قراردادهايى آه امروزه مرسوم شده است، مبلغى را به عنوان پشيمانى يا وجه التزام در                       )۴۶١س  (
 وجه از نظر شرعى حالل است يا خير؟ به چه صورت بايد عمل شود؟

خالف شرع و خالف  تر نمودن عقد است و داراى غرض عقاليى است، چون محكم گونه شرطها در حقيقت همان جبران خسارت است و يا براى     ج ـ اين  

 ٢١/١٠/٧۴ .لوفاستمقتضاى عقد نيست، در نتيجه صحيح و الزم ا

 

 احكام شرآت
اگر دو نفر بخواهند با هم در امرى مشارآت آنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شرآت يا بعد از آن، هر آدام مقدارى از مال خود                             )  ۴۶٢مسئله  (

را بخوانند، يا آارى آنند آه       را با مال ديگرى به طورى مخلوط آند آه از يكديگر تشخيص داده نشود وبه عربى يا به زبان ديگر، صيغه شرآت                                
 .خواهند با يكديگر شريك باشند، شرآت آنان صحيح است معلوم باشد مى

گذارند هر قدر مزد     گيرند، با يكديگر شرآت آنند، مثل برخى دّالآها آه قرار مى            اگر چند نفر در مزدى آه از آار خودشان مى          )  ۴۶٣مسئله  (
اند با   اّما اگر بخواهند با رضايت آنچه را مزد گرفته          ;  نيست و هر آدام، مزد آار خود را مالك هستند           گرفتند با هم قسمت آنند، شرآت آنان صحيح           

 .هم تقسيم آنند، جايز است
ولى اگر قرار بگذارند آه تمام ضرر يا بيشتر          ;  اگر چند شريك با هم قرار بگذارند آه همه استفاده را يك نفر ببرد، صحيح نيست                 )  ۴۶۴مسئله  (

 . از آنان بدهد، شرآت و قرارداد، هر دو صحيح استآن را يكى
مگر آنكه تقسيم اموال مستلزم ضرر      ;  هرگاه يكى از شريكها تقاضا آند آه سرمايه شرآت را تقسيم آنند، بايد ديگران قبول نمايند                 )  ۴۶۵مسئله  (

 . به قبول قسمت آردن نمايندتوانند او را وادار بر شريك ديگر باشد يا شرآت مدت داشته باشد، آه در اين صورت، نمى
بندند، به   شخصى با سرمايه پانصد هزار تومان با شخص ديگرى با سرمايه پنجاه هزار تومان، براى مدت يك سال عقد شرآت مى                          )۴۶۶س  (
حكم .  قسيم شود اى 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 ت                                       گونه

 اند با نفر اول عقد شرآت ببندد، چطور؟ شرعى مسئله چيست؟ اگر فرد دوم از طرف سه نفر آه پول روى هم گذاشته

آند آه سود حاصل به نسبت مال تقسيم گردد، ليكن شرط سود              ج ـ شرآت در هر دو صورت صحيح است، به دليل آنكه هر چند اطالق شرآت اقتضا مى                    

خالف در جايى است آه سهم غيرعامل، بيشتر از سهم مالش باشد، هر چند                  .   به هرمقدار، بال اشكال و صّحت آن جاى خالف نيست             بيشتر بردن عامل  

 ٣/۴/٧٠ .رسد آه صحيح باشد، چون شرط، نه خالف شرع و نه خالف مقتضاى ذات عقد، بلكه خالف اطالق است گونه شرط هم به نظر مى اين

آنند ولى   ، سهام خريدارى مى    )آند آه زير نظر قانون تجارت عمل مى         ( متفّرقه طبق قرارداد همان شرآت           افرادى از شرآتهاى     )۴۶٧س  (
شناسد 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               

 داند؟ نمى

زند و ضرر زدن آن،      اين نوع غررها به شرآت ضرر نمى       .  آند تجارت، آفايت مى   شرآت به عمل معلوم، ولو با قانون       آند و رضايت در      ج ـ آفايت مى   

 ٢٨/٢/٧۶ .است مخصوص به بعضى از عقود و معامالت، مانند بيع

 

 احكام مضاربه
 ما نيز چنين معامالتى بكنيم و مثًال پول را به            دهند، اگر  هاى ثابت سود مى    آنند و به سپرده    همان طور آه بانكها با مردم رفتار مى          )۴۶٨س  (

توانيم پول را به      دست يك آاسب بدهيم و قيد آنيم آه ماهيانه مبلغى به عنوان سود يا آارآرد به ما بدهد، آيا جايز است؟ اگر نه، به چه شكلى مى                                      
 دست آاسب بدهيم؟

 :ج ـ بايد به صورت مضاربه باشد و با شرايط آن آه عبارت است از

 ).خريد و فروش(عامل و گيرنده پول، با آن تجارت آند  .٣; قرار تقسيم درآمد به صورت آسر مشاع. ٢; معلوم بودن مدت. ١

شود، اين است آه در ضمن عقد مضاربه شرط آنند آه اگر ضررى متوجه شد، عامل و گيرنده پول ضرر صاحب پول را از مال                                  راهى آه پيشنهاد مى    

 ١۴/۵/۶٩ .الحساب بدهد، تا آخر مدت آه حساب آنند من، ماهيانه مبلغى علىخودش جبران آند و در ض
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به شخص آاسب يا توليدآننده داده و آاسب، ماهيانه مبلغى به                     انداز دارد، براى استفاده از پولش آن را              شخصى آه مبلغى پس       )۴۶٩س  (
نه؟  يا ، آيا اين روش سودبرى جايز است       )شود گذار مشّخص مى   يهسرما آه البته سود از روى قرائن براى       (دهد   سود به صاحب سرمايه مى     عنوان

 .فرماييد تر ديگرى در شرع مقّدس وجود دارد، بيان اگر راه راحت

 ٢٨/٨/٧۴ ٢٨.برد، مانعى ندارد اش سود مى ج ـ به صورت مضاربه با رعايت شرايط آن و يا به نحو شرآت آه به نسبت سرمايه

المضاربه به شخصى داده و چون ُمضارب به تعهدات خود عمل ننموده، عقد                 ولّى قهرى، تمام وجوه نقدى صغير را به عنوان مال              )۴٧٠س  (
 :اينك; مزبور را فسخ نموده است

يه متعّلق به صغير خوددارى نموده و در اين مدت، ارزش حقيقى وجوه مذآور به                    مضارب بيش از يك سال است آه از باز پرداخت سرما              .  ١
تواند ضرر مذآور را آه به دليل تعّلل عمدى مضارب در تأديه بوده است، از او بخواهد؟ و آيا اين امر،                           آيا ولّى قهرى مى   .  نصف تنّزل يافته است   
 مجّوز شرعى دارد؟

آيا .  نمايد ابق روال تشكيالت دادگسترى، دو درصد از آّل خواسته را به عنوان هزينه دادرسى طلب مى                ارجاع امر ترافعى فوق به حاآم، مط      .  ٢
توان هزينه دادرسى را از محكوٌم عليه دريافت نمود؟ و آيا قواعد الضرر و تسبيب مستمسك اين عمل                     پس از محكومّيت و وصول مبالغ مذآور، مى        

 خواهد بود؟

ديگر روى آنها    پس اگر عين آنها باقى است و يا به فروش رفته و معامالت                 عيان موجوده حّق صغير است نه ثمن آنها،          ـ چون با فسخ مزبور، ا        ١ج  

و اگر شرط خسارت تأخير بشود يا       .  است گردد، از اين رو، سودهاى حاصل، متعّلق به صغير          قّيم نافذ مى   ها چون با اجازه    انجام گرفته، همه آن معامله    

 .گرفت توان خسارت از او ادا را به تأخير بيندازد، مى رداخت داشته باشد واينكه قدرت بر پ

 ١٠/٢/٧۴.باشد توان دريافت نمود و مستند، قواعد مرقومه مى  ـ مى٢ج 

 

 احكام صلح
 بگذرد، خواه در     آن است آه انسان با ديگرى توافق آند آه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ِملك او آند، يا از طلب يا حّق خود                                   »  صلح«

 .برابر عوض باشد يا بدون عوض
آنند، بايد بالغ و عاقل باشند و آسى آنان را مجبور نكرده باشد، قصد صلح داشته                         دو نفرى آه چيزى را به يكديگر صلح مى            )  ۴٧١مسئله  (

 .باشند و حاآم شرع هم آنان را از تصّرف در اموالشان منع نكرده باشد
آننده و مصالح له انجام گرفته، بيان           شرعى تصّرف در ملكى را آه طّى سند عادى صلح قطعى توسط صلح                  خواهشمند است حكم  )  ۴٧٢س  (
 تواند از تصّرف مصالح له منع آند؟ المصالحه و پرداخت بخشى از آن، صلح آننده مى آيا پس از تعيين آردن مال. فرماييد

براى مصالح له تصّرف در مورد مصالحه         .  رده باشند، الزم است و قابل برگشت نيست          ج ـ صلح اگر قطعى باشد، يعنى همه خيارها را طرفين ساقط آ                 

طرف در اداى همه يا مقدارى       المصالحه هم ملك مصالحه آننده است، و اگر         آما  اينكه ثمن و مال     ;  شرعًا جايز است، چون تصّرف در ملك خودش است         

 ٣/٣/٧۵ .لبه، ثابت و تأخير در ادا، غيرجايز و معصيت و گناه استاز آن تأخير آند، براى او الزام طرف به ادا، و حّق مطا

اگر پدرى در حال حيات، زمينهاى خود را به تعدادى از فرزندان خود مصالحه آند آه بعد از مرگ به آنان واگذار شود و مقدارى                               )  ۴٧٣س  (
 خير؟ آيا اين مصالحه جايز است يا. از آن را براى مخارج خود باقى گذاشته است

ج ـ اگر مصالحه شرعّيه انجام شده، وليكن حّق انتفاع در زمان حيات را براى خود قرار داده، مصالحه صحيح است و بعد از مرگ، آسى به مال مورد                                   

 .مصالحه حّقى ندارد

 

 احكام اجاره
خودشان اجاره را انجام دهند، همچنين بايد       آند، بايد مكّلف و عاقل باشند و به اختيار            اجاره دهنده و آسى آه چيزى را اجاره مى         )  ۴٧۴مسئله  (

آند، اگر چيزى را بدون اجازه ولّى جاره آند يا              پس سفيهى آه مال خود را در آارهاى بيهوده مصرف مى             .  در مال خود حّق تصّرف داشته باشند        
 .اجاره دهد، صحيح نيست

                                                           
 .، بحث قرض ربوى مراجعه فرماييد)٥٠٢مسئله (نيد به توا تر مى براى آگاهى از راه حل آسان. ٢٨
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اجير ديگرى نمايد، اشكال ندارد و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزو      اگر ولّى يا قّيم بچه، مال او را اجاره دهد يا خود او را               )  ۴٧۵مسئله  (
ولى هرگاه طورى بوده آه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن            ;  تواند بقّيه مدت اجاره را به هم بزند         مدت اجاره قرار دهد، بعد از آنكه بچه بالغ شد، مى           

 .تواند اجاره را به هم بزند  نمىآرد، برخالف مصلحت او بوده، بچه را جزو مدت اجاره نمى
با توجه به اينكه در       (اگر مستأجر پس از سرآمدن مهلت اجاره، بدون رضايت مالك در مغازه يا ساختمان مسكونى تصّرف نمايد                             )۴٧۶س  (

 ، چه حكمى دارد؟)اشددهند، گرچه مالك رضايت نداشته ب قانون مدنى نظام اسالمى اگر موجر نياز شخصى نداشته باشد، حق را به مستأجر مى

ليكن مقّررات خاص، اگر مطابق با         ;  شود و تصّرف مستأجر با عدم رضايت مالك، عدوانى است                ج ـ مدت اجاره آه تمام شد، اجاره او هم تمام مى                   

 ٢١/١/٧۵ .موازين شرع باشد، مّتبع است

رديف او، به وى پرداخته      حقوقى نصف حقوق آارگران هم    اّطالعى او استفاده آرده و       آارفرمايى شخصى را به آار گرفته و از بى          )۴٧٧س  (
 آيا آارفرما حقوق تعيين شده او را مديون است يا نه؟. است

ج ـ چون خيار غبن در همه معاوضات، مانند بيع و اجاره و غير آنها جريان دارد، بنابراين، اجير مغبون آه با جهل به اجرْت به آمتر از آن اجير شده،                                    

المثل، تابع حكم ضمان آن  مانده اجرت و ناگفته نماند آه باقى; المثل عمل در آن زمان خواهد بود  را دارد و بعد از فسخ، مستحّق اجرتحّق فسخ معامله  

 ١/١٠/٧۵ .اجرت است

 

 دهند شرايط مالى آه آن را اجاره مى
 :دهند، شش شرط دارد چيزى را اجاره مى) ۴٧٨مسئله (
 ;هاى خود را اجاره دادم، درست نيست د يكى از خانهپس اگر آسى بگوي.  معّين باشد.١
 ;دهد، طورى خصوصّيات آن را بگويد آه آامًال معلوم باشد  مستأجر آن را ببيند، يا آسى آه آن را اجاره مى.٢
ر اختيار گرفتنش ولو    پس اجاره دادن اسبى آه فرار آرده و د          .   تحويل دادن آن براى موجر و يا در اختيار گرفتن براى مستأجر، ممكن باشد                 .٣

 ;به وسيله مستأجر ممكن نباشد، باطل است
 ;پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست. واسطه استفاده آردن از بين نرود  مال به.۴
 باران آفايت آن را نكند و       پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى آه آب          .  اند، ممكن باشد   اى آه مال را براى آن اجاره داده          استفاده .۵

 ;از آب نهر هم مشروب نشود، صحيح نيست
 .دهد، مال خود او باشد، و اگر مال شخص ديگرى را اجاره دهد، در صورتى صحيح است آه صاحبش رضايت دهد  چيزى را آه اجاره مى.۶

 دهند اى آه مال را براى آن اجاره مى شرايط استفاده
 :دارد دهند، چهار شرط ل را براى آن اجاره مىاى آه ما استفاده) ۴٧٩مسئله (
دادن حيوان براى حمل و نقل شراب،           فروشى يا نگهدارى شراب و آرايه        بنابراين براى مثال، اجاره دادن مغازه براى شراب          .   حالل باشد   .١

 ;باطل است
 ;پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم، بيهوده نباشد. ٢
مثًال اگر حيوانى را آه سوارى       ;  اى را آه مستأجر بايد از آن ببرد، معّين نمايند             استفاده.  دهند، چند استفاده دارد     ى اگر چيزى را آه اجاره م        .٣
 ;هاى آن برد، اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معّين آنند آه سوارى يا باربرى آن، مورد نظر است يا همه استفاده دهد و بار مى مى

طور  مثًال با خّياط قرار بگذارند آه لباس معّينى را به                 ;  نمايند، و اگر مدت معلوم نباشد، ولى عمل را معّين آنند                    مدت استفاده را معّين          .۴
 .مخصوصى بدوزد، آافى است

 مسائل متفّرقه اجاره
اگر براى انجام عملى اجير     آسى آه چيزى را اجاره داده، تا آن  چيز را تحويل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه آند، همچنين                      )  ۴٨٠مسئله  (

 .شده باشد، پيش از انجام عمل، حّق مطالبه اجرت ندارد
دهند، و صاحبخانه از پول استفاده نموده و اجاره بها              در بين مردم مرسوم است آه مقدارى پول به عنوان رهن به صاحبخانه مى                     )۴٨١س  (

 .كم شرعى اين عمل را بيان فرماييدگيرد، ح گيرد، و يا اجاره بهاى آمترى از مستأجر مى اصًال نمى

باشد، به نظر اخير اين        ج ـ رهنهاى متعارف در امروز آه به نفع طرفين است، و گرفتن و دادن پول به خاطر بيچارگى و نابسامانى صاحبخانه نمى                                  

 ٧/۴/٧٩ .جانب مانعى ندارد و جايز است

 سرقفلى
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آنند، مدت اجاره آه به پايان رسيد، حرام است بدون اجازه                   از صاحبانش اجاره مى     آسانى آه خانه يا مغازه يا غير آنها را                 )  ۴٨٢مسئله  (
صاحب محل در آنجا اقامت آنند و در  صورت عدم رضايت صاحبش بايد محل را فورًا تخليه آنند و اگر نكنند، غاصب و ضامن محل، و ضامن                                    

چه مدت اجاره آنان آوتاه باشد يا طوالنى، و چه بودن آنان در مدت                          ;  يستاالجاره آن هستند و براى آنان به هيچ وجه حّقى شرعًا ن                       مثِل مال  
موجب زياد شدن ارزش محل شده باشد يا نه، و چه بيرون رفتن از آنجا، موجب نقص در تجارتشان باشد يا نه، مگر آنكه شرط ضمن عقد در         اجاره،
 .آار باشد

االجاره را تا مدتى، زياد نكند و حّق اخراج او را از محل نداشته                     آند آه مال    اگر مستأجر بر موجر در ضمن عقد اجاره شرط           )  ۴٨٣مسئله  (
تواند مبلغى از    باشد، و حق داشته باشد به مقدارى آه اجاره نموده در سالهاى بعد از او اجاره نمايد و بر موجر الزم باشد آه به او اجاره بدهد، مى                                 

 .گونه سرقفلى، حالل است راى تخليه محل بگيرد، و ايناو  يا از غير از او، براى اسقاط حّق خود يا ب
اى را از مالك اصلى، به نرخ روز و به مبلغ يكصد و هفتاد هزار تومان سرقفلى و مبلغ زيادى                      مغازه ٢١/٢/۶١جانب در تاريخ     اين  )۴٨۴س  (

اّما اينك بعد از گذشت بيش       ;  ام آسب و غيره صرف آرده     رو و مغازه، جواز       هاى آن از قبيل برق، گاز، موزائيك پياده          نيز به منظور تأمين هزينه     
جانب است يا ورثه؟ اگر حّق ورثه باشد، آيا مبلغ              آيا مغازه، شرعًا حّق اين     .  از ده سال، ورثه مالك مزبور درصددند تا ملك مذآور را پس بگيرند                 

 سرقفلى را بايد به نرخ روز به بنده پرداخت آنند يا خير؟

السلطنه نسبت به مغازه و عين است، براى مالك و ورثه او حّقى نسبت به واگذارى                     از مالك اصلى، ظاهرًا به معناى خريد حقّ          ج ـ چون خريد سرقفلى     

االجاره بايد   آرى، نسبت به مال   .توانند مستأجر را بدون جلب رضايتش از مغازه بيرون آنند          مغازه به ديگرى يا گرفتن آن براى خود، وجود ندارد و نمى           

اهللا است و داورى وحكم درباره آن، امرى است آه به سير قانونى و مراجعه                ناگفته نماند آنچه آه ذآر شد، بيان حكم       .   متعارف و مقّرر عمل شود     برطبق

 ٨/٢/٧٢ .به دستگاه قضايى آشور، نيازمند است

 

 ُجعاله، مزارعه و مساقات
 احكام جعاله

هر آس گمشده مرا پيدا آند،      «:  مثًال بگويد ;  دهند، مال معّينى بدهد    ارى آه براى او انجام مى     آن است آه انسان قرار بگذارد در مقابل آ        »  جعاله«
و »  جعاله«فرق بين   .  گويند مى»  عامل«دهد   و به آسى آه آار را انجام مى         »  جاعل«گذارد   به آسى آه اين قرار را مى       .  »دهم ده تومان به او مى     

دن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد و آسى هم آه او را اجير آرده، اجرت را به او بدهكار                                     اين است آه در اجاره، بعد از خوان             »  اجاره«
 .شود تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهكار نمى ولى در جعاله، عامل مى; شود مى

 احكام مزارعه
را در اختيار او بگذارد، تا زراعت آند و مقدارى از حاصل آن را به                     ينآن است آه مالك با زارع به اين ِقسم قرار بگذارد آه زم                »  مزارعه«

 .مالك بدهد
 :مزارعه چند شرط دارد) ۴٨۵مسئله (
، يا بدون اينكه حرفى بزنند، مالك، زمين را          »قبول آردم «:  و زارع هم بگويد   »  زمين را به تو واگذار آردم      «:   صاحب زمين به زارع بگويد      .١

 ;ند و زارع هم تحويل بگيردبراى مزارعه واگذار آ
يعنى مال خود را در       ;   صاحب زمين و زارع، هر دو مكّلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود، مزارعه را انجام دهند و سفيه نباشند                                    .٢

 ;آارهاى بيهوده مصرف نكنند
 ; همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود.٣
پس اگر شرط آنند آه حاصل يك قطعه،           .  ف يا ثلث حاصل و مانند اينها، و بايد تعيين شده باشد                 طور مشاع باشد، مثل نص        سهم هرآدام به    .۴
خواهى به من بده،       بگويد آه در اين زمين، زراعت آن و هرچه مى                 و نيز اگر مالك     ;  يكى و قطعه ديگر، مال ديگرى باشد، صحيح نيست               مال

 ;صحيح نيست
 ;باشد، معّين آنند و بايد مدت به قدرى باشد آه در طّى آن، به دست آمدن حاصل، ممكن باشد مدتى را آه بايد زمين در اختيار زارع .۵
 ; زمين، قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد، اّما بتوانند آارى آنند آه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.۶
آنند،  شود، و اگر چند نوع زراعت مى       چه اسم هم نبرند، همان زراعت معّين مى       آنند، چنان   اگر در محّلى هستند آه مثًال يك نوع زراعت مى          .٧

 ;خواهند انجام دهند معّين نمايند، مگر آنكه شكل معمولى داشته باشد آه به همان نحو بايد عمل شود بايد زراعتى را آه مى
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دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت آن و              پس آسى آه چند قطعه زمين دارد آه با هم تفاوت             .   مالك، زمين را معّين آند     .٨
 ;آن را معّين نكند، مزارعه باطل است

 .نمايند خرجى را آه هر آدام بايد بكنند، معلوم باشد، الزم نيست آن را معّين ولى اگر;  مخارجى را آه هر يك از آنان بايد بكنند، معّين نمايند.٩

 احكام ُمساقات
درختها يا منافع آن، مال خود اوست و يا اختيار آن با اوست تا                             اى را آه     آسى به اين قسم قرار بگذارد آه درختهاى ميوه                 اگر انسان با       

» ُمساقات«گذارند، از ميوه آن بردارد، اين قرارداد را            مقدارى آه قرار مى     معّينى به آن شخص واگذار آند آه رسيدگى نمايد و آب دهد و به                  مدت
 .گويند مى

استفاده  آن ولى در مثل درخت حنا آه از برگ         ;  دهد، صحيح نيست   نمى ميوه قرارداد ُمساقات در درختهايى مثل بيد و چنار آه           )  ۴٨۶ئله  مس(
 .ندارد آنند، اشكال آنند يا درختى آه از ُگل آن استفاده مى مى

آيد،  را موقعى قرار دهند آه ميوه آن سال به دست مى                 آخر آن     مدت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اول آن را معّين آنند و                     )  ۴٨٧مسئله  (
 .است صحيح

ها  ميوه حاصل و مانند اينها باشد، و اگر قرار بگذارند آه مثًال صد َمن از               در مساقات بايد سهم هر آدام از طرفين، نصف يا ثلث           )  ۴٨٨مسئله  (
 .است آند، معامله باطل مال مالك و بقّيه مال آسى باشد آه آار مى

 توانند در مال خود تصّرف آنند ى آه نمىآسان
 .تواند در مال خود تصّرف آند اى آه بالغ نشده و يا بالغ شده، اّما رشد ندارد، شرعًا نمى بچه) ۴٨٩مسئله (
 .تواند در مال خود تصّرف نمايد آند، نمى ديوانه و سفيه، يعنى آسى آه مال خود را در آارهاى بيهوده مصرف مى)۴٩٠مسئله (
 

 ام وآالتاحك
مثًال آسى را وآيل آند     ;  تواند در آن دخالت آند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد                 آن است آه انسان، آارى را آه مى        »  وآالت«

براى فروش مال   تواند   آند، نمى  پس آدم سفيهى آه مال خود را در آارهاى بيهوده مصرف مى            .  آه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد            
 .خودش آسى را وآيل نمايد

اگر انسان آسى را آه در شهر ديگرى است، وآيل نمايد و براى او وآالتنامه بفرستد و او قبول آند، اگرچه وآالتنامه بعد از                                     )  ۴٩١مسئله  (
 .مدتى برسد، وآالت صحيح است

مثًال آسى  .  تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وآيل شود         نجام دهد، نمى  تواند انجام دهد يا شرعًا نبايد ا       آارى را آه انسان نمى    )  ۴٩٢مسئله  (
 .تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وآيل شود آه در احرام حج است، چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمى

ولى اگر موّآل به او اجازه داده باشد آه وآيل              ;  يدتواند براى انجام آارى آه به او واگذار شده، ديگرى را وآيل نما                  وآيل نمى )  ۴٩٣مسئله  (
تواند  پس اگر گفته باشد براى من وآيل بگير، بايد از طرف او وآيل بگيرد و نمى                   .  تواند عمل نمايد   بگيرد، به هرطورى آه به او دستور داده، مى          

 .آند آسى را از طرف خودش وآيل
تواند آن وآيل را عزل نمايد، و اگر وآيِل اول، بميرد يا                ا از طرف او وآيل آند، نمى        اگر انسان با اجازه موّآل خودش آسى ر         )  ۴٩۴مسئله  (

 .شود موّآل او را عزل آند، وآالت دومى باطل نمى
شود، خصوصًا اگر موّآل او را براى پس از مرگ هم وآيل آرده باشد و                  اگر موّآل بميرد يا ديوانه شود وآالت وآيل باطل نمى          )  ۴٩۵مسئله  (
تواند بدون اجازه ورثه در ثلث مال، برابر وآالت تصّرف نمايد و در مازاد بر ثلث تصّرفش مشروط به                      ور مالى وآيل بعد از مرگ موّآل مى        در ام 

 .باشد عدم ضرر به ورثه مى
 

 احكام قرض
روايت )صلى اهللا عليه وآله   (ر اآرم از پيامب .  قرض دادن از آارهاى مستحّبى است آه در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است                     

فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا آند، بدون             شود و مالئكه بر او رحمت مى         شده آه هرآس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زياد مى                 
 .شود گذرد و آسى آه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى حساب و به سرعت از صراط مى

ولى اگر تعيين   ;  اگر در قرض شرط آنند آه در وقت معّين آن را بپردازند، پيش از رسيدن آن وقت، الزم نيست طلبكار قبول آند                       )  ۴٩۶مسئله  (
 .وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد، چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند، بايد قبول نمايد
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اى آه در آن ساآن است و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى آه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد،                          هاگر بدهكار غير از خان     )  ۴٩٧مسئله  (
تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد به شرط اينكه بدهكار خانه و اثاثيه مورد نيازش را از اموال طلبكاران تهّيه نكرده باشد و يا اينكه                                 طلبكار نمى 

بلكه بايد صبر آند تا بتواند بدهى        ;   توجهى در تهّيه آنها نداشته و فقر او هم ناشى از افراط و تفريط در معامله و تجارت نباشد                         اموال آنها تأثير قابل    
 .خود را پرداخت آند

 طلبكارها  اند، اين وجه را به هر آدام از         شخصى چند طلبكار دارد و اندك وجهى هم دارد، و طلبكارها، طلبشان را مطالبه آرده                 )  ۴٩٨مسئله  (
همچنين ُمفلس تا زمانى آه حاآم شرع او را حجر نكرده، آن وجهى آه دارد به هر                     ;  آه بدهد، مانعى ندارد، اّما اگر بين آنان تقسيم نمايد، بهتر است             

گرنه سلطنتش محكوم   ليكن در هر دو صورت، نبايد به قصد ضرر زدن به بقّيه طلبكارها باشد، و                    .  آدام از طلبكارهاى خود آه بدهد، مانعى ندارد          
 .قاعده الضرر است

تواند عين مال خود را از       هرگاه شخصى از فردى آه ورشكست شده،طلبى داشته باشد و عين مال شخص موجود باشد شرعًا مى                 )  ۴٩٩مسئله  (
 مديون بيرون آورد، مديوِن ساير      مديون پس بگيرد يا آنكه به نسبت طلب خود با ساير طلبكاران سهم ببرد، و چنانچه به حيله مال خود را از تصّرف                        

 .طلبكاران نخواهد بود
اگر شخصى به دليل دادن سود پول مضاربه ورشكست شود و افراد طلبكار او همان افرادى باشند آه سود پول از او دريافت                                           )۵٠٠س  (
بدون اينكه شخص عامل با      (اند   سود دريافت آرده  اند،   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 ضمان                .  آند ج ـ دين شخص به قّوت خود باقى است و پولهاى داده شده، جبران دين نمى                      

 ١/۴/٧۴ .ندارد

اى آه طلبكار زيان     اگر آسى پولى را قرض بگيرد و هنگام بازپرداخت به دليل توّرم، ارزش اصل پول آاهش يافته باشد، به گونه                         )۵٠١س  (
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

آه بدهكار در پرداخت بدهى خود آوتاهى نموده و در مدت مقّرر، بدهى خود را نپرداخته، چه حكمى                    در روز قرض قرار بدهد؟ و در صورتى       طال  
 دارد؟ آيا ضامن مالّيت پول هم هست يا خير؟

: مانند اينكه بگويد  ;  و مالّيتش را قرض بدهد     تواند مالّيت آن را با طال و يا چيز ديگر معلوم آند                   ج ـ در زمان قرض دادن، در قرضهاى استنتاجى مى            

; »دهم آه در موقع پرداخت، و همين مقدار مالّيت را در ضمن پول و نقد رايج به من برگردانيد    مالّيت اين مبلغ آه نيم مثقال طالست، به شما قرض مى          «

اگر در موقع معّين نپرداختى، ضامن خسارت           «:   به او بگويد     تواند با شرط، ضرر و زيان را بگيرد، مثل اينكه                و اگر در اداى آن تأخير داشته، مى            

 ٧/٨/٧۴ .رسد نمايد، گرفتن ضرر و زيان، بعيد به نظر نمى ، و اگر بدون شرط بدهكار در اداى بدهى با قدرت بر ادا مماطله مى»هستى

 قرض َرَبوى
حيح و معتبر آمده، از هفتاد مرتبه زناى با محارمى مانند              ربا دادن حرام است و يك درهم از ربا، همان طور آه در احاديث ص                  )  ۵٠٢مسئله  (

 .مادر در آنار خانه خدا، بدتر است و قرآن، رسمًا رباخوار را در حال جنگ با خدا و رسولش اعالم آرده است
ل به يكى از راههايى آه تواند با عم اگر آسى بخواهد پولى قرض آند و رباى حرام بدهد يا قرض بدهد و رباى حرام بگيرد، نمى        )  ۵٠٣مسئله  (

قدس (هاى عملّيه ذآر شده از ربا فرار آند و حيله باب رباى حرام، به هيچ وجه مجّوز نيست و همان طور آه امام راحل                                          در بعضى از رساله     
قانون با آن شّدت    سازد و موجب تقويت حرمت رباست و هيچ عاقلى يك             اند، جايز بودن حيل، در رباى عرفى حرام، با حرمت آن نمى             فرموده)سره

 .آند، چه رسد به حكيم تعالى را با حيل تجويز نمى
. استهالآى و استنتاجى، يا به تعبير ديگر، مصرفى و توليدى           :  اند در بعضى از آشورهاى اسالمى قرض را به دو نوع تقسيم آرده                )۵٠۴س  (

بلكه براى اينكه آن را استنتاج آند و با          ;  آند  بيچارگى قرض نمى   به اين معنا آه شخص براى گذران زندگى و تهّيه نان شب خود و يا ورشكستگى و                  
توان گفت آه    آيا مى .  آند ، يا براى اينكه سرمايه خود را زيادتر نمايد، قرض مى           )آه براى استنتاج است   (آن، آسب آند و يا خانه بسازد و امثال آنها            

عالى در اين     گيرد؟ نظر حضرت    است و قرضهاى استنتاجى را دربرنمى         )  مصرفى(ادّله شرعى در باب ربا، تمامًا متوجه قرضهاى استهالآى                 
 چيست؟ مورد

اى براى رونق بازار و       شود، بلكه وسيله   تنها باعث جلوگيرى از معروف و تجارت و آسب و آار نمى                آه نه (ج ـ عدم حرمت قرض ربوى استنتاجى           

گونه  آار بردن حيل در اين قسم ربا و زياده مطلوب است و ادّله حرمت ربا شامل اين                      ، خالى از قّوت نيست، هر چند احتياط در به               )اقتصاد سالم است  

هاى استنتاجى، همانند انواع ديگر از زياده نيست و ربا لغًة و عرفًا و روايًة به معناى مطلق زياده است آه قطعًا آن معنا مقصود و مراد از ادّله                                     زياده

ت آه آن هم با آمك قرائن و شواهد و علل و حكم تحريم ربا آه در روايات و آيات آمده و به آن اشاره شده،                                حرمت نيست، بلكه مراد، زياده خاّصى اس       
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شده آه بدهكاران مجبور شوند براى اداى بدهى خود، نعوذباهللا، مادران و خواهران و دختران                  مختّص به همان رباى استهالآى است آه گاهى سبب مى          

 ظاهرًا به همين     ٢٩،»درهم ربا أشّد من سبعين زنية آّلها بذات محرم            «تأمين بدهى وادار نمايند آه حديث معروف صحيح             خود را به اعمال ناروا براى          

ع فعاليت اقتصادى گردد آه در روايات،           خالصه آنكه زياده در قرض با شرط آه حرام و رباست، آن ربايى حرام است آه مان                           .  مناسبت تاريخى است   

، و قرض به شرط زياده آه از جهت اقتصادى براى وام گيرنده چرخاننده آار و فعاليت                        »والعلة تخّصص آما اّنها تعّمم      «حرمت ربا به آن تعليل شده،          

تياج زندگى آه راه جمع ثروت است، براى             اقتصادى او و اقتصاد جامعه است، خارج از آن عّلت است، بر خالف قرض ربوى براى نياز و رفع اح                                 

تر شدن ربادهنده آه انفاق و صدقه بايد به ربا دهنده داده شود تا گرفتار ربا نشود آه اين ربا و قرض به شرط زياده، حرام و در حكم                               رباخوار و بيچاره  

 .جنگ با خدا و رسول اوست

آّل قرض َيُجرُّ المنفعه     «آيا عموم    .  گذارند الحسنه مى   را به صورت قرض      ها مبلغى  افرادى به قصد گرفتن وام مسكن در مؤّسسه            )۵٠۵س  (
 شود با اينكه مبناى طرفين بر اين است؟ ، موجب حرمت مى»فُهو ِربا

ج ـ حرام نيست و عموم مرقوم، نبوى عامى است و حرمت زياده در قرض، مخصوص قرضهاى استهالآى است، و عمومى آه بر حرمت همه افراد                                     

 ٢٨/٢/٧۶ .ند، وجود نداردداللت آ

 خير؟ شود يا شود، آيا ربا حساب مى چند درصد سودى آه از بانكها گرفته مى )۵٠۶س (

 ۴/١٠/٧۵ .هاى بانكى در جمهورى اسالمى عمل آنند، ربا نيست نامه ج ـ اگر طبق آيين

 آيا قرِض به شرط قرض، جايز است؟ )۵٠٧س (

 ٢۴/١٢/٧۵ .دّله حرمت قرض به شرط زياده نيستج ـ قرض به شرط قرض، جايز است، و مشمول ا

 آيا دريافت ربا بين خويشاوندان و نزديكان جايز است؟ بين پدر و فرزند چطور؟ )۵٠٨س (

 ٢/۵/٨٠ .باشد ج ـ رباى استهالآى حرام است و فرقى بين پدر و فرزند و اقوام و غير آنها نمى

 سفته
 :شود و بر دو نوع است عامله بر آن واقع نمىنوعى برات و حواله است و پول نيست و م» سفته«
 ;دهد اى است آه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود، مى سفته» سفته حقيقى «.١
 .دهد، بدون آنكه در مقابلش بدهكارى داشته باشد اى است آه شخص به ديگرى مى سفته» سفته دوستانه «.٢
ه با ديگرى به مبلغى آمتر معامله آند، حرام و باطل است، چون عين سفته، ارزش                   سفته حقيقى را اگر آسى از بدهكار بگيرد آ          )  ۵٠٩مسئله  (
 .ندارد
چكهاى تضمينى آه در ايران متداول است، مثل اسكناس، پول است و خريد و فروش نقدى و بدون مدت آن به زياد و آم،                                           )  ۵١٠مسئله  (
 .ندارد مانع

 احكام حواله دادن
ود را حواله بدهد آه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آنكه حواله انجام شد، آسى                         اگر انساْن طلبكار خ   )  ۵١١مسئله  (

 .تواند طلبى را آه دارد، از بدهكار اولى مطالبه نمايد شود و طلبكار، ديگر نمى آه به او حواله شده، بدهكار مى
پس اگر آسى مثًال ده َمن گندم و ده تومان پول به             .  يعنى مرّدد نباشد  ;  لبكار معّين باشد  مال مورد حواله بايد براى حواله دهنده و ط         )  ۵١٢مسئله  (

 .يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فالنى بگير و آن را معّين نكند، حواله درست نيست
 .واله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم آوتاهى ننمايدتواند حواله را قبول نكند، اگرچه آسى آه به او ح طلبكار مى) ۵١٣مسئله (

 معامالت بانكى
گيرد، در صورتى آه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد، حالل             آنچه شخص از بانكها به عنوان معامله قرض يا غير قرض مى            )  ۵١۴مسئله  (

ولى اگر بداند پولى را آه گرفته        ;  مال بدهد پولى را آه گرفته از حرام است         است و مانع ندارد، اگرچه بداند آه در بانكها پولهاى حرامى است و احت               
عينًا حرام است، يا مقدارى از آن حرام است، تصّرف در آن جايز نيست و اگر مالك آن را نتواند پيدا آند بايد با اجازه فقيه، با آْن معامله                                                             

 .رجى و داخلى و دولتى و غير دولتى نيستدر اين مسئله، فرقى ميان بانكهاى خا المالك بكند، و مجهول
هاى در بانك، اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار داده شود، چون قرض گيرنده بانك است، اشكالى ندارد و                                    سپرده)  ۵١۵مسئله  (

 معامله شرعى، بناست سود بپردازند و        زيرا اوًال بعضى از بانكها با انجام       ;  براى بانكها جايز است آه در آن تصّرف آنند و گرفتن سود حالل است                

                                                           
 ).١الربا، حديث  ، ابواب١باب  (١١٧، ص ١٨وسائل الشيعة، ج . ٢٩
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دار بزرگ و فعال     دهد، سود دادن يك شخص بيچاره و ورشكسته نيست تا مشمول ادّله حرمت ربا باشد، بلكه خود بانك سرمايه                   بانك آه سود مى    ثانيًا
 .است
ت ديگر براى تشويق خريدار و مشترى با قرعه           دهند، يا مؤّسسا   هايى آه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى              جايزه)  ۵١۶مسئله  (

بندى جنس خود مى گذارند، مثل           ها براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار در داخل بسته                   دهند، حالل است و چيزهايى آه فروشنده           آشى مى 
 .ندارد گذاشتن سّكه طال در قوطى روغن، حالل است و اشكال

 ا بانكهايى آه در نقاط مختلف آشور هستند، آيا حق دارند آارمزد و ديرآرِد وام بگيرند؟الحسنه، تعاونيها و ي صندوقهاى قرض )۵١٧س (

ها و مدارك و مانند  مانند زياد شدن سفته(ج ـ اگر آارمزد نسبت به همه قرضها، چه مبلغ آم و چه زياد، يكنواخت باشد و يا به نسبت زيادى و آمى آار                    

مانند اينكه آارمزد ده هزار تومان آمتر از آارمزد            ;  لى اگر آارمزد با اختالف در مقدار قرض، اختالف پيدا آند              و;  ، آم و زياد شود، مانعى ندارد        )آنها

وگرنه اجرت روشن است آه با اختالف در مبلغ قرض،            ;  مبلغ يكصد هزار تومان باشد، حرام و اآِل مال به باطل است، آه نه آارمزد است و نه اجرت                        

 ١۴/۴/٧۵ .ّما ديرآرد و خسارت تأخير تأديه، اگر در متن عقد شرط بشود، به حكم شرط، مانعى نداردو ا; آند تفاوت پيدا نمى

 اگر به قصد گرفتن سود، پول خود را در حسابهاى آوتاه مدت و يا درازمدت بانكها بگذاريم، چه حكمى دارد؟ )۵١٨س (

آيد، مثل ساير    امله شرعى ديگرى با پول انجام دهند، سودى آه از بانك به دست مى                ج ـ اگر بانكها با وآالتى آه از صاحب پول دارند، مضاربه و يا مع                 

 ٢۶/٧/٧١ .درآمدهاى انسان است و مانعى ندارد

دهند، ولى شكل ربوى دارند، استفاده از اين وامها چه حكمى دارد؟ آيا به هنگام                 امروزه برخى از بانكها به نام عقود اسالمى وام مى            )۵١٩س  (
دهند، اگر شخصى  وام مى...) مثًال براى خريد جنس و حيوان و مزرعه و(توان وام گرفت؟ و با توجه به اينكه بانكها با شرايط خاّصى             اضطرار مى 

آند؟ و  تواند از وام استفاده      شرايط آن را ندارد، آيا با ايجاد شرايط صورى يا به وسيله واسطه يا احيانًا با دادن وجهى به يكى از آارمندان بانك، مى                           
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 واگذار                                        

 نمايد آه او در غير مورد تعيين شده براى وام مصرف آند، آيا اشكال دارد؟

گردد، به دليل اينكه تخّلف از مقّررات به عدم حصول             ات آنها عمل نشود، گيرنده، مالك پول نمى        ج ـ در معامله بانكهاى جمهورى اسالمى، اگر به مقّرر           

