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 297 ................................................... مسافر امام سر پشت میمق نماز يادا وش ر

 298 ...................................................................... سفر در شهیهم رانندگان حکم

 299 .................................................................. است یکاف  تین فقط مت اقا يبرا

 300 ......................................................... گرید یاصل طن و به اصلی طن و بطالن

 301 .................................................................... کند قصر سفر در شهیهم مسافر

 302 ........................................ ر؟یخ ای هستند مسافر حوزه در یبوم ریغ طلبه ایآ

 خود زادگاه به و کرده ترك را آنجا ولی دارد ملک و منـزل خود تاهل طن و در
 303 ..................... ر؟یخــ ای است مسافر تاهل طن و در آیا است کرده مکان نقل
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 نماز روستا در ایآ کند یم سکوت شهر در یول دارد منزل و نیزم روستا در
 304 .................................................................................. خیر؟ ای بخواند یمیمق

 زادگاه به هفته هر و نکرده را روز پـانزده مـاندن قصد که  يمسافر يدانشجو
 306 ....................................................................................... کند یم سفر شیخو

 307 ............................... بخوانند کامل ای کنند قصر را نماز یبوم ریغ انیدانشجو

 در را آن از ترکم یگاه و روز پانزده ندن ما قصد گاهی )مسافر ( یدانشجـوی
 308 .................................. خیر؟ ای بخواند قصر را نـمازها دارد، خود آموزشکده

 باطل گرید یاصل وطن نـمودن انتخـاب و آن تـرك تین ونبد یاصل وطن
 310 ........................................................................................................ شود ینم

 310 .............................................................................. تأهل طن و و اقامت طن و

ر؟یخ ای شود یم او متوجه یعقوبت ـایآ دنـخـوانـ را هاسنتـ سـفر در اگـر مسافر
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 313 .......... قبل یاصل طن و تــرك و یاصـل وطـن بـعنوان دیجد یمکان انتخاب

 بر تولدش محل به که یوقت است کارمند آنجا در و هکرد ازدواج یشهرسـتان در
 314 ...................................................................... ؟ کامل ای بخواند قصر گردد یم
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 تا برگشتن وقت مسافر/  است مسافر شود رونیب خود يروستا از سفر بـقصد
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 318 .........................................................................................................کارکند؟ 
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 322 .................... بخواند قصر را نمازها دارد را روز14 ندن ما قصد که یجـای در

 323 ................................................................... حرکت حال در اتوبوس در نماز
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 326 ......................................................................... سفر بقصـد روستا از خروج
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 ..................................................................................................................... 351 

 353 .................................................................. دیع و جمعه نماز وجوب طیشرا

 354 ........................................................................... رهیکب  قـصبه در جمعه نماز
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 358 ............................................................................................................. الجنائز باب
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 382 ..................................................................................... تیم طرف از اسقاط
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 387 ......................................................... جمعه هايشب در مردگان براي صدقه

 388 ..................................................................................... تیم مسائل و احکام
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است نموده حفر خود براي را آن گريید شخص که يقبر در مرده نمودن دفن
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 428 ............................................................................................. یاسالم مذاهب
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 438 ...................................................................................... بیکل  بن عاصم ثحدی

 448 ........................................................ عزا و يسوگوار طعام مورد در گرید لیدال
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دارند میت اهل طرف از طعام بـودن بـدعت و کراهت بر داللت که  یفقه عبارات
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 458 ............... آمده شیپ یالمصل ۀیمن شرح يریکب کتاب عبارت از که  یشتباه ا رفع

 462 ........... شود یم دایپ ةمـشکو شرح ت مرقا کتاب  عـبارت از که  يا شبهه جـواب

 467 ..................... ؟ است یکراهت نوع چه آمـده فـقها عبـارت در کـه کــراهت لفظ
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 470 .............................................. زنده  ای مرده به یمال ای یبدن عبادات اب ثو صالیا
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 477 .............................................................................................................. االمامۀ باب
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 481 ............................................................................. میمق امام به مسافر ياقتدا

 482 .................................................................... مردان صف در کودکان ستادنی  ا

 483 ........................... غیتبل جماعت در زنان خروج/  جمعه نماز در زنان شرکت

 488 .................................................................... نماز ر د امام به مقتدي دادن فتح

 490 .................................................................... هایف کرهی ما و ةالصلو فسدی ما باب
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 490 ................................................ دارد وجود عکس که  ین مکا در خواندن نماز

 491 ...................... دارد وجود تصویر آن در که کتابی گذاشتن روبرو نماز هنگام

 492 ........ نماز ریغ ای نـماز در آنها  دنیپوش و طاووس بشکل آالت وریز ساختن

 493 ............................................................................... نماز حین در کاله افتادن

 495 .............................................................................................................. ةالزکا کتاب

 495 .................................................................... امروزي اوزان طبق ةزکو نصاب

 495 ............................................................................. یرانیا مثقال با طال نصاب

 496 .................................................................... یقربان وجوب و زکات نصـاب

 498 ........................................... اسکناس در زکات وجوب براي یشرع نصـاب

 498 .............................................................................................. نیزم در زکات

 499 ................................. کند ادا چگونه را آن زکات ، است الط فقط اشهیسرما

 500 ........... يقمر يماهها به آن دادن رییتغ و یشمس يماهها در زکات کردن ادا

 501 ............................... ر؟یخ ای هست زکات ، شده زیوار حج يبرا که  یپول در

 507 ...................................................................... کارخانه  هیسرما و سهام زکات

 507 ..................................... یبانک عوارض و اتیمال براي یبانک بـهره مصـرف

 509 ................................................................ زکات وجوب و سال شدن لیتکم

 510 .................................................................... رمضــان ماه در زکات پرداخت

 511 ........ اندشده متولد آن از بعد ای سال لیتکم از لقب که  ییها بره زکات حکم

 شدن واجب وقت متیق طال، زکات در/ شود ینم ادا زکات ، وام نمودن ف معا از
 512 .......................................................................................... است معتبر زکات

 514 ................................................................................... گوسفند زکات نصاب
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 515 ..................................................... دارد اعتبار متیق کدام  زکات يادا هنگام

 516 ........................................................................................ شتر زکات نصـاب

 519 .................................................... شوند یم هیتغذ خانه در که  ییهادام زکات

 520 ..................................... شوند یم هیذتغ خانه و تع مرا از که  یواناتیح زکات

 521 ....................................................................... ؟ ستیچ » حول حوالن « یمعن

 522 .................................................................. داد ییکاال  زکات در پول يجا به

 522 ............................................ استداده هیکرا  به که  ییها خانه و نیماش زکات

 523 ............................................................... مقروض شخـص بر زکات وجوب

 ده شخص نیا و مـرد گوسفند چهل از گوسفند رأس ده سال شدن تمام از قبل
 525 ................................................................................................... دارد زین بره

 526 ................................................. طال همراه تجارت وسائل متیق کردن  جمع

 527 ........................................... ودش یم گذاشته شرکت در که  یپول زکات حکم

 528 ................................. ستین واجب زکات ، دهیخر سکونت يبرا که ینیزم بر

 529 ................. شده نگهداشته هیاصل حوائج مـصارف جـهت که  یپول در زکات

 يبرا را  اضافه مـبلغ توانــدیم ای،آ داده زکات بعنوان واجبه زکات بر فه اضا
 529 ........................................................................ کند  حساب  ندهیآ سال زکات 

 واجب زکات آن بعددر سال در ایآ تاس شده ده دا آن زکات کباری که  یمال
 530 ........................................................................................................ گردد می

 531 ..................................................... وکارخانه ونیدرکام زکات/  نیماش زکات

 532 .................................................... شده گذاشته بانک در که یپول زکات حکم

 533 .......... کند یم فوت فرزند بعد و کنند  حج مادرش يبرا تا داده پول فرزندي
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 535 . ستین الزم زکات آنها در شوند یمـ يآورجمع ینید مدارس يبرا کهیاموال

 536 ................................................................... نمود اداء را یکس  مال زکات اگر

 536 .................................................................................................. منازل زکات

 537 .............................. است دهینخـر تجارت يبرا که  یمنازل و ازهمغ در زکات

 538 ......................................................................................... مقروض بر زکات

 540 ......................................................................................................... المصارف باب

 540 ......................................... دارد يادیز يهانیزم که یشخص بر زکات صرف

 540 ...................................................................... پدر زن ای برادر به دادن زکات

 541 ................................................... است سیده مادرش که کسی  به دادن زکات

 542 ............................................................................... دیس به دادن زکات حکم

 544 ..................................................................................... معـتاد به دن دا زکات

 544 ......... ردیگ  یم تعلق یاسالم هايانجمن و مدارس به درصــد چند زکات از
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 پول ينگهدار/  زکات پول ز ا معتادان به کردن کمک/ عامل با شرط گذاشتن

 548 .............................................................................................. بانک در زکات

 آن خالف تواندینم لیوک ، زکات ای صدقه مصرف کردن مشخص صورت در
 550 ........................................................................................................ کند عمل

 552 ......................................................................... زمین صاحب به دادن زکات

 553 ................. کند یم هبه فرزندانش به را امولش که یشخص براي زکات گرفتن
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 574 ...................................................................... آن عشر و پخل و کاه  فروختن
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 578 .................................................... آب يموتورها و هاقنات محصوالت عشر
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 580 .......................... آن از بعد ای شود پرداخت  محصول هیکرا  يادا از قبل عشر

/ برکارگر ای است نیزم مـالک بر عشر/ برکشاورز ای است نیزم مالک بر عشر
 581 ......................................... آن از بعد ای است کـارگر حق ياعطا از قبل عشر

 584 ............................................................................................................  الصوم  کتاب

 584 ............................................................................  روزه  حال در  زدن  مسواك

 584 .....................................................  رمضان  ماه در  ماهیانه  عادت از  شدن  پاك

 585 ..........................................................................  روزه  حال در  دندان  کشیدن

 586 ..........................................................  نابالغ  بچه  رمضان  ماه  روزه  شدن فاسد

 586 ...............................................................................  شوال روز  شش در  روزه

 587 ...................................................................................... خرما با  نمودن افطار

  چیزي  شده  باطل  اش روزه  اینکه  گمان  به بعد و خورد  فراموشی بطور دار روزه
 588 ............................................................................................................ خورد

 588 .........................................................  رمضان  قضاي  روزه  نمودن فاسد  حکم

 589 ........................................................  مریض  شخص  براي  فدیه و  روزه  حکم
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 590 ...........................................................................  رمضان  روزه کفاره در  تتابع

 591 ................................ رمضان  ماه در  حیض از  جلوگیري  براي دارو از  استفاده

 592 .................................................................................... عید روز  گرفتن  روزه

 593 ......................................  نشستن  اعتکاف روز  ده از ترکم/  اعتکاف بر  اجرت

 595 ........................................................................................ فطر  صدقه  مصرف

 596 ........................................ سحر  هنگام  آن  دنیبلع و مخدر مواد استفاده  حکم

 597 .............. است  روزه ناقض ، ستین  حرام نسوار/  رمضان ماه در آمپول  قیتزر

 599 ............................................................................................................... الحج کتاب

 599 ................................................................................. ضیح حالت در طواف

 601 ..........کارکند چه ندارد را آن  ییتوانا اما شده الزم يو بر دم حج در کهیکس

 603 ................................................. احرم حالت در را خود صورت زن دنیپوش

 604 ........................................................................................................ بدل حج

 606 ................................................................................................... بدل حج مسائل

 608 .................................................................................................. بدل حج طیشرا

 608 .................................................................................................... : طیشرا لیتفص

 613 .................................................................................................... طیشرا خالصه

 615 ....................................................... نکرده حج خودش که یکس  توسط بدل حج

 616 ................................................................................ آمر وطن از بدل حج مسئله

 616 ..................................................................................... بدل حج در تمتع و ِقران

 623 ..................................................................................... بدل حج نفقه و مصارف

 625 ....................................................... کرد  وفات حج يادا از قبل حج سفر در
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 حج خودش که یشخص بدل حج/ کند یم فوت ختهیر پول حج يبرا که یشخص
 627 ............................................................................................................ نکرده

 628 ............................................................................................. حج يبرا ابتین

 از که کند یم تیوص و کند یمـ وفات راه وســط در حج گشتن  فرض از بعد
 629 ....................................................................................... دیکن  حج من طرف

 631 ................... ریخ ای شود یم فرض او بر  حج شود  یمک حرم وارد که  يریفق

 633 ........................رسد یم ثواب هم مامور به و شود یم واقع آمر يبر بدل حج

 634 .............................................................................. محرم يبرا موزه دنیپوش

 الزم چه دهد انـجام وضو بدون را ینفل طواف/  کند  نگاه کجا  طواف حال در
 636 ........................................................................................................ گردد یم

 بر چرا/ یالنب مسجد در ای بخوانند قبا در را چاشت و اشراق ينمازها حجاج
 به مرتبه چند ههفت طول در یحاج/ گردد یم الزم دم محلوق بر و صدقه حالق

 637 .............................................................................................. برود قبا مسجد

 639 .................................................................................. حرام  مال با  کردن   حج

 639 ................................................................................. صابون از محرم استفاده

 640 ......................... رود یم محله يهازن همراه محرم بدون حج سفر يبرا یزن

 641 ............................................ حجاج يبرا منوره نهیمد در نماز چهل خواندن

 642 ...................................................................... است واجب حج ونیمد رب ایآ

 643 ........................................................................................................ اکبر حج

 646 ............................................................................................................. النکاح کتاب

 646 ..................................................است الزم قبول و جابیا ، نکاح انعقاد يبرا
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 646 ....................................... کنند یم داللت وعده بر که یالفاظ با قبول و جابیا

 648 .............................................................. يخـواستگار مورد در مفصل بحث

 657 ............... دختر مورد در پـدر اریاخـت سوء/  اختالف رفع بعنوان دختر دادن

 659 ........................................ است تو چادر دختر نیا:  گفتن با نکاح انعقاد عدم

 660 ........................................................................... شود یم منعقد چگونه نکاح

 661 .................................................................................................... شغار نکاح

 663 ...................... مثل هرم فیتعر/ خانه لیوسا در نیزوج اختالف/ شغار نکاح

 عقد ایآ کند یم عقد به اقدام گرید فرد ، نکاح عقد لیوک نبودن حاضر صورت در
 665 ....................................................................................... ؟ نه ای است درست

 666 ............................................................................................. نکاح در وکالت

 668 .................................................نکاح عقد در دختر نبودن یمسم و مشخص

 669 ......................................... دختر  شیپ  وکالت جهت شاهد دو فرستادن حکم

 670 .......................................................................... عروس ـشیپ گواه فرستادن

 671 ................................................................. گردد ینم منعقد شاهد بدون نکاح

 672 ...................................................... حاضر زمان در کتاب اهل با ازدواج حکم

 673 ........................... نبوده زهیدوش منکوحه که  ست ا یمدع زفاف از پس شوهر

 از شان اموال و ها بچه پــرورش مورد در يا نامه تیوص داردکه ادعا همسر
 674 ................................................................. دارد ستد در خود مرحوم شوهر

 675 ........................................................................................ النکاح یعل اجرت

 676 ............................ ریخ ای شود یم منعقد نکاح » است  من عروس « گفتن با ایآ

 676 ......................................................................................... جن با انسان نکاح

 677 ............................................................................................. نکاح در لیتوک
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 678 ............................. است مختار خود ازدواج مورد در شوهر فوت از پس  زن

 680 ............................................... نمود  قبول سپس کرد رد  اول را یفضول نکاح

 681 ............. ندارد را فسخ اریخ بلوغ از بعد  بوده پدر  تیوال به که  رهیصغ نکاح

 682 .......................................................................................... میعق شوهر حکم

 682 ............................ نبرد يگرید يجا که  داده ازدواج شرط نیا به را دخترش

 683 ........................ باشد؟ یم کی  باکدام جنت در  کرده شوهر ود ایدن در که یزن

 684 ............................ نبرد يگرید يجا که  داده ازدواج شرط نیا به را دخترش

 685 .......... شوهر هیعل بر همسر شدن یشاک/  نکاح عقـد وقت در گذاشتن  شرط

 687 ............................................... یخانوادگ اختالف حل راه/ زن بیتأد حدود

 688 .................................... ؟ است درست یثان نکاح ، اول شوهر طالق بدون ایآ

 691 ......................................................................................................... المحرمات باب

 691 ................................................................................. برادر يها نوه با ازدواج

 691 ............................... پدر زن دختر با ازدواج/ خود همطلق زن دختر با ازدواج

 692 ...................... است شوهر نکاح در خانم کهیدرحال خانم زده خواهر ازدواج

 694 ........................ اسـت زیجا گرید شوهر از پدر  زن دختر با شوهر پسر نکاح

 695 .......................................................... ) ينامادر ( اندر مادر و دختر نیب جمع

 696 ....................................... یمتوف شوهر مادر يعمو ای و یدائ با خانم ازدواج

 696 ................................................................................. زنا از  مصاهرت حرمت

 697 ...................................................................................... عروس گرفتن بوسه

 699 ................................. نه ای گردد یم حرام خانم ایآ  زن مادر با زنا صورت در
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شود ینم ثابت مصاهرت حـرمت خـانم مـادر زدن دست اثر بر شدن احتالم از
 ..................................................................................................................... 699 

 700 ....................................... دنیسبو اثر بر انزل با مصاهرت حرمت ثبوت م عد

 701 ................................ شود ینم ثابت مصاهرت حرمت شدن انزال صورت در

 702 ................................................................................... زن خواهر با زنا حکم

 703 ............................................. شـود؟ یم ثابت مصاهرت حرمت لواطت از ایآ

 704 ................................. هستند؟ شوهر محرم زن عمه ، زن خاله ، زن خواهر ایآ

 704 ............................ یزان دختر و هیزان پسر نکاح/شود یم ابتث نسب زنا از ایآ

 705 ......................................................................... هیزان دختر با یزان پسر نکاح

 706 .................................. ندارند هم  با تیمحرم کهیخانم دو نیب نکاح در جمع

 707 .......................... دختران و پسران مورد در آن یشرع حکم و ازدواج فلسفه

 709 ..................................................................................... ازدواج فلسفه و حکمت

 710 ................................................................. دختران و پسران مورد در نکاح حکم

 713 ............................................................................................. االکفاء و اءیاالول باب

 713 .................................................... عجم در احناف نزد در نسب يبرابر حکم

 714 .................................. او تیرضا بدون پدر توسط بالغـه زهیدوش دادن نکاح

 714 ......................................................... پدرش توسط بالغه دوشیزه دختر ح نکا

 716 .......................................... ریخ ای دارد ازدواج اریاخت بالغه زهیدوش دختر ایآ

 717 ..................................................................... پدرش توسط  نابالغ دختر نکاح

 718 .... ندارد اجبار حق او  یول است خودش بدست عاقله ، بالغه زن نکاح اریاخت

 720 .......................... دهند یم دختر به که  يا هیزیجه حکم/  نکاح در وعده ریتاث
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 722 ............... مرد کی حضور در دو آن  درانپ  توسط   رهیصغ و ریصغ دادن نکاح

 723 ............................................................................................. یلیتحم ازدواج

 724 بلوغ اریخ با نکاح فسخ صورت در مهر وجوب/ ریصغ پسر  يبرا بلوغ اریخ

 725 ............................................................................ والدت از قبل فرزند نکاح

 725 .................. رد دا را خود ح نکا اریاخت بالغه دختر/ پدر  اتیح در مادر تیوال

 727 .......... دهد ازدواج اقرب یول ابیغ در را نابالغه دختر تواند یم ابعد یول ایآ

 728 .......................................................... مرحوم اموال یسرپرست و اوالد تیترب

 730 ................................................................................................................. المهر باب

 730 ................................................... طالق از قبل نیمع ریغ مؤجل مهر يتقاضا

 731 .................................................................... است نید شوهر ذمه بر زن مهر

 732 ............................................................... زفاف از  قبل عروس به هیهد حکم

 732 ............................................................................. بها ریش و شکشیپ گرفتن

 733 ......................................................... گردد یم الزم هیمهر کل شوهر وفات با

 735 ............................................................. بها مدخول ریغ مطلقه زن مهر مقدار

 736 ... ستین واجب طال ياعطا وعده يفایا/ بها مدخول ریغ مطلقه هیمهر مقدار

 738 ................................................است کامل  هیمهر مستحق زن یصورت چه در

 739 ....................... کنم می یقربان تیبرا من گفت شوهر و کرد  معاف را مهر زن

 741 ...................................................................... شوهر متروکه مال از مهر يادا

 وسایل حکم/  است واجب ترکه از هیمهر کل  پرداخت نامزد وفات صورت در
 742 .................................................................................. زفاف از قبل شده داده

 743 .............................................. زفاف از قبل شوهر وفات با مهر يادا جوبو
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 744 ........................................................ وفات و حهیصح خلوت با مهر وجوب

 745 ...................................................... حهیصح خلوت از بعد کامل مهر وجوب

 746 ....................................................................... همسر اموال در شوهر تصرف

 747 ............................... فرزندان پرورش حق و خانه لیوسا در نیزوج اختالف

 748 ................................................... کند؟  معاف دختر هیمهر از تواند یم پدر ایآ

 750 ........... اسـت واجب مثل مهر مهر، ذکر بدون نکاح در/  ۀیالعالن و السرٌ مهر

 751 ........... اسـت واجب مثل مهر مهر، ذکر بدون نکاح در/  ۀینالعال و السرٌ مهر

 753 ............................................................................................................ الطالق کتاب

 753 ........................................................... حهیصح خلوت و زفاف از قبل طالق

 754 ................ حرام تو بر من نـان و خانه ، يد کر را کار نیا اگر گفت همسر به

 755 ........ ام داشته جهیسرگ که ستیمدع ، یعیطب حالت در طالق بـه اقرار از بعد

 756 ...... است خورده قسم » طالق یفه اتزوجها امرأة کل « به که یشخص حل 5را

 757 ...................................................................................... شرط به  معلق طالق

 يکار به معلق را ثالثه طالق که یشخص حل راه/ ندارد اعتبار یقلب استثناء ایآ
 758 ..................................................................................................... است کرده

 اختالف طالق الفاظ تلفظ در نیزوج/  است کرده پرتاب سنگ سه خانم بطرف
 760 ............................................................................................................. دارند

 762 ................ بودن نشوز در نیزوج اختالف/  هیمهر و نققه ندادن بخاطر قیتفر

 بدست رهیصغ اموال تیمومیق/  است مادر حق حضانت/  است شوهر حق طالق
 764 .............................................................................................. است یکس چه

 767 .............................................................................. طالق در فور نیمی حکم
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 بـا يمرد و یزن از بعد به نیا از شد، داده یشرع طالق کی زنم :  گفت یشخص
 768 ............................................................................................ است خارج ، من

 769 ....................................................... نمود معلق يکار دادن انجام به را طالق

 770 .................................... طالق سه یمدع زن و است طالق کی یمدع شوهر

 772 .................................................................... یطالق سه تو گفت همسرش به

 774 ....... یالکلـ مشروبات و مخدر مواد استفاده اثر بر نشه حالت در دادن طالق

 و کرد معلق يکار دادن نجاما بر را طالق/  طالق الفاظ تلفظ در صحت حد
 775 .................................................... داد انجام را کار آن یفراموش بـطور سپس

 یکس اگر ده کر معلق نیمع فرد يخواستگار به را طالق/  نکاح از قبل طالق
 776 .......................................................... شود ینم حانث کند يخواستگار گرید

 777 ............................................................................. یخالص:  گفت خانمش به

 778 .............. است کرده یزندگ همسرش با يدراز مدت طالق سه قاعیا از پس

 779 ........................................................... یستین من زن گرید:  گفت خانمش هب

 780 ................. داد انجام را کار سپــس کرد، معلق يکار دادن انجام بر را طالق

 781 ................. است طالق زنم کنم داماد را ینفال اگر:  گفته که یشخص حل راه

 782 ردیبگ روزه روز چند ظهار کفاره در/ کرد مقاربت کفاره اداء از قبل ظهار در

 783 ......................................................... يکار ندادن جامان بر طالق کردن معلق

 784 ......................................................................... خواب حالت در دادن طالق

 784 .................................................. است طالق زنم کنـم طلب پول شما از اگر

 785 ..........................................................دارد شک طالق تعداد در/  مکره طالق

 787 ............................................................ اختیاراً آن اخبار و اکراهاً طالق تلفظ

 788 ................................................................. شتنو را همسرش طالق اجبار با
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 789 .................................................................... یهست من خواهر و مادر تو برو

 طـالق خانمش ،یطالق:  گفت هستم شما همسر من: دیگو یم گانهیب زن
 790 ........................................................................................................ شود ینم

 791 ................................ یمنـ مادر و خواهر ، طالق 3 ،2 ،1:  گفت همسرش بـه

باشد فرزندانم جمع در دیایب شما خانه در ای شود شما نیماش سوار من زن اگر
 ..................................................................................................................... 792 

 792 ................... خورد ینم يزیچ زنش مادر منزل از که خورده طالق به سوگند

 خالص فرزند و زن از را خودم/ دختر يبرا پدر شهادت/  طالق منکر حکم
 794 ............................................................................................................. کردم

 795 .... ورزم سکونت پدرم نیزم در اگر که خورده طالق سه به سوگند یشخص

 796 ......................................................... تیعصبان درحالت اضافت بدون طالق

 798 ................................................................................ همسر  به  طالق ضیتفو

 800 ............................................ طالق تلفظ بدون گرانید اجبار با طالق نوشتن

 801 ....................... خود پدر خانه به وبر شو، رونیب خانه از:  گفـت را همسرش

 802 ....................................................................... یوانگید حالت در دادن طالق

 803 .................................................................... نکاح از قبل طالق قیتعل حـکم

 804 ................................ است طالق زنم اوردمین را پول فردا پس ـای فردا تا اگر

 806 ................................. یهست خواهوم بمنزله بعد به لحظه نیا از:  گفت زن به

 807 ............................................................................. تیعصبان حالت در طالق

 808 ........ باشم طالق زن ، »کلما« کردم را کار فالن اگر:  گفته که یشخص حل راه

 810 ........................................... نمود یثان نکاح به اقدام روز هفتاد از بعد مطلقه

 811 ..................... نکنـد نکاح يگرید بـا که یشرط به داده طالق را خود همسر
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 812 ...............برد به او پدر خانه به را ش همسر اگر که خورده طالق بـه سوگند

 اگر/  اســت ثالثه  طالق زنش شود سوار یفالن نیماش بر اگر خورده سوگند
 813 ............................................................ ثالثه  طالق  زنش بفروشد را  نشیماش

 814 .................................... است طالق سه زنم بکشم اكیتر اگر وردهخ سوگند

 815 ............................................. آن  به متصل استثناء و اجبار با طالقنامه نوشتن

 816 .................... آمد مالقات يبرا سپس است طالق زنم آمدم خانه نیا در اگر

 817 ................................ است طالق:  گفت باز و » است آزاد : » گفت نامزدش بـه

 818 ............. بردند را او هاآن و »دیببر را خود دختر یدیایب : » گفت خانم نیوارث به

 819 ................. بـخوابم خواهرم و مادر با بخوابم تو با اگر دیگو یم همسرش به

 819 .......................................... »يندار مخرج تو : » دیگو یم خود خانم به شوهر

 820 ...................................................................... یهست طالق يدیکش انیقل اگر

کند یم مقاربت او با یمدت از بعد و ندارم الزم را تو من دیگو  یم همسرش بـه
 ..................................................................................................................... 821 

 822 ...................................... دیهست من خواهر و مادر د،یبرو:  گفت همسرش به

 822 ... » هستی من خواهر و مادر تو : » گفته و گذاشته زن دست کف در سنگ سه

 823 .................................................................... یهست من خواهر و مادر تو برو

» ام نکرده يگرید نکاح که یوقت تا یهستـ حرام من بر تو : » گفت همسرش بـه
 ..................................................................................................................... 824 

 یکس به را خود دختر تواند یم همسرم پدر امدمین خانه بـه روز شصت تا اگر
 825 .................................................................................................... بدهد گرید

 826 .......................................................... » سه دو، ، کی : » گفت زنش به خشم با

 828 ................................. است ازدواج هر به معلق که یطالق وقوع عدم حل راه
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 829 .................................................... ام خورده طالق زن من: دیگو یم دروغ بـه

 830 ........................................ کنم بغل را مادرش خانم عوض به: گفت یشخص

 830 طالقۀ یفه تزوجتها کلما ، است طالق ، است طالق ، است طالق:  گفته آهسته

 832 .................. است طالق من زن د،کن ازدواج دختر نیا با برادرم ای خودم اگر

 833 ........................ ندارد یاطالعـ آن مفـهوم از که کندیم خلع یحال در شوهر

 واقـع طالق وقت چه ، نکشم را شما از یکی اگر طالق زنم: دیگو یم يفرد
 835 .......................................................................................................... شود یم

 836 ........................................... گذشته  زمان به  آن نسبت و دخول از قبل طالق

 838 ....................................................... کند کار چه  همسرش است فاسق شوهر

 839 ..................................................« یطالق ، یطالق ، طالقی : «دیگو یم زنش بـه

 ـنیا/ دهد می طالق را  خانمش و کرده یوانگید به تظاهر عمد به شخـص
 839 ........................................................... معتوه ای مجنون ای  است هیسف شخص

 و کرد مسافرت زن مادر بـا/  یزن با مالعبت صورت در مصاهرت حرمت ثبوت
 842 .................................... شود نمی طالق زنش ، يمرد با لواطت از/ شد احتالم

 843 .........................دارند يویدن عداوت هم با که يفرد هیعل طالق هبـ شهادت

 طالقش نیا باشد، یم دخترت طالق منظورت اگر: دیگو یمـ خود خانم مادر به
 845 ............................................................................................................. است

 846 ........................ » کنم جماع مادرم با کنم جماع تو با اگر : » گفت زنش به اگر

 847 ............... است طالق ، است طالق ، است طالق بگیرم زن فهیطا فالن از اگر

 ازدواج را آن دختر بعداً بود کرده زنا خانمی با/ کرد زنا خود روسع با شخص
 848 .............................................................................................................. نمود

 849 ............................................. خانه  به شدن وارد به ثالثه  طالق قیتعل حل راه
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 850 ................... بدهم زور به تو به را دخترم اگر باشد طالق زنم:  فتهگ یشخص

 851 ............. اسـت طالق بنده زن باشی ساکـن و يبساز خانه مکان نیا در اگر

 دنیکش ایآ/  است طالق زنم بکشم اكیتر سال دو تا اگر:  فتهگ يمجرد شخص
 852 ..................................................................... است یکی آن خوردن با اكیتر

 853 .................................................................. است طالق زنم دم کر ازدواج اگر

 من زن ، يبرندار زشت يکارها نیا از دست تو که زمان تا: دیگویم شبرادر به
 854 .............................................................. کنـم  صـحبت تو با   اگر است  طالق 

 را آنها موعد از قبل است طالق زنم ندادم لیتحو را اجناس روز فالن تا اگر
 855 ............................................................... اند شده هبه او به باز و داده لیتحو

 856 ............ رندیگ یم دست با را او دهان بار نیسوم يبرا دو، ، کی:  گفت شوهر

 857 ........................................ یـمن هر خوا و مادر تو ، سه دو، ک،ی:  گفت شوهر

 861 .... دارم نگه را تو خواهم ینم من رونیب برو ، رونیب و بر طالق:  گفت خانم به

 مبلغ کرد نکـاح گرید  ياج  زن اگر که نیا شـرط  به کنـدیمـ خلع  همسر با
 862 ..................................................................... دهد لیتحو او به را شده نییتع

 نیچند يعاد حالت در بعد و یهستـ خواهرم و مادر: دیگو یم خشم حال در
 864 ................................................................... کند یم تکرار را طالق لفظ مرتبه

 867 .................... )داد سنت طالق ( نوشته آن در و کرده امضاء را نامزد طالقنامه

 868 .................... است حرام میبرا زن نیا رختخواب به رفتن: دیگو یم یشخص

 869 ........................................................................ یطالق 130 تو  گفت  زنش  به

 870 .................................... مال یعل طالق/  زفاف از قبل طالق/ نکاح در توکیل

 871 .............. است خالص من از:  گفت بعد و دکر تصور دل در را همسر طالق

 873 ..................... باشد ینم زیجا اول شوهر يبرا حالله بدون ثالثه طالق از بعد
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 874 ................... » حرامی من بر تو « ای »یمادرمن و خواهر تو : » گفت را همسرش

 877 ........................................... ندارد را رجوع حق شوهر عدت گذشت از بعد

 878 .......................................... داماد خانه به زن مادر آمدن به طالق دن کر معلق

 879 ................................................................................ مغتاظ و مدهوش طالق

 881 .............................................. کنم می مادر و خواهر را تو:  گفت همسرش به

 881 .................................................................. يکار ندادن انجام به طالق قیتعل

 882 ............... است من مادر و خواهر کنم منتقل گرید خانه به را خود خانم اگر

 883 ................................. دارد رجوع قح عقد دیتجد بدون رجعی طالق از بعد

 884 ...................................................................................................طالق قیتعل

 884 ................... ر؟یخ ای است طالق ایآ ، خواهم ینم را تو من ، ینیست من زن تو

 886 ................... دادم طالق را تو: دیگو یم بعد ، یطالق تو: دیگو یم همسرش به

 اگر/  دهم انجام را کار فالن اگر دیهست من مادر و خواهر شما:  گفت نامزدش به
 886 .......................................................... دیهست طالق شما نکشتم را کس فالن

 888 ............................................ شود یم الزم هیمهر نصف زفاف از قبل طالق با

 889 ............................شود ینم گذاشته بغلم در شما سر یرفت رونیب خانه از اگر

 890 ..................................................... زفاف از قبل مهر/  نامه طالق کردن امضاء

 892 ............................................. نگرد بر اصالً و برادرت خانه برو:  گفت شوهر

 893 ............................. گذارم ینم اتاق در را یفالن که خورده طالق زن یشخص

 893 .................... بدهم ثالثه طالق را شما دختر خواهم یم من: نوشته يانامه در

 894 .................................. دیکش اكیتر بعد و ، است طالق زنم بکشم اكیتر راگ

 895 ........................................... است من مادر و خواهر همسرم: دیگو یم شوهر

 895 ..................................................................... ثالثه طالق از پس کردن حالله
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 896 .. کشد یم اكیتر مرتبه نیچند بعد و کند یم معلق کشیدن اكیتر به را طالق

 897 .......................... شود؟ یم واقع او طالق ایآ دارد اعصاب مشکل که یشخص

 897 ........................................ دد گر یم مغلظه خانم طالق لفظ مرتبه سه تکرار با

 898 ................................... طالق بر شهادت مجلس در شوهر حضور بودن الزم

 شود فالن داماد که بگذارم را یفالن اگر:  است خورده سوگند که يفرد حل راه
 899 .................................................................................... است ثالثه طالق زنم

 900 ............................................. یهست مادرم و خواهر ، یهست آزاد گفت شوهر

 901 دیبرو مادرت خانه به که بگذارم ا ر شما اگر طالق سه زنم:  گفت خانمش به

 901 ................................................................ زفاف از قبل بائن طالق در رجوع

است طالق سه زنم نکنم خانه از رونیب اند گذاشته نجایا که،یهائلحاف نیا اگر
 ..................................................................................................................... 902 

 903 ....................................................... ثالثه طالق از بعد نامزد با مجدد ازدواج

 905 ............................................................................... النفقه و ةالعد و نةالحضا باب

 905 ................ فساد و فتنه احتمال وقت در محارم با مالقات از همسر بازداشتن

 نیا تواند یم ایآ داده خود بیج از بودن یزندان امیا در را شیخو دختر نفقه پدر
 906 ...................................................................................... ردیبگ او از را نهیهز

 907 ................ است مختار خود شیخو برادران با یزندگ در بالغه و عاقله دختر

 حاضر خود يادار کار سر تواند یم برد یم بسر وفات عدت در که کارمند زن
 908 ................................................................................................. ر؟یخ ای شود

 910 ................................................ فرزند بر نیوالد حق/  ان گرید فرزند پرورش

 915 .................. شود؟ یم گرفته شوهر از ایآ شده متحمل دختر پدر که یمخارج
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 شود یم ثابت فرزندان نسب ایآ اند کرده یزندگ هم با یمدت ثالثه طالق از پس
 916 .............................................................................................................. نه ای

 ا ر کار فالن ای بدهد، عمرو به را دخترش یفالن اگر:  گفته که یشخص حل راه
 917 ........................................................................... است طالق زنم دهد، انجام

 کار چه ردیم یم نکشد اكیتر اگر حاال خورد ادیاعت ترك به قسم يمعتاد شخص
 919 ............................................................................................................... کند

 919 .............................. باشد طالق همسرم وشد بفر را منزل پدر اگر خورد قسم

شود یم حانث نیمرف و اكیتر دنیکش از ایآ نکشد نیهروئ خورده)  طالق (  قسم
 ..................................................................................................................... 921 

 922 .......................................................................................... نیمی کفاره مقدار

 923 ..................................................................................... نیمی کفارات تداخل

 924 ............................... کفاره روزه هنگام در ضیح وقوع و لقت کفاره در تتابع

 925 ....................... بخورم خوك گوشت بخورم دامادم گوسفندان گوشت از اگر

 926 ................................................. نیهروئ نه بکشم  اكیتر نه که خورد سوگند

 927 .................................................. کند صدقه را آن متیق منذور وانیح يبجا

نکشم را زن آن اگر اند طالق میهازن/اند طالق من زنان یرفت زنت نیا شیپ اگر
 ..................................................................................................................... 928 

 929 ......................................................................... دختر ازدواج به طالق قیتعل

 930 .......................... یطالق تو يرینگ پس را حرفت کهیوقت تا:  گفته خانمش به

 رفته خانم بعد ، بمان همانجا یرفت پدرت خانه اگر اجازه بدون:  گفته خانمش به
 932 ............................................................................................................. است

 932 ............... شود طالق مرتبه هفت زنم ، دهم سکونت منزل نیا در را شما اگر
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 933 .................................................. یطالق ، سه دو، ، کی:  گفت خشم حالت در

 935 ............................................ ییاین خانه به ينکرد خوب را اخالقت یوقت تا

 936 ................. دهم طالق را تو اگر است طالق هفتاد زنم: دیگو یم ار همسرش

 نداشته یاطالع آن يمحتوا از که است یمدع يمحضر دفترچه يامضا از بعد
 936 ............................................................................................................. است

 938 ........................................................................... يدزد ثبوت به طالق لقمع

 940 ................................ دوم همسر دادن طالق يبرا اول همسر به دادن وکالت

 941 ...................................................... است جنون یمدع شوهر طالق وقت در

 942 ................................................................ ستین من زن برود جا فالن به  اگر

 944 ................................... او به شوهر بودن گمان بد بعلت خانم طالق يتقاضا

 946 ....................................................................... خلع/  لیوک توسط دادن طالق

 948 ............. باشم داشته را مادرش باشم داشته را زنم اگر:دیبگو خشم حالت در

 948 .................................. آن از بعد و عقد گامهن دیوانگی بر مبنی شوهر ادعاي

 950 ................................................................... اه اکر و جبر به نامه طالق کتابت

 951 .............................................. طالق به معتاد دادن سوگند/  اهللا انشاء با استثناء

 953 ................................................. است ام حر تو بو من رجوع:  گفت همسر به

 954 .................................... است خالص نیاورید ساعت فالن تا ا مـر همسر اگر

 از بعد خانم طالق، ســه کردي شکـایت دادگاه بـه اگر:  گفته ش همسر به
 954 ..................................................................................... کرد شکایت یکسـال

 955 ................................................ بکنـم را کار این اگر است سوگند طالقم بـه

 956 ..... باشد طالق بگیرم زن هر کنـم صحبت فالنی با اگر:  گفته چنین شخصی

 957 ................................................ شود می ساقط مهریـه خانم شدن مطلقه با آیا
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 958 ......................... نکشم را او اگر طالق همــسرم نداد روز سه تا مرا وام اگر

 961 ................................... ام داده طالق را خود نامزد که کـند می ادعاي دروغ به

 962 ............................................................................... طالقی فتیر تبلیغ به اگر

 962 ..................................... طالقی کنم نزدیکی تو با ماه دو تا یا هفته دو تا اگر

 963 ............................................................. طالق تعداد در شوهر و زن اختالف

 965 ............................................... خانم طالق مورد در والدین  دستور از اطاعت

 966 .............................................................................................. مدهوش طالق

 967 .................................. است طالق یک یمدعـ شوهر و طالق دو مدعـی زن

 968 ....................................................................................... معتاد شخص طالق

 969 ......................... شود می واقع طالق آیا است موجود گواه دو طالق تعداد بر

 970 ................................................................................. ثالثه  مطلقه  زن  حل   راه

 971 ....................................................... ندارد را مقاربت توانایی که مردي طالق

 972 ................................... است شده مطلٌقه حهصحی خلوه از قبل که زنی عدت

 973 ........................... است داشته حواس اختالل که دارد ادعا  دادن طالق از بعد

 974 .......................... ستچی  حکمش ، نیستـی خانمم دادي انجام را کار این اگر

 975 .......................... شود؟ می واجب مهریه نصف مقاربت از قبل طالق در چرا

 976 ................................. شـده واقع طالق آیا ، داده طالق سه زن ترساندن براي

 978 .......................... شود؟ می واقع طالق آیا سنگ عدد سه بر دست گذاشتن از

 979 .................................................. هستی م خواهر و مادر تو:  گفـته خانمش به

 981 ................................................ است آن منکر  شوهر و دارد طالق ادعا خانم

 982 .............................................................................. دادن طالق بار یک حکم

 983 ..............................................يندار من بخانه برگشتن حق دوباره رفتی اگر
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 984 ................. کند؟ معزول را او تواند می ، طالق به وکیل اقدام از قبل مؤکل آیا

 985 ...................................................................................................طالق  تعلیق

زن طرف از طالق درخواست و خودکشی به تهدید مـقابل در زن ثالثه طالق
 ..................................................................................................................... 986 

 987 ........... است طالق سه زنم امرکند را دیگر کسی یا کـند تنبیه برادرم مرا اگر

 988 ............................... زن به آن کردن منسوب بدون طالق لفظ آوردن  زبان بر

 989 ..................................................................... جایـی در رفتن به طالق تعلیق

 990 ...................................................................................................قطال تعلیق

 خانه  به   مرخصی من از دیگر تـو/رود می بشمار طالق » نیستی روا من بر تو «
 991 ..................................................................................................... برو  پدرت 

 992 ....................... منـی مادر و خواهر ثلم تو ، طالقی طالقی،:  گفت خانمش به

 993 هستی مطلقه  طالق سـه بـه رفتی مادرت و پدر خانه به من اجازه بدون اگر

 یا شود می هم ویدئو شـامل آیـا کرد زیونتـلوی دیـدن به  معلق را زن طالق
 994 ............................................................................................................. خیر؟

 996 است کرده تلفظ را طالق کلـمه بار دو و داشته صـحیحه خلوت نامزدش با

 997 ....................................... دادم طالق سه و طالق دو و طالق کی را زنم من

 998 ......... دارد وجود عصبه که صورتی در است مادر حق زمانی چه تا حضانت

 1003 ............................................. کم مهریـه تعیین و را دختر عصبه دادن نکاح

 1003 ................... فرزندان حضـانت و است حامله زن که درحالـی ثـالثه طالق

 1005 ........................................فرزندان پرورش حق  / طالق از بعد زوجه حقوق

 1006 ........ فرزندان پرورش حق / زوجه نفقـه و مسکن / خانه وسایل در اختالف

 1009 .............................................................. سالگی ده ازسن بعد حضانت  حق
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 1010 ............................................................................... فرزندان حضانت حکم

 1013 .......................................................مذکور فتوي بر نظر خدا بنده اشکاالت

 وسائل تقسیم چگونگی / مادر ازدواج صورت در کوچک فرزند حضانت حق
 1015 ............................................................................. شوهر و همسر بین خانه

 1017 .............................................. کـیست آن از فرزند پرورش و حضانت حق

 1019 ........................................................... نابالغ دختران ازدواج و حضانت حق

 1020 ........................................................ است مفقوداالثر شوهرش که زنی نفقه

 1021 ......... نکنم من و ئید بگو کاري شما اگر  طالق سه زنم گوید می دوستش به

 براي همسرش اگر گذارد نمی سکونت اي بر خانه در را همسرش خورد قسم
 1022 ........................................................................ بیاید آن از ترکم یا روز یک

 1024 ........................................................................................................ الرٌضاع کتاب

دینما ازدواج را او گرید يها نوه تواندینم خورده ریش بزرگ مادر از که  يا نوه
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 وايمحمود الفتا  42

 گرید و رخواریش نیبـ تیمـحرم ثبـوت/ بـاشد نداشته ریش که یپستان دنیمک
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 1035 ................................................................ یرخوارگیش مورد در مسئله چند

 1036 ............................................... شود یم خارج پستان از که يدیسف آب حکم
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 1039 ......................................... است زیجا یرضاع ییدا ینسب خواهر با ازدواج

 ریش خواهر و برادر با تیمحرم عدم/ شـود یم دهنده ریش محرم خورنده ریش
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 1040 .................................................. باشد ینم زیجا شرعاً یرضاع خواهر نکاح

 1041 .......................................................... یرضاع برادر ینسب خواهر با ازدواج

 1041 .................................................. ینسب خواهر یرضاع خواهر ازدواج حکم

 1042 ....................................................... یرضاع زاده خواهر و یدائ نیب ازدواج

 1043 ........ خوار ریش خواهر و دهنده ریش فرزندان نیب رضاع حرمت ثبوت عدم

 1043 .................................................................. جنابت حال در فرزند دادن ریش

 1044 ............ دهنده ریش دختر با خوار ریشـ برادر نیب رضاع حرمت نشدن ثابت

 1045 ......................................................... یرضاع زاده خواهر و یدائ نیب نکاح

 1046 .......................................................................................... النذور و االیمان کتاب

 1046 ................................................................................................. نذر مصرف
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 1047 . آن شدن هالك صورت در منذور سقوط/ شود می ثابت نذر کلماتی چه با

 1048 .................................................... دد گر می ساقط نذر شد گم شده نذر چیز

 1049 ................................................ نکنم را کار فالن که است سوگند هفتاد مرا

 1050 ............. ندارد را آن آوردن بجاي استطاعت حال و کند می نذر یکماه روزه

 1051 ...................................................................هستند؟ انیکس چه نذر مصرف

 1053 ..................................................................................................... معلق نذر

 1054 ......................................................................... معین اوصاف با چیزي نذر

 روز سه نیت قلب در و هستی ثالثه طالق بروي اجازه بدون فالنی خانه به اگر
 1055 ..................................................................................................... داشت را

 1056 .............................. باشد نمی جایز فرزندان و والدین به شده نذر چیز دادن

 1057 .................................. اهللا اولیاء و پیامبران به جستن توسل/ خدا نام به نذر

 1060 .................................... آنها تداخل و قسم کفارات تعدد/  یمین کفاره مقدار

 1062 ............................................................................................. »اکلٌم « به قسم

 به نفر دو/داد انجام بعد و دهم نمی انجام را کار فالن که خورد طالق به قسم
 1062شود نمی حانث ي دیگر داد انجام یکی بعد خوردند قسم کاري ندادن انجام

 تو اگر باشد مادرم زنم: گوید می دیگري به منزل در مشترك همسایه دو از یکی
 1063 ...................................................................................... بگذارم اینجا در را

 1064 ......................... دهم نمی فالنی پسران به را دخترانم که باد ثالثه طالق زنم

 1065 ..................................... شود نمی محسوب سوگند ، مذهب به خوردن قسم

 1066 ........... شود؟ می حانث وقت چه نکشد، را فالنی اگر خورده طالق به قسم

 1067 ........................ خورد می را تریاك حال کشم نمی تریاك که خورده سوگند
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کرد صحبت یکی با بعد و کنم نمی صحبت فالن و فالن با که خورد طالق زن
 ................................................................................................................... 1068 

 حالف دست در او از مالی قبل از و دارم نمی بر را فالنی مال که خورده قسم
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 در روز آن در حالف و است ثالثه طالق زنم نکشم را فالنی روز فالن اگر
 1070 ........................................................................................ برد می بسر زندان

 1079 ........................................................................... است معتبر حالف نیت آیا

 نکنم عقد خود براي دیگري زن من زمانیکه تا قسم بخدا: گوید می شخصی
 1080 ................................................................ طالقه ، طالقه ، طالقه فالنی دختر

 1081 ...................................... شوم همسایه تو با اگر طالق سی و یکصد من زن

 1082 ................................................................................................... قسم  کفاره

 1083 ............................................................................................... قرآن  به قسم

 1084 ................................................... است طالق زنم کشیدم تریاك دوباره اگر

 1085 ......................................................................................................... الحدود کتاب

 ارتکاب بهنگام سارق/  حالت این در جوم ارتکاب و مکره از اکراه رفع حکم
 1085 ............................................................................... بوده مکلف غیر سرقت

 1087 ...................................... کندمی زنا به متهم را خود ساله هفتاد زن شخصی

 1089 ........................ دیگر هايکفش گذاشتن باقی و مسجد از هاکفش برداشتن

 1091 .......................................................................................... اللقیط و اللقطۀ کتاب

 1091 ....................................................... وي اجازه بدون گراندی مال از استفاده

 1092 .................................................. نیست مشخص  صاحبش  که اي لقطه  حکم
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 1094 ......................................................................................................... الشرکۀ کتاب

 1094 ............................................................... نفر یک توسط مشترك چاه تعمیر

 محل معتمدین توسط زمین تقسیم/  شرکاء رضایت بدون مشاع زمین فروش
 1100 .............................................................. . غایب شخص وکیل حضور بدون

 1102 ......................................... است کارکرده شریک یک که عقد شرکت حکم

 1104 ...................................................................................... آن فروع و شرکت

دارد سهم ادعاي شرکاء از یکی سال چند گذشتن و مشترك مال فروختن از بعد
 ................................................................................................................... 1107 

است ك مشتر شود می گرفته مشترك قرض از آنچه /او اطالع بدون شریک ل عز
 ................................................................................................................... 1108 

 1109 ..................................................................... کنند کار هم با پسر و پدر   اگر

 1110 ........................ کرد آباد شرکاء از یکی شدن منهدم از بعد را مشترك قنات

 1112 ................... شود می دستگیر  شرکت مال بخاطر که شریکی جریمه و خرج

 1113 ........................................................... پسر و پدر بین مشترك کار و کسب

 1114 ................................................................................. ضرر و نفع در شرکت

 1115 ......................................... ابزار صاحب عمل بدون اعمال و صنائع شرکت

 1118 ........................................ ندارد جنس که صورتی در دکان صاحب شرکت

 1119 ................................................... کند می معلق آینده زمان به را شرکت عقد

 1120 ........................ باشد می پدر مال اموال تمام کنند می کار هم با پدر و فرزند

 1121 ............. نیستند برابر هم با سرمایه در که شریک دو بین فائده تقسیم روش

 1123 ......... مرگ از بعد پدر مال حکم/ زند فر سرمایه با پدر بودن شریک شرایط

 1125 .............. پدر ناتوانی از بعد تنهایی به پسر کسب و یکجا پسر و پدر کسب
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 را خود سهمیه اصلی مالک/  شراکت بصورت نفر چند توسط قنات احیاء
 1126 ................................... شود می شریک جدید مالک با قبلی شریک فروخت

 1129 .......................................................................................................... البیوع کتاب

 1129 ..........................................................عینی رویت و اربعه حدود ذکر با بیع

 1131 ................................................... مدرك بدون خویش مادر از خرید ادعاي

 1132 ........ آن از بعد آن ادعاي و را زمینش پدر فروختن وقت در ندفرز سکوت

 1133 ............ خرما درخت اصل فروش صورت در خرما درخت جوش پا حکم

کیست؟ عهده بر ضمانش راه بین تهران از شده داده رشیسفا مبیع شدن ناپدید
 ................................................................................................................... 1134 

 ساقط علیه مدعی بودن ظالم عذر یا خصم اقرار صورت در زمان مرور از حق
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 1138 ......... شکست و افتاد دستش از ، برداشت مغازه از چیزي کردن نگاه جهت

 1139 ..................................................................................................... الوفاء بیع

 1140 ............... فروشد می ساطیاق صورت به کارمند به و خرد می را منزلی بانک

 1141 ........................ مشتري؟ یا است بائع وظیفه آن تحویل و سند کردن بیرون

 1142 ................................ نگشته منعقد بیع نباشد، ملکش در که چیزي فروختن

 تحویل از  قبل  کردن عوض  دیگري با  نتیجه در سند   نداشتن و  ماشین   فروش
 1143 ................................................................. است شده ضبط مأمورین توسط

 1145 .................. ماه دو بعد آن تحویل و باال دلم ماشین ازاي در ماشین وش فر

 1148 ..................................................... است حرام  خون کارت و  خون فروختن
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دارد فسخ حق بایع خرد می فاحش بغبن را  زمینش داده فریب را بائع مشتري
 ................................................................................................................... 1149 

 1150 .............................................................. مختلفه باجال النسیئه و بالنقد البیع

 1151 ............................................................. وري پیله و بازرگانی کارت فروش

 1152 ............................................................... غذایی مواد کوپن وش فر و خرید

 1153 ................................................................................................... بالهزال بیع

 1154 ............................................................................................. عینه بیع  حکم

 1156 ............................................... شد هالك بائع دست از شده فروخته پارچه

 1159 .......................................................................... بیعانه و زمین خرید ادعاي

 1162 ..................................... درآمد مستحقق زمین براي درختها فروختن از بعد

 1162 .............................................................................. عروسک  فروختن   حکم

 1163 .................................................................................... نانوائی آرد فروختن

 1163 ............................................................................................... باالقساط بیع

 1164 فروشد می تومان 000/550 به و  خریده تومان 000/500 به را  ماشین بانک

 از بعد اگر و هزارتومان پانصد دادي یکماه تا اگر ار پولم: گوید می مشتري به
 1165 ............................................................................. میلیون یک دادي یکسال

 1166 ............................................................................ 18 آهن با 1 6 آهن معامله

 1166 ..... هد بد تحویل کرده تکمیل فروشنده شرطیکه هب گرفت را تمامی نا منزل

 1167 .............................................................................................. تعجیل و ضع

 1168 ............................................................................. بانکی هايفیش فروختن

 1169 ..................................................................................... حج  نوبت فروختن

 1171 ..................................................................................... حج  نوبت وختن فر
 



 وايمحمود الفتا  48
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 1173 .......... خرد می تريکم قیمت به قبض از قبل و فروشد می را اش وسیله بائع

 1174 .................... ندارد را آن استراد حق مشتري به مبیع تسلیم از بعد فروشنده
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 1195 ............................................. ترکه تقسیم از قبل ارث بیع مورد در استفسار
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 1212 .......................................................... محلبی چک صدور با ماشین فروش

 1214 ..................................... قیمتی یا است مثلی پارچه/ نرخ تعیین بدون معامله
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 1264 .................................. مدرس رايب مدرسه رفاهی امکانات از استفاده حکم
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 /نامه یادگار حضرت موالنا مفتی محمود

 /خوانید یادگار استاد محترم حضرت موالنا مفتی محمود اي که در ذیل می نامه
 باشد:   می

استان سند پاکستان در حوزه علمیه حضرت موالنا غالم »  الرکانه «نده ابتدا در شهر ب«
) رفتم، بعد از  استان پنجاب ، پس از آن به شهر ملتان ( خواندم درس می  رسول عباسی

از بنده تقاضا نمود که در حوزه   ل عباسی ، استاد محترم حضرت موالنا غالم رسو فراغت
اي از شهر  در این مورد بنده طی نامه ، ظیفه نمایم ن مدرس انجام وعلمیه الرکانه بعنوا

از استاد محترم حضرت  - که به درس ترجمه و تفسیر قرآن مشغول بودم-لپندي  راو
کامل آن   که متن اي  کردم، حضرت استاد محترم نامه نظر خواهی  /موالنا مفتی محمود

 برایم ارسال داشتند:گردد از شهر دیره اسماعیل خان  ج میذیالً در
 عزیز مکرم و محب محترم مولوي خدائی نظر زیدت مجده

المرام اینکه محبت نامه آن   -مسئول خیریت طرفین - بركاتهاهللا و ةرمحالسالم عليكم و

. بطرف بنون براي شرکت در جلسه مدرسه منبع  ه 78شعبان  20به تاریخ   عزیز رسید من
، ملفوف شما را  واپس به غریب خانه مراجعت نمودم شعبان 26العلوم رفته بودم و به 

این   موجود یافتم از حد مسرور گشتم، یادآوري و دعاگوئی این چنین سعادتمندان براي
 . کار از حد غنیمت است ناکاره سیه

که شما   است ، دیگر ملفوف از آن محترم رسید. جواباً عرض این  شعبان 27دیروز به 
کنید و در جواب آن ضروریات خود را بوجه احسن منکشف   به الرکانه قصد روانگی

ساخته و براي استاد محترم با اشارات لطیفه واضحه مقصد خود را واضح دارید. باقی از 
غیر محدود شدن اسباق ملول نه شوید و ضعف همت را راه ندهید، قوت ارادي ضعف 

ر معتد بها زیر درس داشته از کتب ابتدائیه و انتهائیه قد ،جسمانی را جبیره خواهد شد
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، بغیر مطالعه درس دادن  باشید بسیار مفید است، لیکن شرط است توقف سبق بر مطالعه

مورد  . و اعتماد در این اياكم ثم اياكممدرس را بالخصوص نوآموز را مفنی استعداد است، 

 .معنيـالموفق وـهو البر ذات باري جل مجده کرده باید. 

جمله رفیقان مولوي و مستحق و محتاج دعوات شما هم  ا استحقیر دعاگوي شم این 
، امام الدین شاه را سالم عرض دارید. در راولپندي  لعل محمد و عبدالغنی و محمد حسن

 ، از تفصیالت مطلع سازید ؟ انتظام قیام و طعام چگونه است و حاصل درس قرآن چه سان
د من موجود است و آینده انشاء اهللا یک لفاله جناب نز - ملفوف جوابی ارسال ندارید  -

  . جواب فی الفور دهم
 السالمو

 محمود عفااهللا عنه
 .قه 1378شعبان  28 از عبدالخیل تحصیل و ضلع دیره اسماعیل خان

 

 

 



 
 

 /تأییدیه موالنا مفتی محمود

که در کویته  به بنده هنگامی  /حضرت استاد محترم جناب موالنا مفتی محمود
 اي عنایت فرمودند که متن آن بشرح ذیل است: ریس بودم تأییدیهپاکستان مشغول بتد

 مفتی محمود، سابق وزیر اعلی صوبه سرحد من 
که حامل وریقهء هذا جناب مولوي خدائی نظر صاحب در مدرسه  کنم  تصدیق می

فارغ  ها زیر تعلیم بود و از جمله علوم و فنون نزد من  قاسم العلوم ملتان شهر سال
، اکنون در شهر کویته بلوچستان در تدریس و تعلیم جمله علوم  است التحصیل شده

 . مشغول است  بسیار نیک و متقی آدمی است
وریقه مولوي صاحب را قابل  کردم تا که خوانندگان این   عریضه بطور سند نوشته این 

 گزند نرسانند. اعتماد شمارند و او را هیچ 
 محمود

 .ق ه 1394جمادي االولی  7

 



 
 

 ره محمود الفتاوي (فتاواي دارالعلوم زاهدان) دربا

 ق، داراالفتاي دارالعلوم زاهدان زیر نظر مفتی خدا ه 1404مطابق با  1363سال در 
رسماً آغاز به کار کرد تمامی سؤاالت ابتدا به صورت شفاهی شنیده و بعد به  /نظر

به تخصص در گردید و پس از آن که شع صورت کتبی به طور مرتب ثبت و بایگانی می
هاي بعد با  فقه اسالمی دایر گردید، کار ثبت و بایگانی به آنها محول گردید. در سال

، فتواهاي گذشته به صورت ابواب فقهی ترتیب /همت و پشتکار موالنا مفتی خدانظر
یافته و تحت عنوان محمود الفتاوي (فتاواي دارالعلوم زاهدان) چند جلد از آن چاپ و در 

 .قرار گرفت و ادامه آن نیز در حال تدوین استدسترسی عموم 
 باشد. می /بر اساس مذهب امام اعظم ابوحنیفهاین فتاوي 

.ش توسط ه 1378محمود الفتاوي (فتاواي دارالعلوم زاهدان) در چهار جلد به سال 

.ش ه 1384و  1380هاي  به چاپ رسیده است. این کتاب به سال» مكتبة القدسـال«

 قی زاهدان تجدید چاپ شده است.توسط انتشارات صدی

 



 
 

 ةکتاب الطهار

که از  / حکم آبی ضوء یا غسل خشک بماند/ حکـم عرق جنب اگر عضـوي در و
 بدن سگ بر مصلی یا فرش بریزد

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
باشد  که شستن آن فرض می  اگر در هنگام وضو کردن یا غسل نمودن، از اعضایی -1

، خشک بماند و آب به آن نـرسد. آیـا نـماز خواندن با این  کم  م و با خیلیهدربه اندازه 
 ؟ وضو و یا غسل صحیح و جایز است یا نه

برد، یا فردي جنب شده است بعد از  زنی در حالت حیض یا نفاس به سر می -2
لباسش  ،کند هاي خود را عوض نموده و لباس پاکی به تن می وضو و قبل از غسل لباس

 شود آیا با این لباس نماز خواندن جایز است یـا خیر؟ ق بدنش خیس میاز عر
آب رفته یا افتاد و غوطه خورده از آب بیرون آمـد و بـر روي مصلی یا  سگی در -3

 شود یا خیر؟  فرش پاك آب بدن خود را تکان داد، آیا مصلی یا فرش نجس می

 االصواب اجلواب باسم ملهم 

مواظب باشد که از اعضاي بدن که شستن آن فرض کردن باید  در هنگام وضو -1
م باشد. و هگرچه به اندازه سرسوزن   تمام بدن جایی خشک نماند، غسل از باشد و در می

باشد و با چنین غسل و وضویی  اگر چنانچه خشک ماند وضو و غسل او درست نمی
 .  نماز درست نیست

 مـراقی:ـال  وی علی الطحطا ويف

ء الطهور حىت لو بىق  ماـل البرشة با : عموم  ول: األ وضوء ثالثةال رشط صحته أی و «
وی علی  طحطا[ . » الوضوء  مفروض غسله لم يصحـء من ال ماـمقدار مغرز إبـرة لم يصبه ال
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 ].48ص مـراقی ـال

 الدر: و يف

ع ر م مختاـال ر الد [ . »ابلدن بالحرج مرة لك ما يم�ن من   �ب أی يفرض غسلو «

 ].1/112 :الرد

لذا پس خورده انسان  ،از آنجائی که حکم هر حیوان حکم پس خورده آن را دارد  :2
ري ه. بشرطی که نجاست ظا ، نفساء و یا جنب پاك است اعم از مسلمان و کافر، حائض

که معتاد به شراب نوشی است و همیشه مرتکب این عمل زشت  نداشته باشد. اما فردي 
 باشد. می عرق چنین شخصی نجس ،شود می

در صورت مسؤله فقط از عرق افراد ذکر شده بشرطی که نجاست ظاهري نداشته 
 شود.  باشند، لباسشان نجس نمی

 : اهلدايه يفو

حبه  خذ آحدهما ح�م صا حلمه فأ نهما يتودلان من ء معترب �سؤره أل لك ىش عرق و «
 �دخلو رهحلم طا  تودل منب وقد  مختلط به اللعاـهر ألن ال ما يو� حلمه طاوسؤر اآلد� و

 ].1/48: اهلداية  [ . » ئض ب اجلنب واحلا هذا اجلوا يف 

 الدر:  يفو

ئر االرشفية البن شحنة  اذلخا صلـه ما يف حاو ... الوضوء  عرق مدمن اخلمـر ينقض «
اخلمر �س بل   عليه فعرق مدمن: و ل . قا جة اجلاللة نـجس دلجاا  معز�اً للمجتيب عرق

 ].5/516 :محتارـال رد[ . » او� 

 گردد. صورت مذکورفرش و یا مصلی نجس نمی : در3

 الدر: يفو

كما  سة  م وعليه الفتوی وان رجح بعضهم انلجا الع� عند االما  اللكب بنجس ليس «
 . » ) أی ال يفسد اثلوب ( ضه نتفا .... و ال اثلوب با الشحنة  �سطه ابن
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 الرد:  ويف

،  متونـهر ال هو ظا، و . بدائع ىل الصوابإقرب  األوی) وهو الصحيح و: وعليه الفت قوهل («
 ].1/151: محتارـرد ال[ . » ، فتح دلةأل مقتيض عموم احبر و

 علم بالـصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدا نظر 
 ء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفتا

 .قه 21/7/1419

 د شو ي آن متغیر می که رنگ و بو وضو با آب پلید/ آب استخري

شود و نرسیده به استخر با انواع نجاست برخورد  که از قنات بیرون می  آبی :1سوال 
شود، بعد از  کند و هنگام جمع شدن در استخر با بوي بد و متغیر شدن رنگ دچار می می

اینکه آب استخر را بکشند، بعد از استخر تا کشاورزي با این آب وضو گرفتن جایز 
 یا خیر؟شود  می

 باشد. ، حدوداًً هزار متر می کشاورزي در ضمن طول استخر تا محل
که در استخر جمع شده و رنگ و بویش متغیر شده باشد، حکمش  آبی :2سؤال 

 ؟  چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب

شود حکمش  که پس از بیرون شدن از قنات تا استخردچار نجاست می آبی: 1جواب 
گردد، اما  نشود، آب نجس نمی ، یکی متغیر طعم آن ، بو و رنگ یکه از: تا وقت که  این است

 شود. اگر یکی از اینها متغیر شد، آب نجس می
کشتزار برده شود،   آن بیرون شده به همین آب نجس به استخر وارد شود و از و اگر

 باشد. باز هم نجس می
 

 



 وايمحمود الفتا  68

 الدر: يفو

  ر�اً اجـما لو جـا، ينجس الكث� و و ر�ح أ  و طعمألون  فه من  وصاأحد أ�تغ� و «
ً
ما أ.  اع

 ].1/136: مختارـال ر لدا[ .»/كل ماـان لم يـتغ� خالفاً لالقـليل فـينجس و

 ماند، اگر رنگ و بوي آن بر آن می شود و مدتی در که به استخر وارد می آبی :2جواب 
که  ، وقتی بیرون از آن درست است و نه استخر ، نه در نجاستی متغیر شود، وضو با آن اثر

 شود. به کشتزار برده می
هاي درخت، یا دیر ماندن آب در آنجا  و اگر رنگ و بوي آب استخر بر اثر افتادن برگ

 . گرفتن درست است ، وضو شده است با آن آب متغیر

 : اهلندية يفو

يـجوز بـه نه  ر فيه وقت اخلر�ف فا شجاوراق األأ، بوقوع  فه اثلالثة وصاأن تغ�ت  فا «
 ].1/21:  هندیه[ . » بنا رمحهم اهللا، تعالـى مة اصـحا الوضـوء عـند اع

 مختار: ـو فی الدر ال

 .»رق شجركهة و ن وفا ن وزعفرا شنا ...كـا مد مـطلقاً  ر جاه ء خالطه طـا و�ذا �وز بما «

 ].137/1: مختارـالدر ال[

 :  فيهو

 .»ال، لو تغ� بطول مكث «

 الرد: يفو

 ].136/1: محتارـرد ال[ . »: ال، لو تغ�) أی ال ينجس لو تغ� قوهل («

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه 8/5/1418ء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان  داراالفتا
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 بقاي استخوان سگ در چاه و حکم آن

، و  پوسیده استکشند، افتاده و  که با موتور پمپ آب آن را می سوال: سگی درچاهی 
هاي  شود، استخوان کرده می  آن چاه با موتور پمپ آب خارج که از حدود دو ماه است

) قرار دارندکه امکان بیرون آوردن آنها وجود ندارد، آیا  ته چاه سگ در قسمت پایین (
 وضو و آشامیدن جایز است یا خیر؟ آب این چاه براي استفاده از

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 ضاي حیواناتی مانند سگ بر دو نوع می باشند:اع
 . ، مو... کند، مانند: استخوان نمیآنها سرایت  که حیات در اعضایی -1
 . گوشت کند، مانند آنها سرایت می که حیات در اعضایی -2

 . نوع اول حکمش طهارت است و نوع دوم نجاست

 : رشحهالتنوير و يفو

دم سمك ن وعظمه و ـرنها و شـعر اال�ساها وقعظمها وعصبها وحافرميته وـال وشعر «
 ].1/112 البحرالرائق .1/151 محتارـال شية رد الدر بحا تنوير مع [ .»»هر طا

 الدر: و يف

 :مختار مع الردـال ر الد[ .»رة شعره طـهاو  حلـم الكـلب  يأسة حلـمه  �ا خالف يف وال «

1/153.[ 

 البحر: و فی 

ه   ، � جزء د موت مارته بع و�ة �كوم بطهااجزاء اهل اة من صل ان لك، ال حتله احلياأل«
 ].کویته ط   1/106 :الرائق البحر  [ . »فر ر والعصب واحلا منقاـالر�ش واللشعر و اك 

 گوشت و پوست سگ بیرون شده و آثاري از ،  این اگر از چاه بوسیله موتور پمپبنابر
 ك است اگرچه استخران و مو در چاه بماند.، آب این چاه پا مانند بو) نمانده است آن (

، لذا این حکـم شامل آن  که تمام اعضاي آن نجس است )  خوك تذکر: مگر خنزیر (
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 گردد. نمی

 البحر:  ويف

 ].کویته ط  1/107 :الرائق البحر   [ .» ه �سة جزاءأ مجيعاخل��ر فشعره وعظمه و ّما أ«

 علم بالصواب أواهللا 

  -عنهعفا اهللا  -خدا نظر
 رالعلوم زاهدان ء حوزه علمیه دا داراالفتا

 ق .ها  4ا  8/4/8

 / تیمم جنب هنـگام سرما  آب مستعمل از جنابت و حدث

 : فرمایند علماء در مسائل ذیل چه می
، هنگامی  که محل کار مـا نـیز است کنیم  سه نفر هستیم که در بیابانی زندگی می -1

که غسل  شویم مقدور نیست بعضی اوقات جنب می شود، براي ما که که خیلی سرد می
. آیا براي ما تیمم درست  م حمام در اختیار نداریمهم هوا سرد است و ه، چون  بکنیم
 ؟ است
فرد جنب خواسته باشد خود را بشوید و شخص دیگري برسر او آب بریزد و  اگر -2

آیا این آب پاك است یا ریزد، بر لباس فرد پاشیده شود،  که بر تن جنب می مقداري ازآبی
 ؟  نجس

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کند  که اگر غسل ترسد : در صورتیکه هوا زیاد سرد باشد، و شخص جنب می1ج
کند و نماز بخواند و بعداً که هوا گرم شد غسل  شود، تیمم  میرد، یا به مرضی مبتال می می

 بکند. 

 الدر: يفو

و أاجلنب  كو لربد يهلأ  مرضـو ل أيًال ماء بلعده مـمن عجز عن استعمال الو «
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 .]1/172: مختارـالدر ال[  .»...تيمم يمـرضه

 : این آب پاك است و اشکالی ندارد.2ج 

 : رشحهالتنوير و و يف

، وان لم  ذا انفصل عن عضوهإط فـرض  و بماء استعمل لقر�ة أو رفع حدث أو اسـقا أ«
 هر هر) ولو من جنب وهو الظا هو طا.. (و رج... وقيل اذا استقر ورجح للح ء �ستقر ىف ىش
 .»وليس بطهور

 می: قال الشا

رها  مشهورة عنه واختاـم وهذه الرواية � ال مااإل  ه �مد عن روا ،: و هو طاهر قوهل«
: محتارـرد ال[ . » محدثـالال فرق ىف ذلك ب� اجلنب و ،  وي، قالوا عليها الفت محققونـال

1/147.[ 

 ـصواب علم بالأواهللا 

  -عفااهللا عنه -ظرن خـدا
 ء حوزه علمیه دارلعلـوم زاهدان دارالفتا

 .قه 24/6/1415

 دیدن تري روي لباس بعد از بیداري

بینم براي من  شلوارم تري می ، بر خواب شدن از : بنده همیشه بعد از ببدار سوال
 . که منی است یا مذي یا ودي  مشخص نیست

، و حتی سه الی  کنم  توانم بموقع و هر روز غسل میدر ضمن بنده هم سرباز هستم ن
 .، و مفصال شرح دهید کرده . لطفاً مرا راهنمابی توانم م نمیهچهار روز 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که   هرسه تردید دارید و خواب را هم به باد ندارید، نامه شما معلوم می شودکه در از
 . واجب استتیاطاً غسل اح /طبق نظر امام ابوحنیفه و امام محمد
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چونکه شما معذور هستید  . و شما غسل واجب نیست بر /طبق نظر امام ابویوسف
که  است کنید. البته قابل ذکر عمل /که طبق مذهب امام ابویوسف است براي شما جایز

 کردن داشتید باید غسل بکنید.  هرگاه فرصت غسل

 علم بالصواب أواهللا 

  -عفا اهللا عنه -ا نظـر  خد
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 گندیده در نماز  همراه داشتن دستمال خونین یا تخم مرغ

که در جیبش است تخم   کسی دستمال خونین در جیب داشته باشد و یا در قوطی اگر
 ؟  گندیده یا هر چیز نجسی داشته باشد، آیا در این حالت نمازگزاردن صحیح است  مرغ

 لهم الصواب اجلواب باسم م

که از مکان اصلی خود خارج شده  در صورتی که دستمال خونین و هرچیز نجسی
 . ولی اگر تخم مرغ گذاشته و نماز بخواند نمازش جایز نیست  بیآن را در ج باشد و

زیرا نجاست تخم مرغ  ،گذاشت و نماز خواند نمازش جایز است  اي را در جیب گندیده 
نجاست داخل بدن انسان نمازگزار که مانع نماز خواندن او  مانند ،باشد در داخل آن می

 شود. نمی

 الرد: ويف

 دام يف ء ما معدنه والىش زالنه يف ر�ها دماً جا مال بيضة مذرة صا كما لو ص� حا «
رورة مضمومة فيها بول فال جتوز  قا  سة خبالف مع لو محل انلجا  هل ح�م  معدنه ال يعطى

 ].1/296: محتارـرد ال[.  »محيطـابلحر عن ال دنه كما يفغ� مع نه يفأل صالته 

 ويف خالصة الفتاوی:

خالصة [ . »مذرةـصلوته بـخالف ابليضه ال رورة فيها بول ال �وز رجل ص� ومعه قا «

 ].1/77: الفتاوي
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 نية: اخلا و يف

 فيها �ذا ابليضة الىتزت صالته و د حال مـّحها دماً جاكمه بيضة مذرة ق  ذا ص� و�إ «

 ].1/21: افتاوي اخلانية يف هامش اهلندية[ . » فرخ ميت

 لصواب  علم باأهللا  وا

  -هللا عنه عفاا -خدا نظر 
 ء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفتا

 .قه 3/3/1419

 ؟ روي صندلی ناقض وضو است یا نه خواب رفتن
شکند  یگـر، وضـو میلهاي د : آیا از خواب رفتن روي صندلی اتوبوس و اتومبی سوال
 یا خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

اي سست  ها، اعضاي بدن انسان به اندازه شکند، زیرا در چنین خواب خیرا وضو نمی
که مقعد انسان بر صندلی چسبیده  بخصوص ،شوند که احتمال خارج شدن ریح باشد نمی

بخورد و مقعدش از سر ، تکان  باشد، مگر در صورتی که بر اثر مستغرق شدن در خواب
 صندلی بلند شود.