خرد و بعد به نيازمند پول  يعنى در حقيقت، بانْك جنس را از طرف، نقد مى       ;  دهد فرض آنيد بانك با گرفتن فاآتور خريد، پول مى        .  گردد عقد شرعى برمى  

شود آه از بانك      پس اگر اصًال جنسى نخريده و فاآتور خريد صورى بوده، چگونه مالك پولى مى                     .  فروشد مىتر   به صورت شبه وام، نسيه و گران          

اّما راجع به مصرف پول گرفته شده در غير مورد قرارداد، اگر بنا دارد ولو در درازمدت به مقدار همان پول گرفته شده در هزينه مورد                                   ;  گرفته است 

 ۶/١١/۶٩ .نعى نداردقرارداد صرف نمايد، ظاهرًا ما

 چطور؟ خريد و فروش اسكناس چه حكمى دارد؟ چك و سفته )۵٢٠س (

ولى اگر براى آسب و فعاليت و تجارت و آشاورزى و            ;  اى هم مجّوز آن نيست     ج ـ اگر از روى ناچارى و ضرورى باشد، ربا و حرام است و هيچ حيله                 

گونه موارد، استفاده از حيله براى فرار از             برد و هم قرض دهنده، در اين          نده نفع مى   غير آنها باشد آه باعث چرخش اقتصاد گردد و هم قرض گير                 

گونه رباها به صورت خريد و فروش اسكناس يا چك و سفته، مطابق با احتياط است، گرچه اصل حرمت چنين قرضهايى با زياده، محِل تأّمل، بلكه                                 اين

 ۶/١١/٧۵ .منع است

تواند اين امتياز را به       آيا مى .  شود آند و بعد، امتياز مبلغى وام به او داده مى             انداز مى  را در بانك پس    شخصى براى مدتى مبلغى        )۵٢١س  (
 بيشتر از مقدار وام به ديگرى بفروشد؟

 .مانند حق الّتحجير و غيره است آه قابل معامله است. ج ـ مانعى ندارد

 

 احكام رهن
 .ا نزد طلبكار بگذارد آه اگر طلب او را نپرداخت، طلبش را از آن مال به دست آوردآن است آه بدهكار، مقدارى از مال خود ر» رهن«
تواند گرو بگذارد آه شرعًا بتواند در آن تصّرف آند و اگر مال ديگرى را گرو بگذارد، در صورتى صحيح                         انسان مالى را مى   )  ۵٢٢مسئله  (

 .است آه صاحب مال بگويد آه به گرو گذاشتن آن، راضى هستم
 .پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نيست. گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد چيزى را آه گرو مى) ۵٢٣سئله م(
 .گذارند، مال آسى است آه آن راگرو گذاشته است استفاده چيزى را آه گرو مى)۵٢۴مسئله (
دار آه اآنون مرسوم است، يعنى سند را از طريق اداره ثبت اسناد توقيف                 همين مق )  چيز رهن گذاشته شده   (آيا در اخذ عين مرهونه         )۵٢۵س  (
 آنند، آافى است؟ مى
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 ٢۴/٨/٧۵ .ج ـ توقيف سند، دليل رهن بودن بر عين مرهونه است و صحيح است

 آيا رهن گرفتن پول و اسكناس صحيح است؟ )۵٢۶س (

 ۴/١٠/٧۵ .ج ـ مانعى ندارد

 طلبكار در ضمن قراردادى جهت تضمين در پرداخت قرض ربوى به گرو و رهن بگذارد و بدهكار،                     اگر بدهكار، ملك خود را نزد        )۵٢٧س  (
در موعد مقّرر از عهده پرداخت بدهى خود برنيايد، آيا طلبكار مجاز به تصّرف در تمام ملك به صورت تمّلك و يا بيع است يا ملك در تمّلك بدهكار                                 

 است و فقط بايد بدهى خود را بپردازد؟

 ٩/١١/۶٩ .تواند به اندازه طلب خود، از عين مرهونه بردارد  طلبكار مىج ـ

 

 احكام ضامن شدن
اگر انسان بخواهد ضامن شود آه بدهى آسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحيح است آه به هر لفظى، اگرچه عربى                              )  ۵٢٨مسئله  (

 .ولى راضى بودن بدهكار شرط نيست; لبكار هم رضايت خود را بفهماندام طلب تو را بدهم و ط طلبكار بگويد آه من ضامن شده نباشد، به
آنم،  هرگاه آسى براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد، مثًال بگويد اگر بدهكار قرض تو را نپردازد، من پرداخت مى                                 )  ۵٢٩مسئله  (

 .ضمانت صحيح است
تواند  پس اگر آسى بخواهد از ديگرى قرض آند، انسان مى            .  باشد شود، الزم نيست بدهكار     آسى آه انسان ضامن بدهى او مى        )  ۵٣٠مسئله  (

 .ضامن او شود
تواند  تواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى                اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى           )  ۵٣١مسئله  (

 .آن مقدار را مطالبه نمايد
 . شرط آنند آه هر وقت بخواهند، ضامن بودن ضامن را به هم بزنندتوانند ضامن و طلبكار مى) ۵٣٢مسئله (
 

 احكام آفالت
همچنين است اگر آسى بر ديگرى حّقى          ;  آن است آه انسان ضامن شود آه هر وقت طلبكار، بدهكار را بخواهد، او را تحويل دهد                          »  آفالت«

شود آه هر وقت صاحب حق يا مّدعى، طرف را بخواهد او را تحويل                  ن ضامن و انسا .  داشته باشد يا اّدعاى حّقى آند آه دعواى او قابل قبول باشد              
 .گويند مى» آفيل«شود  و به آسى آه اين طور ضامن مى» آفالت«دهد، اين عمل را 

 .آفيل بايد مكّلف و عاقل باشد و او را در آفالت، مجبور نكرده باشند و بتواند آسى را آه آفيل او شده، حاضر نمايد) ۵٣٣مسئله (
 :زند هفت چيز، آفالت را به هم مى) ۵٣۴مسئله (
 ; آفيْل بدهكار را تحويل طلبكار بدهد.١
 ; طلب طلبكار داده شود.٢
 ; طلبكار از طلب خود گذشت نمايد.٣
 ; بدهكار بميرد.۴
 ; طلبكار، آفيل را از آفالت آزاد آند.۵
 ; آفيل بميرد.۶
 .ديگرى، حّق خود را به ديگرى واگذار نمايد آسى آه صاحب حق است، به وسيله حواله يا طور .٧
 .اگر آسى به زور، بدهكار را از دست طلبكار رها آند، بايد او را به طلبكار تحويل دهد) ۵٣۵مسئله (
ه، توان شرط نمود آه در صورت ناتوانى آفيل از احضار، آفالت آننده هيچ مسئوليتى نداشته باشد و در نتيج                        آيا در عقد آفالت مى       )۵٣۶س  (

 موّظف نباشد آه ِدين مكفول را پرداخت نمايد؟

 ١٧/۶/٧۵ .ج ـ شرط خالف مقتضاى عقد است و صحيح نيست

 

 )امانت(احكام وديعه 
اگر انسان مال خود را به آسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول آند يا بدون اينكه حرفى بزنند، صاحب مال بفهماند                            )  ۵٣٧مسئله  (

 .شود، عمل نمايد دهد و او هم به قصد نگهدارى آردن، بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانتدارى آه بعدًا گفته مى  براى نگهدارى به او مىآه مال را
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اگر امانتدار از بچه يا ديوانه چيزى را به طور امانت قبول آند، بايد آن را به صاحبش بدهد، و اگر آن چيز مال خوِد بچه يا                                         )  ۵٣٨مسئله  (
ولى اگر براى اينكه مال از بين نرود، آن را از بچه يا              ;  ديوانه باشد، بايد آن را به ولّى او برساند و چنانچه مال از بين برود، بايد عوض آن را بدهد                      

 .ديوانه گرفته و در نگهدارى آن آوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست
ولى اگر امانتگذار در نگهدارى آن عاجزتر باشد و آسى هم نباشد آه ; يد قبول آندتواند امانت را نگهدارى نمايد، نبا آسى آه نمى) ۵٣٩مسئله  (

 .بهتر حفظ آند، مانعى ندارد
ولى اگر  ;  هم ننمايد و اّتفاقًا آن مال از بين برود، ضامن نيست          )  روى زياده(امانتدار اگر در نگهدارى امانت آوتاهى نكند و تعدى          )  ۵۴٠مسئله  (

رود ظالمى بفهمد و آن را ببرد، چنانچه از بين برود، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد، مگر                     در جايى بگذارد آه گمان مى     به اختيار خودش آن را      
 .تر از آن نداشته باشد و نتواند امانت را به صاحبش يا به آسى برساند آه بهتر حفظ آند در اين صورت، ضامن نيست آنكه جايى محفوظ

 .بميرد يا ديوانه شود، وارث يا ولّى او بايد هرچه زودتر به امانتگذار اّطالع دهد يا امانت را به او برسانداگر امانتدار ) ۵۴١مسئله (
اند، از امين    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                              )۵۴٢س  (

بنمايند تا با آن قرض خود را ادا آنند و يا حّتى مراجعه آنان به قصد خيانت در امانت باشد و اين امر از نظر امين احراز                                  تقاضاى مال محجور را      
 تواند از استرداد مال محجور به نماينده شرعى او خوددارى آند و يا آن را به حاآم شرع تحويل دهد؟ گردد، آيا امين مى

از واليت و قيمومت      چون قّيم و يا ولّى با قصد خيانِت محرز و يا تصّرف بدون مصلحت، مانند اداى قرضهاى خود،                       تواند به آنان تحويل دهد،      ج ـ نمى  

 .الشرائط قرار دهد تا تعيين تكليف نمايد در اختيار مجتهد جامع شود، و بايد مورد امانت را مطلقه خارج مى

همسر او بعد از دو ماه تصّرف، طال را به عنوان امانت نزد              .  بخشد ود مى شخصى طاليى به ارزش بيست هزار تومان را به زن خ             )۵۴٣س  (
دهد  ميرد و مادرش آن طال را به فرزند ذآورش مى          مى)  زن(بعد از دو ماه ديگر صاحب طال        .  گذارد آه عنداللزوم آن را دريافت نمايد       مادرش مى 

خواهد قيمت آن طال را به            آن فرزند بعد از گذشت پانزده سال مى              حال   .  آند فروشد و خرج مى       و او هم جهت حّل مشكالت زندگى خود مى                
 صاحبانش پرداخت نمايد، آيا قيمت روز تصّرف را بايد بپردازد يا قيمت روز ادا را؟

 ١٩/٧/٧۵ .را بايد بپردازد) روز بازگرداندن(ج ـ قيمت فعلى 

 

 احكام عاِريه
 .تا از آن استفاده آند و در مقابل، چيزى هم از او نگيردآن است آه انسان، مال خود را به ديگرى بدهد » عاريه«
ولى اگر در اجاره شرط آرده باشند آه           ;  تواند عاريه بدهد    چيزى را آه منفعتش مال انسان است، مثًال آن را اجاره آرده، مى                  )  ۵۴۴مسئله  (

 .تواند آن را به ديگرى عاريه دهد خودش از آن استفاده آند، نمى
روى ننمايد و اّتفاقًا آن چيز از         اريه گيرنده در نگهدارى چيزى آه عاريه آرده، آوتاهى نكند و در استفاده از آن هم زياده                    اگر ع )  ۵۴۵مسئله  (

ولى چنانچه شرط آنند آه اگر از بين برود، عاريه گيرنده ضامن باشد، يا چيزى را آه عاريه آرده، طال و نقره باشد، بايد                            ;  بين برود، ضامن نيست   
 .ا بدهدعوض آن ر

 .آند، بگويد اگر چيز نجس را براى خوردن و آشاميدن عاريه دهد، بايد نجس بودن آن را به آسى آه عاريه مى) ۵۴۶مسئله (
 .تواند به ديگرى اجاره يا عاريه دهد چيزى را آه عاريه آرده، بدون اجازه صاحب آن نمى) ۵۴٧مسئله (
 

 )زناشويى(احكام ِنكاح 
 .دايم و غير دايم: و آن بر دو ِقسم است. شود ن به مرد حالل مىبه واسطه عقد ازدواج، ز

 ;گويند» دايمه«آنند،  آن است آه مدت زناشويى در آن معّين نشود و زنى را آه به اين ِقسم عقد مى» عقد دايم«
عقد   يا يك ماه يا يك سال يا بيشتر          زنى را به مدت يك ساعت يا يك روز           مثًال;  نيز آن است آه مدت زناشويى در آن معّين شود            »  عقد غيردايم «

 .نامند مى »ُمتعه و صيغه«نمايند و زنى را آه به اين ِقسم عقد آنند، 

 احكام عقد
شود و تنها راضى بودن زن و مرد، آافى نيست و صيغه عقد را يا خوِد                   در زناشويى، چه دايم و چه غيردايم، بايد صيغه خوانده          )  ۵۴٨مسئله  (

 .بخواند آنند آه از طرف آنان يا ديگرى را وآيل مىخوانند،  زن و مرد مى
 .تواند براى خواندن صيغه عقد، از طرف ديگرى وآيل شود وآيل الزم نيست آه مرد باشد و زن هم مى)۵۴٩مسئله (



 ٦٥                                                                               اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى                  مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آيةمنتخب األحكام
 

تواند از   رد مى همچنين م ;  وآيل شود )  مرد و زن   (تواند براى خواندن صيغه عقد دايم يا غيردايم از طرف دو نفر                    يك نفر مى   )  ۵۵٠مسئله  (
 .ولى احتياط مستحب آن است آه عقد را دو نفر بخوانند; طرف زن وآيل شود و او را براى خود به طور دايم يا غيردايم عقد آند

» أْنَكْحُت«نظر حضرت عالى راجع به  عقد معاطاتى در نكاح چيست؟ منظور اين است آه آيا معيار حّليت در نكاح، صرفًا گفتن لفظ                   )۵۵١س  (
آند؟ در صورتى آه معيار، شقِّ اول باشد، آيا به نظر حضرت عالى، ِصرف اينكه                    است يا فقط نّيت و قصِد انشا و رضايت قلبى طرفين آفايت مى               

شود؟ و اگر مالك، روح توافق و قصد انشاى طرفين است، در اين فرض چه لزومى به اداى                          را بر زبان بياوريم، سبب حّليت مى          »أْنَكْحُت«آلمه  
 .توان به وسيله حرآات نيز از قصد و رضايت طرفين مّطلع شد به عالوه اينكه به جاى آن الفاظ مخصوص، مى; لفظ مخصوص است

ابنّيه عقالئّيه نيز    بلكه ارتكاز و  ;  ج ـ در ازدواج، رضايت طرفين و اجراى صيغه عقد، شرط است و معاطات صحيح نيست و عدم صّحتش اجماعى است                       

 ١۶/٣/٧۵ .و وقوع اند، مربوط به امكان و مقام ثبوت است نه اثبات فقهى فرموده در بحثهاى) قدس سره( و آنچه امامبر عدم صّحت است

 شرايط عقد
 :عقد ازدواج چند شرط دارد) ۵۵٢مسئله (
هر لفظى آه صيغه     نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند، به              زن و اگر خود مرد و      ;   به احتياط واجب، به عربى صحيح خوانده شود            .١
 ;بفهماند را »َزوَّْجُت َو َقِبْلُت«اّما بايد لفظى بگويند آه معنى ; بخوانند، صحيح است را

خوانند، زن به گفتن       يعنى اگر خوِد مرد و زن، صيغه را مى              ;  خوانند، قصد انشا داشته باشند        مرد و زن يا وآيل آنان آه صيغه را مى                .  ٢
و اگر وآيل   ;  ، زن بودن او را براى خود قبول نمايد         »َقِبْلُت التَّْزويجَ « باشد آه خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن                ، قصدش اين  »َزّوْجُتَك َنْفسى «

 ;اند، زن و شوهر شوند  قصدشان اين باشد آه مرد و زنى آه آنان را وآيل آرده»َزّوْجُت و َقِبْلُت«خوانند، به گفتن  مرد و زن صيغه را مى
خواند، خالى از وجه نيست، چه براى           اى را آه ممّيز غيربالغ مى         خواند، بالغ و عاقل باشد، اگرچه صّحت صيغه            غه را مى    آسى آه صي    .٣

 ;خودش بخواند يا از طرف ديگرى وآيل شده باشد
.  ببرند يا به آنها اشاره نمايند       مثًال اسم آنان را   ;  خوانند، در عقد، زن و شوهر را معّين آنند            اگر وآيل زن و شوهر يا ولّى آنان صيغه را مى              .۴

، چون  »قبول آردم ;  َقِبْلُت«:  ، و او بگويد   »زن تو نمودم يكى از دخترانم را      ;  َزّوْجُتك أحدى بناتى  «:  پس آسى آه چند دختر دارد، اگر به مردى بگويد         
 ;اند، عقد باطل است در موقع عقد، دختر را معّين نكرده

 .ولى اگر زن ظاهرًا به آراهت اجازه دهد و معلوم باشد آه قلبًا راضى است، عقد صحيح است;  زن و مرد به ازدواج راضى باشند.۵
اند و به مرور زمان آه دختر از نظر عقلى و                     مردى درآورده  دخترى را در سّن چهارده سالگى بنا به اصرار والدين به عقد                       )۵۵٣س  (
شوهرش، داراى صفات اخالقى و روحى مناسب جهت زندگى با او نيست و هيچ                 هاجتماعى و فردى رشد آرده، به اين نتيجه رسيده است آ             شناخت

آراهت دارد و به صراحت اعالم داشته آه         )  مراسم عروسى (گونه تفاهمى بين آنان براى زندگى وجود ندارد و دختر، شديدًا نسبت به تمكين خاص                   
با توجه به اينكه تهديدات دختر       .  ه مدنى خاص، حكم به تمكين داده است         اگر اين عروسى و تمكين صورت پذيرد، خود را خواهد آشت، ليكن دادگا                

 .فرماييد قطعى است، نظر شرع مقّدس را بيان

دار نباشد، قبل از دخول و عروسى دارد و عدم تمكين با                   ج ـ قبل از پاسخ به سؤال بايد دانست آه زن، حّق مطالبه همه مهر را از شوهر اگر مدت                              

اّما راجع به سؤال، در هر موردى آه زندگى آردن زن با               .  گردد و عدم تمكين در صورتى سبب نشوز است آه عن حق نباشد                 ىمطالبه، سبب نشوز نم    

و اگر طالق   ;  شوهر، داراى ُعسر و َحَرج و مشّقت غير قابل تحّمل باشد و سبب َحَرج نيز خود زن نبوده، بر حاآم است آه مرد را الزام به طالق نمايد                                  

دهد و اين راه، مطابق با احتياط است، هرچند راههاى ديگرى نيز براى رفع ُعسر و َحَرج وجود دارد آه                                 الممتنع، طالق مى     واليًة على   نداد، حاآم، 

 ٢٨/١٠/٧۴ .تر از اين راه باشد ممكن است آسى بر آن فتوا دهد و سهل

حاآم مراجعه آند و حاآم، شوهر را مجبور به طالق نمايد،             تواند به    طور آه در عقد دايم، در صورت ُعسر و َحَرج، زن مى              همان  )۵۵۴س  (
 است؟ آيا در عقد منقطع نيز همين حكم جارى

ج ـ 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 بذل مدت در                                    

بنابراين، در مورد َحَرج نسبت به عقد منقطع، بر حاآم            .  باشد و اختيارش تا جايى است آه باعث ُعسر و َحَرج نشود                حاآم مى  منقطع به يد زوج است،     

آما اينكه بر او بوده زوج را با فرض َحَرج به طالق مجبور نمايد و با فرض امتناع از بخشش مدت، حاآم                            ;  است آه زوج را به هبه مدت، مجبور آند          

 ٢۶/١٢/٧۵ .شود آند و آثار بخشش بر آن، همانند ترّتب آثار بر طالق واليى، بار مى الممتنع، مدت را هبه مى واليًة على

 دخترى آه به حّد بلوغ رسيده است، آيا واجب است آه براى ازدواج دايم يا موّقت، از پدر يا جّد پدرى خود اجازه بگيرد؟ )۵۵۵س (



 ٦٦                                                                               اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى                  مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آيةمنتخب األحكام
 

صيغه، معتبر است و بدون اجازه او خواندن و نخواندن صيغه، همانند است و در عقد دايم نيز، مانند ساير                                 ج ـ اجازه پدر و ولّى در عقد موّقت و                  

مقّررات، ثبت ازدواج در محضرها به عنوان قانون نظام، الزم و واجب است و بايد براى ثبت و اجراى صيغه عقد به محضر مراجعه شود و عدم                                              

 ١٠/٣/٧۶ .اقب خطرناآى را در پى داردمراجعه، معصيت و موجب ندامت است و عو

قرائن مشّخص شود آه به عقد دخترش راضى است، آيا عقْد صحيح                  اگر پدر در زمان عقد دخترش حضور نداشته باشد، ولى از                 )۵۵۶س  (
 چطور؟ است يا خير؟ در صورتى آه پدْر بيمار و غير قابل جا به جا آردن باشد،

ليكن بايد در حضور سردفتر و يا ثبت در دفتر ازدواج باشد، و در لزوم                   ;  ندارد ايت پدر باشد، اجراى عقد مانعى      ج ـ چنانچه از قرائن، اطمينان به رض         

 ١٣/٢/٧٣ .او نيست اخذ رضايت پدر، فرقى بين بيمار بودن و سالم بودن

 آيا با بودن پدر، جد هم واليت دارد يا خير؟ )۵۵٧س (

 . و هر دو به نحو استقالل، واليت دارندج ـ بلى، واليت جد، مشروط به موت پدر نيست

 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 )۵۵٨س (

 ١٨/٢/٧۵ .باقى استج ـ چون بكارت با ازدواج از بين نرفته، در حكم باآره است و شرطّيت اجازه پدر و ولّى، به حال خود 

تواند، آيا صيغه جارى شده باطل        موّقت آسى درآورد؟ و اگر نمى        تواند او را به عقد      مادرى آه قّيم دختر نابالغ خود است، آيا مى             )۵۵٩س  (
 است يا خير؟

بلكه در حاآم، عالوه بر مصلحت،      ;  استشرع، آن هم با فرض مصلحت، صحيح          ج ـ عقد موّقت دختر نابالغ، تنها با اجازه پدر و يا جّد پدرى و يا حاآم                   

اش باطل است، و در اين        و اّما قّيم منصوب از طرف حكومت، آه مورد سؤال است، چنين حّقى را ندارد و صيغه                    ;  وجود مفسده در ترك نيز الزم است       

 ١٣/٣/٧۶ .نيست حكم، فرقى بين مادر و غير او

شود آه خود را طالق دهد يا تقاضاى  شروط به زوجه حّق وآالت يا توآيل داده مى        ها شروطى ذآر شده است و طبق آن          در عقدنامه   )۵۶٠س  (
 آيا اين شروط، شرعى و جايز است يا خير؟. طالق نمايد

 .٢ شرط زن بر مرد نسبت به دادن مقدارى از اموال،             .١:  گردد آه در حقيقت به دو شرط برمى      (هاى ازدواج اسالمى     ج ـ همه شروط مرقوم در دفترچه      

زيرا اين شرايط، نه خالف شرع هستند و نه خالف              ;  صحيح است )  يل آردن مرد، زن را و اذن در توآيل غير با نداشتن حّق عزل نسبت به طالق                         وآ

 ١٧/١٢/٧٢ .مقتضاى عقد

 توان عقد را به هم زد عيبهايى آه به واسطه آنها مى
 :تواند عقد را به هم بزند را دارد، مىاگر مرد بعد از عقد بفهمد آه زن يكى از اين هفت عيب ) ۵۶١مسئله (
 آنكه ِافضا شده باشد، يعنى        .۶;  شل بودن به طورى آه معلوم باشد          .۵;   آورى .۴;  )پيسى(بيمارى َبَرص    :  .٣;   بيمارى خوره   .٢;   ديوانگى .١
; زدن عقد اشكال دارد و بايد احتياط شود       و غائط او يكى شده باشد به هم          ولى اگر راه حيض   ;  بول و حيض يا راه حيض و غائط او يكى شده باشد            راه
 .اى در َفْرج او باشد آه مانع نزديكى شود آنكه گوشت يا استخوان يا غده .٧

تواند وطى و نزديكى نمايد يا          اگر زن بعد از عقد بفهمد آه شوهر او ديوانه است يا آلت مردانگى ندارد يا ِعّنين است و نمى                               )  ۵۶٢مسئله  (
العالج  َبَرص، جذام و بيماريهاى واگيردار صعب   :  داراى امراضى مانند   همچنين اگر شوهر  ;  تواند عقد را به هم بزند      اند، مى  هاى او را آشيده    بيضه

 ٣٠.باشد آه زندگى زن با او باعث َحَرج و مشّقت گردد موجب فسخ عقد است
 .واسطه يكى از عيبهايى آه در دو مسئله قبل گفته شد، عقد را به هم بزند، بايد بدون طالق از هم جدا شوند اگر مرد يا زن، به) ۵۶٣مسئله (
ر ميان بگذارند به او      اگر مرد يا زن در امر ازدواج يكديگر را فريب دهند و يا آنچه را آه بايد درباره خودشان با طرف مقابل د                                  )۵۶۴س  (

 نگويند، آيا اين آار هم حّق فسخ به دنبال دارد؟

مثًال مردى آمده و خودش را      ;  اگر زن و شوهر، هر آدام سِر ديگرى آاله بگذارد، طرف مقابل، حّق فسخ دارد                .  است»  تدليس«ج ـ اين آار در اصطالْح        

ى معرفى آرده است و بعد معلوم شده آه اين شرايط را ندارد و يا عيبهايى دارد آه آنها                      داراى فالن موقعيت اجتماعى يا اقتصادى يا خانوادگى و تحصيل          

چه در ضمن عقد     ;  حّق فسخ دارد  )  آه همه فقها آن را قبول دارند        (در همه اين موارد، طرف مقابل، طبق قاعده غرور و تدليس                .  را پنهان آرده است    

اين فسخ، هيچ نيازى    .  درستى و نداشتن عيب باشد و چه مربوط به داشتن يك صفت آمال باشد               نو چه اين غرور و فريب در ت       ;  شرط بشود و چه نشود    

زيرا فسخ نكاح، غير از باب طالق است         ;  تواند نكاح را فسخ آند     مى خواهد و در هر حال، فرد      هم نمى »  ُطهر غير مواقعه  «;  هم به حضور عدلين ندارد    

 ۶/۶/٧۵ .است ا هم يكسانو حق و اختيار زن و مرد هم در اين مورد، ب

                                                           
 .ن جانب، مراجعه آنيدبا حواشى اي» تحرير الوسيله«براى تفصيل بيشتر اين مسئله و مسئله قبل به آتاب . ٣٠
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توان دختر مسلمانى را به عقد شخصى آه به بيمارى ايدز مبتالست درآورد؟ اگر بعدًا اين موضوع براى زن او معلوم گردد،                         آيا مى   )۵۶۵س  (
 آيا حّق فسخ نكاح را دارد؟

ت، اگر قبل از عقد وجود داشته و مخفى نگه داشته و به              گونه امراض ُمسرى خانمانسوز، باعث ضرر و َحَرج براى زوجه اس            ج ـ با توجه به اينكه اين       

/١ .گونه بيماريها از ِعَنْن و خصى به مراتب باالتر است دختر تذّآر داده نشده، ظاهرًا سبب فسخ است و زوجه، حّق فسخ دارد و مشّقت و َحَرج اين

٣/٧٢ 

 اى از زنها آه ازدواج با آنان حرام است عده
نى را براى خود عقد نمايد، اگرچه با او نزديكى نكند، مادر و مادِر مادر آن زن و مادر پدر او، هرچه باال روند، به                            اگر انسان ز  )  ۵۶۶مسئله  (

 .شوند آن مرد َمحرم مى
لى اگر آسى با زنى غير از عمه و خاله خود زنا آند، هرچند مقتضاى احتياط آن است آه با دختر او ازدواج نكند، اّما جوازش خا                )  ۵۶٧مسئله  (

همچنين است اگر پيش از آنكه      ;  شود و نيز اگر زنى را عقد نمايد و با او نزديكى آند، بعد با مادر او زنا آند، آن زن بر او حرام نمى                         ;  از قّوت نيست  
 .ولى در اين صورت، احتياط مستحب آن است آه از آن زن جدا شود; با او نزديكى آند، با مادر او زنا نمايد

تواند او را عقد نمايد، اگرچه احتياط مستحب         سى با زنى آه در عده متعه يا طالق بائن يا عده وفات است، زنا آند، بعدًا مى                  اگر آ )  ۵۶٨مسئله  (
همچنين اگر با زن شوهردار يا زنى آه در عده طالق رجعى است، زنا آند، عدم حرمت ابدى، خصوصًا با جهل به                           ;  آن است آه با او ازدواج نكند       

 .، خالى از وجه و قّوت نيستمعتّده بودن زن
ولى احتياط مستحب آن    ;  تواند آن زن را براى خود عقد نمايد         اگر آسى با زن بدون شوهرى آه در عده نيست، زنا آند، بعدًا مى               )  ۵۶٩مسئله  (

 همچنين است اگر ديگرى بخواهد آن ;االمكان نبايد ترك شود  بلكه احتياط مزبور، حّتى   ;  است آه صبر آند تا آن زن، حيض ببيند، بعد او را عقد نمايد             
 .زن را عقد آند

آند، چنانچه مرد و زن، يا يكى از آنان بدانند آه عده زن تمام                          اگر آسى زنى را آه در عده ديگرى است، براى خود عقد                     )  ۵٧٠مسئله  (
دون دخول هم، احتياط مستحب در حرمت         شود، اگرچه ب   بر او حرام مى     بدانند عقد آردن زن در عده، حرام است، آن زن به شرط دخول،                  و نشده
 .است
اند زن در عده است يا         دانسته آدام نمى  اگر انسان زنى را براى خود عقد آند و بعد معلوم شود آه در عده بوده، چنانچه هيچ                         )  ۵٧١مسئله  (
كى آرده باشد، ليكن عقد به هر صورت، باطل     شود، هر چند با او نزدي      اند آه عقد آردن زن در عده، حرام است، آن زن بر او حرام نمى               دانسته نمى
 .است
 .تواند او را براى خود عقد آند اگر انسان بداند زنى شوهر دارد و با او ازدواج آند، بايد از او جدا شود و بعدًا هم نمى) ۵٧٢مسئله (
ه لواط آننده مرد باشد و لواط دهنده،             آ مادر و خواهر و دختر پسرى آه لواط داده، بر لواط آننده حرام است، در صورتى                           )  ۵٧٣مسئله  (

ولى اگر گمان آند آه دخول شده، يا شك آند آه دخول شده يا نه و يا شّك          ;  آننده بالغ باشد، احتياط در حرمت است       بلكه اگر لواط  ;  خردسال و غيربالغ  
بّيت عمل براى حرمت ابدى باشد، عدم حرمت خالى از              آننده جاهل به سب     آما اينكه اگر لواط    ;  شوند در بقّيه امور ذآر شده باشد، بر او حرام نمى             

 .قّوت نيست
بعد از انقضاى مدت، پسر عقدآننده، خواهان دخترى               .  آند شخصى به منظور َمحرم شدن با دختر آسى عقد موّقت جارى مى                        )۵٧۴س   (
 تواند با او ازدواج نمايد؟ ه شده، آيا مىبا توجه به اينكه تنها صيغه براى محرمّيت خواند. شود آه پدرش او را عقد آرده بوده است مى

تواند با او ازدواج نمايد و بر آن پسر و بقّيه فرزندان آن مرد، حرام ابدى است، چون همسر پدرشان است و زن پدر، براى فرزندان، حرام                                        ج ـ نمى   

َوال َتْنِكُحوا  «:  قتضاى اطالق آيه شريفه است آه فرموده       حرمت ازدواج، اعّم است از دايم و منقطع و مدخوله و غيرمدخوله، و همين معنا م                  .  ابدى است 

 ١٠/۴/٧۴ ٣١.»ما َنَكَح آباُئُكْم

اى را از طريق سازمان بهزيستى به فرزندى قبول آرده است و در آغاز، آارى آه باعث َمحرم شدن آن بچه با                             شخصى پسر بچه    )۵٧۵س  (
 آيا راهى براى َمحرم شدن آنها وجود دارد؟. نون بچه، شش يا هفت ساله استمادرخوانده شود، انجام نداده است و اآ

ها آه سّن آنها از اّيام رضاع و دو سالگى گذشته و شرايط رضاع از بين رفته، راهى                  گونه پسرخوانده  ج ـ اگر دخترى نداشته باشند، براى محرمّيت اين        

پناه يتيم و سرگردان     ال آه جزء اعمال بّر و احسان و نيكى به ديگران، مخصوصًا آودآان بى              ليكن چون اين گونه اعم    ;  رسد براى محرمّيت به نظر نمى    

باشد، مستحب و مطلوب و موجب اجر اخروى و سعادت در دو دنيا است، و از نظر حرمت نگاه آردن و نامحرم بودن بعد از تميز و بلوغ به حكم                                       مى

                                                           
 .٢٢نساء، آيه . ٣١
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باشد، و َحَرج و مشّقت      گردد و جايز مى    ك آه تو پدر و مادر ندارى و فرزند ما نيستى، مرتفع مى             ضرورت و مشكل نداشتن فرزند و مشكل گفتن به آود          

 ٨/١٠/٨٠ .باشد رافع حرمت است و اسالم دين سهولت و آسانى مى

 شدن نامبرده به    راه َمحرم .  ايم آه در حال حاضر پنج ساله است        اى را به فرزندى پذيرفته     از طريق سازمان بهزيستى دختر سه ساله        )۵٧۶س  (
 چيست؟ ما

الشرائط و رعايت مصلحت، براى مدت چند سال براى پدِر مرد به عنوان متعه به                 ج ـ يك راه َمحرم شدن آن است آه دختر بچه را با اجازه مجتهد جامع                 

مه فرزندان آن پدر بزرگ، نسًال بعد نسل،         بخشد و دختر بچه به صورت زن پدِر مرد، بر آن مرد و ه                 عقد او درآورند و بعد از مدتى، تبعًا صيغه را مى            

/٨ .شود باشد، حكم حرمت با تفصيلى آه در مسئله قبل گفته شد برداشته مى و اگر پدر ندارد و نداشتن فرزند براى آنها َحَرجى مى; شود َمحرم مى

١٠/٨٠ 

 احكام عقد دايم
ى آه مانع استمتاع و يا خالف شئون مرد و يا خالف سكن و آرامش                   زنى آه عقد دايمى شده، نبايد بدون اجازه شوهر در موارد             )  ۵٧٧مسئله  (

خواهد، تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از نزديكى آردن او جلوگيرى                   باشد، از خانه بيرون رود، و بايد خود را براى هر لذتى آه شوهرش مى                     
 لوازم ديگرى آه در آتب ذآر شده، بر شوهر واجب است و اگر تهّيه               و اگر در اين موارد از شوهر اطاعت آند، تهّيه غذا و لباس و منزل او و                ;  نكند

 .نكند ـ چه توانايى داشته باشد، چه نداشته باشد ـ مديون زن است
اگر زن در آارهايى آه در مسئله قبل گفته شد، از شوهر اطاعت نكند، گناهكار است و حّق غذا و لباس و منزل و همخوابى                                      )  ۵٧٨مسئله  (

 .رود هر او از بين نمىندارد، ولى َم
ليكن واجب نيست آه    ;  تواند زن دايمى خود را به طورى ترك آند آه نه مثل زن شوهردار باشد نه مثل زن بدون شوهر                     مرد نمى )  ۵٧٩مسئله  (

 .گرچه احتياط مستحب آن است آه هر چهار شب، يك شب نزد او بماند; هر چهار شْب يك شب، نزد او بماند
َو عاِشُروُهنَّ  «تواند در مسائل آميزشى به نحوى عمل آند آه منكر و خالف معروف باشد و معروف در آتاب اهللا                             مىشوهر ن )  ۵٨٠مسئله  (

به ;  اطالق دارد و همه معاشرتها را شامل است و حّجت بر تقييد به چهار ماه، تمام نيست و اطالق آتاب به قّوت خودش باقى است                                      »  ِباْلَمْعُروِف
دهد آه با همسرش معاشرت به معروف و نيك داشته باشد، جز در                 توان گفت اسالم به مرد دستور مى         بى از تقييد است و نمى      عالوه آه لسان آيه آ     

 .بعضى از موارد آه آنجا معاشرت به منكر و غير معروف، جايز باشد

 ُمتعه يا صيغه
 .است عقد موّقت اگرچه بدون قصد لذت بردن هم باشد، صحيح) ۵٨١مسئله (
اّما در مقابل، حّجت بر تقييد نيز       ;  شوهر در نزديكى آردن با متعه هم حكم دايم را دارد و آيه، گرچه ممكن است شامل متعه نشود                   )  ۵٨٢مسئله  (

 .يعنى هم دليل مطلق و هم دليل مقيِّد; شود و بالجمله، انصراف از ُمتعه اگر تمام باشد، در هر دو دليل است شامل آن نمى
 .برد برد و شوهر هم از او ارث نمى يغه شده، حّق همخوابى ندارد و از شوهر ارث نمىزنى آه ص) ۵٨٣مسئله (
 .اش تمام نشده به عقد دايم خود درآورد تواند زنى را آه صيغه او بوده و هنوز عده مرد مى) ۵٨۴مسئله (
زن، .   ازدواج موّقت و انقضاى مدت دارد         زنى مدعى عقد دايم ازدواج است و داليلى نيز در اين خصوص دارد و تنها اقرار به                            )۵٨۵س  (

نظر به اينكه بعد از ازدواج موّقت، طرفين تصميم به             .  دارد آه ازدواج دايم نيز انجام پذيرفته است           ازدواج موّقت بدوى را قبول داشته، اظهار مى          
ون قبل از انقضاى عقد موّقت بوده، پس عقد دايم           اند، ولى اآنون زوج مدعى است بر فرض آه ازدواج دايم صورت پذيرفته باشد، چ                عقد دايم گرفته  

اند، با توجه به مقاصد صريح آنها بر عقد دايم و                  باطل است، لذا نظر به مراتب فوق، چون طرفين قبل از انعقاد ازدواج دايم، عقد موّقت داشته                           
د دايم، قبل از انقضاى عقد موّقت انجام گرفته باشد، آيا            بر فرض آه ثابت شود عق     ...  تصميم و اراده بر اين موضوع با تعيين مهر و خواندن صيغه و             

 توان عقد دايم را باطل دانست؟ با توجه به انصراف عملى از عقد موّقت در زمان انعقاد عقد دايم، مى

ه عقود و خاّصه نكاح، صحيح      جانب، عقد نكاح دايم زوجين در مدت باقى مانده از زمان عقد موّقت، َحَسب عمومات و اطالقات عامّ                   ج ـ به نظر اخير اين     

و نافذ است و آنچه آه در بعضى روايات و فتاواى اصحاب در مورد حكم به بطالن عقد دوم آمده، مربوط به زياد نمودن َمهر و مدت يا اعّم از آن و عقد                                   

و ;  آما يظهر من المراجعه الى الجواهر     شود،   موّقت ديگر در همان مدت باقى مانده براى مدت بعد از تمام شدن مدت اول است و شامل مورد سؤال نمى                     

استدالل به مسئله حصول حاصل، قطع نظر از عدم تماميتش حّتى نسبت به مورد روايات و فتاوا آه بيان شد، نسبت به مورد سؤال نيز تمام نيست،                                        

اف عملى از عقد موّقت، اگر به منزله هبه و بخشش مدت            از همه اينها گذشته، خود انصر     .  اند چون هر يك از عقد نكاح دايم و منقطع، داراى آثار خاّصه           

از طرف زوج نباشد، موجب انصراف ادّله بطالن بر فرض تماميت آنها از مورد سؤال است و به هر حال عقد دايم در مفروض سؤال، صحيح و نافذ                                       

 ٢۵/۴/٨٠ .است



 ٦٩                                                                               اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى                  مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آيةمنتخب األحكام
 

توانند به اين منظور، به ميل خود همسرى برگزينند؟           ران نيز مى  آيا دخت .  شود ازدواج موّقت، براى پيشگيرى از فساد است        گفته مى   )۵٨۶س  (
 اى خواهد داد؟ و آيا هيچ پدرى چنين اجازه

بنابراين، براى آسانى آه همسرشان      .  ج ـ اساسًا عقد موّقت در اسالم، براى رفع ضرورت است، نه عّياشى مشروع و يا ِعدل ازدواج دايم قرار گرفتن                          

جانب، محِل اشكال،    انند غريزه جنسى را به وسيله همسر اطفا نمايند، عقد موّقت، ولو نسبت به زن مسلمان، به نظر اين                          تو در اختيار آنهاست و مى     

بلكه محكوم به منع و عدم جواز است، و وسيله خراب شدن و از بين رفتن آانون زندگى و محيط سكن و آرامش و صدها ضرر ديگر است و براى رفع                                  

 دنبال راههاى ديگر بود آه مشكل ازدواج دايم جوانان را مرتفع سازد و در ازدواج موّقت باآره رشيده، مطلقًا، ولو با شرط عدم                            مشكل جوانان، بايد به   

 ١۴/۴/٨٠ .آميزش، اجازه پدْر الزم و شرط صّحت است

 احكام نگاه آردن، حجاب و پوشش
 بدون آن، حرام است و نگاه آردن به صورت و دستها، اگر به قصد                   نگاه آردن مرد به بدن زن نامحرم، چه با قصد لذت و چه               )  ۵٨٧مسئله  (

نگاه آردن به صورت    .  همچنين نگاه آردن زن به بدن مرد نامحرم، حرام است          ;  ولى اگر بدون قصد لذت باشد، مانعى ندارد        ;  لذت باشد، حرام است   
ولى بنا بر احتياط، بايد       ;  افتد، اشكال ندارد    داند آه به حرام نمى       مىو بدن و موى دختر نابالغ، اگر به قصد لذت نباشد و به با نگاه آردن انسان                            

 .پوشانند، نگاه نكند جاهايى مثل ران و شكم را آه معموًال مى
احتياط واجب آن است آه بدن و موى خود را از پسرى هم آه بالغ                      بلكه;  زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند               )  ۵٨٨مسئله  (

 .فهمد و به حّدى رسيده آه مورد نظر شهوانى است، بپوشاند  خوب و بد را مىنشده، ولى
ولى اگر براى عكس گرفتن مجبور شود آه حرام ديگرى انجام دهد، مثًال به بدن                  ;  عكس گرفتن مرد از زن نامحرم، حرام نيست        )  ۵٨٩مسئله  (

 .آه آن زن متهّتك نباشد، نبايد به عكس او نگاه آند ر صورتىاو دست بزند نبايد عكس او را بگيرد، و اگر زن نامحرمى را بشناسد، د
 حكم نگاه آردن به زنان خارجى غيرمسلمان يا عكس و فيلم آنان چيست؟ )۵٩٠س (

رف ج ـ 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 بودنش متعا                                  

 ٢٨/١٠/٧۴ .توان گفت حرام است است، نمى

طور  نما چطور؟ البته همان     تواند به تمام بدن دختر مورد نظرش نگاه آند؟ از روى پيراهن نازك بدن                  آيا پسر به قصد ازدواج مى        )۵٩١س  (
 .يعنى طورى است آه ازدواج متوّقف بر آن است; آه ذآر شد، فقط براى ازدواج نه قصد لذت

به شرط اينكه نگاه آردن براى دست يافتن به ; تواند به غير از عورتين، به بدن دختر مورد نظر نگاه آند   قصد ازدواج دارد، بدون ريبه مى     ج ـ آسى آه     

 و آّفين   نيز احتياط اين است آه به وجه      ;  اطمينان باشد و قصد جّدى براى ازدواج باشد، و باز به شرط اينكه احتمال توافق در آار باشد با شرايط مذآور                      

 ١/١٢/٧۵ .و مو و محاسن اآتفا نمايد

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 آّميت                               )۵٩٢س  (
 آن ـ خدشه نموده است؟

هر چند به طور اندك داشته      )  عليهم السالم (بيت م و آيات قرآن و روايات اهل      اى نسبت به اسال    ج ـ نه تنها هيچ عالمى بلكه هيچ آسى آه مختصر آشنايى           

داند و به آن مطمئن است و به عنوان يك حكم مسّلم               طور آه در سؤال آمده مى       باشد، بدون احتياج به تقليد، اصل وجوب تسّتر و لزوم حجاب را همان               

، حرمت نظر به آنها را آه در           »جواهر«ا نداند با اينكه فقيه بزرگوارى همانند صاحب             شود مسلمانى آن ر     نگرد، و چگونه مى     اسالمى هم به آن مى      

 ٨/٩/٧٨ .باشد، جزو ضرورّيات مذهب، بلكه دين دانسته است رابطه با تسّتر هم مى

واز، آيا معاينه و     آيا معاينه پزشك نامحرم و نگاه آردن او به عورت به منظور درمان نازايى اشكال دارد يا خير؟ در صورت ج                                 )۵٩٣س  (
 شود؟ درمان نازايى ضرورت محسوب مى

چون نازايى جزو موارد َحَرج و       ;  معالجه يا احتمال معالجه توسط او، مانعى ندارد          ج ـ مراجعه به پزشك نامحرم براى معالجه نازايى، با فرض انحصار              

 ٣/٢/٧٠ .ضرورت در زندگى است و مراجعه به حكم َحَرج، جايز است

ولى اين مراجعه به عّلت صرفه       ;  پزشك مرد وجود دارد    پزشك زن چه حكمى دارد؟ با توجه به اينكه دندان            جعه آقايان به دندان    مرا  )۵٩۴س  (
 .اقتصادى است

فه مگر آنكه پزشك زن، ماهرتر و بهتر باشد و يا مراجعه به او داراى صر                ;  پزشك زن، غير جايز است     پزشك مرد، مراجعه به دندان     ج ـ با وجود دندان    

 ٢۵/٩/٧٣ .باشد... اقتصادى و زمانى و

 مسائل متفّرقه زناشويى
 .افتد، واجب است زن بگيرد واسطه نداشتن زن به حرام مى آسى آه به) ۵٩۵مسئله (



 ٧٠                                                                               اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى                  مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آيةمنتخب األحكام
 

 .تواند عقد را به هم بزند اگر مرد در عقد شرط آند آه زن باآره باشد و بعد از عقد معلوم شود آه باآره نبوده، مى) ۵٩۶مسئله (
زاده است و شرعًا  اى از آنان به دنيا آيد، حالل زن هم نداند و بچه اگر مرد نداند آه زن در عده است و با او ازدواج آند، چنانچه       )  ۵٩٧ئله  مس(

دانسته آه در عده است، بچه، شرعًا فرزند پدر است و در هر دو صورت، عقد آنان باطل است و به يكديگر                             ولى اگر زن مى    ;  فرزند هر دو است    
 .حرام هستند

 .تواند او را از مادرش جدا آند اگر زنى آه آزاد و مسلمان و عاقل است، فرزندى داشته باشد، تا هفت ساِل او تمام نشده، پدر نمى) ۵٩٨مسئله (
 آيا گرفتن زن دوم با وجود همسر اول، جايز است يا نه؟ )۵٩٩س (

; را احراز آند   تواند ازدواج مجّدد نمايد و بايد توان اجراى عدالت در بين آنان            تار آند، نمى  ترسد آه نتواند بين همسرانش به عدالت رف        ج ـ اگر آسى مى    

 ٢٠/٣/٧۶ .تواند عدالت را اجرا آند يا نه نيز حّق ازدواج مجدد را ندارد، چون شرط جواز بايد احراز گردد همچنين اگر شك دارد آه آيا مى

 تواند از قبول آن خوددارى آند؟  آيا مىاگر آميزش براى زن ضرر داشته باشد، )۶٠٠س (

 ٣١/٣/٧۵ .گردد، چون منع زن به جهت عذر است ج ـ بيمارى زن آه مانع نزديكى باشد، سبب نشوز نمى

 اى دارد؟ آه مرد با رفتن همسرش به دانشگاه، اداره و يا هر محيط ديگرى مخالف باشد، زن شرعًا چه وظيفه در صورتى )۶٠١س (

آرى، اگر   .  بعّيت از زوج است، مگر در ضمن عقد، خالف آن را شرط نموده باشند يا عقد مبنّيًا بر آن شرط، منعقد شده باشد                                             ج ـ وظيفه زن، ت        

الضرورات تبيُح  «چرا آه   ;  جلوگيريهاى شوهر به حّدى است آه باعث َحَرج و مشّقت غيرقابل تحّمل باشد، به مقدار رفع َحَرج و ضرورت، جايز است                          

 ۶/١١/٧۵ .»المحظورات

اگر زن به دليل حبس و بيمارى، راضى به تمكين نشود و شرعًا معذور                 اند آه  فقهاى شيعه در آتب مفّصله خود در باب نكاح آورده            )۶٠٢س  (
اح نك مگر آنكه مرد با آگاهى به وجود عذر، اقدام به             ;  تمكين، واجب نيست    باشد، پرداخت َمهر بر زوج، قبل از رفع عذر زوجه و آمادگى وى بر                   

براى مرد   حال اگر چنين فرضى در مورد َمهر        .  اند تمكين تا زمان رفع عذر دانسته       زيرا اقدام وى را نشان دهنده اسقاط حّق مطالبه خود بر             ;  نمايد
زدواج نمايد، آيا پيش آمد و زوج، قادر به پرداخت َمهر در همان زمان نباشد و از اين نظر در سختى و معذور باشد و زوجه هم با آگاهى به آن با او ا           

اى  چنين زوجه  قبل از حصول استطاعت و رفع عذر است؟ و در نتيجه، آيا تمكين بر                       اقدام وى آاشف از اسقاط حّق خود در مورد مطالبه َمهر                 
 واجب است و حّق امتناع از آن را تا هنگام پرداخت َمهر ندارد؟

چون انشاى عقد نكاح و ايجاب آن به َمهر حاّل و نقد، با علم زوجه به اينكه زوج ; ترسد آه تمكين بر زن، در مفروض سؤال، واجب اس    ج ـ به نظر مى    

پس حّق مطالبه هم شرعًا ساقط و مالزم بارضايت است و بنا بر نكاح و ترتيب آثار آن                     .  قدرت پرداخت آن را در زمان عقد و عروسى ندارد، بوده است             

آرى، اگر انشاى نكاح فقط به قصد حصول ُعلقه زوجّيت انجام بگيرد، حّق مطالبه زوجه از جهت                      .  در زمان عدم قدرت است     )  دخول، استمتاع و غيره    (

گذشته از اين، اصل در عقود      .  ليكن اين معنى تنها يك فرض است و خارج از متعارف هذا اّوالً             ;  شود تقابض در نكاح، آه مثل معاوضات است، ثابت مى         

ليكن اطالق  .  »و محض العقد موجب لِالستحقاق اّال ما خرج بالّدليل على اِالناطة                « به تسليم ديگرى است،         بر وجوب تسّلم و عدم اناطه تسليم أحدهما           

فلها   «:ففى الشرائع .  اند به عدم فرق بين زوج موسر و معسر، در جواز امتناع زوجه قبل از اينكه زوج َمهر را تسليم آند                        آلمات فقها آه تصريح نموده    

شمول اطالق آن، در مورد سؤال، مشكل، بلكه ممنوع است، به جهت                 »   حّتى تقبض َمهرها سواء آان الزوج موسرًا او معسراً             ان تمنع من تسليم نفسها      

. »ضرورة اّن اعساره و ان أسقط حّق المطالبة عنه باألدّلة الشرعّية، لكّنه اليرفع حّقها المستفاد من المعاوضة                        «:  ففى الجواهر :  اند استداللى آه فرموده   

اش از بين رفتن اين حق و اسقاط آن است به وسيله علم، چون اقدام بر امر                         استدالل، عدم سقوط حّق معاوضه است به وسيله اعسار و الزمه               ظاهر

 ٢٧/۶/٧٢ .موجب حق، با فرض اينكه مورد، قابل اعمال نيست، ظهور در اسقاط دارد

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         )۶٠٣س  (
ولى مرد نتوانسته با او نزديكى نمايد، باز ;  آيا در صورتى آه زوجه به خانه شوهر رفته و خود را تسليم او نموده              :  سؤال اين است آه   .  وى تسليم شود  

تار گردد و پيش از دريافت مهرّيه از ايفاى وظايف همسرى خوددارى نمايد، يا اينكه حّق او                    تواند َمهرّيه را به شرحى آه گفته شد، خواس           زوجه مى 
 دارد؟ بعد از تسليم به تمكين از بين رفته و فقط حّق مطالبه َمهرّيه را

صل حّق زوجه به عدم تسليم،       ج ـ بعيد نيست آه تسليم زوجه و تمكين خود، هر چند زوج مقاربت نكند، مخصوصًا با عدم قدرت، اسقاط حق باشد، و ا                              

براى توضيح بيشتر، عبارت     .  قبل از اخذ َمهر حاّل به جهت تقابضى است آه مقتضاى معاوضه است و دخول، بما هو دخول، ظاهرًا خصوصّيتى ندارد                           

 :شود نقل مى» جواهر«
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و عدمه، فلها العود الى اِالمتناع بعد التمكين الى أن تقبض المهر،            اّنه فرق مع عدم الدخول بين آونها قد مّكنت منه فلم يقع              :  وفيها أى فى المسالك ايضاً    «

اّن ذلك منها اسقاط لحّقها، وليس فى األدّلة تعليق الحكم             :  قد يقال :  و يعود الحكم الى ما قبله، لما تقّرر اّن القبض اليتحّقق فى النكاح بدون الوطى، قلت                     

 ۴/١١/٧۴ ٣٢.»على الوطى

 قانون مدنى در خصوص َمهرّيه، در آميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى                    ١٠٨٢چون طرح الحاق يك تبصره به ماّده             )۶٠۴س  (
 .دبردارى مرقوم فرمايي هاى فقهى آن، تقاضا دارد نظر خود را تفصيًال جهت بهره اسالمى مطرح است، به لحاظ اهميت مطلب و جنبه

الذّمه نقد است با مالّيتش آه       ج ـ بعيد نيست اگر نگوييم آه ظاهر است آنكه در مثل باب َمهر و َثَمن مبيع و موارد آّلى و اشتغال ذّمه به نقد رايج، مافى                              

رنه يك قطعه آاغذ    وگ.  چون همان قدرت، عامل رغبت است و موجب مالّيت، و آن هم به تبع، عين مضمون است                     ;  همان قدرت خريد در آن زمان است        

و واضح است آه برپايه قدرت خريد هم مالّيت اسكناس ده تومانى از پنجاه تومانى جدا و ممتاز                                ;  منقوش، نه قيمتى دارد و نه مورد رغبت است               

ز نقد رايج است آه در      بنابراين، در مفروض سؤال و باب َمهر، آنچه را آه زوجه طلبكار است و ذّمه زوج به آن مشغول است، همان مقدار ا                          .  گردد مى

عقد آمده با قدرت خريد در آن زمان و امروز هم بايد از نقد رايج از باب َمهر به قدرى پرداخت گردد آه همان قدرت خريد را تأمين نمايد تا از عهده                                            

التفاوت هم محّقق گشته و به        و مابه  به عالوه آه پرداخت مثل اصطالحى     .  ضمانت به مثل عرفى آه اصل در ضمان و برائت ذّمه است، بيرون آمده باشد               

و ناگفته نماند آه اگر مسئله تناسب با افزايش شاخص قيمتها و تغيير قدرت                 ;  نظر معروف آه ضمان در مثلى به مثل و در قيمى به قيمت هم عمل شده                  

آارشناسان و نمايندگان معّظم بايد راهى ديگر را          خريد عرفًا برگردد، به همان مقدار بدهكارى و مقدار مضمون و مورد ذّمه، مطلب تمام است، وگرنه                       

رسد، اين است آه معيار و شاخص را مثل طال قرار دهند آه مردم هم معتقدند                    جانب به طور ساده مى      و آنچه به نظر اين     ;  پيدا نموده و تصويب نمايند     

توان خريد و َمهرّيه صد تومان بوده، امروز زوجه          ل ده مثقال طال مى    يعنى اگر با صد تومان در ده سال قب        ;  توان معلوم نمود   اختالف قيمتها را با آن مى     

 ٣٠/٧/٧۵ .طلبكار، مقدار پول و نقد رايجى است آه بتوان آن مقدار طال را خريدارى نمود

 

 بارورى، َتلقيح
 مثل آنكه َتلقيح آننده نامحرم        ;البته بايد از مقدمات حرام پرهيز شود         .  باردار نمودن مصنوعى زن با نطفه شوهرش جايز است            )  ۶٠۵مسئله  (
گونه اعمال، موجب حرام شدن نطفه و فرزند نيست، چون مربوط به مقدمات است و خود مقدمات، حرام است و فرزند،                                  و هر چند اين    ;  ...باشد

 .متعّلق به زن و مرد صاحب نطفه است و همه احكام فرزند را داراست
و )  اى اى يا اجاره   َرِحم عاريه ( را از َرِحم زن خارج آرده، به َرِحم زن ديگرى منتقل آنند                  اگر نطفه منعقد شده زن و شوهرى        )  ۶٠۶مسئله  (

تعّلق دارد و زن دوم، در      )  آه صاحب تخمك و منشأ تحّقق نطفه امشاج است        (بچه در َرِحم اين زن بزرگ شده، از او متوّلد شود، آن بچه به زن اولى                  
يعنى شير مربوط به      ;  ير دهد، مادر رضاعى فرزند خواهد بود، هر چند شير صاحب و فحل ندارد                       صورتى آه با تحّقق شرايط رضاع او را ش              

است آه در اين مورد، ريزش شير از راه والدت و » دّر اللبن من غير والدة«اى نيست و آنچه در رضاع، مانع است       زن صاحب َرِحم عاريه    شوهر
رتى آه نطفه را خارج آرده، در َرِحم مصنوعى و محيط آزمايشگاهى بزرگ آنند، در                    مشمول اطالقات و عمومات رضاع خواهد بود، و در صو            

 .اين صورت نيز بچه به زن اول آه صاحب تخمك است، تعّلق دارد
اگر منى مردى را در َرِحم زن اجنبى قرار دادند و معلوم شد بچه از آن منى است، پس اگر عمل به طور شبهه بوده، مثل آنكه                                     )۶٠٧مسئله  (

آرده آه منى شوهرش است و بعد از صورت گرفتن عمل، معلوم شده آه از شوهرش                     آرده آه زن خودش بوده و زن نيز گمان مى            مرد گمان مى  
 .نيست، اشكالى نيست و بچه، شرعًا از اين مرد و زن است و تمام احكام فرزندى را دارد

خمك به داخل َرِحم را نداشته باشد، در اين صورت، جايز است آه با عمل                  هرگاه تخمدان زن، قدرت آزاد آردن و وارد آردن ت             )۶٠٨مسئله  (
 .جراحى، تخمك را از شكم او بيرون آورند و در خارج آن را با اسپرم شوهر مخلوط نموده، سپس به َرِحم زن وارد نمايند

 توليد مثل، جايز است و اگر از اين راه،                گرفتن نطفه مرد و قرار دادن آن در َرِحم مصنوعى با تخمك مصنوعى به منظور                          )۶٠٩مسئله  (
، آن بچه به صاحب نطفه تعّلق دارد، ولى مادر نخواهد داشت و به طور آّلى، صاحب نطفه، پدر محسوب                              )بچه آزمايشگاهى (اى متوّلد شود      بچه
 .شود، مگر در مورد نطفه نامشروع، مثل زنا مى

و تلقيح اين اسپرم تقويت شده به َرِحم زن، آه               )  شناخته شده باشد يا نباشد      (مرد ديگر    تقويت اسپرم شوهر با استفاده از اسپرم              )۶١٠مسئله  (
داروى تقويتى، فقط جنبه تقويت داشته باشد و در اسپرم شوهر، مستهلك شود، به نحوى آه منشأ پيدايش فرزند را همان اسپرم شوهر بدانند،                                   مانند

 .مانعى ندارد

                                                           
 ).لنكاح، باب المهرآتاب ا (٤٣، ص ٣١جواهرالكالم، ج . ٣٢
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تخمك زن ديگرى در خارج و تلقيح آن به زوجه يا زن مذآور يا زن ثالث، ظاهرًا مانعى ندارد، چون نه                           امتزاج اسپرم زوج با        )۶١١مسئله  (
شود و مادر بودن زنى آه تخمك به او            اى متوّلد شود، به مرد ملحق مى        زناست و نه وارد نمودن منى در َرِحم زن اجنبيه، و اگر با اين روش بچه                   

مانند قرار دادن در بانك اسپرم تا هر آس            (فه و تخمك، با خواست آن زن بوده و از تخمك اعراض ننموده                    تعّلق دارد، در صورتى آه اختالط نط         
 .، ظاهرًا ثابت است)خواست، از آن استفاده آند

 حالى  سازى و يا آزاد نمودن تخمك جهت لقاح نيست و در نتيجه نازاست، در                زنى به عّلت وجود اشكال در تخمدانها، قادر به تخمك            )۶١٢س  (
اى بگيرند و با  توانند تخمك را از آن زن صيغه اگر شوهر او زنى را صيغه آند، آيا مى.  تواند در آن رشد نمايد     آه َرِحم او اشكالى ندارد و جنين مى       

 دارى شود؟اسپرم شوهرش ممزوج آنند و جنين حاصل، به َرِحم زن دايمى او منتقل گردد و پس از زايمان، بچه توسط زن و شوهر دايمى نگه

 .ج ـ جايز است و صاحب تخمك، مادر اوست و زن صاحب َرِحم هم به جهت زن پدر بودن، محرم است

آيا تلقيح  .  دار شود  پزشك متخّصص تشخيص داده است آه تخمك زنى ضعيف است و بايد با تخمك زن ديگرى تقويت شود تا بچه                            )۶١٣س  (
دار شود، بچه متوّلد شده، به آدام يك از اين دو زن                ست يا خير؟ و اگر بعد از تلقيح، زن بچه            تخمك زن اجنبيه به زن ديگرى براى تقويت، جايز ا            

 تعّلق دارد؟

توان او را متعّلق به       توان گفت حرام است و بچه، متعّلق به زنى است آه صاحب َرِحم و تخمك ضعيف بوده و نمى                        ج ـ اين عمل را فى حّد نفسه، نمى          

 .نست، چون تخمك او عرفًا در حكم داروى تقويتى استصاحب تخمك تقويت آننده دا

شود، چه زن و شوهر او را بشناسند و چه نشناسند، از طريق                    نگهدارى مى »  بانك اسپرم «وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى آه در             )۶١۴س  (
 تلقيح مصنوعى در َرِحم زن مسلمانى آه شوهرش عقيم است، با رضايت شوهرش، چه حكمى دارد؟

ليكن براى رفع مشكل نداشتن فرزند و َحَرج و مشّقتى آه براى زن و شوهر وجود دارد، حرمت                      ;  م است و بايد از اين گونه اعمال پرهيز نمود           ج ـ حرا  

د بودن  گردد، و همان گونه آه َحَرج نافى و رافع بعضى از حرامهاست، رافع اين گونه حرامها نيز خواهد بود، آما اينكه همه آثار فرزن                             عمْل مرتفع مى  

ها در شرايط    آن بچه براى شوهر و اقوام ولو صاحب نطفه نباشد، به خاطر َحَرج و مشّقتى آه در نداشتن فرزند و ترتيب آثار اجنبى بر فرزنْد خوانده                                 

 و پدْر خوانده و آن      ، مادر حقيقى اوست و ناگفته نماند آه آثار ارث، بر شوهر            )زن(گردد، و روشن است آه صاحب تخمك          فعلى وجود دارد، مترّتب مى    

ناگفته .  توان او را در حكم وارث قرار داد        فرزند، مترّتب نيست و در اين جهت، حكم اجنبى را دارند آه با هبه و تصّرفات منّجزه و يا وصّيت به ثلث، مى                       

ت، به شرط حصول آميزش شوهر با همسر          نماند آه اگر فرزند، دختر باشد، عالوه بر حكم ذآر شده، به حكم ربيبه بودنش نيز به آن شوهر َمحرم اس                           

 ٢۴/۴/٨٠ .خودش آه در محرميت مرد با ربيبه، فقط صدق ربيبه بودن و دختِر زن بودن مناط است

 الهويه در َرِحِم زن مسلمان، با رضايت شوهرش، چه حكمى دارد؟ وارد نمودن نطفه لقاح يافته پدر و مادر مجهول )۶١۵س (

اّما شوهرش پدر نيست، چون صاحب اسپرم        ;  توان گفت آه حرام است      و مشكل و َحَرج و مشّقت نداشتن فرزند، نمى          ج ـ با فرض صاحب فرزند نشدن          

نيست، آما اينكه مادر شدن زن هم محِل آالم و تأّمل، بلكه منع است و در حقيقت، فرزند، نامشروع و زنازاده نيست و آثار زنازاده بودن بر او مترّتب                                    

ليكن اگر زن بعد از وضِع حمْل او را شير دهد، فرزند به دنيا                  ;  گردد ندى براى او از قبيل ارث بردن و قرابت و غيره هم بار نمى                 گردد و آثار فرز     نمى

 ٢۴/۴/٨٠ .بيان شده است) ۶١۴مسئله (ناگفته نماند آه حكم َمحرميت فرزند در . گردد آمده، فرزند رضاعى مادر محسوب مى

 جلوگيرى از باردارى
 .پيشگيرى از حاملگى و استفاده از وسايل جلوگيرى از باردارى، به طور آّلى جايز است )۶١۶مسئله (
هاى َرِحم و عقيم آردن براى جلوگيرى از باردارى، در صورتى آه ضرر جانى نداشته                     با وجود داشتن چند فرزند، بستن لوله          )۶١٧مسئله  (

 .ها و عقيم آردن در زن و مرد، يكى است و حكم بستن لوله; شود باشد، جايز است، چون فرد، عقيم مطلق محسوب نمى
خطر مرگ دارد، با رضايت شوهر، از مواد و             آه مرسوم است آه زنان، براى جلوگيرى از باردارى ناخواسته و سقط جنينهايى                  )۶١٨س  (

آنند  ـ استفاده مى   ممانعت از برخورد و انعقاد نطفه است       آه عمل آنان، نهايتًا       دى، آالهك ديافراگم، ِآِرم، ژله و آمپول ـ        .يو.وسايلى مانند قرص، آى   
مستدعى است حكم شرعى موارد مذآور را مرقوم              .  گيرند و روش عزل بهره مى       )  پوشش پالستيك (و مردان، با رضايت همسران، از آاندوم              

 .فرماييد

 نه سقط جنين و از بين بردن نطفه مستقّر در َرِحم آه منشأ              ج ـ موارد مذآور آه با رضايت طرفين است، چون پيشگيرى است، جايز و مانند عزل است،                 

 .پيدايش انسان است

گيرد و تقريبًا غيرقابل برگشت است،         آه براى عقيم آردن مردان و با رضايت خود آنان صورت مى               »  وازآتومى«آيا انجام عمل       )۶١٩س  (
 اشكال دارد؟ و آيا رضايت همسر، شرط است؟
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اّما از حيث زندگى مشترك، رعايتش       ;   يا موّقت بودن اثر آن، فى حّد نفسه، مانعى ندارد و رضايت همسر، شرعًا الزم نيست                    ج ـ با داشتن چند فرزند و       

 .مطلوب است

 سقط جنين
گردد،  آند و باعث قتل مادر مى        اى دارد آه به مادر سرايت مى         اگر وجود جنين، موجب مرگ مادر شود، مانند اينكه بيمارى               )۶٢٠مسئله  (
البته بايد توجه داشت    .  تواند جنين را حّتى بعد از دميده شدن روح، سقط نمايد              ى جلوگيرى از هالآت مادر و به شرط انحصار طريق، مادر مى              برا

آه سقط عمدى و مستقيم جنين، هميشه بايد به عنوان آخرين راه حل، مورد نظر قرار گيرد و تا ممكن است، مرگ و سقط جنين به وسيله خوردن                                      
 . توسط مادر و همراه با معالجه او صورت گيرددارو
قبل از  (در صورتى آه بقاى جنين در َرِحم براى مادر، مشّقت و َحَرج غيرقابل تحّمل دارد، اسقاط جنين، قبل از دميده شدن روح                          )۶٢١مسئله  (

 .، جايز است و بعد از دميده شدن روح، جايز نيست)چهارماهگى
متوّقف بر خارج آردن جنين و مرگ او باشد، خارج نمودن جنين، قبل از چهارماهگى، جايز است و بعد از آن         اگر زندگى مادر،      )۶٢٢مسئله  (

تواند خود را معالجه نمايد، ولو منجر به         شود، مى  اى دارد آه در صورت معالجه ننمودن، باعث مرگ وى مى            آرى، اگر مادر بيمارى   .  جايز نيست 
 .دن روح در جنين باشد و چه بعد از آنمرگ جنين گردد، چه قبل از دميده ش

گردد،  شود، سقط جنين آه باعث زنده ماندن مادر مى            اگر باقى گذاردن جنين در َرِحم، موجب مرگ مادر و جنين، هر دو مى                    )۶٢٣مسئله  (
 .و بعد از آن نيست) ماهگىچهار(ولو به خارج آردن جنين و مرگ او بينجامد، جايز است و در اين صورت، فرقى بين قبل از دميده شدن روح 

الخلقه خواهد بود و اين امر براى پدر و مادر             العضو يا ناقص   اگر تشخيص داده شود آه جنين، در صورت رشد و توّلد، ناقص                )۶٢۴مسئله  (
)  ماهگى است   آه قدر مسّلمش قبل از چهار        (در جنين باشد      »  ولوج روح «باعث زحمت و َحَرج و ناراحتى شديد روحى و فكرى گردد و قبل از                      

رسد،  آه به مسئله دم و قتل نفس مى       »  ولوج روح «ولى بعد از    ;  آرى، بر سقط آننده است آه ديه را بپردازد        .  توان گفت چنين سقطى حرام است      نمى
 .به هيچ وجه سقط جنين جايز نيست

 در صورتى آه در جنيْن روح دميده نشده باشد، آيا سقط آن جايز است؟ )۶٢۵س (

توان با خوردن    يعنى با احتمال انعقاد نطفه و يا بسته شدن حيض هم نمى             ;  بلكه حّتى در صورت شك هم جايز نيست        ;   مطلقًا حرام است   ج ـ سقط جنين،   

اّما براى رفع   .  بر آن داللت دارد   ٣٣»صحيحه رفاعة «ليكن منصوص است و     ;  اين حكم، هر چند برخالف قواعد است       .  دارو و يا غير آن، چنين آارى آرد        

توان گفت حرام است و قاعده        ، نمى )قبل از چهارماهگى  (خطر از مادر، با توجه به نظر آارشناسى و َحَرج غيرقابل تحّمل، در فرض عدم ولوج روح                        

 ٣٠/٢/٧٨ .، رافع حرمت است»نفى َحَرج«

، سبب ايجاد مشكل تنّفسى براى مادر گردد و موجب احتمال خطر مرگ براى او شود                 ...واگر جنين به جهاتى مانند نقص، معلوليت           )۶٢۶س  (
و پزشكان هم معالجه مادر و رفع خطر مرگ مادر را منوط به سقط جنين بدانند، با فرض اينكه سقط جنين، سبب مرگ او نخواهد شد، بلكه چون                                      

 اى جايز است؟ بماند، آيا چنين معالجهشود و ممكن است زنده  شش ماهه است، در دستگاه نگهدارى مى

مفروض سؤال، با توجه به آنكه فرزند و جنين را بناست آه زنده به دنيا بياورند و بيرون آوردنش بر حسب موازين علمى، موجب مرگ قطعى                                ج ـ در  

اند،  اى آه پزشكان نظر داده     اهرًا چنين معالجه  او نيست و حفظ جان مادر و جلوگيرى از احتمال خطر مرگ مادر بر بيرون آوردن طفل از َرِحم است، ظ                      

شود و محكوم به مرگ       بلكه در خارج از َرِحم نگهدارى مى        ;  جايز است و مانعى ندارد، و بر مادر الزم نيست آه خود را فداى ماندن او در َرِحم نمايد                        

 .نشده است

ايمان در مورد حاملگى به خانمى نسبت به خطرهاى جانى            در تعيين موارد اضطرار، در صورتى آه پزشكان متخّصص زنان و ز                )۶٢٧س  (
 آند؟ مى جسمى و مشكالت احتمالى براى جنين اعالم خطر آنند، آيا آفايت و

 .آند، چه برسد به اطمينان ج ـ اعالم خطر آنان، چون حّداقل موجب احتمال پيدايش چنين خطرهايى است، آفايت مى

 تغيير جنسّيت
ان و اشخاص خنثى آه تغيير جنسّيت در عمل براى آنان ممكن است تا آنان را به احدالجنسين ملحق آنند و همچنين                   براى زنان و مرد     )۶٢٨س  (

. تر، تنقيص جنسّيت دارند    شود، ليكن تمايل به تغيير جنسّيت و به عبارت روشن           زنان و مردانى آه آثار مرد يا زن بودن به روشنى در آنها ديده مى               
، آيا تغيير جنسّيت جايز      )آنند بعضى از آثار جنس مخالف، از جمله حرآات و رفتار و سكنات جنس مخالف را مشاهده مى                        براى اينكه در خود،       (

 است يا نه؟ و آيا تنقيص جنسّيت جايز است يا نه؟

                                                           
 .١حيض، حديث  من أبواب ال٣٣، باب ٢وسائل الشيعة، ج. ٣٣
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علمى، مانند بقّيه تكاملهاى علمى است توان گفت آه حرام است و يك تكامل     ج ـ تغيير جنسّيت، فى حّد نفسه، با قطع نظر از مفاسد مترّتب بر آن را، نمى                

يعنى اگر قبل از تغيير، مرد بوده و بعدًا واقعًا زن شده، آثار             ;  و بعد از تحّقق و حصول تغيير، همه احكام و آثار و تكاليف و حقوق، تابع حالت بعدى است                   

ل اخالقى و شخصيت انسانى و حقوقى، چه حقوق خود شخص            مسائ(ليكن قبل از عمل و اجراى آن به ساير جهات مسئله              ;  شود زن بودن بر او بار مى     

بايد توجه داشت،  و معموًال، اگر نگوييم دائمًا، تغيير جنسّيت به جهت مسائل حقوقى و مفاسد خارجى، حرام و                               )  و چه حقوق ديگران و امور ديگر         

د مسئله و از حيث جهات ديگر آن، بايد مورد توجه قرار                به هر حال، حكم قضيه از حيث خو          .  موجب مشكالت و نابسامانيهايى از جهات مختلف است          

توان گفت جايز    ليكن به دليل تبعات و مفاسد عظيم آن نمى         ;  گيرد آه به حسب جهات و داليل اوليه، هر چند جايز و تصّرف در مخلوق است نه در خلقت                    

طبق تشخيص پزشكان، واقعًا زن است و يا بالعكس، مانعى ندارد و جايز              و اّما تغيير اثباتى، به اين معنا آه شخصى ويژگيهاى مرد را دارد، ولى                 ;  است

توان دگرگونى ناميد آه اثبات يك واقعيت و يك امر            بلكه براى حفظ حقوق و احكام و آثار، تغيير، الزم و واجب است آه اين آار را در حقيقت نمى                     ;  است

شود، چون ظاهرًا مفسده خارجى ندارد،         ه مشّخص شدن جنس واقعى براى خنثى منجر مى           گونه تغيير جنسّيتها آه ب      ناگفته نماند آه اين    .  حقيقى است 

 ۴/۵/٧٣ .توان گفت حرام است نمى

 شبيه سازى
تحت چه شرايطى جايز است؟ به عنوان نمونه، اگر از طريق مواّدى از پوست خوِد زن، باعث ايجاد                              )  آلوناسيون(شبيه سازى      )۶٢٩س  (
، آيا اين عمل    )مانند آارى آه بر روى حيوانات براى اولين مرتبه در انگلستان انجام شده               (ر جهت شبيه به خود او باشد          در او شويم آه از ه       جنينى

 جايز است؟

ج ـ رسمى و عادى شدن و فراهم نمودن استفاده همگانى از آن، آه در رديف فرزنددار شدن از راه ازدواج قرار گيرد، به نظر اين جانب قطعًا با مذاق                                    

سازد و حرام و معصيت آبيره است و داراى مفاسد حقوقى، اجتماعى، اخالقى، تكوينى و غير آنها از مفاسد، الزمة االجتناب                            ع و فقه اسالمى نمى     شر

مندان هاى مترتبه، دفع و جلوگيرى و منع و تعزير نمودن عاملين و ساعين در آن بر همه انسانها مخصوصًا قدرت                     و به خاطر حرمت و مفسده     ;  باشد مى

آرى، جنبه علمى آن فى حّد نفسه و استفاده از آن در موارد نادره همچون                             .  باشد قانونى و اجرايى و تبليغى واجب و فرض عقلى و شرعى مى                      

اغراض عقاليى و يا در رابطه با حيوانات،              ضرورتهاى شديده آه براى جوامع بشرى نافع باشد و يا در شبيه سازى اعضاى بدن براى معالجه و                               

 ١٠/١٠/٨١ .آه حكم و جوازش در آتاب استفتائات پزشكى اين جانب بيان شده است اى است وضوع جداگانهم

 

 احكام شيردادن
 :شود گفته خواهد شد، شير دهد، آن بچه به اين عده، َمحرم مى) ۶٣٨مسئله (اى را با شرايطى آه در  اگر زنى بچه) ۶٣٠مسئله (
 ;گويند مى» مادر رضاعى« خود زن آه او را .١
 ;گويند مى» پدر رضاعى« شوهر زن آه شير، مال اوست و او را .٢
 ;باشند  پدر و مادر آن زن، هرچه باال روند، اگرچه پدر و مادر رضاعى او.٣
 ;آيند اند يا به دنيا مى هايى آه از آن زن به دنيا آمده  بچه.۴
 ;ها را شير داده باشند نيا آمده باشند يا اوالد او آن بچههاى اوالد آن زن، هرچه پايين روند، چه از اوالد او به د  بچه.۵
 ;واسطه شير خوردن، با آن زن، خواهر و برادر شده باشند يعنى به;  خواهر و برادر آن زن، اگرچه رضاعى باشند.۶
 ; عمو و عمه آن زن، اگرچه رضاعى باشند.٧
 ; دايى و خاله آن زن، اگرچه رضاعى باشند.٨
 ;زن آه شير، مال آن شوهر است، هر چه پايين روند، اگرچه اوالد رضاعى او باشند اوالد شوهر آن .٩
 ;روند  پدر و مادر شوهر آن زن آه شير، مال آن شوهر است، هرچه باال.١٠
 ; خواهر و برادر شوهرى آه شير، مال اوست، اگرچه خواهر و برادر رضاعى او باشند.١١
 .شير، مال اوست، هرچه باال روند، اگرچه رضاعى باشند عمو و عمه و دايى و خاله شوهرى آه .١٢

 .شوند واسطه شيردادن َمحرم مى شود، به همچنين عده ديگرى هم آه در مسائل بعد گفته مى
اى آه شير    همچنين خويشان آن زن به برادر و خواهر بچه         ;  شود اى را شير دهد، به برادرهاى آن بچه َمحرم نمى           اگر زنى بچه  )  ۶٣١مسئله  (
 .شوند ورده، َمحرم نمىخ

تواند با دختران ديگر آن زن يا دختران شوهر آن زن آه صاحب شير است،                         اگر زنى بچه مردى را شير دهد، آن مرد نمى               )  ۶٣٢مسئله  (
رد تا به سبب  نيست، چون خواهر بچه انسان، عنوان خاّصى از محارم را ندا   »الرضاع لحمة آلحمة الّنسب   «ازدواج آند و اين حرمت، از باب قاعده         



 ٧٥                                                                               اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى                  مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آيةمنتخب األحكام
 

و تنزيل در ادّله رضاع،       ;  آن عنوان خاص، حرام باشد، بلكه حرمت ازدواج با او يا از آن جهت است آه دختر خود انسان است و يا ربيبه است                                    
بلكه حرمت  ;  ليكن معروف نزد محّققان از فقها، عدم عموم است        ;  اند مخصوص عناوين خاّص است، مگر بر قول آسانى آه قائل به عموم تنزيل شده             

ليكن اگر مادرى، بچه داماد خود را شير        .  »ال ينكح أبوالمرتضع فى أوالد المرضعة و ال فى أوالد صاحب الّلبن           «از باب دليل خاّص است آه قائم شده         
 زن ديگر شوهر او      چه بچه از همان دختر يا از        ;  خورد جانب به هم نمى     گردد و ازدواج آنها به نظر اين         دهد، نكاح دخترش با دامادش باطل نمى        

رضاع، آما اينكه مؤّثر    :  گويد اند، با اعتماد به اجماع و رواياتى است آه مى           چون آنان آه قائل به بطالن ازدواج و حرمت دختر بر داماد شده             ;  باشد
ست و بعد از ازدواج، موجب      يعنى رضاع قبل از ازدواج، مانع از صّحت آن ا         ;  در عدم صّحت نكاح قبل از تحّقق است، در بطالن آن هم مؤّثر است              

 است آه گذشت و شامل امثال مورد، يعنى نكاح          »الرضاع لحمة آلحمة الّنسب   «ليكن اجماع و روايات، همه و همه، مربوط به قاعده           .  بطالن آن است  
دارد و آن دليل و روايت آه        يعنى روايتى آه براين معنى بخصوص داللت         ;  بلكه آن دليل خاّصى دارد     ;  شود  نمى »أبوالمرتضع فى أوالد المرضعة   «

 است و نكاحش در اوالد      »المرتضع ابو«پس داماد، گرچه    .  شود با مراجعه معلوم است، مخصوص قبل از ازدواج است و شامل بعد از ازدواج نمى                
، همچنين اگر زنى بچه پسر جانب، مسئله، خالى از اشكال است اّما چون نكاح قبل از آن بوده، به صّحت خود باقى است و به نظر اين    ;  مرضعه است 

 .شود ، بر شوهر خود حرام نمى)آه مادر آن طفل شيرخوار است(خود را شير دهد، زن پسرش 
اگر زْن پدِر دخترى، بچه شوهر آن دختر را از شير آن پدر شير دهد، عدم بطالن نكاح آن دختر با شوهر خود، خالى از قّوت                                   )  ۶٣٣مسئله  (

 .ا از زن ديگر شوهر او باشدنيست، چه بچه از همان دختر ي
داده، برادر شوهر خود را به مدت چهار ماه شير داده است و برادر شوهر او فرزند                               خانمى ضمن اينكه بچه خود را شير مى              )۶٣۴س  (

 حكم رابطه زن و شوهر چيست؟. گردد اش محسوب مى رضاعى

ناگفته نماند آه شير دادن زن از         .  گردد د و سبب حرمت زن به شوهر نمى         خور ج ـ زن به جهت شيردادن به برادر شوهر خود، ازدواجش به هم نمى                  

 ۴/٧/٧۵ .مكروه است و ترآش سزاوار است) در مفروض سؤال و غير آن(پستان، به طور آّلى 

، شير مادر مرا    اى ديگر ازدواج نمايم، در حالى آه دايى دختر          پسر جوانى از يك خانواده هستم آه قصد دارم با دخترى از خانواده                 )۶٣۵س  (
 .ام آيا ازدواج ما دو نفر جايز است؟ با توجه به اينكه مادرم اصرار دارد شيرى آه موجب َمحرم شدن گردد، به او نداده. خورده است

به عالوه  ;  ج ـ با شّك در رضاع و شرايط آن، آه در مفروض مسئله است، رضاع، شرعًا محّقق نشده است و ازدواج بين آن پسر و دختر، بالمانع است                             

چون ازدواج، ازدواج با دختر خواهر برادر رضاعى است، حّتى بنا بر عموم منزلت               ;  آه اگر رضاع و شرايط آن هم در مفروض سؤال محّقق شده باشد              