 ر: مختاـال نواقض الوضوء من الدر و يف

مـاسكة بـحيث تزول مقعدته من ـقّوته ال ی  أ  �نقضه حكماً نوم يز�ل مسكتهو «
. وان تعمده  اال يزل ال ينقض. و و وجههأه  و قفاأ  ر�يهو وأ حد جنبيه أوهو انلوم ىلع  ،رضاأل 

لسقط ىلع   از�ل ىل ما لوإعداً ولو مستنداً  اكنلوم قا ر مختاـىلع الالصلوه أو غ�ها  ىف
 . »هبمذـال

 :بدينقال ابن عا
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جلمله الرشطيه صفة  ، فا ئم ء لسقط انلا از�ل ذلك الىش أی لو  ) : لو از�ل لسقط قوهل («
به أخذ اعمه  حنيفه و ىبأ مذهب عنـأی ىلع ظاهر ال»  مذهبـ: ىلع ال قوهل «ء  لىش

:  دائع، واختار الطحاوی والقدوری وصاحب اهلدايةابل كما يف صـح،األ يخ وهو مشاـال
رض ذا لم ت�ن مقعدته زائلة من األإ. وهذا  متونـب ال صحاأ مىش عليه بعض، و اانلقض

 ].ط کویته 1/104: محتارـرد ال[ . » ابلحر و غيـره كما يف ،اتفاقاً  واال نقض

 علم بالصواب أواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 لعلوم زاهدان ء حوزه علمیه دارا داراالفتا

 ر  تعریف معذو

، آیا این فرد  کامل را در برگرفت  اش خون آمد تا یک وقت : اگر شخصی از بینی سوال
 ؟ شود یا خیر؟ و حکمش چیست گفته می معذور

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

شود و با یک  ، معذورگفته می آمدهاش خون  بینی ، از کامل  این فردکه تا یک وقت
تواند فرض و نفل بخواند و با خروج وقت وضویش باطل  وضو در داخل وقت می

 تواند امام باشد. شود. و نیز معذور نمی می

 الدر:  و يف

م وقت  ... ان استوعب عذره تما يمكنه امساكه صاحب عذر من به سلس بول الو «
...وحكمه  يلاً عن احلدث �ص� فيه خاو وقتها زمناً يتوضاً مجيع  ال�د يف  ن صالة مفروضة بِأ

: مختار مع الردـالدر ال[ . » الوقت بطل  ذا خرجإ...ثم يص� به فيه فرضاً ونفًال...ف الوضوء

 ه.ط کویته 1/223

 : يضاً فيهأو

: مختار مع الردـالدر ال[ . »ر بمعذوره...وال طا ال يصح االقتداء بمجنون مطبق «
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1/428.[ 

 علم بالصواب أواهللا 

  -عفا اهللا عنه -ا نظر خد
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 استنجاي معذور 

که هنگام استنجاء نباید آب   گفته باشد و دکتر به او کلیه می  : زنی داراي بیماري سوال
ها  کلیه ب به عضو مخصوص از آنجا به به عضو مخصوص برسد چون به هنگام رسیدن آ

 شود. کلیه می کرده و سبب چرکی شدن  رایت س
 کند؟ حال بفرمائید که شخص مذکور چه کار

 الصواب باسم ملهم الصواب

با سنگ   رمکاستنجاء با سنگ هم جایز و مسنون است چنانکه اصحاب رسول ا
نمودند لهذا اگر فردي از استعمال آب معذور بـاشد و پزشک مسلمان و  استنجاء می

بلکه از سنگ  ،براي استنجاء از آب استفاده نکند . تشخیص دهد آب راماهري ضررهاي 
 کند.  یا دستمال کاغذي استفاده

اند که به جاي آب از سنگ یا چیز دیگر استفاده  کرام مسائل متعددي را نوشته فقهاي 
تواند استنجا را ترك نماید.  ، می صورت ممکن نبودن استنجاء با سنگ و غیره شود و در

 شود.  نمونه چند عبارت نوشته می به طور

 ر:  مختاـال الدر و يف

كما   ماء بعده بالكشف عورة عند أحد اما معه فيرت�هـبنحو حجر منق... والغسل بال«
»  سـنة «الشحنه   كما حبثه ابن ، تغوط ل أو كشف الغتسا فاسقاً ال لو ر كشف هل صا مّر، فلو

 .  »، رساج مطلقاً به يفىت

 بدين: ابن عاشية  حا و يف
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الفضل  املاء واحلجر افضل، و�ليه يف  علم ان اجلمع ب�أثم  ) : سنة مطلقاً  قوهل («
 ، وت الفضل وحتصل السنة باللك وان تفا ر ىلع احلجر �ليه االقتصا، و ء ماـر ىلع ال االقتصا
 ]. 1/248: محتارـرد ال[ . »غ�هاال مداد و ده يف كما افا

 :  و يف اهلندية

 ىلإ  ج ، وان احتا كشف العورة امكنه ذلك من غ�  ان  فضلأستنجاء بالـماء  واال «
 ].1/48: اهلندية[ . » ن ضيخا ، كذا يف قا ء ماـل الكشف العورة �ستنيج باحلجر وال �ستنىج با

خت أ أو  ال تقدر عـ� الوضوء وهلا بنت  و�  ا زوجهل  ذا لم ي�نإمر�ضة ـمرأة الـال «
  ].1/250: محتارـرد ال [. »ه. ا ء نها االستنجا�سقط عتوضئها و

کردن چونکه شستن تمام بدن فرض است برعضو. مخصوص چیزي  اما براي غسل
 کند.  را مسح آن  سپس رطوبت به آن نرسد و ببندد تا آب و

صورت عدم امکان بستن آن بدن را طوري  : دست تر را روي آن بمالد و در یعنی
 را مسح نماید.  سپس آن رطوبت سرایت نکند و مخصوص که به عضو بشوید

 لصواب  علم باأهللا  وا

  -عفا اهللا عنه-خدا نظر 
 ء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان  داراالفتا

 ج گاز از بدن احساس خرو

خوانـم اما  گانه را می ساله و به توفیق خداوند نمازهاي پنج 37: فردي هستـم  سوال
و یا در  کامل در بین نماز  گرفتن وضوي رفتن به توالت و که موقع اذان شد پس از وقتی

که وسوسه شیطان نیست   دانم شود و می آماده بیرون شدن می آید و بیرون نماز بادي می
کافی باشد دوباره وضو را تجدید   . اگر وقت کردم باد بوده است چون صدها بار امتحان

:  کنم یعنی گیرم و نماز را اعاده می درخانه وضو می کنم اگرنه پس از خواندن نماز می
کار را  که راه حل این  ، از شما تقاضا دارم خوانـم همیشه در هر وقت نماز را دو مرتبه می
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 کرده و برایم بنویسید. پیدا

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 .انقطاع :3: دوام آن 2: ثبوت عذر 1اینجا سه چیز هستند:  در
آغاز وقت تا پایان آن به شما  کامل نماز، از یک وقت که  براي ثبوت عذر شرط اینست

نماز فرض را  بتوانید با یک وضوء مختصر دیده نشود و که این عذر فرصتی نرسد
 باشید و حکم معذور این است که براي هر بخوانید، در چنین صورتی شما معذور می

ا بخواند درست نمازي ر داخل وقت با آن وضوء هر وقت آن وضوء بگیرد. و در در نماز
 شود. ، وضوء قبلی باطل می است و با خارج شدن وقت

و باز براي دوام این عذر در هر وقت نماز یک بار هم اگر این عذر پیش آید 
کامل اگر منقطع شد   و در یک وقت ،بت شما شرعاً معتبر است و ادامه دارد معذور

 رسد.  معذوریت شما به پایان می
 عذور نبودید هر نماز را باید با وضوء کاملی بخوانید. اگر مطابق قانون باال م

پس اگر باد بیرون » شود آماده بیرون بدن می « که در نامه نوشته بودید: ناگفته نماند
 ، حکمش در باال نوشته شد.  صورت بیرون شدن شکند، اما در نشود وضوء نمی

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ء داراالفتا

 دست  وضوء بی

 ؟  اند، چیست که هر دو دست او قطع شده  حکـم وضوء و استنجاء کسی

 الصواب باسم ملهم الصواب 

باشد همسرش او را استنجا  در مورد استنجاء اگر مرد است و همسرش موجود می
غیر  دهد در باشد شوهرش او را استنجاء شوهرش موجود می زن است و اگر دهد و
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 اینصورت ایشان معاف هستند.

 : اهلندية و يف

الوضوء   هو ال يقدر ىلعو  خأ أو  مة وهل ابنأة وال  هل امرأ  ذا لم ي�نإ  مر�ضـال  الرجل«
 كذا ىف  ء نه ال يمس فرجه وسقط عنه االستنجا ء فا االستنجا خوه غ�أ وأ  نه يوضيه ابنه فأ

 . محيطـال 
أخت توضيها  عجزت عن الوضوء وهلا ابنة أوو  ذ لم ي�ن هلا زوجإمر�ضة ـمرأة الـال

 ].1/49: اهلندية[ . »ن وی قاضيخا فتا كذا يف ، ء �سقط عنها االستنجاو
صورتیکه برایش امکان شستن صورت و مسح سر و شستن  شخص مقطوع الیدین در

کمک بگیرد،  مهدیگران  باشد آنها را بشوید و در صورت امکان براي وضوء از پاها می
گرفتن از دیگران را ندارد، اعضاء سالـم را با خاك و یا   کمک امکان شستن و اما اگر

 کند.  دیوار به نیت تیمم مسح

 التنوير: يفو

يتيمم وال يعيد  رة وال ن بوجهه جراحة يص� بغ� طها اك ذاإايلدين والرجل�   مقطوع «
 . » الصح ا  ىلع

 ر: محتاـرد ال ويف

 :محتارـرد ال( . » غسله ن لم يمكنهإاتلـراب   ) واال مسحه ىلع : بوجهه جراحة قوهل («

1/185(. 

 مريض:ـب صـلوة ال با يف ر محتاـرد ال ء يف جا

قطعت يداه   ل رشحه فقامتنه و يف حب ادلر ره صا اختا قيل ال صلوة عليه) : و قوهل («
ان وجد من يوضئه   . وقيل ىف لاكا ، كذا يف مرفق والكعب ال صـلوة عليهـال  ورجاله من

و يمسح أماء ـال رأسه يفيلغسل وجهه وموضع القطع و�مسح رأسه واال وضع وجهه و مره  أي
)  ه الخه: أو يمسح وج قوهل(و ها . نية رخا اتلتا كذا يف ، موضع القطع ىلع جدار فيص�وجهه و
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محتار باب صلواة ـرد ال[ . »یهف ماء بناء ىلع انه ال جراحةـالغسل بال ان لم يقدر ىلع  ی أ

 ].مريضـال

 لصواب علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 الفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان دارا

 با الك ناخن نماز درست است یا خیر؟

 ، اما اتفاقی یا به فراموشی آن که با الك ناخن وضو صحیح نیست دانست کسی می اگر
، بعد یادش آمد آیا قضاي آن نمازها الزم است یا  خوانده مازرا زده بود و چند وقت ن

 خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

انده که نماز خو  شود، ایشان در حالی چون الك ناخن مانع رسیدن آب به ناخن می
 . ، باید قضاء بیاورد دا نشده استهاي او ا، بنابراین نماز فاقد طهارت بوده

 آثار السنـن:   و يف

 ،تلكب�حتر�مها ا ،مفتاح الصالة الطهور  : ل انه قا لب عن انليب طا يبأبن  ن يلععو «
 ].136: ص آثار السنن[ . لني ده سناإ ئی ويف ال النساإه اخلمس  روا. »حتليلها التسليم

 الدر: و يف

م  غ وال طعا صح خبالف �و عج� وال يمنع ما ىلع ظفر صبااأل  وال يمنع ونيم ...يف «
 .» صحاأل هوان صلباً منع و  قيل، و مجوف به يفىتـىف سنه ال وأ  اسنانهب� 

 الرد: یو ف

ء مع عدم  ماـع نفوذ ال منية وقال المتناـ) رصح به ىف رشح ال هو االصح ،قوهل («
: محتارـرد ال[ . »فهم ىف ما قبله فا ان هذا اتلصحيح ال ينا  وال �ىف ها  رجالرضورة واحل
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1/114.[  

 : هلنديها و يف

مد� ـل والوسخ وادلرن ال يمنع والقروی وال الظفر يمنع تمام االغتسا والعج� يف «

م  ظفرهما يمنع تما غ ما يف الرصام والصباال يمنع و الظفر  سواء والرتاب والط� يف
 ].1/13: اهلندية[ . »ل االغتسا

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ه علمیه دارالعلوم زاهدانء حوز داراالفتا

 آمیز وضو و غسل رنگ حکم 

 : فرمایند علماي دین در مورد مسئله ذیل چه می
هایم و یــا بـه صورت و  کار به دست کنم و در حین کاري می آمیزي و رنگ بنده رنگ

شود  ها برایم مشکل می نگ کردن ر کند بعضی اوقات برطرف  ریش من رنگ اصابت می
گردد یا   که به دست یا صورتم خورده وضو و غسل بنده صحیح می  نگحاال با همین ر

 لطفاً در این مورد بنده را راهنمایی بفرمایید.  خیـر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کنند که رنگ پاشیده شده بر بدن انسان مانع   که دارند تحقیق آمیزان با تجربیاتی  رنگ
شد دور کردن آن از بدن الزم  گر مانع نمیشود یا خیـر و ا از رسیدن آب به پوست می

نیست و غسل و وضوي چنین شخصی جایز است و حکم رنگ خودکار و خودنویس را 
 دارد.

در مسئله مذکور عذر و حرج وجود ندارد زیرا در شستن رنگ از بدن بنا به گفته 
که بر  کرد و رنگی  توان آنها را از بدن پاك رنگ آمیزها مشکل خاصی وجود ندارد و می

اند و رنگ مانع از  کـه مـوها کوتاه ) پاشیده شـده در صـورتی ، سر و غیره ریش موي بدن (
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کردن آن الزم است اما اگر موها بلنداند و آب به زیر   باشد، پاك نفوذ آب به زیر آنها می
 . رسد دور کردن رنگ الزم نیست آنها می

 الدر: و يف

ماء حتته وحناء ـ�ـرغوث لم يــصل الـرء ذبــاب ويــمنع الطــهارة ونــيم ای خ الو«
و�ذا دهن ودسومة وتراب وط� ولو ىف  وسخ عطف تفـس� ولو جرمه و�ه يفىت ودرن و

 ].1/114:محتارـالدر ال[ .» اليمنع ما ىلع ظفر صباغظفر مطلقاً....و

 الدر: و يف

مفىت به ـالمذهب الصحيح ـيضاً ىلع الأغسل مجيع اللحية فرض يع� عملياً و «
ابلدائع ثم ال خالف أن  كما يف ما عدا هذه الرواية مرجوع عنه مرجوع ايله وـال
مسحه بل �سن وان اخلفيفة الىت تری �شـرتها �ب غسل  المسرتسل ال�ب غسله وـال

�شـرة لم �سـرتها الشعـر كحاجب وشارب الربهان �ب غسل  �انلهر و ما حتتها كذا يف
 ].1/74:مختارـالدر ال[ . »مختارـال عنفقة يفو

 واهللا اعلم بالصواب 

  -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه29/5/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 رنگ مژه و صحت غسل و وضوء 

کنند لذا وقـتی وضوء  ها را رنگ مـی که مــژه  نوعی آرایش بین زنان مروج است
شود و این رنگ فقط  ها خیس می که بن مژه حالیشوند در ها خیس نمی گیرند مژه می
 شود. برد و باعث زیبائی زنان می ها را باال می مژه

 ؟ آیا براي وضوء و غسل اشکال دارد یا نه

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اند، الزم است حال اگر ایـن رنگ مانع از  شستن تمام موهائی که در حد چهره داخل
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شود  د استفاده از آن جایز نیست ولی اگر مانع نمیشو ها و پوست می رسیدن آب به مژه
 . استفاده از آن جایز است

 : اهلندية و يف

ال �ب ن من شعر اللحية ىلع اصل اذلقن واك ماو�غسل شعر الشارب واحلـاجب� و «
 . كذا يف منابتـىل منابت الشعر اال أن ي�ون الشعر قـليًال تـبدو مـنه الإماء ـايصال ال

  ].1/4 :اهلندية[ . » انفتاوی قاضيخ

 الرد: يفو

.... وأما انلابت ىلع اخلدين فيجب غسل ما دخل منه يف دائرة  مسرتسل)ـقوهل: (أن ال«
الصحيح أنه �ب غسل الشعر اذلي ياليق »: ابلدائع«الوجه دون الزائد عليها وذلا قال يف 

 ].1/74 :ارمحتـرد ال[ . »اخلدين وظاهر اذلقن ال ما اسرتسل من اللحية عندنا

 الدر:  يفو

ْتَها، كذا يف  «
َ

»: الربهان«و� ». انلهر«وأَنّ اخلفيفة اليت ترى �رَْشتها �ب َغْسُل ما حت
 :مختارـالدر ال[ .»مختارـ�ب غسل �رشة لم �سرتها الشعر كحاجب وشارب وعنفقة يف ال

1/75.[ 

 علم بالصواب أواهللا 

  -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه15/11/1419لمیه دارالعلوم زاهدان داراالفتاء حوزه ع

 کرده  بی که خالکو  ل وضو از تزرق آمپول / غسل و وضوي فردي ابطا

 : فرمایند علماء کرام در رابطه با مسائل ذیل چه می
 شود؟ آیا با تزریق آمپول وضو باطل می  -1
 ؟  که در بدن خالکوبی دارد غسل یا وضو چنین شـخصی درست است آیا کسی -2
کند و آیا حکم  کوبی رنگـش روي پوست است یا در پوست نفوذ میآیا خال -3
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 رنگ روغنی را دارد؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که اگر  اي بیرون شود شـود مگر در صورتی که خون به اندازه : خیر وضو باطل نمی1
  شود یا اینکه خون را اوال بداخل آمـپول بکشد سپس تزریق جلوگیري نکند جاري می

 شود. این صورت وضوء باطل می کند در

 : اهلنديه و يف

 كمسحه فان اكن ادلم حبال لو تريضاً وأذا خرج من اجلرح دم قليل فمسحه ثم خرج إ«
: الفتاوي اهلندية[ . » اكن ال �سيل ال ينتقض وضوئه ان ما قد مسح منه سال انتقض وضوئه و

1/11.[ 
 . : وضو و غسل چنین شخصی درست است2
کند تا جایی که دور کردن آن مشکل است البته حکم  ر پوست حلول می: این رنگ د3

 رنگ روغنی و شیمیایـی را ندارد.

 علم بالصواب أواهللا 

  -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه7/2/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 ند بند ن بر سر می ، که زنا اي بر پارچهمسح 

 : این مسئلهفرمایند علماء دین در  چه می
اي بر موهاي سرشان  که زنها با ماده چسبناکی پارچه اي چنین رسـم است  در منطقه

کنند.  ماند و هنگام وضوء بر روي پارچه مسح می چسبانند و تا چندین روز باقی می می
اي از موهاي  ؟ و نـیز اگـر بـه اندازه شود یا نـه بفرمائید که آیا وضوء آنها تکمیل می

 ظاهر باشد و آنها را مسح نماید مسحش درست است یا خیر؟ جلوي سرش
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 اجلواب باسم ملهم الصواب
مسح بر روي این پارچه درست نیست چون رسیدن رطوبت آب به موها شرط است 

کافی نیست امــا اگـر از موهاي سر به اندازه   رسد لذا این مسح و در اینجا رطوبت نمی
این صورت مسح  ست از پارچه بیرون باشد دریک چهارم حصه سر که در مسح فرض ا

که موها از پیشانی و گردن   کند لیکن مسح زمانی معتبر است بر روي این موها کفایت می
 . کافی نیست باالتر باشد اما اگر موها بر پیشانی و گردن آویزان بودند بر آنها مسح کـردن 

 : البدائع و يف

أنها أدخلت يدها حتت «: لا روي عن اع�شةمـمرأة ىلع مخارها لـوال �وز مسح ال«
ماء ـإال إذا اكن اخلمار رقيقاً ينفذ ال» ر� رسول اهللاخلمار ومسحت برأسها وقالت: بهذا أم

 ].1/71 :بدائع الصنائع[ . »إىل شعرها فيجوز لوجود اإلصابة

 : يف اهلنديهو

مقدار  تار يفمخـالاهلدايـة و مسح الرأس مقدار انلاصية كذا يف مفروض يفـالو «
اكن ىلع رأسه شعر طو�ل فمسح  انمختار....وـاالختيار رشح ال انلاصية ر�ع الرأس كذا يف

عر حتته رأس �وز عن مسح مسح وقع ىلع شعره ان وقع ىلع شـصابع اال ان الأبثالث 
 ].1/5 :اهلندية[  »ان وقع ىلع شعر حتته جبهة أو رقبة ال �وزالرأس و

 علم بالصواب أواهللا 
 -عفا اهللا عنه-دانظر خ

 .قه26/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 معذور  وضوي شخص 

 آید، روم تا دیر قطرات ادرار می گوید: وقتی به توالت می یکی از دوستان می -1:  سؤال
شود و پس از آن بظاهر قطع  دقیقه قطرات ادرار قطع نمی 45گاهی تا  گاهی نیم ساعت و 

 د.گرد می
که قطـرات ادرار   کنـم گوید احساس می کند می خیـزد و وضوء می میکه بر هنگامی
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. لذا بیان  آید و شاید هم نباشد و چون موضع خیس است تشخیص دشوار است می
کردن  ؟ آیا با این حال نماز بخواند یا ترك کند و عوض  فرمائید نمازش چگونه است

کردن است و نه   ن نه امکان شستن و خشکلباس هم بار بار برایش ممکن نیست چو
 لباس اضافی دارد.

آیا در صورت نبودن پیشنماز، پشت سر چنین شخص معذور نماز خواندن درست  -2
 ؟ عذورم و دانا به مسائل و احکامگوید من م ؟ در حالیکه می است یا نه

 اجلواب باسم ملهم الصواب
ادرار  دقـیقه قطرات 45که بـعد از  یدآ میچه در استفتاء نوشته است چنین بر: از آن1

در این مورد  ،آید گیرد وسوسه برایشان پیش می که وضو میشود و بعد از آن منقطع می
که در حد وسوسه است شرعاً اعتباري ندارد و ایشان با   گردد که این احساس عرض می

که پس از   اي بهتر است همان وضو نـمازها را بـخوانـد و بـراي رفـع چـنین وسوسه
 استنجا بر قسمت باالي شلوار قطرات آب بپاشد. 

 النظائر:االشباه و يف

منها من تيّقن الطهارة وشّك يف  تتفرع عليها مسائل،األصل بقاء ما اكن ىلع ما اكن، و «
هارة فهو �دث كما يف الرساجية و تيقن يف احلدث وشك يف الطأاحلدث. فهو متطهر 

 ].187ص :االشباه النظائر[ . »غ�هاو
ناگفته نماند که جواب مذکور در صورتی است که از همان ابتداء که این معذوریت 

که در استقاء نوشته اما اگر قبال معذوریت در حد  برایشان پیش آمده به همین حالت بوده 
 اي استفتاء بفرمائید. را مجدداً در نامه بیشتري بوده آن

شود و نماز خوانـدن پشت سر او  ه نمیطبق تحقیق فوق چنین شخصی معذور گفت  :2
 که امامت نکند. جائز است لیکن احتیاط در این است

 علم بالصواب أواهللا 
 -عفا اهللا عنه-خدانظر 

 .قه10/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
 



 
 

 باب الغسل

 است  یه تغییر رنگ داده که با ادو آبیغسل جنابت در 

 : دین در این مسئله فرمایند علماي چه می
جوشاند، و طعم و رنگ و بوي  را در آب می»  خردل «یش  که شخصی براي رفع بیمار

ضمن  کند، در رود و سپس با آب مذکور، براي رفع بیماریش غسل می آب از دست می
 شود یا خیر؟ ، آیا این فرد پاك می جنب هم هست

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

کردن   ، غسل پند) در آن جوش داده شده است به اراده تداوياس با این آب که خردل (
شود و براي ازاله جنابت  گفته نمی  ، آب مطلق که این آب . چرا از جنابت درست نیست

 . آب مطلق الزم است

 :  نيه و يف التاتارخا

ی ء اذل ماـقال، يـر�د به ال ابلاء احلمص و تلوضؤ بماا �وز يوسف انه ال ىبأ  رأيت عنو «
: لتاتارخانيةا[ . » �شـرب أو يلتداوي به  أو  مع طبخ يلؤ� كوابلاقال و�ذل  فيه احلمص  طبخ

1/.[ 

 يف الدر: 

، ال  بطبخ و أ  ّما ب�مال االمزتاج بترشب نباتإِ ٍء طاهر، الغلبة  وال بماٍء مغلـوب �يش «
 .» يقصد به اتلنظيف

 :ر محتاـويف رد ال

مقّيداً  نه يص� ء ابلاقال أی القول فا مامرق وـل اك نظيف)قوهل: بما ال يقصد به اتل («
كما ىف  ر مختاـال  ال، يف و أء  ماـال وسواء بىق فيه رقة ال أو  فه وصاأ ء من ىش سواء تغ�
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 ].1/133: مختار مع الردـالدر ال. [»ابلحر

 لصواب  علم باأواهللا 

  -اهللا عنه عفا -خدانظر 
 ارالعلوم زاهدانء حوزه عـلمیه د الفتا دارا

 آبتنی زن درفضـاي باز

 فضاي باز) جایز ( ) در رودخانه یا استخر در حالی که لخت است آیا غسل کردن زن (
 ؟  است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کرده آبتنی نماید،   که در فضاء باز خود را لخت یک از زن و مرد جایز نیست  براي هبچ
 .. ستزیرا در حدیث نبوي نهی وارد شده ا

نَّ :  َ�ْعَ�  َ�نْ «
َ
ِ  رَُسوَل  أ ى ا�َّ

َ
اِز، َ�ْغتَِسُل  رَُجالً  َرأ رَبَ

ْ
ِمنرَْبَ  فََصِعدَ  بِال

ْ
َ  فََحِمدَ  ال ْ�َ�  ا�َّ

َ
 َوأ

َ  إِنَّ : قَاَل  ُ�مَّ  َعلَيْهِ  َيَاءَ  ُ�ِبُّ  ِستِّ�ٌ  َحِ�ٌّ  َ�نَاُؤهُ  َجلَّ  ا�َّ
ْ
، احل رْتَ إَِذا َوالسِّ

َحدُ  اْغتََسَل  فَ
َ
 ُ�مْ أ

يَْسترَِتْ 
ْ
 ].490: ص مشكوة[ .»فَل

 علم بالصوابأواهللا 

  -عفا اهللا عنه-خدا نظر 
 ء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفتا

 رفع حرج  ه، فلسف پرکردن دندان و حکم غسل

 فرمایند علماي دین در مسئله زیر: چه می
شود یا  کالی وارد میدر غسل و وضوي او اشکند،  کسی دندان تو خالی خود را پر اگر

 ؟  خیر

 اجلواب باسم ملهم الصواب 
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کـه دندان تو  کـند ، زیرا ضرورت تـقاضامی وضو و غسل او صحیح و درست است
که  شود د میانسان آسیب مهلکی وار وگرنه به عصب و مغز ،خالی باید پرکرده شود

و در آن حرج ،  بوده عواقب خطرناکی در بر دارد و شسـن جدار داخلی دندان دشوار
. همانگونه که  کرده است انسان دفع وجود دارد و شریعت در بسیاري از موارد حرج را از

. و رسانیدن آب زیـر مواد  در.مورد باز نکردن گیسوان بافته شده زنان در غسـل است
 . شیمیایی ترکیبی در دندان غیر ممکن است

 : السعاية و يف

غسل  ماء حتته يفـم ولم يصل ال لطعا ء من ا نه ىش نااس  ن ب� والفتوی ىلع أنه ان اك «
 ].1/125: السعاية[ . » اخلالصة  كذا يف ز،  بة جا اجلنا

ماء فلم ـال مر ذا اّدهن فأ إف  هذا احلرج يف معتربـأن ال  صل حلا ء فا حلنا و�ذا الصبغ با «
ن ازاتله  ال اماك ،  لفعل ه باعدمترب يف بـاب الغسـل وجود احلرج ومعـن ال أ  ، ىلع يصل �زی

  ، ن ازاتله اماك  ئرها للحرج ذلك مع مرأة نقض ضفاـال  ال �ب ىلع أنه ىلإ  ، أال تری عدمهو
 .]معنيـهبذا ال 1/114: محتارـكذا يف رد الوالفظ له و 1/258: كتاب السعاية[ . » كما ال �ىف

 علم بالصواب أواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 زه علمیه دارالعلوم زاهدان ء حو داراالفتا

 کـردن دندان و صحت غسل  پر

) جایز است یا خیر؟ با  مذهب حنفی کردن دندان از نظر فقه اهل سنت ( : آیا پر سوال
 دلیل پاسخ دهید. 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

ر نیاز مبرم باشد و بدون . اگ استعمال نمودن بعضی از چیزها در شریعت جایز نیست
که اصل کلی در  . زیرا است اي نباشد، تا حد ضرورت استعمال نمودن آن جایز چارهآن 
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 : که این خصوص وجود دارد و آن این است

،  الشباه نقًال عن ا ، مـا ابيح للرضورة يقدر بقدرها، و محظوراتـالرّضورات تبيح ال «
 . » ول، الفن األ القعاعدة اخلامسة

، البته اگر بـینی کسی قطع  براي مردان حرام است از آن جمله استعمال طال است که
شود،  اش فاسد می بداندکه بینی اگر جنس نقره نصب نماید و شود، و به جاي آن بینی از

 ].5/255: االباحةمختار، باب احلظر وـا يف الدر الـكم[ تواند از جنس طال استفاده نماید. می

نکند، مگر نیاز مبرم باشد درست  چه آب نفوذها، اگر کردن دندان پس در مسئله پر
گونه  . چنانچه آب به جدار داخلی آن نفوذ نکند در صحت غسل و وضو هیچ است

 کند. اشکالی ایجاد نمی

 الدر: ويف

 . »... وسخ وترابء ودرن و ، ونيـم و حنا رة يمنع الطهاوال  «

 الرد: يفو

الط� وادلرن معلًال و . ء مسئلة احلنا اذلخ�ة يف  منية عنـال  به يفىت رصح به يف «
 ].1/20: امداد الفتاوي، 1/114: محتارـرد ال[ . » الظهراتلعليل بالرضورة ... فا بالرضورة

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه-خدا نظر 
 ء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان الفتا دارا

 ، تحقیق مهم رت آن کـردن دندان، ضرو پر
طـرف داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان  ن دندان ازکـرد ز پر مورد جوا در

 گنبد کرند از نی آخوند محمد آما  ب ، جنا ي تـرکمن که یکی از علما فتوایی صادر شد
است و   که به عربی مه ایشان  در ذیل ابتدا نا ،ووس بر این فتوي اعتـراض نموده است کا

ارائه  رالعلـوم زاهدان مدلل و مفصل  ه داآن از طرف داراالفتاء حوزه علمی  سپس جواب
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 گردد. می

م هف كتابه يف جعلهم محله الغراء و ةرشح صدور العلماء لرش�عي ، اذل احلمدهللا«
النتحال بما خذ و منتحل� عن األـادلفاع عن �جته السمحاء فاقرصوا ايدی المراد وـال

 ول عن قاعدة االجتهاد يفو هو عدأدلة االستنباط من موارد األو خذهو ليس طر�ق األ
 . طر�قته الزهراء

هل آىلع السمحة ابليضاء يللها كنهارها و تانا باحلنيفيةأالسالم ىلع من و ةالصالو
 ما بعد:أ،  االهتداءصحابه �وم االقتداء وأو

الفتوی من جواز استعمال اذلهب للرجال عند  فقد اشتبه ىلع بعض االذهان ما جاء يف
 �مد رمحهما اهللا ىلع وجه الطبابة مستنداً حبديث عرفجةو يوسف ىبأ - االمام�

مجوز هل اختاذ االنف من اذلهب لعذر انتنان غ�ه فجوز العلماء �شييد األسنان ـال
احلديث  ل�ن، و نباطاً من هذا احلديث الرش�فموجه استـباذلهب للرجال هلذا العذر ال

� العرص من جواز تضبيب األسنان مسئلة ال يمّت بصلة ىلع ما افنت به بعض متفقـالو
  ماء حتتها ومعـن يصل الأمواد الكيمياو�ة حبيث ال يم�ن ـو حشو جتو�فها بالأباذلهب 

هذا خلبط منشأه عدم اتلمذهب ! و هذا �صل اتلطهر و�رج عن عهدة غسل اجلنابة
تلقليد خلع ر�قة امذهب� تللبيس العوام وـو اتللفيق ب� الأبمذهب من مذاهب االسالم 

. واذلهب للرجال ىلع وجه الرضورة ودفع االنتنان والضـرورة مـقترصة ىلع  مهاعناق  عن
مواد ـالمضمضة حتت اذلهب وـترك الماء وـالغسل من اجلنابة بالوصول الموضعـا. و

ا بـجواز اسـتعمال اذلهب ن مسئلة الغسل مستقله عليـحده ال تعلق هلمستعملة ألـلا
ْ ٱفَ ﴿:  الغسل ىلع ما يدل عليه ظاهر قوهل تعاىل مضمضة فرض يفـالن ال ُروا هَّ مر أ ﴾طَّ

ن يصل من ابلدن بدون أىل ما يم� إماء ـمبالغة فيجب ايصال الـباالطهار بصيغه ال
لك ما يم�ن  روا أی اغسلوا ىلع اتّم وجه فيدخلهفاّط « : « معا�ـح ال رو « قال يف «. احلرج

داخل  ال حرج يفكداخل العين� فيسقط للحرج و  ال ما فيه حرجإيله إماء ـايصال ال
بوداود: أفيما رواه  كما شملها قوهل االنف فيشملها نص الكتاب من غ� تعارضالفـم و
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َْت 
َ

 ].6/81: معاين للعالمة حممود االلويسـتفسري روح ال[ . »َجنَابَةٌ  َشَعَرةٍ  لُكِّ  حت

االغتسال ىلع ما هو  دن يفخذ ح�م ظاهر ابل و جتو�فه يأأمقلوع ـوموضع السن ال«
هلذا اوصوا باخراج الطعام الطری من ب� األسنان ماء ايلها وـ، فيجب ايصال ال مذهبـال
 ثم قال: ،1 ج 279 :ص. »السعاية ، كما قال يف و من جوفهأ

 مضغاً متا   مهل بعض وقا «
ً
 رت هل لزوجة صاه و ث تداخلت اجزاءكداً حبي ان صلباً مضواغ

ء مع عدم الرضورة  ماـنفوذ ال المتناع   الصح و اهو كرث و ال�وز غسله قّل أ عج� ل اك 
 ]. 1/280: السعاية[. » ج واحلر

 ل: ثم قا

ماء ـال ض ستنشق وافا ااّی جنب توضأ وتمضمض و ن قيل : ا اذلخاير االرشفية  و� «
ل  نه بعد االغتسام  انه لم �رج  هراً بل هو جنب مع ىلع بدنه ثلثاً وال ي�ون طا الطهور

 وال غ�ه؟ م� 
ي ء تـحتـه فـ ماـلام فلم يصل  كّوات يبىق فيه الطعا  نه اسنا : انه رجل يف فاجلواب

 . »انت�،  س عنه اغفلون �نا انلـا ض مشـال بــع قا ،  مـضمضةـل ا

 : تنبيـه مهم

 يف كالعل  نننا حيث يمضغ زما ء اهلند يف مرحوم عن غسل �ساـذی ال ىب واستاأسئل  «
 ء حتته؟ ماـنهن و ي�ون هل صالبة ولزوجة حبيث يمنع وصول ال اسنا 

ء من  لو بىق ىش لك جزء فرض نعم  ىلإء  ماـل ال ن ايصاأل نه ال �وز أ: ب/ب جا فا 
مذكورة ـال الفـروع   هر من هو ظاء حتته �وز ابلتة، و ماـال  وصول يمنع  ال  حبيث كالعل

 ].1/280: السعاية رشح رشح الوقاية للعالمة اللكهنوي[ . »فلون عنه اغس  انلا  فتنبه فان

 ر: مختاـو فی الدر ال

 مجوف به يفىت وقيلـسنه ال يف نه أو غ وال طعم ب� اسنا صبا وال يمنع ما عـى ظفر «
 . » االصح ان صلباً منع وهو 
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 الرد: ويف

 . ء ىشء لطيف يصل حتته اغبلاً  ماـالن أل  : ل اخلالصة وقا به يف  رصح »�ه يفىتو«:  قوهل «
 ه  �رد علـيه ما قدمناو ها

َ
 ل يف ء حتته، قا ماـنه لم يصل ال ذا علم اإده عـدم اجلواز  مفا، و نفاً أ

هو الشـديد مهملة وسكون الالم وـد ال بضم الصا »ان ُصـلباً «:  قوهل .  و اثـبتهاحللـية و 
عالكة ر هل لزوجه و حبيث تداخلت اجزائه وصا كداً  أن مضواغ مضغاً مت اك ای ان ،  » حلـية «
ء  ماـع نفوذ ال : المتنا ل منية وقاـرصح به يف ال »الصح هو او«:  قوهل .  منيةـال . رشح اكلعج� 

رد ( . » فهم ، فا ىف ما قبله ال ينا  ان هذا اتلصحيح  وال �ىف هاحلرج امع عـدم الضـرورة و

،  ت حممد عـبداحلـی اللكهنوی احلنفی بـی احلسناوی أل عة الفتاجممو يفو)  1/154: محتارـال

 هی:، و مسئلةـهذه ال يصلها فـأرقني عن  امـت حتسم به ال ترصحيا

 ؟ کنند جایز است یا نه ریخته می : نسایی که مس را بدندان سوال
 : جواب

وء است براي تزیین و بوقت وض که جایز  ریختن مس نساء را به دندان شکی نیست
، باقی ماند غسل پس حال آن  آن فرض نیست . چه مضمضه در تخلیل ضروري نیست

 باید شنید:

 بحر:هنر رشح ملتقی األفی جممع األ

ء  ماـالط� يـكىف لن الادلرن و يفـالي�ىف و الظفر اغتسسل    لو بىق العج� يف«
 .»احلناء انت�ينفذ، و�ذا الصبغ و

زاله آن  نفوذ و وصول آب شود در غسل ا  ء مانع که هر شی ر معلوم شدز این تحری ا

والبد من زوال ما  «آورد:  می»  ح االيضا نور «شرح »  الفالح  مراقی «الزامی است و اال فال در 

. پس اگر جرم مس در دندان بسیار  » عج�. انت�ماء للجسد كشـمع وـيـمنع وصـول ال
و وصول آب تا جسم دندان شده غسل که مانع نفوذ   ریخته شده است و منجمد گردیده

و سپس  ].1/13/12: ص جمموعة الفتاوي، هبامش خالصة الفتاوي[ گردید. اداء نخواهد
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 فرمایند: عالمه لکهنوي می
 که شخصی فیما بین اسنان خود منجن  فرمایند علماء دین اندرین مساله چه می : مساله

که  مالد و قدري از آن را ود) میش (نوعی پودر است که بجاي خمیر دندان استفاده می 

، اگر  موفقـهو الو:  ؟ جواب شود پس غسل او جایز است یا نه گویند، مـنجمد می می هریک

کتب فقه موجود  . لذا در غسل است  ممکن باشد ازاله سازد چه آن مانع  هازاله ریک
لیکن بعضی  ،اش ضروري است فیما بین اسنان قدري از طعام باقی مانده ازاله که اگر است

 .  جـایز است الحرج غسـل و ةاند که للضرور نوشته

 مصوبـال هللا االحد هو الصمد علی حممد غفرله اء  دم اولیا . خا واهللا اعلم

»  مراقی الفالح « . در آب غسل رسیده غسل جایز خواهد شد ورنه نه  هاگر زیر آن ریک

 می نویسد: 

 .» عج� انت�\للجسد كشمع وء  ماـال البد من زوال ما يمنع وصول  «
 .)1/14: جمموعة الفتاوي( .  عنهاهللا علم بالصواب حرره حممد عبداحلی عفاأاهللا و

اتلوضيحات وانلص الرص�ح من عبارات الفقهاء ان فعلم من هذه اتلحر�رات و«
 االصح الرص�ح من تقر�راتهم عدم جواز الغسل يفمفىت به وـالمسئلة مفروع عنها وـال

.  ماء حتتها ابلتةـذا لم يصل الإو اتلضبيب باذلهب أمواد الكيمياو�ه ـنان بالحشو األس

، دار العلوم زاهدان  من دار االفتاء . .قه 23/3/1416  صدر ىف تار�خ اللىت مافبعد اللتيا و

مواد الكيمياو�ة ـمصطلح من فتوی اخلادم� ىف تلك ادلور، جبواز حشو األسنان بالـفی ال

من تقر�رات موالنا ة االفتاء من عبارات ادلر والرد وشق يتندين بام نقلوا ف، مس و باذلهبأ

هذا  مذكورة يفـ، ينافی منصوصاهتم ال الرضورةالسعاية معلال باحلرج و يف / عبدالىح

مسئلة ـهذه ال ذ قد سبقت منصوصاتهم يفإافرتاء عليهم بما هم مربأون عنه موضع وـال
�م آخر من جواز استعمال اذلهب للرجال دلواىع رص�اً فما نقلوا منهم الثبات ح
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متنازع فيه ـلبيان الثبات حكم ال اتلفر�رات السابقة واضحة ا، و  باب الطبابة الرضورة يف

خلبطة من غلب اورطة اخللطة و ادلا� بل يقع يففيها القاىص و ك�ش كبري ال �ينهما بون و

ادلين تبعاً هلوی نفسه  لبيس يفو من قصد اتلأاخلالعة ىلع طبعه الصقاعة واخلراعة و
 . االمارة

ذا اكن بـرجله شقاق فجعل فيه �و« : منيةـهذه الشقة مانقلوا عن رشح ال يضاً يفأجاء و

ن يرضه  اك وضوئه و ان �وز غسله وماء الـل ال ن اليرضه ايصا اك  مرهم انـو ال أالشحم 
م مرهـو الأرصح ديلل ىلع ان الشحم . فهذا ا ». انت� ء ىلع ظاهر ذلك ماـذا امّر الإ�وز 

مراد من ـلعّل الموضعها. وـماء لـذا لم يصل الإالوضوء ي�ونان مانع� من جواز الغسل و
 مسح ليس اال.ـذ انلائب عن الغسل الإمسح ـماء ىلع ظاهر ذلك الـامرار ال

من حشو األسنان �ات  الفتاء بنظر األاطباء لقوهلم يف بطاقة ا يضاً يفأاستندوا و
ذ إسالم مناف لفقه اإلغ� هذا. وهذا غ� موجه و ت�در احلياة ىلع اال�سان يفأوجاعها و

ال يعتمد عليه ا لم يطابق بمواز�ن الرشع يرّد وذإنظر االطباء ليس رجح من نظر الفقهاء ف
قل أاء ال ي�ونان حاكم� ىلع الفقه والفقهاء بل هما أد� رتبة واالطباحلاكم فالطب و يف

 ما ثبت يفـمسئلة موافقة لـهذه ال . ىلع ان نظرات اطباء العرص احلارض يف من هوالءم�لة 
 مطبوعة يفـمجلة الـال تدقيقاتهم يفم وهذ اعلنوا ماكشف هلم من حتقيقاتإ،  باب الفقه

منع من ـفاكدوا ال اللثة  افتوا بأن حشو األسنان سبب باعث لنشأ داء الرسطان يفمرص، و
. . هذا  اعلم االطباء هو صعب العالج يف يمرض اذلـمن وقوع ال  خوفاً شددوه هذا العمل و
مسئلة وحتقيقها وايراد الشبهة مع ـهذه ال اثبات ما هو احلق يف يله جهدی يفإآخر ما اّدی 

 .»تدقيقهااجو�تها و
 . ب مآـالمرجع وـليه الإموفق للصواب وـو اهللا ال

 رندك موسوم بمحمد امانی ـحرره العبد العاصی ال

 تذکر:
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منتظر مـن ـ. ال موضوع نأخذ به ان ثبت حبجةـاكن عند�م ما يثبت خالف ال  فان«
 .»عاجلجناب�م االستبشار ال

 . کرند، حوزه علمیه عرفانی دهستان -گنبدکاووس -مازندران 

 حشـو األسنان یارشـاد الحیران ف

 پر کردن دندان و ضرورت آن، تحقیق مهم

 اجلواب باسم ملهم الصواب

قال و .]78الحج: [ ﴾َحَرجٖ  ِمنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ َعلَيۡ  َجَعَل  َوَما﴿ حلمد هللا الذي قال يف كتابه:ا

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿ يف مقام آخر: قال يف مقام و .]6: ة[البقر ﴾ُعۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َوَ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  �َّ

ُ ٱ يُرِ�دُ  َما﴿ آخر:  .]6: ة[المائد ﴾َرجٖ حَ  ّمِنۡ  ُ�مَعلَيۡ  َعَل ِ�َجۡ  �َّ

ُ  َ�تَلَُهمُ  َ�تَلُوهُ «:  متشددينـال مفتني ـحق ال ئل يف الصالة والسالم علی نبيه حممد القاو  . »ا�َّ

ينَ  ِإنَّ « : ئل والقا ].337ابوداوود: حدیث رقم [ ينَ  �َُشادَّ  �رُْسٌ َولَنْ  ادلِّ َحدٌ  ادلِّ
َ
  أ

َّ
.  »َغلَبَهُ  إِال

 ].ري بخا[

 ته اهللا وبركا ةرمحالسالم عليكم و:  ند محمد امانیو بعد: محضر آخو

کردن دندان تو خالی با مواد شیمایی نوشـته بودید،  نامه شما که در مورد عدم جواز پر
 که از مدت طوالنی و دراز حکـم به عدم جواز پر  رسید. اول باید عرض شود شخصی

رسد، اگرچه  بنظر می کردن دندان کرده است رجوع او از فتواي خویش به ظاهر مشکل
اشتباه بوده است  نظریه سابق خود که مبنی بر کردن از روشن شدن مساله رجوع  پس از

، و خود  است باشد و شیوه علماء و سلف کرام بوده باعث اجر جزیل و ثواب کثیر می
. اما باز هم وظیفه خود  در چندین مساله رجوعشان ثابت است /حضرت امـام اعظـم

 . چیزي در این باره بنویسـمکه  دانم می
پزشکـی است و در کتب  کردن دندان با مواد شیمیایی روشی جدید در دندان پر
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آنها  شود، البته نظایر زیادي وجود دارد که از ه نمی، مورد خاصی یافت سلف در این باره
کردن دندان با مواد شیمیایی اشکالی ندارد و غسل شخـص  گردد که پر چنین استنباط می

 مذکور جایز و کافی است.

 السعاية: و يف

اال  ،  عدمهن ازاتله و ب الغسل وجود احلرج وعدمه بالفعل ال اماك با معترب يفـان ال «
 . »كما ال�ىف  ن ازاتله ذلك مع اماك ئرها للحرج يف مرأة نقض ضفاـال  �ب ىلع تـری انه ال

 ].1/285: السعاية[

 : بر این حدیث است نوشته مبنی /و آنچه موالنا لکهنوي

مِّ  َ�نْ «
ُ
ُت  قَالَْت  َسلََمةَ  أ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا قُل ةٌ  إِ�ِّ  ا�َّ

َ
ُشدُّ  اْمَرأ

َ
ىِس  َضْفرَ  أ

ْ
ْ�ُقُضهُ  َرأ

َ
فَأ

َ
 ِلُغْسلِ  أ

َنَابَةِ 
ْ
نْ  يَْ�ِفيِك  إِ�ََّما الَ  :قَاَل  اجل

َ
ِْث�َ  أ

َ
ِسِك  ىلَعَ  حت

ْ
 ىلَعَ  تُِفيِض�َ  ُ�مَّ  َماءٍ  ِمنْ  َحثَيَاٍت  ثََالَث  َرأ

َماءَ  َجَسِدكِ  َسائِرِ 
ْ
 ].1/29ترمذي: [ . »َ�تَْطُهِر�نَ  ال

 : اهلندية و يف

  لم يصلالرجل� و  ق فجعل فيه الشحم وغسل ن برجله شقا ذا اكإ:  �موع انلوازل يف «
 ].1/5: ههندی[ . »ىل مع حتته، �وزإء  ماـل ال ن يرضه ايصا اك  ء حتته ينظر، ان الـما

هاي پاگذاشته شده و نیز باز کردن  که درشکاف بیرون آوردن پیه و چربیبا وجودي که 
بر حرج و ضرر، ازاله پیه و چربی و باشد، باز هم بنا کلی نمیگیسوان براي زنها کار مش 

ي پیه و چربی و از روي موها کافی  بلکه امرار الماء از باال ،باز کردن موها الزم نیست
 کند، بلکه فرموده است:  اهد بر بندگانش حرج واقعخو . زیرا اهللا تعالی نمی است

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿  يُِر�دُ  َما﴿ : و نیز فرموده. ]185: ةالبقر[ ﴾ُعۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َوَ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  �َّ
ُ ٱ  .]6: ةالمائد[ ﴾َحَرجٖ  ّمِنۡ  ُ�مَعَليۡ  َعَل ِ�َجۡ  �َّ

ْسَعدَ  بِْن  َعْرفََجةَ  َ�نْ  َطَرفَةَ  بِْن  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  َ�نْ «
َ
ِصيَب  قَاَل  أ

ُ
نىِْف  أ

َ
الُكَِب  يَْومَ  أ

ْ
 ىِف  ال

َاِهِليَّةِ 
ْ
َْذُت  اجل ْ�ًفا فَاختَّ

َ
ْ�نَتَ  َوِرقٍ  ِمنْ  أ

َ
َّ  فَأ َمَرِ�  ىلَعَ

َ
ِ  رَُسوُل  فَأ نْ  ا�َّ

َ
ذَ  أ ِ

َّ
خت

َ
ْ�ًفا �

َ
 . »َذَهٍب  ِمنْ  أ
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 .]1/306ترمذي: [
، اما بخاطر  ست و اجتناب از آن الزم استچه حرام ااستعمال طال براي مردان اگر
را  ر اجـازه استعمال آن به صحابی مذکو ، آنحضرت برقراري حسن و جمال صورت

، اگر چه رساندن آب  دادند، بلکه حکـم به ساختن بینی از طال را دادند. و در مسالۀ غسل
و نیاز شدید ، لیکن بنابر ضرورت  بر تمام ظاهر بدن الزم است و ترك آن جایز نیست

چه آب زیر مـواد شیمیایی نرسد، غسل آن شخـص ، اگر کردن دندان جایز است ، پر مردم
 بـاشد، زیرا در بیرون آوردن مـواد مذکور حرج و ضرر وجود دارد. درست می

ْ ٱفَ ﴿ : شود کـه از آیه کریمه و اما در مورد دالیلی که نوشته بودید، عرض می ُروا هَّ  ﴾طَّ

»  معانیـروح ال «باشد، زیرا که خود صاحب  این استدالل شما درست نمی اید، هدلیل گرفت

 فرماید: در تفسیر این آیه می

 . » ال ما فيه حرجإيله إء  ماـلك مع يم�ن ايصال ال  ، فيدخل أی اغسلوا ىلع اتم وجه«

که رساندن آب حـرج  جایی«  معانیـروح ال «یعنی: خود صاحب  ].6/81: معاينـروح ال [

 .. آیا در رسانیدن آب زیر مواد شیمیایی حرج نیست؟! را استثناء کرده است د آندار

که  که در بیرون آوردن نانی باشد، زیرا  درست می»  السعاية «استدالل شما از عبارت  -2

کرده است هیچ حرج و مشکلی نیست حتی خود موالنا لکهنوي در  ها گیر در بین دندان
 فرماید: پایان بحث می

 مضغاً ان «
ً
اكلـعج�  رت هل لزوجه صاه و كداً حبيث تداخلت اجزاء متأ صلباً مضواغ

 .» ء مع عدم الرضورة واحلرج ماـنفوذ ال ع  و�ثـرو هو االصح المتنا  أ ّال�وز غسله قل

 ].1/280: السعاية[

نرسیدن آب  ر فـرماید: عـلت عـدم صـحت غسل فـرد مـذکو ببینید که خود عالمه می
این فهمیده  . از باشد، با وجودي که حرج و ضرورت نیست هاي داخل دندان می زیر نان

که  گیرد، زیرا صورت ضرورت و حرج اگرآب نرسد غسلش باید صحیح قرار که در شد
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وجود دارد، چنانکه در تحقیق متخصصان  کردن مواد شیمیایی حرج و ضرر  بیرون در
 . موجود است باشد، صراحتآ امه میکه پیوست ن دهان و دندان

بـاشد، چونکه در  درست نـمی» 1/154: مـحتارـال رد «نیز استدالل شما از عبارت   -3

 فرماید: استدالل کرده می»  منيةـال  رشح «پایان از عبارت 

 .» ء مع عدم الرضورة واحلرج ماـنفوذ ال  ع ل المتنا وقا «
 .کند ایـجاد نمی مشکـلی  ، عـدم نـفوذ آب معلوم شدکه در وقت ضرورت و حرج

که  کرده بودید که هر آن چیزي  نقل» 13-1/12 : وی جمموعه الفتا «اي که از   مساله -4

، این هم مقید لعدم  آن الزمی است همانع نفوذ آب و وصول آن شود، در غسل ازال
فقهاي کـرام نقل  خود همان مساله دو عبارت از . چنانکه در و الحرج است هالضرور

. و متاسفانه از قلـم شما عبارات  و الحرج هآن تصریح است بعدم الضرور درکه   نموده
 . است افتاده  مذکور جا

خالصه اینکه ایصال الماء در غسل بر ظاهر تمام بدن الزم است به شرطی که 
 ضرورت و حرج نباشد.

، پزشکان متخصص از منابع معتبر طب و  نکردن دندان در مورد ضرر و زیان پر
 باشد. اندکه پیوست نامه می حقیقی انجام دادهپزشکـی ت

کامال اشتباه و   اید، اید که قول پزشکان را شما بر شریعت ترجیح داده و این که نوشته
، و شریعت مقدسه در مسایل متعددي دستور داده که از اطباء و  بعید از عفل و درك است

تیمم  هود، چنانکه در مسالگرفته ش  پزشکان مطمئن و موثق اسالمی و مسلمان راهنمایی

 نویسد: چنین می» مختارـالدر ال« در

 .» ذق مسلم أو قول حا أو لـمرض �شتد أو يمتد بغلبة ظن  «

 : الشامية  ويف

. وقيل عداتله  هر الفسق ذق مسلم غ� ظا اخبار طبيب حا ی أ  »حاذق مسلم«:  قوهل «
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 ].1/28:  اهلنديهكذا يف. 1/171: محتارـرد ال[ . »منيهـال  . رشح شـرط

مورد بحث هم جهت اثبات ضرر و عدم آن به پزشکان مراجعه شده  هو در مسئل
 . و در آخر فتواي خود نوشته بودید: ، نه جهت حکم مسأله است

و اتلـلفيق بـ� أسـالم هذا خلبط منشأه عدم اتلمذهب بمذهب من مـذاهب اإل «
العمياو�ه  ايقاعهم يفعن اعناقهم و�قة اتلقليد خلع رالعوام و  مذهب� تللبيسـال

  »الفوىض
 و نیز نوشته بودید:

اخلالعة أو بطة من غلب ىلع طـبعه الصقاعة واخلـداعـة واخلو�قع ىف ورطة اخلبطة و «
 .».. ادلين تبعاً هلوی انلفس االمارة من قصد اتللبيس يف

ید، آن هم در ا آخرین جمالت جنابعالی که فسق و کفر را به فرد مسلمانی نسبت کرده
 انگیز است. ، بسیار حیرت خالف نظر شما بوده اي که بر مسأله

که پس از مطالعه قانع خواهید شد و اگر خود شما قانع نباشید به هر  امیدواریم 
صاحب علـم دالیل خویش و فتواي دار االفتاء را نشان دهید، قضاوت خواهد کرد که 

کرده پیرو   ا را از مذهب اسالمی خارج. با این تفصیل م برداشت شما اشتباه است
که استغفار کـنید و از خداوند غفور و رحیـم   اید، الزم است خواهشات نفسانی گردانیده

 کنید. معذرت خواهی 

 علم بالصواب أواهللا 

  -عفا اهللا عنه-خدا نظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 .ق.ه 17/3/1418
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 کردن دندان کان متخصص در مورد پرتحقیق و بررسـی پزش

 نامه دار االفتاء به دانشکده پزشکی
 ست محتـرم دانشکده دندانپزشکی زاهدان ریا

 سالم علیکم
احتراماً پاسخ به سواالت ذیل با ذکر دالیل پزشکی جهت صـدور فـتواي شرعی مورد 

 :باشد. مستدعی است دستور فرمایند همکاري الزم را مبذول دارند نیاز می
وري ) از نظر پـزشکی تا چـه حـد مهم و ضر خالی کردن دندان فاسد شده ( پر -1
 ؟  شود چه مضراتی متوجه فرد می؟ و در صورت پر نکردن آن است
  ، ترمیم آیا امکان دارد دندان فاسد شده را بدون دادن روکش روي مواد پرکننده  -2

 کرد؟ و در این صورت چه ضررهایی دارد؟
، عدم نصب دندان  صالح نبوده مجبور به در آوردن آن شویماگر دندانی قابل ا -3

 پروتز) در محل آن چه مضراتی دارد؟ مصنوعی (
 با تشکر

 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
 جواب سواالت از دانشکده دندانپزشکی زاهدان

 سالم علیکم
قدمه اشاره در پاسخ به سـواالت مطروحه بـه عنوان م 22/4/76عطف به نامه مورخ 

شود. همانطوري که استحضار دارند اسالم مکتبی است جـامع و عالوه بر بیان مسایل  می
اعتقادي و کلی به تمام موارد جزئی زندگی فردي و اجتماعی انسان وارد شده و براي 

 . است  هرکدام آدابی ذکر نموده
اند،  فرموده باره رعایت بهداشت فردي چقدر تاکیددر  مستحضریدکه پیامبر اسالم

ها تا آنجا پیش رفتند که  کردن و بهداشت دهان و دندان  مورد مسواك خصوصاً در
 فرمودند:
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 . » نمودم کـردن را بـر آنها واجب می  افتادند، مسواك اگر امت من به مشقت نمی «
و با اینکه نتیجه و حاصل رعایت نمودن بعضی از دستورات را به هر دلیل ذکر 

کردن   اند، اما بـراي مسواك ی امروزه با تحقیقات و مدارك علمی ثابت شدهاند، ول ننموده
اند که به  یز از طـریق علمی به اثبات رسیدهاند کـه دالیل آنها ن خواص زیادي برشمرده

 باشد. باشـید و نیازي به ذکر آنها نمی احادیث و روایات مذکور بهتر از ما واقف می
وري است که به ساختمان دندان و رونـد و سر انجام ، ضر اما در پاسخ به سوال اول

 پوسیدگی آن بطور اجمال اشاره شود.
، بخشی از آن در  است  ها از چهار بخش تشکیل شده و ریشه»  تاج «دندان در قسمت 

. در زیر  است گوییم از مینا پوشیده شده  دهان قابل رویت است و به آن تاج دندان می
کند و در قسمت ریشه  دارد که این عاج تا ناحیه ریشه ادامه پیدا می عاج دندان قرار» مینا «

شود. در  پوشیده می» سـمان «که در داخل استخوان فک قرار دارد از ماده دیگري بـنام 
) مغز دندان قرار دارد که حاوي عروق و اعصاب  م ریشههم در قسمت تاج و ه زیر عاج (

شود. در صورت عدم  م کـلی بـدن مرتبط میباشد و همانند سایر اعضاء به سیست می
شود و زمانی که ضخامت مینا  ، پوسیدگـی از میناي دندان آغاز می رعایت بهداشت دهان

شود مگر اینکه  رسد. تا این مرحله فرد شخصاً متوجه ضایعه نمی کرد به عاج می  را طی
 پزشک از پوسیدگی دندان خود آگاه شود. توسط معاینه دندان

و درمان  صورت عدم مراجعه  باشد، در هترین زمان ترمیم یا پر کردن دندان میو این ب
ها مـانند سـرما و شیرینی  ، دندان به بعضی محرك و با پیشرفت پوسیدگی در عاج

، احساس درد  شود و فرد با نوشیدن آب سرد و یـا خـوردن مـواد شـیرین حساس می
توان جلوي  بـاشد و براحتی می قابل ترمیم می نماید. در این مرحله نیز دندان زودگذر می

که در واقع ضایعه   پیشرفت ضایعه را سد کرد، در غیر این صورت هر قدر کـه پوسیدگی
تر شده و این  ها نزدیک رود و به مغز دندان  شود، در داخل عاج پیش می عفونی تلقی می

 یابد. حساسیت نیز افزایش می
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شود که در اینجا  ، فرد مبتال به درد شدید می الودگی آنبا رسیدن ضایعه به مغز دندان و
 دو راه چاره وجود دارد: 

، با ترمیـم ساده یا روکش نمودن قابل  : اگر ساختمان دندان خیلی از بین نرفته اول
هاي مـینا و عـاج حذف شده  باشد، نسج پوسیده و ضایعه دیده در قسمت نگاهداري می

شوند که به این عمل در  سمت تاج دندان با مواد مناسب پر میو مغـزالوده دندان نیز از ق
 گویند. کُشی می ، عصب ، معالجه ریشه و به تعبیر عامیانه پزشکی اصطالح دندان

  : دندان مبتال به هیچ طریق قابل ترمیم نبوده و باید کشیده شده و بدن از یک دوم
 کانون عفونی خالصی یابد.

براي دندان قبال هیچکدام از دو درمـان فـوق انجام نشود  اما در صورتیکه به هر دلیلی
، به تدریج درد و  که اعصاب دندان از بین رفت  و فرد با درد آن مدارا نماید، پس از مدتی

شود،  یابد و قضیه از طرف بیمار ناآگاه تمام شده تلقی می ناراحتی بیمار موقتاً تخفیف می
 گردد. ـر خـاکسـتر تـبدیل میاما در واقع این مـرحـله بـه آتش زی

ترین نقطه بدن  ها، الوده دانیم دهان از لحاظ تعداد و تنوع میکرب همانطوریکه می
خطر هستند، اما  اي نباشد، بی دهان زخم یا ضایعه ها تا زمانیکه در که این میکرب  باشد، می

غز دندان بعنوان شوند که در اینجا م زا می  ، بیماري بمحض پیدا کردن محلی براي فعالیت
) عمل  جریان خون ( یک کـانون عـفونی و کـانال ارتـباطی محیط خـارج بـه داخـل بدن 

این طریق به فک راه میابـد و در آنجا شروع به تکثیر و فعالیت  ها از نماید و میکرب می
شوند که این عفونت یک اثر عمومی و یک اثر موضعی  نموده و موجب بروز عفونت می

توان روي اعضاي  باشد که می اثر عمومی آن وارد شدن به جریان عـمومی خون میدارد. 
 ، ریه و سایر اعضاي بدن اثر سوء بگذارد. کلیه ،  حیاتی مانند قلب

) در استخوان فک و انـتشار بـه  دمل چرکین (  و اثر موضعی آن ایجاد آبسه
توانـد بـه  ها می دندانباشد، بطوري که در فک باال عفونت  هاي اطراف می ساختمان
ها و فک پایین به  هاي فکی و صورتی و سپس به مغز راه یابد و عفونت دندان سینوس
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 یابد. گسترش می ناحیه حلق
که به آن در علم طب  هاي فک پایین وجود دارد یک مورد مهم ناشی از عفونت دندان

حـلق گسترش پیدا نماید، سگویند. زمانیکه آبسه به پر زبان و طـرفین »  آنژین لودویک «(
هاي  گردد که این مورد یکی از فوریت موجب بسته شدن راه هوائی و خفگی بیمار می

فرزند یکی  (  پزشکی است و اتفاقاً در همین ایام یک مورد از ابتالي اولیه آن رشته دندان
ه که جهت بستري شدن ب  ) به ایـن دانشکـده مراجعه از مدرسین محترم آن حوزه علمیه

 بیمارستان اعزام شد.
البته باید توجه داشت که همیشه یک دندان پوسیده باعث همه موارد فوق الذکر 

. اما  طلبد که ذکر آنها از حوصله این جوابیه خارج است گردد بلکه شرایطی می نمی
توانایی و قابلیت مشکل زایی جدي یک دندان پوسیده و بـه مـخاطره انداختن حیات 

 باشد. سلم بوده و انکار ناپذیر میبیمار، امري م
، صرف  کردن دنـدان کالم از سایر عوارض ناشی از عدم پر هجهت اجتناب از اطال

شود. در ضمن چند صفحه  بسنده می نظر نموده و در پاسخ به سوال اول به همین مقدار
اط بـا بحث فوق به پزشکی در ارتـب هاي پزشکـی و دندان از مطالب ذکر شده درکتاب

 باشد.  پیوست می
بین  در جواب سوال دوم باید به عرض برسد، تا زمانیکه ساختمان دندان بکلی از

پرکننده را حفظ نماید و نیازي به گذاشتن  تواند مواد دندان می هنرفته است و باقیماند
 چاره جهت حفظ دندان ترمیم شده به ناک آید ، اما موارد زیادي پیش می روکش نیست

فقط یک یا چند دندان از دست که فرد   مواردي ذاشته شود، همچنین درگ  باید روکش
که تنها راه چاره و درمان بسیار  خواهد آنها را با دندان مصنوعی ثابت است و می داده
 هاي سالم موجود روکش کند باید روي بـعضی از دندان ، جایگزین آل و عـلمی است ایده

 . ستگریز از آن غیر ممکن ا گذاشته شود و 
 : شود که در مورد سوال سوم فهرست وار ذکر می
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ها در علم تجوید چقدر اهمیت دارند و شخصی که براي  استحضار دارند که دندان -1
هایش را با پیشگیري از پوسیدگی و  تواند دندان اداي صحیح نماز و قرائت قرآن مجید می

ت دادن جایگزین نماید و کرده و یا در صورت از دس هاي پوسیده حفظ  یا ترمیم دندان
 کند، چقدر تقصیر دارد.  در عین حال سهل انگاري

رسد باید کامال جویده و  که به معده می که براي هضم بهتر، لقمه غذایی   دانیم می -2
هاي جونده هضم غذا بخوبی صورت نگرفته و  کامل نبودن دندان  خرد شود و در صورت

 نماید.  هضم و جذب مواد غذایی بروز میء مشکالت گوارشی و عوارض ناشی از سو
در تـکلم انسان   ها عالوه بر اهمیتشان در تغذیه صحیح که دندان  پر واضح است - 3

گرامـی تعدادي از  نیز نقش بسزایی دارند و حال آنکه اگر یک واعظ محترم و یا معلم 
ن مطلوب را خواهد گفت  هایش را از دست داده و جایگزین ننماید، آیا توانایی سخن دندان

 ها براي بقیه صحبت نماید. بهداشت دهان و دندان هتواند دربار داشت و یا می
ها خاصیتی دارند که همیشه یک تمایل حرکت به طرف فضاي  بطور ذاتی دندان -4

م هستند مجال هها در کنار  خالی جلوي دهان بر آنها نهفته است و تا زمانی که همه دندان
هاي خلفی به  ، دندان شد، امـا بـه مـحض از دست رفـتن یک دندانبـا این حرکت نمی

خورد که باعث بروز مشکالتی براي لثه  کنند و نظم آنها به هم می محل خالی حرکت می
 گردد. ها می و سایر دندان

ها در زیبایی چهره و اثر روانی و شخصیتی آن همگان واقفند و به  به نقش دندان -5
خندند و یا هنگام خنده  تر می که افرادي بدلیل نداشتن دندان کم شود کرات مشاهده می

شوند. آیا شایسته  گیر می گیرند و بطور کلی منزوي و گوشه دستشان را جلوي دهانشان می
هاي از دست داده از فعالیت اجتماعی خود بکاهد  است فردي بدلیل عدم جایگزینی دندان

 ت روحی بشود. و یا دچار مشکال
یک جو پیشگیـري  (  : میشگی بهداشتی کـههتأمـل و تـوجه بـه ایـن شـعار  در پایان

که همگان با رعایت موازین  گردد و امیدواریـم  ) یادآوري می از خروارها درمان بهتر است
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بهداشتی در ابتدا سالمت جسمی و روانی خود و خانواده را تضمین و در ثانی از سنگینی 
 ف درمان کاسته و از هدر رفتن بیت المال جلوگیري نمایند.هاي گزا بار دولت از هزینه

 . رسالت دادن این آگاهی به عموم بر ما و شماست
 دکتر شیرزایی

 پزشکی سرپرست دانشکده دندان

 ) پر کردن دندان مسئله حشو األسنان (

دار  يف هيا العلامءأته  بركاالسالم عليكم ورمحة اهللا و  ، احلمدهللا والصلوة علـی رسول اهللا

 االفتاء بجامعه دار العلوم بزاهدان

ي مادة الطاهرة فــادخال الفة بالعالج اجلديد و جوّ مـهل �وز تصليح األسنان ال
�تم ُغسله أم ال؟ ، هل �وز و مادة وتبىق دائماً ـخترج ال المـجّوفة حبيث �شد وـاألسنان ال

 . جر�ـم عنداهللاأبيّنوا توجروا، 
 واب)(اجلواب باسم ملهم الص

، فحينئٍذ ال بأس بأن حبشو األسنان ألن  حشو األسنان بالـمادة الكيمياو�ة رضورة«
اكذلهب   ، محّرمة يرصن مباحات عند الرضورةـشياء الاأل، و محظوراتـالرضورات تبيح اال

، ف�ا ان ُمّثل انفه جاز هل أن يّتخذ أنفاً  �ص� مباحاً عند الرضورةحرام استعماهل للرجال و
 .» ذلهبمن ا

 مختار:ـال الدر و يف

 . » �تخذ انفاً منه ألّن الفّضة تنتنهو «

 الرد: ويف

م ب� شّد السّن  الفـرق لالما ىلإشار أو� تننت بال ضم�، واأل  »ألن الفّضة تنتنه«:  قوهل «
  محّرم اليباـن ال، أل الفضة هب لرضورة ننت  ، فجّوز األنف من اذل ذ األنف اختاو

ّ
ح إال
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 ].5/255: محتارـرد ال[.  » الفّضةی جّوز اذلهب و أ  »جوزهما �مدو«:  قوهل .  رةلرضو

: مفتنيـامداد ال[ . » الفضةذ السّن مـن اذلهب و جبواز اختا خالصة الفتاوی افىت يفو «

 ].982ص 

 : اهلندية و يف

 ].5/336هندیه: [ . » قطعت انملته �وز أن يتخذها من ذهب أو فّضة «

�ترضر وت�در احلياة ادة الكـيمياو�ة وجعت اسـنانه ومـ�ش اسنانه بالان لم و «
، ألنها تأخذ ح�م  ذا فعل ذلك صح ُغسله بال ر�ب إ، ف ن بأس حبشو االسنا ، فال عليه

ْ ٱفَ  اُجُنبٗ  ُكنُتمۡ  �ن﴿:  ديلله قوهل تعاىل، و سنان الكـاملةاأل ُروا هَّ مر أنه  فا. ]6: ة[المائد ﴾طَّ

 ما تعّذر ايصال ال� مجهبتط
ّ

غنية [ . » يله حقيقة أو حكماً، للحرج إماء ـيع ابلدن اال

 ].46حلبی: ص  متميلّ معروف بحاشيةـال

، وهو  مر اهللا سبحانه وتعاىل بالطهر بضم اهلاءأ: /� ل العالمه ظفر امحد العثما قاو«
 ماءـتعذر ايصال الطن اال أن ما ي ابلاتطه� مجيع ابلدن واسم ابلدن يقع عـ� الظاهر و

خل  كدا تعّذر، مـاكل  متعرّس منىف ـل �ذا مع يتعرّس، الن ا، و رج عن قـضية انلص ، خا ايله
 ].1/135: اعالء السنن[ . »غسلهما من احلرج ماال �ىف ، فإّن يف العين�

 لصواب علم باأواهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 نء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدا داراالفتا

  پرکردن دندان با مواد شیمیایی

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
پر کردن دندان با مواد شیمیایی درست است یا خیر؟ و با وجود آنکه زیر مواد 

 شود یا خیر؟ کند، در غسل خللی وارد می شیمیایی آب نفوذ نمی
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 (اجلواب باسم ملهم الصواب)

ی ضرورت دارد، در غـیر ایـن صـورت بـر صحت کردن دندان فاسد، از نظر پزشک پر
این پر کردن دندان جایز است و نفوذ نکردن گذارد. بنابر سـان اثـر مـنفی میو سـالمتی ان

کند. چون در رساندن  آب زیر مواد شیمیایی هیچ خللی در صـحت غسـل ایـجاد نمی
 . ، حـرج وجود داشته و غیر ممکن است آب به زیر مواد شیمیایی

 : است فرموده »  شـرح الوقاية «شـرح » السعاية«در  /النا عبدالحیمو

، أال  عدمهال اماكن ازاتله و  لغسل وجود احلرج وعـدمه بالفعل باب ا معترب يفـان ال «
كما   ذالك مع اماكن ازاتله ، للحرج يف ئـرها مـرأة نقض ضفاـال  انه اليـجب عـ� ىلإتـری 
  ].1/285: ح الوقايةالسعايه رشح رش[ . »ال�ىف

 علم بالصوابأواهللا 

  -عفا اهللا عنه-خدا نظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 /کـاشتن دنـدان بیرون شده و بستن آن روپوش نمودن دنـدان بـا صـدف

 : فرمایند علماي دین در مسایل ذیل چه می
، سپس باال و اطراف  کرده است شخصی وسط دندان را کامال خالی نموده و پر -1

خواهد روکش صدفی بطور ثابت به آن  نصف آن برداشته و حاال می هدندان را به انداز
 .لتی غسل و وضو درست است یا خیر؟!پیوند بدهد، آیا در چنین حا

، گـویا دنــدان بـه شکل  است کُشی نموده و پر کرده  شخصی دندانش را عصب -2
، آیا  است ، یعنی ارتباط طبیعی دندان از بین رفته  ء خارجی به دهان متصل است یک شی

 کند یا خیر؟ وجود این نوع دندان در غسل اشکالی وارد می

 (اجلواب باسم ملهم الصواب)

 : نحمده و نصلّی علی رسوله الكريم
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: چونکه در اینجا نیاز شدید دارد، لذا اشکالی ندارد و غسـل و وضـو درست 1ج 
 است.

 مختار:ـالدر ال يف

ماء حتته وحناء ولو ـلم يصل ال  -ب و�ـرغوث ی خرء ذباأ -رة ونيم  يمنع الطها الو «
 .»�ذا دهن و دسومة، ودرن ووسخ عطف تفس� و جرمه، و�ه يفىت

 : / قال ابن عابدين الشامی

»  به يفىت«:  قوهل .  . حليه ز عنه غـ� مـم�ن ن االحرتاأل» ماء حتتهـلم يصل ال«:  قوهل «
  ىلإ-  مسألة احلناء والط� وادلرن مـعلًال بـالرضورة ياذلخ�ة فـ منية عـن ـال  يف رّصح به

الرشنباليلة قال  ، قال يف � أثر ادلهن»  دسومة«:  قوهل فـاالظهر اتلعليل بالرضورة.  - ن قال أ
اء مـال  ء ىلع رجليه ولم يقبل ماـمّر الأ، دهن رجليه ثم توضأ و وی الفتا �مقدىس: وـال

 ].1/114: محتارـالدر ال محتار عىلـرد ال[ . » الرجل�  ل�سومة جاز لوجود غسل

 منية للحلبی:ـال  رشح ويف

ماء ـن اليرّضه ايصال ال اك ، ان  مــرهمـالشحم أو الق فجعل  ذا اكن برجله شقا�و «
متميل ـغنية ال[ . » هر ذلكه ظا ماء ىلعـال ذا اّمرإاكن يرّضه �وز   ن�ال�وز غسله ووضوئه و

 ].49: ص معروف بحلبي كبريـمنية الـرشح ال

  در این مسئله اختالف نظر دارند، البته راجح این است /گر چه شیخین : خیر، 2ج 
 کـه همان دندان را گذاشته و محکم نماید.

 :/قول احلصكيف يف رشح  /بد ال ابن اعق
ي�ره أن  /حنيفة ن ابا رجل فاذا سقطت ثنية إ،  قيد به الكريخ »متحركـال«:  قوهل «

خذ سّن شاة ذكّية �شد  ل�ن يأ، و كسّن ميتة  ، و�قول � يعيدها و�شدها بفضة أو ذهب
استحسن ذلك  . س به وال �شبه سّنه سّن ميتة ال با :  ل فقا /بو�وسفألفه  خاماكنها، و

ل  ل �شـر قا قا. زاد يف اتلاتارخانية  � اتقا  ها  ن لم �رض��ي و �ينهما فرق عندو
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رد  [ . » دتها بأساً  اخر، فلم ير بااع  حنيفة عن ذلك يف �لس با لت أ : سأ / بو�وسفأ

 ].5/255 :محتارـال

 لصواب علم باأواهللا 

 ء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفتا -عفا اهللا عنه-خدا نظر 

 » پالتین «کاشتن دندان افتاده و بستن آن با 

 م دار االفتاءخدمت علماي محتر
  ، دندان مصنوعی ، اینجانب چند سال پیش روي لثه دندان طبیعی با عرض سالم

 . نظر شرع را در مورد درستی و نادرستی این عمل بیان فرمایید.  ام کاشته

 (اجلواب باسم ملهم الصواب) 

کاشتن دندان خود انسان یا دندان مصنوعی بصورت ثابت و یا متحرك و بستن آن با 
 .  ، جایز و درست است تینپال

 التنويـر:  يف رشحو

الرد حتت   وجاء يف. »، وجّوزهما �مد متحرك بذهب بل بفضةـوال �شد سّنه ال «

 رح: الشا قول

حنيفة ي�ره  باأن  ذا سقطت ثنية رجل فاإل الكريخ:  ما قاـقيد به ل »املتحرك«:  قوهل «
ميتة ول�ن يأخذ سن شاة ذكية ليشّد  و ذهٍب و�قول � كسنأ�شّدها بفّضة أن يعيدها و

استحسن ذلك و�ينهما  ،  س به وال �شبه سنه سن ميتة : البأ ل ، فقا بو�وسفألفه  ، وخا نها ماك
: سألت  ل ابو�وسف : فعل �شـر قا نيه رخا تا . زاد يف اتلا � تقا ا هفرق عندي وان لم �رض� ا

ي جّوز أ »و جوزهما �مد«:  قوهل ساً.  دتها بأ اع آخر، فلم ير با  حنيفة عن ذلك يف �لس باأ
رد [ . » م ماـال  بو�وسف فقيل معه وقيل معأما أ. و ي جّوز الّشّد بهماأ،  الفضةهب و اذل

 ].ط کویته 5/255: محتارـال
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در مورد بستن   / الزم به تذکر است که اختالف مذکور بین امام محمد و ابو یـوسف
که با فلزات دیگر هر دو قایل به  مورد فلزات دیگر،  ره است نه در، فقط با طال و نق دندان

 جواز هستند. 

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .قه7/5/1416ء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان  داراالفتا

 کند  که غسل نمودن ایجاد شبهه می  احتالم در جایی

جنب شد، و شرم مانع از این شد که بتواند  که مهمان بود  : اگر کسی در جایی سوال
 غسل بکند، نماز را چطور بخواند؟

 (اجلواب باسم ملهم الصواب)

در چنین صورتی بدون غسل نماز را اصالً نخواند، اما اگر خوف تهمت و بدظنی از 
کند و بعد قضاي آن را بجا   ، بدون قرائت و تکبیر، رکوع و سجده و قیام مردم داشت

 آورد. 

 محتار:ـيف رد ال و

ذا خيش  إ. ف ق التفا ر جنباً با م� صاـنزل ال  ذا لم يتدارك مسك ذكـره حىتإ،  تنبيه «
�ر�ع شبه ة ونيٍة وحتر�مٍة ف�فع يديه و�قوم و قراء نه يص� بغيـرأم  يها الر�بة يتستـر با

 ].ط کویته 1/119: محتارـرد ال[ . »امداد  مص�ـال

 لصواب  واهللا اعلم با
  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفتا
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 اغتسال از مقاربت جنی

شود یا  آن زن غسل فرض می کند، بر ) مجامعت  از نوع انسان اگر جنی با زنی ( -1
 خیر؟
کند، آیا بر آن شخص غسل الزم  از نوع جن) وطی  انسانی با زنی ( و بالعکس اگر -2

 است یا خیر؟
 آیا نکاح انسان و جنّ جایز است یا خیر؟ -3

 بینوا توجروا.

 (اجلواب باسم ملهم الصواب)

 ، چندین احتمال دارد: که از آن استفتاء شده است اي  مسئله
؟ در هر دو صورت انزال منی  این مجامعت در حالت بیداري است یا در خواب

آید یا خیر؟ اینها هشت  شود یا خیر؟ و باز در هر صورتی جن بصورت انسان می می
 صورت شدند.

چه انزال شود، اگر آید بر وي غسل واجب می در عالم بیداري و بصورت انسان میاگر 

 : است فرموده  »الرائق البحر«، صاحب  نشده است

�سة الصور�ة  مجاـ، لوجود ال ، فوطئها وجب الغسل آدمّية ذا ظهر لرجل جنية يف صورة إ«
 .» ل السبب مفيدة لكماـل ا

شود، برابر است که  نشود، غسل واجب نمی  انزاال منی و اگر در عالم خواب باشد و
 . بصورت انسان بیاید یا غیر، که این دو صورت را شامل است

شود بدون چه ایالج هم بداري است و بصورت انسان نیست اگرو اگر در حالت بی
 شود. انزال منی غسل واجب نمی

 و يف الرد:

ويج ال مع� ز ذا جاإأجد ما أجد تي� مراراً و و قالت ميع ج� يأ: ل محيطـفيف ال «
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 ].1/119: محتارـرد ال[ . »و االيالج أو االحتالمهغسل عليهم النعدام سببه و

 . ، انزال منی است مراد از احتالم . و  انسان است  مراد از ایالج ادخال عضو مخصوص

 يف الرد: و

ن رأته رص�اً  ء فا ماـذا لم تر الإأنّه مقيد   : وال �يف ل الفتح حيث قا  وقيد به يف «

 . » نه احتالم كأ وجب
لو اینکه مجامعت انجام  از این عبارت معلوم شد که اگر جن بصورت انسان نباشد، و

 شود. نمی ، غسل الزم ) نشده است صوري و حقیقی گیرد لیکن چونکه ادخال ذَکر انسان ( 

 ويف الدر:

محتار مع ـالدر ال[ . » ذا لم ت�لإآدّ� احرتاز عن اجلّ�  ند ايالج حشفة �ب الغسل ع «

 ].1/119: الرد

ادخال  -باشد می که سبب وجـوب غسل -کند که مراد از ایالج  این عبارت تایید می
 . آلت تناسلی انسان است

غسل الزم  م بشودهکه به شکل انسان ظاهر نشود گفتیم اگر ایالج  و در صورتی
که به شکل انسان نیست در وجود   این صورت ، لذا در معنویه هگردد، بدلیل مباین نمی

،  دیده شده است - که سبب انزال منی است  که همان ایالج آلت تناسل انسان -سبب غسل 
، با انسان مجامعت کند، بنابراین غسل بر وي  است که یک حیوان مثال: میمون  گویا چنان

،  ایالج عضو مخصوص انسان سـبب کامل براي انزال منی است گردد، چرا که راجب می 
 که جن باشد یا حیوان. ، برابر است نه ایالج غیر انسان

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه21/1/1414ء حوزه علمیه دار العـلوم زاهدان  داراالفتا
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 دیدن متیمم آب را در خالل نماز

 شود یا خیر؟  تیمم در اثناء نماز آب را دید آیا نمازش باطل می: اگر شخصی م سوال

 (اجلواب باسم ملهم الصواب)

در اثناي نماز آب را دید و قادر بر استعمال آن بود نمازش  ،  ، اگر شخص متیمم بله
 شود. باطل می

 يف الدر:و

رد [ . » لو مرة مرةف لطهره و اك  حة يف صلوة با ء ولو ا قدرة ما.... و ي اتليممقضه أ ناو «

 ].1/186: الدر یمحتار علـال

 لصواب علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 خواندن نمازهاي دیگر با تیمم نماز جنازه 

 : فرمایند علماي دین در مورد مسئله ذیل می چه
 واند با همان تیمم نماز فرض را بخواند؟ت می کند، آیا  اگرکسی براي نماز جنازه تیمم

 (اجلواب باسم ملهم الصواب)

تواند نماز فرض و  نمی کرده  جنازه که براي نماز  در صورت موجود بودن آب با تیمم
 نفلی دیگر بخـواند.