 ٢٧/۶/٧۵ .شود، چه رسد آه خود عموم منزلت هم ناتمام است هم محرمّيت حاصل نمى

اآنون .  خواهم آودآى را بزرگ آنم و مشكل محرمّيت دارم             مى.  شوم دار نمى  تم و بچه   زنى هستم آه از داشتن اوالد محروم هس            )۶٣۶س  (
اگر با اين شير، آودآى را بزرگ آنم، آيا آن آودك با من محرم                    .  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       .  ود را از شير گرفته است     خانِم برادرم حدود شش ماه است آه فرزند خ         شود؟ ضمناً  مى
 گردد؟ شوم، محرم مى و اين بچه از آن شير بنوشد، آيا آن آودك به من آه مادرخوانده او مى

 ١٢/۴/٧٣.است و مسئله، از متفّردات اماميهگردد  موجب رضاع و حرمت نمى ج ـ شير حاصل از غير والدت و َدّر َلَبن بدون والدت، به اجماع شيعه،

اى را به فرزنْد خواندگى بگيريم، از نظر شرعى مسائل محرمّيت و ازدواج چگونه است؟ و در                                 آه بخواهيم بچه     در صورتى    )۶٣٧س   (
 د؟شو صورتى آه يك پسر و يك دختر به خانه بياوريم، محرم شدن آنها به هم و مسئله ازدواج آن دو درآينده چه مى

اّما . گردند چون برادر و خواهر رضاعى مى; شوند ج ـ اگر به هر دوى آن پسر و دختر، يك زن شير بدهد، با تحّقق شرايط رضاع، به همديگر محرم مى

 و پدرخوانده،   بچه پسر را بايد خواهر يا زن برادِر مادرخوانده يا فرزندان آنها شير دهند تا خاله رضاعى و يا عمه رضاعى محسوب شده، محرم شوند                            

دهد تا شير دهند تا عمو يا دايى رضاعى محسوب شده، محرم گردند، و اگر هيچ آدام از                       دختر بچه را به خواهرش يا زن برادرش يا فرزندان آنها مى              

 ١۶/٨/۶٩ .گردد گفته شد، مرتفع مى) ۵٧۵مسئله (راهها ممكن نيست و نداشتن فرزند براى شما َحَرجى باشد حرمت آن به تفضيلى آه در 

 شرايط شير دادنى آه عّلت َمحرم شدن است
 :شير دادنى آه موجب َمحرم شدن است، هشت شرط دارد) ۶٣٨مسئله (
 ;پس اگر از پستان زنى آه مرده شير بخورد، فايده ندارد. بچه، شير زن زنده را بخورد. ١
واسطه آن شير، بچه به آسى َمحرم            آمده به بچه ديگر بدهند، به         اى را آه از زنا به دنيا              پس اگر شير بچه     .   شير آن زن از حرام نباشد          .٢
 ;شود نمى
اى ديگر به او بخورانند، موجب رضاع و                شيشه يا با وسيله       پس اگر شير را در گلوى او بريزند يا با                   .   بچه، شير را از پستان بمكد             .٣
 ;شود نمى حرمت
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 ; شير، خالص باشد و با چيز ديگر مخلوط نباشد.۴
پس اگر زن شيردهى از شوهرش طالق بگيرد و بعد شوهر ديگرى آند و از او آبستن شود و تا موقع زاييدن، شيرى                       .   يك شوهر باشد    شير از  .۵

اى  آه از شوهر اول داشته، باقى باشد و مثال هشت دفعه پيش از زاييدن از شير شوهر اول و هفت دفعه بعد از زاييدن، از شير شوهر دوم به بچه                                     
 ;شود  به آسى َمحرم نمىبدهد، آن بچه

شوند،   بچه به واسطه بيمارى، شير را قى نكند و اگر قى آند، بنا بر احتياط واجب، آسانى آه به واسطه شير خوردن به آن بچه َمحرم مى                                     .۶
 ;بايد با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند

شود، شيِر سير بخورد يا مقدارى شير به او بدهند آه بگويند از آن                      ئله بعد گفته مى     پانزده مرتبه، يا يك شبانه روز، به طورى آه در مس                 .٧
واسطه شير   بلكه اگر ده مرتبه هم به او شير دهند، احتياط مستحب آن است آسانى آه به                 ;  استخوانش محكم شده وگوشت در بدنش روييده است         شير،

 ;و نگاه محرمانه هم به او ننمايندشوند، با او ازدواج نكنند  خوردن او، به او َمحرم مى
بلكه اگر مثال پيش از تمام شدن دو           ;  شود  دو ساِل بچه تمام نشده باشد واگر بعد از تمام شدن دو سال، او را شير دهند، به آسى محرم نمى                              .٨

يدن زِن شيرده بيشتر از دو سال گذشته          ولى چنانچه از موقع زاي     ;  شود سال، چهارده مرتبه و بعد از آن، يك مرتبه شير بخورد، به آسى محرم نمى                  
ناگفته نماند آه شيردادن به بچه ديگرى، چون             .  شود مى اى را شير دهد، آن بچه به آسانى آه گفته شد، َمحرم                    باشد و شير او باقى باشد و بچه            

 پستان، شير را دوشيده، و به وسيله            مشكالت رضاع و محرمّيت در بر دارد، مكروه است و اگر خواستند بچه ديگرى را شير بدهند، از سينه و                               
طور آه بيان شد، شرط سوم از           آورد، چون همان    او بخورانند و اين نحو شير خوردن، گرچه زياد هم باشد، َمحرمّيت نمى                     آن به  پستانك يا غير   

 .شرايط رضاع را ندارد
ولى اگر آمى غذا بخورد آه نگويند در بين آن غذا              ;  وردبچه  در بين يك شبانه روز، بايد غذاى ديگر يا شير زن ديگرى را نخ                   )  ۶٣٩مسئله  (

و نيز بايد پانزده مرتبه را از شيِر يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه، شير زن ديگرى را نخورد و در هر دفعه، بدون                                       ;  خورده، اشكال ندارد   
گيرد تا وقتى سير       از ابتداى وقتى آه پستان در دهان مى           ولى اگر در بين شير خوردن، نفس تازه آند يا آمى صبر آند آه                        ;  فاصله شير بخورد   

 .شود، يك دفعه حساب شود، اشكال ندارد مى

 مسائل متفّرقه شير دادن
 :شود مى شير دادنى آه موجب َمحرم شدن است، به دو چيز ثابت) ۶۴٠مسئله (
 ;اى آه انسان از گفته آنان يقين پيدا آند  خبر دادن عده.١
ايم آه فالن بچه، يك شبانه روز        مثال بگويند ما ديده   ;  ولى بايد شرايط شير دادن را هم بگويند        ;  دل يا دو زن آه عادل باشند        شهادت دو مرد عا    .٢

ولى اگر  ;  گفته شده، شرح دهند   )  ۶٣٨مسئله  (همچنين ساير شرطها را آه در        .  از پستان فالن زن، شير خورده و چيزى هم در بين آن نخورده است                
 .دانند و در عقيده با هم مخالف نيستند و با مرد و زن هم در عقيده مخالفت ندارند، الزم نيست آه شرايط را شرح دهند شرايط را مىمعلوم باشد آه 

 حضانت
آيا زنى آه منحرف است و به عّلت داشتن رابطه نامشروع به خوردن شّالق محكوم شده، در صورت جدايى از شوهر، دختر سه                                  )۶۴١س  (
 توان به او سپرد تا حضانت آند؟ اش را مى ساله

١۴ .تواند متكّفل حضانت و سرپرستى باشد ج ـ مادرى آه صالحيت حضانت آودك را ندارد، چه از جهت جسمى و چه از جهت فكرى و اخالقى، نمى

/١٠/٧۵ 

ه در َرِحمم بوده، از شوهرم جدا شده        زمانى آه بچه دو ماه    .  ام و از او پسرى دارم آه ُنه سال دارد          زنى هستم آه از شوهرم جدا شده        )۶۴٢س  (
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    و به خانه پدرم رفته      

ام را با خودم به خارج از آشور            حق دارم بچه    بند و بار است، آيا      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؟ ببرم؟ و آيا حّق حضانت دايمى او به من مى

نبود ليكن ولّى قهرى، شرعًا پدر يا جّد پدرى است و يا مادر، با ; جانب، حضانت فرزند، چه پسر و چه دختر تا هفت سالگى با مادر است           ج ـ به نظر اين    

و واليت او   ;  ، مادر بر پدربزرگ، اولويت دارد و با نبود مادر، ولّى او پدربزرگ است                ٣٤»َو ُاوُلوا االَْْرحاِم َبْعُضُهْم َاْولى ِبَبْعضِ      «پدر، به حكم آيه شريفه       

گردد آه در    اعث فساد فكرى و مالى و يا جانى طفل مى         نمايد و ب   ثابت است، مگر آنكه حاآم شرع تشخيص دهد آه رعايت مصلحت و غبطه طفل را نمى                

 ۴/٨/٧١ .اهللا است نه جنبه قانونى ناگفته نماند، آنچه گفته و نوشته شد، جنبه فتوايى دارد و بيان حكم. نمايد اين صورت، او را از واليت عزل مى

                                                           
 .٧٥انفال، آيه . ٣٤
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ت شوهرش از حضانت اطفال شوهر سابقش خوددارى             نامبرده به عّلت مخالف     .  همسر مفقودى بعد از طالق حاآم، ازدواج آرده               )۶۴٣س  (
 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

بعد از ازدواج و ممانعت شوهر، و       مخصوصًا  ;  توان به عنوان يك تكليف و حكم ثابت نمود         چون وجوب حضانت را نمى    ;  توان او را وادار نمود     ج ـ نمى  

ظاهرًا در چنين مواردى،    .  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 است                           

و ظاهرًا با   ;  ارِث طفل بايد از او حضانت آند       حضانت بر وصّى پدر آه مفقود شده است و با نبود وصّى هم، بر ارحام طفل به مراتب ارث، يعنى اولى به                        

اش بوده، و ذى نفع در        مسئول امور مالى و غير امور مالى        چون آنان هستند آه با پدر طفل ارتباط دارند و           ;  توان آنان را مجبور نمود      امتناعشان مى 

 ٢١/١١/٧١ .هستند مال طفل

 اش را از ديدار فرزندش آه تحت حضانت پدر است، محروم نمايد؟ آيا پدر شرعًا مجاز است آه همسر سابق و مطّلقه )۶۴۴س (

 ٨/۴/٧۴ .ندارد ج ـ جلوگيرى از صله َرِحم، گناه و معصيت است و پدر چنين حّقى

 

 احكام طالق
سال او تمام   دهد، بايد عاقل و بنا بر احتياط واجب، بالغ باشد ـ ليكن طالق بچه ممّيزى آه ده                           مردى آه زن خود را طالق مى         )  ۶۴۵مسئله  (

مگر آنكه جبر   ;  شده، صّحتش خالى از قّوت نيست ـ و به اختيار خود طالق دهد، و اگر او را مجبور آنند آه زنش را طالق دهد، طالق باطل است                                
و »  توضيح المسائل «الطالق   از طرف قاضى محكمه صالحه شرعيه باشد آه در آن صورت، طالق صحيح و درست است و مواردش در آتاب                              

و بايد نزد دو مرد      ;  پس اگر صيغه طالق را به شوخى بگويد، صحيح نيست            .  همچنين بايد قصد طالق داشته باشد      ;  بيان شده است  »  المسائل معمج«
 .عادل باشد

شوهرش در آن پاآى يا در حال نفاس يا حيض آه پيش از اين پاآى                   زن بايد در وقت طالق، از خون حيض و نفاس پاك باشد و               )  ۶۴۶مسئله  (
 .شود مى تفصيل اين دو شرط، در مسائل آينده گفته. ده، با او نزديكى نكرده باشدبو

 :طالق دادن زِن در حال حيض يا نفاس، در سه صورت صحيح است) ۶۴٧مسئله (
 ; شوهرش بعد از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد.١
 ;قش بدهد و بعد بفهمد آه آبستن بوده، اشكال ندارد آبستن باشد، و اگر معلوم نباشد آه آبستن است و شوهر در حال حيض طال.٢
 .واسطه  غايب بودن نتواند يا برايش مشكل باشد آه پاك بودن زن را بفهمد  مرد به.٣
طالق بايد به صيغه عربى صحيح خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند و ظاهرًا عدالت ظاهرى در اينجا، مثل عدالِت در                                )  ۶۴٨مسئله  (

اهللا  نمايد و عدالت واقعى، يعنى عدالت به اين معنا آه بعد هم آشف خالف نشود، معتبر نيست و فقيه بزرگوار، مرحوم آية                           ماعت، آفايت مى  امام ج 
و اگر خود شوهر بخواهد صيغه طالق را بخواند و اسم زن او مثال فاطمه                ;  هم تبعًا للشهيد الثانى نظر مبارآش چنين بوده است         )قدس سره (بروجردى

 .»َزْوَجُة ُمَوآِِّلى فاِطَمُة طاِلٌق«: و اگر ديگرى را وآيل آند، آن وآيل بايد بگويد» ، زن من فاطمه رهاستَزْوَجِتى فاِطَمُة طاِلٌق«: باشد، بايد بگويد

 عده طالق
تواند فورًا شوهر  بعد از طالق مىيعنى اگرچه شوهرش با او نزديكى آرده باشد، ; زنى آه بالغه نشده و نيز زن يائسه، عده ندارد       )  ۶۴٩مسئله  (
 .آند

يعنى بعد از   ;  زنى آه بالغه شده و يائسه نيست، اگر شوهرش با او نزديكى آند و طالقش دهد، بعد از طالق بايد عده نگه دارد                              )  ۶۵٠مسئله  (
تواند  شود و مى   يد، عده او تمام مى      آنكه در پاآى طالقش داد، به قدرى صبر آند آه دو بار حيض ببيند و پاك شود، و همين آه حيض سوم را د                                   

 .تواند بعد از طالق، فورًا شوهر آند يعنى مى; ولى اگر پيش از نزديكى آردن با او طالقش بدهد، عده ندارد; شوهر آند
ق دهد،  بينند، چنانچه شوهرش بعد از نزديكى آردن او را طال             بيند، اگر در سّن زنهايى باشد آه حيض مى            زنى آه حيض نمى    )  ۶۵١مسئله  (

 .بايد بعد از طالق تا سه ماه عده نگه دارد
شود، اگر طالق    اند و از نظر پزشكى، يقينًا و قطعًا آبستن نمى             هايش را بسته   زنى آه با عمل جّراحى َرِحمش برداشته شده و لوله              )۶۵٢س  (

 بگيرد، آيا واجب است آه عده نگه دارد يا حكم زن يائسه و زير ُنه سال را دارد؟

٢۶/١١ .شود نمى بيند، بايد بعد از طالق، عده نگه دارد، ولو يقين دارد حامله مى اند، ولى در سّن آسى است آه حيض نى آه َرِحمش را درآوردهج ـ ز

/٧٠ 

نكه دهد و پيش از آ      آند و بعد او را طالق مى         اند و در زمان عقد، پسر از ُدُبر با او نزديكى مى                دخترى را براى پسرى عقد آرده        )۶۵٣س  (
 حكمش  چيست؟. دهند عده او تمام شود، او را شوهر مى
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به عالوه آه بر فرض وجوب عده و           ;  اگرچه احتياط مستحب اين است آه عده نگه دارد           ;  شود جانب، دخول در ُدُبر، موجب عده نمى         ج ـ به نظر اين     

 ١۵/٧/٧۴ .حرمت تزويج، اعالم هم غير الزم، بلكه در بعضى از موارد، حرام است

داند آه اگر دفعه سوم طالق بدهد، ديگر مجاز به ازدواج با او نيست، مگر با شرايطى آه                    مردى آه دوبار زنش را طالق داده و مى          )۶۵۴س  (
 حاال اگر بعد از طالق دوم چندين بار او را عقد موّقت آند و دوباره مدت را به او ببخشد، مجاز است؟. هاى عملّيه ذآر شده است در رساله

هاى عملّيه ذآر شده، مربوط به زنى است آه سه بار طالق داده شده است و تمام شدن زمان عقد موّقت يا بخشيدن آن، طالق                                          ه در رساله   ج ـ آنچ   

 ٢۶/١١/٧٠ .شود محسوب نمى

 با هم مصاحبت    توانند چگونه بايد باشد؟ آيا زن و مرد مى       ;  رفتار زن مطّلقه به طالق رجعى در برابر همسرى آه وى را طالق داده                )۶۵۵س  (
 گردد؟ داشته، برابر هم بدون حجاب باشند يا با هم بخوابند؟ و اصوًال چه چيزى موجب باطل شدن طالق مى

شاءاهللا رجوع   بلكه مطلوب و مرغوب است تا ان        ;  ج ـ در زمان عده، اگر زن آارهايى آه موجب جلب شوهر است، انجام دهد، نه تنها ممنوع نيست                          

و هر لفظى آه داللت بر رجوع نمايد و يا هر عملى، مانند بوسيدن و لمس آردن بدن محّقق شود، در                           ;  رم خانواده استمرار يابد    محّقق گردد و آانون گ     

 ٣٠/٨/٧١ .رجوع آافى است و مطّلقه در زمان عده رجعّيه، به حكم زوجه است و نگاه به او مانند زوجه، جايز است

 عده زنى آه شوهرش مرده است
يعنى از شوهر آردن خوددارى نمايد، اگرچه       ;  ى آه شوهرش مرده، اگر آبستن نباشد، بايد تا چهار ماه و ده روز عده نگه دارد                 زن)  ۶۵۶مسئله  (

ولى اگر پيش از گذشتن چهار ماه و        ;  و اگر آبستن باشد، بايد تا موقع زاييدن عده نگه دارد          ;  يائسه يا صيغه باشد، يا شوهرش با او نزديكى نكرده باشد          
گويند، و    صبر آند و اين عده را عده وفات مى              »أبعد االجلين «اش به دنيا آيد، بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش يعنى                         ز، بچه ده رو 

 .شود مخارج زن در عده وفات از ماترك شوهر پرداخت مى
اس رنگارنگ و سرمه آشيدن و               آردن، ولو با پوشيدن لب            براى زنى آه در عده وفات است، زينت نمودن و آرايش                             )  ۶۵٧مسئله   (
انجام  آه به جهت نيازهاى اجتماعى يا شرعى و يا غير آنها                     اّما مسافرتهاى عادى    ;  ديگرى آه زينت حساب شود، حرام است             آارهاى همچنين
 .دهد، حرام نيست مى

 طالق بائن و طالق ِرْجعى
تواند بدون عقد، او را به زنى قبول           يعنى نمى ;   خود رجوع آند    آن است آه بعد از طالق، مرد حق ندارد به زن              »  طالق بائن «)  ۶۵٨مسئله  (

 :نمايد، و آن بر پنج ِقسم است
 ; طالق زنى آه بالغه نشده باشد.١
 ;يعنى اگر سّيده است، بيشتر از شصت سال قمرى و اگر سّيده نيست، بيشتر از پنجاه سال قمرى داشته باشد;  طالق زنى آه يائسه باشد.٢
 ; شوهرش بعد از عقد با او نزديكى نكرده باشد طالق زنى آه.٣
 ;اند  طالق سوِم زنى آه او را سه دفعه طالق داده.۴
 . طالق ُخلع و مبارات.۵

 .تواند به او رجوع نمايد احكام اينها بعدًا گفته خواهد شد و غير از اينها طالق رجعى است آه بعد از طالق، تا وقتى زن در عده است، مرد مى

  آردناحكام رجوع
 :آند تواند به زِن خود رجوع در طالق رجعى، مرد به دو ِقسم مى) ۶۵٩مسئله (
 ;است  حرفى بزند آه معنايش اين باشد آه او را دوباره زن خود قرار داده.١
آند، رجوع   به قصد رجوع آارى آند آه از آن بفهمند آه رجوع آرده است، بلكه اگر قصد عدم رجوع هم داشته باشد و با او نزديكى                                                .٢
 .شود مى محقق

 طالق ُخلع
 .گويند» طالق ُخلع«بخشد آه طالقش دهد،  طالق زنى را آه به شوهرش مايل نيست و َمهر يا مال ديگر خود را به او مى) ۶۶٠مسئله (
او ببخشد و يا اگر ِدينى      اش را آه از او گرفته به او برگرداند و يا به               زنى آه از شوهر خود آراهت دارد و حاضر است همه َمهريه              )۶۶١س  (

 بر ذّمه شوهر دارد، ابراء نمايد تا شوهر او را طالق خلع بدهد، آيا بر زوج واجب است آه او را طالق خلع بدهد يا خير؟

گذرد و   شود و زوجه از همه آن مى       ج ـ آرى، واجب است، چون قول به جواز و عدم وجوب آن بر زوج، با فرض آنكه همه َمهر به زوج برگردانده مى                         

تواند و مجاز است آه زوجه را مطّلقه نمايد، مستلزم ظلم و تبعيض و عدم                   با توجه به آنكه اختيار طالق به دست زوج است و هر وقت آه بخواهد مى                   

ا عقًال و نقًال و آتابًا و        باشد، پس قول به جواز نادرست است و بايد قائل به وجوب شد، تا اين گونه امور آه همه آنه                         عدالت عقًال و عقالئًا و عرفًا مى       
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توان گفت دينى آه همه احكامش بر عدل و نفى ظلم است در يك                  ، و چگونه مى   »َو َتمَّْت َآِلَمُة َربَِّك ِصْدقًا َوَعْدالً      «:  سّنتًا منفى و مردود است، الزم نيايد       

ت بخواهد عقد را به هم بزند، اّما بر زوج واجب نكرده باشد آه با                 تواند آه هر وق    قرارداد به نام نكاح دايم آه عقدى الزم است، به زوج حق داده و مى                 

اش و اينكه حاضر است همه َمهر را هم آه از زوج در مقابل ُبضعش گرفته به او برگرداند و نتيجتًا راضى شده، نه شوهر داشته باشد و                                 آراهت زوجه 

ق خلع ندهد و اختيار انتخاب به عالوه از اصل طالق به دست او باشد، آيا چنين                       تواند طال  و اگر اسالم بگويد آه شوهر مى        ;  نه َمهر، طالق خلع بدهد     

توان قائل به عدم     حكمى تبعيض و ظلم و خالف عدل نبوده، و آيا توجه به اين لوازم باطله آه بطالنش ضرورى و خالف آتاب و سّنت و عقل است مى                               

الّطائفه و قاضى ابن براج و جماعتى، قائل به وجوب خلع بر               و ناگفته نماند آه شيخ    ;  وب شد وجوب شد، يا آنكه به طور مسّلم و قطعى بايد قائل به وج              

زوج در موردى آه خوف و احتمال وقوع زن، در معصيت ولو معصيت عدم تمكين و يا عدم اطاعت در موارد وجوب آن و يا غير آنها از معاصى وجود                                

و ناگفته نماند   ;  شود مال در مفروض سؤال آه غالبًا نيز هست، وجوب خلع از اين جهت هم ثابت مى                 باشند و با تحّقق اين خوف و احت         داشته باشد، مى  

نمايد، آما اينكه در مفروض سؤال،         آه بنا بر وجوب با امتناع زوج، دادگاه از باب واليت بر ممتنع از طرف زوج، زوجه را مطّلقه به طالق خلع مى                                

 ٢۶/١/٨٢ .الق خلع بايد مراعات شود و در اين جهت با بقّيه فرقى نداردمسئله حكمين و بقّيه امور مربوط به ط

 طالق ُمبارات
 .گويند» ُمبارات«اگر زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن، مالى به مرد بدهد آه او را طالق دهد، آن طالق را ) ۶۶٢مسئله (

 مسائل متفّرقه طالق
چه زن بداند آه او شوهرش نيست، يا گمان آند شوهرش           ;  نكه همسر خود اوست نزديكى آند     اگر آسى با زن نامحرمى به گمان اي       )  ۶۶٣مسئله  (

 .است، بايد عده نگه دارد
اگر مردى، زنى را گول بزند آه از شوهرش طالق بگيرد و با او ازدواج آند، اين فريب دادن و صحبت آردن، گرچه حرام و                               )  ۶۶۴مسئله  (

مرد، محكوم به بطالن نيست و از اين جهت، مثل بقّيه                    طالق گرفت و عده را نگاه داشت، ازدواج با آن                  اّما اگر نعوذ باهللا، زن       ;  معصيت است 
 .اند ولى هر دو معصيت بزرگى آرده; طالق و عقد آن زن با شرايطش صحيح است ازدواجهاست و

 .ادل برود و به دستور او عمل نمايدزنى آه شوهرش گم شده، اگر بخواهد با ديگرى ازدواج آند، بايد نزد مجتهد ع) ۶۶۵مسئله (
ميلى باطنى  اآنون گذشته از بى. من به اصرار بيش از حّد والدين و اقوام، برخالف ميل باطنى خود، مجبور به وصلت با مردى شدم    )۶۶۶س  (

مين جهت براى درخواست طالق به       به ه .  آورد 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           اّما دادگاه مى  ;  دادگاه مراجعه آردم  

 حال تكليف من چيست؟. ُعسر و َحَرج هست يا خير

تواند طالق دهد و يا زوج را به حكم واليت، مجبور به   شرعّيه به عنوان واليت بر ممتنع، مىشود و محكمه ج ـ مسئله ُعسر و َحَرج آه باعث طالق مى         

چون وضعيت يك   ;  از آن نيست   و در تحّقق ُعسر و َحَرج و احراز آن، فرقى بين زمان قبل از عروسى و بعد                  ;  طالق نمايد، بايد بر آن محكمه محرز گردد        

گردد،  بودن دختر از نظر اجتماعى عيب محسوب مى و با توجه به اينكه مطّلقه; رفتن، ممكن است آشكار باشد    خانواده قبل از عروسى و به خانه شوهر         

رسد  گونه موارد، به نظر مى     ، در اين  »َمهرم حالل، جانم آزاد   «:  با اين حال، اگر دخترى حاضر به بخشيدن َمهر به زوج باشد و به قول معروف بگويد                   

.براى قاضى امرى متعارف است و علمش چون از راه متعارف است، حّجت است، هر چند مطلق علم قاضى، حّجت نيست                     آه ُعسر، محقق و ثبوتش هم       

١/٨/۶٨ 

البته طالق دولتى توسط دولت غيرمسلمان           (ولى طالق شرعى نداده         ;  شوهر زنى تقريبًا يازده سال است آه او را ترك آرده                       )۶۶٧س   (
گويد آه طالق شرعى نگرفته      گذرد، به شوهر دوم مى     مدتى آه مى  .  آند زده سال، زن با مردى ديگر ازدواج مى       و بعد از اين يا    )  هندوستان داده شده  

آيا اين زن بايد از شوهر اول طالق بگيرد و دوباره با اين مرد عقد بخواند يا خير؟ و پسر به چه                               .  است، در حالى آه از شوهر دوم يك پسر دارد             
 آسى تعّلق دارد؟

داند، هر چند اين اعتقاد به خاطر عمل و التزام به                 رسد آه چون مرد، او را طالق داده و خود را طالق دهنده و زوجه را مطّلقه مى                          ىج ـ به نظر م      

مسئله ولو در (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 آرده         

 بنابراين، تمام آثار ازدواج صحيح بر ازدواج دوم مترّتب           ٣٥.»الُتْتَرُك المرئة بغير زوج والتجعل معّلقة      «:  و نبايد زوجه بدون زوج بماند آه       )  طالق باشد 

 ٧/١٠/٧٣ .زاده است است و پسر، از آِن شوهر دوم و حالل

                                                           
 .زن نبايد بدون همسر رها شود و نبايد در امر شوهرش، معّلق و بالتكليف باشد. ٣٥
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آسى آه زن خود را سه طالقه آرده است، اگر بخواهد مجددًا رجوع نمايد و نخواهد با زن سابقش شخص ديگرى ازدواج نمايد                                     )۶۶٨س  (
 تواند آن زن را صيغه موّقت آند يا به تعبير ديگر، ازدواج موّقت نمايد تا ديگر احتياجى به محّلل نباشد؟ ، آيا مى)محّلل(

و فرقى بين ُمتعه نمودن زوج اول و عقد دايم نيست و عقد دايم و متعه، قبل                 ;  عد از سه طالق، احتياج به محّلل است و هيچ راه ديگرى وجود ندارد              ج ـ ب  

 ۶/۶/٧۵ .از محّلل، باطل و فعل حرام است

، شخصًا اقدام به تفحص وى       »الى الحاآم لزوم الرفع   «مردى بيش از چهار سال است آه ناپديد گرديده و همسرش به لحاظ جهل به                      )۶۶٩س  (
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                                  

از پيدا شدن شوهر نااميد گرديده و در ُعسر و َحَرج           وجوبًا يا تبّرعًا، متكّفل مخارج و نفقه زن نگرديده و زن، اّدعاى ُعسر و َحَرج آرده و دادگاه هم                      
 توان حكم به طالق اين زن داد يا نه؟ با توجه به اين مسائل، آيا مى. بودن زن هم برايش ثابت گرديده است

هد و گذشت چهار سال بعد از        تواند طالق بد   ج ـ دادگاه جمهورى اسالمى فقط با استناد به ُعسر و َحَرج ُمحرز شده در مورد سؤال يا ساير موارد، مى                          

و ;  تقييد و تخصيص است    مراجعه به دادگاه و حاآم، در صورت ناپديد شدن شوهر، الزم نيست و ادّله َحَرج بر همه ادّله احكام، مقّدم و آبى از هر گونه                            

ليكن ;  ن از شوهر جدا شود و بتواند ازدواج نمايد          تر از طالق است، قضّيه را حل آرد، تا ز            از طالق آه آسان     ناگفته نماند آه شايد بتوان با راهى غير         

 ٢٨/٧/٧۵ .است طالق، متيّقن و احوط

 

 احكام َغصب
آن است آه انسان از روى ظلم، بر مال يا حّق آسى مسّلط شود و اين، يكى از گناهان بزرگ است آه اگر آسى انجام دهد، در قيامت                               »  غصب«

هر آس يك وجب زمين از ديگرى غصب           «:  روايت شده است آه فرمودند     )  صلى اهللا عليه وآله    (ماز پيامبر اآر   .  شود به عذابى سخت، گرفتار مى      
 .»اندازند آند، در قيامت، آن زمين را از هفت طبقه آن، مثل طوق به گردن او مى

 .ا به او بدهداگر انسان چيزى را غصب آند، بايد به صاحبش برگرداند، و اگر آن چيز از بين برود، بايد عوض آن ر) ۶٧٠مسئله (
اگر آسى در زمينى آه غصب آرده، زراعت آند يا درخت بكارد، زراعت و درخت و ميوه آن، مال خود اوست و چنانچه                                      )  ۶٧١مسئله  (

از زمين بَكَند، و    )  اگرچه ضرر نمايد  (صاحب زمين راضى نباشد آه زراعت و درخت در زمين بماند، غاصب بايد فورًا زراعت يا درخت خود را                       
مثال ;  بايد اجاره زمين را در مدتى آه زراعت و درخت در آن بوده، به صاحب زمين بپردازد و خرابيهايى را آه در زمين پيدا شده، درست آند                             نيز  

بور تواند صاحب زمين را مج      و اگر به واسطه اينها قيمت زمين از اولش آمتر شود، بايد تفاوت آن را هم بپردازد و نمى                      ;  جاى درختها را ُپر نمايد     
 .تواند غاصب را مجبور آند آه درخت يا زراعت را به او بفروشد آند آه زمين را به او بفروشد يا اجاره دهد، صاحب زمين نيز نمى

 .هرگاه، شخصى از روى جهل يا سهو يا نسيان در مال غير تصّرف آند و از بين برود، ضامن است) ۶٧٢مسئله (
تواند طلب خود را      شود، و چنانچه حاآم شرع او را َقسم داده باشد، مدعى نمى                 ّمه او برى نمى    خورد ذ  آسى آه َقسم دروغ مى     )۶٧٣مسئله  (

 .افتد تقاص آند، و مطالبه حّق او به قيامت مى
 اگر طفل ممّيز مال غير را از بين ببرد، چه حكمى دارد؟ )۶٧۴س (

 .ج ـ ضامن است و بايد بعد از تكليف، از عهده آن برآيد

 

 آند  انسان آن را پيدا مىاحكام مالى آه
واسطه آن صاحبش معلوم شود، احتياط واجب آن است آه از طرف             اى نداشته باشد آه به     مالى را آه انسان پيدا آرده، اگر نشانه       )  ۶٧۵مسئله  (

 .صاحبش صدقه بدهد
ر است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان دار آمت نخود نقره سّكه ۶/١٢اگر آسى مالى پيدا آند آه نشانه دارد و قيمت آن از )  ۶٧۶مسئله  (

تواند به قصد اينكه ملك خودش شود، بردارد و در            تواند بدون اجازه او بردارد، و اگر صاحب آن معلوم نباشد، مى              نداند آه راضى است يا نه، نمى       
ون تقصير او از بين برود، دادن عوض بر او واجب            بلكه اگر قصد ملك شدن هم نكرده و بد         ;  اين صورت، اگر از بين برود، نبايد عوض آن را بدهد           

 .نيست
تواند صاحبش را پيدا آند، اگرچه صاحب آن آافرى باشد             واسطه آن مى   اى دارد آه به    نشانه;  هرگاه چيزى آه انسان پيدا آرده      )  ۶٧٧مسئله  (

، بايد اعالن آند، و چنانچه از روزى آه آن را پيدا آرده دار برسد  نخود نقره سّكه۶/١٢آه در امان مسلمانان است، در صورتى آه قيمت آن چيز به             
 .اى يك مرتبه در محِل اجتماع مردم اعالن آند، آافى است تا يك هفته هر روز و بعد تا يك سال، هفته
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 وقت صاحبش پيدا    تواند آن را براى خود بردارد، به قصد اينكه هر           اگر آسى تا يك سال اعالن آند و صاحب مال پيدا نشود، مى              )  ۶٧٨مسئله  (
ولى احتياط مستحب آن است آه از طرف صاحبش                ;  به او بدهد    شد، عوض آن را به او بدهد، يا براى او نگهدارى آند آه هر وقت پيدا شد،                               

 .بدهد صدقه
گرى آه محِل اجتماع  دار برسد، چنانچه اعالن نكند و در مسجد يا جاى دي            نخود نقره سّكه   ۶/١٢اگر قيمت چيزى آه پيدا آرده به        )  ۶٧٩مسئله  (

 .مردم است، بگذارد و آن چيز از بين برود، يا ديگرى آن را بردارد، آسى آه آن را پيدا آرده، ضامن است
 .آند بايد ولّى او اعالن آند مالى را آه بچه نا بالغ پيدا مى) ۶٨٠مسئله (
 

 واليت بر اوالد و تصّرف در اموال آنان
 گردد؟ واند حسابرسى اموال خود را از ولّى قهرى بخواهد، يا اعمال وى حمل بر صّحت مىت آيا صغير بعد از رشد مى )۶٨١س (

و جهات ديگر، بر صغير است آه تخّلف ولّى را با َقَسم و » اصالة الصحة«ليكن به حكم ; ج ـ صغير پس از رشد، حّق حسابرسى مال خود را از ولّى دارد

 ٢۴/١١/٧١ .دهد ِن َقَسم و قضا، دعوا را فيصله مىپس موازي. َحلف اثبات نمايد، چون منكر است

 تواند ولّى قهرى طفِل صغير را پس از ثبوت اضرار به اموال او عزل آند؟ آيا حاآم مى )۶٨٢س (

 ٢٩/۶/٧١ .تواند از باب حسبه و واليت، او را عزل نمايد ج ـ اگر با ضّم امين نتواند جلوى اضرار را بگيرد، مى

 دارد؟ ه منزل صغار و خوردن غذاى آنان چه حكمىرفت و آمد ب )۶٨٣س (

، مانعى  )آه جزو لوازم زندگى اسالمى و انسانى و عاطفى است          (ج ـ رفت و آمد به منزل صغار و استفاده از غذاهاى آنان به عنوان دوستى و ميهمانى                      

جهات ماّدى هم جبران      عتبر است و طبيعى است آه از         ليكن اجازه قّيم و ولّى، م        ;  چون مصلحت عاطفى و عظمت اجتماعى صغار در آن است              ;  ندارد

 ٩/١١/٧٠ .آرى، اگر رفت و آمد به قصد خيانت و سوء استفاده باشد، حرام است. شود، چون رفت و آمد و ميهمانى طرفينى است مى

 شود؟  مىآيا عدم قبول هبه و صلح بالعوض به نفع طفل، از جانب ولّى، عدم رعايت صالح و صرفه طفل محسوب )۶٨۴س (

 ٢٩/۶/٧١ .هاى ديگرى باشد آه ضرر مالى ناشى از عدم قبول هبه و صلح را جبران نمايد ج ـ آرى، مگر آنكه جنبه

رغم  حال اگر ولّى با سوء نّيت، مال صغير را به خود يا نزديكان خود منتقل آند و على                      .  تشخيص غبطه صغير به عهده ولّى است          )۶٨۵س  (
 به غبطه او در اين ميان دارد، آيا حاآم حّق دخالت دارد؟غبن ُمَوّلى عليه، اصرار 

بلكه دخالت، بر حاآم الزم و واجب است و بايد براى اعمال آينده ولّى، ضّم امين نمايد و از آن به بعد، عمل ولّى، بدون نظر             ;  ج ـ نه تنها حّق دخالت دارد      

 ١١/١/٧۴ .ز بنمايدو موافقت امين، غير جايز و باطل است، حّتى اگر رعايت غبطه ني

براى تصّرف در اموال صغير آه از پدر به ارث رسيده است، از چه آسى بايد اجازه گرفت و چه آسى واليت بر اموال صغير را                                 )۶٨۶س  (
 دارد؟

سب ادّله امر به بّر و       يعنى مادر آه ح   (ج ـ تصّرف در اموال صغير آه از پدرشان مانده است، بايد با اجازه و رعايت مصلحت از طرف قّيم قهرى باشد                             

احسان و معروف آه عمده دليل بر واليت است، واليت بر آنان دارد، و عدم سؤال و جواب آن در روايات، به اعتبار و شرايط خاّصه آن ازمنه بوده آه                                   

ق ادّله واليت و تحقق قدرت اقتصادى در         اند آه بتوانند آارساز در آنها باشند، و با فرض شمول و اطال                زنان، معموًال در امور اقتصادى دخالتى نداشته       

، و تفصيل »و هو آما ترى» «ال حّجت «است به   »  حّجت«توان از آن صرف نظر نمود و صرف نظر آردن، رفع يد از               امروز و شرايط خاّص زمان، نمى     

 و با تعارض واليت مادر با واليت پدربزرگ »بعضو أولوا األرحام بعضهم أولى ب«: زيادتر بحث را در جاى خود بايد جستجو نمود، و به حكم آيه شريفه           

/٢٩/۴ .و بر قّيم قهرى است آه تا حّد امكان و مقّررات قانونى در حفظ اموال صغار، آوشا باشد; )مادر مقّدم و اولويت دارد و با نبود مادر، پدربزرگ

٧٨ 

 

 احكام سر بريدن و شكار آردن حيوانات
شود، سر بُبرند ـ چه وحشى باشد، چه اهلى ـ بعد از جان دادن، گوشت                   به دستورى آه بعدًا گفته مى      اگر حيوان حالل گوشت را       )  ۶٨٧مسئله  (

ولى حيوانى آه انسان با آن وطى و نزديكى آرده و حيوانى آه نجاستخوار شده ـ اگر به دستورى آه در شرع معّين                             ;  آن حالل و بدن آن، پاك است       
 . بعد از سر بريدن، گوشت آن حالل نيستاند، آن را استبرا نكرده باشند ـ نموده
حيوان حالل گوشت وحشى، مانند آهو وآبك و بز آوهى، و حيوان حالل گوشتى آه اهلى بوده و بعدًا وحشى شده، مثل گاو و                                  )  ۶٨٨مسئله  (

ولى حيوان حالل    ;  حالل است شود، آنها را شكار آنند، پاك و               شتر اهلى آه فرار آرده و وحشى شده است، اگر به دستورى آه بعدًا گفته مى                            
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واسطه تربيت آردن اهلى شده است، با شكار آردن، پاك و                        اهلى، مانند گوسفند و مرغ خانگى و حيوان حالل گوشت وحشى آه به                            گوشت
 .شود نمى حالل
بنابراين، بچه  .   نمايد شود آه بتواند فرار آند يا پرواز         حيوان حالل گوشت وحشى، در صورتى با شكار آردن پاك و حالل مى                 )  ۶٨٩مسئله  (

تواند  اش را آه نمى    شود و اگر آسى آهو و بچه        تواند پرواز نمايد، با شكار آردن پاك و حالل نمى            تواند فرار آند و بچه آبك آه نمى          آهو آه نمى  
 .اش حرام است فرار آند، با يك تير شكار نمايد، آهو حالل و بچه

 دستور سر بريدن حيوانات
سر بريدن حيوان آن است آه چهار رگ بزرگ گردن آن را از پايين برآمدگى زير گلو به طور آامل بُبرند، و اگر آنها را                          دستور  )  ۶٩٠مسئله  (

 .بشكافند، آافى نيست

 شرايط سر بريدن حيوان
 :سر بريدن حيوان، پنج شرط دارد) ۶٩١مسئله (
اظهار دشمنى نكند،   )  صلى اهللا عليه وآله   (نباشد و يا با اهل بيت پيامبر       ندبرد ـ چه مرد باشد، چه زن ـ بايد آافر معا            آسى آه سر حيوان را مى      .١

 ;تواند سر حيوان را بُبرد و بچه هم اگر ممّيز باشد، يعنى خوب و بد را بفهمد، مى; يعنى ناصبى نباشد
ميرد، با چيز تيزى     ر حيوان را نُبرند، مى    ولى چنانچه آهن پيدا نشود و طورى باشد آه اگر س           ;   سر حيوان را با چيزى بُبرند آه از آهن باشد            .٢

توان سر آن را بريد، بلكه اگر آهن در اختيار او نباشد، هر چند سر بريدن حيوان به حّد                      ، مى )مانند شيشه و سنگ تيز    (آه چهار رگ آن را جدا آند         
 ;اضطرار نرسد، سر بريدن با آنها و يا با استيل، مانعى ندارد

قبله سر بُبرد، اگر عمدًا حيوان را رو به قبله نكند،              به داند بايد رو   وى بدن حيوان رو به قبله باشد و مسلمانى آه مى             در موقع سر ُبريدن، جل      .٣
يا نداند قبله آدام طرف است، يا نتواند حيوان را رو به قبله آند،        ولى اگر فراموش آند، يا مسئله را نداند، يا قبله را اشتباه آند،            ;  شود حيوان حرام مى  

 ;ندارد اشكال
خواهد سر حيوان را بُبرد يا آارد به گلويش بگذارد بايد به قصد سر بريدن، نام خدا را ببرد و اگر بدون چنين قصدى نام خدا را                                      وقتى مى .  ۴
دا را نبرد،    ولى اگر از روى فراموشى نام خ         ;  شود و خوردنش حرام است       مثل آنكه نام خدا را به جهت ديگرى برده، آن حيوان حالل نمى                    ببرد،

 ;اشكال ندارد
 .اگرچه مثال چشم يا ُدم خود را حرآت دهد، يا پاى خود را به زمين زند آه معلوم شود زنده بوده است;  حيوان بعد از سر بريدن حرآتى بكند.۵
 آافى است يا نه؟» اهللا مبس«ها گوسفند و گاو و مرغ را ذبح آرد، آيا گفتن فقط يك  اگر با فشار يك آليد بتوان در يك لحظه ده )۶٩٢س (

ذبح »  اهللا بسم«بگويدتا همه با ذآر       »  اهللا بسم«ج ـ در صورتى آه اّتصال در آشتن آنها باشد و طول نكشد، اشكالى ندارد وگرنه بايد به طور مرتب                                

 ۶/۶/٧۵ .شوند

گاه، حيوان را گاهى پشت به قبله آرده و گاهى           با توجه به اينكه دست    ;  ذبح حيواناتى مانند مرغ به وسيله دستگاه، شرعًا چگونه است             )۶٩٣س  (
 شود؟ تر از محِل تعيين شده بريده مى شود، و گاهى سر، باالتر يا پايين در يك لحظه، سر چند حيوان بريده مى

 چندين حيوان با يك     ج ـ شرايط تذآيه هر آجا مراعات شود، موجب حّليت و تذآيه است و در اين حكم، بين دستگاه و غير آن، فرقى نيست و سربريدن                              

تر، اگر   و نسبت به بريده شدن باالتر يا پايين          ;  چون در تذآيه شرط نيست آه حيوانها تنها تذآيه شوند             ;  شود دستگاه در يك زمان، باعث حرمت نمى         

ا همچون يدشان حّجت بر حلّيت      آنه سوق ناگفته نماند آه بازار مسلمين و     .  شده، حالل است، وگرنه حرام     اطمينان و يقين حاصل شد آه چهار رگ بريده         

 ١۴/۶/٧۴ .نگريست رسد و موجود است، با نگاه ترديد آنچه در آنجا به فروش مى به و تذآيه است و نبايد

 ذبح حيوان با آارد استيل چه حكمى دارد؟ )۶٩۴س (

و اّما با وجود آهن، آفايت ذبح، منوط به صدق آهن    ;  اشدج ـ ذبح با استيل، با نبودن آهن و در اختيار نداشتن آن، ظاهرًا آافى است، گرچه استيل آهن نب                   

 ۵/١٠/٧۵ .دانند ُربا آن را بگيرد، مردم آن را آهن مى است، عرفًا، و ظاهرًا اگر آهن

 اگر به جاى بريدن سر حيوانات آوچك و پرندگان، سر آن را با دست بَكنند، چه حكمى دارد؟ )۶٩۵س (

 .پرنده آوچكى مثل گنجشك را بَكنند، حرام و نجس استج ـ در صورتى آه سِر حيوان يا حّتى 

 آيا خوردن ذبيحه اهل آتاب، جايز است؟ )۶٩۶س (

اهللا و تسميه بوده، و در اين جهت فرقى بين           ج ـ ذبيحه آنان محكوم به حرمت است و خوردنش جايز نيست، مگر آنكه احراز شود آه ذبيحه آنها با بسم                      

شود، معيار در    استفاده مى )عليهم السالم (بيت طور آه از آتاب و روايات اهل         باشد، و ظاهرًا همان     مانان و آّفار نمى    اهل آتاب و غير آنها از غيرمسل        

 .حلّيت ذبايح آنها، ذبح و تسميه است، هرچند رعايت احتياط نسبت به ذبيحه همه آنها مطلوب است
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 دستور آشتن شتر
ز جان دادن، پاك و حالل باشد، بايد عالوه بر رعايت پنج شرطى آه براى سر بريدن                               اگر بخواهند شتر را بكشند آه بعد ا             )  ۶٩٧مسئله  (

 .اش فرو آنند حيوانات گفته شد، آارد يا چيز ديگرى را آه از آهن و ُبرنده باشد، در گودى بين گردن و سينه
يا گوسفند و گاو و مانند اينها را مثل شتر، آارد در               اگر به جاى اينكه آارد را در گودى گردن شتر فرو آنند، سر آن را بُبرند،                     )  ۶٩٨مسئله  (

ولى اگر چهار رگ شتر را بُبرند و تا زنده است به دستورى آه گفته شد، آارد در گودى گردنش                       ;  گودى گردنشان فرو آنند، گوشت آنها حرام است        
اينها فرو آنند وتا زنده است سر آن را بُبرند، حالل و پاك                فرو آنند، گوشت آن حالل است، و نيز اگر آارد در گودى گردن گاو يا گوسفند و مانند                        

 .است

 احكام شكار آردن با اسلحه
 :اگر حيواِن حالل گوشت وحشى را با اسلحه شكار آنند، با پنج شرط حالل و بدنش پاك است) ۶٩٩مسئله (
واسطه تيز بودن، بدن حيوان را پاره آند، و اگر به وسيله دام             اسلحه شكار، مثل آارد و شمشير برنده باشد، يا مثل نيزه و تير، تيز باشد آه به                 .١

شود و خوردن آن هم حرام است، و اگر حيوانى را با تفنگ شكار آنند، چنانچه گلوله                     يا چوب و سنگ و مانند اينها حيوانى را شكار آنند، پاك نمى              
 ;در بدن حيوان فرو رود و آن را پاره آند، پاك و حالل است

، اظهار دشمنى   )صلى اهللا عليه وآله   (آند ـ چه مرد باشد، چه زن ـ بايد آافر معاند نباشد و يا با اهل بيت پيامبر                      حيوانى را شكار مى    آسى آه    .٢
 ;تواند حيوان را شكار آند و آن حيوان حالل است نكند، يعنى ناصبى نباشد، بچه هم اگر ممّيز باشد، يعنى خوب و بد را بفهمد، مى

آند و اّتفاقًا حيوانى را بكشد، آن حيوان پاك نيست و خوردن آن هم                  اى شكار آردن حيوان به آار برد و اگر مثال جايى را نشان                اسلحه را بر   .٣
 ;حرام است
 ;ولى اگر فراموش آند، اشكال ندارد; شود  در وقت به آار بردن اسلحه، نام خدا را ببرد و چنانچه عمدًا نام خدا را نبرد، شكار حالل نمى.۴
 وقتى به حيوان برسد آه مرده باشد، يا اگر زنده است، به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد و چنانچه به اندازه سر بريدن وقت باشد و سر                                            .۵

 .حيوان را نُبرد تا بميرد، حرام است

 صيد ماهى
 آن حالل است و چنانچه در آب زنده صيد شده        دار را زنده از آب بگيرند و بيرون از آب جان دهد، پاك و خوردن               اگر ماهى َفلس  )  ٧٠٠مسئله  (

فلس را اگرچه    باشد و اگر به غير از صيد بميرد، بدنش پاك، ولى خوردن آن حرام است و ماهى بى                        و در تور يا شبكه مرده، خوردنش حالل مى           
 .زنده از آب بگيرند و بيرون از آب جان دهد، حرام است

 يا موج آن را بيرون بيندازد، يا آب فرو رود و ماهى در خشكى بماند، چنانچه بداند آه آن ماهى                           اگر ماهى از آب بيرون بيفتد،      )  ٧٠١مسئله  (
 .زنده از آب بيرون افتاده، خوردن آن حالل است

 .خوردن ماهى زنده، اشكال ندارد) ٧٠٢مسئله (
سؤال .  ميرد آنند و ماهى صيد شده در آب مى        مىآنند آه ماهى را از دريا به وسيله تورهاى ثابت صيد              اى از صيادان نقل مى     عده  )٧٠٣س  (

 اين است آه آيا اين ماهى حالل است يا حرام؟ و حكم اين عمل چيست؟

.ج ـ اگر ماهى زنده صيد شود و در تور و شبكه بيفتد، حالل است، هر چند بعد از آن در آب بميرد، چون صيد ماهى به طور زنده، ظاهرًا تذآيه آن است                                  

١۵/۴/٧۴ 

 اگر مسلمان ببيند آه ماهى را آافر از آب بيرون آورد، يا ببيند موج دريا ماهى را در خشكى رها آرد، آيا حالل است يا خير؟ )٧٠۴س (

ج ـ 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 است و                                                     

و اّما نسبت به موج دريا، اگر       ;  آند  آفايت مى  »َاْخُذُه ِمن الماِء َحّياً   «آما  اينكه در تذآيه ماهى، نه تسميه شرط است و نه اسالم، بلكه                 ;  داردموضوعيت ن 

 ٢٨/٢/٧۶ .او را زنده بگيرند، مذّآى است، چون حّيًا اخذ شده، ولى اگر بعد از موتش او را بيابند، مذّآى نيست

 

  و آشاميدنيهااحكام خوردنيها
 .خوردن گوشت مرغى آه مثل شاهين چنگال دارد، حرام است و خوردن گوشت پرستو و ُهدُهد، مكروه است) ٧٠۵مسئله (
 :چهارده چيز از حيوانات حالل گوشت، حرام است) ٧٠۶مسئله (
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 .٩; يزى آه در مغز آّله است و به شكل نخود است       چ.  ٨;  )دنبالن(تخم  .  ٧;  )ُدشَول( غدد   .۶;  دان  بچه .۵;   َفْرج .۴;   نرى .٣;   فضله .٢;   خون .١
 .١۴;   مثانه .١٣;  )طحال( سپرز   .١٢;  دان زهره.  ١١;  )آه در دو طرف تيره پشت است       ( ِپى   .١٠;  آه در ميان تيره پشت است      )  نخاع(مغز حرام   

 .چشم) عدسى و سياهى(مردمك 
براى شفا، و خوردن ِگل داغستان و ِگل ارمنى براى معالجه، اگر             )  المعليه الس (خوردن مقدار آمى از تربت حضرت سّيدالشهداء       )  ٧٠٧مسئله  (

 .درمان، منحصر به خوردن اينها باشد، اشكال ندارد
 .خوردن چيزى آه براى انسان ضرر دارد، حرام است) ٧٠٨مسئله (
تياط واجب نبايد بنشيند و چيز خوردن از        خورند، اگر انسان يكى از آنان حساب شود، بنا بر اح           اى آه در آن شراب مى      سر سفره )  ٧٠٩مسئله  (

 .است آن سفره، حرام
 اند؟ با توجه به اينكه حيوانات دريايى از تنّوع زيادى برخوردارند، آدام نوع حالل گوشت و آدام حرام )٧١٠س (

، مخصوصًا آنها آه داراى پوستى شبيه به           اند و بقّيه   ج ـ ماهيهاى بدون َفلس و حيوانات دريايى آه شبيه و يا همنام آنها درخشكى حرام است، حرام                         

اند و مسئله هم مصّب اجتهاد است و         توان حكم به حرمت نمود و حسب قاعده و اصل حّليت حالل             فلس باشند و يا همانند آنها درخشكى حالل است، نمى          

 ١٧/٧/٧٨ .به شهرات مّدعات، همانند نفى خالفها اعتماد نمودن، مشكل، بلكه ممنوع است

گوشت خرگوش چه حكمى دارد؟ آيا محكوم به حرمت است يا حّليت؟ در صورت حرام بودن، اگر خاصيت درمانى داشته باشد، آيا                            )٧١١س  (
 توان به اندازه ضرورت و طبق عقيده عاّمه براى رفع پادرد، خصوصًا در افراد پير، از آن استفاده آرد؟ مى

ليكن اگر پزشك تشخيص دهد آه درمان درد منحصر به آن است، به اندازه                    ;  استفاده آرد توان از آن      ج ـ خوردن گوشت خرگوش، حرام است و نمى            

 ۴/١٢/٧۴ .ضرورت، مانعى ندارد

رسد، نياز به تحقيق در مورد         شود و به فروش مى      آيا گوشتهاى وارداتى آه توسط دولت جمهورى اسالمى ايران وارد آشور مى                  )٧١٢س  (
 ات از طريق دولت شود، آافى و خوردن آن حالل است؟ذبح شرعى دارد يا همين آه صدق وارد

حّليت است و  رسد نيز محكوم به تذآيه و دار آه در بازار مسلمين به فروش مى آما اينكه ماهيهاى فلس; ج ـ تحقيق الزم نيست و خوردن آن حالل است       

تشخيص دهد آه جزو آدام          فلس، تا حرام باشد و نتواند           م بى  است تا حالل باشد، يا از قس             دار با شّك در  اينكه آيا ماهى از قسم ماهيهاى فلس                     

گردد و به مقتضاى قاعده يا اصل عدم تذآيه،              نمى آرى، شّك در تذآيه در مطلق لحوم، سبب حل             .  برائت، حالل است    ماهيهاست، به حكم اصل حّل و        

 .محكوم به حرمت است

 

 احكام َنذر و َعهد
 .ار خيرى را براى خدا به جا آورد، يا آارى را آه انجام ندادن آن بهتر است، براى خدا ترك نمايدآن است آه انسان ملتزم شود آه آ» نذر«
چنانچه بهبود يابم، براى      «:  پس اگر آسى مثًال بگويد       .  در نذر بايد صيغه خوانده شود و الزم نيست آن را به عربى بخوانند                       )  ٧١٣مسئله  (

 .ر او صحيح است، نذ»خداست بر من آه ده تومان به فقير بدهم
اند، يا   بنابراين، نذر آردن آسى آه او را مجبور آرده              .  نذر آننده بايد مكّلف و عاقل باشد و به اختيار و قصد خود نذر آند                        )  ٧١۴مسئله  (
 .اختيار نذر آرده، صحيح نيست واسطه عصبانى شدن، بى به

 .ر، مانند حّق استمتاع به طور متعارف باشد، باطل استنذر زن بدون اجازه شوهرش اگر مانع از حقوق واجبه شوه) ٧١۵مسئله (
 .هرگاه زن نذر آند و نذرش صحيح باشد، شوهرش حق ندارد نذر او را به هم بزند يا او را از عمل آردن به نذر باز دارد) ٧١۶مسئله (
تواند پياده به آربال برود، اگر نذر آند          ى آه نمى  تواند نذر آند آه انجام آن برايش ممكن باشد، بنابراين، آس             انسان آارى را مى   )  ٧١٧مسئله  (

 .آه پياده برود، نذر او صحيح نيست
 .اگر انسان نذر آند آه آار حرام يا مكروهى را انجام دهد، يا آار واجب يا مستحّبى را ترك آند، نذر او صحيح نيست) ٧١٨مسئله (
 يا امامزادگان چيزى نذر آند، بايد آن را به مصارف حرم از قبيل فرش و پرده                 )عليهم السالم (اگر آسى براى حرم يكى از امامان      )  ٧١٩مسئله  (

تواند به   تواند به خدامى آه مشغول خدمت هستند بدهد، چنانچه مى                 يا امامزاده نذر آند، مى       )  عليه السالم (و روشنايى برساند، و اگر براى امام           
 .ه منذورله برساندمصارف حرم يا ساير آارهاى خير به قصد باز گشت ثواب آن ب

باشد و نذر را با صيغه      )  عليه السالم (نذر آرد اگر دخترم بهبود يابد، نصف َمهر او براى حضرت ابوالفضل            .  زنى دخترش بيمار شد     )٧٢٠س  (
 شرعى انجام داده، آيا نذر او درست است؟

 ١٣/٢/٧۵ .هد، مانعى ندارد، ليكن الزم نيستآرى، خود دختر اگر خواست انجام د. ج ـ چون نذر در حّق غير است، الزم الوفا نيست
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اگر حاجت  !  يا اباالفضل «:  گويند يا مى »  دهم اگر بيمار من بهبود يابد، فالن عمل را انجام مى          !  خدايا«:  گويند آسانى آه در نذر مى      )٧٢١س  (
 الوفاست يا خير؟ گونه نذرها الزم ، آيا اين»مرا دادى، فالن چيز نذر تو باشد

٢٠ .هاى عملّيه آمده است هر چند نذر شرعِى موجب آّفاره، بايد به همان نحو باشد آه در رساله; ان بايد عمل آرد و نبايد تخّلف نمودج ـ در حّد تو

/٢/٧۵ 

آيا هر زمانى آه ممكن     .  شخصى نذر آرده آه مال معّينى را در روز معّينى صرف آار خيرى آند و در آن روز معّين نتوانسته است                      )٧٢٢س  (
 بايد انجام دهد؟شد، 

 .اّما اگر انجام دهد، احوط است; ج ـ الزم نيست بعدًا انجام دهد

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                                  )٧٢٣س  (
 دارد؟ آيا قاصر و مقصر بودن، تأثير در حكم دارد؟

 ٢١/٩/٧٠ . ـ جهل در احكام وضعّيه، عذر نيست و آّفاره الزم استج

 آيا در عقد موّقت، نذر زن منوط به اجازه شوهر است يا خير؟ )٧٢۴س (

 .آما اينكه اگر مانع از حقوق واجبه شوهر نباشد، در زن دايمى نيز اجازه شوهر، الزم نيست; در نذر زن غيردايمى، اجازه شوهر شرط نيست; ج ـ خير

 

 احكام َقَسم خوردن
اگر آسى قسم بخورد آه آارى را انجام دهد يا ترك آند و مثال قسم بخورد آه روزه بگيرد يا دخانيات استعمال نكند، چنانچه عمدًا              )  ٧٢۵مسئله  (

ها را نتواند انجام دهد، بايد سه روز روزه           مخالفت آند، بايد آّفاره بدهد، يعنى يك بنده آزاد آند يا ده فقير را سير آند، يا آنان را بپوشاند، و اگر اين                              
 .درپى باشد بگيرد و بنا بر احتياط واجب، پى

 :قسم چند شرط دارد) ٧٢۶مسئله (
خواهد نسبت به مال خودش قسم بخورد، بايد در حال بالغ شدن، سفيه نباشد و از                      خورد، بايد بالغ و عاقل باشد و اگر مى             آسى آه قسم مى     .١

همچنين است اگر در حال       ;  اند، درست نيست    پس قسم خوردن بچه و ديوانه و مست و آسى آه مجبورش آرده                  .  قسم بخورد روى قصد و اختيار       
 ;عصبانى بودن، بدون قصد، قسم بخورد

 و اگر   خورد ترك آند، بايد واجب و مستحب نباشد،         خورد انجام دهد، بايد حرام و مكروه نباشد، و آارى را آه قسم مى                 آارى را آه قسم مى      .٢
قسم بخورد آه آار مباحى را به جا آورد، بايد ترك آن در نظر مردم، بهتر از انجام دادنش نباشد، و نيز اگر قسم بخورد آار مباحى را ترك آند، بايد                                 

 ;انجام دادن آن در نظر مردم، بهتر از ترآش نباشد
همچنين اگر به اسمى قسم بخورد آه . »اهللا«و » خدا«مانند ; شود ته نمى به يكى از اسامى خداوند عالم قسم بخورد آه به غير ذات مقدس او گف     .٣

آيد، مثل آنكه به خالق و  شود آه هر وقت آسى آن اسم را بگويد، ذات مقدس حق در نظر مى گويند، ولى به قدرى به خدا گفته مى به غير خدا هم مى   
آيد، ولى او قصد خدا را آند، مقتضاى احتياط عمل            ون قرينه، خدا به نظر نمى      بلكه اگر به لفظى قسم بخورد آه بد        ;  رازق قسم بخورد، صحيح است     

 ;باشد به آن قسم است، بلكه لزوم عمل خالى از قّوت نمى
 ;ولى آدم الل اگر با اشاره قسم بخورد، صحيح است;  قسم را به زبان بياورد و اگر بنويسد يا در قلبش آن را قصد آند، صحيح نيست.۴
خورد، ممكن باشد و بعد تا آخِر وقتى آه براى قسم معّين آرده، ناتوان شود                 به قسم براى او ممكن باشد و اگر موقعى آه قسم مى             عمل آردن    .۵

ناگفته نماند آه قسمهاى متعارف آه براى اثبات حّقانّيت گفتارها و                 .  خورد يا برايش مشّقت داشته باشد، قسم او از وقتى آه ناتوان شده به هم مى                       
: فرمايد خورد، مى  گيرد، اگر دروغ باشد، حرام و معصيت است و در روايت آمده آه ذات بارى، به آسى آه به او قسم دروغ مى                        ها انجام مى  رفتار

آرى، قسم دروغ براى احقاق حق و يا رفع ظلم،           .  و اگر راست باشد، مكروه و ناپسند است       ;  »!تر پيدا نكردى آه به او قسم بخورى؟         از من ضعيف  «
 .راه منحصر به آن باشد، تجويز شده و به هر حال، ترك قسم، مطلقًا مطلوب استاگر 

 

 احكام ِهبه
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 و يكى از                      )٧٢٧س  (
ز اجازه پسر غايب، پدر از دنيا رفته و بعد از او قبض را اجازه آرده، آيا اين هبه صحيح                        غايب، اموال هبه شده را فضوًال قبض آرده و قبل ا             پسر

 است يا خير؟

 ١٢/۶/٧۴ .چون قبض او در زمان پدر تحقق پيدا نكرده است; ج ـ در فرض سؤال، هبه نسبت به غايب، باطل است



 ٨٦                                                                               اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى                  مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آيةمنتخب األحكام
 

گويد از آن آار پشيمان است، آيا        اخته و بعد از سالهاى متمادى مى      اگر شخصى ملكى را پشت قباله عروس خود به عنوان َمهرّيه اند              )٧٢٨س  (
 پشيمانى او سودى دارد يا خير؟

ولى اگر به عروس خود بخشيده، اگر از َرِحم نباشد، تا وقتى آه عين باقى                   ;  ج ـ اگر مال را به عنوان مهرّيه عروس خود قرار داده حّق برگشت ندارد                  

 ٢۴/١١/٧۴ .است، حّق برگشت دارد

تواند  در زمان عقد، هدايايى به همسرش داده است، آيا مى          .  دهد همسر شخصى پس از گذشت مدتى از عقد ازدواج او را طالق مى                )٧٢٩س  (
 تواند نصف َمهرّيه را مطالبه آند يا نه؟ اى آرد، آيا پدر دختر مى آن هدايا را مطالبه آند يا نه؟ و اگر چنين مطالبه

است، حّق   زوجه است، و هبه زوج به زوجه و بالعكس، در حكم هبه به َرِحم                      به همسر در زمان عقد، ظاهرًا هبه به            ج ـ چون هداياى پرداخت شده        

 ٨/٨/٧۵ .چه قبل از طالق مطالبه آند و چه بعد از طالق; برگشت ندارد

 

 احكام وقف
مانند اينكه  ;   براى آار و يا مصرفى تعيين نمايد          آن است آه انسان ملكى را ثابت نگه دارد و منافع آن را براى شخص يا اشخاص يا                         »  وقف«

و به  »  موقوفه«شود   و به مالى آه وقف مى      »  وقف«به اين آار در اصطالح       .  زمينى را براى مسجد يا حسينيه يا مدرسه و يا فقرا مخصوص سازد               
 .شود گفته مى» موقوف عليه«و به آسى آه براى او يا مصرفى آه براى آن وقف شده » واقف«وقف آننده 

آه اختصاص به افراد خاصى ندارد، مانند       »  وقف عام «;  ، مانند آنكه چيزى را براى اوالد خود وقف نمايد          »وقف خاص «:  وقف بر دو نوع است    
 .آنكه چيزى را براى مسجد يا حسينيه و يا فقرا وقف آند

توانند آن را ببخشند يا بفروشند و آسى هم از             ن نمى شود و خود او و ديگرا       اگر آسى چيزى را وقف آند، از ِملك او خارج مى            )  ٧٣٠مسئله  (
 .، احكام خريد و فروش گفته شده، فروختن آن اشكال ندارد»رساله توضيح المسائل«ولى در بعضى از موارد آه در ; برد آن ملك ارث نمى

است و محتاج    وقف، صحيح »  را وقف آردم  خانه خود   «:  بلكه اگر آسى مثال بگويد    ;  الزم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند       )  ٧٣١مسئله  (
 .به قبول هم نيست، حّتى در وقف خاص

، و يا »اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد  «:  پس اگر مثال بگويد   .  آند، بايد براى هميشه وقف آند      آسى آه مالى را وقف مى     )  ٧٣٢مسئله  (
شود، به اين معنا     ، باطل ولى وقْف به حبس تبديل مى        »باشد، و بعد دوباره وقف باشد      اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف ن                «:  بگويد

 .تواند تصّرفات منافى با استيفاى منافع آسانى آه براى آنها وقف شده، انجام دهد آه واقف نمى
مردن من وقف باشد، وقف صحيح است، الزم نيست وقف از موقع خواندن صيغه باشد، بنابراين، اگر آسى بگويد اين مال بعد از                )  ٧٣٣مسئله  (

 .توانند وقف را به هم بزنند ليكن چون قبض محقق نشده ورثه مى
اگر مسجدى را وقف آنند، بعد از آنكه واقف به قصد واگذار آردن اجازه دهد آه در آن مسجد نماز بخوانند، همين آه يك نفر در                             )  ٧٣۴مسئله  (

 .شود آن مسجد نماز خواند، وقف محقق مى
 .شود اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن خارج نمى) ٧٣۵سئله م(
 .توان براى نماز به مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد، نزديك حسينيه باشد اند، نمى فرشى را آه براى حسينيه وقف آرده) ٧٣۶مسئله (
رغم جمعيت زياد،    ا توجه به اينكه آن منطقه، على      اآنون ب .  نمايد فرد خّيرى قطعه زمينى را در راوند آاشان، براى حسينيه وقف مى             )٧٣٧س  (

فاقد درمانگاه است، هيئت امناى اين حسينيه قصد دارند اين زمين را در سه طبقه بنا آنند و طبقه همكف را حسينيه و طبقه زيرزمين را درمانگاه و                                 
 حكم شرعى آن چيست؟. طبقه فوقانى را آتابخانه نمايند

هاى گوناگون، در زمينى آه وقف حسينيه شده است، اگر به صورتى ساخته شود آه مزاحم عزادارى و جلسات                     ى استفاده ج ـ ساختن طبقات متعدد، برا     

به اين  ;  عنوان حسينيه بر همه طبقات اضافه شود      ...  ليكن بايد در اسناد، مدارك، زبانها، تابلو و       ;  خوانى و بقّيه امور عزادارى نباشد، جايز است        روضه

 ١۶/٣/٧۶ .درمانگاِه حسينيه: ه طبقه درمانگاه گفته شودنحو آه مثًال ب

اى را به مساحت هشتاد متر خريدارى نمودند تا در مراسم ماه مبارك رمضان و                   اعضاى يك هيئت مذهبى با مشارآت يكديگر خانه          )٧٣٨س  (
حال با زياد شدن اعضاى  .   خراب آرده، چند طبقه بنا آردند      بعد از مدتى به دليل تنگى جا، حسينيه را        .  اّيام عاشورا و شبهاى جمعه از آن استفاده آنند        

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            
  به عنوان حسينيه خريدارى آنند؟توانند اين ساختمان را بفروشند و ساختمان بزرگترى را اند، آيا مى فوت آرده

آه آّل اعضايى    اند و ملك شخصى اعضاى هيئت است، در صورتى          اگر وقف ننموده   ليكن;  اند، فروش آن جايز نيست     ج ـ اگر براى حسينيه وقف نموده       

 .ندارد آه مالك هستند، راضى به فروش باشند، مانعى
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توان آن را فروخت     ذشت زمان، بنا به عللى با آن نتوان مسجد را گرم آرد، آيا مى              چنانچه بخارى وقف مسجد باشد و پس از گ         )  الف  )٧٣٩س  (
 شود، به چه صورت بايد باشد؟ و با افزودن مبلغى به آن، بخارى مناسب ديگرى براى مسجد تهّيه آرد؟ و چنانچه مى

توان آن را تبديل به       ورد استفاده نباشد، آيا مى      چنانچه فردى فرشى را وقف مسجد نموده و در حال حاضر، با توجه به موقعيت مسجد، م                        )  ب
 احسن نمود يا بايد به مسجد ديگر واگذار آرد؟

 ١٧/٢/٧۶  .ج ـ در فرض سؤال الف و ب، تبديل نمودن به احسن، با نظر امام جماعت، مانعى ندارد

ين نرود، بنا شده آه خود ملك، به صورت             اى با قدمت شصت سال در حال تخريب است و براى اينكه اين ملك از ب                        ملك موقوفه   )٧۴٠س  (
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                               

 را اداره نمايند، متمّنى است بفرماييد آيا        بايد از درآمد حاصل صرف امور خيرّيه آنند و به صورت پشت در پشت بايد آن                 نامه مّيت مى   طبق وصّيت 
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

 نامه مّيت عمل آنيم تا درآمد حاصل صرف امور خيرّيه گردد؟ وصّيت

اّما مصرف سرقفلى   ;  شود ز بين رفتن عين موقوفه و خروج از وقف بودن آن نيست و با گرفتن سرقفلى، اجاره داده مى                      ج ـ مانعى ندارد، چون سبب ا       

ناگفته نماند آه مدارك وقف بايد محكم باشد        .  در خريد جاى ديگر، ظاهرًا مانعى ندارد، چون ظاهرًا سرقفلى از درآمدى آه واقف براى آن نظر داده نيست                   

 ١٨/١٢/٧٢ . و تصّرفها بايد زير نظر متوّلى باشد و اگر متوّلى ندارد، با اجازه از مجتهد عادل انجام گيردگونه دخل و اين

در شرايط  .  هاى بقاع متبّرآه، اصالح آّلى مرّمت و يا عمارت بقعه آمده است                 نامه رساند آه در برخى از وقف        به استحضار مى     )٧۴١س  (
با تغييرات انجام شده،    .  اختمانها بزرگتر شده است و روشنايى شمع به برق و بوريا به فرش تبديل شده است                  فعلى با توسعه محدوده اماآن مذهبى، س       

شود آه در    نامه مى  شود يا شامل آن ساختمان آوچك هنگام تنظيم وقف          آيا لفظ عمارت بقعه، شامل آّليه مخارج آن آستان مقدس در شرايط فعلى مى               
 .برى نيست و ترآيب فيزيكى آن عوض شده است؟ خواهشمند است اين اداره را ارشاد فرماييدبيشتر جاها از آن ساختمان هم خ

ج ـ اگر نگوييم آه عمارت و تعمير نمودن آه به طور مطلق باشد، اعّم از تعمير بناى ساختمان است و شامل هر عملى آه سبب آثرت زائران و جلب                                       

شود و اغراض بر ظواهر الفاظ مقّدم است، الاقل از اين جهت آه               ه غرض واقف، هر دو را شامل مى       و يا آنك  )  آه آباد آردن معنوى است    (شود   آنان مى 

صرف وقف در مورد وقف، امكان ندارد و يا لزومى ندارد، حسب قاعده، صرف در موارد مذآور به خاطر اقربّيت به غرض واقف، مانعى ندارد و جايز                              

 ٢۴/۴/٧۵ .است

 

 احكام وصّيت
 آه انسان، به شخصى سفارش آند بعد از مرگش براى او آارهايى انجام دهد، يا بگويد بعد از مرگش چيزى از مال او، ِملك                            آن است »  وصّيت«

و آسى را   »  موصى«آند   آسى باشد، يا براى فرزندان خود و آسانى آه اختيار آنان با اوست، قّيم و سرپرست معّين آند، و آسى را آه وصّيت مى                           
 .گويند آنند، وصّى مى آه به او وصّيت مى

 .تواند وصّيت آند، اگرچه الل نباشد اى آه مقصودش را بفهماند مى خواهد وصّيت آند با اشاره آسى آه مى) ٧۴٢مسئله (
ايد اى به امضا يا ُمهر مّيت پيدا شود، چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد آه براى وصّيت آردن نوشته است، ب                  اگر نوشته )  ٧۴٣مسئله  (

 .طبق آن عمل آنند
شود، اگر  آسى آه از روى عمد، مثال زخمى به خود زده يا سّمى خورده است آه به واسطه آن، يقين يا گمان به مردن او پيدا مى                )  ٧۴۴مسئله  (

 .بعد از اين آار وصّيت آند آه مقدارى از دارايى او را به مصرفى برسانند، صحيح نيست
شود آه آن را قبول آند، اگرچه         آند آه چيزى به شخصى بدهند، در صورتى آن شخص آن چيز را مالك مى                  اگر انسان وصّيت    )  ٧۴۵مسئله  (

 .در حال زنده بودِن وصّيت آننده باشد
 .بايد مسلمان، بالغ، عاقل و مورد اطمينان باشد» وصى«) ٧۴۶مسئله (
 .دى آن را به مصرفى برسانند، بايد طبق گفته او عمل نماينداگر آسى وصّيت آند آه يك سوم، دارايى او را نفروشند و عاي) ٧۴٧مسئله (
ميرد، بگويد مقدارى به آسى بدهكار است، چنانچه مّتهم باشد آه براى ضرر زدن به  اى آه به آن مرض مى     اگر آسى در بيمارى   )٧۴٨مسئله  (

 .ر مّتهم نباشد، بايد از اصل مالش بپردازندورثه گفته است، بايد مقدارى را آه معّين آرده از يك سوم دارايى او بپردازند و اگ
اگر شخصى وصّيت نمايد آه پس از مرگش او را در محِل خاّصى، مثًال در محِل توّلدش دفن نمايند، چنانچه عمل به وصّيت براى                                )٧۴٩س  (

 اى نداشته باشد، تخّلف وصى از وصّيت چه حكمى دارد؟ وصى سختى

 ٢٨/۵/٧۵ .رام است و وصى با اجازه مقامات قانونى، حّق نبش داردج ـ در فرض مزبور، تخّلف از وصّيت ح
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اگر آسى وصّيت نمايد آه بعد از مرگ، چشم يا ريه يا قلب يا يكى از اعضاى او را درآورند و براى افراد نيازمند مصرف نمايند،                                 )٧۵٠س  (
 آيا چنين وصّيتى درست و نافذ است؟

 ١/٩/٧۵ .ليكن احتياطًا ورثه هم اجازه دهند;  به امرى است آه جايز استتواند وصّيت آند، چون وصّيت ج ـ آرى، مى

نامه خود، قيد نموده آه در حياتش آّليه حقوق دختر ارشدش را در موقع ازدواج وى داده و ديگر حّقى بر وّراث او                          آسى در وصّيت    )٧۵١س  (
يا چنين وصّيتى شرعًا نافذ بوده يا خير؟ همچنين سهم فرد مذآور، مانند              در اين صورت تكليف وّراث براى اجراى وصّيت به چه نحو است؟ آ              .  ندارد

 شود؟ گردد يا سهم وى از ثلث ماترك پرداخت مى ساير وّراث از آّل ماترك تحويل و پرداخت مى

وّراث بايد وصّيت    وصى و .  األرثش محروم نمايد   تواند وارث خود را از سهم        نمى ولى شخص ;  ج ـ وصّيت در يك سوم دارايى وصّيت آننده نافذ است              

 ١٣/٢/٧١ .برد ارشد از ثلث دارايى موصى سهمى ندارد، ولى از بقّيه اموال، سهم مى موصى را نسبت به ثلث آن عمل نمايند، و دختر

ن وصّيت   آيا اي  !  ارثيه بدهند  )  پسر(برابر اوالد ذآور       )  دختر( آند آه بعد از مرگش به اوالد ُاناث                مادر يا پدرى وصّيت مى           )٧۵٢س   (
 است؟ درست

نامه  همچنين اگر در زمان حيات، ورثه آبير باشند و وصّيت. به وصّيت عمل نمايند األرث آنان از يك سوم دارايى زيادتر نباشد، بايد ج ـ اگر اضافى سهم  

آند آه ارث دختر برخالف نّص آتاب         آرى، اگر وصّيت به ارث باشد، يعنى شخصى وصّيت             .  جايز است  را امضا نمايند، نافذ است، چون وصّيت به امرِ           

 ١/٩/٧۵ .گونه وصّيتها چون خالف شرع و خالف آتاب اهللا است، نافذ نيست اين اهللا، برابر با ارث پسر باشد،

اگر انجام وصّيت توسط وصى، محتاج به عملى است آه عرفًا اجرت دارد و وصى نيز قصد مّجانّيت نكرده باشد، در اين صورت،                             )٧۵٣س  (
 المثل عمل را مطالبه نمايد؟ تواند اجرت ى مىآيا وص

 ٣/۴/٧٠ .تواند مطالبه نمايد، چون عمل مسِلم آه تبّرع نباشد، داراى اجرت است ج ـ آرى، مى

 تواند اجازه تنفيذ وصّيت زايد بر ثلث موصى را از طرف صغار صادر نمايد يا خير؟ آيا ولّى قهرى صغار مى )٧۵۴س (

 ١٣/٢/٧١ .تواند از طرف صغار، وصّيت زايد بر ثلث را امضا نمايد ج ـ ولّى قهرى صغار نمى

 

 احكام ارث
 :اند برند، سه دسته واسطه خويشاوندى ارث مى آسانى آه به)٧۵۵مسئله (

تر است، ارث     اند و با نبودن اوالد، اوالِد اوالد، هر چه پايين روند، هر آدام از آنان آه به مّيت نزديك                             ، پدر و مادر و اوالد مّيت         دسته اول 
 ;برند برد و تا يك نفر از اين دسته هست، دسته دوم ارث نمى مى

پدرى باشند يا مادرى، و      ;  ، جد، يعنى پدر بزرگ و پدر او، هر چه باال رود، و جّده، يعنى مادر بزرگ و مادر او، هر چه باال رود                                دسته دوم 
برد و تا يك نفر از اين دسته هست،           تر است، ارث مى    آدام از آنان آه به مّيت نزديك      خواهر و برادر، و با نبودن برادر و خواهر، اوالد ايشان، هر              

 ;برند دسته سوم ارث نمى
هاى  ها و داييها و خاله     ، عمو و عمه و دايى و خاله، هر چه باال روند و اوالد آنان، هر چه پايين روند، و تا يك نفر از عموها و عمه                             دسته سوم 

ولى اگر مّيت، عموى پدرى و پسر عموى پدر و مادرى داشته باشد و غير از اينها وارثى نداشته باشد،                             ;  برند نان ارث نمى   اند، اوالد آ    مّيت زنده 
 .برد رسد و عموى پدرى ارث نمى ارث به پسر عموى پدر و مادرى مى

د و اين لقاح صورت پذيرد، ولى قبل از انعقاد             چنانچه بنا باشد از طريق اسپرم شوهر، با لقاح خارج از َرِحم، فرزندى به دنيا بياي                       )٧۵۶س  (
نطفه، شوهر بميرد و يا در موردى آه شوهر بالفاصله پس از آميزش، مرده و نطفه منعقد شده است، آيا از نظر عدالت، صحيح است آه طبق مبانى                             

  دارد، ارث ببرد؟فقهى اين فرزند بعد از به دنيا آمدن ارث نبرد، ولى پسر عموى او آه در طبقه بعدى ارث قرار

شود و   خواسته صاحب فرزند شود، فرزنِد به دنيا آمده، فرزند او محسوب مى               ج ـ اگر لقاح در خارج از َرِحم با اجازه و اراده خود شوهر بوده و مى                      

 .حكم فرض دوم هم از جواب معلوم شد. گردد جميع احكام پدر و فرزندى از ارث و غيره بر او مترّتب مى

 رسد؟ اآنون ورثه متوّفا قصد فسخ آن را دارند، آيا اين حق به ارث مى.  ملكى را فروخته و سپس فوت آرده استشخصى )٧۵٧س (

و گرنه عقد الزم را خود      ;  »فانَّ ما ترآه المّيت من حّق أو مال فلو ارثه          «;  رسد مانند مال، به ارث مى    ;  الخيارى براى متوّفا ثابت بوده است       ج ـ اگر حق   

يعنى اگر غبن و يا      ;  توانسته به هم بزند، چه رسد به وارث، و در مواردى آه براى او خيار بوده، فرقى بين خيار فعلى و بالقّوه نيست                              ىمتوّفا نيز نم  

 ٢٢/۴/٧۴ .توانند معامله را به سبب همان عيب يا غبن، فسخ نمايند ورثه مى) هر چند متوّفا متوجه نشده باشد(عيب بوده 

 ارث زن و شوهر
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برند، و اگر از آن شوهر يا از شوهر           اگر زنى بميرد و اوالد نداشته باشد، نصف همه مال او را شوهر و بقّيه را ورثه ديگر مى                    )  ٧۵٨مسئله  (
 .برند مى ديگر، اوالد داشته باشد، يك چهارم همه مال را شوهر و بقّيه را ورثه ديگر

برند، و اگر از آن زن يا از زن           مال او را زن و بقّيه را ورثه ديگر به ارث مى             اگر مردى بميرد و اوالد نداشته باشد، يك چهارم         )  ٧۵٩مسئله  (
برد، ولى از زمين و غير منقولهاى        برند و زن، از همه اموال منقول ارث مى         ديگر اوالد داشته باشد، يك  هشتم مال را زن و بقّيه را ورثه ديگر مى               