 يف الرد:و

أي فان تيممـها جتوز به سائر الصلوات ل�ن عند فقد  »خبالف صلوة اجلنازة«:  قوهل «
لم ي�ن ذا إ  خريأزة  جنا نّما جتوز به الصالة ىلع ف فوتها فا ذا خاإواما عند وجوده  ، ماءـال

 ].1/180: محتارـرد ال[ . »ده ح فا . ا ال �وز به غيـرها من الصلواتكما مّر، و صل  بينهما فا
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 علم بالصواب أواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 )  جانمازي تیمم برسجاده (

جا نماز) یا پارچه  ( تواند در منزل بر سر مصلی می که آب نباشد انسان آیا در صورتی
که بر پارچه اصالً گرد و غبار وجود  ها. البته در صورتی تیمم بکند، خصوصا در شهرستان

 نداشته باشد؟ 

 (اجلواب باسم ملهم الصواب)

 .  غبار نباشد، تیمم جایز نیست صورتیکه بر پارچه اصال گرد و در

 : يف اهلنديهو

ن  االعيا  ما اشبهها من دة أو وسا و بلداً أ وأرأن يرضب بيديه ثو�اً  وصورة اتليمم بالغبا «
ره  يرتفع غبا ثو�ه حىت  أو ينفض  يديه تيمم ر ىلع ن اوقع الغبا ر، فا هرة اليت عليها غبا الطا

: ةاهلندي[ . » محيطـال كذا يف يديه يتيمم ر ىلع الغبا  ذا وقع إاء فيف اهلو ر الغبا  فيـرفع يديه يف

 ].1/171: محتارـكذا يف رد الله. والعبارة و 1/27

 علم بالصواب أو اهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفتا

 است کـه براي تالوت قرآن انجام داده  نماز خواندن با تیممی

 تواند با این تیمم نماز فرض بخواند؟  ، آیا می کرده اگر شخصی براي تالوت قرآن تیمم 

 (اجلواب باسم ملهم الصواب)

 تواند نماز بخواند.  ، با آن تیمـم نمی که براي تالوت قرآن انجام داده  تیممی
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 يف الدر:و

 .  » لوا لو تيمم دلخول مسجد أو لقراءة لم جتزالصالة به قا« 

 الرد:  و يف

دة مقصودة  منوي عباـكون ال :  مرانأهو لفقد الرشط و  أي »ملم جتز الصالة به«:  قوهل«
 ].1/179: محتارـرد ال[ . » رة �ونها الحتل بالطهاو

 علم بالصوابأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه 22/12/1417هدان  داراالفتاء حوزه علمیه دارالعـلوم زا

 از محل اصلی و جلوگیري از خروج آن  انفصال منی با شهوت

ذکر)  (  را در قصبه کـمرش آن : اگر شخصی بعد از انـفصال منی بـا شـهوت از سؤال
 نگهدارد و نگذارد بیرون بیاید آیا بر این شخص غسل الزم است یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

جـوب غسل انفصال خیر بر این فرد غسل الزم نیست چونکه منی ظاهر نشـده و در و
 . با شهوت و خروج منی شرط است نه تنها انفصال با شهوت

 قال فی الدر:

من العضو، و�ال فال يفرض اتفاقاً ألنه يف ح�م  الغسل عند خروج م�ّ  وفرض «
 . »ابلاطن

 : الشامية قال يف

ه اخل احرتازاً عن خروجه من مقرمرأه ادلـفرج الهو ذكر الرجل و »من العضو«:  قوهل «
 ما لو خرج من جرح يفأقصبة اذلكـر أو الفرج ادلاخل  ج من العضو بان بىق يفلم �ـرو

رد [ . »ل�اجع. و �شهوة فالظاهر افرتاض الغسلاخلصية بعد انفصـاهل عـن مـقـره 
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 ].44، 1/43 :يف اخلانيةو1/14 :كذا يف اهلندية 1/118 :محتارـال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه6/11/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 گردد  هاي شخص جنب خیس می اثر وضوء گرفتن لباس بر

 برد، بعد از استنجاء و دور ، از حیض یا نفاس بسر می سوال: شخصی در حالت جنابت
  پوشد و قبل از غسل کند و لبـاس پـاك می ها را عوض مـی لباس ،کردن نجاست ظاهري

ها  گردد. آیا این لباس  هایش خیس می گرفتن لبـاس گیرد و هنگام وضوء وضوء می کردن
 شوند یا خیر؟ نجس می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

هایش  که جنب یا حائضه باشد جدا شده و بر لباس  اگر آب مستعمل از بدن متوضی
 شوند. هایش نجس و ناپاك نمی بریزد لباس

 الدر:  يفو

جل (قر�ة) أي ثواب. ولو مع رفع حدث أو من م� أو حائض لعادة أو بما استعمل أل «
عبادة .... (أو) ألجل (رفع حدث أو) ألجل (إسقاط فرض إذا انفصل عن عضو و�ن لم 

مذهب، وقيل إذا استقر، ورجح للحرج. ورّد بأن ما يصيب منديل ـ�ستقر) يف يشء ىلع ال
الدر [ . »هر) ولو من جنب وهو الظاهرمتوىضء وثيابه عفو اتفاقاً و�ن كرث (وهو طاـال

 ].145، 146، 1/147: مختار مع الردـال

 و اهللا اعلم بالصواب

  -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 . قه 28/7/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 داند از کی جنب شده است  که نمی  حکم شخصی

نب شده است حکمش : اگرکسی جنب شد اما ندانست از چـه وقتی جـ سؤال
 ؟ و از چه وقتی نمازهایش را قضا بیاورد؟ چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب

شود و  ، حکم جنابت از همان روز جاري می داند که در فالن روز احتالم شده اگر می
، پس حکم جنابت از  باید از همان روز به بعد نمازها را قضاء آورد و اگر یادش نیست

 گردد. خوابیده است جاري میاي که  آخرین مرتبه

 الدر:  ويف

 .»وجد يف ثو�ه منياً أو بوًال أو دماً أاعد من آخر احتالم و�ول وراعف  «

 الرد: و يف

لّف و�رش مرتب. و� بعض النسخ: من آخر نوم،  »أاعد من آخر احتالم الخ«قولـه: «
 ].1/161 :محتارـالرد [ .»مراد باالحتالم، ألن انلوم سببه كما نقلـه يف ابلحرـوهو ال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه11/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 وضو و غسل شخصی که دندان مصنوعی دارد

 : فرمایند علماي دین درباره این مسئله چه می
ام آیا  ههاي طبیعی دو دندان مـصنوعی بـصورت ثـابت کاشت اینجانب روي لثه دندان

 شود یا خیر؟  ر وضو و غسل من اشکالی پیدا می د

 اجلواب باسم ملهم الصواب

چونکه در اینجا نیاز شدید وجود دارد، لذا اشکالی ندارد و غسل و وضوي شما 
 . درست است
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 : قال اهللا تبارک و تعالی

 .]78[الحج:  ﴾َحَرٖج  ِمنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ َعلَيۡ  َجَعَل  َما﴿

 :/عبداحلی اللكهنوی قال العالمة

عدمه اال باب الغسل وجود احلرج وعدمه بالفعل ال امكـان ازاتله و معتبـر يفـال «
كما ال   مع اماكن ازاتله كذل مرأة نقض ضفائرها للحـرج يفـىل انه ال �ب ىلع الإتری 
 ].1/285 :السعاية[ . » �ىف

 مختار:ـالدر ال ويف

حناء ولو جرمه حتته و مـاءـ�رغوث لم يصل الاب ووال يمنع الطهارة ونيم أی خرء ذب «
 .» به يفىت

 و يف الرد: 

يف مسألة احلناء والط� وادلرن » اذلخ�ة«عن » منية ـال«قوهل: (به يفىت) رصح به يف  «
 ].1/114: محتارـرد ال[ . » فـاالظهر اتلـعليل بالرضورة -ن قـال أىل إ-معلًال بالرضورة 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-نظر خدا
 .قه22/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 

 



 
 

 لخفین باب المسح علی ا

 مسح بر پوتین

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل می چه
 ؟ آیا مسح بر پوتین جایز است یا خیر

 (اجلواب باسم ملهم الصواب) 

 :ر مختاـال يف الدرو.  مسح بر پوتین جایز است

 مور:أمسحه ثالثة  رشط

نه اقل  ، أو ي�ون نقصا ) القدم مع الكعب : (كونه ساتر) �ل فرض الغسل ( ولاأل«
 .  الزر�ول لو مشدوداً  ، فيجوز يلع نع ماـاخلرق ال من

 .  لرجل كونه مشغوًال با  : اثلا�

 . »كرث ) فرسخاً فا فيه معتاد (ـ) ال ميشـيم�ن متابعة ال كونه ما (  : اثلالث

 ر: محتاـويف رد ال

خلف اذلي  نّه ا أ هر : والظا ل أن قا  يلإ...  القدم ظهر مشقوق ىلعـاجلاروق ال  �وز ىلعو «
 ].1/191: محتارـرد ال[ . » التراك يف زمانناإيلبسه 

، مشغول  پوشیدن قدم ( که چون سه شرط مذکور شود می معلوم اینطور عبارت باال از
) در پوتین وجود دارد،  آن اد به مسافت یک فرسخ و بیش ازبودن آن به قدم و مشی معت

 . آن جایز است پس مسح بر

 لصواب علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .شه 26/5/1372ء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان  داراالفتا
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 که زیر آن یا روي آن جوراب پوشیده باشد  اي مسح بر موزه

، درست است  وزه در صورتیکه جوراب زیر آن پوشیده است: آیا مسح بر م : الف سوال
 یا خیر؟
ها  تواند جوراب می ها جوراب نازك و یا ضخیمی پوشیده باشد، آیا : اگر روي موزه ب

 را مسح کند؟
واب)  (اجلواب باسم ملهم الصّ

 .  الف: اگر روي جوراب موزه پوشیده شود، مسح بر موزه درست است
 ويف البحر:

ذا إمسح عليه ـال ز ، يدّل عليه ما يف اغية ابليان من أّن ما جا فة فوق اللفا و�ذا اخلف «
. فهذا رص�ح يف ان  ها . فة لفا و أ  ن حتته خف اك ذاإكُخف  ئل الرجل حا  لم ي�ن بينه و��

  بعد ذكـر االختالف يف يضاً يقولأ. و خلف فوقها ا مسح ىلعـل تمنع ا ال الرجل   فة ىلع اللفا
 . ن ية ابليا ه عن اغ ما قدمناـاحلق ل هوجلواز و : ومنهم من افيت با ز وعدمهاجلوا
:  منيةـال  رح ابلحر بقول شا لق ىلع يف منحة اخلا /� بدين الشا يّده العالمة ابن اعأو

 خف لبس فوق .  مسح ىلعـيعلم منه جواز ال
 ].1/190: البحر الرائق[ . »مسحـ�وهما ما ال�وز عليه ال أو  أو جوخ كر�اس �يط من

که   : اگر بر روي موزه جوراب پوشید، مسح در صورتی بر آن جوراب جایز است ب
 . تري آب مسح به موزه برسد و اگر نرسد جایز نیست

 ويف الدر:

 . » فة لفا و جرموقيه ولو فوق ُخّف أوأ«
 : الشاميه  يفو

 اجلر يضاً وهذا لو اكنا (أ  مسح عليهما منفردينـال افاد جرز »ولو فوق خف«:  قوهل «
يل إ  مسحـن يصل بلل الألو فوق اخلف اال ال�وز و  س كر�ا  فلو من  ) من ج�، موق�
 ].ط. کویته 1/196: محتارـرد ال[ . » اخلف

 



 121 : باب المسح علی الخفینةکتاب الطهار

 لصواب  علـم باأواهللا 
 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه15/8/1413ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان  داراالفتا

 جوراب باالي موزهمسح بر 

 پوشیدن جوراب بر روي موزه و مسح کردن بر آن جایز است یا خیر؟ -1:  سوال
 اگر جایز نیست اعاده کردن نماز الزم است یا خیر؟ -2

 (اجلواب باسم ملهم الصواب)
که تري   است آن جوراب جایز صورتی مسح بر ، در : اگر بر موزه جوراب پوشیده1

 . رسد جایز نیست ر نمیمسح به موزه برسد، و اگ
 يف الدر: و

 .  » فة و جرموقيه ولو فوق خف أولفا أ«
 : يف الشاميةو

ي أ «نا  يضاً وهذا لو�أمسح عليهما منفردين ـافاد جواز ال »ولو فوق خف«:  قوهل «
 ىلإ  مسحـال ن يصل بللأال  لو فوق اخلف اال�وز و  س كر�ا من ج� فلو من » اجلرموق�

 ].ط کویته 1/196: محتارـرد ال[ . » اخلف 
، اگر کسی بر  که مسح قائم مقام غسل است کردن بر موزه فرض است زیرا  : مسح2

، و  آنها به موزه نرسد وضویش درست نیست که نم آب مسح بر کرد  هایی مسح جوراب
این  مبنی بر این صحت نماز. بنابر رسد وضویش صحیح است وزه میتري مسح به م اگر

 نرسیده نماز را اعاده کند. . اگر آیا تري مسح به موزه رسیده یا خیر؟ که  است
 علم بالصوابأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفتا

 
 



 
 

 باب الحیض و النفاس

 دست زدن و قرائت قرآن براي زنان آموزگار و دانش آموزان حائض

 نا: .با عرض سالم خدمت جناب موال
که قرآن را درس بگیرند یا  گیرند، جایز است که درس قرآن می  آیا براي زنان حائضه

 ؟ مدلل جواب بفرمایید. کند، حکم آن چطوراست که قرآن تدریس می خیر؟ و براي زنی

 (اجلواب باسم ملهم الصواب)

 بدون وقفه ) قرائت قرآن مسلسالً ، احمد بن حنبل ، شافعی امام ابوحنیفه نزد ائمۀ ثالثه (

ِ  الَ «: حدیث رسول اهللا بـر، بنا ان حائض و قاعده جایز نیستبراي زن ُُنُب  َ�ْقَرأ
ْ
 َوال اجل

َائُِض 
ْ
ُقْرآنِ  ِمنَ  َشيْئًا احل

ْ
 ]. ماجه الترمذي و ابن[ .»ال

) زنان  قاعدگی حیض ( ، براي زنان معلمه در حالت : قرائت قرآن جهت تعلیم الف
 رهکلمه بصورت تنفس و وقفه بعد از   کلمه به توانند می رتاً، ضرو قرآن هآموزش دهند

آموزان خود، قرآن تعلیم دهند، البته به قصد تعلیم باشد نه قرائت قرآن ولی  نش، به دا کلمه
 یک آیه را تکمیل نخوانند.

 البحر:  يف و

،  لكمة  مةلك  ن معلّمة فينبيغ هلا ان تعلّم الصبياـضت ال ذا حا�: و غ�هاانلهاية و  و� «
:  � اخلالصة... و آية  وي تعلم نصف قول الطحا ، وىلع قول الكريخ تقطع ب� اللكمت� ىلع

لكمة  ن يلقن اك  س به إن انه ال بأ صّح ، واأل ئض واجلنب متأخرون يف تعليم احلاـواختلف ال
،  ة القرآن راءو� ولم ي�ن من قصده قمة اهللا. واأل أن يقرأ آية تا  قصده لكمة ولم ي�ن من

الكفاية، ط کویته.  1/214: محتارـاللفظ له، رد الو 1/200: البحر الرائق[ . »ال �يف كما 

 ].1/149: العناية هبامش فتح القدير

 



 123 : باب الحیض والنفاسةکتاب الطهار

 : قرائت قرآن به قصد دعا و نیایش ب
،  هاي وارده قرائت قرآن به قصد دعا و نیایش و خواندن اوراد معتاده و معهود در مکان

 . ان قاعده جایز استبـراي زن

 ر: محتاـويف رد ال

ت اتلـي فيها مع�  من اآليا ء أو شيئاً  وجه ادلاع حتة ىلع فلو قرأت الفا»  بقصده«:  قوهل«
: محتارـرد ال[ . » يب الليثكما قّدمنا عن العيون أل ،  س به ء ولم ترد القرآءة ال بأ دلاع ا

 ].1/51: امداد الفتاوي، 1/214

 تواند بخواند.  معناي دعائی را ندارند، بقصد دیگري نمیکه  ولی آیاتی

 يف الرد:و

هلب ال يوثرفيه  كسورة أيب ليس فيه مع� ادلاعء ) أن ما أن مفهومه (أي قوهل بقصدهو«
 ].1/214: محتارـرد ال [ . »القرآنية قصد غ�

 : حکم استماع قرآن ج
،  و زنان قاعده جایز است ، استماع قرآن براي دانش آموزان دختر در حالت قاعدگی

در دامن همسر  مبارك آنحضرت فرمودند که سر می حالی قرائت در زیرا رسول اهللا
بوده و ام المومنبن با وجود قاعده بودن قرآن را استماع  ل، حضرت عائشه اش مطهره

 کرد. می

 : احلديث الرشيف دليله من 

»  ، فيقرأ القـرآن أنا حائض ،ييتيك يف حجر اكن رسول اهللا :  لت قا ل�شه عن اع«
 ة القرآن مضطجعاً ومتكئاً ىلع م انلووي تعليق علـي هذا اخلرب فيه جواز قـرآء ل االما وقا

، به نقل از صحیح مسلم و 1/16: مسلمـالبيت المرأة وـحكام الأمفصل يف ـال[ . » احلائض

 ه1/67 مرجان:ـالاللؤلؤ و، 1/208ابن ماجه:  3/211: ملهمـفتح ال

 د: حکـم دست زدن به قرآن
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 . قرآن باشد که جدا از اینکه با غالفی ، مگر نیست دست زدن به قرآن براي آنان جایز

 ويف الدر:

 . »، كما مـرّ  منفصلـال بغالفه الإ  ، صحاأل  رسية يف لفا ومّسه ولو مكتو�اً با «

 ويف الرد:

من مّس  ، ل�ن ال يمنع اال طئ و حاأ و درهمأ أي القرآن ولو يف لوح »مّسهو«:  قوهل «
: محتارـرد ال[ . »ض موضع ابليااجل� و �وز مّس  ، فال مصحفـمكتوب خبالف الـال

1/214.[ 

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان داراالفتا

 وضو مس قرآن براي زن حائضه و بی

 : ، در این مسئله میان شرع متینفرمایند علماي دین و حا چه می
، جایز است یا خیر؟  ، نفساء و جنب وضو، حائض کریم براي افـراد بی  دست زدن قرآن

م فرق هآیا دست زدن هر یک از افراد فوق با  ؟ و ، مکروه است یا حرام ناجایز است اگر
 ؟ دارد یا نه

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، یعنی براي  راي تمام افـراد فوق یکسـان است) قرآن بدون غالف ب دست زدن مس (
 . ، جایز هست همه ناجایز و حرام می باشد. و اگر با غالفی باشد که از قرآن جداست

 :  ةاهلندي يفو

ُمْصَحِف (َوِمنَْها«
ْ
 َ�ُوُز لَُهَما (احلائض و ) ُحْرَمُة َمسِّ ال

َ
ُمْحِدِث ال

ْ
ُجنُِب َوال

ْ
انلفساء) َولِل

ُمْصَحِف 
ْ
 بِِغَالٍف ُمتََجاٍف َ�نْهُ  َمسُّ ال

َّ
 ].1/38: ةاهلندي[ .» إال

 



 125 : باب الحیض والنفاسةکتاب الطهار

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان داراالفتا

 ترجمه و تفسیر قـرآن مجید براي حائضه

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
 شود، بفرمایید: که زنی حائضه می هنگامی

،  تواند قرآن را بدون دست زدن به آن آیا بهنگام پرسیدن درس توسط اساتید، می -1
 نماید؟ ترجمه و تفسیر

 ؟ بفرمایید حکم خواندن آیات قرآن مجید در آن حالت چیست  -2

 (اجلواب باسم ملهم الصواب )

که قرآن مجید را بـه فارسی و   براي معلمات و متعلّمات حائض و قاعده جایز است
که آیات قرآن مجید را   کنند، و یا در برگه امتحانات جواب دهند. بشرطی ره ترجمه غی

 کامال شفاها نخوانند.

 اعالء السنن: يفو

ن حبسب  ل انه قرآ ال ان يقاإلعر�ية  وال �ىف ان ترمجة القرآن ليس بقـرآن ولو اكن با «
فظ بما �وز هل اتلللقرآن ولفظ اجز �سـقط عـنه القراءة ب ، فثبت بذلك ان العـا مع�ـال

  نـحوها ال�سـّ� كما أن ترمجة القرآن بالفارسية و، ف غ�ه سواء، والعر� و ه يؤّدی معنا
 ].4/132: اعالء السنن[ .» يضاً أ�سّ� قرآناً  لعر�ية ال ، كذلك ترمجته با قـرآناً 

 : نصهمنار، ما ـال رسم القران بمثل ما رسمه به يف قال فی التوضيح بعد ما و

ز الصالة  حق جوا انلظم ر�ناً الزماً يف : انه لم �عل /ىب حنيفهأ  وقد روی عن «
زت  الصالة من غ� عذر جا  فقط حىت لو قـرأ بغ� العر�ية يفمع� ـخاصة، بل اعتبـر ال

 . » الصالة عنده
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،  ئض احلاقراءة اجلنب وغـ� جواز الصـالة ك يخاصة) ألنه جعله الزماً فـ (  ل انما قاو«
: اعالء السنن[ .» رسية �وز، ألنه ليس بقـرآن لعدم انلظم لفا حىت لو قرأ آية من القرآن با

 ].كذا يف قمر االقامر. 4/137

 ،که آیات قرآنی را کامال نخواند  ) این است قاعدگی حکم خواندن قرآن در زمان رگل (
بقصد تعلیم هر کلمه بخواند، البته کلمه با تنفس و وقفه آنی بعد از  کلمه به  بلکه بصورت 

 .! باشد نه تالوت قرآن

 البحر: يفو

ِإَذا . ] جه الترمذي و ابن ما[ »ال احلائض شيئاً مـن القرآن ،ال يقرأ اجلنب «: قال«

 
ْ
بْيَاَن لَكَِمًة لَكَِمًة َوَ�ْقَطَع َ�ْ�َ ال ْن ُ�َعلَِّم الصِّ

َ
ُمَعلَِّمُة َ�يَنْبَيِغ لََها أ

ْ
لَكَِمَتْ�ِ ىلَعَ قَْوِل َحاَضْت ال

ُروَن يِف َ�ْعِلي خِّ
َ
ُمتَأ

ْ
َُالَصِة َواْختَلََف ال

ْ
َحاوِيِّ ُ�َعلُِّم نِْصَف آيٍَة...يِف اخل َكْريِخِّ وىلََعَ قَْوِل الطَّ

ْ
ِم ال

 َ ُن لَكَِمًة لَكَِمًة َول َس بِِه إْن اَكَن يُلَقِّ
ْ
 بَأ

َ
نَُّه ال

َ
َصحُّ �

َ ْ
ُُنِب َواأل

ْ
َائِِض َواجل

ْ
ْن احل

َ
ْم يَُ�ْن ِمْن قَْصِدهِ أ

ًة .ا   آيًَة تَامَّ
َ
 َ�ىَْف  هَ�ْقَرأ

َ
ُقْرآِن َكَما ال

ْ
 َولَْم يَُ�ْن ِمْن قَْصِدهِ قَِراَءُة ال

َ
ْو�

َ ْ
: البحر الرائق[. ». َواأل

 ].1/149: الكفاية، العناية هبامش فتح القدير. 1:149: محتارـو الفظ له. رد ال 1/200

دعائی و نیایشی دارند اگر بقصد دعاء و نیایش قرائت کند یا اوراد که معنی   ولی آیاتی
 . معتاده و معـهوده را بخواند، جایز است

 الرد:  يفو

ُ بَِقْصِدهِ « يَاِت الَّيِت ِ�يَها َمْعَ� (قَْوهلُ
ْ

ْو َشيْئًا ِمْن اآل
َ
اَعِء أ َفاحِتََة ىلَعَ وَْجِه ادلُّ

ْ
ْت ال

َ
) فَلَْو قََرأ

اَعِء َولَمْ  يِب اللَّيِْث  ادلُّ
َ
ُعيُوِن ِأل

ْ
ْمنَاُه َ�ْن ال َس بِِه َكَما قَدَّ

ْ
 بَأ

َ
ِقَراَءَة ال

ْ
: محتارـرد ال[ .»تُرِْد ال

 ].1/51. امداد الفتاوي: 1:214

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان  داراالفتا

 



 127 : باب الحیض والنفاسةکتاب الطهار

 .قه 19/11/1417

 ي حائضهشنیدن آیه سجده برا

 شود یا خیر؟ آیا بر زن حائضه اگر آیه سجده را بشنود، سجده واجب می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 . بر زن حائضه سجده تالوت واجب نیست

 : يف اهلنديهو

 َسْجَدَة َعلَيَْها. َكَذا يِف اتلَّتَارَْخاِ�يَّ «
َ

ْجَدِة ال َائِِض إَذا َسِمَعْت آيََة السَّ
ْ
ْغَرى احل  . » ةَوِ� الصُّ

 ].1/38: اهلندية[

 لصواب  علم باأواهللا 

  -پعفا اهللا عنه  -خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان داراالفتا

 وضو، حائض و جنب مس قرآن براي شخص بی

وضو، حائض و جنب جایز است یا  زدن به قرآن مجید براي افراد بی : آیا دست سوال
؟ و آیا دست زدن هر یک از افراد فوق با  یا حرامخیر؟ و اگر ناجایز است مکروه است 

 ؟ هم فرق دارد یا نه
 لطفاً با دلیل جواب دهید.

 اجلواب باسم ملهم الصواب

وضو   ، جنب و بی ، نفساء ) بدون غالف براي شخص حائضه دست زدن مس قرآن (
 .  . یعنی براي همه این افراد جایز نبوده و حرام است یکسان است

 : اهلندية يفو

 َ�ُ (َوِمنَْها«
َ

ُمْصَحِف ال
ْ
ُجنُِب وَ ) ُحْرَمُة َمسِّ ال

ْ
 وُز لَُهَما َولِل

َّ
ُمْصَحِف إال

ْ
ُمْحِدِث َمسُّ ال

ْ
ال
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 ].1/38فتاواي هندیه: [. »بِِغَالٍف ُمتََجاٍف َ�نْهُ 

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان داراالفتا

 عت با حائل در حالت حیضمجام

؟ اگر جماع  که شلوار پوشیده باشد، جماع چگونه است  در حالت حیض در حالی
 ؟ صورت بگیرد حکمش چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب

گناهی را مرتکب شد باید  ، و اگر فردي چنین  کردن حرام است در حالت حیض جماع
کند و بر عمل   طال یا نصف آن تصدق که به اندازه یک دینار  کند و مستحب است  توبه

 زشت خود نادم باشد.

 احليض: فصل  ر يف مختاـال الدر و يف

َْت إَزارٍ وَ «
َ

بٍَة وَ َ�ْمنَُع قُْرَ�اُن َما حت
ْ
ٍة َوُرك لَْو بَِال َشْهَوٍة، وََحلَّ َما َعَداُه ، َ�ْعِ� َما َ�ْ�َ رُسَّ

 .» ُمْطلًَقا

 :/قال ابن عابدين الشامي

» ُ
ُ

بَةٍ َ�ْعِ� « قَْوهل
ْ
ٍة َوُرك ْتََها  » َما َ�ْ�َ رُسَّ

َ
بَِة َوَما حت

ْ
ك ِة َوَما فَْوَ�َها َوالرُّ َّ َ�يَُجوُز اِالْسِتْمتَاُع بِالرسُّ

َخ  ،َولَْو بَِال َحائِلٍ  َوْطِء َولَْو تَلَطَّ
ْ
ط  1/214: محتارـرد ال[. »دماَوَ�َذا بَِما بَيْنَُهَما حِبَائٍِل بَِغْ�ِ ال

 .هکویته

 الرد:  ل يف قاو

فُُه الَزَ�ة« ْو نِْصِفِه، َوَمرْصِ
َ
قُُه بِِدينَاٍر أ  ].1/281: محتارـرد ال[. »َوُ�نَْدُب تََصدُّ

 لصواب  علم باأواهللا 
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  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان  داراالفتا

 ارضاي غریزه جنسی در غیر از محل شرعی

،  ، باالي شکم باستثناي مقعد) از قبیل بغل (  ر غیر از محل شرعیارضاي غریزه جنسی د
 ؟ ، چگونه است الي زانو و... از لحاظ شرعی

  اجلواب باسم ملهم الصواب

 هیچ مانعی ندارد، اگر بطور کلی محل اصلی را ترك ندهد.

 الرد: ويف

َها ذِلَ « نَّ اَغيََة َمسِّ
َ
َها َوُهَو َجائٌِز َ�ْطًعا. ا فََحلَّ لََها اِالْسِتْمتَاُع بِِه َوِأل نَُّه اْسِتْمتَاٌع بَِ�فِّ

َ
َكِرهِ �

َزاِر فَكَ ه ِ
ْ

َْت اإل
َ

 َما حت
َّ

يَع بََدنَِها إال ِمَس جِبَِميِع بََدنِِه َحىتَّ بَِذَكِرهِ مَجِ
ْ
ْن يَل

َ
ُ أ

َ
نَُّه َ�ُوُز هل

َ
َذا ِ�َ . ِأل

 ْ
َ

 َما حت
َّ

ِمَس جِبَِميِع بََدنَِها إال
ْ
ْن تَل

َ
يَع بََدنِِه َحىتَّ َذَكَرهُ لََها أ َزاِر مَجِ ِ

ْ
 ].1/214: محتارـرد ال[. »َت اإل

تواند از تمام بدن او استمتاع بگیرد، در غیر از ایام قاعدگی  وقتی در حال قاعدگی می
. فقط در ایام قاعدگی حق استمتاع از ناف تا زانو  بطریق اولی استمتاع براي او حالل است

 مقاربت در حال قاعدگی نشود.را ندارد، تا که مرتکب 

 مسلم:  صحيح  ملهم رشحـال  فتح يفو

كر أو القبلة أو المبارشة فيما فوق الرّسة وـال« معانقة أو اللمس، أو ـحتت الّركبة باذلَّ
 ].1/456: ملهمـفتح ال[. »ذلك حالل باتفاق العلماءغ� ذلك، و

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان تاداراالف
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  استفاده از داروي ضد حیض در رمضان

ي خود، قرص بخورد تا  کنترل عادت ماهیانه ماه مبارك رمضان براي  اگر زنی در
بگیرد، آیا ایام عادت ماهانه خود را  نشود، و ماه مبارك رمضان را روزه  ي او قضا  روزه

 روزه بگیرد یا خیر؟

 ملهم الصواب اجلواب باسم

) دیده  یعنی حیض آري روزه بگیرد، چونکه در این روزها پاك است و سبب فطر (
 .  نشده است

 و يف الرد:

أي ظهوره منه إىل خارج الفرج ادلاخل، فلو نزل إىل  »بروز ادلم من الرحم«قوهل: «
ط  1/208 :محتارـرد ال[ .»الفرج ادلاخل فليس حبيض يف ظاهر الرواية، و�ه بفىت. قهستا�

 ]کویته

 يف الرد:و

فلو أحست به فوضعت الكرسف يف الفرج ادلاخل ومنعته من اخلروج ف� طاهرة «
 ].ط کویته 1/225: محتارـرد ال[ .»مّ� يف القصبةـكما لو حبس ال

، ازقبیل خوردن قرص و یا کار گذاشتن  و استعمال ادویه براي جلوگیري از حیض
 جایز است. -برد زیادي دارد کار  در علم پزشکیکه  -  دیافراگم روي دهانه رحم

 : مصنف عبدالرزاق يفو

ول بها  امرأة تطا  عن ء من طر�ق واصل مو� ابن عيينة عن رجل سأل ابن عمر جاو«
ء  ما ، و نعت ابن عمر ساً  ، فلم ير به بأ ادلم عنها  اً يقطع رادت أن �رشب دواء دم احليضة فأ

مصنف [ .»ل عـن ذلك فـلم يــر بـه بأساً  �ُسأ ىب نـجيح أعت ابن ل معمر: و سم األراك، قا
 .]210عبداهللا بن عمر: ص  هموسوع 01220رقم  1/318عبدالرزاق: 

 لصواب  علم باأواهللا 
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  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان داراالفتا

 استفاده از دارو براي جلوگیري از حیض در ماه رمضان

،  هاي جلوگیري در ماه رمضان براي بـند شـدن حیض : استفاده کردن از قرص والس
 درست اسب یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

آید و  این مشخص است تا زمانیکه ایام حیض شروع نشده زن پاك بـه حسـاب می
 . و استعمال دارو و قرص جایز است بشرطی که سالمتی گرفتن بر وي الزم است روزه 

و همچنین اگر با شوهر ارتباط داشت باید از او  ،زن بر اثر استعمال دارو به خطر نیفتد
اش بر شوهر الزم است و  اجازه بگیرد مثالً: اگر زن مطلقه در ایام عدت قرار دارد و نفقه

اش اضافه شود و از شوهر نفقه بیشتري  کند تا ایام عده زن از قرص جلوگیري استفاده می
 .]76م: ص  حکا وي و ا فتا 3/0278کا حل:   اور ان کی مسایل  آپ [.  نیستبگیرد صحیح 

 : رشحهالتنوير و  و يف

 .»ر�نه بروز ادلموهو احليض دم من رحم و«

 يف الرد:و

 ىلإخارج الفرج ادلاخل فلو نزل  ىلإأي ظهوره  »ر�نه بروز ادلم من ارحمو«قوهل: «
فوشعت الكرسف يف الفرج  فلو احست به الفرج ادلاخل، فليس حبيض يف ظاهر الرواية.

: محتارـرد ال[. »م� يف قصبةـمنعته من اخلروج ف� طاهرة كما لو حبس الادلاخل و

1/207.[ 

 يف مصنف عبدالرزاق:و

عن امرأة تطاول بها ادلم احليض فأرادت ان �رشب دواًء يقطع ادلم  وسئل ابن عمر«
يب �يح أسمعت ابن االراك. قال معمر: و ماء نعت ابنبأساً. و عنها فلم ير ابن عمر
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 ].1/318مصنف عبدالرزاق: [. »�سأل عن ذلك فلم ير به بأساً 

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه-خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان  داراالفتا

 هاي ضد حاملگی موقت و دایم دارو استفاده

) جایز است یا خیر؟ قبل از  جلوگیري داروهاي ضد حاملگی ( ها و آیا مصرف قرص
 .؟ لطفاً توضیح دهید حاملگی و یا بعد از انعقاد نطفه در رحم

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، البته  هاي جلوگیري از حاملگی براي مدت موقتی جایز است استفاده از قرص -1
ین ببرد جایز که صالحیت بارداري را بکلی و براي همیشه از بین نبرد. اگر از ب  بشرطی
 . نیست
، بخاطر عذر  روز) اسـتقرار او در رحـم 120سقط جنین پیش از تکمیل چهار ماه ( -2

 ، اگر بدون عذر باشد فقهاء با هم اختالف نظر دارند. جایز است
، گناهکار  کـه درست نـیست و شخص مـرتکب چـنـن عـملی است   قول راجح آن

 .  وز) این عمل حرام استر 120شود، و بعد از مدت مذکور ( می

ا دليل األأ  ول يف الفقه االسالمي للزحييل:مّ

غ�ها لفرتة مؤقتة دون أن ل موانع احلمل احلديثة اكحلبوب و�ناءاً عليه �وز استعماو«
�وز استعمال رتتب عليه استئصال اماكن احلمل وصالحية اال�اب. قال الزر�يش: وي
الفقه [. »منع احلبل باللكيةـ�وز اتلداوي ل الدلواء يف وقت دون وقت، اكلعزل، وا

 ].3/555: دلتهأسالمي واإل

 :الرد  نی ما يف الثا ودليل 
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ْصل ـوال أقول باحلل، إذ ال»: اخلانية« ويف كراهة
َ
يد ضمنه ألنه أ محرم لو كرس بيض الَصّ

يد، فلما اكن يؤاخذ باجلزء فال أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بغ� ع . ... هذر االَصّ
لو أرادت اإللقاء قبل ميّض زمن ينفخ فيه الروح هل يباح هلا ذلك أم »: اذلخ�ة«ونقل عن 

ماَء بعد ما وقع يف ـال؟ اختلفوا فيه، و�ن الفقيه يلع بن موىس يقول: إنَّه ي�ره، فإَنّ ال
». ه��ةالَظّ «الرحم مآهل احلياة فيكون هل ح�م احلياة كما يف بيضة صيد احلرم، و�وه يف 

رد [. »هقال ابن وَْهبان: فإباحة اإلسقاط �مولة ىلع حالة العذر، أو أنها ال تأثم إثم القتل ا

 ].ط کویته 2/412: محتارـال

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -نظر خدا
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان داراالفتا

 زند، قبل از والدت فر خون رویت شده هنگام وضع حمل

کند، آیا نمازهایش  زنی در وقت وضع حمل قبل از تولد فرزند، خونی را مشاهده می
 را بخواند یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

نوزاد، رویت شود، خون استحاضه که قبل از ظاهر شـدن بـیشترین قسـمت  خونی 
ه پبدا کرد براي باشد و باید وضو کرده و نمازهایش را بخواند. و اگر جریان خون ادام می

 هر نماز وضو گرفته آن نماز را بخواند.

 يف الدر:و

 ].1/209: مختارـالدر ال[. »لو قبل خروج اكرث الودل، استحاضةوما تراه... حامل و«

 يف اهلندية يف بحث االستحاضة:و

: اهلندية[. »ما تراه احلامل ابتداء أو حال والدتها قبل خروج الودل، كذا يف اهلدايةو«
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1/38.[ 

 يف الدر:و

ذا خرج الوقت بطل، أي َظَهَز إنفًال فوء للّك فرض ثم يص� فيه فرضاً وحكمه الوضو«
 .»َحَدثه السابق

 يف الرد:و

أي بالوضوء فيه أي يف  »ثم يص� به«قوهل: أو صاحبه،  أي العذر »حكمهو«قوهل: «
 ].1/223: محتارـرد ال[. »الوقت

 لصواب  علم باأواهللا 

  -هللا عنهعفا ا -خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان  داراالفتا

 شود که بعد از سقط بچه رویت می حکم خونی 

 آید نفاس است یا خیر؟ که بعد از آن می  کند، خونی  اي سقط که بچه : زنی  سوال

  اجلواب باسم ملهم الصواب

ی که بعد اگر اعضاي آن مثل دست و پا و ناخن و مو و غیره درست شده بودند خون
کدام درست نشده بود پس  مذکور هیچ   . و اگر از اعضاي از آن بیاید خون نفاس است

نگاه شود اگر این خون سه روز ادامه دارد و قبل از این مدت زن مذکور پانزده روز پاکی 
شود و اگر سه روز ادامه نداشت  که مانع نماز و روزه می  م داشته بود این حیض استه

شود که نه مانع از  محسوب می  پانزده روز پاکی نداشته این خون استحاضه یا قبل از او
 . شود و نه از روزه نماز می

 يف الدر:و

ْو ُظْفر أو َشْعر ودل حكماً فتص� و«
َ
�سقط ظهر بعض خلقه كيد أو رجل أو أصبع أ

مر� حيض ان دام ثالثاً ـالن لم يظهر به يشء فليس �يشء وإمرأة به نفساء... فـال
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قدمه لم يت استحاضة أي ان لم يدم ثالثاً وتقدمه طهر أو دام ثالثاً واالوتقددمه طهر تام و
 ].1/221: محتارـرد ال[. »تقدمه طهر تام الطهر تام أو لم يدم ثالثاً و

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان داراالفتا

 شود اش با عمل جراحی متولد می که بچه نفاس زنی 

 : این مسئله فرمایند علماي عظام در چه می
شود و فـرزند از مـحل شکـم برداشته  زنی براي متولد کردن فرزندش جراحـی مـی

آید، آیا این  آید و اگر چنانچه بیاید از محل زخم جراحی می شود حاال خون نفاس نمی می
 زن نفاس دارد یاخیر؟

 ملهم الصواب  باسم  اجلواب

حساب   ها نفاس در صورت مذکور از محل جراحی اگر خون بیاید این خون
 . شوند ولی این زن صاحب جرح سائل است نمی

) بیاید  یعنی عضو مخصوص زن خون بعد از عمل جراحی از محل اصلی ( اما اگر
 شود. نفاس حساب می

 يف الدر:و

فساء، و�ال فذات جرح و�ن ثبت لـه فلو ودلته من رّستها إن سال ادلم من الرحم فن«
 .»أحاكم الودل

 :/وقال الشامي

من قبل رستها، بأن اكن ببطنها جرح فا�شقت »: ابلحر«عبارة  »من رستها«قوهل: «
». حبر«ألنه وجد خروج ادلم من الرحم عقب الوالدة.  »فنفساء«. قوهل: هوخرج الودل منها ا 

أي فتنقيض به العدة  »إن ثبت هل أحاكم الودل«قوهل: أي بأن سال ادلم من الرسة.  »و�ال«قوهل: 
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. 1/219: محتارـرد ال[. »وتص� األمة أم ودل ولو علق طالقها بوالدتها وقع لوجود الرشط

 ].1/37: كذا يف اهلندية

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان  داراالفتا

 طهر متخلل 

روز ادامه پیدا کند چه  15بین دو دم باشد و مدت   که متخلل از والدت طهري بعد
 حکمی دارد؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب
 آید. طهر مذکور اگر در اثناء چهل روز باشد نفاس بحساب می

 : يف اهلنديةو

وان  /حنيفه ىب أبـع� يـوماً بـ� ادلمـ� نـفاس عـند  راأل متخلل يفـالطهر ال «
 ].1/37 :اهلندية[ . » عليه الفتویمخسة عرش فصاعداً و اكن

 علم بالصوابأواهللا 
 -عفا اهللا عنه-خدانظر 

 .قه24/3/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

پنج روز کامل حیض دیده و بعد چهارده روز پاك شده و باز خون دیده 
 است

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
کامل حیض دیده و بعد منقطع شده و دوباره بعد از  اول ماه را پنج روز کسی اگر

، این حالت فقط در  چهارده روز دیگر بصورت یک لکه تا چهار روز حیض شده است
که به این  آمده است و حاال این اولین بار است سال دو بار یا بیشتر براي او پیش نمی
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 شود. صورت دو ماه پشت سر همین طور می
 ؟ شود یا حیض کرده بفرمایید این استحاضه حساب می لطف

 اجلواب باسم ملهم الصواب
روز طهر  14که خون را بصورت لکه دیده است یک روز را به  از چهار روز آخر

شود و سه  اضافه کند و مدت طهر پانزده روز کامل کند، یعنی مدت اقـل آن تکمیل می
 ي روز اول از چهار روز را قضا بیاورد. رود پس فقط نمازها روز دیگر حیض بشمار می

 : رسائل ابن عابدين و يف

ة (أي بأن رأت مثال ثالثة دماً ومخسة مـذكورـأی ىف الصورة ال،  ولو اكن الطهر اثلا� «
ة ر�ـعة عرش، فطهرها مخسأ (  مخسة عرش طهراً ثم استمر ادلم)عرش طهراً و�وماً دماً و

) ب� الطهر�ن  متوسطـضها اثلـا� يبتدأ من ادلم الحيعرش) و� بعد اثلالثة احليض (و
ىل ذلك ايلوم يومان من الطهر اذلی بعده ألن ذلك إ) بأن يضم  ىل ثـالثةإ وهو ايلوم ادلم (

متوسط ودم االستمرار ـما اكن ناقصاً عن مخسة عرش لم يصلح فاصًال ب� ادلم الـالطهر ل
احليض خبالف ما مر كما  كملة اعدتها يفتل متواىل فأم�ن أخذ يوم� منهـاكدلم ال  فاكن

 ].1/98 مجموعه رسائل ابن عابدین:[ . » اتلتارخانية افاده يف
 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 زن مستحاضه که بیش از عادت بیماریش ادامه پیدا کند

کم و بیش ادامه  روز 50یا  40ش شروع شود و تا مدت ا : اگر زنی بیماري زنانه سؤال
) شروع شده است و مدت قاعدگی  حیض کند و این بیماري از مدت قاعدگی ( پیدا

 اش را بگیرد؟  این زن چگونه نماز و روزه ،معموال هفت روز بوده
 اجلواب باسم ملهم الصواب

جموعه روزهایی که بیمار ، لذا از بین م چون عادت ماهیانه این خانـم هفت روز بوده
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 باشند. شود و بقیه روزها استحاضه می شود هر ماه هفت روز حیض حساب می می
که این هفت روز در همان روزهاي ماه حساب شود که عادت قبلی آن  ناگفته نماند
 .  زن بوده است

شوند و در بقیه روزهاي  که در ایام حیض نماز و روزه ساقط می حکم آن این است
،  نامند، غسلی الزم نیست فقط در وقت هر نماز فرض را استحاضه می ي که آنبیمار

 . وضوء بگیرد و در آن وقت هر چند نماز بخواند جایـز است
و آن هم در صورتی است که جریان خون در تمام وقت نماز ادامه داشته باشد، اما اگر 

رتی نمازها را زمانی کند در چنین صو بعضی وقتها کالً قطع شود و گاهی ادامه پیدا
 بخواند که پاك باشد و نیازي به غسل ندارد.

 الدر: و يف

 . »�رثهما.....استحاضةأجاوز �ـرث انلـفاس أو عـ� العـادة وأ�رثه أو أالزائد ىلع و «
 يف الرد: و

معتادة فما زاد ىلع اعدتها و�اوز ـأما ال ،مبتدأةـأي يف حق ال »والزائد ىلع أ�رثه«قوهل: «
  ].1/208:محتارـرد ال[ . »رشة يف احليض واألر�ع� يف انلفاس ي�ون استحاضةالع

 الدر: ويف

لو نفًال اكمًال ال يمنع صـوماً وصلوة و وقتاً  كر اعف دائم م استـحاضة حكمه  دو «
 
ً
 ].1/218:محتارـرد ال[ .» ومجااع

 : يـر ورشحه التنو يف

...ثم يص� به فرضاً  م للوقت. الال رضنـحوه للك فـوحكـمه الوضـوء الغسـل ثـو�ه و «
 ].224، 1/223 :محتارـرد ال[ . » ذا خرج الوقت بطلإنفًال....فو

 علم بالصوابأواهللا 
  -عفا اهللا عنه-خدانظر 

 .قه6/8/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 



 
 

 النجاس باب ا

 دیدن نجاست بر لباس یا بدن بعد از نماز

 را اعاده هایش نجاستی دید، آیا نماز خواند و بعد بر بدن یا لباساگر شخصی نماز 
 ؟ کند یا نماز او ادا شده است 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

،  ، و نماز هم خوانده هایش نجاستی چسبیده داند چه زمانی به لباس که نمی  در صورتی
 . نماز الزم نیست هبر او اعاد

 :ةاهلندي  ويف

 يُِعيُد إْن وََجَد يِف ثَ «
َ

َصاَ�تُْه ال
َ
 يَْدرِي َمىَت أ

َ
رَْهِم َوال رَثَ ِمْن قَْدِر ادلِّ

ْ
�

َ
َاَسًة ُمَغلََّظًة أ

َ
ْو�ِِه �

َصحُّ َشيْئًا ِمْن َصَالتِِه بِ 
َ ْ
مْجَاِع َوُهَو األ ِ

ْ
ةِ اإل َ َوَْهَرِة انلَّ�ِّ

ْ
َْخيِسِّ َواجل : اهلندية. [». َكَذا يِف ُ�ِيِط الرسَّ

1/61.[ 

 لصواب  اعلم بأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .قه 8/5/1418 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان داراالفتا

 کـندن پرهاي آن ، جهت  ریختن آب جوش بر مرغ ذبح شده

کـندن پـرهاي آن درست است یا   ، ریختن آب جوش جهت : بعد ازذبح مرغ سوال
 خیر؟

  اجلواب باسم ملهم الصواب

ندن پرهاي مرغ هیچ اشکالی ندارد، زیرا این آب تنها در ریختن آب جوش براي ک
قدر   کند. البته اگر مرغ در دیگ این کند که پرها را سست می مسامات پرها تاثیر می
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د، آن  ها شو گوشت  ، جذب که نجاستی که در شکـم مرغ یا ظاهر آن است گذاشته شود 
این اندازه در آب جوش که مرغ را تا   گردد. و مسلم است گوشتش حرام می وقت 

 ].ط. کویته 1/245: محتارـرد ال[ ر محتاـهكذا يفهم من عبارة رد الگذارند.  نمی

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان  داراالفتا

 حکم استفراغ بچه بر لباس مادر

 کند؟ آیا استفراغ بچه لباس را نجس می

  باسم ملهم الصواباجلواب 

هم این مورد با چه علماء درگر به مقدار پري دهن بچه باشد، (استفراغ بچه اگر 
. و  تر از آن پـلید نیست کم باشد، و لیکن صحیح این است که پـلید مـی  اختالف دارند)

 . م مانع نماز استهاضافه از مقدار یک در

 التجنيس:  ويف

يِبِّ اْرتََضَع من « هِ أالصَّ مِّ، إْن اكن ملء فيه فهو �سمِّ
ُ ْ
َصاَب ِ�يَاَب األ

َ
فإن َزاَد  ،، ثم قَاَء فَأ

رَْهِم يَمنَُع جواز الصلوة. و روي عن  نه انه اليمنع ما لم يفحش أل /يب حنيفةأىلَعَ ادلِّ
مّرة ألنها متغ�ة من لك ـيتغ� من لك وجه فاكنت �استه دون �اسة ابلول، خبالف ال

قل من ملء فيه أن كان إوهو الصحيح و /يب حنيفةغريب الرواية أل كذا ذكر يف«. »وجه

 .]1/8: حكام الصغارأجامع [». فليس بنجس

» ُ
ُ

َليَِبُّ « :قَْوهل
ْ
َكِب�ِ  »َذَكَرُه احل

ْ
ُمنْيَِة ال

ْ
ِح ال ْي يِف رَشْ

َ
نَُّه  :َحيُْث قَاَل  ،أ

َ
َوايَِة � ِحيُح َظاِهُر الرِّ َوالصَّ

ٌَس لُِمَخالََطِتِه انلَّ  َغِم .ا �َ
ْ
َل قُوُل هَجاَسَة َوتََداُخِلَها ِ�يِه خِبَِالِف ابلْ

َ
ِن  :. أ

َ
َقْوال

ْ
َح ال َو َحيُْث ُصحِّ

َوايَةِ  اِرحُ  ،فََال ُ�ْعَدُل َ�ْن َظاِهِر الرِّ ا َجَزَم بِِه الشَّ  ].ط کویته 1/102 :محتارـرد ال[. »َوذِلَ
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 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه-خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان داراالفتا

 آیا خون ماهی پاك است؟

که بر لباس شخص   : آیا ماهی خون دارد یا خیر؟ و اگر دارد، در صورتی سوال
 نمازگزار بیفتد، آیا نماز خواندن با آن لباس درست است یا خیـر؟

  اجلواب باسم ملهم الصواب

 کند.  ها را نجس نمی باس) پاك است و ل چه بزرگ باشد یا کوچک خون ماهی (

 الدر: و يف

 َدَم َشِهيٍد َما َداَم َعلَيِْه، َوَماوَ «
َّ

َيََوانَاِت إال
ْ
ِْم َمْهُزوٍل وَ  َدٍم َمْسُفوٍح ِمْن َسائِِر احل

َ
َدِم بيَِقَ يِف حل

 .»َسَمٍك 

 الرد:  ويف

») ُ
ُ

نَُّه لَيَْس بَِدٍم َحِقيَقةً  ،)وََدَم َسَمٍك  :قَْوهل
َ
نَُّه إ ،ِأل

َ
ُم �َْسوَدُّ ِأل وََشِمَل  ،َذا يَِبَس يَبْيَضُّ َوادلَّ

َوايَِة حَبْرٌ  ٌء يِف َظاِهِر الرِّ َكِبَ� إَذا َساَل ِمنُْه يَشْ
ْ
َمَك ال  ].1/234: محتارـرد ال[. »السَّ

 و يف اهلندية:

�مد رمحهما اهللا، يب حنيفة وأماء اليفسد اثلوب يف قول ـيعيش يف ال ماودم السمك و«
 ].1/46: اهلندية[. »وي قاضيخانكذا يف فتا

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان  داراالفتا

 

 



 
 

 ةکتاب الصال

که هنوز خوربثبید غروب نکرده  بعد از خواندن نماز مغرب در جایی رفت 
 چکار کند؟

ید و بـعد سوار نما اء می: اگر شخصی نماز مغرب را در فرودگاه زاهدان اد سوال
شود آفتاب غروب نکرده  رود و در آنجا که پیاده مـی سوي مغرب می هواپیما شده و به

 ، آیا بر وي اعاده نماز مغرب الزم است یا خیر؟ است

  اجلواب باسم ملهم الصواب

، و اگر  شود و نمازش درست است بر فرد مذکور نماز مغرب دوباره واجب نمی
آید که امساك روزه تا غروب  می. و از قواعد چنین بر ش درست استا روزه دار بوده روزه

 . واجب است

 : التنوير و رشحه  و يف

اِهرِ « َوقُْت بِالظَّ
ْ
 .»َ�َعمْ  ،فَلَْو َغَرَ�ْت ُ�مَّ اَعَدْت َهْل َ�ُعوُد ال

 :/قال ابن عابدين

» ُ
ُ

اِهُر َ�َعمْ  :قَْوهل َوقَْت َ�ُعوُد...  :ُث قَاَل حَبٌْث لَِصاِحِب انلَّْهِر َحيْ  ،الظَّ
ْ
نَّ ال

َ
افِِعيَُّة أ َذَكَر الشَّ

ت
ْ
افِِعيَّةِ  :قُل يَْخ إْسَماِ�يَل رَدَّ َما حَبَثَُه يِف انلَّْهِر َ�َبًعا لِلشَّ نَّ الشَّ

َ
َعرْصِ بَِغيْبُوَ�ِة  ،ىلَعَ أ

ْ
نَّ َصَالَة ال

َ
بِأ

 
َ
 يُِعيُدَها أ

َ
َفِق تَِصُ� قََضاًء َورُُجوُ�َها ال َِديِث ُخُصوِصيٌَّة ِلَعِ�ٍّ َكَما ُ�ْعِطيِه  ،َداءً الشَّ

ْ
َوَما يِف احل

ُ عَ  َالمُ قَْوهلُ َالُة َوالسَّ ت ها  .»يِف َطاَعِتك َوَطاَعِة رَُسولِكإنَُّه اَكَن : «لَيِْه الصَّ
ْ
َزُم ىلَعَ  :. قُل

ْ
َوَ�ل

َها َوُ�ْطَالنُ  ْ�َطَر َ�بَْل رَدِّ
َ
ِل ُ�ْطَالُن َصْوِم َمْن أ وَّ

َ ْ
َوقِْت  األ

ْ
َمْغرَِب لَْو َسلَّْمنَا َعوَْد ال

ْ
َصَالتِِه ال

لُكِّ 
ْ
ْعلَمُ  ،بَِعوِْدَها لِل

َ
 أ

َ
ُ َ�َعاىل  ].1/265: محتارـرد ال. [»َواَ�َّ

 لصواب  علم باأواهللا 
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  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان داراالفتا

 رقت ظهر و آغاز عص قول احوط در پایان و

 : فرمایند علماي دین درمسئله ذیل چه می
که احناف اکثریت دارند، اما به دلیل نزدیکی با شوافع از آنها متاثر   اي در منطقه

پـایان وقت ظهر و  هاند، با توجه به این مطالب و اختالف موجود بین احناف دربار شده
کنند؟  عتدال را رعایت توجه باشند، یا حـد ا ابتداي وقت عصر، حال علماي حنفی باید بی

 یا با شدت برخورد کنند؟

  اجلواب باسم ملهم الصواب

که حد اعتدال رعایت شود و این چیز سبب اختالف بین احناف و شوافع   بهتر است
، و عصر را پس از رسیدن سایه هر چیز  اقل در اول وقت آن بلکه ظهر را حد ،قرار نگیرد

 به دو برابر آن بخوانند.

 العرص:الظهر و  عد بحث مفصل حول وقتالرد ب ويف

ِمثْلِ «
ْ
 ال

َ
ْهَر إىل َر الظُّ  يُؤَخِّ

َ
ْن ال

َ
نَّ اِالْحِتيَاَط أ

َ
ِْسَالِم أ

ْ
اِج َ�ْن َشيِْخ اإل َ ْحَسُن َما يِف الرسِّ

َ ْ
 ،َواأل

َالَ�ْ�ِ  يًا لِلصَّ ِمثْلَْ�ِ يِلَُكوَن ُمؤَدِّ
ْ
َعرْصَ َحىتَّ َ�بْلَُغ ال

ْ
َ ال  يَُص�ِّ

َ
ْن ال

َ
رد [. »يِف َوقِْتِهَما باالمجاع َوأ

 ].1/264: محتارـال

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان داراالفتا
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 بجاي آوردن نمازهاي قضا شده بعد از عصـر

تواند بعد از نماز عصر  از دیر زمان چندین نماز از شخصی فوت شده، حال آیا می
 ی بجاي آورد یا خیر؟قضائ

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، فوائت را قضاء  که رنگ خورشید تغیر نکـرده است  تواند بعد از عصر تا زمانی بله می
 تواند بخواند. فقط نوافل را نمیبیاورد، 

 الدر: و يف

» 
َ

ْو َسْجَدَة تَِالَوٍة وََصَالَة جِ  ال
َ
ُْ�ُم ِمْن َكَراَهِة يُْ�َرُه قََضاُء فَائِتٍَة َو َْو ِوتًْرا أ

ْ
نَاَزٍة َوَ�َذااحل

َوقِْت بِهِ 
ْ
 فَْرٍض َوَواِجٍب ِلَعيِْنِه َ�ْعَد ُطلُوِع فَْجٍر ِسَوى ُسنَِّتِه لَِشْغِل ال

َ
 .»َ�ْفٍل َوَواِجٍب ِلَغْ�ِهِ ال

 يف الرد:و

» ُ
ُ

َوقِْت بِهِ « :قَْوهل
ْ
ْي بَِصَالتِهِ  »لَِشْغِل ال

َ
َفْجِر أ

ْ
ْي بِال

َ
  ،أ

ْ
ُمَراَد فيَِف ال

ْ
نَّ ال

َ
ْي ِأل

َ
ِعبَاَرِة اْسِتْخَداٌم أ

َالةُ   الصَّ
َ

َمُن ال َفْجِر الزَّ
ْ
ُ  ،بِال

َ
نَّ قَْوهل

َ
ورَِد ِمْن أ

ُ
ا أ   «: ُ�مَّ َهَذا ِعلٌَّة ِلَقْوهِلِ َوُ�ِرَه .َوِ�يِه َجَواٌب َ�مَّ

َ
ال

ْمُس  َعرْصِ َحىتَّ َ�ْغُرَب الشَّ
ْ
 َصَالَة َ�ْعدَ  ،َصَالَة َ�ْعَد ال

َ
ْمُس  َوال َفْجِر َحىتَّ َ�ْطلَُع الشَّ

ْ
اهُ [ ».ال وَ رَ

هُ  َ ريْ غَ لَ وَ مُّ النَّفَ عُ انِ يَ يْخَ َوقُْت  ].الشَّ
ْ
َوقِْت بَْل يِلَِصَ� ال

ْ
 نِلُْقَصاٍن يِف ال

َ
نَّ انلَّْ�َ ُهنَا ال

َ
وََجَوابُُه أ

َفْرِض فَلَْم َ�ُْز انلََّفُل 
ْ
َمْشُغوِل بِال

ْ
َِق بِهِ  ،اَكل

ْ
حل

ُ
 َما أ

َ
ا َ�َبَت وُُجوُ�ُه بَِعارٍِض َ�ْعَد َما اَكَن َ�ْفًال  َوال ِممَّ

َفَرائِِض .َوَما يِف َمْعنَاَها
ْ
َوقِْت وَُهَو  ،ُدوَن ال

ْ
إِنَُّه لَِمْعً� يِف ال

ْوقَاِت اثلََّالثَِة فَ
َ ْ
ْ�ِ َ�ْن األ

خِبَِالِف انلَّ
َفَرائِِض 

ْ
يَْطاِن َ�ُيَؤثُِّر يِف ال ِهَدايَةِ  ،َوانلََّوافِلِ  َكْونُُه َمنُْسوً�ا لِلشَّ

ْ
وِع ال رد [. »َوَ�َماُمُه يِف رُشُ

الفقه . 1/53: ةاهلنديط بیروت.  1/42: اللفظ له. اهلدايةط کویته و 1/276: محتارـال

 ].2/144: االسالمي

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه-ظرخدا ن
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان داراالفتا
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 دن و نماز نافله و نماز جنازه و سجده تالوت بعد از نماز عصرقضا آور  حکم

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در مورد مسئله ذیل چه می
آیا بعد از نماز عصر قضاي نماز و نماز نافله و نماز جنازه و سجده تالوت قرآن 

 درست است یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

. بجا آوردن نماز و نماز جنازه و سجده  ) است ریمیمکروه تح نماز نافله ناجایز (
 . تالوت جایز است

 يف الدر:و

مسجد... بعد صالة فجر وصالة عرص... الي�ره قضاء ـلو حتية الو�ره نفل قصداً و«
 .»صالة جنازةة وو سجدة تالوأفائتة ولو وتراً 

 يف الرد:و

» ُ
ُ

ا لَْو َص�َّ » قَْصًدا« :قَْوهل َز بِِه َ�مَّ َفْجُر اُْحرُتِ
ْ
َعًة َطلََع ال

ْ
ا َص�َّ َر�  َ�َطوُّاًع يِف آِخِر اللَّيِْل فَلَمَّ

فَْضَل إْ�َماُمَها
َ ْ
إِنَّ األ

 َ�ْن َقْصدٍ  ،فَ
َ

َفْجِر ال
ْ
ِع َ�ْعَد ال نَّ ُوقُوَعُه يِف اتلََّطوُّ

َ
: محتارـرد ال[. »ِأل

1/276.[ 

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان داراالفتا

 کردن و خواندن دو رکعت آن بعد از عصر و فجر طواف

: آیا بعد از نماز عصر و نماز فجر، طواف و دو رکعت طواف خواندن جایز است  سوال
 یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 باشد. اما دو رکعت طواف مکروه می ،طواف جایز است
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 الدر: ويف

يََّة َمْسِجٍد َقْص  ٌل َوُ�ِرَه َ�فْ « ِ
َ

 ِلَعيِْنِه بَْل  َوُ�ُّ َما اَكَن َواِجبًاًدا َولَْو حت
َ

ُف  ِلَغْ�ِهِ ال وَُهَو َما َ�تََو�َّ
َعيَتْ َطَواٍف  ،وُُجوُ�ُه ىلَعَ فِْعِلِه َكَمنُْذورٍ 

ْ
 .»َصَالِة َعرْصٍ ٍو ... َ�ْعَد َصَالِة فَْجٍر وَ َسْجَديَتْ َسهْ وَ َوَر�

 يف الرد:و

ُ قَ «
ُ

َعيَتْ َطَواٍف « :ْوهل
ْ
�ًا »َوَر� رَُه رَصِ

َ
َمْكُروهِ َولَْم أ

ْ
َوقِْت ال

ْ
َواُف يِف َذلَِك ال  ،َظاِهُرُه َولَْو اَكَن الطَّ

ثَاِر َ�ْن ُمَعاِذ ابِْن َ�ْفَراَء 
ْ

ِح اآل َحاوِيُّ يِف رَشْ ْخرََجُه الطَّ
َ
َعرْصِ «َوَ�ُدلُّ َعلَيِْه َما أ

ْ
نَُّه َطاَف َ�ْعَد ال

َ
�

وْ 
َ
بِْح َولَْم يَُصلِّ  أ ِ  :فَُسئَِل َ�ْن َذلَِك َ�َقاَل  ،َ�ْعَد َصَالِة الصُّ َ�ْن َصَالٍة َ�ْعَد  َ�َ� رَُسوُل ا�َّ

ْمُس  بِْح َحىتَّ َ�ْطلَُع الشَّ عَ  ،الصُّ
ْ
ْمُس َوَ�ْن َصَالٍة َ�ْعَد ال يْته ُمرَصًِّحا  .»رْصِ َحىتَّ َ�ْغُرَب الشَّ

َ
ُ�مَّ َرأ

يَ 
ْ
ِل

ْ
ِح اللُّبَاِب بِِه يِف احل  ].ط بیروت 2/36: محتارـرد ال[. »ِة َورَشْ

 لصواب  واهللا اعلم با

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .قه24/11/1417ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان  داراالفتا

 ز است که شش ماه رو  نماز در قطب شمال

مازهاي ، یک مسلمان ن که شش ماه از سال روز و شش ماه شب است  در قطب شمال
 پنجگانه خود را در آنجا چگونه بخواند؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

چنانکه در  ،اند که در آنجا اندازه کرده نماز بخواند فقهاء حکـم چنین مقامات را نوشته
شود. صحابه  حدیث آمده است که بوقت ظهور دجـال یک روز بـه انـدازه یکسـال می

گونه نماز را ادا کنند؟ آن ن زمان مردم چپرسیدند: در آ  از آن حضرت صحابه
 بکنند و نماز بخوانند. هدر جواب فرمودند: مردم انداز  حضرت

، پنج وقت نماز ادا کنند و فاصله بین نمازها  منظور اینکه در هر بیست و چهار ساعت
فاصله بین نمازها در عموم شهرهاي دیگر باشد. مثالً از نماز صبح تا ظهر چه  هبه انداز
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 ...  . الخ اندازه فاصله است  اندازه فاصله دارد، و از ظهر تا عصر چه

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان داراالفتا

 ه شب و شش ماه روز است که شش ما نماز درکـشوري 

 ؟ ، چیستباشد که شش ماه شب و شش ماه روز می  حکـم نماز در کشورهایی

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که  ، به اینصورت است  که شش ماه شب و شش ماه روز است  حکـم نماز در آنجایی
، جدا جدا بخواند. و همین قول مختار  کرده در بیست و چهار ساعت پنج نماز را اندازه 

 . است

َغاَر ... ُملَكٌَّف بِِهَما َ�يَُقدِّ «
ْ
َداِء بِِه َوفَاقُِد َوقِْتِهَما َكبُل

َ ْ
َقَضاَء ِلَفْقِد َوقِْت األ

ْ
 َ�نْوِي ال

َ
ُر لَُهَما َوال

َكَماُل 
ْ
َكِبُ� َواْختَارَُه ال

ْ
رُبَْهاُن ال

ْ
ْ�ىَت ال

َ
َحُه، ا ،أ َغازِهِ فََصحَّ

ْ
ل
َ
ْحنَِة يِف أ  .»ملخصاً  هَوتَِبَعُه اْ�ُن الشِّ

 يف بيان الدليل عليه: /و قال الشامي

» ُ
ُ

َكَماُل  َمنََعا َماوَ « :قَْوهل
ْ
نَّهُ « :... َوَما ُروِيَ  »َذَكَرُه ال

َ
�  اَل جَّ نَا ،َذَكَر ادلَّ

ْ
َما بُلْثُُه يِف  :قُل

رِْض 
َ ْ
ْرَ�ُعوَن يَْوًمااأل

َ
يَّاِمُ�مْ  ،َوَ�ْوٌم َكُجُمَعةٍ  ،َوَ�ْوٌم َكَشْهرٍ  ،يَْوٌم َكَسنَةٍ  ،؟ قَاَل أ

َ
يَّاِمِه َك�

َ
 ،وََسائُِر �

 ِ نَا يَا رَُسوَل ا�َّ
ْ
تَْ�ِفينَا ِ�يِه َصَالُة يَْوٍم ؟ قَاَل قُل

َ
ي َكَسنٍَة أ ِ

َّ
َْوُم اذل   :فََذلَِك ايلْ

َ
ُ  ،ال

َ
 .»اُقُْدُروا هل

لِمٌ [ سْ اهُ مُ وَ  .]رَ

 :/ثم قال الشامي

لوجوب بأنه قال به امام �تهد، وهو �تأيد القول بانهما قوالن مصصحان، وأاحلاصل: و«
. 267، 1/268: محتارـرد ال[. ».همتو� عنه. اـكما نقله يف احليلة عن ال/االمام الشافيع

 ].1/313: امداد االحكام
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 لصواب  واهللا اعلم با

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان داراالفتا

 ها هنگام اقامه نماز اعالن صلوه بعد از اذان براي نـماز/ بستن دست

،  ةکند: الصلو امه نماز شخصی صدا میکه هنگام اق در بعضی مناطق مروج است  -1

 ؟ ، حکم این مسئله چیست ةالصلو

بندند، آیا  ها را در وقت اقامت می در بعضی جاها رواج دارد که مقتدي دست  -2
 درست است یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 نامند و در مورد می تثویبصدا کردن مردم بین اذان و اقامه جهت نماز در شرع آن را 

السعاية رشح رشح در  / . عالمه لکهنوي آن از فقهاي احناف اقوال متعددي منقول است

 اند: کرده سه قول را نقل  الوقاية

 : قول متقدمین احناف -1
 . » تثویب در تمام نمازها بجز نماز فجر مکروه است «
 : /امام ابو یوسف -2
 . »اند ر مسلمین مشغول، زیرا آنها به امو فقط براي علماء و امراء جایز است «
 : متأخرین احناف -3
زیرا که زمان  ،، و براي هر شخص جایز است تثویب در تمام نمازها بجز مغرب «

. چونکه بین اذان و اقامه نماز، توقفی  که مغرب زمان سستی نیست  سستی و تنبلی است

 ].2/26  :السعاية[ . »وجود ندارد

مستحسن  ق قول مـتأخرین تـثویب را جایز وبکثیري از فقهاي احـناف طـ  لهذا عده
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را بطور کامل  اي دیگر آن . و عدهغريهامحتار واهلندية واخلانية وـرد ال كام يفاند.  قرار داده

: مفتيـكفايت ال[ ./كفايت اهللا مفتی ـمفتی للعالمة الـكفاية ال  كام يفاند.  بدعت قرار داده

3/197.[ 
عده دیگري از علماء همچون موالنا مفتی محمد که   و قول معتدل و جالب آن است

: اگر گهگاهی براي  اند که شفیع مفتی اعظم پاکستان و موالنا رشید احمد گنگوهی نوشته
بعضی افراد تثویب بشود اشکالی ندارد اما آنرا عادت همیشگی قرار دادن و التزام آن 

 ].306: ص مفتنيـامداد ال. 260فتاوي رشیدیه: ص [ باشد. درست نمی

اند به خـاطر همین التـزام همیشگی  رود آنهایی که آنرا بدعت قرار داده و احتمال می

. 1/463. درس ترمذي: 2/26: من يريد التحقيق فعليه بالكتب التالية: السعايةو[ . است  بوده

. 1/79: قاضيخان. 1/58: اهلندية. 1/389: محتارـرد ال. 1: ج معارف السنن رشح ترمذي

مرقات رشح . 306، 308: مفتنيـامداد ال. 260: فتاوي رشيدية. 19، 3/7: مفتيـكفاية ال

 .]ذان و غريهامشكاة للقاري باب األ

چه معتقد به سنت بودن آن هم ها هنگام اقامت درست نیست اگر بستن دست -2
ها را قبل از شروع نماز هنگام اقامه باز  نباشد لذا از آن باید دوري اختیار کرد و دست

 ].2/297: احسن افتاوي[ . شتگذا

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه- خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان  داراالفتا

 .قه 25/7/1418
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 قرآن در مسجد هکنند ت اجابت اذان بر تالو

باشد، چگونه  اجابت اذان براي کسی که در داخل مسجد مشغول تالوت قرآن می
 ؟ است

  م ملهم الصواباجلواب باس

هاي موذن شفاهاً اجابت کند جایز  میان وقفه، و اگر در اذان بر او واجب نیستاجابت 
که   . البته براي اینکه در تالوت قرآن خللی صـورت نگـیرد افـضل و مستحب است است

 ، اجابت اذان نماید. تالوت قرآن مجید را بطور موقت خاتمه داده

 دليله:

فضل الواقع يف العيون، رآن ليس بواجب كما يفصح عنه لفظ األقلت: قطع قراءة الق«
قرأ القرآن عند سكتات بنظم القرآن، فلو أجاب بلسانه و انما اكن ستحباً ئلال �تلو
�يب فضل هل أن يمسك و� انلهاية يف العيون: قاري سمع انلداء األمؤذن �وز ابلتة... وـال

 ].ط کویته 1/294: محتارـرد ال. /عبداحليللعالمة  2/52: السعاية[. »لورود االثر

 لصواب علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .شه13/5/1373ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان  داراالفتا

 قت نماز و اذان تالوت در مسجد و

 ؟ است حکم تالوت قرآن در مسجد وقت نمار و وقت اذان چطور

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که مزاحم نمازگزاران نشود. و اگر مزاحمت   مسجد در حالی درست استتالوت در 
 . ایجاد کند مکروه است

مصل� عند احلنفية ـقال الزحي�: و ي�ره رفع الصوت باذلكر ان شّوش يلع ال«
 ن اكن ما يباح فالإمباح، فـمتفقهة، كما ي�ره عندهم الالكم غ� الـاحلنابلة اال الو
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 ].1/396: دلتهأالفقه االسالمي و[ .»مصل�ـال ي�ره ان لم �شوّش ىلع

اب دهد. اما  کند و اذان را جو و در وقت اذان اگر خارج از مسجد باشد باید سکوت 
که در قرائت قرآن توقف نماید و   اگر در مسجد بود باز هم افضل و مندوب همــن است

 کلمات اذان را جواب دهد.