و اّما ارث بردن زن از قيمت زمين، مطلقًا مانند هوايى            ;  برد  مانند ساختمان و درخت، ارث مى      برد و از قيمت هوايى،     ديگر، از عين آنها ارث نمى     
بعيد نيست، بلكه خالى از وجه و قّوت نيست، هرچند احتياط به مصالحه در خصوص زمين، مخصوصًا زمين خانه و باألخص نسبت به زنى آه                                     

 .ه فتواى معروف بين فقهاى شيعه استصاحب فرزند از زوج موّرث نباشد، مطلوب و نوعى عمل ب
همچنين ;  برد اگر زن را ـ به ترتيبى آه در احكام طالق گفته شد ـ طالق ِرجعى دهد و در بين عده بميرد، شوهر از او ارث مى                              )  ٧۶٠مسئله  (
بائن يكى از آنان بميرد، ديگرى از او        ولى اگر بعد از گذشتن عده رجعى يا در عده طالق            ;  برد شوهر در بين عده زن بميرد، زن از او ارث مى           اگر

 .برد ارث نمى
لباسى آه مرد براى پوشيدن زن خود گرفته، اگرچه زن آن را پوشيده باشد، بعد از مردن شوهر، جزو مال شوهر است، مگر                                )  ٧۶١مسئله  (

 .آنكه به او بخشيده باشد
 رسد؟ از ماَتَرك او به همسرش مىاگر مردى از دنيا برود و تنها وارثش همسرش باشد، چه مقدار  )٧۶٢س (

رسد و اين عمل، مطابق با احتياط، بلكه خالى از قّوت            اش مى  ج ـ در صورتى آه زوج، وارث ديگرى غير از زوجه نداشته باشد، آّل ماَتَرآش به زوجه                 

 ۶/٢/٧۶ .هم نيست

برد  آيا اين زن ارث مى      .   و از دنيا رفته است       آند، ولى دخول نكرده     شخصى در حال بيمارى منجر به فوت، همسرى اختيار مى                )٧۶٣س  (
 خير؟ يا

ج ـ به نظر اين جانب دخول بماهو، شرطّيت ندارد، و آنچه در نكاح مريض شرط است عدم قصد اضرار به ورثه است آه شرطّيت آن اختصاص به عقد                                  

 الضرر محكوم به بطالن است، و ذآر دخول در روايات هم نكاح، چه رسد نكاح مريض ندارد، چون هر عقدى آه به قصد ضرر زدن به غير باشد به حكم             

به عنوان بيان اماره بر قصد ازدواج و عدم قصد اضرار است، پس اگر بر قصد ازدواج اماره ديگرى قائم شود حكم به صّحت ازدواج و ارث بردن زن                                   

اثر است و عقد به خاطر قصد           ته و به عنوان حيله بوده بى         شود، هر چند دخول حاصل نشود، آما اينكه اگر معلوم شود آه دخول آاشفّيت نداش                        مى

 ١٣/۴/٧٩ .باشد، و ناگفته نماند آه آنچه در روايات و بلكه فتاواى فقها آمده، امرى برخالف قواعد نبوده و نيست اضرار باطل مى

 مسائل متفّرقه ارث
» حبوة« پوشيدن دوخته يا خريده است، اگرچه نپوشيده باشد آه                براى قرآن و انگشتر و شمشير مّيت و لباسى را آه پوشيده يا                 )  ٧۶۴مسئله  (

شود، و اگر مّيت از اين چهار چيز بيشتر از يكى دارد، مثال دو                 حساب مى  األرثش شود، جزو مختّصات پسر بزرگتر است آه بابت سهم           ناميده مى 
األرثش محسوب   ده نيز از مختّصات پسر بزرگتر است آه از سهم              قرآن يا دو انگشتر دارد، چنانچه مورد استعمال است يا براى استعمال مهّيا ش                    

 .شود مى
آيا زن فقط   .  حال شوهر او بدون وصّيت فوت آرده است       .  اند زنى از اوايل ازدواج با شوهرش آار آرده و اموالى را به دست آورده                )٧۶۵س  (
قاليبافى به شوهر خود آمك آرده است از اموال شوهر به او تعّلق                     و اطىَبرد يا با توجه به اينكه در تهّيه آنها از راه خيّ                   األرث خود را مى     سهم
 گيرد؟ مى

األرث  ج ـ اگر محرز شود آه زن، آمكهاى خود را به زوج هبه نموده و اعمالش را تبّرعًا انجام داده، چيزى از اموال ماَتَرك شوهر، غير از سهم                                              

و ناگفته نماند آه بعيد نيست ; ، و طلبكار چيزى است آه به شوهر قرض داده و آمك نموده است             المثل اعمال و آارهايش    وگرنه مستحّق اجرت  ;  برد نمى

تعارف زندگى بر غفلت از مجانّيت و آمك بالعوض به شوهر و تبّرع و از اخذ عوض است و غفلت، مسقط اجرت نيست، چون به هر حال، اصل، حرمت  

مانند همه اعمالى آه افراد براى        ;   عوض نسبت به اموال و آمكها متبع است تا خالفش ثابت شود                  عمل زوجه و لزوم برائت ذّمه زوج متوّفا از اداى             

 ۶/٢/٧۶ .دهند، چون اصل بر حرمت عمل است يكديگر انجام مى

 ند؟بر اگر شخص مسلمانى از دنيا برود و بعضى از ورثه او آافر باشند، آيا آسانى آه آافر هستند، از فرد مسلمان، ارث مى )٧۶۶س (

; برد اگر نگوييم آه از غير مسلمان بدون انكار هم ارث نمى          ;  برد ج ـ آافر، يعنى منكر و جاحد اصول اعتقادات، با فرض علم به آنها از مسلم، ارث نمى                  

ن جهت، فرقى فرموده، ارث نبردن آافر، عقوبتى است براى آفرش و در اي» من اليحضره الفقيه «در آتاب   )  قدس سره (طور آه شيخ صدوق    چون همان 

از )  آه انكارش و عنادش با آگاهى به اصول عقايد است          (به هر حال، در ارث نبردن آافر         .  بين موّرث بودن مسلم و يا غير مسلم آه جاحد نباشد، نيست             

ر مسئله است و بالجمله،     اى نبوده و نيست و روايات متضافره مستفيضه بر آن داللت دارد و قدر متيّقن از اجماع د                     گونه شك و شبهه    مسلم، جاى هيچ  
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توان بر آنها تكليف      و اّما غير مسلم، يعنى توده غير مسلمان قاصر و غافل، به خاطر غفلتشان نمى                  ;  الكفر من موانع األرث آالقتل آما عليه االصحاب         

نكه گرچه تكليف قانونى نسبت به آنها         چون تكليف غافل، نه تنها تكليف به محال است بلكه خود، تكليف محال است، و يا آ                        ;  شان نمود  آرد و مؤاخذه   

و ))  قدس سره (آما عليه سيدنا االستاذ االمام الخمينى      .  (اّما قطعًا معذور هستند    ;  محال نيست و محال بودن، اختصاص به تكليف شخصى و جزئى دارد               

آه اجمع فقهى از    (روايت آه شيخ در تهذيب       مانعّيت عدم اسالمشان از ارث نسبت به مسلم، خالف اطالقات و عمومات ارث است و در بين حدود سى                          

وگرنه بقّيه اخبار، يا مربوط به آّفار به معنايى آه              ;  گونه غير مسلمانان دانست     شايد دو روايت را بتوان به نحوى شامل اين           )  آتب روايى اربعه است    

الحديث، مانع از استدالل به آن دو و          بيان اصل مانعّيت، و شمّ     باشد و يا در مقام بيان احكام فرعى مانعّيت آفر و عدم اسالم است، نه در مقام                   گذشت مى 

باشد و   الفقيه ذآر فرموده مى    اليحضره در آتاب من  )  قدس سره (يا سه روايت در مقابل آن همه روايات و در مقابل عّلتى آه محّدث متعّبد، شيخ صدوق                  

مى است آه مستحّق عقوبت اخروى است، الاقل از اينكه اعتماد به آنها براى                    اگر گفته نشود آه آنها هم ناظر و مختّص به غيرمسلم آافر و غيرمسل                    

تواند حّجت و قابل  چنين فتوايى مشكل، بلكه ممنوع است، به هر حال بر فرض داللت آنها و بلكه داللت بقّيه روايات هم بر مانعّيت مطلق عدم اسالم، نمى

العكس آه ارث بردن      ظالمانه بودن چنين قانونى، يعنى ارث نبردن غيرمسلمان از مسلمان دون             جانب به جهت تبعيض و     چون به نظر اين   ;  اعتماد باشد 

چگونه خالف قرآن نباشد و حال      .  مسلمان از غيرمسلمان باشد اين گونه روايات، به حكم مخالف با قرآن بودن بايد ضرب بر جدار شود و ُزخرف است                        

 و در   »...و تّمت آلمة رّبك صدقًا و عدالً       «:  فرمايد ده و چگونه چنين نباشد با توجه به  اينكه در قرآن مى              آنكه در آيات فراوانى از قرآن، نهى از ظلم ش          

 و مسئله،   »اّن اهللا ال يظلم الناس شيئًا و لكّن الّناس أنفسهم يظلمون            «:   فرموده ۴۴ و در سوره يونس، آيه        »...و ما رّبك بظّالم للعبيد     «:  آيه ديگر فرموده  

 .شود و اقوى آن است آه آفِر عن جحود، مانع است نه عدم اسالم اّما به همين مقدار اآتفا مى; به بحث زيادتر استگرچه محتاج 

 

 احكام قضا و شهادات
 شرايط قاضى

براى دانند و در قانون استخدام قضات نيز در غير شرايط ضرورى، اجتهاد              تقريبًا همه فقهاى فريقين، اجتهاد را در قاضى شرط مى           )٧۶٧س  (
 قانون اساسى آه عدم مغايرتش با شرع مقدس به تأييد رهبر فقيد انقالب رسيده است                 ١۶٧با توجه به اينكه طبق اصل       .  قضات الزم شمرده شده است    

 و از صدور    ، قاضى موّظف است ابتدائًا حكم هر دعوى را در قوانين مصّوب بيابد               )البته بعد از نظر خبرگان قانون اساسى و مْعظِم علماى امامّيه             (
رأى بر اساس نظر خود در صورت تعارض با قانون، اجتناب ورزد و همان گونه آه رويه آّليه محاآم آشور بايد چنين باشد، قضات در دعاوى                                     

ده تأثيرى  لذا مجتهد بودن قاضى در پرون       .  آنند مطرح شده، ابتدائًا به قوانين مصّوب و معتبر موجود مراجعه نموده، حكم را از آنها استخراج مى                        
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 هستند، بهتر                                           

اجتهاد در قاضى به توانند دعاوى را با قوانين موجود تطبيق داده، حكم آن را بيان آنند، لذا به نظر حضرت عالى آيا در شرايط امروز، هنوز هم               مى
 تواند حكم آند؟ عنوان حكم اولى از شرايط قاضى است و يا اينكه قاضى مقّلد آه قادر به استنباط حكم دعوى از قوانين است، به عنوان اولى مى

آه بتواند خصوصّيات موارد و     ِ دانستن و علم به مسائل و موازين قضا، ولو از روى تقليد به حيث                  ج ـ عدم شرطّيت فقاهت و اجتهاد در قاضى و آفايت           

مقّلدين .  طور آه فقها و مجتهدين از طرف شرع و معصومين، مجاز در قضا هستند              باشد و همان   موازين شرعى را تشخيص دهد، خالى از اقوائّيت نمى        

در )  قدس سره (قى همانند ميرزاى قمى   همانند آنها مجاز و مأذون هستند و شرطّيت اجتهاد و عدم آفايت تقليد در قاضى، گرچه مشهور است، ليكن محقّ                      

توان پيدا آرد، قائل به عدم شرطّيت شده و حّتى از عبارت  آتاب گران وزن فقهى آه در حّد خودش مانند آن را نمى     »  جامع الشتات «القضا از آتاب     آتاب

بلكه باالتر، براى    ;  هاد از آن استفاده نموده است       به عالوه آه نه تنها براى اجماعى نبودن شرطّيت اجت              )  قدس سره (منقوله در تنقيح از مبسوط شيخ       

يعنى جواز قضاى مقّلد را آه از علما استفتا (اثبات عدم مهجوريت آفايت تقليد و عدم شرطّيت اجتهاد نيز بهره آامل برده، ِاشعار آن را به اينكه قول اول      

رار داده و اين اول قرار دادن، ِاشعار به اهميت دارد و بلكه باالتر از اين، بهره                    در نظر شيخ الطائفه مهم بوده به خاطر آنكه او را قول اول ق                )  نمايد مى

 و براى ،»أرجح األقوال عنده بل لم يظهر من التنقيح انكاره أيضًا سّيما مع تمّسكه باصالة البرائة فى دفع القول الثانى) قول اّول(لو لم نقل  «:برده و فرموده

و من أراد االّطالع عليها      استدالل شده و مورد نقض و ابرام از طرفين قرار گرفته                »  الشتات جامع«و  »  جواهر«در  عدم شرطّيت، هر چند به وجوهى         

 :جانب، دو وجه است ليكن عمده وجه به نظر اينفعليه الرجوع بمظانها من الكتابين و غير هما، 

ِاّياآم ان يحاآم بعضكم بعضًا الى أهل الجور           «)  عليه السالم (بن مّحمد الصادق  قال أبوعبداهللا جعفر     :  صحيحه ابى خديجه سالم بن مكرم الجّمال قال          «.  ١

 او دليل    اگر نگوييم مثل خود      و مؤّيد اوست ـ      ٣٦»ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئًا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاّنى قد جعلته قاضيًا فتحاآموا اليه                         

ربما آان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة فى الشىء، فيتراضيان برجل منا، فقال ليس هو          ):  عليه السالم (قلت ألبى عبداهللا  :  قال«:  ـ صحيحه حلبى   است

                                                           
 .٥، أبواب صفات القاضى، حديث ١وسائل الشيعة، باب . ٣٦
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الل، آن است آه آنچه در صحيحه مورد و موضوع نصب براى قضا از طرف                 آيفيت استد  ٣٧.»ذاك انما هو الذى يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط           

قرار گرفته، علم به قضاياست و علم در اصطالح آتاب و سّنت و لسان قانون، به عنوان مصداق روشن حّجت اخذ شده، نه به                             )عليه السالم (امام صادق 

ين معنا در جاى خودش تحقيق شده، وگرنه اصوًال از ضرورّيات دين آه                     عنوان خودش بماهو هو تا علم و يقين فلسفى موضوعّيت داشته باشد و ا                     

آما هو واضح، و   ;  ماند محل مى  مورد و بى   بگذريم، علم فلسفى و يقينى وجود ندارد و نتيجتًا اين همه آيات و روايات مربوط به علم و علما و عالم، بى                      

به عالوه آه اخذ حّجيت در اعتقاد ظّنى، خود شاهدى است بر            ;  ف ظاهر است و وجهى ندارد     حمل آن بر اعتقاد راجح يا اعّم از يقينى و ّظن حّجت، برخال             

 هر حال، علم در لسان قانون و مكالمات و محاآمات، به عنوان مصداقى از مصاديق حّجت مأخوذ است نه به عنوان                                     به.  آه ما اختيار آرديم      همان

ء فى لسانهم و من المعلوم حجّية فتوى المجتهد للمقّلد فكما اّن له الحّجة بموازين القضاء فكذلك                     آما ال يخفى على من راجع العرف و العقال          .  موضوعّيت

المقّلد آما هو ظاهر و اّال فليس المجتهد أيضا عالمًا بالعلم الخاّص و آون المراد علمه بالمعنى األعّم مع عدم تمامّيته فى نفسه الّنه مخالف للظاهر آما مّر                             

لمجتهد أيضًا آالمقّلد لعدم حصول الّظن الّشخصى له فى غير واحد من المسائل الظنّيه آما هو واضح أوًال و لعدم االعتبار به على حصوله                             ليس تمام فى ا   

بغى االشكال فى   ثانيًا فاّن االعتبار بالنوعى منه ال الّشخصى منه آما ال يخفى فتأمل و لعدمه من رأس فى موارد األصول ثالثًا فالصحيحة شاملة لهما والين                           

شود آه بر    چون جواب داده مى    ;  شود حنظله آه اختصاص به مجتهد دارد، تقييد مى          ذلك أصًال، و گفته نشود آه اطالق صحيحه به وسيله مقبوله ابن               

توان اطالق را قيد     نمىباشند و    چون مثبتين مى  ;  توان تقييد نمود   رسد، نمى  فرض تسليم اختصاص نصب به مجتهد، در مقبوله آه بعيد هم به نظر نمى              

آيد چون بحث در صحيحه، بحث نصب است و روشن نمودن حال مردم از حيث مراجعه                    زد وگرنه تأخير بيان از وقت حاجت نسبت به صحيحه الزم مى             

يست و از همه گذشته،      چون قضّيه خارجيه جزئيه، قابل تقييد ن       ;  توان تقييد نمود   ولو موردش عام باشد و نمى      ;  به قاضى و نصب قضّيه شخصّيه است       

 .شود تر مى در وجه دوم، عدم تمامّيت اين اشكال، واضح

يعنى بر فرض آه ما بگوييم از مقبوله و صحيحه، نصب مجتهدين استفاده                ;  وجه دوم تنقيح مناط و الغاى خصوصّيت از اجتهاد و آفايت تقليد است               .  ٢

الق آه در وجه قبل در اشكال ذآر شد و يا به جهت وجوه ديگرى آه در آتب فقهى مورد بحث                        شود، نه اعّم از مجتهد و مقّلد و يا به خاطر تقييد اط               مى

و .  البطالن است  و اّما داللت آنها بر عدم جواز قضاى مقّلد، واضح         ;  قرار گرفته است، به هر حال، بيش از قصور ادّله نسبت به مقّلد، چيز ديگرى نيست                

گوييم ذآر روات حديث و مجتهدين در        مگر از باب قيديت، ليكن مى     اغر أهل العلم فضًال عن آبرائهم و علمائهم          لم يقل به أحد بل اليقول به صغير من اص          

همان علم )عليهم السالم(فهمد آه مناط است، در قضاوت شرعى و قضاوت حسب مذهب اهل بيت             يعنى آنچه عرف مى    ٣٨;مورد نصب، از باب غلبه است     

به موازين و احكام است، ليكن چون در آن زمان، علم به مسائل و احكام اسالمى، السّيما نسبت به مسائل قضا آه مورد ابتالى عاّمه نبوده، راه غالبش،                             

اند  صب قرار گرفته  بلكه تقريبًا تمام راهش منحصر به نقل روايات و روات احاديث و تدبير آنها و اجتهاد مجتهدين بوده است، بدين جهت، آنها مورد ن                             

متعّرض آن شده يا    »  عروة«وگرنه معلوم است آه در قضاى قاضى علم به مسائل بئر و منزوحات آن و مسائل فروع اجمالى خلل آه فقيه يزدى در خلل                           

زين آْن آه در قضا تأثير تام و            آما اينكه در دانستن قوانين قضايى و موا           ;  آّفارات احرام و محّرمات آن و امثال آنها، هيچ تأثيرى در باب قضا ندارد                     

باشد و خالصه آنكه به نظر بنده، تنقيح مناط عرفى و الغاى خصوصّيت عرفّيه در                       بسزايى دارد نيز فرقى بين دانستن عن اجتهاد و يا عن تقليد نمى                  

ئل قضا و قوانين آن با وجود بقّيه شرايط مجاز           باشد، فعلى هذا همه دانايان به مسا       مورد مسلم است و حّجت شرعّيه تاّمه براى عدم شرطّيت اجتهاد مى            

; جامع الشرائط و غير آن نيست و شارع مقدس بوده و هستند و در اين جهت، فرقى بين مجتهد و مقّلد و فقيه)عليهم السالم(در قضا از طرف معصومين   

تحقيقات علمى قضايى و حقوقى به صفحه پانزدهم تا            اآزو چه نيكوست آه فضال و محققين در مسائل اسالمى از حوزه علمّيه و دانشگاهها و همه مر                      

شاءاهللا  آه جواهرش افتخار فقه شيعه است را مورد دّقت قرار داده تا ان               نوزدهم از آتاب القضاى جواهر مراجعه و بحث تحقيقى و تتّبعى آن فقيه واال                

.آرد، عمل نموده باشيم    ر تحقيقات با حفظ سّنت فقه جواهرى توصيه مى         ها را به اضافه نمودن تحقيق ب       آه حوزه )قدس سره (بتوان به وصّيت امام اّمت    

١۵/١٢/٧٨ 

براى رسيدگى به دعاوى حقوقى، آيفرى و امور         (مستدعى است نظر خود را در مورد قضاوت زنان و ورود زنان به دستگاه قضا                     )٧۶٨س  (
 .مرقوم فرماييد) جراى حكمحسبّيه از َبدو تشكيل پرونده، مرحله تحقيقات و ختم رسيدگى و صدور و ا

ج ـ شرطّيت ذآورّيت در قضاوت، همان گونه آه در مرجعّيت و واليت شرط نيست، در قضاوت هم شرط نيست و معيار در جواز قضا، علم و معرفت به                                 

در مكالمات است و آن روايت،       در روايتى آمده، َحَسب متعارف       »  رجل«موازين اسالمى قضا و قوانين است و مرد بودن، خصوصّيت ندارد و اگر آلمه                  

مجاز در  )عليهم السالم (شود، قطعًا خصوصّيت ندارد، و آما اينكه مردان از ِقبل ائمه معصوم              همانند بقّيه روايات و مكالمات آه تعبير به رجل شده و مى             

 ١٧/٢/٧۶ .تصّدى قضا هستند، زنان هم از ِقبل آنان مجازند

                                                           
 .٨، أبواب صفات القاضى، حديث ١همان، باب  . ٣٧
 .يعنى قيد وارد مورد غالب است. ٣٨
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الّناس نيز ندارد،    اّللهى آيا فقط در حدود الهى نظير زناست يا تعزيراتى را آه جنبه حقّ                 درجرايم حق ممنوعّيت محاآمه غيابى مّتهم        )٧۶٩س  (
 توان حكم برائت وى را صادر نمود يا خير؟ گردد؟ و آيا موقعى آه دسترس به مّتهم نباشد و داليل آافى نيز در پرونده وجود ندارد، مى شامل مى

 ٢۴/٣/٧۴ .گونه حّدها و تعزيرها نيست ى، َدرِء حّد به شبهه است، فرقى بين اينج ـ چون مناط ممنوعّيت حكم غياب

شود، حّجيت دارد يا نه؟ آيا علمى آه         حاصل مى )  علم خارج از محتويات پرونده    (آيا علمى آه براى قاضى از طريق مشاهده و حس              )٧٧٠س  (
ت را شرع و قانون براى اثبات جرم خاص، آافى ندانسته، حّجت است يا نه؟ براى                شود آه آن ادّله و امارا      براى قاضى از ادّله و اماراتى حاصل مى       

اگر در موردى مثًال دو بار اقرار، يك شهادت و ساير قرائن و امارات آه              .  نمونه، اثبات زنا با چهار بار اقرار يا شهادت چهار شاهد امكان پذير است             
اشته باشد و منجر به علم قاضى شود، آيا اين علم قابل استناد است يا خير؟ و بر فرض حجّيت                         هيچ آدام به تنهايى براى اثبات آافى نيست، وجود د            

 علم قاضى، آيا فقط علم قاضى واجد شرايط شرعى، مثل اجتهاد، حّجت است يا علم هر قاضى حّجيت دارد؟

توان آن   و قرائنى باشد آه معموًال موجب علم است و مى             الّناس است، اگر مستند به امارات           ج ـ علم قاضى در حقوق مدنى و اجتماعى آه از حقوق                

معتضد و مؤّيد است و هر چه         )عليهم السالم (قرائن را ارائه داد تا مورد از مظاّن تهمت نباشد و قاضى مّتهم نگردد، حّجت است و به عمل معصومين                           

اب حدود آه جنبه ِعرضى دارد، مانند زنا و لواط، راه اثباتش منحصر اّما در ب; تر باشد، تحصيل علم برايش زيادتر و راحت است قاضى در فّن قضا قوى  

به چهار مرتبه اقرار خود مّتهم، آن هم از روى اختيار و بدون هيچ شائبه توطئه و نقشه و يا چهار شاهد عادل است، آن هم به نحوه خاّصى آه در                                             

 گرچه موجب يقين صد در صد هم باشد، چه رسد به اطمينان، موضوع حكم                      ;روايات آمده، نه هرگونه شهادت حدسى و حّسى او، و قرائن و شواهد                  

ناگفته نماند آه علم حاآم، جنبه موضوعّيت دارد نه طريقّيت و مقتضاى اصل هم، عدم جواز حكم است و در تعزيرات هم آه                    .  حاآم به اجراى حدود نيست    

و اّما غير آن حّجيت علم قاضى، همانند حقوق اجتماعى آه گذشت و                 ;  به حّجت است  جنبه ِعرضى دارد، تنها شهادت عدلين و اقرار مّتهم، ولو يك مرت               

ناگفته نماند آه در مسائل حدود و تعزيرات        .  آند بر آن بوده و به جهت جلوگيرى از تخّلفها و معصيتها آفايت مى             )عليه السالم (سيره عملى اميرالمؤمنين  

است، چون امر به َدرِء       )  اگر نگوييم ممنوع   ( تحصيل علم براى قاضى، غير واجب، بلكه مذموم               اهللا دارد و مسائِل عرضى مطرح است،          آه جنبه حقّ   

٢۴ . از همين امر و حديث و روايات عملّيه استفاده شده است»الحدود تدرء بالشبهات« و جمله معروف »ِادَرئوا الحدود بالشبهات«حدود با شبهه شده 

/۴/٧٨ 

و اگر علم قاضى طريق سومى است، حكم عفو            .  بّينه بيان فرماييد   لم قاضى از نظر الحاق به اقرار يا          نظر فقهى خود را درباره ع         )٧٧١س  (
 .است چگونه

بنابراين، همه طرق اثبات زنا بر فرض حّجيت،         .  شود لذا به مورد نص اقتصار مى     .  چون عفو برخالف قاعده است    ;  ج ـ عفو در غير اقرار، جايز نيست        

ليكن گذشت آه علم قاضى در مثل زنا آه براى اثبات آن در شرع طرق خاّصى معّين گشته، حّجيت ندارد و بايد به يكى از                   .   است از اين جهت در حكم بّينه     

 ٢۴/۴/٧٨ .دو امر، يعنى چهار مرتبه اقرار و يا وجود چهار شاهد، ثابت شود

 حدود
شود؟ تجاوز به ُعنف و زنا با آّفار           ّليه حدود زنا و تجاوز مى       زنا با تجاوز به ُعنف به مرتد، آيا مستوجب عقاب الهى و مشمول آ                    )٧٧٢س  (

 غير اهل آتاب، و اهل آتاب و اهل آتاب حربى و آّفار حربى چطور؟

 ٣١/۶/٧۵ .و آافره نيست) زن مسلمان(ج ـ زناى با ُعنف حكمش قتل است، مطلقًا، و فرقى بين ُمسلمه 

شود، آيا مورد ) زنا( او قدرت جماع نداشته باشد، چنانچه وى مرتكب عمل منافى عّفت اگر زن داراى همسر دايمى باشد، ولى شوهر       )٧٧٣س  (
 نه؟ رجم است يا

است و مسئله روشن    على نحو َتْسَتْغنى به المرئة ِمْن غيره          ج ـ مورد رجم نيست، چون يكى از شرايط احصان زوجه، تمّكن زوج از جماع و بودن زن،                        

ليكن معصيت آبيره و زنا و عمل منافى با           .  اهر ُغنيه نقل اجماع بر تساوى زن و مرد در شرايط احصان شده است                 بلكه از ظ  ;  است و خالفى هم نيست     

 ١٠/٩/٧۵ .عّفت و خيانت به شوهر و موجب حّد زنا بودن آار ناشايست زن، مسّلم است، چون زن زانيه است

 آه مجرى حّد است يا شخصى آه حد بر او جارى شده است؟                 پس از اجراى حّد سرقت، عضو قطع شده ملك آيست؟ ملك حكومتى                )٧٧۴س  (
 توان آن را جراحى يا پيوند زد؟ 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 بين رفتن                                     ج ـ ظاهرًا نمى    

اّما نبايد به طور آّلى و دايم از حكم جدا گردد و انگشتان قطع شده، عضو                     ;  اد و انعكاس حكمت احكام، گرچه مانعى ندارد          حكمت حكم است و عدم اّطر       

 ١۵/١٠/٧۵ .مباين و جدا شده از زنده است آه حكم ميته را دارد و بايد دفن شود، ليكن اگر حاآم بخواهد آن را مورد استفاده قرار دهد، اختيار دارد

و قادر است بدون هيچ گونه ضرر جانى و           )  آه خداوند را قبول ندارند     (گر شخصى به يكى از آشورهاى آمونيستى مسافرت آند             ا  )٧٧۵س  (
 خير؟ مالى اشخاصى را بكشد و مال آنان را تصاحب آند، آيا جايز است اين آار را بكند يا
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داند و در اين      چون اسالم، فى حد نفسه، همه را محترم مى           ;  لك، محترم است  مما ج ـ مطلقًا جايز نيست، چون جان و مال همه ملل و انسانها در تمام                    

و لكم فى   «فرمايد در قصاص، حيات جامعه است آه از آيات آم نظير قرآن است                جهت، فرقى بين ملل آسمانى و غير آن نيست و خطاب آيه قرآن آه مى                

 آما اينكه مناط حرمت تصّرف در اموال ديگران هم باطل بودن راه است                  »ى األلباب يا اول « به همه انسانها و صاحبان عقل و لّب است              »القصاص حياة 

است و در صدق باطل، فرقى بين مالكين نيست، به عالوه آه               و تصّرف به باطل و ناحق در اموال همه انسانها باطل             »و ال تأآلوا أموالكم بينكم بالباطل     «

 ١٨/٢/٧۵ .نيست توان از آنان گرفت و در غير اين صورت، جايز حال جنگ مى ر حربى را فقط درخطاب هم در قرآن، ظاهرًا عاّم است و اموال آاف

 تعزيرات
 دانيد يا  اينكه منحصر به گناهان آبيره است؟ و آيا تعزير مالى جايز است؟ آيا تعزير در گناهان صغيره را جايز مى )٧٧۶س (

تواند با مال هم      گذرد و اختيار تعزير، آّمًا و آيفًا، در اختيار حاآم است، و مى                 داوند از آنها مى    ج ـ در گناهان صغيره، تعزير نيست و با ترك آبائر، خ               

 ٨/١١/٧۵ .تعزير نمايد

 

 احكام قصاص
 موجبات قصاص

 رسد، حكم شرعى آن را بيان فرماييد؟ آند و زناآار به وسيله برادر دختر به قتل مى شخصى به دخترى تجاوز مى )٧٧٧س (

الّناس است، لذا با گذشت اولياى دم و          رعى در مورد قاتل، قصاص است، چون قتل عمدى صورت گرفته است، ناگفته نماند چون قصاص حقّ                  ج ـ حّد ش   

 ٢۴/٢/۶٨ .شود رضايت آنان ساقط مى

و مورد ضرب و اى بشود  چنانچه شخصى در غياب صاحبخانه و بدون اجازه او به قصد خلوت آردن با دختر صاحبخانه وارد خانه       )٧٧٨س  (
 جرح فرزند صاحبخانه آه برادر دختر است، قرار بگيرد و به قتل برسد، لطفًا مرقوم فرماييد حكم شرعى در مورد قاتل چيست؟

ج ـ گرچه هر قتلى آه عمد بودن آن ثابت شود، موجب قصاص است و اولياى مقتول ظلمًا، سلطنت در اخذ حق برايشان ثابت است، ليكن آسى آه قصد                                 

داشته باشد، اگر به وسيله دفاع صاحب ناموس آشته شود، خونش هدر است و                   ...  نت به ناموس و حريم ديگران، مانند مادر و خواهر و دختر و                 خيا

اتل البته به شرط آنكه راهى براى دفاع، غير از مقاتله براى ق           ;  آنندگان به ناموس ديگران، هدر است      قاتل، حّتى بدهكار ديه هم نيست، چون خون هجمه        

اّما اگر خيانت آننده به ناموس ديگران، مهاجم نباشد، بلكه با رضايت ناموس بوده و مثًال برادر يا پدر يا شوهر آه متوجه قصد طرف به زنا شده    .  نباشد

ظيفه جلوگيرى تا   نمايد، گرچه چنين شخصى و     خواهد مانع اين عمل بشود، ليكن طرف ايستادگى مى         و براى جلوگيرى و دفع منكر در مقابل شخص، مى         

سرحّد قتل نداشته و قتل در نهى از منكر، نياز به اجازه قانونى دارد، ليكن به خيال خودش و به خاطر احساسات مذهبى و غيرت انسانى مقاومت نموده                               

 :و در نتيجه، طرف به قتل رسيده ظاهرًا قصاص به جهاتى ثابت نيست

 آه قتل براى اغراض شخصى و دشمنى دنيايى نبوده و انصرافش به قتلهاى متعارف آه باعث از بين                     گونه قتلها  انصراف ادّله قصاص و قود از اين       .  ١

شود آه قصاص هم در آنجا باعث حيات است، نه در مواردى آه با تخّلف و قصد                    رفتن جان انسانها به جهت اغراض شخصى و باعث هرج و مرج مى              

 . مقتول، باعث حيات مقصوده در جامعه نباشد، الاقل از اينكه قصاص قاتلش موجب آن حيات نيستگيرد آه اگر هدر بودن خون خيانت ناموس انجام مى

 . آه عمده دليل بر واليت اولياى دم است، شامل آن نيست»و من قتل مظلومًا«مظلوم نبودن مقتول در امثال موارد و نتيجه آيه شريفه . ٢

ده قتل برايش جايز است، به حكم حديث رفع و سعه در ما اليعلمون، از بين رفته و نتيجه قصاص                       آر حرمت قتل براى چنين قاتل جاهلى، آه فكر مى         .  ٣

هم از باب جهل به خودش و هم از باب جهل به موضوعش آه قتل محّرم است، مرفوع است و گفته نشود آه خالف امتنان براى مقتول است، براى آنكه                        

به عالوه آنكه با ديه      .  نا داشتن، عدم قصاص قاتلش خالف امتنان در محيط عقاليى و شرعى نيست                 با فرض متخّلف بودن و قصد تخّلف ناموسى و ز             

به گمان حربى بودن، قصاص ) سرزمين آفر (شود و چگونه حديث رفع در امثال مورد جارى نباشد با  اينكه در مورد قتل مسلم در دارالحرب                     جبران مى 

 .اند ديه هم ندارد، لألصل ندارد اّتفاقًا و حّتى عده آثيرى فرموده

مذاق فقه آه مستفاد از حكم شارع به هدر بودن دّم ُلّص و مهاجم به ِعرض و ناموس و خانه و ضمان ُمضّر به طريق مسلمانان نسبت به قتل و قطع                                .  ۴

 .اش، هر چند نسبت قتل و قطع به او محرز نشود واقع شده در طريق، به خاطر تقصير و بى مباالتى

، بعيد است آه اسالم حكم به قصاص آسى بدهد آه نّيت خير و جلوگيرى از گناه داشته و تحت تأثير احساسات مذهبى و غيرت انسانى قرار                                 به هر حال  

 ١۶/۵/٧٧ .و اگر جهات ذآر شده بر عدم قصاص آه مطابق با اصل است، نباشد، الاقل موجب شّك و شبهه و احتياط در دماء است; گرفته

  شرايط اثبات قتل عمد، مجتمع نگردد و قتل عمد مشّخص نشود، آيا حكم به قصاص، محِل اشكال است يا خير؟اگر تمام )٧٧٩س (

 ٢٨/٨/٧٣ .توان داد و بايد به ديه اآتفا نمود ج ـ با توجه به احتياط در دماء، تا عمدى بودن ثابت نشود، حكم به قصاص نمى

  خطاى محض، مرتكب قتل آافر شده باشد، آيا محكوم به قصاص است يا پرداخت ديه؟اگر مسلمانى عمدًا يا به طور شبه عمد يا )٧٨٠س (
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المللى  ج ـ آافر و هر غيرمسلمانى آه در بالد اسالمى به حكم قوانين و مقّررات آن، محترم شمرده شده و يا در غير بالد اسالمى، َحَسب قراردادهاى بين           

وردار هستند، جانشان و بدنشان همانند مالشان به حكم ميثاق، محترم است و ديه و قصاص آنان،                          مورد قبول حكومت اسالمى از احترام متقابل برخ           

مساوى با مسلمانان است و احكام مذآور، مستند به بعضى از روايات و اطالق ادّله است، هر چند آه فتوا و روايت برخالف هم وجود دارد و معروف                                    

توانند  ر مسلمانى را آه محترم است عمدًا بكشد، محكوم به قصاص و مشمول ادّله آن است و اولياى دمش مىبناًء على هذا، اگر مسلمانى غي   .  هم هستند 

و در آل، مالك در قصاص، حرمت دم است نه ملّيت            ;  مثل جايى آه مسلمانى، مسلمان ديگرى را عمدًا بكشد         ;  قاتل را بكشند و يا عفو آنند و ديه بگيرند          

اوت پيدا آرد و دست به ريختن خون بيگناهى زد، بايد مقابله به مثل شود و يا اوليائش او را مشمول عفو قرار دهند و                                  و عقيده، و هر روانى آه قس        

 ٢۶/۴/٧٨ .شود ، اطالق دارد و هر جان و نفس محترمى را شامل مى»َمْن َقَتَل َنْفَسًا ِبَغْيِر َنْفس َفَكأنَّما َقَتَل الّناَس َجميعًا«

 قتل
دى بخواهد عمرو را به قتل برساند، در حالى آه عمرو نه جايزالقتل است و نه مهدورالّدم، ولى به واسطه تاريكى، زيد                                     اگر زي   )٧٨١س  (

 اشتباهًا شخص ديگرى را به تصّور اينكه عمرو است، به قتل برساند، اين چه نوع قتلى است؟

 ٣١/٢/٧۶ .صاص دارند و براى آنها سلطنت بر قصاص، ثابت استج ـ ظاهرًا در حكم قتل عمد باشد و اولياى مقتول آه مظلوم است، حّق ق

اّما براى فرار از    ;  آند آند و به بهانه انتقال به بيمارستان، بيمار را سوار اتومبيل خود مى             اى مقّصر با عابر پياده تصادف مى       راننده  )٧٨٢س  (
. نمايد ه عّلت خونريزى و عدم آمك و مراقبت، در همان محل فوت مى             سازد و مصدوم، ب    مجازات، او را در بيابان و دور از دسترس مردم رها مى            

 اين قتل عمد است يا شبه عمد؟

. ج ـ 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 نداشته است 

آه محرز نشود، آه فرد خود نخواسته از آتش بيرون آيد تا اينكه بسوزد           (»القاء فى الّنار  «تر است از     روشن»  مدصدق قتل ع  «اگر نگوييم مورد از نظر      

 ١٣/٢/٧۴ .، الاقل، مساوى با او در صدق است)اش اجماعى است آه معروف بين فقها، بلكه فى الجمله

 حكم قصاص در مورد مادر چيست؟. شود ند آه پدر آشته نمىا فقهاى عظام در مورد قصاص پدر در مقابل قتل فرزند، فرموده )٧٨٣س (

ج ـ با توجه به الغاى خصوصّيت از والد و تنقيح مناط به نظر عرف و اينكه معيار والدت و دخالت در پيدايش و سببّيت در به دنيا آمدن فرزند است و                                        

ا عفو و قصاص ننمودن هم خير است و اينكه در دماء بايد احتياط نمود و به                        ، امّ »َو َلُكْم ِفى الِقصاِص َحياةٌ     «اينكه هر چند حيات معلول قصاص است           

و )  عليهم السالم (ننمودن ائمه )  منع(اينكه با فرض اّتفاق علماى عاّمه از آنانى آه قائل به عدم قصاص والد به ولد هستند، به عدم قصاص مادر و ردع                            

صاص فرزند به قتل مادر سؤال شده، همه و همه، اگر اقوائّيت عدم قصاص در مادر را ثابت                         سؤال ننمودن محدثان هم از مسئله، با فرض اينكه از ق              

ننمايد، حّداقل از اينكه منشأ شبهه است و عدم قصاص، خالى از وجه نيست و عمومات و اطالقات قصاص با وجوه مذآور و تراآم ظنون آه حّجيتش                                    

 ٢/١٢/٧٧ .خورد نزد عقال بعيد نيست، تخصيص و تقييد مى

 شرآت در قتل
شدند و براى اجراى حكم، هر آدام از محكوم عليه بايد نصف ديه را                        دو نفر به اّتهام شرآت در قتل يك نفر محكوم به قصاص                    )٧٨۴س  (

عى آن  تكليف شر .  برند امتناع مىورزند و محكومان در زندان به سر مى              اّما اولياى دم چند سال است آه از قبول پرداخت ديه                 ;  پرداخت نمايند 
 چيست؟

مماطله )  به اعدام يا عفو مّجانى و غير آن          (ج ـ در هر مورد آه اولياى دم، حّق قصاص دارند، اگر در اعمال حق و استفاده از آن به نحوى از انحا                                    

بت به زنده بودن، در هر آن        القصاص به سبب َحَرج و مشّقت براى جانى آه بالتكليف و متحّير مانده، آن هم نس                  نمايند و مدتى طول بكشد، حقّ     )  تأخير(

; القصاص نيست  و هر روز، ساقط، و ديه ثابت است، چون ادّله َحَرج بر ادّله قصاص، مانند بقّيه موارد، حاآم است و فرقى در اين حكم، در موارد حقّ                              

و شرعى مماطله نمايند و در اجراى حكم دست نگه          خالصه آنكه اولياى دم، اگر در استفاده از حّق قانونى           .  يعنى چه قاتِل عمدى، واحد باشد و چه متعّدد        

دارند، خود سبب سقوط حّق القصاص شده، تنها طلبكار ديه هستند و بايد حاآم و قاضى، وقتى مماطله برايش احراز شد، مسئله را به آنها اعالم نموده،                            

در نتيجه،  .  الن را معلوم نكردند، حكم به ديه بدهند و به آنها اعالم آنند             مدت آوتاهى را براى تعيين تكليف قرار دهد و بعد از آن، اگر تكليف قاتل و يا قات                  

 ١۶/٩/٧٣ .قصاص براى ابد ساقط است و معناى حكم به ديه، همان بيان حكم شرعى است، نه انشاى حكم، چون انشاى حكم محتاج به مطالبه است

 به آشتن دو خواهر آه هر دو مجّرد و داراى پدر و مادر هستند، نموده                 جوانى است آه در مسائل مرتبط با اعمال منافى عّفت، اقدام             )٧٨۵س  (
اند آه حاضر به پرداخت نصف ديه به وراث جانى نيستند، حال با                 و در اين زمينه، اولياى مقتوالن مصّرانه تقاضاى قصاص نموده و اعالم داشته               

ل دوم آه نسبت به وى قصاص موضوعّيت ندارد و در نتيجه ساقط است،                  توجه به اينكه موضوع سؤال دو دختر بوده، آيا پرداخت نصف ديه مقتو                
 الزم است يا نه؟ و همين فرض مسئله در صورت تعّدد اولياى دم در مورد دو مقتول، حكمش چيست؟



 ٩٥                                                                               اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى                  مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آيةمنتخب األحكام
 

رد است، دارند و وقتى آه همه       ج ـ بنا بر نظر مشهور فقها، اولياى دم دو زن، چه متعّدد باشند و مختلف، و چه متحد و مّتفق، حّق قصاص قاتل را آه م                           

آنها خواستار قصاص باشند، چيزى بدهكار نيستند، چون مماثلت در اعتدا و جزاء و تحقق قصاص، حاصل است و اينكه در باب قصاص، قاتل چند نفر                               

ان تكّرر قتل است و اينكه بيش از يك          حّق نيستند، بلكه از باب عدم امك       شود، نه براى اين است آه بعضى از اولياى دم، ذى            بيش از يك بار قصاص نمى     

جان و يك نفس ندارد و عدم ثبوت ديه در مالش نسبت به اولياى مقتول دوم و يا اوليايى آه راضى به قصاص نيستند، به جهت آن است آه ديه، فرع                                        

دارد آه ولّى دم، حّق قصاص دارد، ليكن بايد           فرق  »  ما نحن فيه  «پس آنجا با    .  آند قدرت بر قصاص است آه به جهت عدم قابلّيت محل، تحقق پيدا نمى               

پس وقتى  .  الحّقين يعنى نسبت به نصف از حرمت او حّق قصاص ثابت است و نسبت به نصف ديگر بايد ديه بپردازد، جمعًا بين                         ;  نصف ديه را بپردازد    

اّما بنا بر نظر اخير      ;  بود و مماثلت حاصل شده است      آه يك مرد، دو زن را آشته و همه اوليا، خواستار قصاص و قود هستند، چيزى بدهكار نخواهند                         

 ١٧/٢/٧۶ .اين جانب، معيار در قصاص قتل نفس است، بنابراين، در جريان قتل يك زن توسط يك مرد، رِد فاضل ديه از طرف اولياى دم، الزم نيست

 قصاص اعضا
يا شخص  )  آسى آه جنايت بر او واقع شده       (ّى عليه   پس از اجراى قصاص، عضو قطع شده، ملك آيست؟ ملك حكومت است يا مجن                  )٧٨۶س  (

 تواند عضو را بعد از جدا شدن، پيوند بزند؟ قصاص شده؟ در صورت سوم آيا شخص قصاص شده مى

بلكه ;  يعنى اگر جانى بخواهد پيوند بزند، آار حرامى را مرتكب شده و بايد جلوگيرى نمود                ;  توان پيوند زد   ج ـ عضو قطع شده، به جهت قصاص را نمى          

اّنما يكون  «:  فرمود)عليه السالم (طور آه در موّثقه عّمار آمده است، اميرالمؤمنين           همان.  اگر پيوند هم بزنند، بايد دومرتبه از باب قصاص، قطع گردد              

ن او، بعد از قطع آردن، چون در حكم ميته است، هر چند در اختيار جانى است، بايد دفن                            و براى جلوگيرى از پيوند زد        ٣٩،»القصاص من اجل الشين    

 ١۵/١٠/٧۵ .شود

 لوث و َقسامه
گردد يا اينكه چون َقسامه خالف اصل و قاعده است           آيا قصاص اطراف در جراحات عمدى، همانند قصاص نفس، با َقسامه ثابت مى               )٧٨٧س  (

 آند، نه قصاص؟ فايت مىفقط در اثبات ديه آ) آما يقال(

ليكن در مقدار َقسامه در     ;  ج ـ فرقى در اثبات با َقسامه بين قصاص نفس و قصاص اطراف و جراحات عمدى نيست و مسئله اجماعى و منصوص است                          

ى با شش َقَسم، و اگر       مثل بين ;  اش ديه نفس است    ها متفاوت است، هر چند اشبه، اگر نگوييم اقوى، شش قسم است آه اگر مورد، ديه                    اطراف، نظريه 

 ١۵/٣/٧۴ .شود آمتر است به نسبت شش َقَسم و آمى ديه محاسبه مى

در تحقيقات، قاتل اظهار    .  اش بوده است   جسد هم در خانه   .  آشته است  اش با اسلحه آمرى متعّلق به خود        شخصى مردى را در خانه       )٧٨٨س  (
آيفيت  و اّما آّليه قرائن  ;  دهند اند، مسّلمًا به نفع او شهادت مى         قاتل حضور داشته  داشته آه مقتول، خودآشى آرده است و چون در خانه فقط آسان                 

انگيزه الزم دارد    جانب ولّى دم هم به استناد تضاّد منافع بين اين دو نفر و تهديدات قبلى و اينكه خودآشى،                   اين.  آند موضوع، خودآشى را مردود مى    
حال سؤال  .  مرجع قضايى، موضوع را از موارد لوث دانسته است          .  پسرم را آشته است     آن شخص،  و بر طبق داليل ديگر، اطمينان قاطع دارم آه           

مقدس اسالم،   شرع و فتاواى فقهاى عظام بر طبق احكام          )  مسئله هفتم (»  تحريرالوسيله« در)قدس سره (اين است آه با توجه به نظر حضرت امام             
 ؟)متهم( هعلي قسامه و اتيان سوگند با ولّى دم است يا با مّدعى

قتل در باره    يعنى موردى آه از امارات و قرائن، قاضى گمان و ظّن غالب متآخم به علم به اّتهام                  ;  ج ـ َقسامه به حسب اصل و قاعده در مورد لوث است            

واهد، حكم صادر نمايد و ظّن       داد آه با همان قرائن و ش        آشتن قاتل نبود، قاضى به خود جرئت مى         مّتهم پيدا آند به نحوى آه اگر باب، باب دم و قود و               

; »يقتصر على القدر المتيقن   «غالب نزديك به علم، قدر متيّقن از ادّله لوث است و نسبت به مطلق الّظن دليل نداريم و چون َقسامه برخالف قواعد است،                           

محل  اينكه من در ساعت و حين اّتفاق قتل در آنصرف اّدعاى مّتهم مبنى بر     .  اى آه محصور است، نيست     و در اين حكم، فرقى بين محّله و خانه و قريه          

آرى، در مورد تعارض امارتين، نظير اينكه در آنار           .  ظاهرًا موردى براى َقسامه نيست      ام، مسموع نيست و اگر به چنين احتمالهايى اعتنا شود،             نبوده

 دارد، و يا در موردى آه با حّجت شرعيه ثابت شود آه مّتهم               اى وجود  آلوده حاضر است و نيز در آنار او گرگ درنده          مقتولى شخصى با آلت قتل، خون     

گونه موارد، به دليل نبودن گمان و حّجِت برخالف، َقسامه             در زمان قتل در محِل وقوع قتل نبوده، به نحوى آه تحّققش از او محال عادى باشد، در اين                      

ولى اگر نبودن مّتهم در خانه به معناى        ;  رد و به همين جهتى است آه ذآر شد        ناظر به چنين مو   )  قدس سره (امام»  تحريرالوسيله«نيست، و مسئله هفتم     

ها بر قاتل بودن مّتهم، ثابت و محقق باشد، مورد از موارد                بودنش در اتاق ديگر به ِصرف ادعاى او باشد، ليكن گمان و ظّن قاضى و شواهد و نشانه                     

موارد سقوط َقسامه را احصا فرموده و تا شش مورد رسانده آه اين مورد از                 )قدس سره (الّمهع.  شود گونه احتمالها اعتنايى نمى    َقسامه است و به اين    

آشى و نيرنگ در قتل است، بدين معنا آه افراد ديگر               آنها نيست، و بر قاضى است آه توجه داشته باشد جعل َقسامه در شرع، براى جلوگيرى از آدم                       

                                                           
 .١، أبواب قصاص الطرف، حديث ٢٣، باب ١٨٥، ص ٢٩وسائل الشيعة، ج . ٣٩



 ٩٦                                                                               اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى                  مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آيةمنتخب األحكام
 

نه شرعى و عدم تمّكن قاضى از علم، قصاص نخواهند شد، چون به سبب قانون َقسامه، از قتل معموًال                            فكر نكنند آه اگر آسى را آشتند، با نبودن بيّ              

 ١/١١/٧٣ .ترسد با همه نيرنگش مورد از موارد قسامه قرار گيرد و قتلش ثابت و محكوم به قصاص شود فاصله گرفته و مى

 مسائل متفّرقه قصاص
 تواند قبل از مرگ، جانى را از قصاص نفس عفو نمايد؟ ، مى)او واقع شده استآسى آه جنايت بر (آيا مجنّى عليه  )٧٨٩س (

اند و مقتضاى اطالق و عموم ادّله عفو و سلطه انسان بر حقوق خود هم هست و فرقى بين نفس                      تواند و غير واحدى از فقها هم فتوا داده         ج ـ آرى، مى   

گردد و عفو مقتول نسبت به مازاد از ثلث ديه، عدم نفوذش خالى از وجه،                    فوت ثابت مى  ليكن نسبت به عفو از ديه، چون ديه بعد از              ;  و عضو نيست  

بلكه خالى از قّوت نيست، و در اين حكم، فرقى بين جنايت عمدى و غيرعمدى نيست و مسئله اخذ برائت متطبِّْب آه در نّص آمده با ديه بعد از جنايت                                        

 ١٨/٢/٧٣ .اس نمودتوان آن را با اين مسئله قي تفاوت دارد و نمى

تواند جانى را از       ، قبل از وقوع جنايت مى         )شود آسى آه جنايتى در آينده بر او واقع مى              (شود   آيا شخصى آه مجنّى عليه مى           )٧٩٠س  (
 قصاص نفس عفو نمايد؟ در فرض قصاص عضو و در فرض ديه چطور؟

يعنى عفوش  ;   و الزمه عقاليى حرمت، بطالن و عدم ترّتب اثر است                ج ـ چون عفو از قصاص قبل از جنايت، ترغيب به قتل نفس است، حرام است                         

 ١٨/٢/٧٣ .فايده و وجود و عدم آن از جهت حكم وضعى، همانند، است بى

 

 احكام ديات
 ديه قتل

 ديه آامل يك انسان چه مقدار است؟ )٧٩١س (

 :ج ـ ديه آامل، يكى از اين شش چيز است

 ده هزار درهم آه پنج هزار و دويست و پنجاه مثقال صيرفى نقره                   .۴;   هزار مثقال طالى مسكوك     .٣;  عّينه يكصد شتر با سنين م       .٢;   هزار گوسفند  .١

توان گفت   هاى خوب را مى     دويست حّله يمانى آه ظاهرًا پارچه دويست دست آت و شلوار از پارچه                 .۶;   دويست گاو با سنين معّين      .۵;  مسكوك است 

 ۴/٣/٧١ .آافى است

 توان با پول محاسبه آرد؟ تل عمد و شبه عمد را مىآيا ديه ق )٧٩٢س (

 ۶/١١/٧۵ .تواند قيمت هر يك را با پول بپردازد ج ـ اعيان ديه، ظاهرًا خصوصّيت ندارد و جانى، مى

 نصف ديه مرد است؟) عمد، شبه عمد و خطا(آيا ديه زن در تمام اقسام قتل  )٧٩٣س (

 و عدم دليل بر تقييد، و جريان قصاص مقابله به مثل، در قتل زن توسط                »قضاًء الطالق ادّلة الّدية   «ت،  جانب، ديه زن و مرد، مساوى اس       ج ـ به نظر اين    

رجوع به عمومات،    مرد بدون نياز به رّد تفاوت همانند عكسش و بدون تبعيض و ظلم، و نسبت به اعضا هم َحَسب تعارض َالسنه چهارگانه روايات و                              

زن مساوى است و در مورد قصاص         و اطالقات ادّله ديه اعضا آه اقتضاى مماثلت و تساوى دارد، ديه مرد و               »اصالجروح قص « و   »العين بالعين «مثل  

هم، مانند قصاص اعضا در مماثل و همجنس است آه آسى آه جنايت بر او واقع شده، حّق قصاص در عضو را دارد، بدون آنكه چيزى از ديه بدهكار                                    

اعتماد  خاطر جهاتى آه مورد تحقيق و بررسى قرار گرفته، قابل احتجاج و                 ظهر احاديث باب از نظر متن است، به          باشد و صحيحه َابان بن تغلب آه اَ          

نيست و نسبت به موارد َارْش آه قابل قصاص نيست، نيز دليل بر فرق بين زن و مرد نداريم و قاعده ضمان آه مقتضى جبران خسارت است، بالّنسبه به             

ضمان، خسارت بايد به نظر آارشناس جبران شود و جبران خسارت به اين معنا در همه موارد حكومت و                          َحَسب همان قاعده  هر دو بالّسويه است، و       

آنكه امروز راهى به آن وجود ندارد، ناتمام است و مقايسه ديه  ، قطع نظر از»تقدير الحّر عبدًا و األخذ بنسبة الثمن فى الّديه«َارْش، ثابت است و َارْش به      

اعضا،  و چگونه مقايسه تمام باشد با اينكه نسبت ديه آّل نفس به                ;  ايم َارْش عيب، مع الفارق است و در محِل خود مفصال در باره آن بحث نموده                      به

، نسبت  شان نصف ديه آامل و بعضى آّل ديه آامل و بعضى آمتر و آمتر است، در حالى آه در باب بيع نسيه                         بالّسويه نيست، بلكه بعضى از اعضا، ديه       

 ۵/۴/٧٨ .ثمن به اجزا، بدون تفاوت است و هر جزئى ارزش خود را دارد

 ديه اعضا
حال در مورد َارْش زن نيز همين قاعده . گردد آند و هرگاه از ثلث باالتر رود، به نصف برمى        ديه زن تا ثلث ديه با مرد برابرى مى          )٧٩۴س  (

  آه ديه معّين ندارد و َارْش بايد پرداخت شود، اين قاعده وجود دارد؟وجود دارد يا خير؟ يعنى آيا در جراحات و شكستگيهايى

اش معّين   شود و بديهى است آه َارْش در جايى است آه ديه           ج ـ َارْش، همان جبران خسارت است آه با نظر اهل خبره و آارشناس، معلوم مى               
جانب، در ديه نيز تفاوتى    آما اينكه به نظر اين    ;  آارشناِس خبره است  نشده باشد آه در اين صورت، تفاوتى بين زن و مرد نيست، چون مالك، نظر                



 ٩٧                                                                               اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى                  مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آيةمنتخب األحكام
 

ِنى و   دست و پاى انسان هر آدام از دو استخوان به نامهاى درشتْ                      )٧٩۵س  (  ٢٩/۴/٧٨ .بين زن و مرد نيست، چه از ثلث تجاوز آند يا نكند
 شود يا خير؟  دو استخوان مذآور بشكند، آيا اين شكستگى يكى محسوب مىهرگاه در يك محل، هر. نى، َزند اعلى و َزند ُسْفلى تشكيل شده است نازْك

 ٢۴/٣/٧۴ .شود و روايت ظريف هم بنا بر نقل غيرآافى به همين نحو است و مطابق با اصول و ضوابط هم هست ج ـ دو تا محسوب مى

 ديه جنين
ند آه آمپولى تجويز آند و در همان دو هفته اول، جنين سقط                 اگر نطفه بسته بشود و زن و شوهر با توافق يكديگر از پزشك بخواه                    )٧٩۶س  (

 دارند، آيا آّفاره دارد؟) آمپول براى سقط(شود، آيا زن و شوهر گناهكارند؟ با توجه به اينكه پزشك و آمپول زن نيز علم بر اين موضوع 

است، هر چند روزهاى اول انعقاد هم باشد، و آسى آه جنين را                 اى آه در َرِحم مستقر شده و منشأ پيدايش فرزند باشد، حرام                  ج ـ سقط جنين و نطفه       

و اّما اين آار آّفاره ندارد،       ;  آارند، چون سقط نمودن، حرام و آمك به سقط هم حرام است               آند و پدر و مادر، همه و همه گناهكار و معصيت              ساقط مى 

 ٨/٨/٧۴ .نظر نمايند آه وارث سقط شده باشد، مگر آنكه آنان صرفشود  ليكن ديه دارد و آن هم به عهده ساقط آننده است و به آسى داده مى

درپى  حال شوهر پس از شش ماه، پى       .  شود به وى بدهكار مى    )  آّفاره(اگر شوهر بدون رضايت همسرش، عزل آند، ده دينار ديه                )٧٩٧س  (
 ّل مواقعه شش ماهه ده دينار بدهد، آافى است؟در اين صورت، آيا براى هر بار مواقعه، ده دينار بايد بدهد يا براى آ. نمايد عزل مى

شود و ديه عزل، مربوط به جايى است آه شخص، ديگرى را بترساند و در اثر ترس، عزل نمايد و منى به بيرون از َرِحم ريخته                                     ج ـ ديه واجب نمى     

 ٢٧/٩/٧۵ .شود

 مسائل متفّرقه ديات
 پزشك يا بيمار؟: ن به عهده چه آسى استدر صورت ثبوت ديه در قطع اعضاى مّيت، پرداخت آ )٧٩٨س (

; شود ج ـ به عهده پزشك است آه مباشر در عمل است، ليكن اگر ديگرى ِدين او را ادا نمايد و ديه را از جانب او تبّرعًا بپردازد، برائت ذّمه حاصل مى                                  

 ٢٢/٢/٧۵ .شود آما اينكه اگر خود مّيت وصّيت به عفو از ديه نموده باشد، ديه ساقط مى

و )  آسى آه جنايت بر او واقع شده است       (آيا ديه همان خسارت است و يا جانى بايد عالوه بر ديه، خسارات وارد آمده بر مجنّى عليه                      )٧٩٩س  (
 هاى درمان را بپردازد؟ جايى آه مقدار ديه از خسارت بيشتر، مساوى يا آمتر باشد، چه حكمى دارد؟ آّليه هزينه

اّما ;  المثل آن است   بر مال مجنّى عليه وارد آرده، بايد بپردازد و ظاهرًا نسبت به زمان بيكارى نيز، جانى ضامن اجرت                       ج ـ ديه و خسارتهاى مالى آه          

 ٣٠/١٠/٧۵ .بيش از ديات مقّدره نسبت به جنايات بدهكار نيست و فرقى بين آم و زياد و مساوى بودن ديه، از خسارت جنايى نيست

نظر حضرت عالى چيست؟ آيا ديه مجازات          .   ماهّيت ديه، بيشتر جنبه خسارت دارد تا جنبه مجازات              طبق نظر بعضى حقوقدانان،      )٨٠٠س  (
 است يا خسارت؟

شود و بايد آّفاره      مانند پدرى آه فرزند خود را بُكشد، در حيطه مجازات نيست و قاتل، تعزير مى                     ;  ج ـ ديه حّتى در باب قتل عمدى آه قصاص ندارد               

 ١٢/٨/٧٣ .شود يا خطايى آه ديه خسارت محسوب مىبدهد، همانند شبه عمد و 

 را بيان فرماييد؟) اعّم از قتل، خطا و جراحات(باشد  مستدعى است مواردى آه ديه بر عهده عاقله مى )٨٠١س (

مباالتى نموده،   سامحه و بى  ُم...  جانب، قدر متيّقن از ديه بر عاقله در مثل جايى است آه عاقله در مسئوليت حفظ قاتل از قتل و جرح و                          ج ـ به نظر اين    

باشد و يا مثل ديوانه زنجيرى آه در اين گونه            اش مسئول پيشگيرى او از قتل و ضرب و جرح او مى             مثل صغيرى آه ممّيز نبوده و از نظر عقال عاقله          

 در مطلِق قتل خطائى، قطع نظر از آنكه از             و اّما حكم به ديه     ;  موارد، ضمان جنايتهاى آنها از باب اقوائيت سبب و داللت روايات به عهده عاقله است                    

جهت ادّله و لسان اخبار ثابت نيست و اطالقى آه در مقام بيان اين جهت باشد تا اطالقش از اين حيث محكم گردد يا مشكل است يا ممنوع، و عموم آن                                      

باشد، به خاطر    و برخالف عقل آه حاآم به مضمون آيه است، مى         ،  »وال َتِزرُو واِزَرَة ِوْزَر ُاْخرى    «ادّله بر فرض ثبوِت اطالق چون بر خالف آيه شريفه           

مخالفت با قرآن و عقل و اصول مسّلمه شرعّيه و عقالئيه آه همه و همه همان مضمون آتاب و اهللا است، حّجت نبوده و قابل استدالل و احتجاج نيست و 

 ١۵/١٢/٨١ .تخصيص هم ناتمام و نادرست استچون لساِن آيه هم آبى از تخصيص است، رفع مخالفت با آن با، مسئله 

 

 االحكام ملحقات منتخب
 بيمه
پذيرد و اين     آه بيمه را مى    )  مؤّسسه، شرآت يا شخص    (گذار و بيمه )  شرآت بيمه (گر   قرارداد و عقدى است بين بيمه       »  بيمه«)  ٨٠٢مسئله  (

ابل و عقد در ساير عقود، معتبر است، در اين عقد نيز معتبر است                عقد، مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است و شرايطى آه در موجب و ق                  
 .است» ضمان جريره«ناگفته نماند آه شبيه بيمه در متون اسالمى وجود داشته و آن، عقد . توان اين عقد را با هر لغت و زبانى اجرا آرد و مى
 :وغ، عقل، اختيار و مانند آن، چند شرط معتبر استدر بيمه عالوه بر شرايطى آه در ساير عقود است، از قبيل بل) ٨٠٣مسئله (



 ٩٨                                                                               اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى                  مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر حضرت آيةمنتخب األحكام
 

 ; تعيين مورد بيمه آه فالن شخص است يا فالن مغازه، آشتى، اتومبيل، هواپيما، يا هر چيز ديگر.١
 ; تعيين دو طرف عقد آه اشخاص هستند يا مؤسسات يا شرآتها و يا دولت.٢
 ; تعيين مبلغى آه بايد بپردازند.٣
 ;ايد آن را بپردازند و تعيين زمان اقساط تعيين اقساطى آه ب.۴
 ;است  تعيين زمان بيمه آه از اول فالن ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال.۵
توان آّليه آفاتى را آه موجب         مثل آتش سوزى، غرق شدن، سرقت، وفات يا بيمارى، و مى               ;  شود  تعيين خطرهايى آه موجب خسارت مى         .۶

 .شود، قرار دهند خسارت مى
پس اگر قرار بگذارند آه هر مقدار خسارت وارد شد، جبران آنند،                    .  الزم نيست در قرارداد بيمه، ميزان خسارت تعيين شود              )٨٠۴ئله  مس(

هايى آه امروزه در ايران، بلكه در دنيا رايج است و يك عقد عقاليى است، مشمول                  رسد آه همه انواع بيمه     ناگفته نماند آه به نظر مى     .  صحيح است 
و اطالقات عقود و شروط است و غرر به نحوى آه معامله غير عقاليى و اآِل مال با آن اآل مال به باطل باشد، وجود ندارد و غرر به                                        عمومات  

چگونه بيمه را عقدى باطل بدانيم با آنكه شبه ضمان جريره               .  معناى مطلق جهالت، تنها در بيع و بلكه اجاره مضّر به صّحت است نه مطلق عقود                      
 .دار و مسّلم است ّحتش در اسالم و فقه سابقهاست آه ص

 تشريح و پيوند
چون حرمتى آه در حال حيات، براى هر انسانى         ;  جنايت بر مرده انسان به تّكه تّكه آردن و قطعه قطعه نمودن بدن او حرام است               )  ٨٠۵مسئله  (

اى آه   و اّما تشريح و آالبد شكافى     ;  به مّيت است آه حرام است     احترامى   رود و جنايت به قطعه قطعه نمودن، بى        هست، بعد از مرگ هم از بين نمى       
جايز  احترامى نداشته باشد و براى غرض عقاليى، مانند پيشرفت علم پزشكى، پيوند زدن، اثبات حق و امثال آنها باشد، فى حّد نفسه، گرچه                         جنبه بى 

پس اگر تشريح همراه با وصّيت       .  ّيت، واجب و تخّلف از آن حرام است         است و دليلى بر حرمت ندارد، اّما رضايت اولياى مّيت و رعايت وصّيت م                
 .مّيت باشد و يا ورثه به عنوان آار خير به آن راضى باشند، مانعى ندارد

قطع آردن عضوى از اعضاى جسد انسان محترم براى پيوند زدن آه احسان و معروف و بّر و خير است، جايز است، مگر در                            )  ٨٠۶مسئله  (
 .خود مّيت، وصّيت به انجام ندادن آن نموده باشد و يا اولياى مّيت، راضى نباشندصورتى آه 

اگر حفظ جان انسانى آه جانش محترم است، بر پيوند عضوى از اعضاى مّيتى موقوف باشد، قطع آن عضو و پيوند آن، جايز                               )  ٨٠٧مسئله  (
 آّفارى آه نجس هستند و ميته بودن آن براى نماز، اگر ميته انسانى در نماز                   شود در نجاست آن نسبت به       است ليكن اگر پيوند آرد، اشكال واقع مى        

توان گفت   ليكن مى ;  بنابراين، اشكال در ميته مسلمان و اشكال نجاست در مّيت مسلمان، اگر قبل از غسل قطع نمايند، نيز هست                       .  اشكال داشته باشد  
بلكه اگر عضو   ;  آيد و نجس و ميته نيست        افتد و به عضويت زنده در مى           مّيت مى   آه اگر عضو مّيت، پس از پيوند، حيات پيدا آند، از عضويت                

و بعيد نيست آه ديه داشته باشد        ;  آيد شود و به عضويت انسان در مى        العين نيز به انسان پيوند زده شود، از عضويت حيوان خارج مى              حيوان نجس 
همچنين .  ليكن اگر مّيت، به هنگام حيات اجازه داده، ظاهرًا ديه ندارد              ;  »ْنُم َفَعَلْيِه اْلُغْرمُ  َمْن َلُه الغُ  «و ديه بر عهده بيمارى است آه ذى نفع است و                 

 .شود توانند اجازه بدهند و ديه از قطع آننده، بنا بر احوط، بلكه اقوى، ساقط نمى اولياى مّيت بعد از مرگش مى

 )عليهم السالم(عزادارى ائمه
شود، اگرچه   نجير زدن با زنجيرى آه داراى تيغ است و منجر به زخمى شدن بدن و جارى شدن خون مى                        سينه زدن با تيغ و يا ز          )٨٠٨س  (

 خطر جانى هم نداشته باشد، چه حكمى دارد؟

و زنى و عزادارى سّنتى از افضل اعمال است           خوانى و وعظ و سينه     از قبيل روضه  )  عليهم السالم (ج ـ برپايى مجالس و اقامه عزادارى خامس آل عبا           

موجب اجر و مزد اخروى فراوان است، ليكن بايد توجه داشت آه دشمن، همه اعمال ما را مستقيمًا با مقارن قرار دادن با اعمال ديگران، مورد حمله                                   

زيادتر نموده  دهد و غرضش حمله به مذهب يا اسالم است و با عقبگرد ما از مواضع عملى اسالمى، ما را رها نكرده، بلكه حمله را زيادتر و                                 قرار مى 

شما مسلمانان و بهانه به دست دشمن ندادن         به حول و قّوه الهى و با بيدارى امثال        .  شعائر و تبليغاتمان باز دارد     تا آنكه ما را از همه اعمال و فرايض و         

االسالم يعلو و اليعلى        «:  عظمت اسالمى هر روز بر شكست آنان اضافه خواهد شد و تبليغات آنها به جايى نخواهد رسيد، آه                                         و حفظ عّزت و       

 ١٢/١٢/٧۴ .»شيىء عليه

 مقّررات دولت جمهورى اسالمى
 استفاده از دفترچه بيمه ديگران، براى شخص استفاده آننده و صاحب دفترچه آه آن را در اختيار ديگرى گذاشته، چه حكمى دارد؟ )٨٠٩س (

 ١٣/٩/٧۴ .اند و ضامن نيز هستند ج ـ هر دو مرتكب حرام شده
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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   )٨١٠س  (
 نيست، تكليف چيست؟

 ١۴/١٢/٧۴ .»الطاعة لمخلوق فى معصية الخالق«تواند مجّوز امر خالف شرع باشد آه  اى نمى نامه يا بخشنامه ج ـ هيچ آيين

 اند، آيا عمل به آنها واجب و تكليف آور است يا نه؟ المللى آه دولتهاى مختلف آن را امضا آرده قانونهاى بين) ٨١١س (

ج ـ آرى، واجب است و وجوب عمل به تعهدات، قطع نظر از مسئله وجوب حفظ نظام و انتظامات، خود فى حّد نفسه به عنوان يك حّق انسانى، واجب                                     

 ٢٨/٢/٧٩ .است

 

 

 امهن واژه
 آب جوشيده از زمين و درحال جريان ـ مثل آب چشمه و                 :آب جارى 

 .قنات
 . آب آمتر از آب ُآر آه از زمين نجوشد:آب قليل
 مقدار معّينى از آب مطلق آه از جهت مساحت، اگر در                          :آب ُآر  

آه (ظرفى آه درازا و پهنا و گودى آن، هر يك، سه وجب و نيم باشد                 
بريزند، آن ظرف را پر     )   وجب و هفت هشتم وجب است       ۵/۴٢عًا  جم
 َمن تبريز، بيست مثقال آم است و به         ١٢٨اّما از جهت وزن، از      ;  آند

آيلوگرم »  ۴١٩/٣٧٧«حسب آيلوى متعارف، بنا بر اقرب،                           
 .شود مى

آبى است آه از چيزى گرفته شده باشد مانند آب انگور و            :  آب مضاف 
آلود و   وط شده باشد، مثل شربت و آب ِگل           چيزى مخل  با گالب، و يا   

 .غير اينها آب مطلق است
 . مانع شونده، رد آننده، سر باز زدن، نافرمانى آردن:آبى
 . آلت بودن، واسطه بودن:آليت
 ).اباحه آب يعنى غصبى نبودن آن( مباح بودن، جايز بودن :اباحه
 .خريدارى: ابتياع

ن معّين شده، مثل دو عده آه        دورتر بودن يكى از دو زما      :ابعداألجلين
تر باشد به    بر يك زن واجب شود و يكى از ديگرى زمانش طوالنى              

 .شود  گفته مى»االجلين ابعد«تر است  آنكه طوالنى
 . مسافرى آه در سفر درمانده شده است:ابن السبيل

 ضوابط و امور پذيرفته شده نزد عقال آه بر آن اتفاق                :ابنيه عقالئيه 
 .دارند

 . پدر بچه شيرخوار:ضعابوالمرت
 آوشش آردن، استنباط احكام شرعى اسالم از روى ادّله                      :اجتهاد

 .شرعيه به شرايطى آه در آتب فقهى ثبت شده است
 مزدى آه براى انجام آارى آه اجرت براى او معّين                   :اجرت المثل 

نشده است عرف و جامعه در مقابل مثل چنين آارى پرداخت                                
 .آنند مى

 . آفايت:ِاجزاء
 . اتفاق فقها:جماعا

 . مرد بيگانه، نامحرم:اجنبى

 آسى آه طبق قرارداد مشخص در مقابل آارى آه انجام                            :اجير
 .آند دهد، مزد و اجرت دريافت مى مى

 . به خاطر احتياط:احتياطًا
انديشى و انتخاب روشى آه موجب                  بينى و مآل        پيش   :  احتياط

 .اطمينان انسان در رسيدن به واقع است
احتياطى آه مجتهد وجوب رعايت آن را از طريق ادّله            :  زماحتياط ال 

تواند به همان احتياط     عقلى يافته است و مقلد در اين گونه مسائل مى           
عمل نمايد و يا به مجتهد ديگرى آه از بقّيه مجتهدين اعلم باشد                              

 .مراجعه آند
 احتياطى آه غير فتواى فقيه است و عمل به آن                       :احتياط مستحب  
 .د ولى الزم نيستباش مطلوب مى

احتياطى است آه مجتهد، وجوب رعايت آن را از                 :  احتياط واجب  
آيات و روايات استفاده نمايد، و مقّلد در عمل، مثل احتياط الزم آه                     

 .تواند عمل نمايد توضيح داده شد مى
 احتياط مستحب، احتياطى آه غير فتواى فقيه است            :احوط استحبابى 

 .و رعايت آن واجب نيست
 مطابق با احتياط است، و مراد اين است آه عمل آردن به                       :احوط

 .آند آن، اطمينان به برائت ذّمه حاصل مى
 . گرفتن ماهى از آب، در حالى آه زنده است:اخذه من الماء حيًا

 . آهسته:اخفات
مواد لزج و سفيد رنگى آه اغلب در وقت سرفه آردن از                      :  اخالط

 .شود مى حلق و سينه آنده
ذن به اولويت، مثًال اگر آسى به چيزى اذن داد، به                      ا:  اذن فحوى  

 .فروع و لوازم آن چيز به طريق اولى اذن داده است
 . سود و نفعهاى آسبها:ارباح مكاسب

تفاوت بين صحيح و معيب آه مشترى براى جبران زيان خود             :  َارْش
تواند از بايع دريافت دارد و در       در صورتى آه مبيع را نگهدارد، مى      

 .ت جبران خسارت است بنظر آارشناسباب ديا
 .گمان بد، گمان بد آردن نسبت به ديگرى: اسائه ظن
 ماده دارويى است آه بيماران تنّفسى و ريوى براى باز شدن             :اسپرى

 .نمايند راه تنّفس از آن استفاده مى
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 بازداشتن حيوان از خوردن نجاست             :استبراى حيوان نجاستخوار     
 . طبيعى خود عادت نمايدانسان، تا وقتى آه به خوراك

دگرگون شدن، پذيرش حالت جديد به طورى آه چيز                        :  استحاله
ديگرى غير از حالت اول شود مانند چوب آه بسوزد و خاآستر                          

 .شود، يا سگى آه در نمكزار فرو رود و به نمك تبديل شود
 عمل آردن بر طبق يقين سابق و يكى از اصول عمليه                   :استصحاب

 .است
 .دن گوش دا:استماع
 .بهره بردن، آام گرفتن، لذت بردن:استمتاع
 . انسان با خود، آارى آند آه منى از او خارج شود:استمنا

ترتيب اثر نسبت به عملى آه از ديگرى واقع شده،                :  اصالة الصحة 
 .در صورتى آه شّك در صحت و فساد عمل او داشته باشد

الل بودن   دو اصل از اصولى آه فقها در موارد ح          :اصل حّل و برائت   
 .آنند و برائت از عملى در موقع شك، به آنها تمّسك مى

اصل در عقود بر وجوب تسّلم و عدم اناطة تسليم احدهما به تسليم                  
اصل در قراردادهاى دو طرفه اين است آه، قبض                  :  ديگرى است  

باشد و تسليم يكى از دو طرف قرارداد، مشروط به تسليم                واجب مى 
 .طرف مقابل نيست

 اگر حيوانى آه ذبح شده در تذآيه يا عدم آن شك                    :تذآيهاصل عدم    
شود آه     آن مى   )  حالل نبودن   (عدم تذآيه         به داشته باشيم، حكم       

 .گويند» اصل عدم تذآيه«اصطالحًا آن را 
اثبات لوازم عقلى موضوع آه به وسيله اصول عملّيه                :  اصل مثِبت  

 .دانند ثابت شده باشد، آه اآثر فقها آن را حّجت نمى
 .ناچارى، درماندگى: راراضط
 .آشكارتر از نظر تطبيق با ادّله فتوا; تر ظاهرتر، روشن: اظهر
 دوباره آوردن، دوباره گفتن، باز گردانيدن چيزى را به جاى                :اعاده
 .خود
 . آمك آردن:اعانت
 . ماندن در مسجد به قصد عبادت و قربًة الى اهللا:اعتكاف
يعنى تصميم انسان بر      روى گردانيدن، و اعراض از وطن          :ِاعراض

 .اينكه براى هميشه وطنش را ترك آند
تر، داناتر در مسائل فقهى و استنباط احكام شرعّيه از ادّله              عالم :اعلم

و آن هم منوط به آثرت تحصيل و تدريس خارج فقه و اصول در                        
 .هاى علمّيه و آّر و فّر در مسائل فقهى است حوزه
 و حيض يا مجراى حيض و          باز شدن، يكى شدن مجراى بول        :ِافضا

 .غائط يا هر سه
 . شكستن روزه، موقع شكستن روزه:افطار

 نظر قوى بر اين است و بايد عمل شود، فتوا اين                     :اقوى اين است   
 .است

 . خوردن و آشاميدن:َاآل و ُشرب

 خويشاوندى و قرابت حاصل از شير            :الرضاع لحمة آلحمة النسب     
 .استخوردن همانند قرابت و خويشاوندى نسب 

نياز و حاجت اگر به حّد ناچارى و               :  الّضرورات تبيح المحظورات    
اضطرار رسيد آنچه در شرع از ارتكابش منع شده، ممنوعيتش به                    

 .شود مقدار نياز از او برداشته مى
 غسل به    :الغسل يجزى عن الوضوء و اّى وضوء اطهرمن الغسل               

 غسل  تواند اطهر از   نمايد، و چه وضويى مى       جاى وضو آفايت مى    
 .باشد

 . انداختن در آتش:القاء فى النار
 آفر مانند قتل        :الكفر من موانع األرث آالقتل آما عليه االصحاب                

 .اند از موانع ارث است گونه آه علماى شيعه گفته همان
ها   تنقيه آردن، داخل آردن مايعات و چيزهاى ديگر در روده             :ِاماله

 ).مقعد( و احشاء از پايين
شود،   غذا و چيزهايى آه موجب بطالن روزه مى         از خوردن  :امساك

 ...باز ايستادن و خود را باز داشتن از
آه به  ...   آارهايى از جمله رسيدگى به اموال يتيمان و           :امور حسبيه 

 .گيرد تصّدى مجتهد عادل و يا نماينده او صورت مى
 . پايين آمدن:انخفاض

رد آردن   قصاص، به خاطر وا      :انما يكون القصاص من اجل الّشين       
 .است عيب و نقصى بر جانى

 .تر، پرهيزگارتر  متقى:اورع
 .فرزند دختر: اوالد ُاناث

 .تر سزاوارتر، بهتر، شايسته: اولى
 غيرمسلمانى آه خود را پيرو يكى از پيامبران صاحب                   :اهل آتاب  
 .داند، مانند يهودى و مسيحى آتاب مى

 . اذيت آردن، آزار ديگران:ايذاى ديگران
 نوع قراردادى آه با تصميم يك طرف انجام گيرد و نياز به هر:  ايقاع

قبول ديگرى نداشته باشد مانند طالق آه احتياجى به قبول زوجه                        
 .ندارد

 ريختن آب مرد در َرِحم زنى           :أفراغ ماء الرّجل فى الّرحم األجنبية        
 .خودش غير از همسر
 .فردى آه به سّن بلوغ رسيده باشد: بالغ، بالغه
نمودن چيزى آه جزء دين نيست در دين به عنوان حكم              وارد   :بدعت
 .شرعى
 .ابتدايى، آغازى: بدوى
 . رفع تكليف:الذّمه برئ

 .العاده بزرگ  شهرهاى فوق:بالد آبيره
 .اختالفى در آن نيست: بال آالم است

 ظاهر شدن يكى از عاليم سه گانه در انسان آه موجب بالغ                       :بلوغ
 .شدن است، رسيدن به سّن تكليف
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 . خريد و فروش:يعب

دار  اى آه ثمن و مثمن در آن نسيه و مدت             معامله :بيع آالى به آالى   
 .باشد
 .پرداختن: تأديه
 آارى نيك آردن آه در مقابل آن، توّقع پاداش نباشد و فقط                       :تبرعًا

 .براى رضاى خداوند انجام شود
پيروى آردن، اطاعت آردن، پاك شدن چيز نجس به تبع پاك             :  تبعّيت
 .يز نجس ديگر، مانند پاك شدن ظرفىشدن چ
 . تظاهرآردن، علنى نمودن:تجاهر

 جايى آه چند غسل با هم تداخل آنند، آه جمعًا يك                       :تداخل اغسال  
 .نمايد غسل آفايت از همه آنها مى

 . آتمان و مخفى آردن عيب، خدعه آردن، فريبكارى آردن:تدليس
 .باشد حيوانى آه با رعايت موازين شرع آشته شده :تذآيه

 آنچه شخص حائض نبايد در اّيام حيض انجام دهد،                   :تروك حائض  
 ...مانند مّس خّط قرآن و داخل شدن در مسجد و

سبحان اهللا والحمد هللا وال اله       « تسبيحهاى چهارگانه    :تسبيحات اربعه 
 . پوشيده گشتن، در پرده شدن:تسّتر. »اال اهللا و اهللا اآبر
 .ان شبيه شدن به آافر:تشّبه به آّفار

نكوهش آردن، مالمت آردن، ادب نمودن، و در اصطالح                :  تعزير
 .فقهى ادب نمودن در امرى آه حّد شرعى ندارد