 الدر بعد نقل قول احللوانی: و يف

َواِ�ِّ قَ «
ْ
َل

ْ
يُب بِِلَسانِِه ُمْطلًَقا ،ْوِل احل ا ِعنَْدنَا َ�يَْقَطُع َوُ�ِ مَّ

َ
اِهُر وُُجوُ�َها بِاللَِّساِن  ،َوأ َوالظَّ

ْمِر يِف َحِديِث 
َ ْ
ُمؤَذَِّن َ�ُقولُوا ِمثَْل َما َ�ُقوُل «ِلَظاِهِر األ

ْ
َْحرِ  »إَذا َسِمْعُتْم ال  .»َكَما �ََسَط يِف ابلْ

 : ن الشامی بعد بحث طويل حتت قولهقال ابن عابدي

َِجابََة بِاللَِّساِن  »الظاهر وجو�ها باللسانو ««
ْ

نَّ اإل
َ
َمَحلِّ أ

ْ
ِْر�ُرُه يِف َهَذا ال

َ
ي يَنْبَيِغ حت ِ

َّ
َواذَل

ََماَعةِ 
ْ
َقَدِم َواِجبٌَة إْن لَِزَم ِمْن تَْرِكَها َ�ْفِو�ُت اجل

ْ
َِجابََة بِال

ْ
نَّ اإل

َ
: محتارـرد ال [ .»ُمْستََحبٌَّة َوأ

1/294.[ 

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان  داراالفتا

؟ /  براي صحت نماز استقبال جهت قبله شرط است با روبرو شدن با کعبه
 انحراف اندك از قبله

 : فرمایند علماي دین و مفتیان اعالم در مورد مسئله ذیل چه می
و با استفاده از   خواهیم مسجدي بنا کنیم بت جام می وجه به اینکه در شهرستان تربا ت

کند و با  ف پیدا می درجه اختال 3الی  5/2 ه، این مسجد به انداز نما در جهت قبله قبله
 گردد.  سازد و مقداري از زمین از مسجد خارج می زمین قناص می

گیرد. اکنون  ده مسجد قـرار میاگر مطابق زمین احداث شود کل زمین در محدو
 گردد و قبله واقعی تربت جام چند درجه است؟  که مسجد به چه طریقی احداث بفرمائید
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

فتاوي [در نزد احناف استقبال جهت قبله کافی است نه روبرو شدن با عین خـود کعبه 
 .]1/13خیریه: 

اشکال ندارد. بـنابه ضـرورت از دست  ، دو، سه درجه اختالف پس با این تفاوت
 توان از این انحراف صرفنظرکرد. ندادن زمین مسجد می

كرث من  أاالدلة   ن اال�راف عن مقتىض ذا اكإقواعد الفلكيه  منسئل: و «:  وفی اخلريية

فيه  ياذل رجاً عن جهة الر�ع ال�راف خا ا و �رسة، ي�ون ذلك ر�ع� درجة يمنة أأمخس و
ر�ب الز�ـورة ا�رافها  مـحاـ) فهل هذه ال ل ن قا أ  لـىإ(  ل رشفة من غ�اشاكمـمكه ال

أم ال؟  دلة واحلالة ما ذكـراأل  ىل جهة مقتىضإحش يـجب اال�راف فيها �رسة  كـث� فا 
 ت ما ذكر ر�ب بعد اثبا محاـهذه ال يند شخص وص� فـ ذا اعإ  ذا قلتم �ب فـهل�و

للكية حبيث  بلة با مقاـال مذكورـف ال ال�را : حيث زالت با ب جاأسدة الخ  ت�ون صالته فا
مرشوط لصحة الصلوة ـال  ء مـن سطح الوجه مسامتا للكعبة عدم االستقبال لم يبق ش�

 ].پاکستان 1/18فتاوي خیریه: [ . »مرشوطـذا عدم الرشط عدم ال�المجاع و با

 : يضاً أو

مرشق واجلنوب ـهل الأمغرب قبلة ـ، وال مغربـال  هلأمرشق قبلة ـ، ال حنيفة ىب أ  عن«
 .» . خ��ة هيرض ا ال�راف القليل ال عليه فا، و هل اجلنوبأل قبلة  ، والشما ل هل الشماأقبلة 

 ].1/417: مفتنيـامداد ال[

شود که این چند درجه  چنین فهمیده می /دیوبندي  از قول مفتی محمد شفیع
دارد. ولی سعی شـود انـحراف را بـه حداقل کاهش اختالف ذکر شده در سوال اشکالی ن

 دهند.
، و از قسمت  ) درجه122و قبله تربت جام بصورت دقیق از شمال مایل به غرب (

باشد که صورت ترسیمی آن درج ورقه  ) درجه جهت تقریبی می32 غرب به جنوب (
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 گردد. می

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان ء  داراالفتا

رعایت حجاب اسالمی بهنگام اداي نماز در اتاق تـاریک ایستادن زنان بهنگام 
 نماز درکنار محارم خود

چه در یک اتاق کند اگر از حتماً حجاب را رعایت چرا یک زن باید در نم -1:  سوال
 تاریک هم نماز بخواند؟

ه مرد محرم هم باشد مانند برادر، دائی و...) برابر ک توانند با مـردان ( چرا زنان نمی -2
 بایستند و نماز بخوانند و باید حتماً پشت سر آنها بایستند؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

: آنها با دلیل  اکثر احکام و دستورات شرعی و اسالمی از قبیل امور تعبدي هستند یعنی
اند. و منظور از امور تعبدي اموري  شده اند و گاهی با دلیل عقلی هم تایید نقلی ثابت شده

ولو اینکه حکمت آن عقالً بـراي ما  ،است ت دستور انجام دادن آنها را دادهکه شریع  است
 . ، آوردن دلیل عقلی از محاالت است ر حکمه هروشن نگـردد. پس دربار

 فرمایند:  می حضرت علی

 . »سح من اعالهمامـلـو اكن ادلين بالرأي لاكن اسفل اخلف� أو� بال«
ها مسح  شدند پس باید بر زیر موزه : اگر احکام دین از ناحیه عقل ثابت می یعنی

:  که پشت آنها باید مسح شود. یعنی حالیکه شریعت دستور داده . در شد نه باالي آن  می
، یک حکم شرعی است و اجر زیادي در بر  گرفتن . و نیز روزه  قسمت باالي آن نه زیرش

، روزه  (روز) رمضان فرض است و روز بعد، روز یکم شوال 29اما روزه گرفتن دارد. 
زیرا که خالف دستور شرع عمل کرده است لذا تمام مسائل با  ،گرفتن شرعاً حرام است
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 گردد. دلیل نقلی ثابت می
در جواب سـوال صحابی  که آنحضرت  در مورد سؤال اول دلیل نقلی این است

ُ «فرمودند:  َحقُّ  فَا�َّ
َ
نْ  أ

َ
 .»انلَّاِس  ِمنَ  ِمنْهُ  �ُْستَْحَ�  أ

کردند که اگر ما در جایی تنهاي قرار  سوال  : یک صحابی از رسول اکرم یعنی
در جواب فرمودند:  ؟ رسول اکـرم کـنیم بگیریم آیا باز هم ستر عـورت را رعـایت 

ی در آنجا نیست اما کس گرچه . »انسان نسبت به بنده از خداوند بیشتر حیا و شرم بکند«
 . خدارند حاضر و ناظر است

 : روایت درج ذیل است

نهابو داود والرتمذی والرزاق وامحد وخرج عبدأو كـم عن  احلاجه و ابن مائی و النسا، و حسّ

 : معاوية بن حيدة

ُت  «
ْ
، رَُسوَل  يَا: قُل ِ يِت  َما ا�َّ

ْ
ا َعْوَراتِنَا ِمنْ  نَأ  ِمنْ  إِال َعْوَرتََك  َعلَيَْك  ْظ اْحفَ  :َ�َقاَل  نََذُر؟، ِممَّ

ا َزوَْجِتَك  ُت : قَاَل  يَِمينَُك، َملََكْت  َوِممَّ
ْ
، رَُسوَل  يَا: قُل ِ  إِنِ  :قَاَل  َ�ْعٍض؟، يِف  َ�ْعًضا اَكنَ  فَإَِذا ا�َّ

نْ  اْستََطْعَت 
َ
َحدٌ  َعْوَرتََك  يََرى ال أ

َ
َحُدنَا اَكنَ  إِنْ : َ�َقالُوا فَاْ�َعْل، أ

َ
ُ  :قَاَل  َدُه؟،وَحْ  َخايِلًا أ  َوا�َّ

َحقُّ 
َ
نْ  أ

َ
 ].2/146: اعالء السنن، 4/185: كنز العامل[. »فَرِْجهِ  ىلَعَ  يََدهُ  َووََضعَ  ِمنُْه، �ُْستَْحَ�  أ

 شود در ستر عورت دو حق وجود دارد: و نیز عرض می
 حق بندگان. -1
 .  حق خداوند متعال -2

 هحالت برهنه نماز خواندن در خان و تا حد امکان هر دو حق باید رعایت شوند و در
لذا نمازش  ،، اما حق خداوند رعایت نشده است گرچه حق بنده رعایت شده  تاریک

 . درست نیست
بیند و ستر  و این اشکال مطرح نشود که خداوند متعال در هر جایی انسان را می

ت انسان را باشد، زیرا گرچه خداوند در تمام حاال عورت مانع از رویت رب العالمین نمی
گیرد، اما خداوند متعال شخصی را که عورتش  بیند و هیچ ستري مانع قرار نمی کامال می
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بیند  ادب می خواند او را بی ) نماز می : حجاب شرعی را رعایت نکرده یعنی کرده (  را لخت

بیند. و  را در حال ادب می ةکه ادب شرعی را رعایت نکرده است و شخص مستور العور

 .  ادب در حد امکان و توان واجب استرعایت 

 : / البحر البن النجيم احلنفی يفو

هل ناً و بيت مظلم عر�ا حد أو لم ب�ن، حىت لـو ص� يفأن حبرضته  ذا اكإشمل ما و «
  ثوب طا

ً
 ن مراىًع يف اك  انن السرت مشتمل ىلع حق اهللا وحق العباد وأل ،  هر ال�وز امجااع

�ب عن اهللا  ن قيل: الستـر ال ليس كذلك. فا  هم فحق اهللا تعاىلره عن اجلملة �سبب استتا
 ؟ مكشوفـمستور كما يری الـىل يری ال نه تعا نه سبحاىل أل تعا

 لأل مكشوف تاـنه يری ال أ: ب جيبأ
ً
دب واجب هذا األدباً و مستور متأـل ادب ور�

: كذا يف الردط کویته  1/268ط بیروت.  1:283: البحر الرائق [ . » ته عند القدرة عليه مرااع

 ].ط کویته 1/297
چند جا با جماعت نماز خوانده و  که آنحضرت  و دلیل نقلی مسئله دوم این است

 ها بودند. ها را پشت سر مردها قرار دادند با وجودي که مردها محرم زن امامت نمودند زن
ام ام سلیم ایستاد جا فررندي بنام انس بن مالک بودند و پشت سرش مادر او بن در یک

 و در جاي دیگر پشت سرش مادر بزرگش قرار داشتند.
 باشند: روایات درج ذیل می

نَا َصلَّيُْت «
َ
َف  بَيِْتنَا ىِف  َوَ�تِيمٌ  أ

ْ
�ِّ  انلَّىِبِّ  َخل

ُ
مُّ  َوأ

ُ
َفنَا ُسلَيْمٍ  أ

ْ
بخاري، رقم الحدیث: . [»َخل

727.[ 

�َِس  َ�نْ «
َ
نَّ  َمالٍِك  بِْن  أ

َ
تَهُ  أ ِ  رَُسوَل  َدَعْت  يَْكةَ ُملَ  َجدَّ ُ، َصنََعتْهُ  ِلَطَعامٍ  ا�َّ

َ
َ�َل  هل

َ
 ُ�مَّ  ِمنْهُ  فَأ

َصلِّ  قُوُموا :قَاَل 
ُ
�ٌَس  قَاَل . لَُ�مْ  فَأل

َ
  َ�ُقْمُت  أ

َ
َا َحِص�ٍ  إِىل

َ
 لُِبَس، َما ُطولِ  ِمنْ  اْسوَدَّ  قَدِ  نل

ِ  رَُسوُل  َ�َقامَ  بَِماٍء، َ�نََضْحتُهُ  َ  وََصَفْفُت  ا�َّ
ْ

َعُجوزُ  ، َوَراَءهُ  تِيمَ َوايل
ْ
َا فََص�َّ  ، َوَرائِنَا ِمنْ  َوال

َ
 نل

ِ  رَُسوُل  َعَتْ�ِ  ا�َّ
ْ
 ].ط بیروت 381بخاري: رقم الحدیث: [ . »انرَْصََف  ُ�مَّ  َر�
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 علم بالصوابأو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 رالعلوم زاهدان داراالفتاء حوزه علمیه دا

ن فاتحه میا/ حکم بسم اهللا در رکعت آخر فرضر دو حکم ضم سوره با فاتحه د
 و سوره و در رکوع و سجده

 : فرمایند علماء دین در مسائل ذیل چه می
 هاگر کسی در رکعت سوم از نماز فرض سوره فاتحه را با سوره خواند، آیا سجد -1

 شود یا خیر؟ سهو الزم می
، بسم اهللا بگوید یا در جاي اگر کسی در میان سوره فاتحه و سوره دیگري در نماز -2

 شود یا خیر؟ ، آیا سجده سهو الزم می دیگري مثل رکوع یا سجده
 گوید.  کند و بسم اهللا می حالیکه صاحب نماز از فرط ناراحتی فراموش میدر

 اجلواب باسم ملهم الصواب

شود. گـرچـه خالف  سهو الزم نـمی  بنابر قول صحیح در صورت مذکور سجده -1
 اولی است.

 الدر: و يف

 . »ر: ال مختاـاالخر��؟ ال يهل ي�ــره فـويل� مـن الفــرض واأل .... يف ضم سورهو «

 :  الشامية و يف

» ُ  «قَْوهلُ
َ

ُمْختَاُر ال
ْ
ُمنْيَِة  »ال

ْ
نَِّة .قَاَل يِف ال نَُّه ِخَالُف السُّ

َ
�ًها ِأل ِْر�ًما بَْل َ�ْ�ِ

َ
 يُْ�َرُه حت

َ
ْي ال

َ
أ

إِْن  :َورَشِْحَها
يِب يُوُسَف فَ

َ
ْهِو يِف قَْوِل أ ُب َعلَيِْه َسْجَدتَا السَّ َفاحِتَِة َساِهيًا َ�ِ

ْ
 ال

َ
وَرَة إىل َضمَّ السُّ

وَعٌة ِمْن  ِقَراَءَة ِ�يِهَما َمرْشُ
ْ
نَّ ال

َ
ُب ِأل ِ�َ 

َ
َوايَاِت ال ْظَهِر الرِّ

َ
ُكوِع َ�ْن َ�َلِِّه َوِ� أ ِخِ� الرُّ

ْ
َ�ْ�ِ تِلَأ

 َواِجٌب ا َواِالقْ  ،َ�ْقِديرٍ 
َ

َفاحِتَِة َمْسنُوٌن ال
ْ
نَّ  هِتَصاُر ىلَعَ ال

َ
ِْسَالِم أ

ْ
َْحِر َ�ْن فَْخِر اإل ...َوِ� ابلْ

وعَ  وَرَة َمرْشُ ْخَرَ�ْ�ِ َ�ْفًال السُّ
ُ ْ
ُمْختَارُ َوِ� اذلَّ  .ٌة يِف األ

ْ
نَُّه ال

َ
َصحُّ  .ِخَ�ِة �

َ ْ
ُمِحيِط وَُهَو األ

ْ
. »َوِ� ال
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 ].1/338: محتارـرد ال[

 شود. در این صورت سجده سهو الزم نمی -2

 :  اهلندية يفو

 برتك واجب، أو برتك واجب، أو تاخ�ه، أو تأخ� ر�ن، أو  الو«
ّ
�ب السجود اال

بان �هر فيما �افت. و� احلقيقة وجو�ه �يشٍء  ،تقديمه، أو ت�راره، أو تغي� واجب
 ].1/126هندیه: [. »هو ترك الواجب، كذا يف الاكيفواحٍد و

 اند. گفته »  حسن «در بین فاتحه و سوره را  بسم اهللا الرمحن الرحيمخواندن 

 : مية الشا يفو

» ُ  تُْ�َرُه ا�َِّفاقًا«قَْوهلُ
َ

َفاحِتَِة  »َوال
ْ
نَُّه إْن َس�َّ َ�ْ�َ ال

َ
ُمْجتىََب بِ�

ْ
ِخَ�ِة َوال َح يِف اذلَّ َولَِهَذا رَصَّ

 
َ
ا أ َمْقُروَءِة رِسًّ

ْ
وَرِة ال ُهَماِم َوالسُّ

ْ
ُق اْ�ُن ال ُمَحقِّ

ْ
َحُه ال يِب َحِنيَفَة َورَجَّ

َ
ْو َجْهًرا اَكَن َحَسنًا ِعنَْد أ

َليَِبُّ لُِشبَْهِة اِالْخِتَالِف يِف َكْونَِها آيًَة ِمْن لُكِّ ُسوَرٍة حَبْرٌ 
ْ
ِميُذُه احل

ْ
ط  1/362: محتارـرد ال[. »َوتِل

 ].دارالكتب العلميةط  2/192کویته، 

 لصواب  با علمأواهللا 

  -عفا اهللا عنه-خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان  داراالفتا

 شخصی فاتحه را بلد نیست نماز را چگونه بخـواند؟

. و ترتیب نماز و  اي تا سن شصت سالگی اصال نماز نخوانده است ساله 60پیرزن 
ي قرآن را یاد بگیرد و ها تواند سوره حواس پرتی دارد و نمیداند،  هاي قرآن را نمی سوره

تواند نماز بخواند و  که نمی  داند، ولی خیلی ناراحت است تنها سوره اخالص را می
کند، و فاتحه را کامل یاد ندارد، در این حالت ایشان چگونه باید  گریه می بعضی مواقع 

 نماز را بخواند؟ 
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

نا به عذري ترك شود اعاده نماز واجب فاتحه واجب است اگر ب هچون خواندن سور
 . نیست

 : /ليك ما قال ابن عابدينإ

ت«
ْ
ْسلََم يِف  :قُل

َ
ْو َمْن أ

َ
ِّ أ ِّ�

ُ ْ
ُْك ِلُعْذٍر اَكأل اَعَدِة بَِما إَذا لَْم يَُ�ْن الرتَّ ِ

ْ
َوَ�نْبَيِغ َ�ْقِييُد وُُجوِب اإل

َفاحِتَ 
ْ
ْن َ�تََعلََّم ال

َ
َوقِْت فََص�َّ َ�بَْل أ

ْ
ْل آِخِر ال مَّ

َ
اَعَدُة تَأ ِ

ْ
َزُمُه اإل

ْ
 .]1/336: محتارـرد ال[. »َة فََال تَل

ص بخواند، اما بقیه نمازهاي  اخال هفاتحه را یاد دارد با سور هاین هرمقدار از سوربنابر
، قضاء بیاورد و چون زنده و سالمت  که بـراي او آسان است عمر را بهر طریق ممکن 

 هد.آنها را بد هتواند فدی است نمی

 الرد:  يفو

ُقنْيَةِ   ابلحر عن  ) يف تتمه («
ْ
َيَاِة خِبَِالِف  :القنية: َوِ� ال

ْ
َالِة َحالََة احل  فِْديََة يِف الصَّ

َ
َوال

ْومِ   ].1/336: محتارـرد ال[. »الصَّ

فانی   مانند شیخ گرفتن بود ( یعنی در مورد روزه اگر شخص در حیات عاجز از روزه 
 تواند که در عوض روزه فدیه بدهد.  ورت می) در آنص یا مریض دائم

 لصواب  واهللا اعلم با

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان  داراالفتا

 .قه 1/11/1418

ها در  / مالیدن دست ب فــاتحه در تـمام رکـعات نمازهاي چـهار رکعتی وجو
 دعا بر چهره

 : عظام در مساله ذیلفرمایند علماي دین و مفتیان  چه می
دلیل وجوب قرائت فاتحه در دو رکعت اول نمازهاي فرض چهار رکعتی و عدم  -1
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 ؟ وجوب آن در دو رکعت اخیر، چیست
 ها را بر چهره بمالند یا خیر؟  کردند، دست که دعا را تمام  زمانی -2

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، بعد حکم فاتحه در دو رکعت شود ، علی االطالق ذکر می اول دالیل وجوب فاتحه
 اخیر.

 باشد. : دلیل وجوب فاتحه احادیث بخاري و مسلم و غیره می : الف1ج 

 ديث: حاليك نص األإو

ابراهيم مجيعاً عن سفيان قال  ق بن  اسحاقد و بی شيبه وعمـرو الناأبوبكر بن أحدثنا «

مت عن  دة الصا عن عبا الربيع  الزهری عن حممود بن ن بن عيينة عن  بوبكر حدثنا سفياأ

 .»»ال بفاحتة الكتابإصـلوة  ال «:  ل قا النبی 

ی: بو عيسأل  عبداهللا بن عمرو، قادة و قتا بیأبی هريرة وعايشة وأنس وأب عن  فی الباو «

 يالنـبب  صـحاأالعـلم مـن   هلأكثر  أالعمل عليه عند دة حديث حسن صحيح، و حديث عبا

ما باب  2/25: الرتمذي[ .» عمـران بن حصنيبر بن عبداهللا و وجا مـنهم عـمر بـن اخلطاب

 1/298. مسلم: ذانكتاب األ 1/228. بخاري: اللفظ لهال بفاحتة الكتاب وإجاء انه الصالة 

 .]بتحقیق احمد محمد شاکر 33/36، رقم حدیث: كتاب الصالة

معارف [ .» ضةجبة ال فر� حتة وا : فتكون الفا /ل السيد �مد يوسف ابلنوری وقا«

 ].2/395: السنن

 »ال جتزء صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب : ل رسول اهللا : قا ل قا ىب سعيدأعن و«
رشح [ . » ن حباتم بن  بو حاأكذا رواه صحيح و د صحيحه باسنا بوبكـر بن خزيمة يفأرواه «

 ].2/199: اعالء السنن. 1/170: النووي

شود که بغیر از خواندن  به ظاهر اینطور معلوم میچه از حدیث شریف فوق الذکر گر
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ْ قۡ ٱفَ ﴿: شریفه ه، نماز صحیح نـیست امـا از آیـ فاتحه َ  َما َرُءوا المزمل: [ ﴾َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ ِمنَ  تَيَ�َّ

 کـه مـطلق قـرائت در نـماز فرض است نـه فـاتحه عـلی الخصوص.  واضـح است .]20

 السنن: اعالء  و يف

ثم اقرأ (أی بعد اتلكب�) ما تيرس  : «) قوهل/� مه ظفر امحد العثما: (أی العال قلت «

حتة فقرأه  ذا تيرس فيه غ� الفاإأنه   حتة التتعّ� ر�ناً و وجهه يدل ىلع الفا» معك من القرآن
 ].2/200: اعالء السنن[ . »ي�ون مـمتثًال فيخرج عن العهدة

ْ قۡ ٱفَ ﴿: قال اهللا تعاىلو« َ  َما َرُءوا تعّ� قراءة ماتيرس، و  لفرض فا. ]20المزمل: [ ﴾هُ ِمنۡ  تَيَ�َّ

 .» هجتزی الصالة بدونه اثم مـن يـرت�ه و فيكون واجباً يأحلديث  الفاحتة انما يثبت با

 : ری عمدة القا و يف

دة ىلع مطلق  حتة ز�ا لفا تـقييده باما تـيرّس مـن القــرآن مطلقاً ومر اهللا تعاىل بقراءة أ«
 ].1/160: البدايع ،2/19: ملهمـفتح ال ،6/11: دة القاريعم[ .» انلص

، حدیث مذکور را تاویل  : البته علماء بخاطر رفع تعارض بین احادیث موجود و آیه ب

حتة  ملة اال بفا اك ال صالة  «گیرد و آن را به   اند تا توفیق بین حدیث و آیه صورت کرده 

 اند. تاویل نموده »ب الكتا

 : رشيفيث ال احلد يفو

ىِب  َ�نْ «
َ
  لَمْ  َصَالةً  َص�َّ  َمنْ  :قَاَل  انلَّىِبِّ  َعِن  ُهَر�َْرةَ  أ

ْ
مِّ  ِ�يَها َ�ْقَرأ

ُ
ُقْرآنِ  بِأ

ْ
 - ِخَداجٌ  َ�ْ�َ  ال

 .]رواه مسلم[ . »َ�َمامٍ  َ�ْ�ُ  - ثََالثًا

 :/نی قال العالمة ظفر امحد العثام

صلها أ  حتة ال ىلع بطالنها من الفان الصالة بدون قراءة  نقصا احلديث يدل ىلع : و قلت «
ل ال�ستلزم نىف  لكـماا  ، و نىف ل عنها نىف الكما يف نه نص  ، فا » م غ� تما : « ذلك قوهل �وضح و
 .» به صحاأو /ىب حنيفةأو قـول ه، و الصحة 
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 يضاً أ، و قص أن نىف القبول انما هو نىف لالجزاء الكمال دون انلا  : وال �ىف يضاً أل  قاو«
بـمع� اخلـداج و»  خداج غ� تـمام « :  متقدم وفيهـال ر�رهه بـىأما قلنا حديث  ،يؤ�د

مل دون  نىف االجزاء الاك...»  الجتزیء الخ « :  مراد بقوهلـيضاً الأفيه ... و كـما عرفت قص  انلا
 ].197، 2/199: اعالء السنن[ . »ىب سعيدأرواية  كما يف ،  قص انلا

 ری: عمدة القا و يف

، فيكون  ن نىف االجزاء �ستلزم نىف الكمال، أل بل يتعّ�  ،ل أو� احلمل ىلع نىف الكماو «
 ].6/11: عمدة القاري[. » ل نىف الكما مخالفة فيتع� ـفيه نىف شيئ� فتكرث ال

،  اختالف راي است علماء  : لیکن در مورد قرائت فاتحه در دو رکعت اخیر، بین  ج
در دو رکعت اخیر خواندن فاتحه الزمی نیست به جهت اثر حضرت  اند که گفته  بعضی

 . بعلی و حضرت بن مسعود

 جممع الزوائد: و يف

،  خذ به ن ابـراهيم يأ ، و� م يقرأ خلف االما اكن ال ان ابن مسعود /ابراهيم  عن«
رواه [ . » �ناالخ�  ال يقرأ يفويل� والر�عت� األ ماً قرأ يف ن اما ذا اكإن ابن مسعود  �و

ي : قد مّر غ� مـّرة أن مـراسـيله فـ قلت ].ابن مسعود كمل يدر  ابراهيمالكبري، و  الطبـرانی يف

 ].1/185: جممع الزولئد. [» ع نيد فال يرض هذا االنقطا مساـحكـم ال

 : اجلوهر النقی يفو

ول� قرأ يف األيب رافع قال: اكن (يع� علّياً) يأعن معّمر عن الزهري عن عبيداهللا بن «
سنده واه عبدالرزاق ور«. »ال يقرأ يف االخ��نمن الظهر والعرص بأم القرآن وسورة و

 ].1/133: اجلوهر النقي[». صحيح

 دالتله ىلع »عن ابراهيم...«تعليقاً عليهما: قوهل:  /قال العالمة ظفر امحد العثما�«
 »حدثنا رش�ك...«بعده. قوهل: �ذا داللة حديث معّمر جواز السكوت يف االخر�� ظاهرة و

جواز التسبيح ماكن الفاحتة يف االخر�� ظاهرة اال أن قراءة الفاحتة  قلت: دالتله ىلع
 



 وايمحمود الفتا  162

مراد ـليس المستم�: وـهو أفضل من السكوت. قال يف غنية الفضل من التسبيح وأ
. »�ذا التسبيح من السكوت بال شكفضل بالشك وأالتسو�ة ب� اثلالثة فان القراءة 

 ].3/109: اعالء السنن[

» ُ
ُ

َ « :قَْوهل
َ

ويل
ُ ْ
َفاحِتَةِ َوِ�يَما َ�ْعَد األ

ْ
تىََف بِال

ْ
يِب  »ْ�ِ اك

َ
ََسُن َ�ْن أ

ْ
َفَرائِِض ... فََرَوى احل

ْ
َ�ْعِ� يِف ال

ِقَراَءِة َوالتَّْسِبيِح ثََالثًا كَ 
ْ
ُ َ�ْ�َ ال نَُّه ُ�َ�َّ

َ
َوايَِة � ِخَ�ِة َحِنيَفَة وُُجوَ�َها َوَظاِهُر الرِّ ََدائِِع َواذلَّ َما يِف ابلْ

َح اتلَّْخِيَ� يِف  اِرُح وََصحَّ ْو ثََالثًا َكَما َذَكَرُه الشَّ
َ
ُكوِت قَْدَر �َْسِبيَحٍة َكَما يِف انلَِّهايَِة أ َوالسُّ

ِخَ�ةِ   ].1/344: البحر الرائق[. »اذلَّ

فضل أن خر�� فاألاما يف االو«منحة اخلالق: عبارة ابلدائع:  علق الشا� عليه يفو«
 .»يقرأ قيهما بفاحتة الكتاب

 هد: اما بعضی از علماء مثل عالمه عینی و کمال ابن همام قاضی زاده و شارح منی
 عالمه حلبی، قائل به وجوب فاتحه در دو رکعت اخیرند.

 يف الدر:و

أس به الظاهر، ولو زاد الب ويل� بالفاحتة فانها سنة ىلعمفرتض فيما بعد األـاكتيف الو«
� وهو �� ب� القراءة الفاحتة وصحح العي� وجو�ها و�سبيح ثلثاً وسكوت قدرها، و

: محتارـرد ال[. »همذهب اـال انلهاية قدر �سبيحة فال ي�ون مسيئاً بالسكوت ىلع

1/378.[ 

هذا مقابل ظاهر الرواية وهو رواية احلسن عن االمام  »و صحح العي� وجو�ها«قوهل: «
يضاً من حيث ادليلل فأوجب سجود السهو برتك قرائتها ساهياً أهلمام صححها ابن او
باب النوافل. فتح  2/631: البناية[. »همنية. أـميش عليها يف رشح الاالساءة برت�ها عمداً. وو

 ].277: ص منيةـرشح ال. 1/274ر: القدي

و ل�ن االحوط هقوالن مصححان فاخرت أيهما شئت و مسئلة لالمامـقلنا: فيف ال«
 ].3/113: اعالء السنن[. »العمل بالوجوب. واهللا اعلم
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فاالحوط رواية احلسن، هذا ملخص ما اختاره الشيخ كمال ادلين بن اهلمام يف «
 ].277: ص منيةـمستميل، رشح الـغنية ال[. »االستدالل

از دالیل فوق معلوم شد که قائل بودن به وجوب قرائت فاتحه در دو رکعت اخیر 
 رحج و احوط است.فرض اقوي و ا

 جواب سؤال دوم
 ثابت است. اول باید دانست که بعد از نماز مطلق دعا کردن از رسول خدا

 و يف السعاية:

با� أنت السالم و «قلت: اما نفس ادلاعء فلما ثبت عنه عليه السالم انه اكن يدعو «
 ].2/257: عايةالس ،غريهخرجه مسلم وأ[. »»منك السالم تبار�َت يا ذاجلالل و االكرام

 باشد. ها و مالیدن آنها به صورت از آداب دعا می ثانیاً: بلند کردن دست

 :  السعاية و يف

ية  روا احلصن احلص� يف كما ذكره اجلزری يف ،  ء مطلقاً  آداب ادلاع  واما رفعهما فهو من «
  د من حديث ابن عباامح�م و داود واحلا ىبأ

ً
، لـما  جوه�ذا مسح األيدی الو، و س مرفواع

  �م وابن حبان من حديث ابـن عـبا ماجه واحلا الرتمذی وابنبوداود وأروی 
ً
: س مرفواع

ذا فـرغتم فامسحوا بها إ�سألوه بظهورها ف السأتلم اهللا فسلوه ببطون اكف�م و اذاإ«
مستدرك من حديث ـال  �م يف : صحيح غر�ب واحلا ل قا. وروی الرتمذی و »جوه�م و

 .» » بهما وجهه  ادلاعء لم �طهما حىت يمسح ذا رفع يديه يفإ اهللا  رسولن  اك«ابن عمر 

 ].2/258: السعاية[

کرده ولی بنابر وجود شواهد متعدد  چه ترمذي این حدیث را صحیح و غریب تلقی گر
 اند: یابد و شواهد این حدیث به شرح ذیل و کثیر، به درجه حسن ارتقاء می

 : مرامـبلوغ ال يفو

ء لم يـردهما حىت يمسح بهما  ادلاع  ذا مد يديه يفإ اهللا ن رسول اك :  ل قا عن عمر «
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داود وغيـره  بیأعند  س عبا له شواهد: منها حديث ابن خرجه الرتمذی وأ« .» وجهه

 ].2/174: مرامـبلوغ ال [ . »انه حديث حسن  جمموعها يقتضیو

  ب�رة يبأعن «
ً
ه  روا. [»�سألوه بظهورها السلوا اهللا ببطون أ�ف�م و  :مرفواع

 .]الطربانی فی الكبيـر

 بز�ا س ابن عبا عن وقال الشيخ حديث صحيح و«
ً
ذا فرغتم فامسحوا إف :  دة مـرفواع

كذا يف [ . » ، قال الشيخ حديث صحيح سننه البيهقی يفبوداود وأرواه « .»جوه�م بها و

 ].191: ص تدريب الرواي. 3/317: العزيزي

�و مائة حديث   ، فقد روی عنه ادلاعء اكحاديث رفع ايلدين يف  ه عناتواتر م ،منهو «
قضية منها لم  تلفة فلك قضايا �  لكنها يف ،  جزء قد مجعتها يف، و ادلاعء  فيه رفع يديه يف

عن  ه.أ مجموعـهو الرفع عند ادلاعء تواتر باعتبار المشتـرك فيها وـالقدر التتواتر و
ه يلإذا رفع إكر�م �ستح� من عبده  أن ر��م ح� « :اهللا  : قال رسول قال  سلمان

بوداود والرتمذی وحّسنه واللفظ هل وابن أ: رواه  ثـم قال »يديه ان يردهما صفراً خائب�
كتاب   �. و ها : صحيح ىلع رشط الشيخ�  ، قال احلا�مماجة وابن حبان يف صحيحه و

يب طالب وابن عمر أيضاً ىلع بـن أ نلىبا العلو اذلهىب هذا حديث مشهور رواُه عن 
 ].171، 3/170لسنن  اعالء ا 0109ص كتاب العلـو  [.  »ها  غيـرهموا�س و

رأی رجًال رفع يديه يدعو والز��   : رأيُت عبداهللا بن قال  حّدثنا �مد بن يىح االسل� «
ي�ن يرفع يديه حىت   لم اهللا  : أن رسول منه قال هل ، فلّما فرغ  ن يفرغ عن صالتهأقبل 

تله:  رسا ، قال احلافظ السيوىط يف رجاهل ثقاتشيبة و  ىبأخرجه ابن أ...  يفرغ من صالته
»  ادلاعء رفع ايلدين يف «لة  رسا كذا يف ،  »حاديث رفع ايلدين بادلاعءأ فـض الواعء يف «
 ].280، ص اجلامع الصغري للطربانی[.  » � محمد بن عبد الرمحن الز�يدی ايلماـل

 : يفهم منه انه قلت...»  حدثنا �مد بن �ـى االسـل� الخ«:  قوهل :  رشح احلديث �و«
  ه ، فثبت داعء ذا فرغ من صالتهإاكن يرفع يديه    الصالة رافع يديه السالم من بعد  ،
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دبر  كذلك يف  لم يثبت  انمواضع اخر رص�اً و يف   ثبت االستقبال بادلاعء بفعلهو
 اّما حديث سمرة اكن انليبيضاً. وأمع ذلك فلم يثبت ما ينفيه ، و مكتو�اتـت الالصلو

اقبل علينا بـوجهه فَليَس فيه ما يـنىف االستقبال بادلاعء بعد السالم  ذا ص� صالة إ
 ].3/161اعالء السنن  [ .» رصاحة النه يم�ن محله ىلع ما بعد ادلاعء

بايلدين بعد الفراغ ل ىلع مرشوعية مسـح الوجه احلديث ديل  �السبيل: و  ل يف و قا«
صابتـهما  اكن ال يردهما صفراً فاكن الرمحة ا ما ـمناسبة انه تعاىل لـ�ن الادلاعء وقيل و  من

 .»انت� تلكر�م.  احّقها باهو اشـرف االعضاء و يفناسب افاضة ذلك ىلع الوجه اذل

 كما عرفت يف ة صحيحة رص�ة كث� حاديث أرفع االيدی عند ادلاعء  قد ورد يفو«
هو قد تفرد به محاد بن عيىس وو...»  هذا حديث غر�ب«:  قوهل » ذا سلمإما يقول  «ب  با

هل شواهد مـنها و» مـرامـال بلوغ  « . قال احلافظ يف كـما عـرفت فاحلديث ضعيف  ضعيف
انه   �موعها يقتىضو 1492، 1485 ديث رقـم داود احا بــىأحديث ابن عباس عند 

 358 ،4/357مـعبود: ـعون ال .9/329حتفة االحوذی رشح الرتمذی [ . »انت�  حديث حسن.

 ].خرجه ابن ماجةأمنذری وـال قـالوقال فيه: و

نور   قال الرشنباللی يف: و له مسأـلی جواب الإ  لنرجعانتهی رسد شواهد احلديث و

 االيضاح:

مثله . انت� و م يمسحون بها وجوههمثـللمسلم� رافىع ايديهم نفسهم وثم يدعون أل«
 ].مطابعـاصح الط  357: اليضاح نور ا نباللی يف الرش[ .» غ�هو»  رشعة االسالم «  يف

چه از گر ،  ها به چهره نماز و مالیدن دست ها در دعاي بعد از : بلندکردن دست ثالثاً

» ح بالوجوهمســالرفع االيـدی و«ثابت نشده است ولی در عموم حدیث  رسول خدا
آید کـه رفـع دست و مالیدن  میچنین بر ، پس از حدیث قولی رسول اهللا داخل است

، و بـدین مناسبت علماء هم دعاي  آنها به صورت در دعـاي بعد از نماز، مستحب است
 اند. ، و به استحباب آن قائل شده کرده  نماز را به آن ملحق بعد از
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 : دليله

ء اذلي اكن يدعو  اع د ن يرفع يديه و يمسحهما يف هل اك   انه رواية  لـم أر يف ل�ن «
 ».م ال؟أبعد الصالة ايضاً 

 مراقی الفالح:ـحاشية الطحطاوي ال يفو

ذا لم إ أنه   دل احلديث ىلعطنه و با  ىلإرسايتها مسح عود الرب�ة عـليه وـال  احلكمة يف«
 اكن يدعو كث�ا كما هو يف ألنه  ،  هو قيد حسنبهما و ادلاعء لم يمسح  يرفع يديه يف

�ـل �عد األثورة دبر الصلـوت وعـند انلـوم و مأـادلعوات ال  غ�هما يفالصالة والطواف و 
مشكوة ـال رشح  ده يف . افا بهما وجهه  لـم يمسح، ولم يرفع يديه و ل ذلك مثا والرشب وا

 .» ، انت� غ�همااحلص� و  احلصن ورشح 

ما ندب ـبعد الصالة اال انه ل يادلاعء اذل ن رفع االيدی لم ي�ن يفا يف هذا رص�ح و«
 ].2/258: السعاية[ . »يضاً أخصوص هذا ادلاعء  ء يف ادلاعء استحبه العلما مطـق  يف

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه-خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان  داراالفتا

 ت چپ سالم داد اگر در پایان نماز، اول به سم

 : فرمایند علماي دین در مسألۀ ذیل چه می
، اول به طـرف چپ سالم داد، آیا نمازش  فردي در آخر نماز بجاي طرف راست

 درست است یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 درباره به سمت چپ سالم بدهد.   ،، اما الزم نیست نمازش درست است

 الدر: يفو

هِ يَِميِنِه َو�ََسارِهِ  ُم َ�نْ ُ�مَّ �َُسلِّ («  .»َولَْو َعَكَس َسلََّم َ�ْن يَِميِنِه َ�َقْط  ،) َحىتَّ يَُرى َ�يَاُض َخدِّ
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  :الـرد  يفو

ُ َولَْو َعَكَس «  (قَْوهلُ
ً

ال وَّ
َ
ْن َسلََّم َ�ْن �ََسارِهِ أ

َ
ْو نَاِسيًا حَبٌْر () بِأ

َ
ُ �َ اَعِمًدا أ ْي فََال َقْط قَْوهلُ

َ
) أ

 ].1/387: محتارـرد ال[. »َم َ�ْن �ََسارِهِ يُِعيُد التَّْسِلي

 :ةاهلندي يفو

َالَم َ�ْن «  يُِعيُد السَّ
َ

 َ�ْن �ََسارِهِ فَإِنَُّه �َُسلُِّم َ�ْن يَِميِنِه َما لَْم َ�تَلَكَّْم َوال
ً

ال وَّ
َ
. »�ََسارِهِ َولَْو َسلََّم أ

 ].1/77: اهلندية[

 البحر:  يفو

يََساِر اَعِمدً «
ْ
 بِال

َ
َء َولَْو بََدأ  يَشْ

َ
 يُِعيُدُه ىلَعَ �ََسارِهِ َوال

َ
إِنَُّه �َُسلُِّم َ�ْن يَِميِنِه َوال

ْو نَاِسيًا فَ
َ
ا أ

 .]كذا يف حاشية الطحطاوي عيل مراقي الفالح. 1/332: البحر الرائق[ .»َعلَيْهِ 

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 نء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدا داراالفتا

 ها بعد از تکبیر بدون ارسال در نماز بستن دست

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
ها ارسال باشند و بعد از آن بسته شوند  گوبد: بعد از تکبیر تحریمه باید دست زید می

 :  که عبارتش چنین است آورد گفته خود را از جامع الرموز می  دلیل

 : ةاخلالص يفو

رفق ثم يضع ايلم� ىل جنبيه بإايلدين ثم يرسلـهما  ن يقرأ اتلكب� برفع أر  مختاـلاو«
 ].149: ص جامع الرموز[ . » ككذل � رشح الطحطاوي ىلع اليسـری و

بلکه بـدون ارسال  ،ها ارسال شود گوید: بعد از تکبیر تحریمه نباید دست عمرو می

 : گیرد که از قرار ذیل است می »محتارـرد ال«ها را ببندد و دلیل از عبارت  ، دست نمودن
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 الرد: يفو

» ُ
ُ

َوايَةِ  »بَِال إرَْسالٍ « :قَْوهل نَُّه يُرِْسلُُهَما َحالََة  :ُهَو َظاِهُر الرِّ
َ
ٍد يِف انلََّواِدِر � َوُروَِي َ�ْن ُ�َمَّ

وَْضَع ُسنَّةُ  ،اثلَّنَاءِ 
ْ
نَّ ال

َ
 ِمنُْه يََضُع بِنَاًء ىلَعَ أ

َ
إَِذا فََرغ

َمْذَهِب  فَ
ْ
ُ قََراٌر يِف َظاِهِر ال ي هلَ ِ

َّ
ِقيَاِم اذل

ْ
ال

ِقرَ 
ْ
يَةٌ وَُسنَُّة ال

ْ
ٍد ِحل  .»اَءِة ِعنَْد ُ�َمَّ

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

را معتبر قرار داده و ترجـیحات وي را  »محتارـرد ال«کتاب  متأخرین احناف 

که من هر   صراحت نوشته استبه » محتارـرد ال«مولف  /اند، زیرا عالمه شامی پذیرفته

، لذا آنچه  ام ام نقل نموده ، و آنچه را راجح یافته مسئله را از مرجع اصلی آن تحقیق نموده
در روایات نوادر  /نقل شده است آنرا عالمه شامی /در جامع الرموز از امام محمد

ارسال را قول ذکر نموده که داللت بر ضعف دارد. و قول عدم »  روي «قرار داده و با لفظ 
قرار داده شده است که در مقابل نوادر ترجیح دارد. و اگر  /از امام محمد هظاهر الروای

ها بعد از ثناء خواندن  عمل شود پس باید دست /نوادر امام محمد هچنانچه بر روای
 .بسته شوند

ف ) نزد احنا بستن که عدم ارسال ( نوشته »  السعاية «در  / و همچنان عالمه لکهنوي

 .ترجیح دارد

 : السعاية يفو

بيـر بعد اتلك  فىع انه يرسل ارساًال خفيفاً  ب الشا صحاأما وقت الوضع فاالصح عند أو«
  يوسف يضع ىبأحنيفة و ىبأعند انلوادر و مثله روی عن �مد يف. و ثم يضع كما ذكره انلووي
و مذكور هكر خالفاً وواه ولم يذ فتا �ه جزم قاضيخان يفيرسل و الكما فرغ من اتلكبيـر و

 .»غ�هماخ�ة واهلداية و ىف اذل

  �و /ة عند �مد سـنة القراءمـذهب وـهر ال ظا م اذلي هل قرار يف لوضع سنة القيا فا«
نَُّه  مشكوة يفـال  مرقاة رشحـال

َ
ى انلَّيِبَّ «رشح حديث وائل �

َ
يَْرَ�ُع يََديِْه ِحَ� يَْدُخُل يِف  َرأ
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 َ الِة َوَ�رَبّ يرُْسَى الَصّ
ْ
ُْمَ� ىلَعَ ال ََحَف بِثَْو�ِِه، ُ�َمّ وََضَع يََدُه ايلْ ي »ُ�َمّ اتلْ َدِ . احلْ ظاهر انه وضع «ثَ

 ].2/157: السعاية[ . »مذهبـمعتمد يف الـهو المن غري ارسال و

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه-خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان داراالفتا

 ع الیدین رفع یدین در نماز ساقط استاز مقطـو

 دهد؟ مقطوع الیدین در هنـگام نماز خواندن به جاي رفع یدین چه عـملی انجام

 اجلواب باسم ملهم الصواب

مقطوع الیدین به هنگام شروع نماز فقط تکبیر تحریمه بگوید و نماز را شروع کند، 
 . ستپذیر نی ها امکان زیرا که رفع یدین در صورت نبودن دست

 مختار:ـالدر ال  جاء يفو

 ].1/350: مختار مع الردـالدر ال[ .» وسننه رفع ايلدين للتحر�مة«

 لصواب  علم باأواهللا 

  -اهللا عنه عفا -خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان داراالفتا

 مقدار فاصله پاها در قیام  حالت انگشت سبابه بعد از رفع آن در تشـهد /

 : یند علماء دین در مورد مسائل ذیلفرما چه می
در حالت  شود آیا وضع آن ثابت است یا اینکه در تشهد بعد از اینکه رفع سبابه می -1

  رفع نگهدارد؟
  ها باز باشد یا خیر؟ پاها هنگام قیام در نماز باید به فاصله عرض شانه -2
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  اجلواب باسم ملهم الصواب

کردن آن از نـصوص و اقـوال علماء   کج به : در تشهد بعد از رفع انگشت سبا1ج 
را  را به همان حالت نگهدارد، بلکه آن کند و نه آن کالً وضع  را نه  . یعنی آن ثابت است

 .کمی کج کند

 و الدليل عليه ما رواهُ النسائي

َُزايِعُّ  ُ�َمْ�ٍ  ْ�نُ  َمالُِك «
ْ
ْهلِ  ِمنْ  اخل

َ
ةِ  أ َرْصَ نَّ  ابلْ

َ
بَاهُ  أ

َ
ثَهُ  أ نَّ   َحدَّ

َ
ى هُ �

َ
ِ  رَُسوَل  َرأ  يِف  قَاِعًدا ا�َّ

َالةِ  ُْمَ�  ِذَراَعهُ  َواِضًعا الصَّ ُْمَ�  فَِخِذهِ  ىلَعَ  ايلْ ْصبَُعهُ  َرافًِعا ايلْ
ُ
بَّابَةَ  أ ْحنَاَها َقدْ  السَّ

َ
 وَُهوَ  َشيْئًا أ

 ].ط پاکستان 1/187: نسائي، كتاب السهو[ .»يَْدُعو

 :الرتمذي  رشحه علی قال العالمة البنّوری يفو

: ال  محدثـ: يقول الشيخ رشيد امحد الكنكو� ال ) نور الكشم�یاأل قال الشيخ («
هو حديث نم� . و تلها شيئاً  اما الروايات من بـعض  يله ما يفإ�ش� لوضع و يضعها لك ا

 االشارة  يب داود يفأعند شيئاً وهو يدعو و ها بة قد احنا باب السبا ىئ يف اخلزايع عند النسا
 ].3/106: معارف السنن رشح الرتمذي[ . » ها شيئاً  التشهد: قد حنا يف

باشد لذا باید اعمالی اختیار شود  : نماز چونکه حالت مناجات با رب العالمین می2ج 
که در آن خشوع و خضوع بیشتر باشد، پس درحالت قیام بهتر این است که مصلی بطور 

نکند، و بهمین دلیـل فقهاء براي شخص  مساوي بایستد و در فاصله پاها زیاد تکلف
اند  عادي و متوسط فاصله بین دو پا را در حالت قیام مقدار چهار انگشت دست قرار داده

که میسر باشد فاصله در  که چاق و فربه هستند براي آنها به هر صورت  و براي افرادي 
 . وقت قیام جایز است

 محتار:ـرد ال يفو

ْن يَُ�ونَ «
َ
ُُشوِع  َوَ�نْبَيِغ أ

ْ
 اخل

َ
قَْرُب إىل

َ
نَُّه أ

َ
َِد ِأل َصابِِع ايلْ

َ
ْرَ�ِع أ

َ
َهَكَذا ُروَِي  ،بَيْنَُهَما ِمْقَداُر أ

ُكرْبَى
ْ
بُويِسِّ إنَُّه اَكَن َ�ْفَعلُُه َكَذا يِف ال يِب نرَْصٍ ادلَّ

َ
 ].1/328: محتارـرد ال[ .»َ�ْن أ
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 مختار:ـر ال الطحطاوي عـی الد يفو

ابو السعود  هايلد. ا صابع أر�ع أميه قدر  ي�ون ب� قدقرب للخشوع أن األو«
 االحالة ىلعو� االطالق وصاحب االدرة، فاألالسم� و  ر ذلك يفه: اليظ قولأاحلموي.  عن

ط  1/202: الدر حاشية الطحطاوي عىل[. »ن يقال: ان حالة الرضورة مستثناةأالعادة اال 

 .]143: ص حاشية للطحطاوينور االيضاح ورشحه مراقي الفالح وپاکستان. 

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .قه14/7/1416ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان  داراالفتا

 حکم اشاره سبابه در قعده

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
 ؟  یا بدعت  اشاره بالسبابه هنگام تشهد در نماز، سنت است یا مستحب -1
درصورت ثبوت آن روش و هنگام اشاره را همراه با نظر مصلّی به هنگام اشاره و   -2

 .حرکت دادن انگشت سبابه توضیح دهید
، و صـاحب خالصه  اشاره بالسبابه را انکار کـرده /حضرت مجدد الف ثانی -3

 . است داده کیدانی اشاره را بدعت قرار 
 .هیدلطف بفرمایید این مسئله را با دلیل توضیح د

  اجلواب باسـم ملهم الصواب

هاي  اشـاره بـالسبابه سـنت است و احـادیث زیـادي درباره آن وجود دارد و روش
مختلفی دارد، نزد احناف ابن روش ترجیح دارد کـه بـا انگشت ابـهام و وسطاي دست 

را انگشت  »لهإال «کند، هنگام گفتن  اي درست نموده با انگشت سبابه اشاره  راست حلقه

 .آن را پایین بگذارد »ال اهللاإ« :گفتن بلند کند و هنگام 

  ، انگشت را نگاه کند و حرکت دادن مکـرر آن درست نیست. مصلی هنگام اشاره
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  .شود کیدانی بیان می  هدر ضمن دالیل ذیل جواب مجدد الف ثانی و صاحب خالص

 احادیث اشاره سبابه
َنّ رَُسوَل ا ،َعِن ابِْن ُ�َمرَ « -1

َ
َبِتِه أ

ْ
يرُْسَى ىلَعَ ُرك

ْ
ِد وََضَع يََدُه ال ، اَكَن إَِذا َ�َعَد يِف التََّشُهّ ِّ�

بَّابَةِ  َشاَر بِالَسّ
َ
ُْمَ�. َوَ�َقَد ثََالثًَة ومََخِْسَ�. َوأ بَِتِه ايلْ

ْ
ُْمَ� ىلَعَ ُرك يرُْسَى. َووََضَع يََدُه ايلْ

ْ
يف و .»ال

َالِة، وَ « رواية: ُْمَ� اليَِّت تَِ� اِإلْ�َهاَم إَِذا َجلََس يِف الَصّ بَتَيِْه. َوَرَ�َع إِْصبََعُه ايلْ
ْ
َضَع يََديِْه ىلَعَ ُرك

بَِتِه بَاِسُطَها َعلَيَْها
ْ
يرُْسَى ىلَعَ ُرك

ْ
 .]رواه مسلم[. »يدعو بَِها. َوَ�َدُه ال

ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :وعن عبد اهللا بن الز�� قال« -2 ُْمَ�  يََدهُ  عَ وََض  يَْدُعو َ�َعدَ  إَِذا ا�َّ  ىلَعَ  ايلْ

ُْمَ�  فَِخِذهِ  يرُْسَى َوَ�َدهُ  ايلْ
ْ
يرُْسَى فَِخِذهِ  ىلَعَ  ال

ْ
َشارَ  ال

َ
بَّابَةِ  بِإِْصبَِعهِ  َوأ  ىلَعَ  إِْ�َهاَمهُ  َووََضعَ  السَّ

وُْسَطى إِْصبَِعهِ 
ْ
ِقمُ  ال

ْ
هُ  َوُ�ل يرُْسَى َكفَّ

ْ
بَتَهُ  ال

ْ
 .]رواه مسلم، مشكوة[. »ُرك

يرُْسَى رِْجلَهُ  فَاْ�رَتََش  َ�َعدَ  ُ�مَّ  قال: عن رسول اهللا حجر وائل بهعن « .3
ْ
 َووََضعَ  ال

هُ  يرُْسَى َكفَّ
ْ
بَِتهِ  فَِخِذهِ  ىلَعَ  ال

ْ
يرُْسَى َوُرك

ْ
ْ�َمنَ  ِمْرَ�َقهُ  وََجَعَل  ، ال

َ
ُْمَ�، فَِخِذهِ  ىلَعَ  األ  َ�بََض  ُ�مَّ  ايلْ

َقةً  فََحلََّق  ثِنْتَْ�ِ 
ْ
ْص  َرَ�عَ  ُ�مَّ  َحل

ُ
ْ�تُهُ  ، بَُعهُ أ

َ
ُكَها فََرأ ، الدارميرواه ابوداود و[. »بَِها يَْدُعو ُ�َرِّ

 ].ط پاکستان 1/144ابوداود: 

َ�ـــــْ�ِ « -4 ْصبُِعِه إَذا َداَع َوَال  عن َ�بِْد اَ�ِّ بِْن الُزّ
ُ
َنّ انلَِّبـــــَيّ اَكَن �ُِشُ� بأ

َ
قال: أ

ُكَها . رواه ابوداود »و ال�اوز برصه اشارته« :بوداودأزاد وبوداود والنسائي أرواه [. »ُ�َِرّ

 .]النسائيو

بِـــــي ُهَر�َْرةَ « -5
َ
ْد  َ�ْن أ ِحّ

َ
: أ ْصبَُعيِْه َ�َقاَل رَُسوُل اَ�ِّ

َ
َنّ رَُجًال اَكَن يَْدُعو بَأ

َ
قال: أ

دْ  ِحّ
َ
 ].البيهقي يف الدعوات الكبريرواه الرتمذي والنسائي و[. »أ

إذا جلس يف الصالة وضع يديه ىلع ر�بتيه،  ن عبد اهللا بن عمرن نافع قال: اكع« -6

ْ�بََعها 
َ
ُه، ثم قال: قال رسول اهللاوأشار بإصبعه، وأ َشُدّ ىلع الّشيطان ِمَن احلَِديِد، : برََصَ

َ
لََ� أ

 .]رواه امحد[. »الّسبَّابة ـ :ـ يع�
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اسامه بن  ، حضرت روایات دیگري در اینمورد از حضرت سعد، حضرت نمیرخزاعی
 منقول است. حارث

  عبارات فقهاء
 :فرماید بعد از ذکر اقوال مخالفین می »مختارـالدر ال«صاحب 

َْهنيَِسِّ « َليَِبِّ َوابلْ
ْ
َكَماِل َواحل

ْ
ُروَن اَكل خِّ

َ
ُمَتأ

ْ
 ِسيََّما ال

َ
اُح َوال َّ َحُه الرشُّ ُمْعتََمَد َما َصحَّ

ْ
 لَِ�نَّ ال

 ِ
ْ

َاقَاِ�ِّ وََشيِْخ اإل
ْ

َالمُ َوابل َالُة َوالسَّ نَُّه �ُِشُ� ِلِفْعِلِه َعلَيِْه الصَّ
َ
َدِّ َوَ�ْ�ِِهْم �

ْ
ٍد  ،ْسَالِم اجل َو�ََسبُوُه لُِمَحمَّ

َِمامِ 
ْ

 ].1/375: مختار مع الردـالدر ال[». َواإل

 فرماید: چنین می محتارـرد الدر  /عالمه شامي

�ََّها ُسنَّةٌ «
َ
ُمِحيِط �

ْ
يْفِ يَْرَ�ُعَها ِعنْ  ،َوِ� ال

ْ�بَاِت  ،َد انلَّ ِ
ْ

يِب َحِنيَفَة  ،َوَ�َضُعَها ِعنَْد اإل
َ
وَُهَو قَْوُل أ

دٍ  . ا  ،َوُ�َمَّ
َ

ْو�
َ
َعَمُل بِِه أ

ْ
ْخبَاُر فَال

َ ْ
ثَاُر َواأل

ْ
ُمْفىَت بِِه ُهَو  هَوَ�رُثَْت بِِه اآل

ْ
نَّ ال

َ
�ٌح يِف أ . َ�ُهَو رَصِ

ُمَسبَِّحِة الخ...
ْ
َِشاَرُة بِال

ْ
 .»اإل

 فرماید: ز چند سطر میو بعد ا

َكِب�ِ «
ْ
ِح ال ْ ٍد يِف َكيِْفيَِّة  :َوقَاَل يِف الرشَّ َمْروِيُّ َ�ْن ُ�َمَّ

ْ
َِشاَرِة ُهَو ال

ْ
َصابِِع ِعنَْد اإل

َ ْ
َ�بُْض األ

يِب 
َ
َِشاَرِة َوَ�َذا َ�ْن أ

ْ
َِشاَرِة . َوَ�ْن َكِث�ٍ اإل

ْ
َمايِلِّ َوَهَذا فَْرُع تَْصِحيِح اإل

َ ْ
َمَشايِِخ  يُوُسَف يِف األ

ْ
ِمْن ال

ْصًال 
َ
 �ُِشُ� أ

َ
َوايَةِ  ،ال َرايَِة َوالرِّ الخ ... و يف العي� عن اتلحفه االصح أنها  ،وَُهَو ِخَالُف ادلِّ

 .»مستحبة و يف املحيط أنها سنة

 :مبحث قالـو يف آخر ال

رُ « خِّ
َ
ُمتَأ

ْ
  وَن ثِلُبُوتِِه َ�ْن انلَّيِبِّ وََهَذا َما اْ�تََمَدُه ال

َ ْ
ِة َ�ْقِلِه بِاأل ِحيَحِة َولِِصحَّ َحاِديِث الصَّ

ِتنَا اثلََّالثَةِ  ئِمَّ
َ
 ].1/376ر: محتاـرد ال[. »َ�ْن أ

 :فرماید عالمه عبدالحی لکهنوي می
که رفع سبابه سنت است و از احادیث صحیح ثابت است امام   قول صحیح اینست

نویسد:  . سپس می تاس /فرماید که این قول من و امام ابوحنیفه در مؤطا می /محمد
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 :فرماید می /مال علی قاري

ال يف جواز مسئلة وـال من علماء السلف خالف يف هذه اللم يعلم من الصحابة و«
 /الشافيعو /�ذا االمام مالكشارة بل قال به امامنا االعظم وصاحباه وهذه اال

اآلثار و و ما ورد به صحاح االخبار االعصار أمجع� ىلعوسائر علماء االمصار و /امحدو
 المخالفون وـما عليه الـمتأخرون فال اعتداد لـالمتقدمون وـقد نص عليه مشا�نا ال

األ�رثون منماكن ماوراء انلهر واهل خراسان والعراق والروم  ما ترك هذه السنةـعربة ل
 .�الد اهلند. انت�و

لم من فعله واها يف صحيح مسد فالقول بعدمها �الف للرواية وادلراية و كما قال �م
 صحابنا مجيعاً كونها سنة و�ذا عن الكوفي� أعلم من ذا اتفقت وإمجتيب ـ� الو
 ].1/193: جمموعة الفتاوي[. »آلثار اكن العمل بها او�مديني� و�رثت االخبار و ـالو

 :فرماید می اشعة اللمعاتدر کتاب 

اشعة [ .  « کرد باین انگشت به وحدانیت حق تعالی  اشارت می پس آنحضرت«

 ].1/428: اللمعات، باب التشهد

رفع و «:  عـالمه محمد تقی عـثمانی حـفظه اهللا در درس تـرمذي در ذبل این حدیث

 :فرماید . می » م يدعو بها تـى االبها اصبعه اليت
اند که  ، جمهور سلف و خلف اتـفاق نمودهبنابر حدیث حضرت عبداهللا بن عمر

و بر سنت بودن آن روایات متعددي وجود دارد، البته چون در اشاره بالسبابه مسنون است 
این بعضی از ، بنابر نفیاً آمده و نه اثباتاًحنفیه ذکر اشاره نه  هو متون معتبر هظاهر الروای

آن را بدعت  »  کیدانی  خالصه  «، بلکه در  متاخرین اشاره بالسبابه را غیر مسنون قرار داده
از انتهاي تشدد و غلو کار گرفته و در این مسئله بحث  است و بعضی دیگر قرار داده

.  » اهللا کافی نیست ما را قول ابوحنیفه باید، و قول رسول « :اند گفته اند تا این حد که  نموده
 .العیاذ باهللا
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ترین شکـی وجود  کـوچک لیکه در حقیقت در مسنون بودن اشـاره بـالسبابه  حادر
 .اند رد به حد شهرت رسیدهندارد، زیرا روایات در این مو

توانیم  حنفیه به هیچ وجه نمی هبخاطر ثابت نبودن اشاره بالسبابه در کتب ظاهر الروای
که عدم ذکر اشاره  گفت  توان  کنیم زیرا فوقش می  عمل بر احادیث صحیحه را ترك

حدیث اشاره  /بالسبابه است و عدم ذکر مستلزم عدم ثبوت نیست. نیز امام محمد
 : به را ذکر نموده و فرموده استبالسبا

  .»/ىب حنيفهأو قـول هخذ و نأ  قال مــحمد: و بصنيع رسـول اهللا«
 .ماند اي باقی نمی گونه شبهه بعد از این تصریح هیچ

،  هاي معتبر فقهی نیست نیز مصنفش غیر معروف است کیدانی از کتاب  کتاب خالصه
کتابی  کردن این چنین   ویسد: تنها مطالعهن در شرح عقود رسم المفتی می /عالمه شامی

 .نیست که مولفش مشخص نباشد، درست نیست و فـتوي دادن از آن جایز 
 /ثانی در حقیقت تقویت زیادي به منکرین اشاره از فتواي حـضرت مـجدد الف

را انکار نموده و بر این  هحاصل شده است. ایشان در مکتوبات خویش اشاره بالسباب
ب المتن : احادیث اشاره بالسبابه مضطر اش اینست که اند که خالصه ردهمفصال بحث ک

و اگر بنابر  ،خورد هاي اشـاره اختالف شـدیدي بچشم می هستند زیـرا در بیان روش
توانند رد کنند پس احادیث اشاره بالسبابه را نیز  ، حنفیه حدیث قـلتین را مـی اضطراب

 . توانیم رد کنیم می
شان حضرت مجدد الف با وجود جاللت و علو  اینست کهف لیکن حرف انصا

هذه  ليس معه يف  احلق  ، أن ن احلقألشود.  در این مسئله موضع او تایید نمی /ثانی

، در جواب استدالل حضرت مجدد الف  /کشمیري  . چنانکه حضرت عالمهةمسئلـال

 :فرمایند  چنین می /ثانی
توان  را اضطراب نمی ه در تشهد است آنکه در مورد چگونگی اشار  اختالف روایاتی

،  میان الفاظ آنشود که حدیث یکی باشد و در ته میگف  ، زیرا که اضطراب وقتی گفت 
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جا چنین نیست زیرا که این اختالف ه امکان تطبیق را ندارد و در اینچنان اختالف باشد ک
متعدد مرویست کـه از صحابه   در الفاظ یک حدیث نیست بـلکه اخـتالف روایاتی است
اند که اشاره فی التشهد مسنون  و با وجود اختالف در این مطلب تمام روایات مشترك

کند. عالوه از این بر سنت بودن اشاره  است و بر ثبوت آن مشهور بودن آن نیز داللت می
 . فی التشهد اجماع است

ف است که هاي مـختل هاي گوناگونی که در روایات آمده باعتبار حاالت و زمان روش
  ر.اي دیگ فرمودند و گـاهی بگـونه یبه یک روشی اشاره م گاهی آنحضرت

هائی  نامند و عمل بر تـمام روش و این اختالف را در اصطالح محدثین اضطراب نمی
که انگشت ابهام و وسطی را   ، اما راجح نزد ما این است که در احادیث آمده جایز است
 .به اشاره نمایدبصورت حلقه در آورده و با سبا

درس ترمذي [. »ال اهللاإای  ت  و يضعه عند االثبا»  �أي ال  «ف�فعه عند انلىف «
2/64.[ 

 : ت ذیل در این مورد بحث شده استدر فتاوي دار العلوم دیوبند در صفحا
 .171/172/173/180/188/189/191/192/194/201/202/204/206/ ص2جلد 

 روش اشاره
 :الدر ل يف قا

الدر [ .» ت و�ضعها عند االثبا مسبحة وحدها يرفعها عند انلىف انه �ش� ب  صحيحلا«

 ].مختار، باب صفة الصلوةـال

 الرد يفو

رد [ . » غ�هلفتح وكما يف ا ن �ش� بمسبحت� أفيكره  »بمسبحة وحدها«:  قوهل «

 ].محتار، باب صفة الصلوةـال

 
 



 177  ةکتاب الصال

 :الرد و يف

�لق الوسطى باالبهام ر يعقد اخلنرض وابلنرص ومص� فان أشاـمنية الـال قال يف«
 ].محتار، باب صفة الصلوةـرد ال. [»... الخ

 وقت اشاره
فرموده  /فرماید، مال علی قاري در مجموعه الفتاوي می /عالمه عبدالحی لکهنوي

 : است

لنىف سبة الرفع ل مناـال اهللا لإ �ضعه عند قوهل  و�ال  مسبحة عند قولـه ـال  قالوا يرفع«
جمموعة [. »اتلفر�دالفعل يف اتلوحيد و ت حىت يطابق القـول ماليمة الوضع لالثباو

 ].1/194: الفتاوي

مروي  حرکت دادن و حرکـت ندادن انگشت سبابه در ابوداود از عبداهللا بن زبیر
که در آن حرکت دادن  هایی  داد و روایت سبابه را حرکت نمی است که پیامبر اکـرم

جمموعة [ باشد. د نمودن انگشت از جایـش میشده است مراد از آن بلن سبابه وارد

 ].1/194: الفتاوي

 کند؟ نمازگذار هنگام اشاره کجا نگاه 
 : که  مروي است در ابوداود از عبداهللا بن زبیر

جمموعه [. »وز برصه اشارته �ا الذا داع وال �ـر�ها وإصبعه  �ش� با ن انليب اك«

کـه عالمه مفتی محمود رحمه اهللا از شـیخ الحدیث  دآوري است  . قابل یا1/194.وی الفتا

؟ وي درجواب  کنی نمی ره  شا کرد پرسید. چرا ا به نمی ره بالسبا اشا که   موالنا عبدالخالـق
حب رحمه اهللا فرمودند:  ، حضرت مفتی صا نی رحمه اهللا اشاره نکرده الف ثا د مجدد  فرمو

حب رحمه اهللا  ز حضرت مفتی صا گفت: بلـه!! با  ؟ وي نیست بت آیا در احادیث ثا
  لق سکوت ري دارد؟ موالنا عبدالخا بل حدیث قول حضرت مجدد اعتبا فرمودند: در مقا
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 ].کرد

 لصواب  علم باأواهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ء حوزه علمیه دارالـعلـوم زاهدان  داراالفتا

 .قه 20/7/1419

/ حلقه کردن انگشتان به هنگام  هاي زنان در سجده کیفیت گذاشتن دست
 ) زنان بین قومه و سجده نشستن / تورك ( اشاره

 : خدمت مسئولین دار االفتاء
باشد، چندي پیش در جماعت  سوال من در مورد طریقه سجده کـردن زن مـی -1

باید دو تا خواهد سجده کند ن که می : زن به هنگامی  گفت  که خواهري می  تبلیغی شنیدم
هایش در دو طرفش باشد بلکه یک دستش وسط دو رانش باشد و دست دیگرش  دست

، من  ایم که ما از فالن مولوي شنیده  گفتند: کردم   درکنار پهلویش باشد، وقتی من اعتراض
. از یکی از خواهران  جستجـو کردم اما در کتابی نتوانستم در این مورد چیزي بیابم

هایش را دو طرفش قرار دهد و پاهایش جمع باشد.  : باید زن دو تا دست ، او گفت پرسیدم
 .کنید  امیدوارم این مسئله را برایم روشن

نگامی کـه در قـعده التحیات ه. آیـا زن بـه  در مـورد التحیات خوانـدن است -2
جمع  ) است انگشت شهادت را باال بگیرد انگشتان دیگر را مثل مردان باید زمان خواندن ( 
؟ و یا باید به همان حالت عادي باز باشد و فقط بـاید انگشت شهادت را باال  کند یا نه 

 .ببرد
که بودم به ما  ، در خراسان  کردن پاها به هنگام سجده است  در مورد طریقه درست -3

رویم مثل مردان مستقیماً به  دادند که وقتی به سجده می کردن را یاد می  اینطور سجده
ایم پاها را درست  کامال سجده نکرده حالیکه و هم زمان با این سجده در  برویمسجده 
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. و اساتید من هم  گوئیم نشینیم و تسبیح سجده را می کنیـم و به طریقه سجده زن می می
که   ما در اینجا خواهران هنگامی .....   همین روش را به من یاد دادند در حوزه علمیه

کنند و بعداً به سجده  نشینند و پاهایشان را درست می ول میکنند ا  خواهند سجده می
کردن هر دو جا یک طور است اما در طریقه   . سجده تر است روند. کدام روش صحیح می

 .، اختالف وجود دارد کردن پاها با هم  درست

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، و شکم  کرده پهن  : زن بهنگام سجده در نماز، ساعد و ذراع خویش را روي زمین1ج 
را به رانها، و بازوان را به دو پهلوي خود بچسباند که این بیشتر براي زنان ساتر و 

 .باشند تر می محفوظ

عن يز�َد بن أيب حبيب أَنّ رسوَل اهللا َمَرّ ىلَعَ امرأتِ� تصلياِن، فقال: إَذا َسَجْدُ�َما «  أ:

ا بعَض اللحِم إىل األرِض، فإَنّ ال بوداود يف أرواه [. »أَة لَيَْسْت يف ذلَِك اكلرجِل مرـفَُضَمّ

اتحاف:  ،19787 رقم احلديث، 7: ج كنز العامل ،2/223: السنن الكربي للبيهقي ،مراسيلـال

3/59.[ 

. »مرأة ختفض فتضم عضديها جلنبيها وتلزق بطنها بفخذيها ألنه أسرت هلاـوال«ب: 

 .]322 . حلبی کبیر: صاللفظ لهو 154: ص مراقي الفالح[

ْسرَتُ «ج: 
َ
نَُّه أ

َ
ِصُق َ�ْطَنَها بَِفِخَذْ�َها ِأل

ْ
ُة َ�نَْخِفُض فََال ُ�بِْدي َعُضَدْ�َها َوتُل

َ
َمْرأ

ْ
الدر [. »َوال

 ].ط کویته 1/373: مختارـال

: إذا َسَجَدْت ألَصَقْت َ�ْطَنَها يف فَِخَذْ�َها كأسرَت َما عن عبداهللا بن عمر عن انليبو« د:

ْشِهُدُ�م �ِ�ّ قَْد َ�َفْرُت ي�وُن لََها، و
ُ
َْها و�قوُل: يَا َمَالئَِ�يِت أ

َ
 ينُظُر إيل

َ
 .»لََها �َنّ اهللا َ�َعاىل

للبیهقی:  السنن الكربي[. »مرأة فلتخفض وتلضم فخذيهاـ: اذا صلّت القال يلع«

 ].1/242: تلخيص اخلبري ،2/223
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چسبیدن  ن مانع ازمیان دو ران یا بین شکم و راپس حائل قرار دادن دست چپ در
 شود پس ترك شود. شکم به ران می

که   نویسند: احکامی در جـواب چنین سـوالی می /: موالنا اشرف علی تهانوي2ج 

به  »صفة الصالة«در انجام آنها زنان با مردان فرق دارند، فقهاء آنها را لزوماً در باب 

ند) و در مورد کیفیت اشاره باش که تقریباً بیست و پنج مورد می اند ( صراحت ذکر کرده

را ذکـر  گونه فرقی را که زنان با مردان داشته باشند فقهاء آن توسط زنان هیچ مسبحةـبال

 .که زنان و مردان در این حکم با هم مشترکند  اند. پس از اطالق آن واضح است نکرده
 : کیفیت اشاره بالمسبحه به شرح ذیل است

ّ ابِْن َ�بِْد الرَّ «
ِ ُمَعاوِِيّ َ�ْن يلَعِ

ْ
ىَص  ،مْحِن ال

ْ
ْ�بَُث بِاحل

َ
نَا أ

َ
نَُّه قَاَل: َرآِ� َ�بِْد ا�ِّ ْ�ُن ُ�َمَر َوأ

َ
�

ُت: َوَ�يَْف اَكَن 
ْ
ا انرَْصََف َ�َهاِ�. َ�َقاَل: اْصنَْع َكَما اَكَن رَُسوُل ا�ِّ يَْصنَُع. َ�ُقل َالِة. فَلََمّ يِف الَصّ

ُْمَ�. َوَ�َبَض رَُسوُل ا�ِّ يَْصَنُع؟ قَاَل: اكَ  ُْمَ� ىلَعَ فَِخِذهِ ايلْ ُه ايلْ َالِة، وََضَع َكَفّ َن إَِذا َجلََس يِف الَصّ
يرُْسَى

ْ
يرُْسَى ىلَعَ فَِخِذهِ ال

ْ
ُه ال َشاَر بِإِْصبَِعِه اليَِّت تَِ� اِإلْ�َهاَم. َووََضَع َكَفّ

َ
َصابَِعُه لُكََّها. َوأ

َ
يف و .»أ

 ].3/194: معبودـعون ال ،987ابوداود: رقم الحدیث . [»قد حناها شيئاً « رواية النفييل:

 يف رواية النسائي:و

ْصبَُعهُ  َرافًِعا«
ُ
بَّابَةَ  أ ْحنَاَها قَدْ  السَّ

َ
 ].1/187: السهونسائی، کتاب [ .»يَْدُعو وَُهوَ  َشيْئًا أ

�ََّها ُسنَّةٌ «
َ
ُمِحيِط �

ْ
يْفِ  ،َوِ� ال

ْ�بَاِت َوَ�َضُعَها ِعنْ  ،يَْرَ�ُعَها ِعنَْد انلَّ ِ
ْ

يِب َحِنيَفَة  ،َد اإل
َ
وَُهَو قَْوُل أ

. ا 
َ

ْو�
َ
َعَمُل بِِه أ

ْ
ْخبَاُر فَال

َ ْ
ثَاُر َواأل

ْ
ٍد، َوَ�رُثَْت بِِه اآل ُمْفىَت بِِه ُهَو  هَوُ�َمَّ

ْ
نَّ ال

َ
�ٌح يِف أ . َ�ُهَو رَصِ

َكيِْفيَِّة ا
ْ
َصابِِع ىلَعَ ال

َ ْ
ُمَسبَِّحِة َمَع َ�ْقِد األ

ْ
َِشاَرُة بِال

ْ
 إَشاَرَة َمَع اإل

َ
إِنَُّه ال

 َمَع �َْسِطَها فَ
َ

َمْذُكوَرِة ال
ْ
ل

بَْسِط ِعنَْدنَا
ْ
 ].5/317: مجهودـبذل ال. اللفظ لهو 1/376: محتارـرد ال[. »ال

تستر ماند که آیا جمع کردن انگشتان به هنگام اشاره خالف  اما این مطلب باقی می
 ؟ زنان نیست

 مسبحةـبالخالف تسـتر بـاشد پس خـود اشـاره  که اگـر ایـن  پاسخ این شبهه اینست
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امداد [خالف تستر ضعیف است.  ه، شبه بطریق اولی خالف تستر باید باشد، بنابراین

 ].1/142: الفتاوي

 يف اهلندية:و

َعِة اثلَّاِ�يَِة ا«
ْ
ك ْجَدِة اثلَّاِ�يَِة يِف الرَّ َسُه ِمْن السَّ

ْ
يُ َو�َِذا َرَ�َع َرأ

ْ
ن اكنت �رْسَى، وْ�رَتََش رِْجلَُه ال

. »اخرجت رجليها من جانب االيمن، كذا يف اهلدايةايلتها اليرسي و امرأة جلست ىلع

 ].1/75: اهلندية[

 : به نقل از سند االنام شرح مسند االمـام لعـلی القـاري آورده است جمموعة الفتاویدر 

هد رسول ع بوحنيفة عن نافع عن ابن عمر: انه سئل كيف اكن النساء يصلّ� ىلعأ«
مهملة والفاء والزاي ـ، فقال: �ن يرت�عن ثم أمرن أن �تفزن هو باحلاء الاهللا

 ].1/77: جمموعة الفتاوي[ .»أي يضممن أعضاءهن بأن يتور�ن. انت�–معجمة ـال

سجده  اما جاي تورك زنان در قعده بهنگام خواندن تشهد است نه در میان قومه و
 ه سجده برود و بعد از سجده در حالت تشهد تورك کند.. اول ب ) (قبل از رفتن به سجده

 :البحر يفو

 ].2/206: السعاية ،1/339: البحر الرائق. [»التشهد جتلس متور�ة يفو«أ: 

 الرد: يفو

. »تتورك ىف التشهدر�وعها وسجودها و تفرتش ذراعيها، و مرأة) يفـتنضم (اى الو« ب:

 ].2/206: السعاية ،1/373: محتارـرد ال[

درست در جواب همین سؤال با ذکر عبارت حموى در  /نا عبد الحى لکهنوىموال
 حاشیه اشباه مى نویسد:

 انتهى. نه درمیان قومه و سجده.. »حال جلوسها للتشهد أى يف »وتتوّركه«قوهل:  «

 ].1/77: جمموعة الفتاوي[. »بو احلسنات �مد عبدالىح عفا عنهأعلم حّرره أاهللا و«
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آید  مى اول بعد از قومه قبل از سجده، زیادت بر قعده الزم هوهلچون شرط تورك در 
 آنهم براي تحصیل امر مندوب و مستحبى که استر بودن مى باشد درست نیست.

 ].1/377: حكامامداد األ[. كام قال العالمة ظفرامحد العثامنى رمحه اهللا ىف فتاواه

واب أواهللا   علم بالصّ

  -عفا اهللا عنه-خدانظر
 تاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدانداراالف

 .ق.ه 2/4/1417

خواندن ثناء، تعوذ، بسمله در رکعت سوم/ خواندن درود در قعده اولی در 
 نمازهاى چهار رکعتى سنن و نوافل

بخواند  خواهد چهار رکعت نفل یا سنت ادا نماید، آیا در قعده اولى درود اگر کسى می
 تعوذ و بسمله هم بخواند یا خیر؟ یا خیر؟ و همچنین در رکعت سوم ثناء و

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

 در سنن چهار رکعتى قبل از ظهر و جمعه، در قعده اولى درود خوانده نشود.
 و در آغاز رکعت سوم آنها نیز دعاى استفتاح و تعوذ خوانده نشود.

 الدر: يفو

�عدها ولو صّ� اجلمعة ور�ع قبل الظهر واأل و� يفالقعدة األ يف وال يص� ىلع انليب«
ىل اثلاثلة منها تلأ�دها أشبهت إذا قام إقيل: ال، شم�. وال �ستفتح يه السهو، وناسيأ فعل
 ].12الکاملیه: ص  ،ط کویته 1/500: مختارـالدر ال[. »الفر�ضة

و در نوافل ولو اینکه نذرى باشد صحیح اینست که درود در قعده اولى و در رکعت 
 و تعوذ و تسمیه بخواند.سوم دعاى استفتاح 

 الدر: يفو

ذ ولو نذراً، الن لك شفع �تعوّ و�ستفتح و ابلواىق من ذوات األر�ع يص� ىلع انليب �و«
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ط  2/457 ،1/500: مختار مع الردـالدر ال[. »ةالقني اللك صّححه يف قيل ال يأىت يفصالة و

 ].دارالكتب العلمية

وضوء رساً ذبيحة و سملة، المطلق اذلكر كما يفمؤتم بالفظ البـو�ما تعوّذ سّ� غ� ال«
 ].12: ص الكاملية ،ط کویته 1/362: مختارـالدر ال[ .»لو جهر�ةول لك ر�عة وأ يف

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 .قه 20/2/1415

 عتیدرود خواندن در قعده اولى در نمازهاى چهار رک

خواند، آیا سجده  چهار رکعتى بعد از تشهد درود مى سؤال: در قعده اولی در نمازهاى
 گردد یا خیر؟ سهو الزم مى

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

هاى قبل از ظهر و قبل از جمعه  هاى رواتب (سنت در نمازهاى فرض، واجب و سنت

بخواند سجده سهو کند، اما  »مدعىل آل حمو«و بعد از جمعه) درود نخواند و اگر سهواً تا 

 در نمازهاى نوافل درود بخواند و در رکعت سوم نوافل، ثناء، تعوذ و تسمیه بخواند.

 الدر: ويف

�عدها ولو ص� األر�ع قبل الظهر واجلمعة و القعدة األو� يف يف وال يص� ىلع انلىب«
 �ها تلأ�دها اشبهت الفر�ضة وا ألنىل اثلاثلة منهإذا قام إناسياً فعليه السهو. وال �ستفتح 

. »لو نذراً الن لك شفع صالةو�ستفتح و�تعوذ و ابلواىق من ذوات األر�ع يص� ىلع انلىب

 ].1/500: مختار مع الردـالدر ال[
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 الدر: يفو

 .»الفرض وال يز�د يف«

 الرد: يفو

: محتارـلرد ا[. »السن الرواتباحلق به اكلوتر وما أى و »الفرض ال يز�د يفو«قوهل: «

1/377.[ 

 فيه حتت قول احلصكفى:و

منية ـ� رشح الو »ىلع آل �مدو«قدمنا عن القاىض االمام، انه ال �ب مالم يقل و«
م� فقد اختلف اتلصحيح كما ترى هو األصح قال اخل� الرالصغ�: انه قول األ�رث، و

 ].1/377: محتارـرد ال[ .»�نبىغ ترجيح ما قاهل قاىض االمامو

وابأواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه -خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 .قه 22/7/1419

 نظریه احناف در مورد بسم اهللا/ خواندن بسم اهللا بین فاتحه و سوره در نماز

سؤال: نظریه احناف در مورد بسم اهللا چیست؟ آیا جزو فاتحه است، یا جزو آیات بقیه 
 وره و فاتحه خواندنش الزم است یا خیر؟سوره ها؟ و در بین س

 لطفاً با دلیل پاسخ و توضیح دهید.

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

اى از قرآن است  این است که یک آیه »بسم اهللا الرمحن الرحيم«نظریه احناف در مورد 

و براى فصل بین سوره ها نازل شده است. پس نه به سوره فاتحه اختصاص دارد و نه به 

ها  همان است که در آغاز سوره »بسم اهللا«دیگري. (ناگفته نماند که منظور از این سوره 
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که در سوره نمل آمده است جزء آ یات سوره  »بسم اهللا الرمحن الرحيم«شود، اما  نوشته مى

 باشد و مورد بحث ما نیست). نمل مى
سورهء هء فاتحه و اى از مجموعه قرآن است. و خواندن آن در وسط سور بلکه آیه

است، البته خواندنش  همین قول را ترجیح داده /باشد. و عالمه شامى دیگر مسنون نمى
 بهتر است.

 الدر: يفو

� آية واحدة من لو رّس�ة، وال ت�ره اتفاقاً... ووال �سن ب� الفاحتة والسورة مطلقاً و«
  القرآن لكّه انزلت للفصل ب� السور فما يف

ً
ال من الفاحتة و وليست انلمل بعض آ ية امجااع

 .»االصح من لك سورة يف

 الرد: يفو

منت أن يقال ال �س�، لكنه عدل عنه ال يهامه ـمقتىض الكم ال »ال �سن«قوهل: «
 قال �مد: �سن انابلدائع. و صححه يفنىف السنية. ثم ان هذا قوهلما و الكراهة، خبالف

ىب يوسف فقط، أول اىل رشح الغزنو�ة األ �سب ابن الضياء يفخافت ال ان جهر. حبر. و
 ىب يوسف انه �س� يفأمصىف: ان الفتوى ىلع قول ـال ذكر يفىب يوسف. وأهذا قول فقال: و

 .»�فيهاول لك ر�عة وأ

 قبل لك سورة يفن �س� قبل الفاحتة وأهو مختار قول �مد، وـال« محيط:ـال ذكر يفو

ل انما اخت� قوو� ال غ�، وألالر�عة ا انه �س� يف رواية احلسن بن زياد: يفولك ر�عة. 

خ� ىب يوسف وسط وأن قول مختار، ولـابلغ من لفظه الابو�وسف الن لفظه الفتوى آ�د و
ال ت�ره و«رشح الغزنو�ة... قوهل:  . ما يفهمص� اـرشح عمدة ال مور اوسطها، كذا يفاأل

مقروءة رساً ـلسورة الاجتىپ: بأنه إن س� ب� الفاحتة ومـالاذلخ�ة و هلذا رصح يفو »اتفاقاً 
تلميذه احللىب لشبة محقق ابن اهلمام وـرجحه الو /ىب حنيفةأأو جهراً اكن حسناً عند 

 ].ط کویته 1/362: محتارـرد ال[. »كونها آية من لك سورة. حبر االختالف يف
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وابأو اهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه- خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

ه قبل از سوره بعد از اتمام فاتحه در نماز/ دلیل بلند نگفتن بسمله و آمین/ تسمی
 پاك کردن آب رقیق بینى در نماز

 چه مى فرمایند علماى کرام:
خوانیم، بسم  نماز مىآیا بعد از سوره فاتحه (حمد)، قبل از سوره دیگرى که در  -1

هللا را بلند، یا آمین را بلند اهللا گفتن اشکالى دارد؟ و چرا ما مثل مذاهب دیگر بسم ا
 خوانیم؟ نمى
توانیم با دست خشک  اگر از بینى آب ریزش کند، آیا مىدر هنگام نماز خواندن،  -2

 کنیم یا خیر؟
 الجواب باسم الملهم الصواب 

 : أ: خیر، اشکالى ندارد، بلکه طبق فتواى متأخرین مستحب است.1

 الدر: یفو

ما صححه الزاهدى لقاً ولو رس�ة، وال ت�ره اتفاقاً، وال �سّن ب� الفاحتة والسورة مط«
 .»ابلحر من وجو�ها ضعفه يف

 الرد: يفو

ول لك أ نه �سّ� يفأىب يوسف أمصىف ان الفتوى ىلع قول ـال ذكر يفو »ال �سن....«قوهل: «
قبل لك ن �سّ� قبل الفاحتة وأهو مختار قول �مد، وـمحيط: الـال ذكر يفيها. و�فر�عة و

جتىب مـالاذلخ�ة و هلذا رصح يفو »ال ت�ره اتفاقأو«قوهل:  -ن قال أىل إ -لك ر�عة يف سورة
حنيفة،  ىبأمقروءة رساً أو جهراً اكن حسناً عند ـالسورة البانه ان سّ� ب� الفاحتة و

كونها آية من لك سورة.  تلميذه احللىب لشبهة اال ختالف يفاهلمام و قق ابنمحـرّجحه الو
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 ].1/255: فتح القدير ،1/362: محتارـلرد ا[. »حبر

ي بلند خواندن  ب: چون براى اثبات هر امر باید روایت نقلى داشته باشیم و در زمینه
گردد، و  بسمله و آمین، روایت صریح و صحیحى وجود ندارد؟ کما اینکه در ذیل درج مى

بوده است و  اند بخاطر یادگیرى و دانستن مردم بلند خوانده اگر گاهگاهى رسول خدا
 خواندند. على الدوام آهسته مى

چون به تواضع و خشیت  ،در ثانى: آمین دعا است. و دعاها را باید آهسته خواند
 تراند. تر و به اجابت الیق نزدیک

 ملهم رشح صحيح مسلم:ـفتح ال يفو

هل ألم يرو حلديث ىلع انه ليس باجلهر بها حديث رص�ح ومعرفة باـهل الأقد اتفق و«
انما يوجد اجلهر بها والنساىئ شيئاً من ذلك، والرتمذى مشهورة، كأىب داود وـ الالسن

بعض  اتلفس� أو يف امثاهلما يفماوردى وـالحاديث موضوعة يرو�ها اثلعلىب وأ رص�اً يف
َمن مجع هذا ابلاب غ�ه، أو يرو�ها موضوع وـيم�ون ب� ال كتب الفقهاء اذلين ال

ذا سئلوا عن صّحتها قالوا بموجب �هما فانهم مجعوا ما روى. واكدلاراقط� واخلطيب وغ�
حاديث اجلهر بها فجمعها، أسئل ان �مع ما دخل مرص وـعلمهم. كما قال ادلارالقط� ل

فال. واما عن الصحابة فمنه صحيح  فقيل هل: هل فيها ىشء صحيح؟ فقال: اما عن انلىب
 ].2/35: ملهمـفتح ال[ .»منه ضعيفو

 وص آمین:اما در خص

جالهل، مهابة الرمحن وـمحرش لـال صوات يفتعاىل خبشوع األاخربنا اهللا سبحانه وو«
صوات للرمحن فال �سمع اال خشعت األو«بصار والوجوه، فقال: خرب خبشوع األأكما 
ض األصوات ب� يدى اهلمس: الصوت اخلىف، كما قال الراغب، فدل ىلع ان خف، و»همساً 

يضاً آم� داعء أىل اخلشوع وأجدر به من رفعها واعالءها... وإب اقر تعاىلاهللا سبحانه و
دعوا «: ضابطة ادلاعء: االخفاء، ما لم يدل ديلل ىلع خالفه، قال تعاىلكما قال عطاء. و

 و
ً
، »خ� ادلاعء اخلىف«ابلحر الرائق:  صحيح ابن حبان كما قال يف �و »خيفةر��م ترضاع
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اظهاره، بل تر�ه موسعاً للعباد، فاالخفاء فيه جهره وتعي� فلك داعء لم ينص الشارع ىلع 
مصنفه باسناد صحيح عن  قد روى عبد الرزاق يفاعلم. و تعاىلصل. واهللا سبحانه وهو األ

س �فيهن االمام: سبحانك ا� وحبمدك، واتلعوذ، و�سم اهللا ابراهيم انلخىع، قال: مخ
 ].2/52: ملهمـتح الف[. »ا� ر�نا لك احلمدالرمحن الرحيم، وآم�، و

 يضاً:أو

داود: حىت �سمع من يليه من  ىبأ ما يفـنقول ان جهره عليه السالم اكن للتعليم، ل«
ر باالدعية للتعليم كما قد ثبت اجلهو ،هو متلكم فيهّول. بطر�ق �رش بن نافع، والصف األ

قد رّصح ؟ ومّرات، و�يف: المعجم للطربا�: انّه اّمن ثالث ـ�دل عليه ما ىف الذكرنا، و
 يلعلمنا. الخ...

ّ
 ].2/52: ملهمـفتح ال[ .»وائل بنفسه ما أراه. اال

 توانیم بینى را با دست خشک کنیم تا از تلویث مسجد جلوگیرى شود. : آرى مى2

 اهلندية: يفو

 نف، رقيقاً، كما يفو ما سال من األأمخاط، ـى رقيق الأظهر من انفه ذين (و«
: اهلندية[. »القنية ن يقطر منه ىلع األرض، كذا يفأحه أو� من الصالة، فمس القاموس) يف

1/105.[ 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 .قه 21/1/1419

 دعاء بعد از فرائض/ دعاء بعد ازنوافل

 فرمایند علماى دین مبین اسالم در مسائل ذیل: چه مى
د از فرائض از رسول خدا ثابت است؟ و آیا با رفع یدین همراه بوده یا آیا دعا بع -1
 خیر؟
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 مقدار دعا بعد از فرائض مختصر باشد یا طوالنى؟ -2
 آیا دعا التزامى است یا خیر؟ -3
 دعاء اجتماعى و گروهى بعد از نوافل و سنن چطور است؟  -4

  الجواب باسم ملهم الصواب
 ا رفع یدین ثابت است.ب : دعا بعد از فرائض از رسول خدا1ج 

 ىف احلديث:و

دبر جوف الليل األخ� ويب امامة قال: قيل يا رسول اهللا، أى ادلاعء اسمع؟ قال: أعن «
 قال يفو ].11/113: فتح الباري، قال حسنخرجه الرتمذ، وأ[، »مكتو�اتـالصلوات ال

 ].138ص  :الدراية[. »بعد ما عزاه اىل الرتمذى و النساىئ، رجاهل ثقات« الدراية:

 �سلم قال: ال ذا فرغ من الصلوة وإاكن  مغ�ة بن شعبة قال: ان رسول اهللاـعن ال«
ما ـهو ىلع لك يشء قدير، ا� ال مانع لملك وهل احلمد وـاهللا وحده ال رش�ك هل، هل ال

كتاب  لفظ البخار يفو. »ال ينفع ذا اجلد منك اجلدنعت وما مـال معطى لاعطيت و

 و لفظ البخار ىف كتاب الصلوة:. »اكن يقول هذه اللكمات دبر لك صلوة ه ان« االعتصام

خرجه أبو امامة أحديث و«. ]النسائىبو داود وأرواه البخار و[. »ىف دبر لك صلوة مكتو�ة«

 الطرباين حديث انس يفمسلم و حديث عبداهللا بن زبري يفو )الليلةليوم وعمل ا( ابن السنى يف

 .»داود بىأ بى داود وحديث عىل يفأ حديث ثوبان يفعاية والس كذا يفوالبزار و

 ].9، 10، 11ص  مرغوبة:ـالنفائس ال[و احادیث زیاد دیگرى وجود دارد. 

اند چون  بعد از هر نماز فرض مشغول به ذکر و دعا بوده ثابت گردید که آنحضرت
 بعد از فرض امید قبولیت دعا بیشتر است.

 :»مكتوباتـدبر ال«ث عمدة القار حتت حدي جاء يفو

من فوائد هذا احلديث استحباب اذلكر عقيب الصلوة النّها أوقات فاضلة يرتىج فيها «
 ].14: ص مرغوبةـالنفائس ال[. »هااجابة ادلاعء 
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 و رفع یدین از حدیث ذیل و احادیث دیگرى ثابت است:

. »سح وجههمذا داع رفع يديه وإ بيه قال: اكن رسول اهللاأعن السائب بن يز�د عن «

 .]بو داودأرواه [

 و نیز در روایت فقه آمده است:

 التحفة: يفو

مسح الوجه بعد الفراغ. مكتو�ة مسنون، و�ذا رفع ايلدين وـان ادلاعء بعد الصلوة ال«
 ].العقائد السنيةمنهج العامل و[. »ها

 مسمي بامداد الفتاح:ـرشحه النور االيضاح للرشنبالىل و يفو

للمسلم� ثم يمسحون بها وجوههم المام نلفسه والصالة يدعو اثم بعد الفراغ عن «
 .]مرغوبة والسعايةـالتحفة ال كذا يف[. »هىف آخره أى عند الفراغ من ادل اعء. ا

شود که امام و مقتدى همگى با هم دست جمعى بعد از  از این روایات فقهى ثابت مى

النفائس [چهره بمالند. ي دعا دست به  نمازهاى فرائض دعا کنند و بعد از خاتمه

 ].15ص  مرغوبة:ـال

: دعاي طوالنى و مختصر هر دو جایز است؟ بشرطى که چنان طوالنى نباشد که 2ج 
بر مردم مشکل شود و فاصله زیادى بین فرض و سنت ایجاد شود. زیرا رسول اهللا دعاى 

 اختصار و از حدیث لمختصر و طوالنى هر دو خوانده اند، از حدیث حضرت عائشه
 تطویل ثابت است. حضرت مغیره بن شعبه

 مرغوبة: ـالنفائس ال يفو

 مقدار ما يقول: إاكن  ان رسول اهللا لعن اع�شة«
ّ

نَْت  اللَُّهمَّ «ذا ص� لم يقعد اال
َ
 أ

المُ  المُ  َوِمنَْك  ، السَّ َت  ، السَّ
ْ
َاللِ  َذا يَا َ�َباَر�

ْ
َرامِ  اجل

ْ
اكن  مراد انه ـيفيد ان ليس ال، »َواِإلك

�وه من القول تقر�باً فال يناىف ذلك ما مقدار وـول بعينه، بل اكن يقعد زماناً �سع ذلك اليق
 دبر لك صلوة: اكن يقول يف انه  مغ�ةـالصحيح� عن ال يف

 



 191  ةکتاب الصال

َ  الَ «
َ

  إهِل
َّ
ُ  إِال �َك  الَ  وَْحَدهُ  ا�َّ ُ  رَشِ

َ
ُ  هل

َ
ُك  هل

ْ
ُمل

ْ
ُ  ال

َ
َْمدُ  َوهل

ْ
ءٍ  لُكِّ  ىلَعَ  وَُهوَ  احل  الَ  اللَُّهمَّ  يرٌ قَدِ  ىَشْ

ْ�َطيَْت  لَِما َمانِعَ 
َ
َدِّ  َذا َ�نَْفعُ  َوالَ  َمنَْعَت  لَِما ُمْعِطىَ  َوالَ  أ

ْ
َدُّ  ِمنَْك  اجل

ْ
و�ذا اليناىف ما روى . »اجل

 :ذا سلم من صلوة قال بصوته االىلعإ غ�ه عن عبداهللا بن الز��: اكن رسول اهللامسلم و
َ  الَ «

َ
  إِهل

َّ
ُ  إِال �َك  الَ  هُ وَْحدَ  ا�َّ ُ  رَشِ

َ
ُ  هل

َ
ُك  هل

ْ
ُمل

ْ
ُ  ال

َ
َْمدُ  َوهل

ْ
ءٍ  لُكِّ  ىلَعَ  وَُهوَ  احل  َوالَ  َحْوَل  الَ  قَِديرٌ  ىَشْ

ةَ    قُوَّ
َّ
ِ  إِال َ  الَ  بِا�َّ

َ
  إِهل

َّ
ُ  إِال   َ�ْعبُدُ  َوالَ  ا�َّ

َّ
ُ  إِيَّاهُ  إِال

َ
ُ  انلِّْعَمةُ  هل

َ
َفْضُل  َوهل

ْ
ُ  ال

َ
ََسنُ  اثلَّنَاءُ  َوهل

ْ
َ  الَ  احل

َ
  إِهل

َّ
 ِإال

 ُ ُ  ُ�ِْلِص�َ  ا�َّ
َ

ينَ  هل اَكفُِرونَ  َكِرهَ  َولَوْ  ادلِّ
ْ
 .»ال

اتلخم� دون يث اع�شة يعترب من حيث اتلقر�ب وحد مذكور يفـمقدار الـن الأل
 ].24: ص مرغوبةـالنفائس ال[. »منيةـكب�ى رشح ال هاتلحديد احلقيىق ا

ي�ون تقر�باً، قد يز�د  ذلكو أن السنة أى يفصل بذكر قدر ذلكمقتىض العبارة ح و«
 ].25: ص مرغوبةـالنفائس ال[. »السعاية قد ينقص قليًال. كذا يفقليًال و

: التزامى نباید باشد و گهگاهى بهتر است که ترك شود و تارك آن را نباید مالمت 3ج 
 کرد و بر عامل آن بدون التزام هم نباید حکم ابتداع زده شود.

 الطيبى: وجاء يف

صاب منه أجعله عزماً ولم يعمل بالرخصة فقد مر مندوب وأمن أرّص ىلع فيه أن «
النفائس [. »يةالسعا ىلع بدعة أو منكر، كذا يف الشيطان من االضالل فكيف من ارصّ 

 ].5: ص مرغوبةـال

 :/قال العالمة انور شاه اكشمريو

دثة من عقد محـمور الاما األىل جتهيل من ترك، وإىل تبدبع من رفع، وال إفال سبيل «
ا، ونصب امام ثم اهتمام به فيه االن�ار ىلع تار�هاجلماعة ل�اعء كجماعة الصلوة و صورة

موفق ـاجلاهل اما مفرط أو مفرط و اهللا الوغ� ذلك من قلة العلم و�رثة اجلهل و
 ].37: ص مرغوبةـالنفائس ال[. »للصواب

 بت نیست.ثا : بعد از نوافل و سنن دعاى دست جمعى از رسول خدا4ج 
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اگر دست جمعى دعا شود بدعت است. اگر انفرادى دعا شود جایز است بر تارك 

و قبل ازسنن، بعد از  ].8: ص مرغوبةـالنفائس ال[دعاى بعد از سنن هیج مالمتى نیست. 

 کند بهتر و افضل است. فرائض دعا

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 علوم زاهدانداراالفتاء حوزه علمیه دارال

 .شه 29/2/1377

 دعاى دست جمعى امام و مقتدیها بعد از نمازهاى سنّت و نفل

ها بعد از نمازهاى سنت ظهر و مغرب و  کردن با صداى بلند و آمین گفتن مقتدي دعا
 عشاء درست است یا خیر؟

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

ثابت نیست و  ول خدابعد از نوافل و سنن دعا با صداى بلند و دست جمعی از رس
اما اگر انفرادى دعا کرده شود جایز است و بر  ،اگر دست جمعى دعا شود بدعت است

: ص مرغوبةـالنفائس ال[تارك دعاء بعد از سنن و نوافل هیچ مالمت و سرزنشى نیست. 

8.[ 

 :/قال العالمة االنور الكشمريو

محدثة من عقد ـمور الاّما األىل جتهيل من ترك، وإال ىل تبدبع من رفع، وإفال سبيل «
به فيه نصب امام ثم اهتمام اجلماعة ل�اعء كجماعة الصالة واالن�ار ىلع تار�ها و صورة

: مرغوبةـالنفائس ال[. »ما مفرط أو مفّرطأاجلاهل وغ� ذلك من قلة العلم و�رثة اجلهل و

 ].37ص 

 مشكوة:ـرشح ال قال الطيبى يف

صاب منه ألم يعمل بالرخصة فقد ه عزماً ومر مندوب وجعلأان من ارّص ىلع «
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 ].5: ص مرغوبةـالنفائس ال[ .»الشيطان

 مختار:ـالدر ال يفو

 ].1/557: مختار مع الردـالدر ال[. »ىل الوجوب فمكروهإيله إ� مباح يؤدى و«

واب   و اهللا اعلم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 .قه 4/12/1418

 عمامه و مقدار آن/ حکم نماز بدون عمامه

 فرمایند علماى دین درباره مسئله ذیل: چه مى
 باشد؟ مىمقدار عمامه چقدر 

 الجواب باسم ملهم الصواب
دو نوع عمامه  هاى زواید است و در رابطه با مقدار آن از آنحضرت عمامه از سنت

 ثابت است:
 ست.متر بوده ا 5/3عمامه کوچک که حدود  -1
 متر. 6عمامه بزرگا با طولى در حدود  -2

قابل ذکر است که اگر کسى عادت بر این دارد که بدون عمامه در محافل و مجالس 
باشد،  یابد، براى چنین افرادى خواندن نماز بدون عمامه مکروه تنزیهى مى حضور نمى

 خواه مقتدى باشد یا امام یا منفرد.

 حاشيته عىل الدر: قال الشامى يف

 والسنة قسمان:«
 .األذانسنة اهلدى، وتر�ها يوجب اإلساءة والكراهة، اكجلماعة و -1

رد [. »تر�ها كراهة ال يوجببلاسه وقيامه وقعوده، و يف سنة الزوائد، كس� انلىب -2
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 ].2/90: محتارـال

 مصابيح:ـكتابه تصحيح ال نقل العالمة عىل القار عن الشيخ اجلزر أنه قال يفو

فلم  اتلوار�خ ألقف ىلع قدر عمامة انلىبالكتب وتطلبت من الس� و قد تتبعت«
اقف ىلع ىشء، حىت أخرب� من أثق به أنه وقف ىلع ىشٍء من الكم انلووى ذكر فيه: أنه 

الطو�لة اث� عمامة قص�ة وعمامة طو�لة، وأن القص�ة اكنت سبعة أذرع و اكن هل 
 
ً
 ].8/147، مرقات شرح مشکات: 1/168: رشح الشامئل للقاري[. »عرش ذرااع

 السائل:مفتى وـقال العالمة اللكهنو ىف نفع الو

ابلالد اللىت اعدُة  بعض حتر�راته أنه ت�ره الصالة بدونها يف افاد العالمة الوادل يف«
 معتم�  الىل الكرباء بدون العمامة بل وإساكنها أنهم ال يذهبون 

ّ
�رجون من بيوتهم اال

وام ان االمام ان اكن غ� معتم لىت ال يعتادون فيها ذلك وقد اشتهر ب� العابلالد ال ما يفأو
يضاً زخرف من القول ال ديلل عليه. أهذا قتدون معتم�، فصالتهم مكروهة، ومـالو

 ].1/256: امدار الفتاو للتهانو، 37ص  السائلمفتى وـنفع ال[. »فاحفظ

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 االفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهداندار

ٓ تَُؤاِخذۡ  َ�  َر�ََّنا﴿خواندن  ٓ  إِن نَا َِّسيَنا  تا آخر بجاى سه آیه ﴾�

 فرمایند علماى دین در مسئله ذیل: چه مى

ٓ تَُؤاِخذۡ  َ�  َر�ََّنا﴿ از فاتحه، -اگر کسى بعد ٓ  إِن نَا َِّسيَنا را تا آخر سوره  ].286: ة[البقر ﴾�
شود یا خیر؟ زیرا باتفاق، ضم سوره با سه آیه  ین صورت، واجب ادا مىند آیا در ابخوا

 کوچک یا یک آیه طویل واجب است.

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ
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 در صورت مذکور وجوب قراءت ادا شده است.

 التاترخانية: يفو

ر�عة،  ابلعض يفر�عة و مداينة، ابلعض يفـلو قرأ آ ية طو�لة كآية الكرىس أو ال«
اعمتهم ىلع  ر�عة، ولك ىب حنيفة، قيل ال �وز ألنه ما قرأ آية تامة يفأا فيه ىلع قول اختلفو

قل من أن بعض هذه اآليات يز�د ىلع ثالث قصار أو يعدهلا، فال ت�ون قراءته انه �وز أل
ذا بلغ قدر ثالث آيات قصار إانه  هذا يفيد ان بعض اآلية اكآلية يف. وهثالث آيات. ا

 ].ط کویته 1/338: محتارـرد ال[. »ي�ىف

وابأواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 ترك نماز جماعت

 چه مى فرمایند علماى دین در مسأله ذیل:
 خواند، حکمش چیست؟ اگر کسى نمازهاى پنج وقت را با جماعت نمى

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

 شود.  ت واجب است و تارك آن بدون عذر، فاسق و گناهکار مىخواندن نماز جماع
وعیدهاى شدید و سختى نسبت به شخصى که تارك  در احادیث رسول اکرم

شود. و در  احادیث آمده که نماز او اداء نمىجماعت باشد، آمده است. در بعضى از 
فرادى را که هاى ا اظهار اراده فرمودند تا خانه روایتى آمده که حضرت رسول اکرم

کنند، بسوزاند و در روایتى آمده است که حتى  ر نماز جماعت شرکت نمىبدون عذر د
براى فرد نابینائى که قائد و راهنمایى نداشت تا او را به مسجد برساند، باز هم به خاطر 
شنیدن اذان، اجازه ترك جماعت را ندادند و عذرشان را نپذیرفت. برخى از احادیث 

 عبارت اند از:
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تِِه، لَمْ ف انلَِّداءَ  َسِمعَ  َمنْ « بى داود:أوىف سنن 
ْ
ُ  َصالةَ  فَال يَأ

َ
سنن ابی [. »ُعْذرٍ  ِمنْ  إِال هل

 ].1/191داود: 

ىِب  َ�نْ «
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ُهَر�َْرةَ  أ نْ  َهَمْمُت  لََقدْ  :ا�َّ

َ
َالةِ  آُمرَ  أ  رَُجالً  آُمرَ  ُ�مَّ  َ�تَُقامَ  بِالصَّ

 َ ْ�َطِلَق  ُ�مَّ  نلَّاِس بِا َ�يَُص�ِّ
َ
  َحَطٍب  ِمنْ  ُحَزمٌ  َمَعُهمْ  بِرَِجالٍ  َمىِع  أ

َ
َالةَ  �َْشَهُدونَ  الَ  قَْومٍ  إِىل  الصَّ

َق  َحرِّ
ُ
 .»بِانلَّارِ  ُ�يُوَ�ُهمْ  َعلَيِْهمْ  فَأ

مِّ  ابِْن  َعِن و«
ُ
نَّهُ  َمْكتُومٍ  أ

َ
َل  �

َ
ِ  رَُسوَل  يَا َ�َقاَل  انلَّىِبَّ  َسأ َرَصِ  �رُ رَضِ  رَُجٌل  إِ�ِّ  ا�َّ  َشاِسعُ  ابلْ

ارِ  نْ  رُْخَصةٌ  ىِل  َ�َهْل  يَُالئُِمِ�  الَ  قَائِدٌ  َوِ�  ادلَّ
َ
َ  أ َص�ِّ

ُ
. َ�َعمْ  قَاَل . ؟انلَِّداءَ  �َْسَمعُ  َهْل  :قَاَل  بَيىِْت  ىِف  أ

ِجدُ  الَ  :قَاَل 
َ
: التشديد يف ترك اجلامعة، سنن ابی داود باب 1/422ترمذي: [. »رُْخَصةً  لََك  أ

1/191[. 

 محتار:ـرد ال يفو

ان صلوة الجماعۀ واجبۀ على الراجح فى المذهب أو سنّۀ مؤکدة فى حکم الواجب «

حر ، الب1/337: محتارـرد ال[. »کما فى البحر و صرحوا بفسق تارکها و تعزیره و أنه یأثم

 ].1/341: الرائق

 اخلالصة: يفو

. »مرض أو غ�ه ال من عذرإالرتك  اعلم ان اجلماعة سنة مؤ�دة ال يرخص يف«

 ].1/144: خالصة الفتاوي[

این با در نظر گرفتن احادیث و عبارات مذکور، نباید انسان از نماز جماعت بنابر
تخلف کند، و اگر گاهى بنابر عذرى جماعت فوت شد با توبه و استغفار آن را جبران کند 

کام آن بسیار شدید زیرا که مؤاخذه رب العالمین نسبت به رکن مهم دین، یعنى: نماز و اح
 خواهد بود.

وابأو اهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه -خدانظر 
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 داراالفتا حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 امامت زن فقط براى زنان در نماز

 آیا امامت زنان درست است؟
 الجواب باسم ملهم الصواب

د درست نماز جماعت زنان در فرایض و نوافل مکروه تحریمى است. و اما با وجو
ولى باز هم  ،نبودن، اگر نماز با جماعت خواندند امامشان باید در وسط صفشان بایستد

 کراهت تحریمى جماعتشان بحال خود باقى است.

 الدر: يفو

و یکره تحریماً جماعۀ النساء و لو فى التراویح... فان فعلن تقف االمام وسطهن فلو "
 ."تقدمت أثّمت

 الرد: يفو

أفاد أن  »الرتاو�ح ولو يف«بلحر قوهل: الفتح و  رّصح به يف »�ماً ��ره حترو«قوهل: «
أفاد  »فلو تقدمت أثمت«لك ما �رشع فيه مجاعة الرجال فرضاً أو نفًال... قوهل:  الكراهة يف

ذا توسطت إانّها الصالة صحيحة، وأن طهن واجب كما رّصح به ىف الفتح وأن وقوفها وس
الرساج،   اتلوسط النّه أقل كراهية من اتلقّدم كما يفىلإانّما ارشدوا التزول الكراهة، و

 ].1/58: اهلندية ،دارالكتب العلميهط  305، 2/306، 1/418مع رد:  مختارـالدر ال[. »حبر

وابأواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه -خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 .قه 4/6/1415
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 نازهامامت زن در تراویح و نماز ج

 تواند در تراویح یا نوافل با جماعت نماز دهد تا قرآن از یادش نرود؟ آیا زن حافظه می
 الجواب باسم ملهم الصواب

نوافل و تراویح خواندن با جماعت توسط زنان مکروه تحریمى است، و البته نماز 
 جنازه با جماعت توسط زنان مکروه نیست.

 الدر: يفو

 .»الرتاو�ح ىف غ� صالة جنازة... لو يفء وو��ره حتر�ماً مجاعة النسا«

 الشامية: يفو

لك ما�رشع فيه مجاعة الرجال فرضاً أو  أفاد ان الكراهة يف »الرتاو�ح لو يفو«قوهل: «
 ].دارالكتب العلميةط  2/305، 1/418 محتارـرد ال -ا[. »نفالً 

 کنند. پس زنانی که قرآن کریم را حفظ دارند تنها بدون جماعت در نماز تالوت

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 ق.ه 2/11/1414

 امامت لنگ و یک پا

تواند امامت کند در صورتى که بر رکوع و سجده نیز  آیا مقطوع أحدى الرجلین مى
 قادر است و کسى دیگر هم نیست که امامت کند.

و  اباجلواب باسم ملهم الصّ

اگر شخص سالم و تندرستى موجود باشد، بهتر است که پشت سر او نماز بخوانند 
 البته اگر کسى دیگر نباشد امامت او واجب است زیرا که نماز با جماعت واجب است.

 مختار:ـمكروهات االمامة من الدر ال يفو
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 .»ابرص شاع برصه..مفلوج وسفيه وو«

 :/قال ابن عابدين

�ذلك اعرج يقوم ببعض قدمه فاالقتداء بغ�ه أو�. و »مفلوجوسفيه و«قوهل: «
 ].1/422: امداد االحكام ،1/416: محتارـرد ال[. »تتارخانيه

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدا نظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان.

 .قه 7/2/1415

 امامت برده فرارى

 فرمایند علماى دین در مسائل ذیل: چه مى
رود، و امام  کند و بعد از آن به روستایى مى ىغالمى از دست موالى خودش فرار م

 شود، نماز جماعت آنها چطور است؟ مردم در نماز ظهر مى

واب  اجلواب باسم ملهم الصّ

در این مسئله نماز آنها باطل نیست اما چونکه غالم نافرمانى موالى خود را کرده 
 شود، مکروه است. که فاسق گفته مى مامت غالم فرارىفاسق است، لذا ا

واب   واهللا اعلم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 ق7/2/1415

 امامت لوطی

 جایز است یا خیر؟ پشت سر لوطى نماز
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واب  اجلواب باسم ملهم الصّ

 این مسئله دو جنبه دارد:
و آن را ترك نداده و توبه نکرده، در  جنبه اول: اآلن در حال حاضر شغل او است،

 اینصورت حکم آن اینست که نماز پشت سر او مکروه تحریمى است.

 الرد: يفو

من يرت�ب مراد به ـلعل المن الفسق: وهو اخلروج عن االستقامة، و »فاسقو«قوهل: «
 در[. »الربجندى، اسماعيل �و ذلك كذا يفالكبائر كشارب اخلمر، والزا� وآ�ل الر�ا و

 ].دار الكتب العلميةط  2/298 ،ط کویته 1/414: محتارـال

 الرد: وجاء يف

تقديمه لالمامة  �ان يفمر دينه، وما الفاسق فقد علّلوا كراهة تقديمه بانه ال يهتم ألأو«
، وتعظيمه، وقد 

ً
ذا اكن اعلم من غ�ه التزول العلّة، إ�ىف انه  الوجب عليهم اهانته رشاع

مبتدع ت�ره امامته ب�ل حال، بل مىش ـ� بهم بغ� طهارة، فهو اكلن يصأنّه اليؤمن إف
، 1/414 محتارـرد ال[. »ما ذكرناـمنيه ىلع ان كراهة تقديمه كراهة حتر�م لـرشح ال يف

: مفتيـكفايت ال ،1/349 منحة اخلالق هبامش البحر ،ناقالً عن فتاو احلجة 523حلبى کبیر: 

اُن  آپ کی کسائل اور ،1/440: امداد االحكام ،3/222د: فتاوى دارالعلوم دیوبن ،77، 3/78

 .]2/245حل:  کا
ن آن را ترك کرده و توبه نموده است جنبه دوم: قبالً مرتکب چنین کارى شده، ولى اآل

 نماز پشت سر او بالکراهت درست است.

نِْب  ِمنَ  اتلَّائُِب «بدلیل حدیث  ُ  َذنَْب  الَ  َكَمنْ  اذلَّ
َ

ستغفار، فصل مشكوة: باب اال[. »هل

 ].1/440: امداد االحكام ،ثالث

 در فتاوى دارالعلوم دیوبند در جواب چنین سؤالى مى فرماید:
اگر وه  ههقابل نهین فاسق اور عاصی  هایسا شخص جو زانى اور لوطی هو امامت کـ«
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. »پیچهی مکروه هی هفبها ورنه اس کو امام نه بنایا جاوي که نماز اس کـ هتوبه کر
 ].3/208ارالعلوم دیوبند: فتاوى د[

 ].3/208فتاوى دار العلوم دیوبند: [بعد از توبه کردن امامت او درست است. 

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 .قه 7/5/1416

 کند لمات قرآن را بطور کامل تلفظ نمیامامت شخصى که ک

ام مسجدى که پیرمرد ضعیف و کهن سالى است، و در قیام راست سوال: در مورد ام
اما قبول  ،کند، چند مرتبه تذکر داده شده ایستد و کلمات قرآنى را کامالً تلفظ نمى نمى
ها در شک و تردید هستند و در  کند و مقتدي در نماز رکوع را کامالً اداء نمىکند، و  نمى

ها در اینمورد اعتراض دارند.  د خالصه اینکه مقتديکن یایان نماز سالم را زیاد طوالنى مى
 آیا امامت چنین فردى درست است یا خیر؟

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

 شود: که هر کدام جداگانه جواب داده مىدر استفتاء چند سوال است 
 :: عدم قدرت بر تلفظ کلمات قرآن1

مخارج، چنان خوب قادر گردد که: اگر امام در اداى حروف از  در اینمورد عرض می
نیست که اگر شخصى نزدیک امام باشد تمام حروف را صاف و واضح بفهمد، امامت این 

 فرد درست نیست.

 رشحه:التنوير و يفو

رر احللىب حو ،مجتىبـابلحر عن ال وال غ� االثلغ به أى باالثلغ ىلع االصح. كما يف«
 مثله. وال تصح صلوته ابن شحنه. انه بعد بذل جهده دائما حتماً اكال�، و

ّ
ذا إفال يؤّم اال
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امكنه االقتداء بمن �سنه أو ترك جهده أو وجد قدر الفرض ما ال ثلغ فيه، هذا هو 
�ذا من ال يقدر ىلع اتللفظ حبرف من احلروف أو ح�م االثلغ، و مختار يفـالصحيح ال

 بتكرار
ّ

، ةالكتب العلمي دار ط 2/327، 1/430رد المحتار: [ . »اليقدر ىلع اخراج الفاء اال

 ].1/86: كذا يف اهلندية

 :: عدم تکمیل و تعدیل رکوع2
کردن سر و خم نمودن کمر اداء  اعتدال در رکوع واجب است. و فرض رکوع با پائین

تواند رکوع را تکمیل نماید، اشکالى ندارد  شود پس اگر امام مذکور بنابر عذرى نمى مى
 آید. عذر چنان کند در نمازش نقصان مى ونگردد اما بد زیرا فرض رکوع اداء مى

 :ها : ناراحتى مقتدي3
نماز و امامت وي ها از امام بخاطر کوتاهى در مسائل شرعى باشد،  اگر ناراحتى مقتدي

 باشد و نباید امامت کند. مکروه تحریمى مى

 الدر: يفو

مامة منه كره هل حق باالأو النهم أهم هل اكرهون، ان الكراهة لفساد فيه وولو اّم قوماً «
ُ َصَالةً  َ�ْقبَُل  الَ « يب داود:أذلك حتر�ماً، حلديث  مَ  َمنْ  ا�َّ ُ  وَُهمْ  قَْوًما َ�َقدَّ

َ
ان هو و »اَكرُِهونَ  هل

 ].دارالكتب العلميةط  2/298، 1/413 محتارـرد ال[. »الكراهة عليهماحق ال و

 :: تطویل سالم در نماز3

پس به تطویل کلمات بعدى در نماز اشکالى  ،سدر نماز بپایان مى »السالم«با گفتن 

 آید. پیش نمى

 محتار:ـرد ال يفو

اقتدى به جاء رجل و »السالم«ذا فرغ من صالته، فلما قال: إقال! ىف اتلنجيس: االمام «
راد ان أأال ترى انه لو  ،صالته، ألن هذا سالم ال يص� داخًال يف »علي�م«ن يقول: أقبل 

. »رمحىت هثم علم فسكت تفسد صلوته. ا »السالم«ساهياً فقال:  صالته حد يفأ�سلم ىلع 
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 ].دارالكتب العلميةط  2/162، 1/346: محتارـرد ال[

خالصه اینکه در صورت صحت مطالب نوشته شده در سؤال، و با توجه به 
ها کسى دیگر را براى امامت  هاى باال، امامت امام مذکور درست نیست و مقتدي جواب

است (و حاال بر اثر  که چندین سال آنها را امامت دادهو نیز مردم امامى را انتخاب کنند 
کمک کنند و او را به حال خود رها  ضعف و پیرى از آن معذور شده) الزم است که به او

 نکنند.

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 .قه 3/11/1418

 دم در امامت نمازحق تق

 فرمایند علماى دین و مفتیان شرع متین در مورد مسئله ذیل: چه مى
کند و در ضمن قرآن را با تجوید خیلى  شخصى است که ریش خودش را ماشین مى

خواند و احادیث زیادى یاد دارد، شخص دیگرى است که ریش دارد و قرآن را  خوب مى
ول است با این و شخص ثالث مثل شخص ا خواند ولى حدیث بلد نیست با تجوید مى

 داند. تفاوت که حدیث نمى
 از این سه نفر کدام یک مستحق امامت است؟

  الجواب باسم ملهم الصواب
از این سه نفر هرکدام که اعلم و داناتر به احکام نماز از قبیل صحت و فساد باشد 

 امامت نماید، حدیث دانستن و بقیه علوم در امامت شرط نیست.

 مختار:ـالدر ال يفو

جتو�داً للقراءة ثم م الصلوة فقط ثم االحسن تالوة واالحق باالمامة االعلم بأحاكو«
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 .»االورع ثم األسن

 الرد: يفو

هو أو� من بقية العلوم و أى وان اكن غ� متبحر يف »بأحاكم الصلوة فقط«قوهل: «
 ].1/412: محتارـرد ال[ .»زاد الفق� عن رشح االرشاد متبحر كذا يفـال

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 .قه 27/6/1411

 امامت شخصى که مردم بدان رضایت ندارند

 فرمایند علماى دین در مورد مسئله ذیل: چه مى
جد احمد براى مسجد زمینى را وقف کرده است و کنار مسجد زمینى نیز براى امام مس

گوید:  آن زندگى کند، حاال چونکه صاحب زمین با امام ناراحتى دارد به امام مى داده تا در
گوید: شما اینجا زمین ندارید،  از زمین من بیرون شوید، در این زمان، مجید آمده و مى

کسى از این تاریخ به بعد در مسجد نماز بخواند من او  گوید: هر احمد ناراحت شده مى
کنم و براى امام مسجد نیز همین کلمات را بکار برده است. آیا این حق به  را معاف نمى

 رسد یا خیر؟ صاحب زمین مى
 لطفاً مسئله را توضیح دهید.

بلکه ملک شخصى  ،آورى است زمینى که کنار مسجد است زمین وقفى نیست قابل یاد
مهاجر بوده، و بطور است، زیرا امام  ه امام را بطور عاریه اجازه دادهباشد البت احمد مى

هاى آن مسجد وقف نکرده است. و احمد نیز بر این مسئله گواه  را براى امام همیشگى آن
 باشد. دارد که قطعه زمین کنار مسجد ملک شخصى او می

ها پشت سر او جایز است یا  ثانیاً: مردم از این امام ناراحت هستند آیا نماز مقتدي
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 خیر؟

واب  اجلواب باسم ملهم الصّ

زمینى را که براى مسجد وقف نموده از مسجد قرار گرفته و از ملک او خارج  -1
 شده است و حق ندارد مردم را از آمدن به مسجد باز دارد.

 الدر: ويف

مص� بالفعل و�قوهل جعلته مسجداً، ورشط �مد ـالمسجد وـ�زول ملكه عن الو«
د ر[. »خلانية ظاهر الروايةا جعله يفواالمام الصلوة فيه جبماعة، وقيل ي�ىف واحد. و

 ].5/248: البحر الرائق ،3/405: محتارـال

جا  تواند امام را از آن داده چون بطور عاریت بوده است مىاما زمینى که به امام  -2
 بیرون کند.

 اهلداية: يفو

ألن و ،العار�ة مؤداةمنحة مردودة، وـال العار�ة مىت شاء لقوهل  ن يرجع يفأللمع� و«
به القبض ع تملك شيئاً فشيئاً ىلع حسب حدوثها فاتلمليك فيما لم يوجد لم يتصل منافـال

ن يرجع أللمع� يلب� فيها أو يلغرس فيها جاز، ورضاً أذا استعار �فيصح الرجوع عنه..... و
 ].3/277: اهلداية[. »الغرسفيها و��لفه قلع ابلاء و

که: اگر ناراحتى مردم از امام  و مسئله نماز پشت سر امام به این تفصیل مى باشد -3
 به خاطر کوتاهى در مسائل شرعى باشد، نباید مردم را امامت کند.

 الدر: يفو

حق باالمامة منه كره هل أهم هل اكرهون، ان الكراهة لفساد فيه أو النهم لو اّم قوماً وو«
ون وان هو هم هل اكرهيقبل اهللا صلوة من تقدم قوماً و الىب داود: أذلك حتر�ماً، حلديث 

 ].1/413: محتارـرد ال[. »الكراهة عليهماحق ال، و

و همچنان در اینصورت اگر مردم و متولى مسجد آن محله بخواهند که امام را معزول 
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 را بیرون کنند. توانند آن نمایند مى

 الدر: يفو

موقوف عليه ـل�ن �وز الرجوع عن الذا اكن مسّجًال وإال �وز الرجوع عن الوقف «
 .»ان اكنوا أصلح انت�، جوهرة....معلم، وـالمؤذن واالمام وـرشوط اكلمـال

 :/يقال الشام

مؤذن أو ـن ي�ون االمام أو الأحاصله انه لو رشط الواقف و »ان اكنوا أصلحو«قوهل: «
مبارشة وظيفته، أو اكن غ�ه  معلم شخصاً معيناً يصح الرجوع عنه لو اكن متهاوناً يفـال

مع� بغ�ه ـاخلالصة، أى تغي� الشخص ال تغي� كما عرب به يف يقةاحلق اصلح، فهو يف
قوهل: ابلا� أو� مصنف من ـمسلم�، فهو نظ� ما قدمه الـىل الإللمصلحة الراجعة 

 ـال مؤذن يفـالبنصب االمام و
ّ

�ه ظهر اجلواب ذا ع� القوم اصلح من عينه، وإمختار اال
هو أنه مدرّس وامام وال هما وـلم أر ح�م عزهل لو له الشارح عن االشباه من قوهل:عما نق

 ].3/473: محتارـرد ال[. »و�أصل الوقف فبدونه باأل ذا اكنا مرشوط� يفإجائز للمصلحة 

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه- خدانظر
 داراال فتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 نماز پشت سر شخصى که مردم از او ناراحت اند

ا نماز صورتیکه پشت سر پیشنماز کسانى از وى بد بگویند و قبول نداشته باشند آی در
 باشد یا خیر؟ خواندن پشت سر او درست مى

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

گوئى یک مسلمان جایز نیست. اگر امام صالح بوده و عیبى شرعى در  بدگوئى و پشت
را ترك نکنند، و نارضایتى غیر شرعى او نیست باید پشت سر او نماز بخوانند و جماعت 

 کارند. کند، بلکه مردم گناه نماز جماعت ایجاد نمى مردم هیچ اثر بدى در
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ا اَكَن أْو قاَل قاَل رَُسوُل اهللا ،عن أيِب ُهَر�َْرةَ « ّ أِمٍ� بًَرّ
: اجِلَهاُد َواِجٌب َعلَيُْ�م َمَع لُكِ

َالُة َواِجبٌَة َعلَيُْ�م خَ  ا اَكَن أْو فَاِجراً فَاِجراً، َوالَصّ ّ ُمْسِلٍم بًَرّ
َف لُكِ

ْ
 .احلديث رواه ابو داود. »ل

و اگر در امام عیبى شرعى هست که صالحیت امامت کامل را ندارد، و مردم از او 
ناراضی هستند در آنصورت براى آن امام صالح نیست که امامت گروهى نماید که به او 

 د مى دارند، و امامت او مکروه است.رضایت ندارند و نماز پشت سر او را ناپسن

 لدر:ا و يف

ُ اَكرُِهونَ «  مَّ قَْوًما وَُهْم هلَ
َ
ْ  َولَْو أ

َ
َِماَمِة ِمنُْهلَُه َذلَِك حت

ْ
َحقُّ بِاإل

َ
ُهْم أ َّ�

َ
ْو ِأل

َ
ِر�ًما ِلَفَساٍد ِ�يِه أ

يِب َداوُد
َ
َم قَْوًما وَهُ « :حِلَِديِث أ ُ َصَالَة َمْن َ�َقدَّ  َ�ْقبَُل ا�َّ

َ
ُ اَكرُِهونَ ال   »ْم هلَ

َ
َحقَّ ال

َ
 َو�ِْن ُهَو أ

َكَراَهُة َعلَيِْهْم، ي�ره ت��هاً امامة عبد أو اعراىب و فاسق و أع�. الخ...
ْ
 .»َوال

 الرد: و يف

» ُ �ًها إلَخْ «قَْوهلُ ْصلِ  »َوُ�ْ�َرُه َ�ْ�ِ
َ ْ
إَماَمُة َ�ْ�ِِهْم (أي العبد، االعرايب، و  :ِلَقْوهِلِ يِف األ

ِمْعَراِج الفاسق 
ْ
ُمْجتىََب َوال

ْ
َّ حَبٌْر َ�ْن ال َحبُّ إيلَ

َ
مُ  :ُ�مَّ قَاَل  ،و اع�...) أ  ،َ�يُْكَرُه لَُهْم اتلََّقدُّ

�ًها  فَاِالقِْتَداُء  ،َوُ�ْ�َرُه اِالقِْتَداُء بِِهْم َ�ْ�ِ
َّ

فَْضُل َو�ِال
َ
َف َ�ْ�ِِهْم َ�ُهَو أ

ْ
َالُة َخل ْمَ�َن الصَّ

َ
إِْن أ

فَ
 ِمْن ا

َ
ْو�

َ
 ].دارالكتب العلميةط  2/298 ،1/413: محتارـرد ال[. »ِالنِْفَرادِ أ

 اند. و بعضى مکروه تحریمى گفته

 الرد: يفو

. »ما ذكرناـمنية ىلع أن كراهة تقديمه (أى الفاسق) كراهة حتر�م، لـرشح ال مىش يف«

 ].1/414: محتارـرد ال[

واب   و اهللا اعلم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفتاء

 .قه 13/3/1377
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 امامت نابالغ در نماز تراویح

 این مسائل: فرمایند علماى دین در می چه
 امامت نابالغ در نماز تراویح چه حکمى دارد؟ -1
 امامت شخصى که بالغ است، اما هنوز ریش در نیاورده است. -2

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

 در نماز تراویح درست نیست.اقتداء به نابالغ  -1

 الدر: يفو

 .»نفل ىلع االصحوال يصح اقتداء رجل بامرأة وخنىث وصىب ولو ىف جنازة و«

 الرد: يفو

مطلقة جوزه مشايخ ابللخ ـالسن الالرتاو�ح و �اهلداية: و قال يف »ىلع االصح«قوهل: «
 /�مد يوسف وىبأمطلق ب� ـانلفل ال منهم من حقق اخلالف يفولم �وزه مشا�نا و

 ].1/427: محتارـرد ال[. »الصلوات لكّها مختار انه ال �وز يفـالو

: خواندن نماز پشت سر شخص بالغى که ریش در نیاورده، وقت نبودن حافظى که 2
ریش داشته باشد بالکراهت جایز است. اما در فرایض اگر حسین باشد بهتر است او را 

 فرایض نیز امامتش بالکراهت درست است.در غیر این صورت در  ،امام نکنند

 مختار:ـالدر ال يفو

 .»و�ذا ت�ره خلف امرد. الخ...«

 :/قال ابن عابدين

وَْجِه ألظاهر انها ت��هية ا«
ْ
ِبيُح ال ُمَراَد بِِه الصَّ

ْ
نَّ ال

َ
يًْضا َكَما قَاَل الرَّمْحَيِتُّ أ

َ
اِهُر أ يضاً َوالظَّ

ِفتَْنةِ 
ْ
نَُّه َ�َلُّ ال

َ
 ].1/415: محتارـالرد [. »ِأل

الرتاو�ح  قلت: انما قلت جبواز امامته يف /قال العالمة ظفر امحد العثما�«
االصح عدم اجلواز كما ة الصىب فيها فجوزها مشايخ بلخ وجواز امام الختالف الفقهاء يف
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 الشامية عن اهلداية. يف
ذا لم إمة االمرد ابلالغ ن يتفقوا ىلع جواز اماأالصىب الغ� ابلالغ فينبىغ  فلما اختلفوا يف

يخ بلخ جوزوا امامة الصىب فيها يوجد حافظ غ�ه والن فيه ابقاء حلفظ القرآن ولعل مشا
انما الكراهة لعارض ىل ذلك ول�ن الصىب ليس بأهل هلا واالمرد ابلالغ اهلها وإنظراً 

 ].1/433: امداد االحكام[. »فتنتىف بالرضورة

واب   واهللا اعلم بالصّ

 -اهللا عنه عفا-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 روش نماز خواندن جماعت دو نفره

اگر دو نفر خواسته باشند نماز بصورت جماعت بخوانند، یکى از آنان امام و دیگرى 
گویند: این روش مشخص که  مقتدي قرار گیرد، چگونه بایستند؟ بعضى از علماء مى

د نه پشت سر او) مخصوص به خارج از مسجد است، (مقتدى در طرف راست امام بایست
 آیا واقعیت دارد؟ توضیح دهید.

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

مقتدى باید در طرف راست امام بطور مساوى با او بایستد نه مقدم از امام باشد و نه 
موخر. و اینکه مشهور است که مقتدى باندازه پاشنه پا موخر باشد، درست نبوده و خالف 

 نت است.س

بَّاسٍ  ، َ�َقاَم رسوُل لبُِتّ عند َخاليَِت َميُْمونَةَ «: قال ،دليله من السنة النبوية عن ابنِ عَ

  اهللا
ْ
أ َالِة، َ�ُقْمُت َ�تَوََضّ  الَصّ

َ
ِقْرَ�َة ُ�َمّ قَاَم إىِل

ْ
 ال

َ
ْوَكأ

َ
 ُ�َمّ أ

َ
أ ِقْرَ�َة َ�تَوََضّ

ْ
ْطلََق ال

َ
ُت ِمَن الَّليِْل فأ

، ُ�مَّ 
َ
أ قَاَمِ� عن يَِميِنِه،  كما تَوََضّ

َ
َداَرِ� ِمْن َوَرائِِه فأ

َ
َخَذِ� �ِيَِميِ� فأ

َ
ِجئُْت َ�ُقْمُت عن �ََسارِهِ فأ

 ].255: ص آثار السنن للنيموي[. رواه اجلامعة. »فََصلَّيُْت َمَعهُ 

 من الفقه:و
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انه يضع  /عن �مدأى عن يم� االمام مساو�اً هل. و�قف الواحد عن يمينه) (و«
نلا حديث ابن عباس انه قام عن وقع عند العوام، و يهو اذلعه عند عقب االمام وأصب

 ].1/54: كشف احلقائق، 1/136: الزيلعي[. »فأقامه عن يمينه �سار انليب

 حاشية الشلبى عىل الزيلعى: يفو

حاشية [. ».. هداية هول هو الظاهر ااألو »عن �مد انه يضع اصبعه الخ...«قوهل: «

  ].1/136: الزيلعى الشلبى عىل

 طرف چپ و خلف امام ایستادن خالف سنت بوده و مکروه است.

 حاشية الشلبى عىل الزيلعى: ويف

 ��ره يفرواية و ن يقف خلفه يفأما رو�نا والي�ره ـن يقف عن �ساره، لأ��ره و«
ان من ص� خلفه جازت، و�ذا ان وقف عن  /قول �مد منشأ اخلالف يفخرى. وأ

ىل إمنهم من رصفه ىل االخ� وإهو مس�ء ء فمنهم من رصف قوهل و�ساره وهو مس�
 ].1/136: حاشية الشلبى عىل الزيلعى[. »الفعل� وهو الصحيح

 محتار:ـرد ال يفو

نَّةِ و« ِهَدايَِة َوَ�ْ�َِها بُِمَخالََفِة السُّ
ْ
�ِهيٌَّة تِلَْعِليِلَها يِف ال َكَراَهَة َ�ْ�ِ

ْ
يِف  َوِلَقْوهِلِ  ،�ره اتفاقاً ال

َساءَ 
َ
اَكيِف َجاَز َوأ

ْ
دٍ  ،ال �ْليَِعُّ َ�ْن ُ�َمَّ  ].1/419: محتارـرد ال[. »َوَ�َذا َ�َقلَُه الزَّ

اند که مقتدى واحد خلف امام بایستد. و این مبتنى بر قیاس ضعیف و  البته بعضى گفته
آید در آنصورت  ست مگر در صورتى که ظن قوى وجود دارد که فرد دیگرى مىافاسدى 

 ز همان اول خلف امام قرار گیرد.ا

 اعالء السنن: يفو

مأموم حىت يظهر ـموقف ال ن االمامة مظّنة االجتماع، فاعتربت يفأوّحهه بعضعهم بو«
هو قياس فاسد، ثم ظهر ىل أن ابراهيم انما سن، لكنه �الف للنّص، وهو حخالف ذلك و

يضاً عنه قال: أسعيد بن منصور قد روي ث يظّن ظّناً قو�اً مىجء ثا�، وحي اكن يقول بذلك
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بنقل از  4/218: اعالء السنن[. »همؤذن. اـسود وحدى حىّت يىجء الر�ما قمت خلف األ

 ].2/161فتح: 

 العلم عند اهللا تعاىلهذا مما ظهر ىل و

واب   و اهللا اعلم بالصّ

 -عفا اهللا عنه -خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 .قه 15/11/1414

 اندن نماز جماعت در زندانخو

 فرمایند علماى دین در مورد مسائل ذیل: چه مى
 باشد یا خیر؟ آیا نماز جماعت در زندان صحیح مى

واب  اجلواب باسم ملهم الصّ

جا که دو نفر با هم بودند و وقت نماز ا جماعت در زندان درست است، و هرنماز ب
 ر، امام باشد.فرا رسید باپد یکى اذان بگوید، و افضل آن دو نف

 احلديث: يفو

َُو�ْرِِث «
ْ
َ�ْمنَا ِعنَْدُه  ،َ�ْن َمالِِك بِْن احل

َ
ُْن َشبَبٌَة ُمتََقاِرُ�وَن. فَأ

َ
تَيْنَا رَُسوُل ا�ِّ َو�

َ
قَاَل: أ

 
َ
ْهلَنَا. فََسأ

َ
نَّا قَِد اْشتَْقنَا أ

َ
ْلًَة. َوَ�َن رَُسوُل ا�ِّ رَِحيماً َرِ�يقاً، َ�َظَنّ �

َ
�َن يل َنا ِعرْشِ

ْ
َا َ�ْن َمْن تََر�

َ
نل

إِ 
ِ�يُموا ِ�يِهْم. وََعِلُّموُهْم. َوُمُروُهْم. فَ

َ
ْهِليُ�ْم. فَأ

َ
 أ

َ
نَاُه، َ�َقاَل: ارِْجُعوا إِىل ْخرَبْ

َ
ْهِلنَا. فَأ

َ
َذا ِمْن أ

ُ�مْ  رَبُ
ْ
�

َ
ُ�ْم أ َُؤَمّ َحُدُ�ْم. ُ�َمّ يلْ

َ
يُؤََذْن لَُ�ْم أ

ْ
َالُة فَل  ].مسلمو رواه البخاري[. »َحرَضَِت الَصّ

اُؤُ�م: قال قال رسوُل اهللا ،عن ابِن َ�بَّاٍس « ُ�ْم قَُرّ َُؤُمّ  .»يِلُؤَِذّْن لَُ�ْم ِخيَاُرُ�م َويلْ

 يف الدر:و

َداُء ُظْهٍر جِبََماَعٍة يِف ِمرْصٍ «
َ
ِْر�ًما لَِمْعُذوٍر َوَمْسُجوٍن َو ُمَسافٍِر أ

َ
 .»َوُ�ِرَه حت
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 الرد: يفو

» ُ
ُ

َداُء ُظْهٍر جِبَ « :قَْوهل
َ
َْحِر َوَ�يََّد  »َماَعةٍ أ ََماَعِة َ�ْ�ُ َمْكُروهٍ َوِ� ابلْ

ْ
َقَضاَء بِاجل

ْ
نَّ ال

َ
َمْفُهوُمُه أ

ْن يَُصلُّوا مَجَاَعًة. ا 
َ
َس أ

ْ
 بَأ

َ
نَّ يِف َ�ْ�َِها ال

َ
ْهِر ِأل ط  3/32، 1/604: محتارـرد ال[ .»هبِالظُّ

 ].2/154: البحر الرائق ،دارالكتب العلمية

واب علم بأو اهللا   الصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 .قه 13/3/1377

 فراموش کردن یک سجده در نماز

سؤال: شخصى امام جماعت بوده و از دو سجده یکى را فراموش کرده است. آیا نماز 
 وى فاسد شده یا خیر؟ و اگر فاسد شده حکمش چیست؟

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

این نمازش باطل اعت فرضى را ترك نموده است بنابردر صورت مذکور امام جم
 اند: ه ثانى عبارات ذیلشده، و اعادهء آن الزم است، دلیل بر فرضیت سجد

 اهلندية: يفو

 ].1/70: اهلنديه[. »الزاهدى مة، كذا يفول بامجاع األالسجود اثلا� فرض اكأل«

 مراقى رشح نور االيضاح:ـال يفو

. »مةول فرض بامجاع األن السجود اتلا� اكألىل سجود اثلا� ألإض العود �فرتو«

 ].189: ص مراقي رشح نور االيضاحـال طحطاوي عىل[

 الكنز: يفو

 .»السجودلر�وع واوفرضها اتلحر�مة.... و«
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 البحر: قال يف

�ونه مث� ود سجدتان، فأصله ثابت بالكتاب والسنة واالمجاع ومراد من السجـالو«
�رث مشا�نا أمر تعبدى لم يعقل هل مع� ىلع قول أهو لك ر�عة بالسنة و�االمجاع و يف

من مشاخئنا من يذكر هل حكمة، فقيل: انما اكن مث� ترغيماً للشيطان حتقيقاً لالبتداء، و
و� قيل األل فنحن �سجد مرت� ترغيماً هل، ومر �سجدة فلم يفعأحيث لم �سجد فانه 

و� لشكر االيمان هل من حيث لم �سجد استكباراً وقيل: األ ة ترغيماً اثلانيمر والمتثال األ
يله إىل انه يعاد إاثلانية  ىل انه خلق من األرض و�إاشارة و� األ واثلانية بلقائه وقيل: يف

مسلمون ـما قالوا فسجد الـمرهم بالسجود تصديقاً لأميثاق من ذر�ة آدم ـقيل: لّما أخذ الو
مسلمون رؤسهم رأوا الكفار لم �سجدوا فسجدوا ثانياً ـلما رفع ال�ىق الكفار، فلكهم و

 ،ط بیروت 1/310: البحر الرائق رشح كنز الدقائق[. »شكراً للتوفيق. كما ذكره شيخ االسالم

 .]ط کویته 1/293

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 مه پیش از امامگفتن تکبیر تحری

 اگر مقتدى قبل از امام تکبیر تحریمه بگوید آیا نماز این مقتدى درست است یا خیر؟

واب  اجلواب باسم ملهم الصّ

در صورت مسئوله اقتداء مقتدى به امام درست نیست، لذا نمازش صحیح نشده و باید 
 شود. وباره تکبیر بگوید نمازش صحیح مىقضاى بیاورد، البته اگر بعد از آن د

 مختار:ـالدر ال ويف

َ َ�ْ�َ اَعلٍِم بِتَْكِبِ� إَماِمهِ «  َجاَز ُ�ِيٌط  ،َكربَّ
َّ

َ َ�بْلَُه لَْم َ�ُْز َو�ِال نَُّه َكربَّ
َ
يِِه �

ْ
رَبُ َرأ

ْ
�

َ
 .»إْن أ

 :/احلاشيه للشامى يفو
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» ُ
ُ

 َجازَ : «قَْوهل
َّ

ِ  »َو�ِال
ْ

نَُّه َمَع اإل
َ
يِِه �

ْ
رَبُ َرأ

ْ
�

َ
ْن اَكَن أ

َ
ْي بِأ

َ
ٌي أ

ْ
ُ َرأ ْو لَْم يَُ�ْن هلَ

َ
ْو َ�ْعَدُه أ

َ
َماِم أ

ْصًال 
َ
َواِب  ،أ ْمِرهِ ىلَعَ الصَّ

َ
ََواُز يِف اثلَّاثِلَِة حِلَْمِل أ

ْ
ْن  ،َواجل

َ
ُمنْيَِة أ

ْ
ِح ال ْحَوَط َكَما يِف رَشْ

َ ْ
َولَِ�نَّ األ

َ ثَاِ�يًا يِلَقْ  َِق�ِ يَُ�ربِّ كَّ بِايلْ  .]1/355: محتارـرد ال[. »َطَع الشَّ

واب أاهللا و  علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدا نظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 . قه 28/3/1414

 شود؟ خواند آیا نمازش فاسد مى» ك نعبدایايِ «  اگر امام

ايِ ك «را  .]5: الفاحتة[  ﴾٥ َتعِ�ُ �َسۡ  �يَّاكَ  ُبدُ َ�عۡ  إِيَّاكَ ﴿ اگر امام در حالت نماز دادن ايّ

ايِ ك نستعنيبد ونع بخواند، آیا نماز امام و مقتدیان و یا یکى از آنها درست است یا  »ايّ

 خیر؟

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

 یابد و نماز هم کند معنى قرآن تغییر نمى ضافه مىدر این صورت که امام حرف (ي) ا
ن اشخاصى شود اگر در تصحیح آن کوشش ننماید، لیک گردد، البته گنهکار مى فاسد نمی

توانند صحیح بخوانند امامت آنها را نکند تا وقتی که این کلمه را تصحیح نکرده  که مى
کتاب خود امداد الفتاوى در جواب  است. و از جواب موالنا اشرفعلى صاحب که در

 شود. تحریر نموده چنین فهمیده مى 219سؤال 

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه- خدانظر
 حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان دار االفتاء
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(جاء بجهنم)، خواند نمازش درست  ﴾ِ�ََهنَّمَۚ  َم�ِذِۢ يَوۡ  ءَ وَِجاْيٓ ﴿ در نماز به جاى
 است یا خیر؟

ٓ ﴿الفجر، بجاى ى در نمار از سوره وسؤال: شخص ۡ ٱوَ  َر�َُّك  ءَ وََجا  ٢٢ اَصفّٗ  اَصفّٗ  َملَُك ل
: یعنى کلمه ».جاء بجهنمو«خواند  چنین مى .]23-22الفجر: [ ﴾ِ�ََهنَّمَ  َم�ِذِۢ يَوۡ  ءَ وَِجاْيٓ 

خواند آیا نمازش درست  مى »جاء«را  »جىء«کند و نیز  (یومئذ) را ترك مى ﴾َم�ِذِۢ يَوۡ ﴿

 است یا خیر؟

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

چونکه در  ﴾َم�ِذِۢ يَوۡ ﴿شود، در صورت ترك کردن  در هر دو صورت نماز فاسد نمى
 .آید معنى تغییر نمى

 رد: ويف

ُمنْيَةِ «
ْ
ِح ال َمْعَ� ِمثَْل  -ِمْن آيٍَة  -َو�ِْن تََرَك لَكَِمًة  :قَاَل يِف رَشْ

ْ
ْ ال إِْن لَْم ُ�َغ�ِّ

 -وََجَزاُء َسيِّئٍَة  -فَ
َْت  -ِمثْلَُها   َ�ْفُسُد َو�ِْن َ��َّ

َ
 بِ  -َ�َما لَُهْم يُْؤِمنُوَن  -ِمثَْل  ،برَِتِْك َسيِّئٍَة اثلَّاِ�يَِة ال

َ
إِنَُّه  ،رَتِْك ال

فَ
ةِ  َعامَّ

ْ
ُل  ،ُ�ْفِسُد. ِعنَْد ال وَّ

َ ْ
ِحيُح األ  َوالصَّ

َ
 ].1/468: محتارـرد ال[. »َوِ�يَل ال

 اخلانية: يفو

 ما تدرى نفس ماذا ت�سبو«مع�، كما لو قرأ: ـوان ترك لكمة من آية ان لم يتغ� ال«
: خانية هبامش اهلندية[. »»الرتك نه يفهم به ما يفهم بدونترك ذا التفسد صلوته، ألغداً، و

1/154.[ 

آید زیرا  در معنى آن نیز تغییرى نمى »جىء«در عوض  »جاء«و در صورت، خواندن 

آورد)، و آورنده خداوند متعال  به معنى: (مى »جاء«به معنى: (آورده مى شود) و  »جاء«که 

 گردد. نمىدر قرآن هم استعمال شده است. پس نماز فاسد  »جاء«هست، نیز کلمه 

 الشامية: يفو

 



 وايمحمود الفتا  216

» ُ
ُ

َل بِآَخرَ : «قَْوهل ْو بَدَّ
َ
َِماَمةِ  »أ

ْ
ْمنَا ُحْكَمُه يِف بَاِب اإل َِغ َوقَدَّ

ْ
ثل

َ ْ
ْن يَُ�وَن َعْجًزا اَكأل

َ
ا أ  ،َهَذا إمَّ

 
ً
ْن يَُ�وَن َخَطأ

َ
ا أ َمْعَ�  ،َو�ِمَّ

ْ
ْ ال إَِذا لَْم ُ�َغ�ِّ

إِْن اَكَن مِ  ،وَِحينَئٍِذ فَ
 فَ

ْ
ُْو (ثْلُُه يِف ال

َ
إنَّ ُقْرآِن �

ُمْسِلُمونَ 
ْ
 َ�ْفُسدُ ال

َ
ِقْسِط  ،) ال

ْ
ْو (َ�يَّاِمَ� بِال

َ
� 

َّ
 َ�ْفُسُد ِعنَْدُهَما ،)َو�ِال

َ
اِرِح ال  ،َوَ�ِمثَاِل الشَّ

يِب يُوُسَف 
َ
 ].1/468: محتارـرد ال[. »/َوَ�ْفُسُد ِعنَْد أ

وابأواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدا نظر
 علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفتاء حوزه

 .قه 24/1/1418

 در نماز رکوع متروکه رکعت اول را در رکعت چهارم خواند

ه است، شخصى در یک نماز چهار رکعتى که در رکعت اول سهواً رکوع ترك شد اگر
آید که رکوع رکعت اول را انجام نداده است، و در رکعت  و در رکعت چهارم بیادش مى

آن رکعت، یک رکوع اضافى براى جبران رکوع اول انجام داد، و چهارم عالوه بر رکوع 
 در آخر سجدهء سهو نمود، آیا نمازش درست است یا خیر؟

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

 نماز وى صحیح نشده؟ باید نماز را اعاده کند.

 ية:اهلند ويف

» ُ�َ 
َ

ُكوِع ال ْو َسَجَد َ�بَْل الرُّ
َ
ِقيَاِم أ

ْ
 ].1/71فتاوي هندیه: [. »وزُ لَْو َرَ�َع َ�بَْل ال

میان سجده و رکوع فرض است. و به معلوم شد که ترتیب درمیان رکوع و قیام و در
 شود. سبب ترك فرض نماز باطل مى

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 



 217  ةکتاب الصال

 دهد گیرد و امام را فتح مى سامعى قرآن را در دست مى

 فرمایند علماى دین درمسئله ذیل: چه مى
 شود یا خیر؟ دهد، آیا نماز امام باطل مى ن در دست گرفته و امام را فتح مىسامعى قرآ

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

 در اینجا سه عمل انجام مى دهد: »سامع«چونکه این شخص 
 نظردر قرآن -1
 حمل قرآن -2
 تقلیب اوراق،  -3

دهد، گویا یک  که به امامش فتح مى  شود. و وقتی فاسد مىبنابراین نمازحامل قرآن 
ماز امام و مقتدیانش نیز این ندهد بنابر نماز شرکت ندارد امام را فتح مى شخص که در

 شود. فاسد مى

 مختار:تالدر ال يفو

ىل مغايرتها.... وقراءته من مصحف أى ما فيه قرآن إ�فسدها انتقاهل من صالة و«
 ].1/416: محتارـمختار مع رد الـالدر ال[. »مطلقاً ألنه تعلم

 الشامية: يفو

» ُ
ُ

نَُّه َ�َعلُّمٌ « :قَْوهل
َ
يِب َحِنيَفَة يِف  »ِأل

َ
َفَساِد وَْجَهْ�ِ َذَكُروا ِأل

ْ
َحُدُهَما ِعلَِّة ال

َ
نَّ مَحَْل  :. أ

َ
أ

ُمْصَحِف َوانلََّظِر ِ�يِه َوَ�ْقلِ 
ْ
ْوَراِق َ�َمٌل َكِث�ٌ ال

َ ْ
ُمْصَحِف فََصاَر . َواثلَّاِ� يِب األ

ْ
ٌن ِمْن ال نَُّه تَلَقُّ

َ
�

َمْحُموِل ِعنَْدهُ 
ْ
َموُْضوِع َوال

ْ
 فَْرَق َ�ْ�َ ال

َ
َن ِمْن َ�ْ�ِهِ. وىلََعَ اثلَّاِ� ال ِل  ،َكَما إَذا تَلَقَّ وَّ

َ ْ
وىلََعَ األ

َْخيِسِّ  اَكيِف َ�بًَعا تِلَْصِحيِح الرسَّ
ْ
َح اثلَّاِ� يِف ال قَاِن وََصحَّ  ].1/416: محتارـرد ال[ .»َ�ْفرَتِ

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
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نماز خواندن در مسجدى که در مکان مغصوب بنا شده است اعاده نمازهایی 
 اند که با کراهت تحریمی خوانده شده

ى دیگر هم زمینى کسى براى مسجد زمینى خریده است و کنار این زمین شخص اگر
کنند  و آن شخص بدون اجازهء صاحب زمین، زمین او را به مسجد منضم مى ،دارد

برد. آیا  است، اما آن شخص زمین را بزور مىگوید: این زمین مال من  صاحب زمین مى
 در این مسجد نماز خواندن درست است یا خیر؟

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

 م عىل رسوله الكري نصيلنحمده و

 اما بعد: نماز خواندن در زمین غصب شده مکروه تحریمى است.

 مى فرماید: »مختارـالدر ال«چنانکه صاحب 

 . »رض مغصو�ةأ وت�ره يف«

رض غصب ال بأس أ بنى مسجداً يف«بعد از ذکر عبارت شارح منیه  /و عالمه شامى

 فرماید: می »بالصلوة فيه

َواقَِعاِت َ�َ� َمْسِجًدا ىلَعَ «
ْ
َ ِ�يهِ َوِ� ال ْن يَُص�ِّ

َ
 يَنْبَيِغ أ

َ
َمِدينَِة ال

ْ
ِة  ، ُسوِر ال َعامَّ

ْ
نَُّه ِمْن َحقِّ ال

َ
ِأل

رٍْض َمْغُصوَ�ٍة ا 
َ
َمبِْ�ِّ يِف أ

ْ
 اَكل

َ
ِ َ�َعاىل لَيَْماِ�يَِّة يِف ِدَمْشَق  :ُ�مَّ قَاَل  هفَلَْم َ�ْلُْص ِ�َّ َوَمْدرََسُة السُّ

َمرْ 
ْ
رِْض ال

َ
ِة َمبْنِيٌَّة يِف أ ِبيِل �َِشَهاَدِة اَعمَّ ْ�نَاِء السَّ

َ
ِهيُد ىلَعَ أ يِن الشَّ َطاُن نُوُر ادلِّ

ْ
ل َجِة الَّيِت َوَ�َفَها السُّ

ْهَرةِ  َوْ�ُف يَثْبُُت بِالشُّ
ْ
ْهِل ِدَمْشَق َوال

َ
رِْض  ،أ

َ ْ
َمْدرََسُة ُخوِلَف يِف بِنَائَِها رَشُْط َوقِْف األ

ْ
َك ال

ْ
فَِتل

ي ُهَو َكَنصِّ الشَّ  ِ
َّ

ِْر�ًما يِف قَْولٍ  ،اِرِع اذل
َ

َالُة ِ�يَها َمْكُروَهٌة حت ُ يِف قَْوٍل  ،فَالصَّ
َ

َوَ�ْ�ُ َصِحيَحٍة هل
َفتَاَوى

ْ
ُخوٌذ ِمْن َ�ْهٍر َمْملُوكٍ  ،آَخَر َكَما َ�َقلَُه يِف َجاِمِع ال

ْ
َقِبيِل  ،َوَ�َذا َماُؤَها َمأ

ْ
َوِمْن َهَذا ال

َامِ 
ْ
ََمانِيَِّ� يِف اجل َموِيِّ ُحْجَرُة ايلْ

ُ ْ
ِ  ،ِع األ  بِاَ�َّ

َّ
َة إال  قُوَّ

َ
 َحْوَل َوال

َ
 ].1/281: محتارـرد ال[. »َوال

سؤال: نمازهایى که در قسمت غصب شده خوانده شده آیا اعاده آنها واجب است یا 
 خیر؟
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اند چنانکه  وجوب اعاده را ترجیح داده /ج: در این باره اختالف است، عالمه شامى
 فرمایند: مى

وُُجوِب  َوقَدْ «
ْ
َقْوِل بِال

ْ
يًْضا تَرِْجيَح ال

َ
َوقِْت  ،َعِلْمت أ

ْ
اَعَدِة يِف ال ِ

ْ
ُح وُُجوَب اإل ُمرَجَّ

ْ
َ�يَُكوُن ال

 ].3/428: احسن الفتاو، 1/536 محتارـرد ال[. »َوَ�ْعَدهُ 

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه- خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 ره در مورد ستره حکم فضا را دارندمساجد کبی

 آیا مساجدکبیره در باب ستره حکم فضا را دارند یا خیر؟

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

اما اینکه در فضا مرور از چه جاهائى درست است.  ،مسجد بزرگ حکم فضا را دارد
گویند: از مواضع سجده نگذرد. و بعضى  بین علماء احناف اختالف است. بعضى مى

کند تا  نگاه مىاش را  خواند یعنى: جاى سجده : اگر مصلّى، نماز خاشعین را مىگویند مى
 -شود باً یک متر جلوتر از جاى سجده مىبیند نگذرد. و این اندازه، تقری جائیکه مصلّى مى

قول دوم را تمرتاشى، صاحب بدائع، فخر االسالم، صاحب نهایه، فتح، عنایه، و صاحب 

 ].2/398: محتارـرد ال[اند.  رجیح دادهت» محتارـرد ال«

وابأواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
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 تضرع و نیایش در سجدهء خارج از نماز

اگر کسى بعد از اتمام نوافل یا تهجد در حالت دعا و تضرع به سجده رفته، و در 
 ز بپردازد درست است یا خیر؟حالت سجده به دعا و راز و نیا

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

زارى و تضرع در سجدهء خارج از نماز درست و مستحب است، ولى حالت نماز 
 افضل احوال است.

 احلديث: يفو

وقٍ  َ�نْ « ِ  رَُسوُل  اَكنَ  قَالَْت  اَع�َِشةَ  َ�نْ  َمرْسُ نْ  يُْ�رِثُ  ا�َّ
َ
 وَُسُجوِدهِ  ُرُكوِعهِ  ىِف  َ�ُقوَل  أ

ُل . ىِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  َوحِبَْمِدكَ  َر�َّنَا اللَُّهمَّ  ُسبَْحانََك  وَّ
َ
ُقْرآنَ  َ�تَأ

ْ
 .]صحیح مسلم[. »ال

 ملهم حتت هذا احلديث:ـفتح ال وجاء يف

ُل «قوهل: « وَّ
َ
ُقْرآنَ  َ�تَأ

ْ
قال القاىض: مجلة وقعت حاًال عن ضم� يقول أى يقول متأوًال  »ال

استغفره آتياً بمقتضاه، ذكره مراد عن قوهل: فسّبح حبمد رّ�ك وـال للقرآن، أى مبيناً ما هو
 .»معً�. واهللا اعلموهو أظهر لفظاً و /الطيىب

 قال ابن حجر:

 هو الصالة ابلغ يفحوال وافضل األ حوال، ل�ن جعله يفهو ان لم يقّيد حبال من األو«
 ].2/94: ملهمـفتح ال[. »االجاللاتلعظيم و اظهر يفاالمتثال و

ت، چونکه وهم مسنون بودن آن اما این حالت بالفاصله متصل به نماز مکروه اس
 رود، کما اینکه در مورد سجدهء شکر این حالت باید رعایت شود. مى

 الدر: يفو

ن اجلهلة يعتقدونها سجدة الشكر مستحبة، به يفىت، لكنها ت�ره بعد الصالة، ألو«
 .»يله فمكروهإسنة أو واجبة و لك مباح يؤدى 

 الشامية حتت قول الشارح: جاء يفو
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» ُ
ُ

َالةِ لَِكنَّ : «قَْوهل ْجَدِة ُمْطلًَقاال »َها تُْ�َرُه َ�ْعَد الصَّ ِمُ� لِلسَّ ُمنْيَِة آِخَر ضَّ
ْ
ِح ال . قَاَل يِف رَشْ

اِهِديِّ  ُقُدورِيِّ لِلزَّ
ْ
ِح ال ِكتَاِب َ�ْن رَشْ

ْ
  :ال

َ
ا بَِغْ�ِ َسبٍَب فَلَيَْس بُِقْرَ�ٍة َوال مَّ

َ
َوَما ُ�ْفَعُل  ، َمْكُروهٍ أ

ِْه �َ 
َ

ْو َواِجبًَة َوُ�ُّ ُمبَاٍح يُؤَدِّي إيل
َ
اَل َ�ْعتَِقُدوَ�َها ُسنًَّة أ ُهَّ

ْ
نَّ اجل

َ
َالِة َ�َمْكُروٌه ِأل َمْكُروٌه َعِقيَب الصَّ

 تُْ�َرُه َما لَْم يُؤَدِّ فِْعلَُها 
َ

نَّ َما لَيَْس لََها َسبٌَب ال
َ
ََهلَِة ُسنِّيََّتَها اْ�تََ�. وََحاِصلُُه أ

ْ
 اْعِتَقاِد اجل

َ
إىل

َالةِ  لَّيِت َ�ْفَعلَُها َ�ْعُض انلَّاِس َ�ْعَد الصَّ
َ
ط  597، 598 ،ط کویته 1/577: محتارـرد ال[. »اَك

وكذا يف 2/444: دارالكتب العلمية، كذا ىف خري الفتاو 1/556: امداد الفتا و[. 

واب أواهللا   علم بالصّ

 -هعفا اهللا عن-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 ق.ه 8/3/1416

 خشوع در نماز و ترك آن

 فرمایند علماى دین مبین در این مسئله: چه مى
خواندم، اما با خشوع و  ا کاهلى کرده و همه نمازها را مىمن چند سال پیش در نمازه

مازها را کامل و با خشوع ام ن ام، حاال تصمیم گرفته وع نبوده، و خیلى تند تند خواندهخض
ام اعاده دارند یا نه، یا  و خضوع بخوانم، آیا نمازهایى که بدون خشوع و خضوع خوانده

 فقط توبه کنم تا اهللا مرا ببخشد.

واب   اجلواب باسم ملهم املصّ

خشوع فقط بهنگام تکبیر تحریمه کافى و مستحب است، اگر در باقى ارکان خشوع 
باشد و نماز او جایز  که واجب نیست، بلکه مستحب هم نمىه اینترك گردد اعاده نمازها ن

 است.

 الرد: يفو

» ُ
ُ

افِيِعُّ قَِراَ�َهاوَ « :قَْوهل َط الشَّ ُقُهْستَاِ�ِّ  »رَشَ
ْ
َمِة ال

َّ
َعال

ْ
َكيَْداِ�يَِّة لِل

ْ
َمِة ال ُمَقدِّ

ْ
ِح ال ُب  :َوِ� رَشْ ِ�َ

 



 وايمحمود الفتا  222

ِب ِعنَْد اتلَّْحِر�َمةِ 
ْ
َقل

ْ
ْراَكِن فََال فَلَْو اشْ  ،ُحُضوُر ال

َ ْ
ْ�نَاِء األ

َ
لٍَة َمثًَال يِف أ

َ
ِر َمْسأ بُُه بِتََفكُّ

ْ
تََغَل قَل

اَعَدةُ  ِ
ْ

ايِلُّ  :�ُْستََحبُّ اإل َقَّ َ  :َوقَاَل ابلْ  إَذا قَرصَّ
َّ

ْجُرُه إال
َ
 2/94، 1/307: محتارـرد ال[. »لَْم َ�نُْقْص أ

 ].بیروت دارالكتب العلميةط 

لعامة يتعرّس عليهم معلوم ان اـمن الالقوم واعمة انلاس، وىل دهماء إالفقيه انما ينظر «
حوال اجلمهور من جل ذلك قال الفقهاء باالستحباب دون الوجوب، راعية ألأاتلخشع، فمن 

 ].3/188: فتح ابالري، 3/17: عمدة القاري[. »مومن�، و باجلملة فاخلشوع مستحبـال

جب. الخ... وقد رّد ىلع لك ما يرد قد حىك انلووى االمجاع ىلع ان اخلشوع ليس بواو«
 .]3/471: معارف السنن[. »من خالفه من الوجوب، فل�اجعهما

 العمدة: قال العينى يف

حىك انلووى ان ىف كمال الصالة فيكون مستحباً، ووال شك ان ترك اخلشوع ينا«
 ].5/281: عمدة القاري[. »االمجاع ىلع ان اخلشوع ليس بواجب

 ملهم:ـفتح ال يفو

 ].1/359: ملهمـفتح ال[. »ها لو ر�ع أو سجد ذاهًال لك اذلهول اجزأه اام«

واب و  اهللا اعلم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 .قه 5/11418

 جواب عطسه در نماز

سوال: شخص عطسه زننده، اگر در نماز پس از عطسه الحمد هللا بگوید، نمازش فاسد 
 یا خیر؟ شود مى

بگوید  »يرمحك اهللا«نیز اگر شخص دیگرى در نماز در جواب عطسه زننده لفظ 
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 شود یا خیر؟ نمازش فاسد مى

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

 شود. فاسد نمى بگوید نمازش »احلمد هللا«در صورت اول که عطسه زننده خودش 

 حاشية الطحطاو عىل مراقى الفالح: يفو

مراقي ـال حاشية الطحطاوي عىل[. »ن اعطس نفسه ال تفسدهللا فملو قال: احلمدو«

 ].264: ص الفالح

 الطحطاو عىل الدر: يفو

ان قصده ىلع نه لم يتعارف جواباً وهللا أو العاطس ال تفسد، ألاما لو قال السامع احلمد«
: الدر طحطاوي عىل[. »�رك لسانه النفسه و �نبىغ ان �مد العاطس يفه، وخالف في

1/263.[ 

 اهلندية:  يفو

 َ�ْفُسدُ «
َ

ِ ال َْمُد ِ�َّ
ْ
ُمَص�ِّ احل

ْ
ُ ال

َ
ْو  ،َولَْو َ�َطَس َ�َقاَل هل

َ
َراَد بِِه َجَوابَُه أ

َ
نَُّه لَيَْس جِبََواٍب َو�ِْن أ

َ
ِأل

 َ�ْفسُ 
َ

َعاِطُس ال
ْ
�ََّها َ�ْفُسُد َهَكَذا يِف اتلُُّمْرتَايِشِّ َولَْو قَاَل ال

َ
ِحيُح � ُد َصَالتُُه اْسِتْفَهاَمُه فَالصَّ

َُالَصةِ 
ْ
ُكوُت . َكَذا يِف اخل ْحَسُن ُهَو السُّ

َ ْ
ْن َ�ُقوَل يِف َ�ْفِسِه َواأل

َ
 ].1/98: اهلندية[. »َوَ�نْبَيِغ أ

 يف الدر:و

 .»�فسدها �شميت اعطس لغ�ه ب�محك اهللا ولو من العاطس بنفسه الو«

 اهلندية: يفو

: اهلندية[. »محيط�ـال ه. كذا يفمص�: يرمحك اهللا تفسد صلوتـرجل عطس فقالط ال«

1/98.[ 

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
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 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 حکم کندن موها در نماز

 سوال: کندن موهاي ریش (محاسن) در نماز، آیا مفسد نماز است یا خیر؟

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

شود، اما اگر کندن  ا یک دفعه یا دو دفعه کند نماز فاسد نمىاگر یک یا دو تار مو را ب
 شود. سه دفعه صورت گرفت نماز فاسد مى مو

 الفتاو اخلانية: يفو

ان نتف ثالث مّرات تفسد شعرت� بمرة أو مرت� ال تفسد و لو نتف شعرة أو«
 ].1/134: قاضيخان هبامش اهلندية[. »صالته

واب آواهللا   علم بالصّ

 -فا اهللا عنهع -خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 حکم انگشتر طال در نماز و خارج آن

اگر مردى انگشتر طال در دست کند، خارج از نماز چه حکمى دارد، و در داخل نماز 
 چه حکمى دارد؟

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

 .استعمال طال براى مردان در داخل نماز و خارج از آن حرام است

م:  قال اهللا رسول أنَّ  األشعري موىس أيبعن « :خرج الرتمذأو  احلر�ر بلاس ُحرِّ

ِحلَّ  ، أمِّيت ذكور ىلع اذلهب و
ُ
 ].ط کراچی 1/302: الرتمذي[. » ألناثهم وأ

نماز همراه با استعمال طال، از قبیل انگشتر طال در دست کردن، درست است و در 

 ].315: ص عزيز الفتاوي[. ه صاحب عزيز الفتاوكام ذكرشود.  نماز خللى وارد نمى
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واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان

 . قه 22/10/1372

 استماع صداى زن از رادیو، تلویزیون و ضبط صوت

 فرمایند مفتیان کرام در مسأله ذیل: چه مى
خنرانى و قرائت سخنرانان و قاریان زن جایز است استماع و گوش دادن به نوارهاى س

 یا خیر؟

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

این مسأله به اختالفى که بین فقهاء در رابطه با صداى زن (که عورت است یا خیر) 
ضیخان صداى زن را شود. چنانکه صاحب محیط، الکافى و قا وجود دارد مربوط مى

و  »البحر الرائق«حاج شارح المنیه، ابن نجیم صاحب اند و ابن امیر ال عورت قرار داده

و غیره، آن را عورت  »مختارـالدر ال«و مولف  »النهر الفائق«األشباه و النظائر و صاحب 

 اند. قرار نداده

و عالمه شامى در رد  »السعاية رشح رشح الوقاية« اقوال مذکور را عالمه لکهنوى در

اند که صداى  ین دو قول مذکور چنین تطبیق دادهدر باند. البته بعضى  المحتار ذکر نموده
زن اگر با نرمى و کشیدگى و بلند باشد، امکان وقوع فتنه مى رود، در چنین صورتى 
صدایش عورت مى باشد (یعنى شنیدن آن جایز نمى باشد) و قابل سماع نیست، اما مطلق 

دلیل صداى  همینصحبت کردن و استماع کالم زن در حد ضرورت اشکالى ندارد و به 
 باشد. وي نزد بعضى عورت نمى

 مذكورة:ـقوال الالسعاية بعد ذكر األ يفو

راد بها رفع صوتها أقلت: ىلع هذا ينبىغ أن ي�ون لفظياً فمن قال: ان صوتها عورة، «
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ذلك من وقوع الفتنة وذللك ال �وز أن تؤذن وتقيم وتلىّب  ما يفـتليينها، لوتمطيطها و
 راد بها مطلق الصوت، فانه ليس بعورة.أأنهاليست بعورة، من قال: جهراً، و

مقدىس انه ذكر االمام ابوالعباس القرطىب ـ�ؤ�ده ما نقل بعضهم عن خط العالمة الو
مرأة عورة، إنا نر�د بذلك ـذا قلنا صوت الإنا أكتابه السماع: ال يظن َمن ال فطنة عنده  يف

�اورتهن عند م مع النساء لالجانب و�� الالكنا أن ذلك ليس بصحيح، فالكمها، أل
يلهن إذلك من استمالة الرجال  ما يفـاحلاجة إىل ذلك. وال �� رفع صوتهن وال تمطيطها، ل

: السعاية رشح رشح الوقاية[. »مرأةـمن هذا لم �ز أن تؤذن الوحتر�ك الشهوات منه و

 ].1/299: محتار البن عابدينـمثله يف رد الو 2/72

 عن النوازل: الرد نقل يفو

رأة احب من تعلّمها من مـ�� عليه ان تعلمها القرآن من المرأة عورة وـان نغمة ال«
فال �سن أن �سمعها  ،لِلنَِّساءِ  َواتلَّْصِفيَق  لِلرَِّجاِل، التَّْسِبيحَ  :هلذا قال الرسولاالع�، و

 .»2/73: السعاية، 1/299: محتارـرد ال. »الرجل

شود، چونکه  و، تلویزیون و یا ضبط صوت پخش مىرادی ي و صداى زن که بوسیله
باشد و  ا و از حالت عادى و فطرى خارج مىداراى خوش آوازى و باریک نمودن صد

داراى جذابیت است و از نظر شرع نیازى به گوش فرادادن به صداى تالوت و قرائت 
مردان  بدون ضرورت براى زن، نیست، لذا گوش کردن تالوت، قرائت و سخنرانى زن

 باشد و باید اجتناب ورزید. جایز نمى

واب أ واهللا  علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه- خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 تعلیم زنان بدون پرده

 تواند بدون اذن شوهر پیش عالمى برود بدون پرده تعلیم بگیرد یا خیر؟ آیا مى
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واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

اند که با پرده و حجاب باشد و در خلوت نباشد، زیرا  ان، علماء گفتهبراي آموزش زن
ضرورتى در کشف نیست و خلوت با زن بیگانه و نظر به آن حرام و ممنوع است و زن 

 مگر اینکه براى حاجتى چون احقاق حق باشد. ،هم از کشف وجه منع شده است

 احلديث: يفو

 و عن عمر مرفواع: «
َ

ال
َ
  أ

َ
ةٍ  رَُجٌل  َ�ْلَُونَّ  ال

َ
  بِاْمَرأ

َّ
يَْطانُ  ثَاثِلَُهَما اَكنَ  إِال رواه [. »الشَّ

17/11: اعالء السنن[ .]الرتمذ.[ 

 الدر: يفو

نه عورة بل خلوف الفتنة كمسه مرأة الشابة من كشف الوجه ب� رجال ال ألـتمنع الو«
وال �وز  احلظر مصاهرة كما يأىت يفـذلا ثبت به حرمة الو ،نه اغلظان امن الشهوة، ألو

 .»ىل وجههاإيله �شهوة كوجه أمرد فانه �رم انلظر إانلظر 

 الرد: يفو

» ُ
ُ

ُة إلَخْ «قَْوهل
َ
َمْرأ

ْ
ُ  »َوُ�ْمنَُع ال

ُ
ْي ُ�نَْ� َ�نُْه َو�ِْن لَْم يَُ�ْن َعْوَرًة قَْوهل

َ
ِفتْنَةِ « :أ

ْ
ْي  »بَْل خِلَوِْف ال

َ
أ

 
ْ
ْهَوِة. َوال ْو الشَّ

َ
ُفُجوِر بَِها قَاُموٌس أ

ْ
ْن يََرى الرَِّجاُل وَْجَهَها ال

َ
َكْشِف خِلَوِْف أ

ْ
َمْعَ� ُ�ْمنَُع ِمْن ال

 ُ
ُ

َْها �َِشْهَوٍة... قَْوهل
َ

َكْشِف قَْد َ�َقُع انلََّظُر إيل
ْ
نَُّه َمَع ال

َ
ِفتْنَُة ِأل

ْ
ِْه « :َ�تََقُع ال

َ
 َ�ُوُز انلََّظُر إيل

َ
َوال

ْو َشا »�َِشْهَوةٍ 
َ
 حِلَاَجٍة َكَقاٍض أ

َّ
ْي إال

َ
يِت أ

ْ
وَرِة َكَما َسيَأ ُ ْو �َْشَهُد َعلَيَْها ... بَِقْدِر الرضَّ

َ
ِهٍد حِبُْ�ٍم أ

َْظرِ 
ْ
 .»يِف احل

 الرد: يفو

ْهَوِة يُِفيُد َجَوازَُه بُِدونَِها« وَرِة َوَظاِهُرُه  ،َواتلَّْقِييُد بِالشَّ ُ َْظِر َ�ْقِييُدُه بِالرضَّ
ْ
يِت يِف احل

ْ
لَِ�ْن َسيَأ

َكَراَهُة بَِال حَ 
ْ
ْجنَِبيَِّة  :اَجٍة َداِ�يٍَة. قَاَل يِف اتلَّتَارَْخاِ�يَّةال

َ ْ
 وَْجِه األ

َ
َكْريِخِّ انلََّظُر إىل

ْ
ِح ال َوِ� رَشْ

ِة لَيَْس حِبََرامٍ  ُرَّ
ْ
 ].1/299: محتارـرد ال[ .»هَولَِكنَُّه يُْ�َرُه ِلَغْ�ِ َحاَجٍة . ا ،احل
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 الدر: يفو

ديونة هر�ت ودخلت خر�ة أو اكنت عجوراً اخللوة باالجنبية حرام اال مالزمة م«
 ].5/360: مختار مع الردـالدر ال[ .»شوهاء أو حبائل

واب أاهللا و  علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه- خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان

 نماز شخص معذور

 : ن در مسئله ذیلفرمایند علماي دی چه می
بیل سلسل البول و غیره بود و در مکانی شخصی معذور بود و عذر شرعی وي از ق

شود  که امامی دیگر یا عالمی دیگر وجود نداشته و حال نتیجه چه می امامت داد درصورتی
 آیا نمازهاي امام و مقتدي اعاده شود یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 داي فرد طاهر بمعذور درستشان را اعاده بکنند چون اقت ها باید نمازهاي مقتدي
 . نیست

 :  التنوير فی موانع االقتداء قال يف

  ].ط بیروت1/578:محتارـرد ال[ . »و ال طاهر بمعذور «

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه1/11/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 خواندن نماز بر روي تخت

گذاشته شده است جایز است یا   مینکه بر ز : آیا نماز خواندن بر روي تختی سؤال
 خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ل باشد جایز است و اشکالی که با زمین متصـ  ، نماز خواندن بر روي چنین تختی بله
 ندارد.

 : اهلندية يفو

يـجوز   رضان اكنت ىلع األجـوز واكنت عـ� ابلقـرة ال يـ لو سجد ىلع العجـلة ان و «
 ].1/70:اهلندية[ .»�راكلسجـدة علـى الرس

 : البدائع يفو

ومجلة الالكم يف الصالة يف السفينة: أن السفينة ال ختلو إما إن اكنت واقفة أو سائرة، «
و�ن أمكنه  ،ماء، أو اكنت مستقرة ىلع األرض جازت الصالة فيهاـفإن اكنت واقفة يف ال

 ].1/291 :الصنائعبدائع . [»اخلروج منها، ألنها إذا استقرت اكن حكمهاح�م األرض

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه18/2/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 خواندن بسم اهللا بین دو سوره در نماز

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می

اهللا   سمب ) « مثل فلق و الناس اي با سوره دیگر ( ضم سورهنماز هنگام  آیا در قرائت

 بخواند یا خیر؟  »الرمحن الرحيم

 اجلواب باسم ملهم الصواب
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 .  بهتر و اولی است  خواندن بسم اهللا ذر ابتداي هر سوره

 :  قال يف السعاية

 . »االحسن االتـيان بـها خـروجاً عن اخلالفلك سورة فليست بواجبة و  ولأ واما يف «

 ].2/170:السعاية[

، همچنین در  دو سـوره در یک رکـعت خـالف اولی است اما در نماز جـمع نـمودن
یک رکعت درمیان دو سوره یک سوره یا بـیشتر از آن را جاگذاشتن مکروه است و در 

 نوافل اشکالی ندارد.

 الرد: يفو

َعتَ�، أما يف ر�عة فيكره اجلمع  »و��ره الفصل �سورة قص�ة«قوهل:  «
ْ
.... وهذا لََو يف َر�

إذا مجع ب� سورت� يف ر�عة »: اتلاترخانية«ما سور أو سورة. فتح. و� ب� سورت� بينه
رأيت يف موضع أنه ال بأس به. وذكر شيخ اإلسالم: ال يَنْبَيغ هل أن يفعل ىلع ما هو ظاهر 

 أن يرتك »: منيةـرشح ال«. و� هالرواية ا 
ّ
األو� أن ال يفعل يف الفرض، ولو فعل ال يُْ�ره إَال

 ].1/404:محتارـرد ال. [ »أ�رث بينها سورة أو

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه16/2/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 غین خواند در نماز بجاي حرف(قاف)

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می

َ�ٰ ٱ ِدنَاهۡ ٱ﴿ اگر پیشنمازي در نماز هنگام قرائت به جاي ۡ ٱ َط لّصِ چنین  ﴾٦ َتقِيمَ ُمسۡ ل

آیـا  خواند»  عین الیغین « ﴾قِ�ِ ۡ�َ ٱ َ�ۡ�َ ﴿: و بجاي »مستغيمـاهدنا الرصاط ال «خواند: 

 شود. نمازش درست است یا فاسد می
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

شود اما اگر عـمداً نخواند بلکه به  ، غین بخواند نمازش فاسد می اگر عمداً بجاي قاف
کند نمازش فاسد   که قاف را اداء  ، مشکل است دن مخرج این دو حرفعلت نزدیک بو

 .ه براي تصحیح این حرف تالش کــندک شود ولی الزم است نمی

 : اهلنديه يفو

ن يقرأ ان أمع� بـلم يغ� الماكن حرف و : ان ذكر حرفاً  حرف ومنها ذكر حرف ماكن «
: فان ام�ن  مع�ـان غ� ال، و د صالتهلم تفس كما اشبه ذل، و ونمـ، ان الظال مسلمونـال

ماكن »  الطاحلات  «كـالطاء مـع الصاد، فقرأ:   الفصل ب� احلرف� من غ� مشـقة
ال بمشقة إاكن ال يم�ن الفصل ب� احلرف�  انتفسد صالته عند اللك و»  لصاحلاتا «
�رثهم ال تفسد أل مشايخ قاـالطاء مع اتلاء اختلف الاكلظاء مع الضاد والصاد مع الس� و 

به قال القاىض االمام مشايخ أفتوا ـ، و�ث� من ال فتاوی قاضيخان صالته هكذا يف
القاىض االمام ابواعصم ان تعّمد فسدت و ان جری عـ� لسانه أو اكن اليعرف ابواحلسن و

.  »الوج� للكردری مختار هكذا يفـالقاو�ل وال تفسد وهو أعدل األ اتلمي� 

 ].1/79:اهلندية[

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه26/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

هاي سري و جهري اگر امام را در  خواندن مسبوق/ثنا خواندن در نمازثنا 
 حال رکوع یا در تشهد یافت چه وقت ثنا بخواند

 : مسائل ذیل  فرمایند علماي دین در چه می
آیا  ،اند اقتداکرد خو زهاي جهري در رکعتی که امام جهراً قرائت میشخصی در نما -1

 در این وقت مقتدي ثنا بخواند یا خیر؟
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 در نمازهاي خفیه مقتدي ثنا بخواند یا خیر؟ -2
 کند؟ ع  رسید ثنا بخواند یا رکو اگر مقتدي در رکوع یا سجده به نماز -3
 اگر امام در تشهد بود ثنا خوانده شود یا خیر؟ -4

 باسم ملهم الصواباجلواب 

در وقت اقتدا ثنا و تعوذ نخواند بلکه زمانیکه براي قضا آوردن رکعات فوت شده  -1
 بلند شد در آن وقت ثنا و تعوذ بخواند.

 يف اهلندية:و

اخلالصة  كذا يف الر�عة الىت �هر فيها ال يأىت باثلناء  ، القـراءة يف ذا ادرك االمام يفإ «
 :اهلندية[ . »فتاوی قاضيخان ، كذا يف �تعوذ للقراءةيأىت باثلناء و ىل قضاء ما سبقإذا قام إف

1/90.[ 
 این صورت ثنا بخواند. در -2

 : يف اهلنديةو

مؤتم عن ـ�سكت الاخلالصة و هكذا يف  -أی باثلناء-مخافتة يأىت به ـصالة ال �و «
 ].1/91 :اهلندية[ . » ذا جهر االمام هو الصحيحإاثلناء 

د که من  کند اگر گمان غالبش بر این بو مام در رکوع یا سجده بود فکرکه ا  زمانی -3
گمان  اگر این صورت ثناء بخواند و اما رسم در ثناء بخوانم به امام در رکوع یا سجده می

شود ثناء نخواند بلکه تکبیر  که اگر ثناء بخوانم رکوع یا سجده فوت می غالبش این بود
 شریک شدن در رکوع یا سجده تکبیر بگوید. گفته و بعد از آن براي تحریمه 

 اهلندية: يفو

در�ه أاكن اكرب رأيه انه لو اىت به  و السـجـود يتحری ان أع  الر�و درك االمام يفأان و «
 ].1/91 :اهلندية[ . » ال يأىت بهو السجود يأيت به قائماً واال يتابع االمام وأع  ء من الر�و ىف ش�

گفته و بعد از آن براي   ثنا نخواند بلکه تکبیر تحریمه  یافتاگر امام را در تشهد  -4
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 نشستن در تشهد تکبیر بگوید و بنشیند.

 : اهلندية يفو

القعدة ال يأىت بـاثلناء بـل ي�ـرب لالفـتتاح ثـم لال�طاط ثم  درك االمام يفأان و «
 ].1/91 :اهلندية[ . »ابلحر الرائق يقعد هكذا يف

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-انظر خد
 .20/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 فضیلت تکبیر تحریمه

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
لت تکبیر تحریمه تا چه وقت ، یعنی ادراك فضی وقت تکبیر تحریمه تا چه وقت است

 ؟ است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

تحـریمه اقوال متعددي از فقها منقول است اما نظریه امام درباره ادارك فضیلت تکبیر 
  تکبیر مقتدي مقارن با تکبیر امام باشد و قول صاحبین این است  که  این است /ابوحنیفه

که مقتدي بعد از تکبیر امام تکبیر بگوید که بعضی این را تا امتداد ثناء و بعضی تا امتداد 
اند و  گفته  اند و بعضی دیگر تا ادراك رکعت اول دادهاي همین را مختار قرار  فاتحه و عده

 اند.  صح قرار دادهاهمین قول آخر را اوسع و 

 الدر: يفو

 . »فضل فيـها بعدهقاال األاكتلحر�مة مع االمام و مام �سار مع اإلثم �سلم عن يمينه و «

 :  يف الشاميةو

مقارنة، ـ، فعنده بالوتظهر فائدة اخلالف يف وقت إدراك فضيلة ت�ب�ة االفتتاح«

مقتدي ـوعندهما إذا كرب يف وقت اثلناء، وقيل بالرشوع قبل قراءة ثالث آيات لو اكن ال
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. وقيل هحارضاً، وقيل سبع لو اغئباً، وقيل بإدراك الر�عة األو�، وهذا أوسع وهو الصحيح ا 
 بالصواب علمأواهللا  ]1/388:محتارـرد ال[ . »خالصة». مختارـال«بإدراك الفاحتة وهو 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه20/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 تکرار جماعت در مسجد

آید و نماز  در مسجدیکه نماز با جماعت قبال خوانده شده و بـعداً گـروه دیگـري می
 ؟  خوانند این مسئله از دیدگاه فقهاء چگونه است را با جماعت می

 م الصواباجلواب باسم مله

جماعت دوم در مسجد محله که یک بار جـماعت شـده است بـار دوم جماعت 
 کردن مکروه است اگر تنها نماز بخوانند بهتر است از اینکه جماعت بکنند.

 الرد: يفو

َمْسجِ «
ْ
 ال

َ
َالُم اَكَن َخَرَج يِلُْصِلَح بََ� قَْوٍم َ�َعاَد إِىل َالُة َوالَسّ نَّه َعلَيِه الَصّ

َ
ِد َوقَْد َصَ�ّ ونلا �

ْهلَُه وََصَ�ّ 
َ
هِلِ فََجَمَع أ  َمْ�ِ

َ
َمْسِجِد فَرََجَع إِىل

ْ
ْهُل ال

َ
الة يف بيته ىلع » أ ا اْختار الَصّ ولو جاز ذلك لَمّ

اجلماعة يف الَمْسجد، وألن يف اإلطالق هكذا تقليل اجلماعة مع�، فإنهم ال �تمعون إذا 
ا َمْسجد ال ارع فانلَّاس فيه سواء ال اختصاص هل بفر�ق دون علموا أنها ال تفوتهم وأَمّ َشّ

وغ�ها، ومقتىض هذا االستدالل كراهة اتلكرار يف مسجد » ابلدائع«. ومثله يف هفر�ق ا 
ه��ة«و�ؤ�ده ما يف  ،محلة ولو بدون أذانـال مسجد بعدما ص� ـلو دخل مجاعة ال»: الَظّ

 ]1/409 :محتارـالرد [ . »فيه أهله يصلون وحداناً وهو ظاهر الرواية

 : يضاً أفيها و

مسجد ـال ذا فاتتهم اجلماعة يفإاكنوا  صحاب رسول اهللاأان  روی عن انـسو«
 :عزيز الفتاوي. 297ص  فتاوي رشیدیه: .1/265:محتارـرد ال[ . » مسجد فرادیـال صلوا يف

 ].191، 190ص 
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 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه7/9/1420یه دارالعلوم زاهدان داراالفتاء حوزه علم

 نماز خواندن زن کنار شوهر

 ؟ فرض را انفراداً بخواند یا نه کنار شوهرش نماز تواند : آیا زن می ال سؤ

 اجلواب باسم ملهم الصواب

هرکدامشان نیت جداگانه داشته باشند و  در صورتی که نمازهایشان علیحده باشد مثال (
اینکه یکی از این دو نفر به امام اقتدا کند و دیگري به  به صورت انفرادي بخوانند یا

 باشد.  شود البـته مکـروه تحریمی می تنهایی نماز بخواند) نمازشان فـاسد نـمی
اما اگر نمازشان یکی باشد و علیحده نباشد مثال هر دو نفرشان به یک امام اقتدا کنند 

 شود. نمازشان فاسد می

 : ويف مراقي الفالح

االصح ولو �رماً هل أو زوجة يف صالة  �عبها يفمشتهاة �ساقها وـا �ازاة ال�فسدهو «
 . »مطـلقة مشرت�ة 

 : فـی الطحطاوی حاشية مراقي الفـالحو

حيث صالتها  مص� ليس هو يفـمصلية لـاحرتز عن �ازاة ال »مشتـر�ة«قوهل:  «

 ].267: صمراقي الفالح طحطاوي عىل[ .»ال تفسدت�ره و

 يف الرد: و

رد [ . »ة عـ� الطاریهالكرانها حتر�مية النها مظنة الشهوة والظاهر ا »هة مكرو« قوهل: «

 ].1/425 :محتارـال

 علم بالصوابأواهللا 
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 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه29/5/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 اقامه زن براي نماز 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 ؟  گفتن در نماز الزم است یا نه  ا براي زن اقامهآی

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 . گفتن الزم نیست روع نماز اقامهها در هنگام ش در هیچ صورتی براي زن

 الدر: يفو

 .  »وال �سُنّ ذلك (فيما تصليه النِّساء أداء وقضاء) ولو مجاعة كجماعة صبيان«

 الرد:  يفو

و� للشارح اكن األ »....  ولو مجاعة«:  قوهل االقامه و ذان وی األأ »ال �سن ذلكو«:  قوهل «

ن مجاعتهن االن غ� مرشوعة ن يقول ولو مـنفردة ألأی احلصك� شارح اتلنو�ر) أ(
 ].1/288 :محتارـرد ال[ . » فتفطن

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-ظر خدان
 .قه29/5/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 ها در نماز رعایت نکردن ترتیب سوره

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
، در رکعت دوم سوره  » لهب «شخصی نماز وتر را خواند، در رکعت اول سوره 

 ،ها رعایت نکرد را خواند و ترتیب را بین سوره» کوثر «و در رکعت سوم سوره »  اخالص «
 ؟ حال حکمش چیست
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 سم ملهم الصواباجلواب با

. البته سجده سهو الزم  قرآن را قصداً بدون ترتیب بخواند مکروه است  اگر در نماز،
 گردد. نمی

 مختار:ـو يف الدر ال

 يف األو� الاكفرون  «
َ
 منكوساً ...و� القنية: قََرأ

َ
وُ�ْ�َرُه الَفْصل �سورة قص�ة وأن َ�ْقرأ

 . »و� اثلانية ألم تر أو تبت ثم ذكر يتم

 و يف الرد:

بأن يقرأ يف اثلانية سورة أىلع ما قرأ يف األو�، ألن ترتيب  »وأن يقرأ منكوساً «قوهل: «
ور يف القراءة من واجبات اتلالوة قوهل: أفاد أن اتلنكيس أو الفصل  »ثم ذكر يتم« الُسّ

 كذا يف. 1/404: محتارـال رد[ . »بالقص�ة إنما ي�ره إذا اكن عن قصد، فلو سهواً فال

 ].93، 2/94 :البحر الرائق ،374ص :الطحطاوي عيل مراقي الفالح

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه27/5/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 آیا نگاه کردن به قرآن و خط بردن ثواب دارد؟

واب خواندن قرآن د ثـهخوا تواند قرآن بخواند امـا مـی سواد که نمی شخصی امی و بی
رسد یا  خواندن قرآن به او می  به او برسد اگر آیات قرآن را با انگشت خط ببرد آیا ثواب

 ؟ نه

 اجلواب باسم ملهم الصواب

العلمین   کردن بـه کـالم رب رسد، ولی ثواب نظر و نگاه ثواب تالوت قرآن به او نمی
کردن   رسد چون نگاه او می است به ترین معجزه رسول اکرم که بزرگ  »قرآن مجید «

 



 وايمحمود الفتا  238

 شود. کتاب اهللا نیز عبادت محسوب می به
،  که ترجـمه آن بشـرح ذیـل است » آپ کی مسائل اور ان کا شرعی حل«کتاب  در

 فرماید: می
تالوت به اداي الفاظ قرآن مجید بر زبان را گویند، اگــر بـر زبان نخواند و فقط در  «

تصور  ها و کردن با چشم  رسد و فقط ثواب نکاه و نمیدلش تصور نماید ثواب تالوت به ا
 ].3/199 ان کا شرعی حل: آپ کی مسائل اور[ . »آن در دل را حاصل خواهدکرد

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه21/2/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

در نـمازهاي سري با صداي  کند/ اگر بر اثر وسوسه آیات را در نماز تکرر می
 کــه از تـلفظ بعضی حروف عاجز است بلند قرائت خواند/ نماز شـخصی

که حتماً نماز با تجوید کامل خوانـده شـود و بـه خاطر همین  خواهد شخصی می -1
کند مثال ممکن است سوره  ممکن است در نماز آیات یک سوره را چندین بار تکرار

 کند. اره از اول شروعحمد را تا وسط بخواند و دوب
خواند در صورتی که اگر  که باید سراً خوانده شود با صداي بلند می نمازهایـی -2

 .شنود کنارش نماز بخواند صدایش را واضع می شخصی در
کـند آیـا نمازش   تواند بخوبی تـلفظ شخص مذکور بعضی از حروف را نمی -3

 درست است یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 که او آیات یک سوره را بار بار تکرار شود که وسوسه و شک موجب می جایی از آن :1
کند و این وسوسه براي اولین بارش هم نیست لذا اشکالی ندارد و نمارش را ادامه بدهد 

 و بطرف آن توجه نکند.
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 ويف اخلانية:

هل اصابت كرب لالفتتاح أم ال؟ وهل أحدث ام ال؟ و ه أنه هل صالت يف كلو شو «
اكن   انول مرة �ستقبل الصلوة وأاكن ذلك  م ال؟ ان أهل مسح رأسه م ال؟ وأجاسة ثو�ه انل

اخلانية هبامش [ . »ال غسل اثلوبمىض وال يلزمه الوضوء وـكث�اً جاز هل ال  يقع هل مثل ذلك

 ].1/111 :اهلندية

 .گذار باشند اشکالی نداردنار نمازک که در اگر صدایش را یک یا دو نفر بشنود -2

ة الكتاب، و�سمعنا اكن يقرأ يف الر�عت� األخ�ت� بفاحت: � الصحيح� عن انليبو«
 .»اآلية أحياناً 

 ر: الد قال يف

 .»بقر�ه من رجل أو رجالن فليس جبهرمخافتة إسماع نفسه أو من ـأد� الو«

 الـرد: يفو

ل� مثًال، مخافتة إسماع نفسه أو من بقر�ه من رجل أو رجـفقد ظهر بهذا أن أد� ال«
تصحيح احلروف كما هو مذهب  )1/65 :. تقر�رات رافيعشدها اخفاءأوأعالها (أي 

 ].205ص :مراقيـال كذا يف الطحطاوي عىلو 1/395: محتارـرد ال. [»الكريخ

را یـاد بگیرد، و تا آن  کند باید بکوشدکه آنـها  بی تلفظ تواند بخو حروفی راکه نمی -3
اي نیافت  که این حروف در آنها نباشد و اگر چنین آیه بخواندهایی را در نماز  وقت آیه

 نمازش درست است اما دیگران را امامت ندهد.

 يف اهلندية:و

اكن الينطق لسانه  ن إذلك ف �سن بعض احلـروف ينبىغ أن �هد وال يعذر يف ومن ال «
ان يؤم غ�ه و الفيها تلك احلـروف تـجـوز صالته وبعـض احلروف ان لم �د أية ليس  يف

ان قرأ اآليه الىت ف فقـرأها جازت صالته عند اللك ووجد آيـة ليس فـيها تلك احلرو
و هفتاوی قـاضيخان و ا يف فـيها تلك احلــروف قال بعضهم ال يـجـوز صالته هكذ
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 ].1/79:اهلندية[ . » محيطـال كذا يف  الصحيح

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه20/3/1420اء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفت

 هاي نماز فجر با فرض آن قضاي سنت

 توان با دو رکعت فرض قضاي آورد یا خیر؟  هاي قضا شده صـبح را می آیا سنت

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، اما اگر تنها  هاي فجر را با فرض تبعًا بجاي بیاورد نه بعد از زوال ، سنت قبل از زوال
ت قضا شده اند بدون فرض قضــاي شـان قبل از طلوع خـورشید باالجماع جایز سن

) قضاي /امام ابوحنیفه و امام ابویوسف نیست و بعد از طلوع خورشید نزد شیخین (
گوید: مـن دوست دارم تا قبل از زوال قضایشان را  می /آنها الزم نیست اما امام محمد

 بجاي آورد.

 الرد حتت قول الدر:  يفو

أي ال يقيض سّنة الفجر وحدها ...فال تقىض قبل  ،وال يقضيها إال بطر�ق اتلبعية الخ«
مس باإلمجاع... وأما بعد طلوع الشمس فكذلك عندهما. وقال �مد: أحب إيّل  طلوع الَشّ

  ].1/530 :مختار مع الردـالدر ال. [»أن يقضيها إىل الزوال كما يف ادلرر

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه26/3/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 وقت نماز اشراق

 ؟  سؤال: وقت نماز اشراق بعد از طلوع خورشید تا چه مدت است
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

(نیزه حدود دو   کند و به اندازه یک نیزه  وقت نماز اشراق بعد از اینکه خورشید طلوع

) از سطح زمین ارتفاع داشته 1/519:دلتهأالفقه السالمي وباشد.  می نتیمترمتر و پنجاه سا

 شود و تا قبل از زوال ادامه دارد. باشد شروع می
فرماید: وقت نماز اشـراق بـعد از طلوع  عالمه مفتی رشید احمد حفظه اهللا می

لنهار ا  دد و تـا نصف کامال سرخی بـر طــرف شـود شـروع مـی گر  خورشید زمانیکه

 ].3/467 :احسن الفتاوي[ . ، نماز اشراق خواندن افضل است ادامه دارد ولی در آغاز وقت

 : احلياة حتت مسئلة وقت االرشاقالدين و يف كيسئلون يفو

يسئلونك . [»يبدأ وقتها بـارتفاع الشـمـس نـحو رمـح أو رمـح� و يـنت� بزواهلا «

 ].2/77 :احلياةيف الدين و

که نماز صـبح را بـا جماعت ادا  شود این است زمانی دیث فهمیده میاما آنچه از ح
کار دنیوي مشغول نباشد و بعد   کند و تا طلوع خورشید مشغول ذکر و یاد خدا باشد و به

رسد ولی اگر بعلت  از طلوع خورشید دو رکعت نماز بخواند ثواب حج و عمره به او می
کند و تا قبل از زوال خورشید  کیفیت خدا را یاد  کارهاي دنیوي نتوانست با این  اشتغال به

 رسد. که در حدیث ذکر است به او نمی نماز اشراق خوانـد، درست است ولی آن ثوابی 

�َِس  َ�نْ «
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  َمالٍِك  بِْن  أ َغَداةَ  َص�َّ  َمنْ : ا�َّ

ْ
َ  يَْذُكرُ  َ�َعدَ  ُ�مَّ  مَجَاَعةٍ  ىِف  ال  ا�َّ

ْمُس  لُعَ َ�طْ  َحىتَّ  َعَتْ�ِ  َص�َّ  ُ�مَّ  الشَّ
ْ
ُ  اَكنَْت  َر�

َ
ْجرِ  هل

َ
ةٍ  َكأ ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل . َوُ�ْمَرةٍ  َحجَّ  :ا�َّ

ةٍ  ةٍ  تَامَّ ةٍ  تَامَّ  . ] رواه الرتمذی[.  »تَامَّ

 مرقاة:ـل فی ال قا

 ماكنه ، أی استمر يف مجاعة ثم قعد يذكر اهللا : من ص� الفجر يفقال رسول اهللا «
 ص� فيه فال ينافيه القيام لطواف أو لطلب علم أو �لس وعظ يف يمسجده اذلو
استمر عـ� اذلكر حىت تطلع الشمس ثم صـ� ىل بيته وإ�ذا لو رجع مسجد بل وـال
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: أی ثم ص� بعد ان ترتفع الشمس قدر رمح حىت �رج وقت  ، قال الطيـىب ر�عت�
ابعد و مثو�ة (ـاكنت أی ال ، ول الضىحأ� و هذه الـصالة �س� صلوة االرشاقالكراهه و

 .»عمرةاكجر حجة و  لكها) هل  وصافمر�بة من تلك األـه احلالة ال ابن حجر فقال أی هذ

 ].971: رقم احلديث 3/52 مرقات رشح مشكاة[

فرماید که در اکثر احادیث نام این نماز بـه ضحی یاد  عالمه محمد قطب الدین می
که این هر دو نماز یکی هستند اگر در اول وقت  شود ین فهمیده میشده و از ظاهرکالم ا

یعنی چاشتگاه قبل  (  الکبري ةشود و اگر وقت الضحو االشراق تعبیر می ةاداء بشود به صال

شود و ابتداي وقت این نماز بعد از طلوع  گفته می  الضحی ةاز ظهر) خوانده شود صال

 مظاهر حق:[ شود و تا زوال ادامه دارد. می کراهیت خارج شود، شروع  که وقت خورشید
2/654.[ 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه26/6/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 نماز آیات نماز امام زمان/

 : یل ذ  فرمایند علماي دین در مسائل چه می
ود دارد طریقه خواندن آن چگونه آیا نماز امام زمان وجود دارد یا نه؟ و اگر وج -1
 ؟ است
 ؟  طریقه خواندن نماز آیات چگونه است -2

 الجواب باسم ملهم الصواب
در مذهب اهل سنت نمازي بنام امام زمان وجود ندارد اما نماز آیات در مذهب ما بنام 

، خسوف و نماز در حاالت  آیات نیست ولی منظور اگر از نماز آیات نماز کسوف
. روش خواندن  که به هنگام روبرو شدن با آنها خواندن آن مستحب است  ستناگواري ا
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) بصورت  خورشید گرفتـگی کسوف ( کـه نماز  این نوع نمازها بـه ایـن صورت است
مـردم پشت ســر امـام جمعه دو رکعت یا چهار رکعت اقتدا  شود، جماعت خوانده می

خوانند بدون اینکه اذان  روهه این نماز را میکنند و مثل بقیه نوافل در اوقـات غـیر مک می
ائت و ادعیه را  قر ع و سجده و گفته شود در این نماز رکو  ر و خطـبههو اقامه و قرائت ج

کنند و بعد از نماز امام نشسته رو به قبله و یا در حالت ایستاده رو به مـردم  طوالنی می
دهد. و اگر امام جمعه  د به دعا ادامه میکند و تا زمانیکه نور خورشیدکامال برگـرد دعا می

 هایشان بخوانند. حضور نداشت مردم تنها نماز داخل خانه

 يف الدر:و

عت� أو أ�رث، لّك ر�عت� بتسليمة أو لك أر�ع، «
ْ
يصِ�ّ بانلَّاس من يملك إقامة اجلمعة َر�

إقامة ال جهرو  وصفتها اكنلفل أي بر�وع واحد يف غ� وقت مكروه بال أذان وال». ُ�ْتىب«
جود الة جامعة يلَْجتمعوا و�طيل فيها الر�وع والُسّ ْدعية  ال ُخْطبة و�نادي الَصّ

َ
والقراءة واأل

ْذاَكر
َ
اذلي ُهَو ِمْن َخَصائِِص انلَّافلة، ثَمّ يَْدعو َ�ْعدها جالَِساً ُمْستَقبل الِقبْلة أو قائماً  واأل

مُس لكُّها، و�ْن لم �رض اإلمام للجمعة صَ�ّ ُمْستقبل انلَّاس والقوم يَؤِمِنّون َحىت َ�نْ  ج� الَشّ
 .»انلَّاس فرادى

 الشامية: يفو

» و يطيـل«:  مفهوم من قوهلـصفة للتطو�ل ال » هو من خصائص انلافلة ياذل«قوهل:  «
 ].2/77 :احلياةيسئلونك يف الدين و. 1/622:محتارـرد ال[ . »الكم ابلحر كما يظهر من 

، صـاعقه و.....بوجود  رخ داد و یا هوا بشدت تاریک شد و یا زلزله و اگر ماه گرفتگی
 هاي خـود بـه نـماز و نـیایش بپردازند. آمد مستحب است که مـردم در خانه

 مختار:ـال الدر يفو

من  ك�و ذلاكخلسوف والر�ح الشديدة والظلمة القو�ة والفزع و  ص� انلاس فرادی «
 ].1/622 :مختارـالدر ال. [»واعق و...الصمخوفة اكلزالزل وـااليات ال
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 . ف سنت و بقیه نمازها مستحب استخواندن نمازکسو

 يف الدر:و

صلوة اخلسوف حسنة االرسار وجو�ها و اختار يف: صلوة الكسوف سنة و و� العي� «

 .» و�ذا ابلقية

 الرد:  يفو

إنها حسنة، لقوهل »: ابلدائع«مراد بها انلدب، وهلذا قال يف ـالظاهر أن ال »حسنة«قوهل: «
الم:  الة والَسّ َالةِ عليه الَصّ  الَصّ

َ
فَْزاِع َشيْئَاً فَافْزَُعوا إِىل

َ
ْ�تُْم ِمْن َهِذهِ األ

َ
رد [ . »إَِذا َرأ

 ].1/622:محتارـال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه14/2/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 بر رکعت اول در نمازهاي نفلتطویل رکعت دوم 

 : فرمایند علماي دین در مسله ذیل چه می
 تر باشد چه حکمی دارد؟ در نمازهاي نفلی اگر رکعت دوم از رکعت اول طوالنی

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 »محتارـرد ال«در مورد مسئله فوق علماء اختالف دارند عالمه شامی صاحب 

دوم بر اول مکروه است یـعنی خـالف اولی است  فرماید: در نوافل اطالت رکعت می
 . همچنانکه در فرایض مکروه است

 يف الرد:و

أيضاً إحلاقاً هل بالفرض فيما لم يرد » انلفل«واألصح كراهة إطالة اثلانية ىلع األو� يف  «
 ].1/402:محتارـرد ال[ .»به ختصيص من اتلوسعة، كجوازه قاعداً بال عذر و�وهن
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فرماید: به دلیل اینکه امر نوافــل سهل و  می» مختارـالتحرير ال  «عی در اما عالمه راف

که در نوافل است در فرایض نیست لذا اطـاله رکعت دوم بر اول  آسان است و آن وسعتی 
 گونه کراهتی ندارد. هیچ

 فرماید: چنانچه می

 انما ي�ره يفمحبو� ان اطالة اثلانية ـمجمع عن جامع الـرشح ال نقل ابن فرشته يف  «
لعل الوجه فيه ان انلفل بــابه واسع فيغتفر فيه ما انلوافل فغ� مكروه و اما يفالفرائض و

قصده و لزمه اال مـا الزتمه باختياره م� نفسه فال يـأع  متطوـغ�ه الن ال ال يغتفر يف
 .من السندي  هفال يتجاوز عن ذلك أ وصفاً نه مقدر مع� اصال وخبالف الفرض أل

و� ىلع اثلانية كراهة اطالة األ ابلحر لعدم  ذكرها يف عل الشارح نظر ان العلة الليتلو
و� فعزا هل انه كراهة اطالة اثلانية ىلع األ يضاً عدم أ� ان امر انلوافل سهل تفيد و

 الكمه يف اكن   انك وانلفل عدم الكراهة فمراده ان ما ذكره من اتلعليل يفيد ذل استظهر يف
 ].1/67 :محتارـمختار ارد الـالتحرير ال[ . »و� ىلع اثلانية ال العكساطالة األ

اما آنچه از اختالفات در مورد مسئله فوق ذکر شد فقط در مورد اولی و غیر اولی 
 تر شد اشکالی ندارد.  است لذا اگر رکعت دوم از رکعت اول طوالنی

 علم بالصوابأواهللا 

 -فا اهللا عنهع-خدانظر 
 .قه5/12/1419 وزه علمیه دارالعلوم زاهدانداراالفتاء ح

 خواندن تراویح در مسجد جامع بهتر است یا در مسجد محله 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 ؟  خواندن نماز تراویح در مسجد محله بهتر است یا در مسجد جامع

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که در   محله کوتاهی دیده نشده بهتر استکه در عقائد و اعمال امام مسجد  تا زمانـی
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زیرا که حق مسجد محله بر اهل محله است که در آن  ،مسجد محله نماز خوانده شود
 نماز بخوانند.

 الدر: يفو

فتاوي دار العلوم  .1/488 :مختار مع الردـالدر ال[ .» فضل من اجلامعأمسجد حيه  «

 ].1/215 دیوبند:
گیرد و از آنجا استفاده  ع تدریس و تعلیم انجام میکه در مسجد جام اما در صورتی 

توانـند جهت استفاده به مسجد  پس در این صورت اهل محله می ،شود دینی حاصل می
 جامع بروند و در آن نماز بخوانند.

 يف الدر:و

 :مختار مع الردـالدر ال[ .» و مسجد استاذه لدرسه أو سماع االخبار افضل اتفاقاً «

1/487.[ 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه22/1/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 التسبیح  ةاعاده تسبیحات در سجده سهو صلو

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می

بخواند یا  اکه خوانده مجدد سهوکرد آیا تسبیحاتی را»  التسبیح ةصلو «کسی در  اگر

 خیر؟

 اسم ملهم الصواباجلواب ب

 تسبیح سهو کرد تسبیحات را دو مرتبه نخواند.  ةاگر در صلو

 الرد: يفو
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نما � ثلثمائة  عرشاً قـال ال ا  لو سها فسجد هل �سبح عرشاً  كقيل البن مبارو «
 ].1/508:محتارـرد ال[ .» �سبيحة

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه29/5/1420علوم زاهدان داراالفتاء حوزه علمیه دارال

 اش چیست ف بیهوش شده است حکم نماز و روزهکسی که بر اثر تصاد

کند و تا مدت دو هفته بیهوش  سؤال: شخصی بر اثر تصادف خونریزي مغزي می
شود. ضمناً بر اثر  گاهی عارضه بیهوشی بر او طاري می  شود و بعد از به هوش آمدن می

اند حکم نماز و روزه این شخـص در ایام  د خونین شدههاي این فر تصادف بدن و لباس
 ؟ بیهوشی چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کند قضاي نمازها الزم نیست هرگاه بیهوشی از یک شبانه روز بیشتر ادامه پیدا 
این قضاي نمازهاي ایام بیهوشی بر این فرد الزم نیست و بعد از دو هفته بیهوشی بنابر

ي شود قضاي نمازها هوش می گاهی بـی برد و گاه به هوشی بسر می چون عموماً در حالت
 . آن روزها بر او الزم است

 مختار:ـالدر ال يفو

ان قال ومن جن أو اغ� عليه ولو بفـزع من سبع أو آد� يوماً ويللة قىض اخلمس و «

ال امدة فان الفاقته وقت معلوم قيض وـال لو افاق يفسة ال للحرج وزاد وقت صالة ساد
  ].1/564 :مختار مع الردـالدر ال[ .»ال

 يف الرد:و

مرض عند الصبح مثًال فيفيق ـمثل أن �ف عنه ال »فإن إلفاقته وقت معلوم«قوهل: «
قليًال، ثم يعاوده فيغ� عليه تعترب هذه اإلفاقة فيبطل ما قبلها من ُحْ�م اإلْغماء إذا اكن 
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ت معلوم لكنه يفيق بغتة فيتلكم ب�الم أقَلّ من يوم ويللة، و�ْن لم ي�ن إلفاقته وق
 :محتار عن البحرـرد ال .»البحر«ح عن [. »األصحاء ثم يغ� عليه فال عربة بهذه اإلفاقة

  ].1/137 :كذا يف اهلندية .1/564

روزه ایام بیهوشی را قضاء بیاورد اما روزي را که حادثه بیهوشی در آن روز رخ داده 
 روزهاش را قضا نیاورد. 

 مختار:ـلدر الا ويف

ْهر نُلْدرة امتداده سوى يوم حدث « وقىََض �يَّام إِْغمائه ولو اكن اإلْغماء ُمْستَْغرقاً للَشّ
 إِذا َعِلَم �نَّه لم ينوهفال َ�ْقضيه إِ  اإلِْغماء فيه أو يف يللته

ّ
 . »َال

 يف الرد:و

وم يلًال  »فال يقضيه«قوهل: « اهَر ِمْن حاهل أن ينوي الَصّ ملألَنّ الَظّ
ْ
�

َ
ولو  ،محًال ىلع األ

ل يف 
ْ
�

َ
 يعتاد األ

ً
حدث هل ذلك نهاراً أم�ن محله كذلك باألو�، حىت لو اكن متهتاك

وم. أما من ال  ْن يقيد بمسافر يرضه الَصّ
َ
رمضان أو مسافراً قىض اللك، كذا قالوا: و�نبيغ أ

الح ل ْمره ىلع الَصّ
َ
مه أفضل، وقول ما مَرّ أن صوـيرضه فال يقيض ذلك ايلوم مَحًْال أل

مسافر ليس ظاهر منوع فيما إذا اكن ال ـبعضهم: إْن قََصَد َصْوَم الغد يف اللَّيايل من ال
 ].2/134 :محتارـرد ال[». هنر. «»يرضه

کردن لباس  هایش براي او متعذر باشد و یا اگر بعد از عوض اگر شستن بدن و لباس
 هاي خونین نماز بخواند. تواند با بدن و لباس می شود دوباره خون آلود می

 مختـار:ـالدر ال يفو

 . »ال تنجس فوراً هل تر�ه �ذا مر�ض ال يبسط ثو�اً او  «

 الـرد: يفو

مر�ض �روح حتته ثياب �سة إن اكن حبال »: اخلالصة«يف  »و�ذا مر�ض الخ«قولـه: «
جس ال يبسط حتته يشء إال تنجس من ساعته لـه أن يص� ىلع حالـه، و�ذا لو لم يتن
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مر�ض. والظاهر أن ـمن باب صالة ال» حبر«اثلا� إال أنه يزداد مرضه لـه أن يص� فيه. 
مراد بقولـه: من ساعته، أن يتنجس �اسة مانعة قبل الفراغ من الصالة كما أشار إيله ـال

 ].1/137 :ذا يف الفتاوي اهلنديةك .1/224 :محتارـرد ال[  .»االشارح بقولـه: و�ذ

 صوابعلم بالأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه25/8/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 حکم نمازهاي قضا شده از شخص مریض

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
فردي بر اثر بیماري توانایی خود را از دست داده و بعد فوت کرده است حکم 

 ؟ نمازهاي فوت شده وي چگونه است

 باسم ملهم الصواب اجلواب

که قادر به اداي آنها با اشاره هم نبوه است بر او الزم نیست ولی  فدیه نمازهایـی
اند فدیه دارند، و فدیه آنها براي  نمازهاي زمان توانایی وي حتی با اشاره اگر فوت شده

گندم و یا قیمت معادل آن در صورت وصیت کردن از ثلث مال  هر نماز فرض دو کیلو
 الزم است و نماز وتر هم حکم فرض را دارد.  متروکه

 الدر: ويف

ارة يعطى للك صالة نصف صاع من برٍّ « وىْص بالكَفّ
َ
 ولو مات وعليه صلوات فائتٌة وأ

 .»اكلِفْطرة و�ذا ُحْ�م الِوتْر

 يف الرد:و

أي بأن اكن يقدر ىلع أدائها ولو باإليماء، فيلزمه  »وعليه صلوات فائتة الخ«قوهل «
الة اإليصاء  بها و�ال فال يلزمه و�ن قلت، بأن اكنت دون سّت صلوات، لقوهل عليه الَصّ
الم َحُقّ بَِقبُوِل الُعْذِر ِمنْه :والَسّ

َ
إِْن لَْم �َْستَِطْع فَاهللا أ

 ].ط کویته1/541 :محتارـرد ال[ . »فَ
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 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه1/9/1420ن داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدا

  وقت اداي نمازهاي قضا شده

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
شود چه موقع باید خواند؟ شب یا روز؟ اگر  گانه را که قضا می نمازهاي پنج

 .اي دارد بنویسید محدوده

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ندارند اما  توان خواند وقت بخصوصی نمازهاي قضا شده را شب و روز، هر وقت می
، استواي آفتاب و غروب آفتاب خواندن نماز قضایی جایز  : طلوع آفتاب در سه وقت یعنی

نیست و اگر این فرد صاحب ترتیب است نمازهاي قضا شده را قبل از نماز وقتی بجا 
بیاورد و اگر صاحب ترتیب نیست تقدیم نماز قضایی بر نماز وقتی الزم و ضروري 

 . نیست
 .اش به شش نماز نرسیده باشد گویند که نمازهاي قضا شده کسی می  هصاحب ترتیب ب

 : عمدة القاری يفو

�ٍَس  َ�نْ «
َ
يَُصلِّ  َصَالةً  �ىَِسَ  َمنْ  :قَاَل  انلَّىِبِّ  َعِن  أ

ْ
اَرةَ  الَ  َذَكَرَها، إَِذا فَل   لََها َكفَّ

َّ
. َذلَِك  إِال

قِمِ 
َ
َالةَ  َوأ ِرى الصَّ

ْ
ك   .»ذِلِ

من� ـج بقوهل: إذا ذكر، ىلع جواز قضاء الفوائت يف الوقت الأن بعضهم احت« الرابع:

عن الصالة فيه. قلت: ليس بالزم أن يص� يف أول حال اذلكر، اغية ما يف ابلاب أن ذكره 
من� وأخرها إىل أن �رج ذلك وص�، ـسبب لوجوب القضاء، فإذا ذكرها يف الوقت ال

 .» عنه من�ـحديث انل� يف الوقت الي�ون اعمًال باحلديث�: أحدهما هذا، واآلخر: 

 ].4/132: عمدة القاري[
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 : الصحيح لالمام مسلم يفو

َُهِ�َّ «
ْ
�ِيِه قَاَل: َسِمْعُت ُ�ْقبََة بِْن اَعِمٍر اجل

َ
َ َ�ْن أ َ�ُقوُل: ثََالُث َسااَعٍت  ،َ�ْن ُموىَس بِْن يلُعِ

 
َ
. أ َ ِيِهَنّ ْن نَُصِ�ّ

َ
ْمُس بَازَِغًة َحىَتّ اَكَن رَُسوُل ا�ِّ َ�نَْهانَا أ ْن َ�ْقرُبَ ِ�يِهَنّ َمْوتَانَا: ِحَ� َ�ْطلُُع الَشّ

َ
ْو أ

ُغُروِب َحىَتّ 
ْ
ْمُس لِل ْمُس. وَِحَ� تََضيَُّف الَشّ ِهَ�ِة َحىَتّ تَِميَل الَشّ تَْرتَِفَع. وَِحَ� َ�ُقوُم قَائُِم الَظّ

 ].1/276 مسلم:[ . »َ�ْغُرَب 

 ملهم رشح مسلم:ـيف فتح الو

مذهب عندنا أن هذه األوقات اثلالثة �رم فيها الفرائض ـوال قال يلع القاري:«
 ،إال إذا حرضت اجلنازة أو تليت آية السجدة ،وانلوافل وصالة اجلنازة وسجدة اتلالوة

 :ملهمـفتح ال[ .»حينئذ فإنهما ال ي�رهان ل�ن األو� تأخ�هما إىل خروج األوقات

2/370.[ 

 يف الدر:و

ْو َ�ْفًال أو ىلع جنازة وَسْجدة تالوة �ره حتر�مو«
َ
ْو واجبة أ

َ
اً صالة ُمْطلقاً ولو قضاء أ

 ].1/272 الرد: مختار معـالدر ال[ .»مع رشوق و استواء و غروب اال عرص يومه وَسْهو

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه28/1/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 

 



 
 

 وترباب ال

 در رمضان نماز عشاء را تنها خوانده، آیا وتر را با جماعت بخواند یا نه؟

در ماه مبارك رمضان اگر شخصى براي نماز عشاء به مسجد دیر آمد و امام نماز 
ها را خواند حاال پس از اختتام نماز تراویح آیا در  فرض را خوانده بود، لذا خودش فرض

 به تنهایى بخواند؟ نماز وتر به امام اقتدا نماید یا

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

محتار چنین فهمیده مى شود که اگر فرض و تراویح را یا تنها فرض ـاز عبارت رد ال
را منفردأ خوانده و در جماعت تراویح شرکت نموده، حاال بر این شخص شرکت در 

 جماعت وتر مکروه است.

ین است که در هر دو صورت جایز ا منية الصغريـرشح الاما تحقیق عالمه حلبى در 

 است که در جماعت وتر شرکت نماید.

 الدر: يفو

لو لم يصلها أى الرتاو�ح باالمام أو صالها مع غ�ه هل أن يص� الوتر معه، بىق لو و«
 .»تر�ها اللك هل يصلّون الوتر جبماعة؟ فل�اجع

 الرد: يفو

مصنف ثم قال ـر تصحيح ما ذكره الالقهستا� ذك الخ... رأيت يف »ولو لم يصلّها«قوهل: «
قد ص� أى و »ولو لم يصلّها«. فقوهل: هالوتر ا ذا لم يصل الفرض معه ال يتبعه يفإلكنه 

الفرض معه، ل�ن ينبىغ أن ي�ون قول القهستا�، معه احرتازاً عن صلوتها منفرداً، اما 
ها مجاعة مع غ�ه ثم صّ� الوتر معه الكراهة. تأمل

ّ
 ].1/523: محتارـلرد ا[. »لو صال

 رشح منية الصغري: يفو
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فاتته ترو�ة أو ترو�تان و قام االمام اىل الوتر يوتر مع االمام ثم يقىض ما فاته، و اذا «
لم يصل الفرض مع االمام قيل ال يتبعه ىف الرتاو�ح و ال ىف الوتر و�ذا اذا لم يصل معه 

: منية الصغريـرشح ال[ .»تبعه ىف ذلك لكهالرتاو�ح ال يتبعه ىف الوتر و الصحيح انه �وز أن ي

 ].3/459: كذا يف احسن الفتاويو، 210ص 

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 .قه 23/2/1419

 فراموش کردن تکبیر قنوت

ن تکبیر سؤال: اگر شخصى در رکعت سوم وتر تکبیر قنوت را فراموش کرده و بدو
 گردد یا خیر؟ خواند، آیا نمازش درست است یا خیر؟ سجده سهو واجب مى

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

اند، اما در صورت ترك راجح همین است که نماز  تکبیر قنوت را واجب قرار داده
 گردد. درست است و سجده سهو الزم نمى

 مختار:ـواجبات الصلوة من الدر ال يفو

ت�ب�ة ر�وع اثلاثلة. وتر وهو مطلق ادلاعء، و�ذا ت�ب� قنوته وءة قنوت القراو«
 .»ز�لىع

 الرد: يفو

» ُ
ُ

ِوتْرِ  »َوَ�َذا تَْ�ِبُ� ُ�نُوتِهِ « :قَْوهل
ْ
ْي ال

َ
 .أ

ْهوِ  َْحِر يِف بَاِب ُسُجوِد السَّ َِق بِهِ  :قَاَل يِف ابلْ
ْ
حل

ُ
ا أ ُقنُوِت تَْ�ِبُ�هُ  :َوِممَّ

ْ
ْي بِال

َ
�ْلَ  ،أ يِعُّ وََجَزَم الزَّ

ِكهِ  ُجوِد برَِتْ  ِرَوايََة ِ�يهِ  :بِوُُجوِب السُّ
َ

نَُّه لَْو تََرَ�ُه ال
َ
ِهِ��َِّة � ُجوُد  ،وََذَكَر يِف الظَّ ُب السُّ َوِ�يَل َ�ِ
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ِعيدِ 
ْ
. ا  ،اْعِتبَاًرا بِتَْكِبَ�اِت ال

َ
ْصُل هَوِ�يَل ال

َ ْ
نَُّه األ

َ
وُُجوِب ِأل

ْ
 َديِلَل وَ  ،. َوَ�نَْبيِغ تَرِْجيُح َعَدِم ال

َ
ال

ِعيِد ِا  ،َعلَيْهِ 
ْ
 ].1/346: محتارـرد ال[. »هخِبَِالِف تَْ�ِبَ�اِت ال

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 اراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهداند

 .قه 22/2/1417

ها در طول خواندن  تعداد رکعات وتر/ محل دعاى قنوت/ بلند کردن دست
 دعاى قنوت

 به سواالت زیر یاسخ دهید: لطفاً
 از نظر فقه حنفى وتر چند رکعت است؟ -أ

 گردد؟ به چه صورت اداء مى -ب
 دعاء قنوت قبل از رکوع است یا بعد از آن؟ -ج
 شود یا خیر؟ ها بصورت دعاء خوانده مى دعاء قنوت با بلندکردن دست -د

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

 رکعت است.أ: از نظر فقه حنفى نماز وتر سه 
ب: روش خواندنش اینست که سه رکعت نماز وتر نیت کند، بعد از رکعت دوم در 
قعده نشسته التحیات را بخواند، سپس بدون اینکه سالم دهد براى رکعت سوم بلند شده 

ها  ها را تا گوش اي دیگر خوانده تکبیر گفته دست در رکعت سوم سورهء فاتحه و سوره
ا پائین آورده مانند حالت قیام ببندد و دعاء قنوت را بخواند و ها ر بلند کند و بعد دست

 بعد رکوع کرده نمازش را تمام کند.
 شود. دعاء قنوت قبل از رکوع خوانده مىج: همانگونه که عرض شد 

 ها باید بسته باشد. د: هنگام خواندن دعاء قنوت دست
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وابأواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 ه علمیه دارالعلوم زاهدانداراالفتاء حوز

 .قه 12/10/1419

 قنوت خواندن در نماز فجر

روز در رکعت دوم،  سؤال: پیش نمازى حنفى المسک است که در نماز صبح هر
 خوانم. گوید: که قنوت نازله مى خواند، بعد از پرسیدن علت مى قنوت چهراً مى

 ایز است یا خیر؟لطفاً در مورد مسئله مذکور بفرمائید که آیا این کار او ج

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

قنوت نزد احناف فقط در نماز وتر و هنگام نازل شدن بال و مصیبت در نماز صبح 
 شود. شود، اما در غیر این دو وقت خوانده نمى خوانده مى

 نلازلة فيقنت االمام يف«
ّ

 .»اللك قيل يفاجلهر�ة، و وال يقنت لغ�ه اال

 الرد: يفو

» ُ
ُ

َْهِر�َّةِ  َ�يَْقنُُت « :قَْوهل
ْ
َِماُم يِف اجل

ْ
ِح انلَِّقابَِة  »اإل نبُاليِلَّة َ�ْن رَشْ ُ َْحِر والرشُّ يَُوافُِقُه َما يِف ابلْ

َغايَةِ 
ْ
مْحََد ا  :َ�ْن ال

َ
َْهِر َوُهَو قَْوُل اثلَّْورِيِّ َوأ

ْ
َِماُم يِف َصَالِة اجل

ْ
ُمْسِلِمَ� نَاِزلٌَة َ�َنَت اإل

ْ
 هَو�ِْن نََزَل بِال

َنَاِ�يَّةِ 
ْ

يِْخ إْسَماِ�يَل َ�ْن ابل ِح الشَّ َالِة  :َوَ�َذا َما يِف رَشْ َِماُم يِف الصَّ
ْ

إَذا َوَ�َعْت نَاِزلٌَة َ�نََت اإل
َْهِر�َّةِ 

ْ
َغايَةِ  ،اجل

ْ
ْشبَاهِ َ�ْن ال

َ ْ
َفْجرِ  :لَِ�ْن يِف األ

ْ
ُمنَْيِة  ،َ�َنَت يِف َصَالِة ال

ْ
ِح ال َوُ�َؤ�ُِّدُه َما يِف رَشْ

مٍ حَ  ِ�يَّتُهُ  :يُْث قَاَل َ�ْعَد الَكَ ةً  :َ�تَُكوُن رَشْ ُقنُوِت يِف انلََّواِزِل ُمْستَِمرَّ
ْ
ِ�يَُّة ال ْي رَشْ

َ
وَُهَو َ�َْمُل  ،أ

َالمُ  َالُة َوالسَّ َحابَِة َ�ْعَد َوفَاتِِه َعلَيِْه الصَّ ُْمهُ وَُهَو َمْذَهبُنَا وََعلَ  ،ُ�نُوِت َمْن َ�َنَت ِمْن الصَّ
ْ
 .ورُ يِْه اجل

َحاوِيُّ  بُو َجْعَفٍر الطَّ
َ
َافُِظ أ

ْ
َفْجِر ِمْن َ�ْ�ِ بَِليَّةٍ  :َوقَاَل احل

ْ
 َ�ْقنُُت ِعنَْدنَا يِف َصَالِة ال

َ
إِْن  ،إ�ََّما ال

فَ
َس بِهِ 

ْ
ْو بَِليٌَّة فََال بَأ

َ
ِ  ،َوَ�َعْت فِتْنٌَة أ لََواِت لُكِّ  َ�َعلَُه رَُسوُل ا�َّ ُقنُوُت يِف الصَّ

ْ
ا ال مَّ

َ
َها لِلنََّواِزِل َوأ

افِيِعُّ   الشَّ
َّ

 ].1/496: محتارـرد ال[. »فَلَْم َ�ُقْل بِِه إال
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 قال العالمة الرافعى عىل قول الشامى:

سندى: ما وقع ىف بعض �سخ ابلحر القال العالمة الطحطاوى و »ابلحر... يوافقه ما يف««
اجلهر�ة، فهو حتر�ف  لوةمسلم� نازلة قنت االمام ىف صـاالمداد عن الغاية: ان نزل بالو

 ].1/88: محتارـرد ال تقريرات الرافعي عىل[. »هصوابه الفجر. امن النساخ و

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 .قه 22/11/1417

 



 
 

 باب السنن و النوافل

 از شهر خواندن نوافل و سنت در داخل ماشین در شهر و بیرون

 چه مى فرمایند علماى دین در مسئله ذیل:
ن خواندن نوافل و سنن در ماشین در حال حرکت جایز است یا خیر؟ و نیز خواند

 باشد یا خیر؟ نوافل در ماشین در شهر جایز مى

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

ت و ها عالوه از سنت فجر، داخل ماشین بیرون از شهر جایز اس خواندن نوافل و سنت
اما در شهر خواندن  ،مواجهه با قبله نیز شرط نیست، به هر طرفى که بخواند جایز است

 آن مکروه است پس بهتر این است که نخواند.

 الدر: يفو

 .»مرص مؤمئاً ـمقيم راكباً خارج الـ�تنفل الو«

 :/قال ابن عابدين الشامى

مؤ�دة اال سنة الفجر ـالأى بال عذر اطلق انلفل فشمل السن  »مقيمـيتنفل ال«قوهل: «
مرص، ل�ن ـال عندهما �وز يفمشهور وـهذا هو ال »مرصـخارج ال«كما مر... قوهل: 

 ].1/516: محتارـرد ال[. »احللية تمامه يفهة عند �مد النه يمنع اخلشوع، وب�را

وابأو اهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه- خدا نظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
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 خواندن سنت فجر با امید رسیدن به امام در قعده

رسد، آیا این فرد نماز فرض را با امام بخواند  تشهد نماز صبح، به امام مى اگر کسى در
 ها را شروع کرده بعداً فرض را تنها بخواند؟ و یا اینکه سنت

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

فرض با جماعت شرکت نماید دیگر  در صورتى که امام را در تشهد بیابد باید در نماز
 بر او قضاى سنت الزم نیست.

 رشحه:التنوير و يفو

» 
َّ

َالُة فََال َصَالَة إال ِ�يَمْت الصَّ
ُ
ٌع ِعنَْد إقَاَمِة َصَالٍة َمْكتُوَ�ٍة إَذا أ َوَ�َذا يُْ�َرُه َ�َطوُّ

 ُسنََّة فَْجٍر إْن لَْم َ�َْف فَوَْت مَجَاَعِتَها
َّ

َمْكتُوَ�ُة إال
ْ
ِدَها ال إِْن َخاَف تََرَ�َها  ،َولَْو بِإِْدَراِك �ََشهُّ

فَ
ْصًال 

َ
 .»أ

 الرد: يفو

» ُ
ُ

ِدَها« :قَْوهل ْ�بُاليل َ�بًَعا  »َولَْو بِإِْدَراِك �ََشهُّ ُ ُمَصنُِّف َوالرشُّ
ْ
َمىَش يِف َهَذا ىلَعَ َما اْ�تََمَدُه ال

بَْحرِ 
ْ
َفُه يِف انلَّْهرِ  ،لِل نَُّه َواْختَاَر ظَ  ،لَِ�ْن َضعَّ

َ
 إَذا َعِلَم �

َّ
نََّة إال  يَُص�ِّ السُّ

َ
نَُّه ال

َ
َمْذَهِب ِمْن �

ْ
اِهَر ال

ت
ْ
َفِر�َضِة ح .قُل

ْ
يِت يِف بَاِب إْدَراِك ال

ْ
َعًة وََسيَأ

ْ
وََسنَْذُكُر ُهنَاَك َ�ْقِوَ�َة َما اْ�تََمَدُه  :يُْدرُِك َر�

ُهَماِم َوَ�ْ�ِهِ 
ْ
ُمَصنُِّف َ�ْن ابِْن ال

ْ
 ].1/278: محتارـرد ال[. »ال

 الدر:من باب ادراك الفريضة: يفو

َعيَتْ  َو�َِذا َخاَف فَوَْت «
ْ
ْن  َر�

َ
 بِأ

َّ
َمَل َو�ِال

ْ
�

َ
ََماَعِة أ

ْ
َفْجِر ِالْشِتَغاهِلِ �ُِسنَِّتَها تََرَ�َها ِلَكْوِن اجل

ْ
ال

عَ 
ْ
َمْذَهِب رََجا إْدَراَك َر�

ْ
ُد َواْ�تََمدَ ٍة يِف َظاِهِر ال ْ�بُاليل َ�بًَعا . َوِ�يَل التََّشهُّ ُ ُمَصنُِّف َوالرشُّ

ْ
ُه ال

بَْحرِ 
ْ
ُكَها بَْل يَُصلِّيَها الخ... ،لِل  َ�رْتُ

َ
َفُه يِف انلَّْهِر ال  .»لَِ�ْن َضعَّ

 حاشية ابن عابدين: يفو

» ُ
ُ

َفُه يِف انلَّْهرِ « :قَْوهل ٍي َضِعيٍف .ا  »لَِ�ْن َضعَّ
ْ
ِْر�ٌج ىلَعَ َرأ

َ
ت هَحيُْث قَاَل إنَُّه خت

ْ
لَِ�ْن  :.قُل

يِت 
ْ
َقِديِر بَِما َسيَأ

ْ
اُه يِف َ�تِْح ال ْدرََك فَْضَل  ،قَوَّ

َ
ْهِر َمثًَال َ�َقْد أ َعًة ِمْن الظُّ

ْ
ْدرََك َر�

َ
نَّ َمْن أ

َ
ِمْن أ
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ٌد ِوفَاقًا لَِصاِحبَيْهِ  ْحَرَز ثََواَ�َها َكَما نَصَّ َعلَيِْه ُ�َمَّ
َ
ََماَعِة َوأ

ْ
ْدرََك التََّشهُّ  ،اجل

َ
َد يَُ�وُن َوَ�َذا لَْو أ

 .ِلَفِضيلَِتَها ىلَعَ قَْولِِهمْ ُمْدِرً� 
َفْجِر ىلَعَ قَْوِل ُ�َمَّ  :قَاَل 

ْ
يِت �ُِسنَِّة ال

ْ
 يَأ

َ
ِد ال ُر ىلَعَ َما ِ�يَل إنَُّه لَْو رََجا إْدَراَك التََّشهُّ ٍد وََهَذا ُ�َعكِّ

ٍد ىلَعَ َما ُ�نَاقُِضُه ا  َقُّ ِخَالفُُه نِلَصِّ ُ�َمَّ
ْ
ََماَعةِ  ه.َواحل

ْ
َمَداَر ُهنَا ىلَعَ إْدَراِك فَْضِل اجل

ْ
نَّ ال

َ
ْي ِأل

َ
 ،أ

دِ  ْ�بَُاليِلَِّة  ،َوقَْد ا�ََّفُقوا ىلَعَ إْدَراِكِه بِإِْدَراِك التََّشهُّ ُ وَْضَحُه يِف الرشُّ
َ
نَِّة ا�َِّفاقًا َكَما أ يِت بِالسُّ

ْ
َ�يَأ

يًْضا
َ
ُمنْيَِة َورَشْ  ،أ

ْ
ِح ال ُه يِف رَشْ قَرَّ

َ
يِْخ َوأ َ�نِْدي َورَشََحَها لِلشَّ

َ
َرِر نِلُوٍح أ َكْ�ِ وََحاِشيَِة ادلُّ

ْ
ِح َ�ْظِم ال

َالةِ  اِرُح يِف َمَواِ�يِت الصَّ ُقُهْستَاِ�ِّ وََجَزَم بِِه الشَّ
ْ
ْوِهِ يِف ال

َ
 ].1/529: محتارـرد ال[ .»إْسَماِ�يَل َو�

 الدر: يفو

االصح لورود  بل الزوال ال بعده يفوال يقضيها اال بطر�ق اتلبعية لقضاء فرضها ق«
 .»اخلرب

 الشامية البن عابدين: يفو

» ُ
ُ

 بَِطِر�ِق اتلَّبَِعيَِّة إلَخْ « :قَْوهل
َّ

 َ�ْقِضيَها إال
َ

 إَذا فَاتَْت َمَع  »َوال
َّ

َفْجِر إال
ْ
 َ�ْقيِض ُسنََّة ال

َ
ْي ال

َ
أ

َوالِ  َفْجِر َ�يَْقِضيَها َ�بًَعا ِلَقَضائِِه لَْو َ�بَْل الزَّ
ْ
َوَما إَذا فَاتَْت وَْحَدَها فََال ُ�ْقىَض َ�بَْل ُطلُوِع  ،ال

ْمِس فََكَذلَِك ِعنَْدُهَما  ا َ�ْعَد ُطلُوِع الشَّ مَّ
َ
بِْح .َوأ مْجَاِع ِلَكَراَهِة انلَّْفِل َ�ْعَد الصُّ ِ

ْ
ْمِس بِاإل الشَّ

دٌ  َواِل َكَما :.َوقَاَل ُ�َمَّ  الزَّ
َ

ْن َ�ْقِضيََها إىل
َ
َّ أ َحبُّ إيلَ

َ
َررِ  أ  .يِف ادلُّ

 َ نَُّه لَْو ل
َ
َّ َديِلٌل ىلَعَ � َحبُّ إيلَ

َ
ُ أ

َ
نَّ قَْوهل

َ
 لَْوَم َعلَيْهِ ِ�يَل َهَذا قَِر�ٌب ِمْن اِال�َِّفاِق ِأل

َ
 .ْم َ�ْفَعْل ال

 
َ

 َ�ْقيِض  :َوقَاال
َ

َس بِهِ  ،ال
ْ
َبَّاِز�َّةِ  ،َو�ِْن قَىَض فََال بَأ

ْ
َق ا ،َكَذا يِف اخل َِالَف َوقَاَل َوِمنُْهْم َمْن َحقَّ

ْ
خل

ْو ُسنَّةً 
َ
 أ

ً
نَُّه لَْو قىََض اَكَن َ�ْفًال ُمبْتََدأ

َ
َِالُف يِف �

ْ
ِعنَايَِة َ�ْعِ� َ�ْفًال ِعنَْدُهَما ُسنًَّة  ،اخل

ْ
َكَذا يِف ال

 ُ اَكيِف إْسَماِ�يُل قَْوهلُ
ْ
َشاَر بِتَْقِديِر  ،ةِ ُمتََعلٌِّق بِاتلَّبَِعيَّ  »ِلَقَضاِء فَرِْضَها«ِعنَْدُه َكَما َذَكَرُه يِف ال

َ
َوأ

َقَضاِء َ�َقْط 
ْ
نَّ اتلَّبَِعيََّة يِف ال

َ
 أ

َ
ُمَضاِف إىل

ْ
ُ بَْل ُ�ْقىَض  ،ال

َ
�ََّها ُ�ْقىَض َ�ْعَدُه َ�بًَعا هل

َ
ُمَراُد �

ْ
فَلَيَْس ال

ُ  .هِ َ�بْلَُه َ�َبًعا ِلَقَضائِ  َصحِّ «قَْوهلُ
َ ْ
 َ�ْعَدُه يِف األ

َ
 ُ�ْقىَض َوِ�يَل ُ�ْقىَض َ�ْعَد الزَّ » ال

َ
َواِل َ�َبًعا َوال

اَكيِف إْسَماِ�يَل َمْقُصوَدًة إمْجَااًع 
ْ
 ].ط کویته 1/530: محتارـرد ال[. »َكَما يِف ال
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واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 نفل چند رکعتى خوانده شود بهتر است

تر یا بیشتر، و در چه موقع نماز نافله درست  یا کم 4ا ی 2نمازنافله چند رکعت است، 
 نیست؟

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

 نماز نفل دو و چهار رکعت، هر دو طریقه جایز است.
خواندن نماز نفل در همه اوقات جایز است، نجز اوقات ثالثه (هنگام طلوع، استواء، 

 غروب) و بعد از فجر و عصر.

. »العرص، ال عن قضاء فائتة: وعن اتلنّفل بعد صالة الفجر وىل قوهلإ منع عن الصالةو«

 ].39: ص كنز الدقائق[

واب أو اهللا   علم بالصّ

 - عنههللاعفا ا- خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 خواندن نمازهاى سنت در منزل

 تها در خانه افضل است یا در مسجد؟ خواندن سن -1
شد، آیا فاصله زیادى که بین فرض و سنت، هنگام رفتن به اگر در خانه افضل با -2

کند یا خیر؟ زیرا بهتر این است که بین فرض و سنت  شود، اشکالى وارد مى منزل واقع مى
 اتصال باشد.

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ
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 باشد. خواندن نمازهاى سنت در خانه افضل مى -1

 دليله:و

» ّ يِبِ
 .»قَاَل: اْجَعلُوا ِمْن َصَالتُِ�ْم يِف ُ�يُوتُِ�ْم . َوَال َ�َتِّخُذوَها ُ�بُوراً  َعِن ابِْن ُ�َمَر َعِن انَلّ

 .»النسائىبو داود والرتمذ وأرواه البخار ومسلم و[

يَْجَعْل قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�ِّ  ،َ�ْن َجابِرٍ «
ْ
َالَة يِف َمْسِجِدهِ، فَل َحُدُ�ُم الَصّ

َ
: إَِذا قىََض أ

 .]غريهرواه مسلم و[. »يباً ِمْن َصَالتِِه . فَإَِنّ اهللا َجاِعٌل يِف بَيِْتِه ِمْن َصَالتِِه َخْ�اً بِلَيِْتِه نَِص 

َها انلَّاُس يِف ُ�يُوتُِ�مْ  َوَ�ْن َز�ِْد بِْن ثَابٍِت « ّ�ُ
َ
َنّ انلَّيِبَّ قَاَل: َصلُّوا �

َ
فَْضَل َصَالِة  ،أ

َ
َفإَنّ أ

الَ   الَصّ
ّ
َمْرِء يِف بَيِْتِه إَال

ْ
َمْكتُوَ�ةَ ال

ْ
. رواه النسائي بإسناد جيد، وابن خزيمة يف صحيحه[. »َة ال

 ].279: ص الرتهيب للمنذريالرتغيب و

انه واقع اى که از رفتن به خ اگر چه اتصال بین فرض و سنت بهتر است، اما فاصله -2
 کند. شود اشکالى وارد نمى مى

َم ِ�يَما إذَ « الَكَ
ْ
نَّ ال

َ
فَاَد َشيُْخنَا أ

َ
َمَشايِِخ ىلَعَ َوأ

ْ
َفْرِض ِال�َِّفاِق لَكَِمِة ال

ْ
نََّة يِف َ�َلِّ ال ا َص�َّ السُّ

ِر�ِق  َفْصُل بَِمَسافَِة الطَّ
ْ
ْي فََال يُْ�َرُه ال

َ
ُل أ ُمَ�َّ

ْ
َمْغرِِب ال

ْ
َنِ َحىتَّ ُسنََّة ال فَْضَل يِف السُّ

َ ْ
نَّ األ

َ
رد [. »أ

 ].ط کویته 1/392: محتارـال

وأواهللا   اب علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهد

 التسبیح با جماعت ةاداى نماز تهجد و صلو

 تسبیح با جماعت چگونه است؟ ةسؤال: نماز تهجد با جماعت و یا نماز صلو

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ
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ى مکروه اداى نوافل (نماز تهجد و تسبیح) با جمعى بیش از سه نفر بصورت تداع
 باشد. مى

 :مختا رـالدر ال يفو

ْي يُْ�َرُه َذلَِك ىلَعَ َسِبيِل اتلََّدايِع «
َ
َع جِبََماَعٍة َخاِرَج َرَمَضاَن أ  اتلََّطوُّ

َ
ِوتَْر َو ال

ْ
 يَُص�ِّ ال

َ
 ،َوال

َررِ  ْرَ�َعٌة بَِواِحٍد َكَما يِف ادلُّ
َ
ْن َ�ْقتَِدَي أ

َ
 .»بِأ

 الرد: يفو

ََماعَ «
ْ
َحابَُة يِف َ�ْ�ِ َرَمَضاَن ا َوانلََّفُل بِاجل ُه الصَّ

ْ
نَُّه لَْم َ�ْفَعل

َ
وَُهَو  هِة َ�ْ�ُ ُمْستََحبٍّ ِأل

�هٍ  َها َكَراَهُة َ�ْ�ِ َّ�
َ
�ِح يِف � ِ

 ].1/524: محتارـرد ال[. »اَكلرصَّ

واب ـ أوالله  علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه- خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 خواند روز جهراً قراءت مىدر نوافل 

 شوند: نمازهاى نافله که در روز اداء مىفرمایند علماى دین در  چه مى
 تواند قرائت بالجهر نماید یا خیر؟ نمازگذار مى -الف
 حکم قرائت بالجهر در نوافل روز، چگونه است؟ -ب
ئت بالجهر نمود سجده سهو الزم در صورت منفى بودن جواب اگر سهواً قرا -ج

 شود یا خیر؟ مى
 تواند قرائت بالجهر نماید یا خیر؟ اگر عذرى وجود داشته باشد مى -د

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

 تواند. الف: خیر، نمى

 يه: اهلند يفو

: اهلندية[ »الزاهدى نوافل الليل يتخ�، كذا يف �وافل انلهار فيخىف فيها حتماً، وما نأو«
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1/72.[ 

 التتارخانيه: يفو

 ].1/448: التتارخانية[ .»نوافل انلهار ي�ره اجلهر فيها النها تابعة للفرائض فان اكنت«

 ب: مکروه تحریمى است.

مراىق  ىلع ذلك. كذا يف مواظبة انلىبـانلهار �رّس وجو�اً، ل ان اكن يص� اتلطوع يفو«
: خانيهالتتار، 2/270: السعاية[. »ذكر صاحب ابلنايه: ان اجلهر فيه مكروه حتر�ماً الفالح. و

1/448.[ 
 ج: خیر.

 اهلنديه: يفو

 االخفاء، النّهما من خصائص اجلماعة، كذا يفمنفرد ال�ب عليه السهو باجلهر وـالو«
 ].1/548: محتارـرد ال، 1/128: اهلندية[. »اتلبي�

 د: بله.

 التتارخانية: يفو

ون هناك من هو أن ي�فت فيها بالقراءة اال م� عذر، وواما ىف تطوع انّلهار فانه �ا«
ذلك لرفع انلوم، أو لغلبة الالكم عليه، وال �ب سجدة  يتحّدث أو يغلبه انلوم فيجهر يف

 ].1/365: محتارـرد ال[. »السهو عليه

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 حد تند خواندن قرآن در تراویح

 خواندن نماز تراویح، آیا حدیثى وجود دارد یا خیر؟ سؤال: در مورد تند
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شود اگر شخصى با فرائض، تراویح  در نماز تراویح که ده سوره آخر قرآن خوانده می
 دقیقه بخواند شرعاً درست است یا خیر؟ 35و وتر را در مدت 

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

رست آنها است. و نیز یکى از واجبات نماز تالوت قرآن و تصحیح حروف و تلفظ د
در نماز تعدیل ارکان و اداى آنها با تسبیحات رکوع و سجده و تشهد الزم است، و نماز 

اى سریع  مازهاى دیگر دارد، لذا به انذازهتراویح چونکه رکعات بیشترى نسبت به ن
بخواند که تلفظ حروف رعایت بشود و نیز در بقیه ارکان نماز تعدیل را رعایت کند 

باشد. ناگفته نماند که تسبیحات رکوع و سجده را اگر از سه مرتبه  رتی جایز مىچنین صو

 ].1/365: محتارـرد ال[گردد.  تر بگوید نمازش باطل نمى کم

 الدر: يفو

انلفل يلًال  �الرتاو�ح ب� ب�، و �و ،احلجة: يقربأ يف الفرض بالرتسل حرفاً حرفاً  �و«
 .»هل أن �رسع بعد أن يقرأ كما يفهم

 الرد: يفو

أى بعد ان يمدَّ  »كما يفهم«اال رسع قوهل: أى بان ت�ون ب� الرتسل و »ب� ب�«قوهل: «
 حرم لرتك الرتتيل ال

ّ
 طـاقل مّد قال به القراء، و اال

ً
: محتارـرد ال[. »مأمور به رشاع

1/200.[ 
 فرماید: عالمه نووى در شرح مسلم تحت حدیثى چنین مى

وهو  -: أتهّذه هذااتقانه، فقال ابن مسعودرب ب�رثة حفظه وان هذا الرجل اخ معناه«
 العجلة، ففيه انل� عن اهلّذ واحلّث ىلع االفراط ىفوهو شدة االرساع و -�شديد اذّلال

 ].ط پاکستان 1/273: مسلم مع رشحه[. »�ه قال مجهور العلماءالرتتيل واتلدبر و

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
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 الفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهداندارا
 .قه 20/11/1417

 مقتدى در رکعت دوم خواب رفته و در رکعت چهارم بیدار شده است

 فرمایند علماء در مسئله ذیل: چه مى
شخصى پشت سر امام اقتداء کرده، و در رکعت دوم خواب رفته، هنگامى که بیدار 

 خص چه باید بکند؟شد امام رکعت چهارم را خوانده بود، حال این ش

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

این شخص همان دو رکعت را که از او فوت شده بدون قرائت قضاء بیاورد چون به 
 این است که بدون قرائت قضا آورد.» الحق«گفته مى شود، و حکم » الحق«این شخص 

 :الدر يفو

ِحَق َمْن فَاَ�تْهُ «
َّ

ْو َ�عْ  َوالال
َ
َكَعاُت لُكَُّها أ ُضَها لَِ�ْن َ�ْعَد اقِْتَدائِِه بُِعْذٍر َكَغْفلٍَة ...، الرَّ

ُ فَرُْضُه بِنِيَِّة إقَاَمةٍ   َ�تََغ�َّ
َ

 َسْهٍو َوال
َ

يِت بِِقَراَءٍة َوال
ْ
 بَِقَضاِء َما فَاتَُه  ،وَُحْكُمُه َكُمْؤَ�مٍّ فََال يَأ

ُ
َو�َبَْدأ

ْمكَ 
َ
َمْسُبوِق ُ�مَّ ُ�تَابُِع إَماَمُه إْن أ

ْ
 تَاَ�َعهُ َعْكُس ال

َّ
ُ�مَّ َص�َّ َما نَاَم ِ�يِه بَِال  ،نَُه إْدَراُكُه َو�ِال

 ].دارالكتب العلميةط  344، 2/345ط کویته،  1/440: مختار مع الردـالدر ال. [»قَِراَءةٍ 

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 



 
 

 باب قضاء الفوائت

 یب قضاترت

نماز قضائى صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء و نماز وتر در چه موقع باید قضائى 
 آورده شود، آیا اگر چنانچه نماز قضائى داشت مى تواند نماز نافله بخواند؟

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

اگر انسان صاحب ترتیب باشد باید نمازهاى قضا شده را بترتیب یکى بعد از دیگرى 
 ي او شش نماز یا بیشتر نباشد. و صاحب ترتیب کسى است که بر ذمهبجا آورد 

و اگرصاحب ترتیب نیست، یعنى: نمازهاى فوت شده قبلى، شش و یا بیشتر از آن 
تواند قضاى هر نماز را بجا آورد. حال اگر تاریخ و روز را  است هر وقت که بخواهد مى

عهده  د که هر چند نماز ظهر و فجر بریاد دارد نیت آن را بکند، وگر نه این طور نیت کن
 آورم. من است اولین آن را بجا مى

 وقت نمازهاى قضائى زیاد است بجز سه وقت:
 هنگام طلوع آفتاب، تقریباً تا ده دقیقه بعد. -1
 هنگام غروب آفتاب. -2
 هنگام استواء. -3

 در بقیه اوقات هر وقت خواست نماز فوت شده را بخواند.

 اب قضاء الفوائت:رشح التنوير آخر ب قال يف

 ].1/545: مختارـالدر ال[. »ىل آخرهإول ظهر عليه أكرثت الفوائت نوى «

چه زودتر له بخواند، البته بهتر است که هرتواند ناف کسى که نماز قضائى دارد مى
 نمازهاى قضاء شده را بخواند.

واب   واهللا اعلم بالصّ
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 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 لوم زاهدانداراالفتاء حوزه علمیه دارالع

 قضاء آوردن نماز در مسجد

 فرمایند علماي شرع مبین در این مسئله که: چه مى
اند که  آیا قضا آوردن فوائت در مسجد درست است یا خیر؟ و بعضى از علماء گفته

اند که:  ى هندیه را بعنوان دلیل پیش کردهدرست نیست و براى گفته خود عبارت فتاوا

 .»ال يقىض الفوائت. الخ...و«

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

قضا آوردن فوائت در مسجد درست است و اینکه در فتاواى عالمگیرى نوشته است: 

منظور اینست که قضا آوردن در  »بيته انما يقضيها يفمسجد وـال ال يقىض الفوائت يفو«
 خانه بهتر از مسجد است، و مرادش این نیست که قضا آوردن در مسجد جایز نیست.

واب أ واهللا  علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 قضاى نمازهاى فوت شده

شخصى چند سال نماز نخوانده است و اآلن توبه کرده، مى خواهد نمازهاى قضا شده 
 را بجا بیاورد. لطفاً توضیح دهید به چه نحو قضا بیاورد.

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

خواند این نیت را  ى فوت شده را به این نحو قضا بیاورد: هر نمازى را که مىنمازها
که این اولین نمازى است که بر من واجب است (مثالً اولین فجر یا ظهر و غیره) و یا  کند

 آورم. شده که بر من فرض است، را قضا مىآخرین نماز فوت 
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 الدر: يفو

 ].1/545: مختار مع الردـالدر ال[. »آخرهول ظهر عليه أو أو�رثت عليه الفوائت نوى «

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا ائده عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 نمازهاى یک سال را چگونه قضاء آورد؟

 اگر از کسى نمازي سال قضا شده در وقت قضا آوردن چه طور نیت بکند؟ -1
 ن صورت نماز نافله درست است یا خیر؟اذان هم الزم است یا خیر؟ و در ای -ب

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

از آن  چه نماز ظهراند مثالً،اینطور نیت کند که بر ذمه من هرأ: اگر تاریخ را یاد ندارد 
ار نماز ظهر است آخرین خوانم. یا بگوید که بر ذمه من هر مقد ها اولین ظهر را مى قضائى

 را همچنین قیاس کند.خوانم، اوقات دیگر  ظهر را مى
 ب: بله، اذان در نماز قضائى سنت مؤکده است.

 الدر: يفو

 .»هو (االذان) سنة مؤ�دة للفرائض و لو قضاءً و«

 الرد: يفو

» ُ
ُ

َْمِس إلَخْ « :قَْوهل
ْ
َفَرائِِض اخل

ْ
ُُمَعُة حَبْرٌ  »لِل

ْ
رََضِ َواِالنِْفَراِد  ،َدَخلَْت اجل

ْ
َفِر َواحل وََشِمَل َحالََة السَّ

اوَ  ْو َحرَضً
َ
ْو قََضاًء َسَفًرا أ

َ
َداًء أ

َ
يَضاِح َولَْو ُمنَْفرًِدا أ ِ

ْ
ََماَعِة.قَاَل يِف َمَواِهِب الرَّمْحَِن َونُوِر اإل

ْ
 ه. ا  اجل

ِمرْصِ 
ْ
 يُْ�َرُه تَْرُكُه لُِمَصلٍّ يِف بَيِْتِه يِف ال

َ
يِت .َوِ�  ،.لَِ�ْن ال

ْ
يَحِّ يَْ�ِفيِه َكَما َسيَأ

ْ
َذاَن ال

َ
نَّ أ

َ
 ِأل

يِت َ�َماُمُه فَاْ�َهمْ 
ْ
يِت بِِه نَْدبًا وََسيَأ

ْ
نَُّه يَأ

َ
ِْمَداِد �

ْ
ِمرْصِ لَِمْعُذوٍر  ،اإل

ْ
ُُمَعِة يِف ال

ْ
َو�ُْستَثَْ� ُظْهُر يَْوِم اجل

َفَوائِِت يِف َمْسِجٍد. انت� باالختصار
ْ
 ].282، 1/283: محتارـرد ال[. »َوَما َ�ْقيِض ِمْن ال
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هاى مؤکده و تراویح را ترك نکند. و از  ى قضائى، سنتبخاطر بجا آوردن نمازها
 خواندن نفل بهتر است در قضا آوردن اهتمام کند.

وابأواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه- خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 خواند ه، پشت سر امامى که نماز وقتى مىخواندن نمازهاى قضا شد

ه و بعد از اینکه نماز عشاء وقتى خود را ادا کرد، به نماز عشاء شخصى قضا شد
خواند، آیا این فرد  لى یافت که نماز عشاء وقتى را مىمسجدى رفت و امام را در حا

 اش را اقتداء کند یا خیر؟ تواند پشت این امام عشاء قضا شده مى

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

دى است در اینجا امام و مقت ةاد صالاقتدا درست نیست، زیرا یکى از شرایط نماز اتح

 شود، و این حکم تمام نمازها است به نماز عشاء اختصاص ندارد. اتحاد یافته نمى

 الدر: يفو

 .»ن احتاد الصالت� رشط عندنا�مفرتض فرضاً آخر، ألوال مفرتض بمتنفل و«

 الرد: يفو

، كمص� ظهر امس سواء تغاير لم لفرضان اسماً أو صفة »�مفرتض فرضاً آخرو«قوهل: «
 ].ط کویته 1/429 محتارـرد ال[. »بمص� ظهر ايلوم

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
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 ى بدون بهبودى وفات کردرحکم نمازهاى قضا شده مریضی که در بیما

u فرمایند علماى دین در این مسئله: چه مى 
نمازهایى  بسترى بوده، و داراى عقل و هوش کامل بوده است. c.c .u  قفردى در اتا

 چیست؟ از او فوت شده، و در همان مرض فوت کرده است. حال حکم نمازهاى او

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

ایصاء  اگر در مرض وفات، قادر بر اداء به اشاره هم نبوده، و بهبود نیافته وفات کرد،
 .الزم نیست هبالکفار

 الدر: يفو

 يللة سقط القضاء عنه ىلع يوم و ان تعذر اال يماء برأسه و�رثت الفوائت بأن زادتو«
الظه��ة ألن �رد العقل ال ي�ىف  عليه الفتوى كما يفوان اكن يفهم ىف ظاهر الرواية و

 .»تلوجه اخلطاب

 الرد: يفو

» ُ
ُ

ْلَةٍ : «قَْوهل
َ

ْن َزاَدْت ىلَعَ يَْوٍم َويل
َ
َ  »بِأ ا ل مَّ

َ
قَلَّ وَُهَو َ�ْعِقُل أ

َ
ْو أ

َ
ْلًَة أ

َ
فََال �َْسُقُط  ،ْو اَكنَْت يَْوًما َويل

  ،بَْل ُ�ْقىَض ا�َِّفاقًا وََهَذا إَذا َصحَّ 
َ

َقَضاُء َحىتَّ ال
ْ
َزْمُه ال

ْ
َالِة لَْم يَل فَلَْو َماَت َولَْم َ�ْقِدْر ىلَعَ الصَّ

 ْ�
َ
ُمَساِفِر إَذا أ

ْ
يَصاُء بَِها اَكل ِ

ْ
َزُمُه اإل

ْ
َْحرِ يَل �ْليَِعِّ .قَاَل يِف ابلْ ِقَاَمِة َكَما يِف الزَّ

ْ
 :َطَر َوَماَت َ�بَْل اإل

ِس 
ْ
أ يَماِء بِالرَّ ِ

ْ
ْن ُ�َقاَل َ�َْملُُه َما إَذا لَْم َ�ْقِدْر يِف َمَرِضِه ىلَعَ اإل

َ
ا إْن قََدَر َعلَيِْه َ�ْعَد  ،َوَ�نْبَيِغ أ مَّ

َ
أ

َقَضا
ْ
َزُمُه ال

ْ
إِنَُّه يَل

ِْطَعاِم َ�نُْه . ا َعْجِزهِ فَ
ْ

يَصاِء بِاإل ِ
ْ

ًعا تِلَْظَهَر فَائَِدتُُه يِف اإل رد [. »هُء َو�ِْن اَكَن ُموَسَّ

 ].1/562: محتارـال

این الزم بود بوده، ولى اداء نکرده است بنابر اما چون قادر به اداى نماز به اشاره
ده، ولی او ولى چون وصیت نکر اش نماید، نمازهاى قضا شده هوصیت به اداى فدی

 گندم به فقرا بدهد. تواند براى هر نماز فرض، و هر وتر دو کیلو مى

 الدر: يفو
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 .»�ذا ح�م الوترويعطى للك صالة نصف صاع من بّر اكلفطرة «

 الرد: يفو

تمر أو ز�يب أو شع�  أى أو من دقيقه أو سو�قه أو صاع »نصف صاع من برّ «قوهل: «
 »�ذا ح�م الوترو«ا �سّد حاجة الفق�، امداد.... قوهل: � أفضل عندنا إلرساعهأو قيمته و

 ].1/542: محتارـرد ال[. »ألنه فرض عم� عنده خالفاً هلما. ط.ـ

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 .قه 7/3/1419

 اداى فدیه نمازهاى متعدد یکجا

 ازهاى متعددى را یکجا به یک فقیر بدهد؟آیا جایز است فدیه نم
 الجواب باسم ملهم الصواب 

 بله، جایز است.

 مختار:ـدرال يفو

 .»لو اعطاه (الفق�) اللك جازو«

 الشامى: يفو

: محتارـرد ال[. »االفطار. تتارخانيةأى خبالف كفارة ايلم� والظها ر و »جاز«قوهل: «

1/543.[ 

واب أو اهللا   علم بالصّ

 -فا اهللا عنهع-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
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 .قه 26/11/1418

 فدیه نمازهاى فوت شده

توانست  در بستر بیمارى افتاده بود و نمىمریضى داشتیم که مدت هفت الى هشت ماه 
بیان دارید که حکم نمازماى وى  ،نمازهایش را ادا کند، اکنون او فوت نموده است

 ها بر وارثان میت الزم است یا خیر؟چیست؟ آیا فدیه نماز

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

اگر میت وصیت نموده که از نمازهاى فوت شده او فدیه داده شود، بر ورثه الزم است 
 که از یکسوم مال متروکه فدیه نمازهایش را به شرح ذیل ادا نمایند.

را بدهند. اما اگر  آن براى هر یک از نمازهاى فرض و وتر دو کیلو از گندم و یا قیمت
میت وصیت ننموده ولى ورثه از طرف خود تبرعاً فدیه بدهند، امید است خداوند متعال 

 از او قبول نماید.

 اهلندية: يفو

اَرُة َصلََواتِِه ُ�ْعَطى ِللُكِّ « ْن ُ�ْعَطى َكفَّ
َ
وىَْص بِأ

َ
إَذا َماَت الرَُّجُل وََعلَيِْه َصلََواٌت فَائِتٌَة فَأ

ِوتِْر نِْصَف َصاٍع َولَِصْوِم يَْوٍم نِْصَف َصاٍع ِمْن ثُلُِث َماهِلِ و ىف َصَالٍة نِ 
ْ
ْصَف َصاٍع ِمْن بُرٍّ َولِل

 ].1/125: اهلندية[. »الفتاوى احلّجة وان لم يوص لورثته و تربع بعض الورثة �وز

واب.   واهللا اعلم بالصّ

 -عفا اهللا عنه- خدا نظر
 م زاهدانداراالفتاء حوزه علمیه دارالعلو

 



 
 

 باب سجود السهو

 فراموش کردن قعده اولی و بر خواستن و رجوع مجدد

 فرمایند علماى دین در مسئله ذیل: چه مى
رود  کند و به طرف قیام مى شخصى در چهار رکعت ظهر قعده اولى را فراموش مى

 گردد. آیا نمازش صحیح است یا خیر؟ ایستد سپس به قعده بر مى حتى کامل مى

واب اجلواب ب  اسم ملهم الصّ

در صورت مذکور بین فقهاء کرام در فساد و عدم فساد نماز شخص مذکور اختالف 
 اند گرچه شخص گناهکار مى شود. هاى کرام عدم فساد را ترجیح دادهاست؟ اما اکثر فق

 :/اعالء السنن للعالمة ظفرامحد العثامنى اهلند يفو

 ما ذكر ىل القعود بعد ما استوى قائإذا اعد إاما و«
ّ

ماً فىف قول أ�رث العلماء ال صلوته، اال
 ىب ز�د عن سحنون أنه قال: أفسد الصلوة رجوعه، والصواب قول اجلماعة، كذا يفأابن 

 العمدة للعي�.
عليه جلوس أنه قام و �شهد للجمهور ما رواه اآلجرى عن عقبة بن اعمرقلت: و

جالس، وقال: ا� سمعت�م هو ما قىض صلوته سجد سجدت� وـىض، ولفسبحوا به فم
ثم قال:  -لكيما أجلس فليست تلك السنة انما السنة الىّت صنعت »سبحان اهللا«تقولون: 

فيه ان عقبة بن اعمر جعل اجللوس خالف السنة فقط، ولم يقل انه يبطل الصلوة و�ذلك 
سجد سجدت� ماكن الر�عت� و سبحوا به فمىض و انه ينهض يف قد تقدم عن انلىب

 من اجللوص، ولم يقل ان اجللوس و احلال هذه مبطل و لو�ن بليّنه. واهللا اعلم. ما�ىس
حديث  ىل اجللوس بعد االستواء قائماً، لورود انل� عنه يفإكراهة العود  نعم ال شك يف

 ].7/152: اعالء السنن[. »قد مرّ مغ�ة وـال
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 فتح القدير البن اهلامم: يفو

َفْرِض ُ�مَّ لَْو اَعَد يِف َموِْضِع «
ْ
نَايَِة بَِرفِْض ال ِ

ْ
�ََّها َ�ْفُسُد ِلَكَماِل اجل

َ
َصحُّ �

َ ْ
وُُجوِب َعَدِمِه ِ�يَل األ

ُع  ،لَِما لَيَْس بَِفْرٍض  ْ ِقيَاِس َورََد بِِه الرشَّ
ْ
نَُّه ىلَعَ ِخَالِف ال

َ
ِقيَاِم لُِسُجوِد اتلَِّالَوِة ِأل

ْ
َالِف تَْرِك ال خِبِ

ُمسْ 
ْ
نَّا َ�ُقوُل ِإلِْظَهاِر ُ�َاِلَفِة ال

َ
ْصًال ىلَعَ �

َ
ُْن ِ�يِه َمْعنَاُه أ

َ
َ�َفَرِة َولَيَْس ِ�يَما �

ْ
�َن ِمْن ال تَْكرِبِ

ُ َحىتَّ لَْو لَْم َ�ُقْم َ�ْعَدَها قَْدَر فَ 
َ

ُجوِد َرفًْضا هل ِقيَاِم لِلسُّ
ْ
فِْض َولَيَْس تَْرُك ال نَايَُة ُهنَا بِالرَّ ِ

ْ
ْرِض اجل

ِقَراَءِة َحىتَّ َرَ�َع َص 
ْ
ْت ال ْمِر يِف  ،حَّ

َ ْ
نَّ اَغيََة األ

َ
ٌء وََذلَِك ِأل َهَذا َوِ� انلَّْفِس ِمْن اتلَّْصِحيِح يَشْ

لُّ لَِكنَّ  ِ�َ 
َ

َالِة وَُهَو َو�ِْن اَكَن ال ْن يَُ�وَن ِزَ�اَدَة ِ�يَاِم َما يِف الصَّ
َ
 أ

َ
و�

ُ ْ
َقْعَدِة األ

ْ
 ال

َ
ُه الرُُّجوِع إىل

 َ�ِلُّ لَِما عُ 
َ

ِة ال حَّ اِن َهِذِه بِالصِّ َق بِاقرِْتَ ْن ُ�َفرَّ
َ
 أ

َّ
 َ�ْفُسُد إال

َ
َعِة ال

ْ
ك نَّ ِزَ�اَدَة َما ُدوَن الرَّ

َ
رَِف أ

فِْض  َ�اَدِة بِالرَّ فِْض  ،الزِّ يًْضا بِالرَّ
َ
ثِْم أ ِ

ْ
ُق لُُزوُم اإل ُمتََحقِّ

ْ
َفَساُد فَلَْم َ�ْظَهْر  ،لَِ�ْن قَْد ُ�َقاُل ال

ْ
ا ال مَّ

َ
أ

َزاِمِه إيَّ 
ْ
ِح وَْجُه اْسِتل ُمَصحِّ

ْ
ُمَقابُِل لِل

ْ
َقْوُل ال

ْ
َْحِث ال ُح بَِهَذا ابلْ  ].1/364: فتح القدير[. »اُه َ�يَرَتَجَّ

 البحر بعد نقله ما كتبه ابن اهلامم: ويف

نَّ «
َ
َرايَِة � ُمْجتىََب َوِمْعَراِج ادلِّ

ْ
ِلْع ىلَعَ تَْصِحيٍح آَخَر َوقَْد ُذِكَر يِف ال نَُّه لَْم َ�طَّ

َ
ُه لَْو اَعَد َ�َظاِهُرُه �

 يَ 
َ

ُد َوَ�ُقوُم َوال  يَتََشهَّ
َ

نَُّه ال
َ
ِحيُح � ِقيَاَم َوالصَّ

ْ
ُد نِلَْقِضِه ال نْتَِقُض َ�ْعَد اِالنِْتَصاِب ُ�ِْطئًا ِ�يَل يَتََشهَّ

 يَنْتَِقُض ُرُكوُعُه ا 
َ

ُكوَع �ُِسوَرٍة ال َقْد اْختَلََف . �َ  هِ�يَاُمُه بُِقُعوٍد لَْم يُْؤَمْر بِِه َكَمْن َ�َقَض الرُّ
َفَسادِ 

ْ
َقُّ َعَدُم ال

ْ
يْت َواحل

َ
 .»اتلَّْصِحيُح َكَما َرأ

 منحة اخلالق عىل البحرالرائق: قال العالمة الشا مى يفو

مذكور�ن ـمقدىس عن رشىح القدورى الـقد نقل الو »مجتىبـال قد ذكر يفو«قوهل: «
ود ي�ون مسيئاً وال لقعادلراية مانصه: ان اعد لمعراج وـبعد نقله تصحيح الصحة عن ال

يضاً ما أ�وافقه محقق وـما حبثه الـهذا موافق ل. وه�سجد تلأخ� الواجب. اتفسد صلوته و
يلها وذكر انه لم ي�ن هل القعود إالفرض فلما قام اعد  و� يفالقنية: ترك القعدة األ يف
د معه عد ما قام ال يعوو� بىل القعدة األإفيها ايضاً ولو اعد االمام، يع�: احلال، و �قوم يفو
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منية ـرشح ال هذا كما قال يف. وهذكر ابلعض أنهم يعودون معه. االقوم حتقيقاً للمخالفة، و
 ].2/110: منحة اخلالق حاشية البحر الرائق[. »يفيد عدم الفساد بالعود

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا منه- خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمه دارالعلوم زاهدان

 رکوع متروك را در رکعت چهارم بجا آورد اثر

 فرمایند علماى دین و مفتیان شرع: چه مى
ه است. و در شخصى در یک نماز چهار رکعتى در رکعت اول سهواً رکوع را ترك کرد

است، و در رکعت چهارم  که رکوع رکعت اول را انجام ندادهآید  رکعت چهارم بیادش مى
ک رکوع اضافى براى جبران رکوع رکعت اول انجام عالوه بر رکوع خود رکعت چهارم، ی

 داد و در آخر سجده سهو نموده، آیا نمازش صحیح است یا خیر؟

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

 نماز وى صحیح نشده باید نماز را اعاده کند.

 اهلندية:  يفو

 ].1/71: اهلندية[. »لو ر�ع قبل القيام أو سجد قبل الر�وع ال �وز«

و به  میان رکوع و قیام و میان سجده و رکوع فرض استه ترتیب درمعلوم شد ک
 شود. سبب ترك فرض نمازش باطل مى

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان

 در قعده اولى بجاى التحیات، الحمد هللا خواند
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 فرمایند علماء دین در مسائل ذیل: چه مى
شخصى در نماز در قعده اخیره یا قعده اولى بجاى التحیات، سوره فاتحه را  -1

 خواند، حکم نمازش چگونه است؟
شخصى بگمان خویش در قعده اولى ننشسته، یا واجبى راترك کرده، و در این  -2

 مورد اطمینان ندارد و این هم بدفعات زیاد برایش پیش آمده است، چه کار بکند؟
ده سهو انجام داد، و بعداً پى برد که واجبى از او ترك نشده است اگر در نماز سج -3

 و سجدهء سهو اضافى انجام داده حکم نمازش چیست؟

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

 اگر در نماز بجاى التحیات هللا (تشهد)، سوره فاتحه را خواند سجده سهو کند. -1

 اهلندية: يفو

 ].1/127: هندية[. »لسهوذا قرأ الفاحتة ماكن التشهد فعليه ا�و«

البته اگر در  ،بر آن چیزى که زیاد در خیال مى آید عمل نموده، و سجده سهو نکند -2
فکر کردن به اندازه اداء یک رکن دیر شد پس آنوقت در قرائت مشغول نماند، سجده 

 سهو کند.

 مختار:ـالدر ال يفو

ْهِو يِف « نَُّه �َْسُجُد لِلسَّ
َ
اِج � َ قَلِّ ُمْطلًَقالَِ�ْن يِف الرسِّ

َ ْ
ْخِذ األ

َ
َر قَْدَر  ، أ نِّ إْن َ�َفكَّ َوِ� َغلَبَِة الظَّ

 .»ُرْ�ٍن 

 الشامية قبيل هذا حتت قول الشارح: يفو

» ُ
ُ

ِغ�ِ  »َواْعلَْم إلَخْ « :قَْوهل ُمنْيَِة َورَشِْحَها الصَّ
ْ
نَُّه إْن َمنََعُه  :قَاَل يِف ال

َ
ِر � ْصُل يِف اتلََّفكُّ

َ ْ
ُ�مَّ األ

َزُمُه َ�ْن 
ْ
ُقُعوِد يَل

ْ
َداِء َواِجٍب اَكل

َ
ْو َ�ْن أ

َ
ْو ُسُجوٍد أ

َ
ْو ُرُكوٍع أ

َ
ْو ثََالٍث أ

َ
َداِء ُرْ�ٍن َكِقَراَءِة آيٍَة أ

َ
أ

َواِجِب يِف َ�َلِّهِ 
ْ
ْو ال

َ
ْ�ِن أ ْ�يَاُن بِالرُّ ِ

ْ
َواِجِب وَُهَو اإل

ْ
َزاِم َذلَِك تَْرَك ال

ْ
ْهُو ِالْسِتل  َو�ِْن لَْم َ�ْمنَْعهُ  ،السَّ

ْراَكَن َوَ�تَفَ 
َ ْ
ْن اَكَن يُؤَدِّي األ

َ
ٍء ِمْن َذلَِك بِأ ْهوُ َ�ْن يَشْ َزُمُه السَّ

ْ
 يَل

َ
ُر ال : امداد الفتاوي[ .»كَّ

 



 277 : باب سجود السهوةکتاب الصال

 ].دارالكتب العلميةط  562، 2/561ط کویته،  1/558: محتارـرد ال ،1/368

اگر بعد از انجام دادن سجده سهو معلوم شدکه سجده سهو واجب نبوده نمازش  -3

 ].1/586: امداد االحكام[صحیح است. 

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه -خدانظر
 دا راال فتاء حوزه علمیه دا رالعلوم زاهدان

 در قعده اخیر قبل از سالم، بلند شدن و دو مرتبه نشستن

سؤال: شخصى در قعده اخیر قبل از سالم بلند شد و بعد که متوجه شد برگشت، آیا 
 اً تشهد و درود بخواند؟این فرد مجدد

 آیا اگر قبالً خوانده یا نخوانده در حکم مسئله فرقى دارد یا نه؟

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

اگر قبل از بلند شدن از قعده اخیر، تشهد خوانده است، بعد از بازگشت بار دیگر 
شهد تشهد نخواند، بلکه بنشیند و یک طرف سالم دهد و سجده سهو کند بعد از سجده ت

 و درود خوانده سالم دهد.
و اگر قبل از بلند شدن، تشهد نخوانده است، بعد از برگشتن بنشیند و فقط تشهد 
خوانده یک طرف سالم گفته سجده سهو کند و بعد از آن تشهد و درود بخواند و سالم 

 دهد.

 كنز الدقائق: يفو

ذا اعد، ال يعيد إثم سلم، و�، اعد والرابعة ثم قام يظنها القعدة األ وان قعد يف«
 .»التشهد

 التبيني: يفو
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-1/19:  احلقائق رشح كنز الدقائقتبيني[. »أى بل يقعد و �سلم »ال يعيد التشهد« قوهل:«

197.[ 

 اهلندية: يفو

ْن ُ�َقيِّدَ «
َ
َر َ�بَْل أ َاِمَسِة إْن تََذكَّ

ْ
 اخل

َ
ابَِعِة َحىتَّ قَاَم إىل ِس الرَّ

ْ
َاِمَسَة  َو�ِْن لَْم َ�ْقُعْد ىلَعَ َرأ

ْ
اخل

َقْعَدةِ 
ْ
 ال

َ
ْجَدِة اَعَد إىل ُمِحيِط  ،بِالسَّ

ْ
ْهوِ  ،َهَكَذا يِف ال ُد َو�َُسلُِّم َو�َْسُجُد لِلسَّ َُالَصِة َوَ�تََشهَّ

ْ
 ،َوِ� اخل

 ].1/178: كذا يف اخلالصة الفتاوي ،1/129: اهلندية[. »َكَذا يِف اتلَّتَارَْخاِ�يَّة

وابأواهللا   علم بالصّ

 -اهللا عنه عفا-خدا نظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

خواندن درود در قعده اولى نمازهاى سنت فراموش نمودن سجده سهو و 
 بلند شدن از جاى نماز

رود خواند، آیا اگر شخصى در قعده اولی در نمازهاى سنت همراه تشهد د -1سوال 
 شود یا خیر؟ سجده سهو الزم مى

الزم گشته بود، اما در آخر نماز فراموش کرده که  اگر بر شخصى سجده سهو -2
 سجده سهو کند و هر دو طرف را سالم داده و از جاى خود بلند شده است.

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

هاى مؤکده درود را به فراموشى خوانده، سجدهء  : در صورت مذکور اگر در سنت1ج 
و بر او واجب است که نماز را اعاده  گردد و اگر قصداً خوانده مکروه است سهو الزم مى

 نماید.

 الدر: يفو
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، فالقعدة األ الفرض ىلع التشهد يف وال يز�د يف«
ً
ن زاد اعمداً كره فتجب إو� امجااع

ذا قال: ا� صل ىلع �مد، فقط. ىلع إاالاعدة، أو ساهياً وجب عليه سجود السهو 
 .»مفىت بهـمذهب الـال

 

 قال الشامى:

ان نظر صاحب أى وما احلق به اكلوتر والسن الرواتب و »الفرض �د يفال يزو«قوهل: «

 ].دارالكتب العلميةط  2/220، 1/377: محتارـرد ال[ .»ابلحر فيها

نگامى که از مسجد بیرون خواند، پس تا ه : در اینصورت اگر در مسجد نماز مى2ج 
ان و صحرا نماز تواند برگردد و سجده سهو را انجام دهد، و اگر در مید نشده، مى

ها تجاوز نکرده باشد و  خواند، اگر از سمت راست یا چپ و پشت سر از اندازه صف مى
ستره (اگر ستره دارد) نگذشته، از طرف جلو نیز به مقدار موضع سجده، یا موضع 

 تواند که برگردد و سجده سهو را انجام دهد. مى

 الدر: يفو

 .»مسجدـال يلزمه ذلك مادام يفولو �ىس السهو أو سجدة صلبية أو تالو�ة «

 الرد: يفو

 مسجد لكه يفـان حتول عن القبلة استحساناً، الن الأى و »مسجدـال مادام يف«قوهل: «
الصحراء:  ذا اكن يفإاما ن واحد، وذلا صح االقتداء فيه وان اكن بينهما فرجة. وح�م ماك

ن ىل قضاء ما عليه، ألإد ن �اوز الصفوف من خلفه أو يمينه أو �ساره اعأفان تذكر قبل 
ان مىش أمامه فاألصح اعتبار موضع سجوده أو سرتته و ،مسجدـموضع ملحق بالـذلك ال

 558، 2/559، 1/556: محتارـرد ال[. »ان اكن هل سرتة ب� يديه كما يف ابلدائع والفتح

 ].دارالكتب العلمية

واب. أواهللا   علم بالصّ
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 -عفا اهللا عنه-خدا نظر
 ه علمیه دارالعلوم زاهدانداراالفتاء حوز

 
 

 تکرار سوره حمد در یک رکعت

 : فرمایند علماي دین در مورد مسئله ذیل چه می
آیا این  ،کند آن دو مرتبه تکرار می خواند و یک آیه را از شخصی سوره فاتحه را می

 شخص نماز را برگرداند یا اینکه سجده سهو نماید؟
شود زیرا خواندن هر آیه سوره فاتحه  گویند بر او سجده سهو الزم می بعضی می

 .گردد واجب است و با تکرار واجب سجده سهو الزم می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

کل سوره فاتحه   گردد مگر اینکه از تکرار یک آیه از سوره فاتحه سجده سهو الزم نمی
ر کند. و سـبب وجـوب سجده سهو د را در یکی از دو رکعت اول تکرار یا اکثر آن

. و  کند تاخیر واجب است نه تکرار واجب کل سوره فاتحه یا اکثر آنرا تکرار  که  صورتی
گردد چنانچه مثال سوره فاتحه واجب است اما  فقط با تکرار واجب سجده سهو الزم نمی

 .شود را بعد از سوره تکرار کند سجده سهو الزم نمی اگر آن

 :الرد يفو

فلو قرأها يف ر�عة  أي ترك ت�ر�ر الفاحته» �رها الخ(أي �ب) ترك تَْ�ر و�ذا«قوهل: «
ْهو تلأخ� الواجب وهو السهو كما يف اذلخ�ة وغ�ها،  من األويل� مرت� وجب سجود الَسّ
ه��ة، أما لو قرأها قبل السورة مرة و�عدها مرة فال  و�ذا لو قرأ أ�رثها ثم أاعدها كما يف الَظّ

 ].1/340:رمحتاـرد ال[ . »�ب كما يف اخلانية

 علم بالصوابأواهللا 
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 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

  کردن قعده اولی فراموش 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
که  شود اي مـتوجه می ایستد و بعد از لحـظه کند و می امام قعده اولی را فراموش می

دهد و دوباره بلند  گردد و قعده را انـجام می میس به قعده بر، سپ دهقعده اولی فراموش ش
 .رساند شود و نمازش را به اتمام می می

 .شود یا خیر؟ لطفاً مدلل بیان فرمائید آیا این نماز فاسد می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

در صورت مذکور اگر امام سجده سهو کرده و نماز را به اتمام رسانیده نمازش ادا 
رفت زیرا بعضی از فقها در چنین صورتی حکم  است اما بعد از قیام نباید به قعده میشده 

اند لیکن صحیح ایــن است کـه نـمازش درست است و سجده سهو  به فساد نماز کرده
 .گردد و در این مسئله اگر سجده سهو را انجام نداده نماز را اعـاده کند الزم می

 :الدر يفو

وَّ «
َ
ا انلَّفل فيعود ما لم يقيد  ل من الَفْرض ولَْو عملياً سها عن القعود األ (اكلوتر) أَمّ

ْجدة صِحّ ما لم �ستقم قائماً يف ظاهر  بالَسّ
َ
ثم تذكره اعد إيله و�شهد، وال سهو عليه يف األ

 أي و�ن اْستقام قائماً ال يعوُد الْشتغاهل بَفْرِض القيام وَسَجَد 
ّ
الَمْذهب، وهو األصّح. فتح و�َال

ما ليس ـْهو لرتك الواجب فلو اعد إىل القعود بعد ذلك َ�ْفُسُد صالته لَرفِْض الَفْرض لللسَّ 
�ليع وقيل ال َ�ْفسد، لكنَّه ي�ون مسيئاً، و�َْسجد تلأخ� الواجب وهو  حه الَزّ بفرض، وصَحّ

قه الكمال وهو احلق. حبر ْشبه كما حَقّ
َ
 ].1/550:مختار مع الردـالدر ال[ .»األ

 : حاشية رشح الوقاية اللكهنوی يف قال العالمة
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آخر  سجد للسهو يفب قام ورفض القعدة و د اقر القعوىل إأی ان لم ي�ن » االو«:  قوهل«
هل تفسد صالته ان صحاب السن وأخرجه أكما  منقول عن رسول اهللاـ، هو ال صالته

رجح لقيام وصحابنا هو الفساد للزوم رفض وهو اأر عند  مشهوـ، ال اعد يف هذه الصورة
 ].1/221 :رشح وقاية[ . »مام عـدم الفسادابـن اهل

 

 يف الدر: و

و ان لم �سجد هل هالسالعمد و تعاد وجو�اً يفللصلوة واجبات ال تفسد برت�ها و هلا أی «
 ].1/336 :مختار مع الردـالدر ال[ .»أی للسهو

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 20/6/1420ه دارالعلوم زاهدان داراالفتاء حوزه علمی

 

 



 
 

 ةباب سجود التالو

 تکرار آیه سجده و وجوب یک سجده بر سامع

اگر فردى در جایى نشسته باشد و چند نفر بعد از یکدیگر در همان یک مجلس آمده 
و همان یک آیهء سجده را تالوت مى کنند، آیا بر آن شخص که در جاى خود نشسته 

 شتر؟یک سجده واجب مى شود یا بی

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

ها  ب مى شود. زیرا که در تداخل سجدهدر صورت مذکور بر آن فرد یک سجده واج
 اتحاد آیه و مکان شرط است و در اینجا هر دو شرط وجود دارند.

 محتار:ـرد ال يفو

اِز�َّةِ  »�رشط احتاد املجلس«قوهل: « زَبَّ
ْ
َها َكَفْت َسِمَعَها ِمْن آَخَر َوِمْن آ :َوِ� ال

َ
يًْضا َوقََرأ

َ
َخَر أ

َماَكِن ا 
ْ
يَِة َوال

ْ
َاِد اآل

ِّ
َصحِّ ِالحت

َ ْ
َاِ�يَّةِ  هَسْجَدٌة َواِحَدٌة يِف األ

ْ
ُْوُه يِف اخل

َ
َها مَجَاَعٌة  ،َو�

َ
َ�َعَ� َهَذا لَْو قََرأ

 ].1/573: محتارـرد ال[. »وََسِمَعَها َ�ْعُضُهْم ِمْن َ�ْعٍض َكَفتُْهْم َواِحَدةٌ 

واب أ واهللا  علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 هاى متعدد روش اداء سجده هاى تالوت

آلخره حفظ کرده است، مگر از شخصى چندین بار قرآن مجید را تالوت نموده، و با
هاى گذشته  است، حال که متوجه شده براي سجدههاى تالوت خبري نداشته  سجده

 ر بکند؟چکا
 لطف فرموده راهنمائى بفرمائید.
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واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

چه بهتر ت. و اداى آن مّتصل به تالوت اگرسجدهء تالوت در مذهب حنفیه واجب اس
است، اما بر تأخیرش گناهى نیست. لذا فرد مذکور تخمین بزند هر آیه سجده را در 

کافى  م از آنها یک سجده کندجاهاى مختلف چند بار تالوت کرده است براى هر کدا
جا و یک وقت چندین مرتبه تکرار نمود همان یک سجده  است. اما اگر آیه را در یک

باشد. بلکه مطلقاً  کند الزم نمى گردد. و تعیین آن که از کدام آیه، سجده تالوت مى الزم مى
 چه قیام افضلکند. و نیز در اداى آن اگرنیت اداء سجده 

 گر در حاك نشسته بخواند اشکال ندارد.و مستحب است ولى ا

 الدر: يفو

اثلا�....  عرش يفول وانلصف األ ر�ع يفأر�ع عرشة آية، أ�ب �سبب تالوة آية... من «
�سجد عدد ما ن أ��فيه مختا ر و��ره تأخ�ها ت��هاً وـ� ىلع الرتاىخ ىلع الثم قال: و

 ].565، 1/564: الردمختار مع ـالدر ال[. »��ون مؤدياً عليه بال تعي� و

 الدر: ويف

�� قيام� مستحب� بال رفع يد و�شهد ة ب� ت�ب�ت� مسنونت� جهراً و� سجدو«
 . »وسالم

 باشد. یرا که پس از مرگ جبران پذیر نمىو در اداى آن بکوشد ز

 التتارخانيه: يفو

 ولو وجب عليه سجدة اتلالوة فلم �سجدها حىت مات يعطى للك سجدة منو�ن من«
 ].1/790: التتارخانية[. »الصحيح انه ال �بالصلوة و احلنطة كما يف

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 .قه 10/7/1418 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
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 تکرار آیه سجده توسط چند نفر و وجوب سجده بر سامع

هر کدام بعد از دیگرى به  استفتاء: اگر یک نفر در جایى نشسته است، و چند نفر
کنند. آیا بر آن شخص که در  همان مجلس آمده و همان یک آیه سجده را تالوت مى

 جاى خود نشسته یک سجده واجب مى شود یا بیشتر؟

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

گردد، زیرا که در تداخل سجده  در صورت مذکور بر آن شخص یک سجده واجب مى
 رط است و در اینجا هر دو شرط موجود هستند.ها اتحاد آیه و مکان ش

 رد: يفو

اِز�َّةِ  »مجلسـ�رشط احتاد ال«قوهل: « زَبَّ
ْ
َها  :َوِ� ال

َ
يًْضا َوقََرأ

َ
َسِمَعَها ِمْن آَخَر َوِمْن آَخَر أ

َماَكِن ا 
ْ
يَِة َوال

ْ
َاِد اآل

ِّ
َصحِّ ِالحت

َ ْ
َا�ِ  هَكَفْت َسْجَدٌة َواِحَدٌة يِف األ

ْ
ُْوُه يِف اخل

َ
َها  ،يَّةِ َو�

َ
َ�َعَ� َهَذا لَْو قََرأ

 ].1/573: محتارـرد ال[. »مَجَاَعٌة وََسِمَعَها َ�ْعُضُهْم ِمْن َ�ْعٍض َكَفتُْهْم َواِحَدةٌ 

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه -خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 وجوب سجده تالوت با خواندن قسمتى از آیه سجده

ل: سجده تالوت در چه صورتى واجب مى شود؟ آیا خواندن تمام آیه الزم است سوا
 یا خیر؟

واب   اجلواب باسم ملهم الصّ

را همراه یک کلمه قبل  کند، اگر آن در آیه سجده همان حرفى که بر سجده داللت مى
 و لو اینکه تمام آیه ،از آن و یا یک کلمه بعد از آن بخواند سجده تالوت واجب مى شود

 را نخواند.
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 الدر: يفو

 .»سبب تالوة آ ية أى اكرثها مع حرف السجدة(�ب بـ)«

 الرد: يفو

» ُ
ُ

رَثَِها إلَخْ : «قَْوهل
ْ
�

َ
ْي أ

َ
يَضاِح . فيَِف  »أ ِ

ْ
ي َجَزَم بِِه يِف نُوِر اإل ِ

َّ
ِحيِح اذل َهَذا ِخَالُف الصَّ

اِج  َ ي :الرسِّ ْجَدُة �رَِشِْط قَِراَءِة مَجِ ُب السَّ ِ
َ

ِحيُح وََهْل جت ْم َ�ْعِضَها ؟ ِ�يِه اْخِتَالٌف. َوالصَّ
َ
يَِة أ

ْ
ِع اآل

 فََال 
َّ

ُجوُد َو�ِال ْو َ�ْعَدُه لَكَِمًة وََجَب السُّ
َ
ْجَدِة َوَ�بْلَُه لَكَِمًة أ  َحرَْف السَّ

َ
نَُّه إَذا قََرأ

َ
: محتارـرد ال[. »�

 .]يف باب سجود التالوة /كذا يف حاشية اهلداية للعالمة اللكنوي ،1/565

واب أواهللا   علم بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 ت بر نائم  وجوب سجده تالو

 شود الزم  که خواب است و آیه سجده قرائت می  آیا سجده تالوت بر کسی
 گردد یا خیر؟  می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، و  کسیکه درخواب بوده  ، استچونکه براي الزم شدن سجده تالوت شنیدن شرط 
 شود. ، بر او سجده تالوت الزم نمی قرائت را نشنیده

 و يف الدر:

ُب بــــ)« جدة ... �رشط سماعها(َ�ِ رثها مع َحرْف الَسّ
ْ
�

َ
ْي أ

َ
 .»سبب (تالوة آية) أ

 يف الرد:و

رشح «فال جتب ىلع من لم �سمعها و�ن اكن يف �لس اتلالوة.  »�رشط سماعها«قوهل: «
 ].1/565: محتارـرد ال[. »منيةـال
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 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 احکام مفصل سجده تالوت در ماشین براي راننده و مسافران

: سجده تالوت در مورد شنونده و خواننده در حالت ذیل در چـه صورتی  ال سؤ
 .را بیان بفرمایید شود لطفاً آن واجب می

که در حال حرکت است آیه سجده تالوت را بـار بـار خواند  کسی در ماشینی اگر -1
 شود؟  و راننده هم شنید بر او و راننده چند بار سجده تالوت واجب می

اگر راننده ماشین در حال حرکت و یا شخص سوار بر چهار پا آیـه سـجده   -2
سجده  کنترل سواریشان بدست شان بود بر آنها چند ه تالوت را بارها خواند در حالیک

  شود؟ تالوت واجب می
اگر راننده ماشین یا شخص سوار بر چهارپا کنترل خود را از دست داد و آن  -3

کرد و در این حـالت آیـه سـجده تـالوت را چندین بار  کنترل حرکت می سواري بدون 
 شود؟ خواند چند سجده تالوت واجب می

) خود راننده یا سوار آیه سجده تالوت را نخواند  مورد سوم در صورت فوق (اگر  -4
 ؟ بلکه از دیگري به دفعات زیاد شنید حکم آنها چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

شود زیـرا کنترل ماشین بدست اوست لهذا  بر راننده تکرار سجده واجب می -1
شود زیرا کنتـرل  سجده واجب میفقط یک  ماشین حکم چهارپا را دارد و بر مسافر 

 .کشتی را دارد ، و حکم ست او نیستماشین بد

  :الرد و يف

يله حىت يـجب عليه ضمان ما اتلفت إالن س�ها مضاف  »ولو لم يصل ت�رر«:  قوهل«
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 ].1/575: محتارـرد ال[ . »خبالف س� السفينة

شود زیـرا  د واجب میهاي مـتعد در این صورت بر راننده و سوار بر چهارپا سجده -2
 .که کنترل حیوان و یا ماشین را در دست دارند

 :الرد يفو

يله حىت يـجب عليه ضمان ما اتلفت إالن س�ها مضاف  »ولو لم يصل ت�رر« : قوهل«

 ].1/575:محتارـرد ال[ .» خبالف س� السفينة

رل شود زیراکه کنت در این صورت بر راننده و سوار فقط یک سجده واجب می -3
 .اند حیوان و یا ماشین را از دست داده

 :مختارـالدر ال يفو

 :أو انفلتت دابة بنفسها فأصابت ماًال أو آدمياً نهاراً أو يلًال ال ضمان يف اللك لقوهل«
ابة  منفلتة هدر كما لو حجمتـأي ال». الَعْجماء جبار« اادَلّ كب ولو سكران ولم به أي بالَرّ

منفلتة، ألنَّه حينئذ ليس بمس� هلا فال يضاف ـه ال يضمن اكلىلع ردها فإنَّ يقدر الراكب 
 ].5/430 :مختار مع الردـالدر ال[ . »س�ها إيله حىت لو أتلفت إ�ساناً فدمه هدر

باشد  کنترل ماشین و حیوان نسبت سیر به طرف راکب نمی  در صورت از دست دادن
 .آید و به همین خاطـر بر او ضمان نمی

شود زیـرا هیچ  کننده و بر راننده و مسافر یک سجده واجب می وت بـر راکب تال -4
کشتی  کنترل ماشین و حیوان را بدست ندارد پس در عدم نسبت سیـر به اینها حکم   یک

 .شود بر اینها اطالق می

 ].5/430 كذا يف الشامية: ،405ص مراقي الفالح:ـال عىل: الطحطاوی يفـو[

 :مراقي الفالحـال طحطاوي عىل[ . » يلهإنة ال يضاف ال �س� سفينة الن س� السفيو«

 ].5/430 :كذا يف الشامية، 405ص

 علم بالصوابأواهللا 
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 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه22/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 تالوت و تکرار یک آیه سجده در یک مجلس

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
که درکالس نشسته و شاگردانی متعدد یکی بعد از دیگري   ستاد شعبه حفظ: ا سؤال

کنند بر استاد و شاگردانش چند سجده الزم  یک آیه سجده را پیش استاد تکرار می
 گردد؟ می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

شود چون اتـحاد آیـه و مجلس شده  بر این استاد و شاگردانش یک سجده واجب می
  شود. می د آیه و مجلس باشد در آن صورت یک سجده واجبو هرگـاه اتحا

  :الرد حتت قول الدر يفو

مكّرر آية واحدة، فلو تال آيت� يف ـ(�رشط احتاد اآلية واملجلس) أي بأن ي�ون ال«
�لس واحد أو آية واحدة يف َ�ْلس� فال تداخل، ولم �شرتط احتاد السماع ألنه إنما 

� عنه اْشرتاط احتاد اآلية، وأشار إىل أنه مىت احتدت اآلية ي�ون باحتاد الَمْسموع فيغ
ماع ولو من مجاعة فيف ـوال ال » ابلدائع«مجلس ال يتكرر الوجوب، و�ن اْجتمع اتِلّالوة والَسّ

يتكرر، ولو اجتمع سبباً الوجوب وهما اتلالوة والسماع بأن تالها ثم سمعها أو بالعكس أو 
سمعها من آخر ومن آخر أيضاً وقرأها كفت سجدة »: ةالزباز�«. و� هت�رر أحدها ا 

ها مجاعٌة ». اخلانية«. و�وه يف هواحدة يف األصح الحتاد اآلية واملاكن ا 
َ
فع� هذا لو قَرأ

 ].1/573 :محتارـرد ال[ . »َعها بْعُضهم من بعض كفتهم واحدةوَسمِ 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه29/5/1420میه دارالعلوم زاهدان داراالفتاء حوزه عل
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خواندن آیه سجده در حالی که سوار ماشین یا موتور یا دوچرخه یا سواري 
  دیگر در حال حرکت است

  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
کشتی و یا االغ است و وسیله   ، ، موتور، دوچرخه که سوار ماشین حالیشخصی در

حکمش چیست  خواند ندین مرتبه یک آیه سجده را میچ ،مذکور در حال حرکت است
شود یا اینکه به اعتبار تکرار به انـدازه تعداد تکرار سجده الزم  آیا یک سجده الزم می

 شود؟ می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

اند،  ، دوچـرخـه و االغ است و آنـها در حـال حرکت فردي که سوار ماشین شخصی
که سوارکشتی  شود. اما شخصی ازه تکرار آیه بر او سجده الزم میبا تکرار آیه سجده به اند

اند با تکرار آیه سجده  که راننده نباشد) و آنها در حال حرکت به شرطی یا اتوبوس است (
که در  که در هر دو صورت الزم است شود نا گفته نماند فقط یک سجده بر او الزم می

 .نماز نباشد

 يف البدائع:و

لسجدة مراراً وهو �س� ىلع ادلابة إن اكن خارج الصالة سجد للك مرة ولو قرأ آية ا«
سجدة ىلع حدة، خبالف ما إذا قرأها يف السفينة و� جتري حيث ت�فيه واحدة. والفرق: 
أن قوائم ادلابة جعلت كرجليه حكماً نلفوذ ترصفه عليها يف الس� والوقوف، فاكن تبدل 

يف �الس �تلفة فتعلقت ب�ل تالوة سجدة ماكنها كتبدل ماكنه، فحصلت القراءة 
 .»خبالف السفينة فإنها لم جتعل بم�لة رج� الراكب خلروجها عن قبول ترصفه يف الس�

 ].1/573 :الشاميةو  1/475 :كذا يف فتح القدير 1/433 :بدائع الصنائع[

 واهللا اعلم بالصواب

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
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 .قه8/3/1420زاهدان  داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم

 دیو، ضبط صوت و تلویزیون شنیدن آیه سجده از را

آیا با شنیدن آیه سجده تالوت از رادیو، تلویزیون و ضبط صوت سجده تالوت 
 شود یا خیر؟ واجب می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

که پخش مستقیم باشد و فقهاء نظیر  شود مگر در صورتی سجده تالوت واجب نمی
اند که در  ) را ذکر کرده پژواك از پرندگان تعلیم یافته و صداي بازگشت ازکوه (این را آو

 .شود صورت شنیدن از آنها سجده واجب نمی

 : و يف اهلنديه

من انلائم الصحيح انها جتب وان سمعها مختار وـذا سمعها من ط�. هو الإجتب  الو«
 ].1/132: نديةالفتاوي اهل[ . » اخلالصه كذا يف من الصدی الجتب عليه 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه15/1/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 ر نماز رکوع بعد از قرائت آیه سجده تالوت د

کند آیا این رکوع از سجده  : نمازگزار منفرد بعد از قرائت آیه سجده رکوع می ال سؤ
 کند یا خیر؟ کفایت می  تالوت

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

اگر نمازگزار مذکور بعد از خواندن آیت سجده یا حداکثر بعد از خواندن دو یا سه 
، سجده تالوت  کرده است آیت متصالً رکوع نموده و نیت سجده تالوت را نیز در رکوع 

 .گردد  از ایشان اداء می
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 :مختارـالدر ال قال يف

كو« ع ىلع الفور من قراءة آية أو آيت�، و�ذا اثلالث وتؤدى بر�وع صالة إذا اكن الُرّ
اجح ىلع الظاهر كما يف ابلحر. إن نواه كوع لسجود اتِلّالوة ىلع الَرّ  . »أي كون الُرّ

 :الرد قال يفو

. ثم هأي نوى أداءها فيه ا »: اإلمداد«األو� قول  »كون الر�وع لسجود اتلالوة«قوهل: «
الر�وع، فلو نواها فيه قيل �وز، وقيل ال، ولو بعد الرفع منه ال إَنّ انليَّة َ�لُّها عند إرادة 

وقيل ال حاجة إىل انلية عند الفور، وجعله  »ىلع الراجح«�وز باإلمجاع. بدائع. قوهل: 
 ].1/571 :مختارمع الردـلدر ال[ . »القهستا� رواية عن �مد

 يف اهلنـدية:و

  ].1/133 :اهلندية[ .»�ه نأخذو ولو لم �سجد ور�ع ونوی السجدة �ز�ه قياساً «

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه24/3/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 



 
 

 فر المسا ةباب صلو

قول معتمد در مورد مقدار شرعی مسافت سفر/ نماز سنت در سفر/ دو منزل 
ن و شش ماه دیگر داردکه بین آنها مسـافت سفر است شش ماه در یکی ساک

 در دومی

 ، به کیلومتر برآورد شود.  سفر چقدر است  مقدار مسیر و مسافت -1
 خواندن نماز سنت در سفر الزم است یا خیر؟ -2
که شش ماه در شهر و  شخصی منزلی در شهردارد و منزل دیگري در روستا،  -3

. آیا  مسافت سفر است اي بیش از شش ماه در روستا سکونت دارد و بین آنها فاصله
 ؟ شخص مذکور در آن شهر یا روستا نماز را قصـر بخواند یا کامل

 اجلواب باسم ملهم الصواب

میل شرعی  48گرداند نزد جمهور ائمه اربعه  مسافت سفرکه قصر را واجب می -1

اما نزد جمهور غیر از  ].4/96 :احسن الفتاوي .373ص  :مفتنيـكذا يف امداد ال[ . است

 کیلومتر و هفتصد و چهارمتر) تـقریباً هشتاد و هفت ( 704/87ل میل معاد 48حنفیه 

km88 و  ].466/ 4. فتاواي دار العلوم دیو بند: 2/321، 1/75 :الفقه االسالمي[ باشد. می

القول [ . باشد. که تا حال قول معتمد نزد احناف همین است می 248/77نـزد حنفیه 

 ].15ص :حسن الفتاويأاالظهر ضميمه 

. اما در  کند، جایز است  هاي موکده را بجز سنت فجر ترك الت عجلت سنتدر ح -2
 حالت اطمینان بخواند و ترك نکند. 

 يف الدر:و

يت«
ْ
نالُمسافر  و�أ  بأن اكن يف خوف وفرار ال يأيت  إْن اكن بالُسّ

ّ
يف حال أْمٍن وقرار و�َال
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 سنَّةَ ـبها هو ال
ّ
 ].1/585: محتارـرد ال[. »الَفْجر مختار ألنَّه ترك لُعْذر. جتنيس، قيل إَال

شوند و به مـحض وارد شدن در  گفته می  دو جا وطن اصلیبراي آن شخص هر -3
 بخواند. شهر یا روستا، نماز را کامل 

 يف البحر:و

مجتىب: نقل القول� فيما إذا نقل أهله ومتاعه و�يق هل دور وعقار ثم قال: وهذا ـ� الو«
متوطن� يف ابلالد وهلم دور وعقار يف ـمسلم� الـث� من الجواب واقعة ابتلينا بها و�

القرى ابلعيدة منها يصيفون بها بأهلهم ومتاعهم فال بد من حفظها أنهما وطنان هل ال 
 .»يبطل أحدهما باآلخر

 علم بالصواب أواهللا 

  -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 کند آیا مسافر است یا خیر؟  می کیلومتر مسافرت 83

 : فرمایند مفتیان عظام شرع مبین اسالم چه می
شود یعنی نماز را  می   کند آیا مسافر شرعی کیلومتر مسافرت می 83که  کسی -1

 کند؟  تواند قصر می
همین مسافت فقط ازدواج ثانی را کرده است و نیت اقامت در آنجا  اگر کسی در -2

 شود یا خیـر؟  اهد پیش آن زن برود مقیم میخو را ندارد وقتی می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کیلومتر و دویست و چهل و هشت متر)   هفتاد و هفت ( 248/77اگر کسی  -1
 کند. گویند، لذا نماز را قصر کند شرعاً به او مسافر می مسافرت 

از را کامل این نمشود بنابر گفته می ص متزوج مقیم که آن شخ  قول راجح اینست -2
 ادا کند.
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 الرد:  يفو

َج الُمسافر بب� صار مقيماً ىلع األ« أي بنفس  »صار مقيما يلع االوجه«وجه قوهل: تزَوّ
قول: قد يقال ال يص� أ، ان لم يتخذه وطنا أو لم ينو االقامة مخسة عرش يوماالزتوج و

 ].2/135: محتارـرد ال[ .»ذااكن مراده اخلروج قبل نصف شهر، تأملإمقيما 

 : در تقریرات رافعی آمده است

نه بالزتوج الظاهر انه ي�ون مقيما أل »... الخ ذا اكنإقد يقـال ال يص� مـقيما «:  قوهل«
 .»نصف شهر كمن دخل مرصه ناو�ا ذلك صارت ابل�ة وطنا و ال يرض نيته االقامة اقل من

 ].1/110 تقریرات رافعی:[

 واهللا اعلم بالصواب 

 - عنهعفا اهللا-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 کیـلومتر مسافت سفر به 

 ؟  قول مفتی به در مورد مسافت سفر چیست -1
 ؟  چهل و هشت میل چند کیلومتر است -2

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اي  که از فقهاي احناف هستند) در رساله ) ( مدامت بركاهت حضرت مفتی رشید احمد (

، و در آن  روي این مسئله بحث نموده» فة السفر حتقيق مسا  القول االظهر يف ةضميم «  : بنام

کیلومتر و دویست و چهل و  هفتاد و هفت ( 248/77قول مفتی به در مسافت سفر را 

ضميمه القول ( باشد. ) می248/77) میل معادل (48 اند، لذا ( هشت متر) تحریر نموده

 .)15ص  :االظهر

. جهت توضیح بیشتر و اطالع از مقادیر قبلی سفر  د ما نیز همین استقول معتمد نز و
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 . آوریم را در ذیل می ، اعداد آنـ نزد علماء
 فت القصر: تحریر مسا

 ].1/75 :ادلتهسالمي والفقه اإل[ km96 حلنفيةاالفقه االسالمی: عند  يف

 .98km /7552 : ولالقول القديم األ حسن الفتاوي يفأ يفو

 .km87 7824: ين القول القديم الثا وی يف لفتاحسن اأ يفو

 ].4/94 :احسن الفتاوي[ km 296/82 :لث القول القديم الثا وی يف حسن الفتاأ و يف

 ةضميم[ km 77 /24) حفظه اهللا  مفتیـالـمــعتمد عــند الواما عـــلی القـــول اجلديد و

 ].15ص :القول االظهر

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-دانظر الجواب صحیح خ

 حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان كتبه العاريف داراالفتاء

 قول معتمد در مسافت سفر 

 کیلومتر برآورده شود.  ؟ به است مقدار مسیر و مسافت سفر چقدر

 اجلواب باسم ملهم الصواب

میل  48گرداند، نزد جمهور و ائمه اربعه متفقاً  مسافت سفر که قصر را واجب می

خري . القول االظهر ةرسال 4/96 :حسن الفتاويأ. 373 :مفتنيـامداد ال[ . ی استشرع

 ].4/466 . فتاوي دار العلوم دیو بند:2/321. 1/75 :سالميالفقه اإل. 668، 2/674 :الفتاوي

هشتاد و هشت  ( km 88/704میل شرعی معادل 48،  ز حنفیه ر ااما نزد جمهور غی
فت کیلومتر و ههفتاد و  ( km77/248 و نزد حنفیهکیلومتر و هفتصد و چهار متر) 
 . باشد و فعال عمل احناف برهمین قول معتمد است دویست و چهل و هشت متر) می

 ]. 15ص :القول االظهر ةضميم، : جلد چهارماحسن الفتاوي[
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 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 شرعی مسافت سفرمقدار 

کیلومتر است بنده همیشه یک هفته در  72کار و محل سکونتـم مسافت   در بین محل
. آیا بنده مقیم هستم یا  مانم و بعد از آن مدت چهارده روز در محل سکونت کار می  محل

 مسافر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

،  واي اخیر علماءزیـرا طبق فت ،کار خود مقیم هستید این صورت شما در محل  در
. چنانکه موالنا مفتی رشید احمد  کیلومتر است  ) هفتاد و هفت77 حداقل مسافت قصر (

جلد چهارم باب المسافر در این خصوص  »احسن الفتاوی«) در  مدظله لدهیانوي (

 اند. اي دارند که در آن این قول را ترجیح داده رساله

 علم بالصواب أواهللا 

 -هعفا اهللا عن-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 وش اداي نماز مقیم پشت سر امام مسافر ر

که یک رکعت را با امام دریافته پشت سر امام مسافر بقیه   ، : شخصی مقیم مسبوق سوال
 نمازش را چگونه بخواند؟ آیا قرائت بخواند یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کـه رکعت اول  کـند:  افر بقیه نمازش را اینگونه تکـمیل مقتدي مقیم پشت سر امام مس
 را با فاتحه و سوره و دو رکعت اخیر را فقط با فاتحه بخواند.
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 يف اهلندية:و

َقْوُم ُمِقيِمَ� َوُمَسافِِر�َن ... َوَمْن اَكَن ُمِقيًما يَُص�ِّ ثََالَث «
ْ
َِماُم ُمَسافًِرا َوال

ْ
َو�ِْن اَكَن اإل

 
ُ ْ
ِكتَاِب وَُسوَرةٍ َرَ�َعاٍت األ

ْ
 بَِفاحِتَِة ال

َ
ِكتَاِب  ،و�

ْ
ْخَرَ�ْ�ِ بَِفاحِتَِة ال

ُ ْ
نَُّه اَكَن َمْسبُوقًا ِ�يَها َوِ� األ

َ
ِأل

َوايَاِت لُكَِّها  ].1/155: اهلندية[. »ىلَعَ الرِّ

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه3/4/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 حکم رانندگان همیشه در سفر

 : فرمایند علماي دیـن در مورد مسئله ذیل چه می
باشند نمازشان را  کشتی است که دائماً در سفر می کسانیکه شغلشان رانندگی یا کار در

 چگونه بخوانند؟
 گردند نماز را چگونه اداء کنند؟ نیز زمانیکه به خانه برمی

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ر، رکعتی را مذکور در حال سفر نمازهاي خود را قصر کنند یعنی نمازهاي چـهاافراد 
چه همیشه در سفر باشند. و هنگامیکه به خانه آمدند نمازهائی را دو رکعت بخوانند اگر

خوانند اتـمام کـنند یعنی چهار رکعت را تکمیل بخوانند. و اعاده نمازهائی  که در خانه می
 باشد. باشد. و اتمام نماز در سفر مکروه و خالف سنت می م نمی، الز که در سفر خوانـده

 يف الرد:و

عت� وجو�اً لقول ابن عباس«
ْ
�ايع َر� إَنّ اهللا فرض ىلع لسان نبي�م  :صَ�ّ الَفْرض الُرّ

 .»مسافر ر�عت�ـمقيم أْر�عاً والـصالة ال

 يف الرد:و

يفة أنه قال: من أتم الصالة فيكره اإلتمام عندنا حىت روي عن أيب حن »وجو�اً «قوهل: «
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 ].1/580: محتارـرد ال[». منيةـرشح ال. «»فقد أساء وخالف السّنة

 منية للحلبي:ـيف رشح الو

وة فان ر�ع من الصلمن ذلك قرص ذوات األمقيم... وـحاكم �الف فيها الأثم للمسافر «
و ابن  و يلع و ابنه هو مذهب عمرنا والقرص الزم عندفرضه يف لك منها ر�عت� و

عمر بن ه قال اثلوري و محاد بن سليمان و�و و ابن عباس  و جابر مسعود
 ].537ص :منية للحلبيـرشح ال[ .»عبدالعز�ز، رمحهم اهللا تعاىل

فرماید:  یانوي حفظه اهللا در جواب چنین سـوالی میهعالمه مفتی رشید احمد لد

كذا يف امداد  .4/87 :احسن الفتاوي[ رانندگان همیشه در سفر باید نمازشان را قصر کنند.

 ].1/384 :الفتاوي

 واهللا اعلم بالصواب 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه1/5/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 کافی است   مت فقط نیت براي اقا

 لی: مسـئـلة رمحكم اهللا تعاـهذه ال تقولون يف ما 

 افی است یا خیر؟ ک فردي در جائی اقامت ورزد فقط نیت 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که مغیر سفر به اقامت   آید که فقط نیت انسان است میاز جزئیات ذیل الذکر چنین بر
 باشد. می

 يف البدائع:و

ولو أن مسافراً ص� بمسافر�ن ر�عة يف الوقت، ثم نوى اإلقامة يص� بهم أر�عاً ألن «
مغ� وهو نية اإلقامة فتتغ� صالة القوم ـد الاإلمام ههنا أصل، وقد تغ�ت صالته بوجو
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 حب�م اتلبعية، الخ...
ولو أن مسافراً أم قوماً مسافر�ن ومقيم�، فلما ص� ر�عت� و�شهد فقبل أن �سلم 

مسافر�ن خلفه، أو قام فذهب، ثم نوى اإلمام اإلقامة فإنه يتحول ـت�لم واحد من ال
بدائع [ »مغ� يف �له. الخ...ـر�عاً لوجود المسافر�ن اذلين لم يتلكموا أـفرضه وفرض ال

 ].1/279،278: الصانع

 البــدائع: يفو

ووطن اإلقامة: وهو أن يقصد (أي ينوي) اإل�سان أن يمكث يف موضع صالح لإلقامة «
 ].1/280: بدائع الصانع[ .»مخسة عرش يوماً أو أ�رث

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه20/2/1419زه علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفتاء حو

 طن اصلی دیگر طن اصلی به و بطالن و

کسی در شهري خانه داشته باشد و سکونتش هم در همین شهر باشد آیا به  اگر
 ؟  آن ازدواج نموده و یا اینکه خانه و زمین دارد مسافر است یا مقیم که در شهري

 اجلواب باسم ملهم الصواب

باشد ولی  انـد کـه وطن اصلی می  تعالی در مورد محل ازدواج نوشتهفقهاء رحمهم اهللا
آید که فقط با ازدواج در شهري آنجا وطن اصلی قرار  مجموعه آنها چنین برمی از

 . گیرد. بلکه نیت ماندن درآن نیز شرط است  نمی

 این مسئله را مطرح نموده و »2/376 امداد الفتاوی«در  /عالمه حکیم االمۀ تهانوي

که در وطن اصلی قرار گرفتن محل ازدواج نیت ماندن الزم است   تمایلشان به همین است
 اند. و این عبارت فتاوي قاضیخان را بعنوان تایید نوشته
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 يف قاضيخان:و

ذا جاوز عمران مرصه فلما سار بعض الطر�ق ذكر شيئا يف وطنه فعزم إمسافر ـال«
نا اصيال بأن اكن مودله وس�ن فيه أو لم ذلك وط الوطن الجل ذلك ان اكن ىلإالرجوع 

قاضيخان . [»الوطن ىلإجعله دارا �س� مقيما بمجرد العزم ي�ن مودله ولكنه تأهل به و

 ].1/165 :هبامش النهدية

خالصه اینکه شخـص مذکور چونکه محل ازدواجش را ترك نموده است لذا در آنجا 
ا قصر بخواند و نیز در محلی که فقط تر از پانزده روز برود نمازها ر کم که براي مدت 

تر از  ، در صورت ماندن کم است جاي دیگري را وطن اصلی قرار دادهزمین و خانه دارد و 
 پانزده روز قصر کند.

 يف الرد:و

ولو اكن هل أهل بب�ت� فأيتهما دخلها صار مقيماً، فإْن ماتَْت زوجته يف إْحداهما و�يق «
معترب األهل دون ادلار، كما لو تأهل بب� ـىق وطناً هل، إذ الهل فيها دور وعقار قيل ال يب

 ].1/586: محتارـرد ال[. »واستقّرت سكناً هل وليس هل فيها دار، وقيل تبىق

 علم بالصواب أواهللا 

 -اهللا عنهعفا -خدانظر 
 .قه1/6/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 مسافر همیشه در سفر قصر کند 

، و همیشه در حالت سفر هستم حاال نمازهایم  کامیون است  شغل بنده رانندگی : سوال
 ؟ را در سفر همیشه قصر بکنم یا تکمیل بخوانم

 لطفاً مرا راهنمائی بفرمائید.

 اجلواب باسم ملهم الصواب

. و  هاي فرض چهار رکعتی شرعاً در حق مسـافر دو رکـعت استدر مسافرت نماز
 



 وايمحمود الفتا  302

 باشد. روه و خالف سنت میتکمیل خواندن آنها مک

 مختار:ـويف الدر ال

عت�) وجو�اً لقول ابن عباس«
ْ
�ايع َر� إَنّ اهللا فرض ىلع لسان  :(صَ�ّ الَفْرض الُرّ

 .»مسافر ر�عت�ـمقيم أْر�عاً والـنبي�م صالة ال

 يف الشامية:و

الصالة فيكره اإلتمام عندنا حىت روي عن أيب حنيفة أنه قال: من أتم  »وجو�اً «قوهل: «
 ].1/580: محتارـرد ال[». منيةـرشح ال. «»فقد أساء وخالف السّنة

 يف مراقي الفالح رشح نور االيضاح:و

وأما الصالة يف السفر فليست إال ر�عت� من الر�اعية فإذا صالهما لم يبق عليه يشء «
السالم،  مفروض عليه عيناً، و�ساءته بتأخ�ـمخالفته الـفال ثواب هل يف اإلكمال أر�عاً ل

 ].342: ص مراقيـال حاشية الطحطاوي عىل[. »وظنه فرضية الزائدت�

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه9/2/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 آیا طلبه غیر بومی در حوزه مسافر هستند یا خیر؟ 

یروند، و مسافت بـین مدرسه و خوانند و هر هفته به خانه م می طلبه در حوزه درس
؟  ، آیا طلبه در حوزه مسـافر هستند یا مقیم جاي سکونت آنها بیش از مسافت قصر است

 ؟ و حکم نمازشان چه طور است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

روز نیت اقامت در جائی که درس ) 15 تر از پانزده ( کم  در صورت مسوله چونکه طلبه
خوانند مسافر هستند به شرطیکه بین  که درس می  هذا آنها در جائیخوانند، را ندارند ل می
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وطن اصلی و جاي درس خواندن آنها بیش از مسافت سفر باشد، و نمازها را باید قصر 
 بخوانند.

 يف الدر باختصار يسري:و

قل منه أي يف أأو ينوي اقامة نصف شهر بموضع صالح هلا فيقرص ان نوي االقامة يف «
 .»نصف شهر

  الرد:يفو

 ].ط کویته 1/581: محتارـرد ال[. »لو ساعة واحدةظاهره و »قل منهأيف «قوهل: «

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

هل خود منـزل و ملک دارد ولی آنجا را ترك کرده و به زادگاه اطن ت در و
 هل مسافر است یا خــیر؟اطن ت ر وخود نقل مکان کرده است آیا د

 ،آنـجا ازدواج کرده است ، زمین و منزل مسکونی دارد و در شخصی در روستایی ملک
باشد، االن با خانواده خویش از محل ازدواج خویش نقل  ولی زادگاه او روستایی دیگر می

وقتی  ، حال اگر از زادگاه خویش به قصد سفر بـه جائی مسافرت کند کرده است  مکان
 ؟ رسد مسافر است یا مقیم به محل ازدواج و تاهل خود که می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

شود و نماز را قصر کند و تمام  رسد مسافر محسوب می که می ایشان به محل ازدواج 
،  ، فقط به داشتن عقار و منزل است قال دادهنخواند، چون اهلیه خود را به زادگاه خود انت

 شود.  گفته نمی  ماند، و مقیم وطن اصلی او باقی نمیدر وطن تأهل 

 : يةويف اهلند

 :ةاهلندي[ . »ول بأهلـه ذا انتقل عـن األإلوطن االصـ�  و�بطل الوطن االصـ� با «
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1/142.[ 

 الدر: يفو

ل « ْص� هو موطن والدته أو تأهله أو توطنه (َ�بْطل بمثله) إذا لم يبق هل باألَوّ
َ
الوطن األ

ْهل، ف
َ
 . »لو بيق لم َ�بْطل بل يتُمّ فيهماأ

 الرد: يفو

له هأ لو نقل انلهر: و  ل يف ر قا ان بىق لـه فيه عقاأی و «  ل أهل وذا لم يبق هل باألإ«:  قوهل «

: مستميلـكذا يف غنية ال. 1/586: محتارـرد ال[ . » الـب� ال تبىق وطنا هل هل دور يفعه و ومتا

معني. الفقه االسالمي للدكتور ـهبذا ال 2/108 :مبسوطـلا. 4/75: احسن الفتاوي. 544ص

 ].2/147 :الزحييل

باشد، نه بـر داشتن و  و مدار مسافر بودن و مقیم بودن بر وجود اهل در آن شهر می
 وجـود منزل و عقار. 

 البحر: ويف

ر  يها عقاهل ف ة لم ي�ن  هل بب� لو تأ ر اال تري انه  لعقا ال با  نت وطنا باالهل اك  انما«
 ].1/147 :الرائق البحر[ . »رت وطنا هل صا

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

کند آیا در روستا نماز  ر سکوت میهدر روستا زمین و منزل دارد ولی در ش
 مقیمی بخواند یا خیر؟ 

است  در روستایی که مسافتش به اندازه سفر: بنده مسکنم داخل شهر است اما  ال سو
گوسفند هستم درضمن منزل خالی هم دارم و همـیشه در حال رفت و   داراي زمین و رمه
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 ، آیا نمازها را قصر بخوانم یا خیر؟ آمد هستم
 دهید. لطفاً با دالئل توضیح 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ورت دارد: یکی اینکه شما در این مسئله دو ص . علی رسوله الكريم نصيلنحمده و

جا ها یا مدتی از سال با اهل و عیال در آن روستا منزل و زمین و خانه دارید در تابستان
ذا هر دو جا نماز گیرند ل دو جا وطن اصلی قرار می کنید، دراین صورت هر سکونت می

 مقیمی بخوانید.

 ويف البحر:

ل هذا  قا ر، ثم  عقاعه و�ىق لـه دور و هله ومتاأ ذا نقل إنقل القول� فيما   الـمجتىب  و�  «
عقار ىف م دور وهلـابلالد و  متوطن� يفـمسـلم� الـ�ث��ن من الجواب واقعة ابتلينا بها و

ن هل ال  م فالبد من حفظهما أنـهما وطـناهع الـبعيدة منها يصيفون بها باهلهم ومتا القری 
 ].2/147 :البحر الرائق[ . »الخر يـبطل أحدهما با

که فرد سکونت کننده  غیره ، پتو، ظروف و ائلی از قبیل لحافیا اینکه در آنجا وس
کنید  کند، داشته باشید و گاهی از آنجا سفر  کند و از آنها استفاده  بتواند در آنجا سکونت

گـذاشـتن رختخواب و   شود زیرا کـه و وسائل را بگذارید آن وطن شـما بـاطل نـمی
این قصد ارتحال از آن مکان را ندارید لذا وطن باشد پس بنابر رجوع می وف به قصدظر

 ماند و شما در آنجا نماز مقیمی بخوانید.  اصلی شما باقی می

 البحر: يفو

محيط: ولو اكن هل أهل بالكوفة وأهل بابلرصة فمات أهله بابلرصة و�يق هل دور ـو� ال «
 ألنها إنما اكنت وطناً باألهل ال بالعقار، أال وعقار بابلرصة، قيل ابلرصة ال تبىق وطناً هل

ترى أنه لو تأهل بب�ة لم ي�ن هل فيها عقار صارت وطناً هل. وقيل: تبىق وطناً هل ألنها اكنت 
وطناً هل باألهل وادلار مجيعاً، فزبوال أحدهما ال يرتفع الوطن كوطن اإلقامة تبىق ببقاء 
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 ].2/147 :ر الرائقالبح[ . »هاثلقل و�ن أقام بموضع آخر ا 

ید و رو : اینکه شما فقط منزل و زمین دارید و براي سکـونت در آنجا نمی م صورت دو
روید در این صورت شما در  گاهی براي مسافرت می  چهوسائل ضروریه هم ندارید اگر

 آنجا مسافر هستید و باید نماز مسافري بخوانید.

 مختار:ـالدر ال يفو

ْص� هو موطن«
َ
ل  الوطن األ والدته أو تأهله أو توطنه (َ�بْطل بمثله) إذا لم يبق هل باألَوّ

ْهل، ف
َ
 .»لو بيق لم َ�بْطل بل يتُمّ فيهماأ

 :/قال ابن عابدين الشامري

أهلـه  ولـو نقل  :انلهر ل يف ر، قا ن بىق لـه فيه عقا ای و أ » ول أهلذا لم يبق باألإ«:  قوهل«
: محتارـرد ال[ . »محيط وغ�هـكذا ىف ال ، قيل تبىقوطنا وابل� ال تبىق  عه وهل دور يف ومتا

 ].4/76 :احسن الفتاوي .1/586

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

که قصد مـاندن پـانزده روز را نکرده و هر هفته به زادگاه  دانشجوي مسافري 
 کند خویش سفر می

 : فرمایند علماء دین و مفتیان شرع متین اسالم در این مسئله چه می
باشم و منزل من در یکی  بمدت چهار سال جهت ادامه تحصیل در دانشگاه زاهدان می

که در   روم و نیت پانزده روز را ندارم باشد، و هر هفته به خانه می از روستاهاي خاش می
هم نیت اقامت پانـزده روز را هم کنم حتی در اوایل سال تحصیلی  زاهدان اقامت 

 ، حکـم بنده چیست؟  . لذا در مورد اداي نمازهاي فرض ام ام و اقامت نکرده نداشته

 اجلواب باسم ملهم الصواب
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روز را در  15شوید، مگر وقتیکه نیت اقامت  دانشکده مسافر محسوب می شما در
روز را در جایی نکنید  15دانشکده شهر زاهدان داشته باشید و تا زمانیکه نیت اقامت 

 ، بلکه مسافرید. مقیم محسوب نشده

 ويف الرد 

 :محتارـرد ال. [»نـصف شهر .الخ... يقـل مـنه أی فـأ يمة فـ فيقرص ان نوی االقا «

1/552.[ 

 علم بالصواب أواهللا 

 -هعفا اهللا عن-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 را قصر کنند یا کامل بخوانند دانشجویان غیر بومی نماز

، مشغول تحصیل علم و دانش هستند و از  که در دانشکده و دانشگاه دانشجویانی 
البته  .گاهی بعد از یک هفته یا بیشتر ( طرف اداره خوابگاه در اختیار آنها گذاشته شده است

انشکده و کـه آیـا آنـها در د  روند. سوال ایـنست روز) به مسافرت می 15تر از  کم 
؟ لطفاً با دلیل  روند یا مسافر؟ و نمازها را قصر بخوانند یا اتمام دانشگاه مقیم بشمار می

 توضیح دهید.

 اجلواب باسم ملهم الصواب

زیرا که وطن اقامت هنگامی اعتبار دارد که قصد  ،آنها در خوابگاه خود مسافر هستند
ولو اینکه  تر از پانزده روز ( کم نیت ماندن ماندن پانزده روز یا بیشتر را داشته باشند، و اگر 

کم باشد) دارند مسافر هستند و باید نمازها را قصر بخوانند، خواه با   یک ساعت هم
 . جماعت بخوانند یا انفرادي

 کنند.   امام مقیم نماز بخوانند باید اتمام که پشت سر البته در صورتی
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 :  رشحهالتنويـر و ل يف قا

لسيـرالـوسط  يلها با لـيام و ياأمته قاصدا مس�ه ثالثة  رة موضع اقامن خرج من عما «
صيا �سفره  ن اع لـو اكىع الر�عت� وجو�ا و الفرض الر�ا ، ص�  دة معتاـت ال حا االسرتا   مع

  . فـيقرص  لح لـها مة نصف شهر بموضع واحد صا مه أو ينوی االقا حىت يدخل موضع مقا
 .»ل منه أی من نصف شهرمة ىف أق ان نـوی االقا

 :/قال ابن عابدين

  ].ط پاکستان1/580 :محتارـرد ال[ .» ة حد عة وا ظاهره ولو �سا »يف أقل منه« : قـوهل «

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

تر از آن را در  کمندن پانزده روز و گاهی  گاهی قصد ما مسافر) دانشجـویی (
 آموزشکده خود دارد، نـمازها را قصر بخواند یا خیر؟

. غرض از  لديكم علی من اهللا و ةرمحالسالم عليكم و ، خدمت حضرت مفتی صاحب

باز و دانشجوي  شهر، بخش سر ایجاد مزاحمت اینکه اینجانب ساکن شهرستان ایران
وز ر 10الی  5زمانیکه بنده براي مدت کنم آیا  خواستم سوال  ، می باشم شهرستان زابل می

، در  مانم روز در زابل می 10  که مثال: ابن دفعه فقط دانم روم و می به زابل براي درس می
مانم و فقط  ه در زابل می ما 3الی  2گاهی بنده بیش از  ضمن آنجا مسافرم با مقیم؟ در

. لطفاً در این مورد  باشمروز در زابل  12الی  10افتد که بمدت  گاهی اوقات اتفاق می 
 جواب مستدل بیان فرمایید.

 اجلواب باسم ملهم الصواب

روز یا بیشتر را در آموزشکده دارید مقیم  15که شما قصد و اراده ماندن  زمانی
شوید و نماز را تمام بخوانید ولو بعد از نیت اقامت تا پانزده روز در آنجا  محسوب می
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 نمانید.

 الدر:  يفو

الة إذا لم َ�ُْرْج وقْتها ولم يُك الحقاً إقامة نصف شهر حقيقة أو أو ينوي  « ولو يف الَصّ
 مع القافلة يف ـُحْكماً ل

ّ
ام وعلم �نَّه ال �رج إَال از�ة وغ�ها: لو َدَخَل احلاج الَشّ ما يف الزَبّ

، ألنَّه كناوي اإلقامة  ].1/581 :مختارـالدر ال[ . »نصف شوال أتَمّ

 الرد:  يفو

أي يف أّول شّوال  »لو دخل احلاج«قوهل: ». ينوي«تعميم لقوهل:  »حقيقة أو حكماً « قوهل:«
أي علم أن القافلة إنَّما  »وعلم الخ«مراد باحلاج: الرجل القاصد احلج. قوهل: ـأو قبله ح. وال

 معهم. حبر عن 
ّ
ُْرُج بعد مخسة عرش يوماً وعزم أن ال �رج إَال

َ
و�نَّما اكن ». محيطـال«خت

نية لإلقامة ُحْكماً ال حقيقة، ألنه نوى اخلروج بعد مخسة عرش يوماً و� متضمنة نية ذلك 
جممع  منتقي هبامشـالدر الط کوئته. 1/581 :محتارـرد ال[ . »مدة. تأملـاإلقامة تلك ال

 ].1/162 :االهنر

 ،تر از پانزده روز را دارید مسافر محسوب شده و زمانی که قصد و اراده ماندن کم 
 گرچه بنا به عذري تا پانزده روز یا بیشتر درآنجا بمانید.  از را قصر کنید،نم

 جممع االهنر: يفو

ب�  مة يف ، فال يبىق معه حىت لـو نوی االقا مة النه ضد االقا  ، مة به االقا  أی يبطل وطن «

 ].1/164 :جممع االهنر[ . »لم ينوها فر ثم أىت ذلك الـب� قرص ما ثم سا

 م بالصواب علأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه1/12/1415داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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وطن اصلی بدون نیت تـرك آن و انتخـاب نـمودن وطن اصلی دیگر باطل 
 شود نمی

 ، استان نیمروز هجرت نموده و به ایران آمـده است و در : شخصی از افغانستان سوال
اي احتمال  ر لحظهها ماندنش در ایران مشخص نیست زیرا آنجا زمین و منزل دارد ام

روز برود  15تر از  کم  رود. آیا شخص مذکور در نیمروز وقتیکه براي اخراج آنها می
 نمازهایش راکامل بخواند یا قصر نماید؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

وطن زیرا که شخص مذکور نه  ،اکامل بخواند شخص مذکور در نیمروز نماز هایش ر
این بنابر ،است را براي خود وطن اصلی قرار داده کرده و نه ایران  اصلی خود را ترك

 ماند. می کما فی السابق باقی وطنش 

 الـبحر: يفو

ألنه لو باع داره ونقل عياهل وخرج ير�د أن يتوطن ب�ة أخرى ثم » بمثله«وقيد بقوهل «
ها فمر بب�ه األول فإنه يص� أر�عاً ألنه بدا هل أن ال يتوطن ما قصده أوًال و�توطن ب�ة غ�

 ].2/136 :البحر الرائق[ . »لم يتوطن غ�ه

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 طن تأهل طن اقامت و و و

تی به ، وق باشد، اما اصلیت او فنوجی است که محل خدمت او زاهدان می  کارمندي  أ:
 شود یا خیر؟ آید مسافر گفته می فنوج می

ساکن بودن زن است یا یا قصر و عدم قصر) و عدم توطن  : مدار توطن و اقامت ( ب
 داشتن عقار؟
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

کرده   اگر در کل بتمامه براي همیشه فنوج را بقصد امرار معاش دائمی در زاهدان ترك
، هرچند که زمین و منزل در فنوج داشته باشد  منتقل شده استاست و با خانواده به آنجا 

فنوج بـراي او وطن اصلی نیست و در فنوج نماز را قصر بخواند، مگر اینکه نیت اقامت 
ل است نه داشتن عقار منهاي هروز و یا بیشتر از آن را بنماید. و مدار مقیم بودن ا 15

 . اهل

 البدائع:  ويف

�سان يف ب�ته أو ب�ة أخرى اختذها داراً وتوطن بها مع أهله وطن أص�: وهو وطن اإل«
 ].1/103 :بدائع الصنائع[ . »وودله، وليس من قصده االرحتال عنها بل اتلعيش بها

 لفتح: ا  يفو

َل بِِه َوَمْن قَْصُدُه اتَلَّعيُُّش بِِه ال االْرحِتَاُل « َهّ
َ
ْو َموِْضٌع تَأ

َ
 ].2/16 :رشح فتح القدير [ .» أ

 الدر: يفو

ل « ْص� هو موطن والدته أو تأهله أو توطنه َ�بْطل بمثله إذا لم يبق هل باألَوّ
َ
الوطن األ

ْهل، فلو بيق لم َ�بْطل بل يتُمّ فيهما 
َ
ْص� ال غ�، وأ

َ
َ�بْطل وطن اإلقامة بمثله و�الوطن األ

فر  . »و�إ�شاء الَسّ

 د:  الر  يفو

فإْن ماتَْت  ،�ت� فأيتهما دخلها صار مقيماً ولو اكن هل أهل بب...»  و تأهلهأ«:  قوهل«
معترب األهل دون ـزوجته يف إْحداهما و�يق هل فيها دور وعقار قيل ال يبىق وطناً هل، إذ ال

إذا لم «. قوهل: هادلار، كما لو تأهل بب� واستقّرت سكناً هل وليس هل فيها دار، وقيل تبىق ا 
ولو نقل أهله ومتاعه وهل دور »: انلهر«قار. قال يف أي و�ن بيق هل فيه ع »يبق هل باألول أهل

 ].1/586 :محتارـرد ال[ . »وغ�ه» محيطـال«يف ابل� ال تبىق وطناً هل، وقيل تبىق، كذا يف 

 علم بالصواب أواهللا 
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  -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

شود یا  آیـا عقوبتی متوجه او می ها را نـخـوانـد مسافر اگـر در سـفر سنتـ
 خیر؟

 : فرمایند علماء در مسئله ذیل چه می
اش خواهد  ها را ترك کند، آیا عقوبتی متوجه ، سنت کافی اگر مسافري با وجود وقت 

 شد با خیر؟
ترك سنت  که ترك سنت اشکالی ندارد، آیا دلیلی براي اباحت این مسئله ( در صورتی

 یر؟در سفر) وجود دارد یا خ

 اجلواب باسم ملهم الصواب

هاي نمازهاي فرض در حال سفر احادیث و روایات و آثـار متعددي  در رابطه باسنت
هاي رواتب در تأکیدي که در  اند که سنت . و علماء بین آنها چنین تطبیق داده مذکور است

وانست ت این اگر مسافري وقت کافی داشت و میآید. بنابر می رابطه با آنها بوده تخفیف
ها را بخواند بهتر است  ها را ادا کـند، سنت بدون ایجاد مشکلی براي همراهان خود سـنت

هاي فجر  کند مگر سنت  کافی نداشت و یا رفقایش عجله داشتند آنها را ترك  و اگر وقت
 . که تاکید آنها بحال خود باقی است

 اعالء السنن:  يفو

ة مطلقا غيـر سنة الـفجر، كما يفيده اختالف السفر للراتب  كد ال يبىق يف ول�ن اتلأ«
الـسفر سنة غ�  الرواتب يف فتبىق   ر عـن انلىب اختالف االثافعلها وتر�ها و ء يف الـعلما

ما، ر�عتا الفـجر . وا/بن القيم كما زعمه ا مطلـق ـال تلـحق بالـتطوع المو�دة و
 ].2/289 ء السنن:اعال[ . » اهللا ىت ا�شاء كمل سيأ حرضا، مـو�دة سـفرا و

فأما السن « : مختلفهـحاديث ال، بعد ذكر األ ملهم برشح صحيح مسلمـفتح ال يفو
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يع� حديث ابلاب، ىلع الغالب من أحواهل يف أنه ال يص�  ،الرواتب فيحمل حديثه املتقدم
الرواتب، وحديثه يف هذا ابلاب أي: اذلي رواه الرتمذي، ىلع أنه فعله يف بعض األوقات 

يان استحبابها يف السفر، و�ن لم يتأ�د فعلها فيه كتأ�ده يف احلرض، أو أنه اكن نازًال يف بل
 :ملهمـفتح ال[ .» وقت الصالة وال شغل هل �شتغل به عن ذلك، أو سائرا وهو ىلع راحلته

2/251.[ 

 م بالصوابواهللا اعل

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 .قه11/6/1415

 طن اصلی قبل انتخاب مکانی جدید بـعنوان وطـن اصـلی و تــرك و

 : فرمایند علماء دین در مسئله ذیل چه می
. و االن در زاهدان اقامت دارم و محل کارم نیز  زادگاه بنده نوك آباد خاش است

ك آباد ر نو، آیا د زاهدان است و در نوك آباد جز اقوام و خویشاوندان چیز دیگري ندارم
 ؟ مسافر هستم یا مقیم

 اجلواب باسم ملهم الصواب

یـعنی ازدواج  ( ل داشـته بـاشدهکه انسان تا  ، به محل والدت یا جایی وطن اصلی
که  گویند. و هنگامی را وطن قرار دهد، می که آن  کرده و سکونت اختیار کند) یا جایی

به آنجا برد آنجا وطن اصلی او جاي دیگري را وطن قرار داد و اهل و عیالش را با خود 
شود. گرچه در آنجا  که در آنجا اهل و عیالش نیستند باطل می گیرد. و وطن قبلی  قرار می

ماند، و هر  وطن اصلی او باقی نمی  ، منزل و اتاق داشته باشد، ولی بنا به عدم سکونت اهل
 شود. لی خود برود مسافر گفته میکه به وطن اصلی قب وقتی 
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 مختار:ــدر الال يفو

ل « ْص� هو موطن والدته أو تأهله أو توطنه َ�بْطل بمثله إذا لم يبق هل باألَوّ
َ
الوطن األ

ْهل، فلو بيق لم َ�بْطل بل يتُمّ فيهما
َ
 .  »أ

 :  مية الـشا يفو

ولو نقل أهله ومتاعه »: انلهر«إذا لم يبق هل باألول أهل أي و�ن بيق هل فيه عقار. قال يف «

 :محتارـرد ال[ . »وغ�ه» محيطـال«ابل� ال تبىق وطناً هل، وقيل تبىق، كذا يف  وهل دور يف

1/586.[ 

 علم بالصواب أواهللا 

 عفا اهللا عنه  -خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

که به محل تولدش  در شهرسـتانی ازدواج کرده و در آنجا کارمند است وقتی
 ؟ ا کاملگردد قصر بخواند ی بر می

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
کـیلومتري بیرجند  130بنده بنام زید محل تولدم در روسـتایی بـنام نصیر الدیـن 

کنند، ولی بنده چون در بیرجند  باشد. و هم اکنون نیز پدر و مادرم در آنجا زندگی می می
. و  اشد، در بیرجند مقیم هستمکارم نیز شهرستان بیرجند می ب ام و محل  کرده ازدواج 

که به روستاي محل تولدم مراجعت   : آیا بنده هنگامی غرض از مزاحمت این بود که
 ؟ کنم ، نماز را کامل بخوانم یا اینکه قصر ) روز را دارم15 تر از پانزده ( کنم و قصد کم می

 لطفاً مسئله را با دلیل توضیح دهید.

 اجلواب باسم ملهم الصواب

باشد،  ایـد و نیز محل کـارتان می بیرجند، که در آنجا ازدواج کرده له مذکوردر مسئ
 . در هر صورت در بیرجند نمازها را کامل بخوانید.  وطن اصلی شما است
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 الدر: يفو

ْص� هو موطن والدته أو تأهله أو توطنه«
َ
 ].1/586 :مختار مع الردـالدر ال[ . »الوطن األ

 ی: الفقه االسالمی للزحيل ويف

قصد اتلعيش ي ودل فيه أو تزوج أو لم يزتوج و، هو اذل : الوطن االصـ� ل احلنفيه قا «
 ].2/341: ادلتهالفقه االسالمي و[ . » ل ، ال االرحتا فيه

کرده و در بیرجند   را ترك البته روستاي شما که محل تولد شما است چونکه آن
ین شما در آنجا هستند، و شما قصد ماندن چند که والداید بنابراین هر مت اختیار نمودهاقا

 ) روز را ندارید نمازها را قصر بخوانید.15پانزده (

 للزحيلی:  الفقه االسالمی يفو

أرض أو  ان بىق فيه عقار (، و مراد �ل الـميالد)ـال الـر�ف ( هل يفأان لم يبق هل و «

اال انه بطل بمثله وهو مقر ا اصلـيا هل ن وطن ان اكميالد وـقرص الصـلوة ألن �ل ال» دار
ىل إعه  متاهله و أجر بنفسه و ذا هاإن يبطل  لال�سا  ن الـوطـن األص� �ـه يـتب� أ، و عمـله

 :الفقه االسالمي[ . » عليه قرص الصالة  ىل ب�ه األول لعمل مثال، وجبإد  ن اع ب� اخر، فا

 ].2/380 و آپ کی مسائل اور ان کاحل: 2/342

 لصواب علم باأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه16/3/1416داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 ـر تأهل مقیم است یا مسافر؟هازدواج کرده زفاف صورت نگـرفته حال در شـ

 : فرمایند علماي دین در مورد مسئله ذیل چه می
ف صورت اش در زاهدان است و در شهر زابل ازدواج کرده ولی زفا زید خانه پدري

 نگرفته است حال زید در زابل مقیم است یا خیر؟
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

چون ایجاب و قبول شده است و اگر قصد بیرون بردن همسرش را از زابل ندارد در 
 گذاشتن اهل را در که قصد تعیش و  در غیر این صورت ،شود زابل مقیم محسوب می

 شود. آنجا ندارد، مسافر محسوب می

 : /للسيد البنوری رف السنن  عام يفو

نَّ «امحد   خرجأأ: 
َ
انَ  ْ�نَ  ُ�ثَْمانَ  أ ْرَ�عَ  بِِمً�  َص�َّ  َ�فَّ

َ
نَْ�َرهُ  َرَ�َعاٍت  أ

َ
 َ�َقاَل  َعلَيْهِ  انلَّاُس  فَأ

َها يَا ُّ�
َ
ُت  إِ�ِّ  انلَّاُس  �

ْ
ل هَّ

َ
ةَ  تَأ ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  َو�ِ�ِّ  قَِدْمُت  ُمنْذُ  بَِمكَّ َل  َمنْ  :َ�ُقوُل  ا�َّ هَّ

َ
 بََ�ٍ  ىِف  تَأ

يَُصلِ 
ْ
ُمِقيمِ  َصَالةَ  فَل

ْ
 ].1/396 :فتح القدير .4/457 :معارف السنن[ هأ. » ال

ته أو بـ�ة أخری اختذها دارا، بـلـد ين فـ ص� هو وطن اال�ساوالـوطن األ «:  ب

 :لبحر الرائقا[ . » ل عنها بل اتلعيش بها قصده االرحتا  ليس مـنوتوطن بها مع اهله وودله و

 ].1/403 :فتح القدير .2/147

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه25/11/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 لشکر است لشکر در سفر تابع سر

 : فرمایند علماي دین در مسله ذیل چه می
خوانند و از نیت  ل میحال سفر هستند، لشکر نماز را کام لشکر خود در لشکر با سر

 ؟  ، نماز آنها چطور است ) اطالع ندارند که نیت اقامت را کرده یا نه فرمانده لشکر ( سر

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کـه سـر لشکر نـیت اقامت نکند  این تا وقتی. بنابر ) است فرمانده ( لشکر تابع سر لشکر
اند،  صرکنند. و در صورتیکه قصر نکردهشود. باید نماز خود را ق می به لشکر مسافر گفته
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نمازشان صحیح است بشرطیکه بعد ازدو رکعت بنشینند. و اگر بعد از دو رکعت ننشیند و 
که لشکر تابع سر  شود. ناگفته نماند چهار رکعت را تمام خواندند، نمازشان باطل می

اند تابع سر لشکر  ، بشرطیکه حقوق از بت المـال بگیرند و اگر داوطلبانه رفته لشکر است
 نیستند.

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

/ مسافر وقت برگشتن تا چه  بـقصد سفر از روستاي خود بیرون شود مسافر است
 ؟ وقت مسافر است

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
، در روستاهاي دیگـر و اطراف  ـی از روسـتاها استآیا کسی که منـزلش در یک -1

همان شهر نماز راکامل بخواند یا قصرکند؟ حال آنکه اراده سفر به شـهر دیگري دارد و 
 شود. آن شهر مسافر می در

، اما تا  ، و در روستاي دیگري است گردد و به شهرخودش رسیده میاز سفر بر  -2
 . هنوز به روستاي خودش نرسیده است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که به  اش برگردد تا وقتی اگر شخصی مقدار مسافت سفر را طی بکند، و بعداً به خانه
 آبادي شهر و یا روستاي خود نرسد قصر بکند.

 : اهلنديه يفو

  ].1/139 :هنديه[ . »ىل مـرصه لم يـتم حىت يدخل الـعمرانإد مـن سـفره  ذا اعإو�ذا  «

 ب علم بالصواأواهللا 

 عفا اهللا عنه  -خدانظر 
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 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

وضوء اگر خوف قضاء نماز را دارد  در چند کیلو مـتري مـقـصد، مسـافر بی
 کارکند؟ چه 

که به مقصد برسد، و وقت نماز فرا   کیلومتر مانده . چند هست حالت سفر شخصی در
ا تیمم بخواند یا بگذارد نماز قضاء شود و به آیا نماز را ب ،رسیده حال آب موجود نیست

 مقصد برسد، نماز را با وضوء قضاء بخواند؟
 الجواب باسم ملهم الصواب

تر  . و اگر از یک میل نزدیک اگر به اندازه یک میل از آب دور باشد تیمم جایز است
متر  1848کند، اگرچه نمازش قضاء شود. یک میل برابر با  یابد نباید تیمم  می آب را د

 . ) کیلو متر و هشتصد و چهل و هشت متراست  یک (

 الدر:  يفو

ز ان  تيمم و ص� جا، ولو لم يؤخر  ء قـوٌ�ا اخر الوقت الـمسـتحب ندب الـرجيه رجاو  «

 ].1/182 :مختار مع الردـال الدر[ . »اال الء ميال، و ماـال  ��ن بينه و اك 

 علم بالصواب أواهللا 

 هللا عنه عفا ا -خدانظر 
 .قه1/7/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 ، مسافر است یا مقیم  که معلوم نیست اقتداء پشت سر امامی 

 : فرمایند علماء در مسئله ذیل چه می
اي براي ادا کردن نماز تـوقف نمود. و  فردي به مسافرت رفت و در بین راه در قریه

داند آیا امام مقیم  ت بر پا بود و این فرد مسافر نمیمسجد این محله نماز با جماع در
 است یا مسافر؟

 پس در این صورت فرد مسافر چکار کند؟ آیا نماز خود را کامل بخواند یـا قصر کند؟
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

،  کرده مقیم است  اعت شروعاي نماز با جم قریه که در  حال اینست شخصی ظاهر
 ، نماز خود را کامل کند. ت سر امام اقتداء کردهاین مسافر که پشبنابر

 : مبسوطـال يفو

رجل ص� الظهر بالقوم بقر�ة أو مرص ر�عت� وهم ال يدرون أمسافر هو أم مقيم «
فصالتهم فاسدة، سواء اكنوا مقيم� أم مسافر�ن، ألن الظاهر من حال من يف موضع 

� خالفه، فإن سألوه فأخربهم أنه اإلقامة أنه مقيم وابلناء ىلع الظاهر واجب حىت يتب
 ].2/146 :مسافرـصلوة الباب  ،البحر الرائق[ . »مسافر جازت صالتهم

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

هاي مسبوق و غیر مـسبـوق  خواند نماز مـقتدي امام مسافر نماز را کامل می
 چگونه است

 : کرام در این مسئله  فرمایند علماي ه میچ
هاي مسبوق و غیر مسبوق چگونه  امام مسافر اگر نماز را تکمیل بخواند، نماز مقتدي

 کنند یا خیر؟  شود، آیا آنها از امام پیروي می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

. در این دو رکعت مذکور اگر  در صورت فوق امام در دو رکعت آخر متنفل است
کردند نمازشان فاسد   تدي و مسبوق به امام متنفل بقصد نیت اتباع او، او را همراهیمق

 . . چون اقتداي مفترض به متنفل درست نیست است
 شود.  ، نمازشان فاسد نمی اما اگر فقط ظاهراً با او نماز را ادامه دادند نه بقصد اتباع
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 الدر:  يفو

 . »م يرص مقيما لمقيم�ـصالة ال مة ال تلحقيقها بل يلتم االقا نوي لو  «

 :  /ل الشامية قا

مفرتض ـمقيمون صالتهم معه فسدت ألنَّه اقْتداء الـفلو أتَمّ ال »لم يرص مقيماً «قوهل: «
متنفل. ظه��ة: أي إذا قصدوا متابعته، أما لو نووا مفارقته ووافقوه صورة فال فساد. ـبال

 .]1/584 :محتارـرد ال[ »أفاده اخل� الرم�

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

خـواند نمازشان چطور  می گـروهی مـقیم شده و نـماز را کـامل مسافري امام 
 ؟  است

 : کرام در رابطه با مسئله ذیل فرمایند علماي  چه می
خواند. آیا نماز  را تکمیل می شود و نماز مسافري امام افراد مقیم می   اگر شخص

 شود یا خیر؟ که مقیـم هستند اداء می  کسانی

 اجلواب باسم ملهم الصواب

زیرا که دو رکعت اخیر براي امام  ،شود ها فاسد می در صورت مذکور نماز مقتدي
، و براي مقتدي مقیم فرض هستند. و اقتداء مفترض خلف المتنفل جایر  مسافر نفل

 .  نیست
که ما نماز  ،ها در دو رکعت اخیر بقصد اقتدا نکردند، بلکه قصد کردند ر مقتديالبته اگ

 شود. ها فاسد نمی کردند نماز مقتدي  خوانیم و فقط بظاهر با امام موافقت خود را تنها می

 مختار: ـويف الدر ال

 .»م يرص مقيمامقيم� لـمة ال تلحقيقها بل يلتم صالة ال االقا لو نوي  «
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 :يةل الشام قا

مفرتض ـمقيمون صالتهم معه فسدت ألنَّه اقْتداء الـفلو أتَمّ ال »لم يرص مقيماً «قوهل: «
متنفل. ظه��ة: أي إذا قصدوا متابعته، أما لو نووا مفارقته ووافقوه صورة فال فساد. ـبال

 ].ط بیروت2/130 :محتارـرد ال[ .»أفاده اخل� الرم�

 واهللا اعلم بالصواب 

 - عنهعفا اهللا-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

خواند آیا نمازش  مسافریکه به امام مقیم اقتداء کرده فقط دو رکعت را می
 ؟ درست است

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
نماید، بعد از  مسافري به امام مقیم در نماز چهار رکعتی در دو رکعت آخر اقتداء می

رساند؟ آیا نمازش درست  ، نماز را به اتمام می افر فقط یک رکعت خوانده، مس سالم امام
 است یا خیر؟ اگر درست نیست چند رکعت قضاء بیاورد؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

این بنابر ، را فاسد کرده نمازي که در آن به امام مقیم اقتداء کرده است با این عمل آن
 دو رکعت را قضاء آورد.

 الرد: يفو

مغ�، خبالف ما لو ـولو أفسده ص� ر�عت� لزوال ال »...  فيصح يف الوقت و يتم«:  قوهل «
اقتدى به متنفًال حيث يص� أر�عاً إذا أفسده ألنه الزتم صالة اإلمام، وتص� القعدة األو� 

 ].1/584 :مختارـرد ال[ . ».. مسافر أيضاً الـخـمقتدي الـواجبة يف حق ال

، خبالف مالو اقتدی به  ان افسده يص� ر�عت�و،  بمقيم أتم ار�عا فر ان اقتدی مساو «
 ].1/142 :اهلندية[ . »الـتبي� كذا يف ،  بنيه الـنفل ثم أفسد حيث يلزم االر�ع
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 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه3/1/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 روز را دارد نمازها را قصر بخواند 14ندن  در جـایی که قصد ما

 : فرمایند علماء در مسئله ذیل چه می
،  شهر، سراوان هاي مـختلف از قـبیل ایـران موضوع اینکه افرادي هستند از شـهرستان

، و بـصورت شبانه روزي مشغول  چابهار که دانشجویان مرکـز تربیت معلم زاهدان بوده
نماید،  کز مزبور تامین میه آنها را بطور کلی مرباشند، خوراك و خوابگا بتحصیل می

گروه تعدادي هستند که بعد از ماندن چهارده روز در مرکز، به محل  این از این بنابر
گـردند، حال بفرمایید این تعداد از لحاظ خواندن نماز با توجه به تعداد  اقامتشان باز می

 ؟  مقیم شوند یا مانند، مسافر محسوب می که درمرکز می  روزي

 اجلواب باسم ملهم الصواب

مانند  ، اگر نیت کردند کـه پـانزده روز در زاهدان می زاهدان وطن اصلی آنها نیست
کردند که چهارده  تر از پانزده روز بماند. اما اگر نیت  کم م هنماز را کامل بخوانند. اگر چه 

 مانند نماز را قصر کنند. تر می روز یا کم

 : التنوير ورشحه يفو

مه أو ينوی  صيا �سفره حىت يدخل موضع مقا ىع ر�عت� ولو اع الـر�ا  الفرض  صـ�  «
مختار رشح تنوير ـالدر ال[ . »ىف اقل منه اقامه نصف شهر بموضع صالح هلا فيقرص ان نوي 

 ].1/581 :محتارـاالبصار مع حاشيته رد ال

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 حوزه علمیه دارالعلوم زاهدانداراالفتاء 
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 نماز در اتوبوس در حال حرکت 

که وقت نماز شـده است ولی   اگر فردي در داخل اتوبوس به راننده چند بار هم گفته
تواند در اتوبوس در صورت داشتن وضو نماز بخواند یا خیر؟  می راننده اعتنائی نکند، آیا

 ؟واند چطور ادا کندد؟ اگر نماز بخو در صورت نداشتن وضو چکار کن

 اجلواب باسم ملهم الصواب

در اتوبوس و قطار رو به قبله کرده و ایستاده نماز بخواند، اما اگر بیـم این را دارد که 
بیفتد در آنصورت خود را به چیزي محکم نگهدارد تا نیفتد و رکوع و سجده را ادا نماید 

و در  ،لی قیام فرض است، و ، بلکه سنت است زیرا دست بستن در نماز فرض نیست
، اگر امکان ندارد که رو به قبله نماید درمیان  ها الزمی نیست وقت ضرورت بستن دست

، و فرض قیام و رکوع را ادا کرده و بر  ، بر صندلی عقبی رو به قبله نشسته دو صندلی
ي که زانوها را بر چیـز صندلی جلویی سجده نماید. پاها را پائین نگهدارد الزم نیست 

، و در  ، بلکه واجب یا سنت است گذاشتن زانوها بر چیزي فرض نیست قرار دهد چون 
وقت ضرورت و عذر بدون گذاشتن زانوها بر چیزي نـماز اداء خواهد شد. و اگر بنابر 

تواند نماز  که می  مانعی فرض قیام و استقبال قبله ادا نشود در آنصورت بهر طریق ممکن
جا مانع از طرف بنده یعنی یرا که در اینکند. ز ین نماز را اعاده بخواند ولی بعد از آن ا

 کند.  که براي نماز توقف نمی  ، راننده ماشین هست

 الدر: يفو

 . »ال ال�د و الـمرص ااع تليمم ان يف محبوس باـص� ال «

 الـرد: يفو

لب يف السفر عللوه بأن الغا »و�ال ال«ألنه مانع من قبل العباد. قولـه:  »أاعد«قولـه: «
وهذا �ش� إىل أنه لو اكن حبرضته أو بقرب منه ماء جتب »: احللية«ماء. قال يف ـعدم ال

 ]. 1/185 :محتار باب التيممـال رد[ . »منع من العبدـاإلاعدة تلمحض كون ال
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 در صورت نداشتن وضو باید تیمم بگیرد و نماز بخواند و اعاده هم ندارد. 

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-ظر خدان
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 حکم جمع بین الصالتین و جواب حدیث مسلم

؟ و اگر صحیح نیست پس تأویل حدیث ابن  حکم جمع بین الصلوتین چیست
 ؟ ، چگونه است که در مسلم روایت شده بعباس

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ز عرفه و شب مزدلفه در جاي دیگر جایز جمع بین الصلوتین نزد احناف عالوه ا
که بر جمع بین  باشد خواه سفر باشد یا حضر. و منظور از روایت عبداهللا بن عباس نمی

 : که کند این است  الصلوتین داللت می
: نماز ظهر را  ، یعنی منظور از جمع بین الصلوتین جمع صوري است نه جمع حقیقی

ود و عصر را در اول وقتش ادا نموده و نماز مغـرب تاخیر داده و در آخر وقت خوانده ش
سنن نسائی از ابن  اند. در اند و عشاء را در اول وقت خوانده را تا آخر وقت موخر کرده

که مـنظور از جـمع بـین الصلوتین جمع صوري است  روایتی مذکور است  بعباس
 . نه جمع حقیقی

 :  بس ئی عن ابن عبا النسا خرج أ

ء مجيعا أخر الـظهر  غرب والعشامــالء مجيعا و الـظـهر والـعشـا ـنىبصليت مع ال «
 . »عـجل العشاءمغرب وـخر الالعـرص و  وعجل 

 :  ملهم بـعد ذكـر هذا احلديثـفتح ال يف ،قال العالمه شبري امحد العثامنی

هو اجلمع ـمذكور ه من اجلميع ال ن ما روا با ب قد رصح  ث الـباس راوی حدي فهذا ابن عبا

بَا يَا« : ل ار انه ق ن عن عمرو بن دينا مما يؤيده ما رواه الشيخاالصوری و
َ
ْعثَاءِ  أ ُظنُّهُ  الشَّ

َ
رَ  أ خَّ

َ
 أ
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ْهرَ  َل  الظُّ َعرْصَ  وََعجَّ
ْ
رَ  ال خَّ

َ
َمْغرَِب  َوأ

ْ
َل  ال ِعَشاءَ  وََعجَّ

ْ
نَا قَاَل . ال

َ
ُظنُّ  َوأ

َ
بوالشعثاء هو راوی وأ - »هأ

 ].2/267 :ملهم رشح صحيح مسلمـفتح ال[ . »س يث عن ابن عبا داحل

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه4/12/1417داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 خـواندن نماز در وسایط نقلیه در حــال حرکت 

که در حال حرکت بـاشد جایز است  آیا خواندن نمازهاي فرض در اتومببل یا اتوبوس
 ر؟ و اگر خواند اعاده الزم است یا خیر؟یا خی

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ترسد خود را به  در اتوبوس یا ماشین ایستاده بطرف قبله نماز بخواند اگر از افتادن می
. امـا اگـر خاطر عذري  چیـزي نگهدارد چـونکه دست بستن سنت و قیام فرض است

هر طور که ممکن باشد نماز بخواند و بعد  نتوانست بطرف قبله در حال قیام نماز بخواند،
 که راننده حاضر به توقف ماشین نباشد.  کند این همه در صورتی است از آن نماز را اعاده 

 ].4/88 :حسن الفتاويأ[

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

  شود افر می/ مسـافر ازکجا مس مسافت سفر شرعی

 فرمایند علماي دین در مسائل زیر: چه می
سفر شرعی چندکیلومتر است آیا اگر فردي از پلیس راه شهر عـبور نکرده مسافر   -1

 ؟ شود یا نه محسوب می
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 اجلواب باسم ملهم الصواب 

که از فقهاي احناف هستند در   احمد دامت برکاتهم حضرت موالنا مفتی رشید -1

،  روي ایـن مسئله بحث نموده» تعقيق مسافة السفر القول االظهر يف ةضميم «  : اي بنام رساله

کیلومتر و دویست و  هفتاد و هفت ( 248/77و در آن قول مفتی به در مسافت سفر را 

القول  ةضميم[ . اند و قول معتمد نزد مانیز همین است چهل و هشت متر) تحریر نموده

 ].15ص :حسن الفتاويأاالظهر 

شود و فناء شهر پلیس راه  قتیکه از فناء شهر عبور نکرده است مسافر محسوب نمیتا و

حممود [ شود. که از پلیس راه عبورکرد مسافر محسوب می باشند لذا وقتی و غیره می

 ].1/219 :الفتاوي

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .24/3/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 خروج از روستا بقصـد سفر

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
کیلومتري روستا در شهر در  اگر کسی به نیت سفر از روستاي خود خارج شد و در ده 

منزل یکی از اقوام خود رفته و روز بعد به مسافرت خود ادامه داد آیا این شخص 
 ؟، قصرکند یاکامل بخواند هخود رفتنمازهاي روزي را که داخل شهر نزد اقوام 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

، این شخص نماز خودش را قصرکند زیــرا بـمحض بـیرون رفتن از روستاي  بله
خود سفرش باطل خود مسافر شده است لذا با ماندن یک شب در ده کیلومتري روستاي 

 .شود نمی
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 :الدر قال يف

 .»يلايلـهايام وأقاصداً مس�ة ثالثة مسافر من خرج من عـمـارة موضع اقامته ـال«

 :الرد يفو

وأشار إىل �نَّه �شرتط مفارقة ما اكن من توابع موضع اإلفاقة كر�ض الِمرْص وهوما «
 ].1/578 :محتارـرد ال[ . »مدينة من بيوت ومسا�ن فإنه يف ح�م الِمرْص ـحول ال

 علم بالصوابأواهللا 

 -هعفا اهللا عن-خدانظر 
 .قه15/11/1419میه دارالعلوم زاهدان داراالفتاء حوزه عل

 



 
 

 هالجمع ةباب صـلو

 بیع بهنگام اذان اول جمعه

 فرمایند.  می کرام در مورد مسئله ذیل چه مفتیان 
و اگر درست  باشد یا خیر؟ ، آیا درست می بعد از اذان اول روز جمعه بیع چطور است

َهاَ�ٰٓ ﴿: است آیه مبارکه ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ لَوٰ  نُودِيَ  اإِذَ  ا ْ َعوۡ سۡ ٱفَ  ُمَعةِ �ُۡ ٱ مِ يَوۡ  ِمن ةِ لِلصَّ  رِ ذِكۡ  إَِ�ٰ  ا

ِ ٱ َّ�  ْ  کنید؟ را چگونه توجیه می   .]9: اجلمعة[ ﴾عَ يۡ ۡ�َ ٱ َوَذُروا
یا تنها براي یکی درست   و اگر درست نیست آیا براي بایع و مشتري هر دو تا،

 نیست؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، مکروه تحریمی است در  اي بائع و مشتري بعد از اذان اول جمعهبیع و شـراء بر

دو قول متفاوت  »مـحتارـرد ال«اینمورد بین فقهاء اختالف نظر وجود دارد. و از صـاحب 

که در باب جمعه  : اگر بهمراه سعی هم باشد مکروه است  . یکی اینکه وارد شده است
تن به نماز جمعه خلل ایجاد نشود مکروه : اگر در سعی و رف آورده است و دیگري اینکه

  اند و توجیه آیه م را ترجیح داده که در بیع فاسد آمده است و عالمه شامی قول دو . نیست
که مخل سعی الی الجمعه باشد و گرنه   : در آن نهی از بیعی است که کریمه هم این است

 کراهیتی ندارد.

 الدر: يفو

ْعظم ِوْزراً (باألذان األول) َووََجَب َسيْع إيلها وترك ابلَ «
َ
يع، و� الَمْسجد أ يْع ولو مع الَسّ

صحة إطالق » ابَلْحر«يف األصِحّ و�ن لم ي�ن يف زمن الَرّسول بل يف زمن عثمان. وأفاد يف 
 ].1/607 :مختار مع الردـالدر ال[ . »احلُْرمة ىلع الَمْكروهِ حتر�ماً 
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 الـرد: يفو

»: منيةـرشح ال«قال يف  »و� األصح«قوهل: ». حبر«ابه. أو ىلع ب »و� الَمْسجد«قوهل: «
مرشوعية و� اذلي ب� يدي ـمراد باألذان األول: فقيل األول باعتبار الـواختلفوا يف ال

الم وزمن أيب ب�ر وعمر حىت أحدث ـال الة والَسّ منرب ألنه اذلي أوًال يف زمنه عليه الَصّ
انلاس. واألصُحّ أنه األول باعتبار الوقت، وهو  عثمان األذان اثلا� ىلع الزوراء حيث كرث

وال اـاذلي ي�ون ىلع ال ة إطالق احلُْرمة«.... قوهل:  . همنارة بعد الَزّ قُلُت: َسيَْذكر  »صَحّ
ِنّف يف أول كتاب احلظر واإلباحة لك َمْكروه حرام عند �مد، وعندهما إىل احلرام  الُمَصّ

ما سنذكره هناك إن شاء اهللا تعاىل، وأشار إىل . نعم قول �مد رواية عنهما كهأقرب ا
حيث أطلق احلرمة ىلع ابليع وقت األذان مع أنه مكروه » اهلداية«االعتذار عن صاحب 

بأن ابليع جائز لكنه » اهلداية«حيث اعرتض ىلع  »اغية ابليان«حتر�ماً، و�ه اندفع ما يف 
رد [ . » غ�ه ال يعدممع� يفـألن انل� ل، »رشح الطحاوي«ي�ره كما رصح به يف 

 ].1/607 :محتارـال

 الدر: يفو

 إذا تبايعا يمشيان فال بأس به «
ّ
ة (ابليع عند األذان األول) إَال َحّ (و�ره) حتر�ماً مع الِصّ

يع، فإذا انتىف انتىف  . »تلعليل انل� باإلِْخالل بالَسّ

 الـرد: يفو

مبيع قبل ـ�ب فسخه و�ملك الوفيها أيضاً أنه ال »  �ره حتر�ماً مع الصحةو«قوهل:  «
أن فسخه واجب ىلع لك » انلهاية«عن » انلهر«. ل�ن يف هالقبض و�ب اثلمن ال القيمة ا 

ارُح يف آخر ابلاب، و�أيت تمامهـمنهما أيضاً صوناً هلما عن ال رد [ . »محظور وعليه مىش الَشّ

 ].4/147 :محتارـال

 : ب خر الـباآ ر يف الد قال يفو

 . »غ�هابلحر و يضا يفأكـل واحد منهما  مكــروه واجب عـ� ـفسـخ الاعـلم أن و «
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 ].ط کویته4/150 :مختار مع ردـالدر ال[

 يف الرد: و

ُت: و�م�ن اتلوفيق بوجو�ه عليهما ديانة. خبالف ابليع الفاسد، » يضاأ«قوهل:  «
ْ
قُل

 ].ط کویته4/150 :رمحتاـرد ال [ . »فإنَّهما إذا أرصا عليه يفسخه القايض جرباً عليهما

 ه خللی ایجاد نشود اشکالی ندارد.اما اگر در سعی نماز جمع

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 وجوب جمـعه در شهري که جمعیت آن بالغ بر پنج هزار نفر است

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در مسئله ذیل چه می
، با  کـیلومتري ارومـیه و سلماس 45، در آذربـایجان غربی  شهري است بنام قولنجی

 : هاي ذیل عالئم و ویژگی
بـودن پادگان در یک کیلومتري در  ،کـیلومتر مربع 60مسـاحت اراضی آبی و دیـمی 

، مرکز  اي خودکار، بهداري اراضی روستا، داراي آبیاري و برق و مخابرات هزار شماره
،  کالس 25هاي آب چهار تا، مدرسه راهنمایی و ابتدایی  ، و چشمه ، زایشگاه هداشتب

، محل تزریقات  دهداري ، متر مربع 150متر مربع و  200، هرکدام به اندازه  باب 3مسجد 
خانه مجزا، جمعیت پنج هزار نفر، با داشتن  800،  کـارت سکـونت 1200،  و پـانسمان

، و  ، لبنیات فروشی ، خیاطی انواع و اقسام خوار و بارفروشی حدود هشتاد باب دکان از
،  هاي آسفالته گوسفند و گاو و جاده شرکت تعاونی و دو بانک و با بیش از ده هزار راس 

، دو تا  ، معدن سنگ و ماسه نفر تاجر رسمی 20، و خرید و فروش دام توسط  و قصابی
، تعمیرگاههاي وسایل خانگی و  ورزشی ، باشگاه ، فروشندگی نفت و گازوئیل قبرستان

، دندان  ، دکان لوازم برقی دستگاه 120هاي باربري به داخل و خارج  کامیون ، وسائط نقلیه
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کارخانه پنیر،   ، سازي ، حلبی کاري ، جوش میدان فوتبال ، حلقه 25هاي عمیق  ، چاه پزشکی
باشد. حاال آیا  اینها را دارا می ، همه نفر، و زنبور عسل داري 5، داشتن قاري  سازي باتري

 نماز جمعه واجب است یا خبر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، به اتفاق مذاهب اربـعه بخصوص  این محل با این مشخصات ارائه شده در استفتاء
) را دارد. و بر اهالی این شهر اقامه نـماز جمعه در آنجا  کامل مصر احناف حکم شهر (

که  ه نماز جمعه نکنند گناهکار هستند. علماي احناف بر شهرهایی . اگر اقام واجب است
تعداد نفوس ساکنین آنها بالغ برسه هزار الی چهار و پنج هزار نفر باشند به وجوب نماز 

، 161، 5/168 فتاوي دار العلوم دیوبند: .416، 1/417 :امداد الفتاوي[ اند. جمعه فتوي داده

153 ،152 ،125.[ 
آن شهر یافته شود و افراد شاغل آن در طی  مایحتاج ضروري در و اکثر و بیشتر

 کار دیگري روي نیاورند.  کار دائمی داشته و بیکار نباشند و به سال
 که:  اند از قول پدر بزرگوارشان نقل کرده بحر العلوم در رساله ارکان اربعه موالنا

ع حاجة اال�سان مرص موضع يندفـ�ن مطلع االرسار أيب قدس رسه يفيت بأن الو«
أن ت�ون ، و ما والكسوة الرضور�ة ن ي�ون هناك من يبيع طعا بأااللك   الرضور�ة من

 ].114ص ارکان اربعه:[ . » هكـث�ا ا يلــهم إج  هناك أهل حرف �تا

�رتف حبرفته  لك   و أن يعيشهمـرص: ـتـعر�ف ال مضمرات يفـيؤ�ده ما ىف ال يضا أو «
بنقل از  1/419 :امداد الفتاوي. [»لـى حرفة أخریإ ن �تاج  أ ىل سنة من غ�إمن سنة 

 ].6/187 :يضا يف عمدة القاريأو /طموالنا عبد احلي اللكنهوي ،جمموعة الفتاوي

هم به وجوب نماز جمعه در شهري که   /و فقیه النفس موالنا رشید احمد گنگوهی

 ].1/419 :الفتاوي امداد[ اند. آن سه هزار نفر باشد، فتوي داده تعداد نفوس

انـد: در همچنین  نوشته  /و باز هم عالمه حکـیم االمـۀ موالنا اشرفعلی تـهانوي
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شود، و  و در عرف به آن بـازار گـفته می ،هاي مستقل وجود دارد هایی که دکان محله
شود و  کبیره یا مصر گفته می شود به آنها قصبه  مایحتاج ضروري اهالی ازآنها تامین می

، 1/407 :مداد الفتاويا[ ، بنابر روایات أصح بستگی به عرف دارد. ودن یک مکانمصر ب

455 ،454.[ 
بلکه شهري بوده  ،اي نبوده گویند قریه کنند می که علماي احناف استدالل می و جواثی 

آنجا به اتـفاق روایات نماز جمعه  با تعداد نفوس و جمعیت بیش از چهار هزار نفر، و در

القاري شرح صحیح بخاري  ةمانطوریکه عالمه عینی در عـمده.  ه استشد خوانده می

 نویسند: می

ن �س�ن  اك قيل  الـبكري، حىت كما حكينا عن  قر�ة بل � مدينة  ىث  أن جوا  ال �سلم«
عمدة به نقل از  1/420 :امداد الفتاوي[ . » كذلك ر�عة االف و القر�ة ال ي�ون أ  فيها فوق

 ].6/187 :القاري

 :  آمده است» محتارـرد ال«کتاب  درو 

رد [ . »سواقأالقری الـكبيـرة الـىت فيها ت و القصبا �: تقع فرضا يف رة القهستا عباو «

 ].1/590 :محتارـال

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 شرایط جـمعه در روستاها 

 : لماي دین در مسئله ذیلفرمایند ع چه می
باشد،  کیلومتر می12کیلومتر، و دیگري  2که فاصله یکی تا شهر   دو روستا کنار هم -1

 : داراي شرایط ذیل
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باب مسـجد کـه در آنـها جـماعت  3،  نفر جمعیت 3500تعداد چهارصد خانوار و 
،  ، قصابی ، جوشکاري وایی، نـان ، آب و بـرق ، راهنمائی و دبسـتان ، دبـیـرستان بـر پـا است

 20الی  15، ماشین خط و ماشین وانت بار و سواري  ، دهداري ، خانه بهداشت آسیاب
، دامـداري  ، مخابرات ، شعبه فروش نفت ، شوراي اسالمی ، مغازه اندازه نیاز مردم سروبس

وستا کیلومتري پاسگاه دارد، آیا در این ر 3، شـرکت تـعاونی و در فاصله  و مرغداري
 ؟ نماز جمعه درست است یاخیر

شود. براي تبلیغ دیگران پخش خطبه و نماز  که مسجد جامع پر نمی آیا در حالی  -2
 از بلندگو جایز است یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

باید دانست که براي صحت جمعه در روستاها شرایـط بسـیار مشکـلی وجود  -1
هاي متعدد در دو طرف به شکل بازار و غیره  و دکانمنجمله آنها: بودن بازار  ،دارد
که روستاي شما از این نوع شرایط خالی است و بـاز همه مشخصات  باشد. و چون می

، و با  ، به دو روستا تعلق دارند لذا به نظر ما به علت عدم شرایط جمعه مکتوبه در استفتاء
مرکز شهر که در آنجا نماز جمعه  اي با روستاهاي مورد سوال چندان فاصله توجه به اینکه

. نماز جمعه در  شود، ندارند وحدت مسلمین نیز مقتضی عدم تعدد جمعه است قائم می
 .  ، و تفصیل این مسئله درکتب فقه موجود است این روستاها درست نیست

 . اگر مـزاحم نائمین و استراحت کنندگان نباشد، درست است -2

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
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 کبیـره جوب جمعه در قصبه  و

احتراماً بدینوسیله از علماي کـرام و مـفتیان و خادمان دیـن در خـصوص برگزاري 
نماز جمعه در روستاي حیط از توابع بخش راسک با مشخصات مشروحه زیر طلب 

 رع را مرقوم بفرمایند.شود، خواهشمند است نظر ش فتوي می
گرفتن در محل تردد جاده چابهار ایرانشـهر، و چندین روسـتاي کوچک از  قرار -1

 کنج آباد حومه این روستا هستند.  ، قوبند، نورآباد، قبیل سحمان
 . نـفراست 2200، فقط خود حیط بـا جـمعیت بـالغ بـر 750تعداد خانوار  -2
 . شوراي اسالمی -3
 . خانه بهداشت -4
 . ونی مصرفشرکت تعا -5
 . نانوایی  -6
 .مغازه خوار بارفروشی -7
 ، کفش فروشی مغازه  -8
 . خیاطی وگلدوزي -9

 . تعمیرگاه سرویس کاري و پنچرگیري -10
 . آسیاب -11
 .گاز نمایندگی شرکت -12
 -14 .کارگاه صافکاري -13
 . باب 2مدرسه ابتدائی پسرانه و دخترانه  -14
 . مـدرسه راهنمائی پسـرانـه و دخترانه -15
 . مخابرات  -16
 . ندکل تلویزیو -17
 . مسجد چهار بـاب -18
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 . پـایگاه مقاومت بسیج -19
 واحد. 2 .مرغ فروشی -20
 .امکانات آب و برق -21
 . مدرسه دینی  -22
 . ساندویچ فروشی  -23
 . رادیو سازي  -24
 خط سـرویس از حـیط بـه ایرانشهر و چابهار. -25
کارشان  م مقیم هستندکهکه استاهائی در این روستا از قدی چنین قابل ذکر استهم -26

 باشد. و نجاري سیاري میسازي و آهنگري طال

 اجلواب باسم ملهم الصواب

هاي  باشد گـرچـه تعریف مصر بودن از شرایط اقامه نماز جمعه در مذهب احناف مـی
 : ، مثل زیادي از مصر شده است

 . »جد هم �رب مساأهو ما ال �سع ....و فيها سكك واسواق «

ل  كام قا  ، ر عرف استها حد تام نبوده بلکه رسم و مبتنی ب ولی همه این تعریف

 امداد الـفتاوي: يف /نوی الـتها النا ارشفعلی  محقق موـالـعالمة ال

اور،بلدة ایک امر عرفی هی خود امام صاحب کا  ، ق اسواكب�ة فيها سكك و هو ب�ة  «
اور جس  هکه جس مین تحریر شرعی نه هو رأي مبتلی به پر اس کا مدار هو تا  هقاعده 

ن ده در ده انتظام کی لئی مقیر کیا گیا اس طرح یهان انتظام ك لئی طرح آب کثیر می

هو حکام وقت ك عرف و اصطالح کا اعتبار هوگا....اور یه تعریف:  حکماي تمدن یعنی:

 .»تهی. فقط هاس وقت یه حالت أمصار ک هه... حد تام نهین رسم ناقص ما ال �سع. الخ

 ].1/456 :امداد الفتاوي[

که اکثر  نویسد: جائی به نقل از والد ارجمند خویش می /بحرالعلومو همچنان موالنا 
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 ما یحتاج عمومی و اولیه اهالی تامین شود حکم مصر یا قصبه کبیره را دارد.

 و جاء يف امداد الفتاوي عن بحر العلوم:

که هر وقت  هتأمل کرنی سی یه معلوم هو تا هی که سوق کی اشتراط کا حاصل یه «
ین و هان ك سکان دوسري مصر ك محتاج نه هون اس غرض کی ك حوائج ضروري م

چنانچه موالنا بحر العلوم نی رساله ارکان اربعه  ،حصول مین اتصال و انفصال برابر هی

ن �و«حیث قال:  هاس ك تأیید هوتی  همین اپنی والد قدس سره کا قول جو نقل کیا 

ع حاجة اال�سان الرضور�ة من مرص موضع يندفـيب قدس رسه يفيت بأن الأمطلع االرسار 
أن ي�ون هناك أهل حرف  بأن ي�ون هناك من يبيع طعاما والكسوة الرضور�ة وااللك

 ].418، 1/419 :امداد الفتاوي. [»يلهم كث�اإ�تاج 

، هیئت ظاهري آبادي و قصبه است نه تعداد  و معیار دیگري براي شهر بودن در عرف

  :/المة ارشفعيل التهانويلعـ ليک ما قال الشـخ اإو ،نفوس آن

ظاهر آیه سی مستفاد هو تا هی که رقبه کی کم متصل یعنی: مقدار یا آبادي کی کم 

كام نقل من تقييد  همنفصل یعنی شمار پر اس کا مدار نهین بلکه هیئت آبادي اس کا معیار 

محل  ه.... اس بناء پر اگر هیئت کی مثل شهر و قصبه کی اسواقها سكك والقري بالتي في

قد مر� اجلواب عن و -ن قالأ ىلإ -جمعه کهین گ ورنه گاؤن سمجین گی فاعتبر هذا...

 :امداد الفتاوي. [»علمأ�وه، و اهللا مقدار وـالسوال اثلالث اعتبار هيئته العمارة ال ال

1/415 ،416.[ 
حکم قصبه کبیره  استفتاء قید شده است در که در  هایی و در روستاي حیط، با ویـژگی

کـه مرکزشان  که چندین روستاي دیگر در حومه این آبادي قرار دارنـد باشد بویژه  یم
که در   شود. و فـتواي مـتاخرین بـر اینست شان از آنجا تامین مـی حیط است و حوائج

 . قبصه کبیره اقامه جمعه درست است
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 حتت قول الدر: /می بدين الشا قال العالمه ابن عا

تقع فرضاً يف القصبات »: القستا�«تأييد للَمنْت، وعبارة ...»  � الخ� القهستاو« : قوهل«
 :محتارـرد ال[ . »... هذا بال خالف الخ :والقرى الكب�ة اليت فيها أسواق. قال أبو القاسم

1/590.[ 
که مصر بودن از شـرائـط جمعه   ایضًا در مذهب حنفی مصرح و متفق علیه است

رد «اند، چنانکه از عبارت  کبیره را حکم مصر داده  قري باشد و اهل فتوي قصبات و می

 ].1/416 :امداد الفتاوي[ شود. بنقل از قهستانی فهمیده می »محتارـال

سرباز نماز جمعه و عیدن درست بنابر توضیحات فوق در روستاي حیط از توابع 
 .است

 علم بالصواب أواهللا 

 عبد الحلیم قاضی
 .قه3/3/1419لوم زاهدان داراالفتاء حوزه علمیه دارالع

 الجواب صحیح موالنا محمد قاسم القاسمی
 -عفا اهللا عنه-موالنا مفتی خدا نظر الجواب صحیح

 الجواب صحیح مولوي عبدالقادر

 نماز جمعه در قصبه کبیره

باب مغازه و بسیاري  50جمعیت داشته باشد و حدود  نفر 5000که بیش از   شهري در
 شود، نماز جمعه جایز است یا خیر؟  تامین می یحتاج مردم در آنجا از ما

 اگر جایز است آیا خواندن نماز ظهر الزم است یا خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اي  شود که آبادي مذکور قصبه کبیره ، این فهمیده می از مشخصاتی که نوشته شده
اند، لذا در آنجا  ه، و فقهاء رحمهم اهللا نماز جمعه را در قصبه کبیره جایز قرار داد است
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گردد.  ، با خواندن آن فرض اداء می باشد. و در صورت جواز جمعه نماز جمعه جایز می
 باشد. بعد از آن نماز ظهر الزم نمی

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه2/5/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 الجمعۀ فی القري

هایی از قبیل دارا بودن دو  از توابع بخش فنوج با ویژگی خیـر آباد،: دهستان  استفتاء
که دورترین   پارچه روستاي متصل بهم 28، و همچنین  نفر جمعیت 1200محله داراي 
نفر  4500کـه جمعیت ایـن دهستان و روسـتاهاي ماحول  رسد کیلومتر می  آنها به هشت

. و  هاي ماحول در همین روستا واقع استباشد، الزم به ذکر است که قبرستان روستا می
نمائی و دبسـتان پسـرانه و دبستان دخترانـه و یک هاین دهستان برخوردار از مدرسه را

، و خانه بهداشت بـا آزمایشگاه ماالریا و شرکت تعاونی که  بـاب مکتب حفظ قـرآن
سال است که در باشد. و مدت بیش از سی  ، می مایحتاج روستاهاي اطراف را تامین نموده

آن شرکت  شود و بیش از هزار نفر نماز گذار در این دهستان نماز عـیدین بـرگذار می
باشد  می کنند،. با توجه به مشخصات مذکور آیا اقامه نماز جمعه در این دهستان جایز می

 یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

. و تعریف  ددي منقول استمورد مسئله جمعه فی القري از فقهاء احناف اقوال متع در
شود. از مجموع چنین بر  مشخص متفق علیه که بطور دقیق قابل انطباق باشد دیده نـمی

که به شکل شهر باشد، خیابان و کوچه داشته   آید که اگر عالئمی از قبیل روستایی می
 باشد، و مغازه هایی بصورت ردیفی و منازل مسکونی مشابه شهر داشته باشد و نیز دیگر

 باشد. مایحتاج مردم از همان بازار بر آورده شود در چـنین روستایی اقامه جمعه جایز می
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 بدين: الرد البن عا يفو

هلا سواق وأو كسك كـب�ه فـيها بـ�ه » مرصـأی ال«  نه حنيفة: أ ىبأعن اتلحفة عن  «
 ].1/590 :محتارـرد ال[ . » تيق رسا

 مرص:ـ حد الرشحه مراقي الفالح يفويف نور االيضاح و

» مفتی و قاضی« (در نسخه چاپ آرام باغ کراچی لفظ هل مفت أی بلـد   موضع لك «

يف  هذاو» ابنية م�« قدر »بلغت ابنيته«قوهل:  ىلإ -قاض مقيمون بهام� وأو) آمده است

  ].ط کراچی419ص  :مراقي الفالح[ .»االعتماد عليهقاهل قاضيخان و ظاهر الرواية،

 نية: اخلا يفو

�لغت أبنيته : و ىل قوهلإ -.  هر الرواية اال ان ي�ـون ظا ال ي�ون الـموضع مرصا يف «
 ].1/175 :هامش اهلندية قاضيخان عىل[ . » ابنية م�

 : /وقال ابن اهلامم

 ].ط بیروت2/15 :فتح القدير[ . » كی يف م�) ثالث سكأ( قيل فيها «

 باشد. جمعه جایز نمی این با توجه به عبارات فوق و وضعیت اقامهبنابر

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه 2/12/1417داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 .قه 2/12/1417(موالنا مفتی)محمد قاسم  الجواب صحیح

 ها  اقامه نماز جمعه در قریه

 :  فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
باشد، آیا نماز  ، داراي مشخصات زیر می از توابع بخش سیریک»  وئیقلم «روستاي 

 جمعه از نظر احناف در آن واجب است یا خیر؟
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نفر، یک دست  100، تعداد نفرات از بزرگ و کوچک زن و مـرد 25تعداد خانوار 
باشد از دیگر امکانات نیز  ، و حتی فاقد شرکت تعاونی و فاقد پاسگاه انتظامی می فروشی

 . ري نیستخب
 کرده جواب را مدلل عنایت بفرمائید.  لطف

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، و در این روستا که فاقد شرایط مصر بودن  نماز جمعه در روستاها نزد احناف
 . درست نیست ،باشد می

 :  دليله

د  سنا خرجه ابوعبيد باأ .»ال تـرش�ق اال ف مـرصجامعال مجعة و :  ل نه قا ا عن ىلع «

 :فتح الباري[ . ری البا  كذا فی فتح  ه ال صلـوة مجعة وال صلوة عيد، معناو. صحيح اليه موقوفا

می عن سعـيد بن  انبأ الـثوری عن زبيد األيا  مصنفه رواه عبد الـرزاق يفو ].ط بیروت2/38

مصـر  ال يفإمجعة  الال �شـر�ق و « : ل قا یلالرمحن الـسلمی عن عـبی عبدأعبيدة عن 

 . »ده صحيح اسنا«:  الدرية يفو ]. ط بیروت1/313 :ةنصب الراي[ .  نصب الراية كذا يف  » معجا

حدثنا جر�ـر عن منصور عن طلحة عن سعد بـن « ، مصنفه بی شيبة يفأ  بن ا  رویو

 . » ده صحيح ، واسنا ولفذكر اللـفظ األ   ل ىلع : قا انـه قال بـى عـبد الرمحن أعـبيدة عـن 

 ].ط بیروت3/264 :لقاريعمدة ا[

لـى إاالمالء مسندا مرفواع  يوسف ذكـره يف مبسوطه ان ابا م خواهر زاده يف االما ذكرو «
دة  نه ز�ا:أی فيكون رفعه حجة أل ية ابلنا كذا يف  هيث حجة ا مام احلد ابو�وسف او الـنىب

 ].1/983 :البناية[ . »من ثقة فتقبل

 ويف اعالء السنن:

مع  امرص اجلـل ختصيصها باكـن و بـعض االما يعلـى نـىف اجلـمعة فـ قدام يلع فا «
ر موقوف  االثا  ، فما استدل به اخلصم من كـونه موقوفا  ان سلمنا، و ع ال ي�ون اال عن سما 
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 س يف اثر ابن عبا. و مّجعوا حيثما كنتم) ـبحر�ن (هر�ـرة بال  ىل أىبإ ب عمر ككتا يضا أ
 ].8/4 :اعالء السنن[ . »يضاأنه موقوف  فا ، ، مة الـجمعة جبوايث اقا

القری مجعة انما الـجمع علـى اهل االمصار مثل   هلأليس ىلع  : قال وعن حذيفة «
مر، عن  العوام عن عمر�ن اع حدثنا عباد بن «:  ل بی شيبة قاأبوبكر بن أرواه .  » ئن مداـال

اثار [ . »ر السـن اثا  .كذا يف �سمع حذيفه ابراهيم لم، و كره عن ابراهيم، عن حذيفة فذد،  محا

، ال  ح عندهم مراسيل ابراهيم صحا، و ت لكهم ثقا هل  : رجا قـلت « ]. 178-179 /2 :السنن

ذا تايد �مرسل حجة عندنا وعنداجلمهور خالفا للبعض، وـالثر ىلع. و يد با قد تا\سيما و 
 . »فهو حجة عند اللك  يب بقول صحا

رواه [.  »ر اجلمعة ىف االمصا ال:  ] انـهما قـا بن سـ��ن ] و�مد [ا بلرصی [ا وعن حسن  «

 الـرشح:  ر السنن ويف ده صحيح اثا اسنابی شيبة و أبوبكر بن أ

در  متباـ، لكون احلرص هو ال هرة المصار ظا ص الـجمعه با : دالتله ىلع اختصا قـلت«
 ].8/24 :لسنناعالء ا[ . »ن هل اللساأمن مثل هذا الالكم عند 

ال حدثنا الفضل بن دك� حدثنا ارسائيل  ، قا حدثنا عبد بن محيد و �مد بن مدو�ة «
أن  مرنا انليبأ:  ل قا  ب انليب صحاأ�ن من ، و بيهأ قباء عن  هل أ  عن ثو�ـر عن رجل من

 : /ل الـعالمه السيد البنوری وقا.  »�شهد اجلمعة من قباء

منه ما ىف الـحديث مثل  رصح  ، و أ مة الـجمعة ىف القری اقا  و دل الـحديث ىلع عدم«
ن انلاس  اك «من أين تؤ� اجلمعة و ىلع من جتب)  ب ( من با �شة ىف الـصحيح  رواية اع

مجعة  ، حترض طائفة يف تون نو�ة فنو�ة أی يأ ، الـعواىلزلـهم و و�ون اجلمعة من منا تناي
. وقد أوضحه  الـقری مة الـجمعة يف عدم اقا فيدنا يففهذا ي»  خریأمجعة  خری يف أطائفة و

واصله  .»القری حتقيق اجلمعة يف وثق الـعری يفأ:  رسالـته موالنا رشيد امحد الكنكو� يف

، النه لو  فقاال ردا ىلع الكم القرطىب ،2/321 والفتح: 3/276 : الـعمدة  الـبد رالعي� يف  من

 ].4/346 :معارف السنن[ . »نوا �رضون مجيعا لاكو�وا و تنا ما ، لعواىل هل اأاكن واجبا علـى 
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 مختار:ـالدرال يفو

ل: ال « ْشياء: األَوّ
َ
تها َسبْعة أ ْهله ـو�ُْشرتط لصَحّ

َ
مرْص وهو ما ال �سع أ�رْب مساجده أ

رث الفقهاء. �تىب لظهور اتلوا� يف األحاكم، وظاهر الَمْذهب ـال
ْ
�

َ
ملِكّف� بها وعليه َ�تْوى أ

تىق�نَّ 
ْ
رناه فيما علَّْقناه ىلع الُمل  . »ه لُكّ َموْضع هل أم� وقاض يقدر ىلع إقامة احلدود كما حَرّ

 ].1/590 :مختار مع الردـالدر ال[

 الـرد:  ويف

حيح ما اختاره »: منيةـرشح ال«قال يف  »مذهب إلخـوظاهر ال«قولـه: « واحلِدّ الَصّ
صدر «ينفذ األحاكم و�قيم احلدود، وتز�يف أنه اذلي لـه أم� وقاض » الـهداية«صاحب 
متقدم بظهور اتلوا� ـحيث اختار احلد ال» الوقاية«لـه عند اعتذاره عن صاحب » الرش�عة

مراد القدرة ىلع إقامتها ىلع ما رصح به يف اتلحفة عن أيب حنيفة ـيف األحاكم مز