 تاوان گرفتن، قصاص آردن، مال بدهكار را بابت طلب خود             :تقاص
 .حساب آردن

 . عمل به فتواى مجتهد و پيروى آردن:تقليد
ه و مذهب      خوددارى، پرهيزگارى، خوددارى از اظهار عقيد             :تقّيه

خويش و عمل به عقيده مخالف اگر الزم باشد، در مواردى آه ضرر               
 .مالى يا جانى يا عرفى متوجه شخص باشد

 .شود اهللا اآبرى آه به قصد ورود به نماز گفته مى: االحرام تكبيرة
اى نظير سرنج به َرِحم زن وارد آردن           نطفه مرد را با وسيله      :تلقيح

 ).بارور نمودن(
 .يرى، درك، پذيرشفراگ: تّلقى
 در موارد عدم دسترسى به آب، در هفت مورد به جاى وضو و               :تيّمم

 . آمده است، تيّمم آرد١۴١غسل، بايد به نحوى خاص آه در مسئله 
 شخص مورد اطمينان در گفتار، شخص مورد اعتماد و                                :ثقه

 .اطمينان
 . دو سوم از شيئى، تبخير شدن دو سوم آب انگور:ثلثان
 .آاالبهاى : َثَمن
 . يك هشتم از چيزى:ُثْمن
 .آند گذارد و قرارداد را منعقد مى  آسى آه قرار جعاله را مى:جاعل

 جاهلى آه در جهلش مقصر نيست، يعنى در شرايطى               :جاهل قاصر 
است آه امكان دسترس به حكم خدا براى او وجود ندارد و يا اصًال                    

 .داند خود را جاهل نمى
 مقصر است، يعنى امكان آموختن        جاهلى آه در جهلش    :جاهل مقصر 

 .مسائل را داشته ولى آوتاهى نموده است
بندند يا دارويى آه        چيزى آه با آن زخم و شكستگى را مى               :َجبيره

 .شود ناميده مى» جبيره«گذارند  روى زخم و مانند آن مى
 قراردادى آه طى آن انسان اعالم آند، هر آس براى او آار                  :جعاله

 .د، ُاجرت معّينى به او بپردازدمشّخصى را انجام ده
 . شالق زدن:َجلد
 . نزديكى آردن مرد با زن، آميزش جنسى:جماع
 حالتى آه بر اثر محتلم شدن يا آميزش جنسى بر انسان                             :جنابت

 .شود آه در اين صورت بايد غسل جنابت انجام دهد عارض مى
و يا  )  جماع و دخول آرده     (آسى آه با ديگرى همبستر شده            :  ُجُنب
 .است نى از او خارج شدهم

 . آشكار شدن، با صداى بلند چيزى را خواندن:جهر
;  جهلى آه فرد مكّلف در رفع آن آوتاهى نكرده است             :جهل قصورى 

يعنى در شرايطى است آه اصًال دسترس به حكم خدا براى او وجود                
 .داند ندارد و يا اصًال خود را جاهل نمى

صّرف در اموال توسط         منع آردن، باز داشتن شخص از ت                :ِحجر
 .قاضى، به خاطر مفلس شدن يا عوامل ديگر

 حّدى از مسافت آه در آن صداى اذان شنيده نشود و                       :حّد ترّخص  
 .ديوار محِل اقامت، ديده نشود

 هر امرى آه موجب وضو شود مانند بول آردن و يا                    :َحَدث اصغر 
 .خوابيدن

 و نزديكى با      هر امرى آه موجب غسل شود مانند احتالم          :َحَدث اآبر 
 . ...همسر

نقل شده  )  صلى اهللا عليه وآله    ( روايتى است آه از پيامبر       :حديث َرفع 
است آه تكليف را از چند نفر برداشته است، مانند جاهل، مجنون،                    

 ...).ُرفع عن اّمتى تسعة.... (صبى و
صلى ( حديثى است آه از پيامبر       :حديث رفع و سعة در ما اليعلمون         

نمايند و بر مبناى آن،       ل شده و فقها به آن تمّسك مى         نق)  اهللا عليه وآله  
برداشته ...  حكم از جاهلين به احكام مانند ديوانگان، مجبورشدگان و            

 .شده است
 .زحمت، مشّقت، سختى: َحَرج
 . خويشان و آسان و چاآران مرد، گوسفندان:حشم

 .پرورش دادن، در دامن خود پرورداندن، دايگى، پرستارى:حضانت
 اختيار داشتن، قدرت شرعى و قانونى آه يكى از طرفين            :ارحّق الخي 

 .تواند عقد را به هم بزند آنند آه به موجب آن مى عقد پيدا مى
 . َقسم خوردن، سوگند خوردن:حلف
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 .حالل بودن، روا بودن: حلّيت
 ماليدن آافور به پيشانى، آف دستها، سِر زانوها و سر دو                       :حنوط

 .مرده انگشت بزرگ پاهاى
 .زنده :حى

 .هاى مخصوصى دارد  قاعدگى، عادت ماهيانه زنان آه نشانه:حيض
مگر اينكه در ضمن آالم           (فتوا اين است         :  خالى از قّوت نيست        

 ).باشد اى بر غير اين معنا قرينه
مگر اينكه در ضمن آالم           ( فتوا اين است            :خالى از وجه نيست        

 ).باشد اى بر غير اين معنا قرينه
اند و از عمل جنسى ناتوان             او را آشيده     مردى آه بيضه          :َخّصى

 .است، اخته
آه بايد به مرجع      ...   يك پنجم، بيست درصد درآمد ساليانه و            :خمس

 .شود تقليد پرداخت
آسى آه نه مرد باشد و نه زن، آنكه داراى آلت مردى و زنى،                   :خنثا

 .هر دو باشد
  وقتى رگ حيوانى را بُبرند، و خون از آن َجستن آند،               :خون جهنده 
 .دارد» خون جهنده«گويند آه اين حيوان  اصطالحًا مى

اى آه به سبب ُدملها يا زخمهاى           ريزى  خون :خون قروح و جروح    
 .آيد مى چرآين به وجود

اختيار داشتن، قدرت شرعى و قانونى آه يكى از طرفين عقد               :  خيار
 .تواند عقد را منحل آند آند آه به موجب آن مى پيدا مى

ى و قانونى آه به خاطر متضرر شدن يكى از              حّق شرع :  خيار غبن 
 .شود طرفين معامله براى او نسبت به بر هم زدن معامله پيدا مى

 . پشت، عقب، نشيمنگاه:ُدُبر
 . بسط و گسترش زمين:دحواألرض

 جريان شير در پستان مادر به غير از سبب             :َدّر َلَبن من غير والدت     
 .والدت و بچه آوردن

 . و دور آردن حّد به خاطر شبهه دفع آردن:درء به شبهه
 .خون دزد و راهزن: دّم ُلّص
 خون بها، پولى آه قاتل يا اقوام او براى جبران قتل يا قطع                             :ديه

 .عضوى آه واقع شده، بپردازند
 .سربريدن: ذبح
 حيوان حالل گوشتى آه با رعايت دستورات شرعى، آشته                  :ذبيحه

 .شده باشد
ى طرف مشرق آسمان در       برطرف شدن سرخ    :ذهاب حمره مشرقيه  

 .آفتاب هنگام غروب
 .دختر، دختر اندر: ربيبه
 . خويشاوندى نسبى، قرابت:َرِحم
 .منع: ردع
 .شير خوردن، شير دادن زن به بچه: رضاع

خويشاوندى و نسبتى آه در اثر شير دادن با شرايط خاص              :  رضاعى
 .آيد به وجود مى

رائطى آه بعد از       رجوع به مجتهد جامع الش         :رعايت األعلم فاألعلم   
 .مجتهد اعلم قرار دارد

 . دست برداشتن:رفع يد
ترين جزء هر عبارت و يا آار، و در نماز                           پايه، اساسى     :رآن
ترين جزء نماز آه اگر عمدًا يا سهوًا ترك شود يا بدان اضافه                اساسى

 .شود شود، باعث بطالن نماز مى
به اين    گرو گذاشتن مقدارى از دارايى خود نزد طلبكار،                          :رهن

منظور آه اگر طلب خود را در موعد مقّرر وصول نكرد، بتواند از                 
 .مال مزبور آن را جبران و تدارك نمايد

 ترديد، تهمت بدگمانى، نظر با قصد ريبه، يعنى نگاهى آه در                 :ريبه
 .انگيز بودن باشد آن، شبهه لذت و شهوت

اّص  رشد، پاآى از چرك و آثافت، مقدار معّينى از اموال خ                  :زآات
آه به شرط رسيدن به حّد نصاب بايد در                   )  موارد ُنه گانه    (انسان   

 .موارد مشّخص خود مصرف شود
 حدود سه آيلو گندم، جو، ذّرت و غيره يا مبلغ معادل آْن             :زآات فطره 

آه در شب عيد فطر واجب است به فقرا بدهند و يا در مصارف                            
 .ديگر زآات صرف آنند

 . همسر گرفتن، ازدواج:زناشويى
 زناى آسى آه داراى همسر باشد و داراى شرايط                    :زناى محصنه  

 .ديگرى است آه تفصيل آن در رساله عمليه آمده است
 . پوشاننده:ساتر
بر زمين گذاردن پيشانى و آف دستها و سر              ;  )سجود(جمع  :  سجده

زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها براى ستايش خداوند، يكى از                     
 .ارآان نماز

 سوره   ٣٧آيه   ;  »سجده« سوره      ١۵ آيه      :قرآنهاى واجب       سجده
از آياتى  »  علق« سوره    ١٩و آيه    »  نجم« سوره    ۶٢آيه  ;  »فّصلت«

هستند آه اگر انسان بخواند يا به آن گوش دهد، بعد از تمام شدن آن                     
آيه، بايد فورًا سجده آند و اگر فراموش آرد، هر وقت يادش آمد، بايد               

 .سجده نمايد
مازگزار به خاطر اشتباهاتى آه سهوًا در        اى آه ن    سجده :سجده سهو 

 .نمازش رخ داده است، پس از خواندن نماز، بايد به جا آورد
 پيشانى بر زمين نهادن به منظور سپاسگزارى از                         :سجده شكر   

 .نعمتهاى خداوند
 زايمان غير طبيعى، عمل جراحى روى زنان حامله هنگام             :ِسزارَين

 .موضع حمل، براى بيرون آوردن طفل از شك
 ابله، آم عقل، نادان، آسى آه قدرت نگهدارى اموال خودش                 :سفيه

 .آند را ندارد و اموالش را در آارهاى بيهوده مصرف مى
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 گذشته، نوعى از خريد و فروش آه بها و قيمت را بپردازد و                  :َسَلف
 .پس از مدتى جنس را تحويل بگيرد

 . روش، مسلك:سيره
 .عادل گواهى و شهادت دو شاهد :شهادت عدلين

اشهدا ان ال اله اّال اهللا واشهد اّن محمدًا رسول          «دو صيغه   :  شهادتين
آيد و    آه با گفتن اين دو صيغه شخص در زمره مسلمانان درمى            »اهللا

 .گردد مند مى از حقوق اسالم بهره
 . شهرتهاى ادعا شده از فقها مثل الخالف:شهرات مّدعات

 . شيوع يافتن، رايج شدن:شياع
 .اى است آه در حدود سه آيلوگرم گنجايش داشته باشد  پيمانه:صاع

 . يعنى بار آردن آثارى آه شرعًا بر معامله مترتب است:صّحت بيع
 .چيزى آه معالجه و مداوا آردنش دشوار باشد: صعب العالج

هاى آمتر از سّن بلوغ آه پدر خود را از                       صغيران، بچه    :صغار
 .اند دست داده

 .قابل آ ن چيزى دريافت نشود صلحى آه در م:صلح بال عوض
 سازش و توافق طرفين، اينكه انسان مال يا حّق خود را براى                 :صلح

 .توافق به ديگرى واگذار آند
 آلمه يا آلماتى آه وقت معامله و ازدواج و يا طالق و غير                      :صيغه

 .گويند مى اينها براى ايجاد عقد

 الشرعّية  ضرروة اّن اعساره و ان اسقط حّق المطالبة عنه باألدلة                
 گرچه در تنگنا بودن مرد       :لكّنه اليرفع حّقها المستفاد من المعاوضة      

نمايد به جهت اّدله شرعى، اّما حّق زن            حّق مطالبه زن را ساقط مى       
 .رود نيز از بين نمى

 . همراه آردن و اضافه نمودن امين:ضّم امين
قراردادى است آه به موجب آن يك طرف قرارداد                :  ضمان جريره 

هاى وارده از جانب طرف ديگر را در مقابل آارى، ضمانت               خسارت
 .نمايد

 تنگى زمان، گنجايش نداشتن وقت و زمان براى انجام                 :ضيق وقت 
 .شرايطش عمل با تمام اجزا و

طالقى را گويند آه مرد پس از طالق حّق رجوع به                     :  طالق بائن  
 .همسرش را بدون عقد جديد ندارد

ى از شوهرش با بخشيدن َمهر          طالق گرفتن زن ناراض       :طالق خلع 
 .خود يا با دادن مال ديگر عالوه بر َمهر

تواند به همسر        طالقى آه مرد در عده طالق مى                   :طالق رجعى  
شود و نياز به عقد       اش رجوع آند و بعد از رجوع زن او مى             مطلقه

 .جديد ندارد
 .گسستن پيمان زناشويى: طالق

شود در نتيجه تنّفر      طالقى آه از طرف مرد واقع مى         :طالق مبارات 
از طرف  )  آمتر از َمهر  (زن و مرد از يكديگر با دادن مقدارى مال              

 .زن به شوهر

 .هفت دور ِگرد خانه خداگشتن: طواف خانه خدا
يعنى زن پس از اّيام عادت پاك شود و با او                        :  ُطهر غير مواقعه    
 .نزديكى نشده باشد

آه وضو و تيّمم    است  »  آب و خاك  « دو پاك آننده آه مراد        :طهوَريْن
 .با آنها صحيح است و با شرايطى پاك آننده نجاسات هم هستند

 .خانواده، زن و فرزنِد فرد: عائله
 زنهايى آه عادت ماهيانه آنها داراى وقت                :عادت وقتيه و عدديه      

 .مشّخص و زمان معّين باشد، عادتشان وقتيه و عدديه است
اهان پرهيز    شخصى آه داراى ملكه عدالت است و از گن                        :عادل
 .نمايد مى

آنچه از آسى براى رفع حاجت بگيرند و چون حاجت و نياز              :  عاريه
دادن مال خود به ديگرى       .  (آنها بر طرف شد به صاحبش برگردانند         
 ).براى استفاده موّقت و بالعوض از آن

امور مالى و     (آارآن و آسى آه متصدى آارهاى ديگرى                :  عامل
آورى و حسابرسى و ساير          معشود مانند آسى آه مأمور ج          )  غيره

امور مربوط به زآات و ماليات است، و يا متصدى تجارت در                            
 .مضاربه شود

 . آزادى، آزاد گرديدن، آزاد آردن بنده:عتق
 . مدتى آه زن پس از طالق يا فوت شوهر نبايد شوهر آند:عده

 زنى آه شوهرش مرده است،  اگر آبستن نباشد، بايد تا                   :عده وفات 
ده روز عده نگه دارد و ازدواج نكند آه اين مدت را                      چهار ماه و      

 .گويند مى» عده وفات«اصطالحًا 
 . از آار برآنار آردن:عزل

 . بيرون ريختن منى هنگام مقاربت:عزل منى
 . زحمت و مشّقت زياد:ُعسر و َحَرج

 . هر شيره و آبى آه از فشار دادن چيزى بدست آيد:عصير
 . بخشش:عطيه
سايى، احتراز از محّرمات خصوصًا از شهوات         پاآدامنى، پار :  عفت
 .حرام

 عقد ازدواجى آه به منظور زندگى هميشگى بسته شده                     :عقد دايم  
 .است

 عقد ازدواجى آه دايمى و هميشگى نباشد و مقّيد به                  :عقد غير دايم   
 .باشد مدت و َمهر معّين

 .گردد دار شدن، بارور نمى اش براى بچه  آسى آه نطفه:عقيم
 . پيوند زناشويى:تُعلقه زوجي

و اگر جلوتر يا بعد از         ;   بنا بر احتياط، مطابق احتياط        :على األحوط 
اين آلمه، مجتهد فتوا داشته باشد احتياط مستحبى است و اگر فتوا                       

 .نداشته باشد، احتياط واجب است
اى برخالف   مگر در ضمن فتوا قرينه      ( فتوا اين است       :على األقرب 

 ).باشد
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انه خدا، اعمال مخصوص خانه آعبه آه تا             زيارت خ :  عمره مفرده 
حدودى شبيه حج تمتع است، و پس از حج ِقران و ِافراد يا بدون حج،                

 .گيرد انجام مى
 .مردى آه از انجام عمل زناشويى ناتوان است; عنّين بودن: ِعَنن
پوشاند،   عضوى آه شخص به خاطر شرم آن را مى                               :عورت

 ).و جنسى زن و مردآنايه از عضو و آلت تناسلى (شرمگاه، 
 ثمن و مثمن، آنچه خريدار و مشترى در معامله رد و بدل                  :عوضين

 .آنند مى
تعّهد انسان در برابر خداوند با صيغه مخصوص براى            ;   پيمان :عهد

 .انجام دادن آار پسنديده يا ترك آار ناپسند
 . عيال بودن، نانخور بودن:عيلولت

 .گذارد  رهن مى مال يا پولى آه شخص راهن به:عين مرهونه
آه بر ضمانت شخص است و       )  مقدار يا مبلغى  ( عينى   :عين مضمون 

 .است شخص، ضامن آن
 . مدفوع انسان:غائط
آنكه زوال را از او            آرزو بردن به نيكويى حال آسى بى                 :غبطه

بخواهد و غبطه صغير ـ يعنى مصحلت حال او را به نيكويى حال                      
 .ديگران رعايت نمودن است

يب خوردن، قرارداد و عقدى آه در آن فريب و                  غررى، فر :  غرر
ضرر از ناحيه يكى از دو طرف عقد به ديگرى متوجه شود، عقدى                 

 .است» عقد غررى«آه در آن ضرر و فريب باشد 
 آبى آه معموًال پس از شستشوى چيزى، خود به خود يا با                      :ُغساله

 .ريزد فشار از آن مى
ب فرو رفتن به طورى       به نّيت غسل، يك مرتبه در آ        :غسل ارتماسى 

 .آه آب به تمام اعضاى بدن برسد
 به نّيت غسل، اول سر و گردن و بعد بقّيه بدن را                           :غسل تربيتى  

 .شستن
 غسلى آه انسان به نّيت نزديك شدن به خداوند و به                      :غسل رجايى 

 .اميد ثواب انجام دهد
 غسلى آه به واسطه دست زدن به بدن مرده سرد                  :غسل مّس مّيت   

 .گردد مى سان واجبشده بر ان
خيانت آردن، گول زدن، مخلوط آردن چيز آم ارزش با چيز              :  غش
 .بها بها و فروش آن به قيمت جنس گران گران
 گرفتن چيزى را به ستم، تصّرف در مال يا حّق ديگرى از                    :غصب

 .جور روى دشمنى و ظلم و
 . آواز خوانى، آواز خوش همراه با طرب:ِغنا

 . مقاربت جنسى با او انجام نشده باشدزنى آه عمل: غير مدخوله
 آسى آه آبى آه وضو و غسل با آن صحيح باشد و يا                 :فاقد طهورين 

چيزى آه بتوان بر آن تيّمم نمود در دسترسش نباشد و يا اگر هست                    
 .نتواند وضو يا تيّمم بگيرد

 اين جمله حديثى      :  فاّن التّراب احد الطهورين و يكفيك عشر سنين             
يعنى خاك، يكى از      ;  نقل شده است   )عليه السالم (است آه از معصوم     

دو پاك آننده است و در صورت تيّمم، اگر عذر باقى باشد و مبطلى                   
 .است تا ده سال واقع نشود، آن تيّمم آافى

 آنچه حقوق و مال آه از        :فاّن ما َتَرآه المّيت من حق او مال فلوارثه         
 .ماند از آن وارث اوست مّيت باقى مى

 .يه و مجتهد در حكم شرعى فرعى رأى فق:فتوا
 .ها، واجبات  فريضه:فرايض
 . عورت، دستگاه تناسلى زن:َفْرج
گويند، البته   مى»  آب جو «گيرند و به آن      شرابى آه از جو مى    :  فّقاع

 .است »ماء الشعير«غير از 

فلها ان تمنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها سواء آان الزوج                  
واند تا َمهر خود را نگرفته است خود را           ت  زن مى  :موسرًا او معسراً  

 .تسليم مرد نكند، چه زوج در تنگنا و فقر و نادارى باشد و يا نباشد
به تنهايى، بدون توجه به مسائل ديگر، بدون در نظر              :  فى حّد نفسه   

 .گرفتن امور ديگر
 در راه خدا، هر آار خيرى آه نفع آن به عموم مسلمين              :فى سبيل اهللا  
 ...اختن مسجد، مدرسه، جاده وس: برسد مانند

 .زاياند   ماما، زنى آه بچه مى:قابله
اى فقهى آه به موجب روايتى ضرر و اضرار             قاعده :قاعده الضرر 

 .آند را در مورد افراد و احكام، نفى و منع مى
اى است فقهى آه فقها با تمّسك به آن حكم به عدم                قاعده :قاعده فراغ 

 .نمايند راغت از آن عمل مىاتيان دوباره عملى، بعد از ف
 آشتن انسانى آه خونش از نظر شرعى محترم               :قتل نفس محترمه   
 .آشت است و نبايد او را

اى آه در جهت توليد و رونق          قرض ربوى :  قرض ربوى استنتاجى  
 .بازار و اقتصاد به آار گرفته شود

اى آه در جهت مصرف و يا            قرض ربوى   :قرض ربوى استهالآى   
 .ر به آار گرفته شوداداى بدهى بدهكا

 قرضى آه در آن شرط شده باشد، گيرنده اصل پول را              :قرض ربوى 
 .گرداند با مبلغ اضافى باز

 َقسم خوردن افراد پنجاه قسم يا آمتر به حسب مورد جنايت                   :َقسامه
براى اثبات قتل قطع اعضا اگر لوث محقق شود آه در آتب فقهى                       

 .شرايطش مفصل آمده است
ند به يكى از اسامى خداوند براى انجام دادن آار               سوگ;   سوگند :قسم

پسنديده يا ترك ناپسند آه در اين صورت آن آار بر انسان واجب                        
 .شود مى

 . قصاص اعضاى بدن:قصاص اطراف
 .تصميم مسافر به ماندن ده روز يا بيشتر در محِل واحد: قصد اقامه
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ا و غيره    تصميم به ايجاد يك امر اعتبارى مانند بيع و شر             :قصد انشا 
 .مربوط همراه با اداى آلمات

 . به نّيت وطن در جايى اقامت گزيدن:قصد توّطن
 .تصميم براى نزديك شدن به مقام رضا و قرب الهى: قصد قربت

 آوتاه بودن، نماز قصر، نماز آوتاه و شكسته آه در سفر                           :قصر
آنند  خوانند يعنى دو رآعت از نمازهاى چهار رآعتى را آم مى                مى

 .خوانند آعتى مىو دو ر
 به جا آوردن عملى آه در وقت معّين خود، انجام نشده                   :قضا آردن 

 .است
 .استفراغ آردن، بيرون ريختن محتويات معده از راه دهان: ِقى
 . ايستادن:قيام

 . ايستادن پيش از رآوع:قيام متصل به رآوع
 سرپرست، متوّلى وقف، آسى آه بر اساس وصّيت يا حكم حاآم              :قّيم

 .باشد دار سرپرستى آودك يتيم يا وقف و غير آنها مى عهدهشرع، 
 . قّيم و سرپرستى، بدون قيد و شرط:قيمومت مطلقه

 اهل آتاب و آسانى آه غيرمسلمان هستند و جان و مال                   :آافر ذّمى 
آنها در پناه اسالم از امنيت برخوردار است با شرايط مخصوص اهل            

 .ذّمه
 آسى آه منكر وجود خداست يا           آسى آه پيرو دين حق نباشد،         :آافر

را )  صلى اهللا عليه وآله    ( شريك براى او قرار دهد و يا نبوت پيامبر            
قبول ندارد و آسى آه منكر ضرورى دين بشود، به طورى آه                             

 .انكارش به انكار خدا و رسول برگردد
باشد، )  عن حجود ( آافرى آه آفرش از روى انكار         :آافر معانِد دينى  

 .داند  اسالم را مىدر حالى آه حقانّيت
پوششى از پالستيك و غيره، آه براى احتراز از مبتال شدن               :  آاندوم

دار شدن در هنگام آميزش،       به امراض مقاربتى يا جلوگيرى از بچه         
 .برند به آار مى
اى آه    آند، به گونه       آسى است آه زياد مسافرت مى               :آثيرالسفر

 .شدحّداقل قبل از ده روز، يك مسافرت شرعى داشته با
 .دهد  آارى آه انسان براى جبران گناهش انجام مى:آّفاره
ضامن آسى شدن، عهده دار اجراى امرى به عوض آسى                  :  آفالت
 .شدن
دار و ضامن امرى از طرف ديگرى            ضامن، آسى آه عهده     :  آفيل

شده، مثل اينكه ضامن شده بدهكار را در وقت معّين به طلبكار تحويل   
 .دهد
 .ن آف دو دست انسا:آّفين

 . هر قرضى آه سودآور باشد، رباست:آّل قرض يجّرالمنفعة فهو ربا
 زوجه نبايد بدون زوج و         :التترك المرئة بغير زوج و التجعل معلقهً         

 .نيز بالتكليف بماند

 صدقه و آزاد آردن  :الصدقة و العتق اال ما اريد به وجه اهللا عزوجل         
 .برده زمانى مقبول است آه به خاطر خداوند باشد

 . لواط آننده:ىالط

: الينكح ابوالمرتضع فى اوالد المرضعة وال فى اوالد صاحب الّلبن                 
شير بخورد، ازدواج پدر آن بچه با اوالد آن             هر فرزندى آه از زنى     

 .شود زن و با اوالد صاحب شير، حرام مى
 . گوشتها:لحوم

 . لزوم مراجعه به حاآم شرع جهت حّل مشكل:لزوم الرفع الى الحاآم
ائنى آه داللت بر امرى از امور نمايد آه به حّد بّينه و دليل                   قر :لوث

 .قطعى نرسد
 . مخارج، هزينه زندگى:مئونه
 آنچه از اموال و دارايى مثل پول و خانه و غير اينها از مّيت                 :ماَتَرك

 .باقى مانده است
 . آمتر از حّد ترّخص:مادون حّد ترّخص

 .آننده  مسح:ماسح
ه و عهده شخص و تكليف اوست آه بايد                   آنچه در ذمّ      :الذّمه مافى

 .بپردازد و يا بدان عمل نمايد
 . مالى آه مستأجر بابت اجاره بپردازد:اإلجاره مال

 . مسئله مورد بحث آنونى ما:مانحن فيه
 . پيرو، آسى آه در نماز به امام جماعت اقتدا آند:مأموم
 و  امرى است آه انجام و ترك آن مساوى باشد، مقابل واجب                :  مباح

 .مستحب حرام و مكروه و
 . رفع آننده تكليف، بردارنده تكليف:مبرء ذّمه
 . باطل آننده:ُمبطل
 .شود  آنچه در معامله فروخته مى:مبيع

نمايد، آسى آه آشكارا       آسى آه به گناه تظاهر مى        :متجاهر به فسق  
 .آند گناه مى
 .جرئت آننده: متجّرى

 . با مشّقت و زحمت:متسكعًا و مع الزحمه
 چيزى آه ذاتًا پاك است ولى در اثر برخورد مستقيم يا غير                :تنّجسم

 .مستقيم با شىء نجس، به نجاست آلوده شده است
 .شود  جنسى آه در معامله فروخته مى:مثمن
علمى، ادبى،  (اى   خصومت آردن با آسى، مباحثه در مسئله      :  مجادله

را به طورى آه هر يك از طرفين بخواهد رأى خود                 )  دينى و غيره   
 .بر ديگرى تحميل آند

 .جنسى  مقاربت، آميزش:مجامعت
 مجتهدى آه تمام شرايط مرجع تقليد بودن را             :مجتهد جامع الشرائط   

 .دارا باشد
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در لغت به معناى آوشاست و اصطالحًا به آسى گفته                           :  مجتهد
شود آه در فهم احكام الهى داراى قدرت علمى مناسب، جهت                       مى

 . ادّله شرعى باشداستنباط احكام اسالم از روى
 . آافى، آفايت آننده:ُمْجزى

 . آسى آه جنايتى روى او انجام شده است:مجّنى عليه
 . مالى آه صاحبش معلوم نيست:مجهول المالك

 .آسى آه در حال جان دادن است، نزديك به مرگ: محتضر
 .خواب بيننده، آسى آه در خواب، از او منى خارج گردد:محتلم
 .صّرف در مالش منع شده باشدآسى آه از ت: محجور
 . چيزى آه حرام است:ُمحّرم
) خويشاوندى( خويشاوندان نزديك، آسانى آه به خاطر نسب             :َمحرم

يا ازدواج، ازدواج با آنها حرام ابدى                  )  شير خوردن   (يا رضاع       
شود مانند خواهر، مادر، دختر، دختِر دختر، جد، عمو، عمه،                     مى

، مادر زن و     )ربيبه(ز شوهر قبلى     خاله، دايى، نبيره، فرزندان زن ا       
البته زن و    ;  مادر او، دختر و خواهر رضاعى، زن پدر، زن پسر                 

گويند يعنى نگاه و لمس تمام اعضاى بدنشان           شوهر را هم محرم مى     
 .جايز است
 . آسى آه در حال احرام حج و يا عمره است:ُمحِرم

 :اطةمحض العقد موجٌب لالستحقاق اّال ما خرج بالدليل على االن                      
شود، مگر دليلى بر عدم وجود داشته  استحقاق به مجرد عقد ايجاد مى    

 .باشد
 .آسى آه بر ضرر حكم شده است: محكوم عليه

توان به مجتهد      صحيح نيست و در اين مورد مى           :محِل اشكال است   
 .ديگر مراجعه آرد
 . بايد احتياط آند:محِل تأّمل است

طالقه را آه شوهرش شرعًا       حالل گرداننده، آسى آه زن سه          :ُمحلِّل
تواند به او رجوع نمايد عقد و با او همبستر شود و بعد طالق                        نمى

 .دهد تا شوهر اول بتواند با او مجددًا ازدواج نمايد
ظرفيت )   گرم  ٧۵٠معادل   (اى است آه تقريبًا ده سير                 پيمانه  :ُمّد
 .دارد

 . زنى آه عمل زناشويى با او انجام شده باشد:مدخوله
 . خوانده، آسى آه عليه او ادعا يا شكايتى شده باشد:عليهمّدعى 
 . تذآيه شده:مّذآى

 .مطلوب، پسنديده: مرغوٌب فيه
مسافرت به بيشتر از هشت فرسنگ آه چهل و پنج              :  مسافت شرعى 

باشد يا چهار فرسنگ رفت و چهار فرسنگ برگشت آه             آيلومتر مى 
 .گشت استآيلومتر بر» ۵/٢٢«آيلومتر رفت و » ۵/٢٢«مجموعًا 
اى است آه بين صاحب درخت    يكديگر را آب دادن، معامله     :مساقات

و امثال آن با عامل و آارگرى آه درختان را آب دهد و تربيت نمايد                  
 .شود در مقابل مقدار معّين از ميوه و غير آن واقع مى

 .آيد  زنى آه خون استحاضه از او مى:مستحاضه
آه گفتن و انجام آن ثواب               پسنديده، نيكو، قول يا فعلى                :مستحب

 .اخروى دارد و ترآش مانعى ندارد
 آسى آه داراى توانايى است، آسى آه امكانات و شرايط                  :مستطيع

 .سفر حج از نظر مالى و غير مالى برايش فراهم است
 سرايت آننده، مثل نجاستى آه از چيزى به چيز ديگر منتقل               :ُمسرى

 .ايت نمايدشود، يا مرضى آه از آسى به شخص ديگر سر
 . مست آننده است:ُمسكر
 لمس آردن، دست ماليدن، مّس مّيت دست زدن به بدن انسان                   :مس
 .مرده

 .آند  آنچه تيّمم را جايز مى:مسّوغ تيّمم
 .آسى آه به او چيزى صلح شده است: مصالٌح له
گيرد آه با آن آار          شخصى آه در عقد مضاربه پول مى             :مِضارب
 .آند

ت آه بين عامل و صاحب پول منعقد                           قراردادى اس       :مضاربه
شود، بايد نسبت مشارآت در سود و زيان با تعيين مقدار سهم هر               مى

 .يك از طرفين مشّخص شود
 . زنى آه طالق داده شده است:مطّلقه

 .ها پاك آننده: مطهرات
 .اى آه در آن ربا باشد  معاوضه:معاوضه ربويه
 . زنى آه در عده طالق رجعى است:معتده رجعيه

 . يارى شده:معَتَضد
 .قابل اعتنا، قابل توجه: معتنابه
 . آسى آه در امور معاش خود در تنگنا و سختى است:ُمعسر

هر نافرمانى آه به بزرگ بودن آن در شرع مقدس               :  معصيت آبيره 
 .تصريح شده باشد و يا بر انجامش وعده عذاب داده شده باشد

 . بخشيده شده:ُمغَتفر
 .آند باطل مى آنچه روزه را :مفطرات
 .پول، تهيدست، تنگ دست، ورشكسته بى: مفلس

 يعنى آنچه آه جمع بين اخبار باب                :مقتضاى جمع بين اخبار باب        
 .فهماند مى

 به زحمت و مشّقت افتاده، آودآى آه به سّن بلوغ رسيده و                      :مكّلف
آند آه اوامر الهى را عمل و نواهى او را ترك              شرعًا وظيفه پيدا مى   

 .نمايد
 .روبرو شونده، مالقى نجس برخورد آننده با نجاست: ىُمالق

داشتن، تأخير آردن در آارى        معطل آردن، در انتظار نگه      :مماطله
 .يا در پرداخت مال و حّق طلبكار

اى آه به سّن تكليف نرسيده باشد، اّما خوب و بد را                             بچه  :ممّيز
 .دهد تشخيص مى
 .شود آسى آه چيزى براى او نذر مى: منذوٌرله
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 آب آشيدن از چاه، آه قبًال بعضى از فقها در صورت                       :نزوحاتم

افتادن برخى نجاسات در چاه، حكم به آشيدن مقدار معّينى از آب چاه              
 .نمودند مى

 .نفع حالل: منفعت محّلله

 :َمْن قتل نفسًا بغير نفس او فساد فى االرض فكاّنما قتل الناس جميعاً              
كه در روى زمين فساد     هر آس آسى را بدون حق قصاص و يا بى آن           

 .اى آند بكشد مثل آن است آه همه مردم را آشته باشد و فتنه
 .دهد  آسى آه نايب، به نيابت از او عملى را انجام مى:منوُب عنه
 . مجامعت، نزديكى آردن:مواقعه
درپى   با آسى دوستى و پيوستگى داشتن، آار و عملى را پى           :مواالت

 . دادنو پشت سر هم و بدون فاصله انجام
 . باعث وسعت در عمل و رفع تكليف است:موجب سعة و رفع است

 . اجاره دهنده:موجر
 . تكليف از آن برداشته شده است:مورد برائت است

 . توانگر، غنى:موسر
واجب موسع، عبادتى را گويند آه وقت براى              ;  وسعت دار :  موّسع

 .انجام آن بيش از زمان الزم براى عمل باشد
 .دهوصّيت آنن: موصى
 . وآيل آننده:موآل

 . آسانى آه فردى بر آنان واليت دارد:ُموّلى عليه
 آسى آه نفس او محترم نيست و ريختن خونش جايز                       :مهدورالّدم

 .است
يعنى مكانهاى مشّخصى    :   وقت آار، محِل آار، مواقيت حج           :ميقات

 .آه بايد حاجيان در مكه از آنجا احرام ببندند
مستحّبى آه زيادتى بر نمازهاى واجب           غنيمت، عطّيه، نماز        :نافله

 .اى است الهى مثل نماز شب است و عطّيه
 . شكافتن قبر:نبش قبر

 آن است آه انسان با خواندن صيغه مخصوص بر خود واجب                   :نذر
آند آه آار خيرى را براى خدا به جا آورد، يا آارى آه ترك آن بهتر                 

 .است، براى خدا ترك آند
با شوهر خود، عدم اجراى وظايف             ناسازگارى آردن زن          :نشوز

بدون وجود مانع شرعى و قانونى آه در اين               زوجيت از طرف زن    
 .داشت صورت استحقاق نفقه نخواهد

 .شود  خونى آه پس از زايمان از َرِحم زن خارج مى:نفاس
 . زنى آه در حال نفاس باشد و خون نفاس ببيند:نفسا
 . ازدواج آردن:نكاح

ر مواقع مخصوص، مثل هنگام وقوع زلزله،        نمازى  آه د    :نماز آيات 
 .شود آه دو رآعت است واجب مى... سيل، آسوف، خسوف و

 نمازى است آه سوره ندارد و براى  جبران رآعات                    :نماز احتياط  
 .شود مورد شك، به جا آورده مى

شود و    نمازهاى واجب آه در وقت معّين خود خوانده مى               :نماز ادا 
 .شود  وقت، قضا مىدر صورت انجام ندادن در آن

 نمازى آه شخص اجير در مقابل دريافت وجهى،                :نماز استيجارى 
 .آورد مى براى مّيت به جا

نماز قصر، نمازهاى چهار رآعتى آه در سفر بايد دو             :  نماز شكسته 
 .رآعت خوانده شود

 دو رآعت نماز مخصوص آه در مراسم حج و عمره،                :نماز طواف 
 .شود مىپس از طواف واجب، به جا آورده 

 دو رآعت نماز مخصوص است آه مستحّب است بين                 :نماز غفيله 
 .نماز مغرب و عشا خوانده شود

 . نمازى آه انسان به صورت انفرادى بخواند:نماز ُفرادى
 به جا آوردن نمازى آه در وقت معّين خود، خوانده نشده                :نماز قضا 
 .است

خوانده »  ْفعَش« يك رآعت نماز مستحّبى آه پس از نماز                 :نماز َوترْ 
 .شود و آخرين نماز از نماز شب است مى

دو رآعت نماز نشسته آه مستحّب است بعد از نماز عشا           :  نماز ُوَتيره 
 .خوانده شود، آه بدل از يك رآعت ايستاده است

 دو رآعت نمازى آه در شب اول دفن مّيت براى او                     :نماز وحشت 
و در رآعت    »  الكرسى آية«و  »  حمد«خوانند آه در رآعت اول         مى

را )  اّنا انزلنا   (»  ده مرتبه سوره مبارآه قدر              «و    »  حمد«دوم    
 .آنند خوانند و ثوابش را به مّيت هديه مى مى

آه در پنج وعده صبح، ظهر،          )  پنجگانه( نماز روزانه      :نماز يوميه 
 .شود آه مجموعًا هفده رآعت است عصر، مغرب و عشا خوانده مى

مخّير است از بين چند واجب،       واجبى است آه انسان      :واجب تخييرى 
) ١:  يكى را انجام دهد، مانند آّفاره روزه آه مخّير است بين سه امر                

اطعام شصت   )  ٣;  گرفتن شصت روز روزه        )٢;  آزاد آردن برده    
 .مسكين

هر عمل واجبى آه تنها در شرايط خاّصى واجب                 :  واجب مشروط  
 .گردد مانند به جا آوردن حج مى

 آه در هر شرايطى انجام دادن آن                هر عمل واجبى    :  واجب مطلق  
 .خواندن واجب است مانند نماز

دار  بستن لوله مرد، جهت جلوگيرى از بارورى و بچه              :  واِزآتومى
 .شدن
 . وقف آننده:واقف

طور آه تعميم         عّلت شيئى همان         :والعّلة تخصص آما اّنهاتعّمم          
 .دهد مى دهد، تخصيص نيز مى

امانت نزد آسى بگذارند          امانت، مالى را آه به عنوان                   :  وديعه
 .گويند مى» وديعه«

 .برند ها، آنان آه از مّيت ارث مى ورثه: وّراث
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آه انسان براى آارهاى پس از                    هايى سفارش، توصيه   :  وصّيت
 .آند مرگش به ديگرى مى

 . پاى مال آردن، نزديكى آردن با زن:َوْطى
 واگذارى، سپردن آار به غير، عقدى است آه به موجب آن                 :وآالت

توانست در آن دخالت آند به           انسان آارى را آه خودش شرعًا مى           
 .ديگرى واگذار نمايد تا به جاى او انجام دهد

 . آسى آه آار به وى واگذار شده تا به جاى ديگرى انجام دهد:وآيل
 .سرپرستى، تسّلط داشتن: واليت

واليت حاآم بر آسى آه به وظيفه شرعى و                   :  واليًة على الممتنع    
 .آند نمى د عملقانونى خو
 دميده شدن روح در جنين آه معموًال بعد از چهارماهگى           :ولوج روح 

 .است
 دوست، آسى آه به دستور شارع مقدس سرپرست ديگرى                       :ولّى

است تا در امور او با شرايط خاص دخالت آند، مثل پدر و جّد و                           
 .واليت دارند... حاآم شرع آه بر فرزندان صغير و ديوانه

ى است آه به موجب آن يك نفر مالى را مجانى                    بخشش، عقد   :هبه
ملِك ديگرى آند يا به او مالى ببخشد آه او هم در مقابل به او چيزى                    

 .ببخشد
درى، مفتضح ساختن، شكستن            رسوا آردن، پرده       :  هتك حرمت   

 .حرمت، بى احترامى
زنى آه اگر غير سّيده باشد، پنجاه        ;   زنى آه ديگر حيض نبيند      :يائسه

ر سّيده باشد، شصت سال قمرى از سّن او گذشته                   سال قمرى و اگ      
 .باشد

 .شود  بر قدر متيّقن اآتفا مى:يقتصر على القدر المتيّقن
 . سمت راست:يمين


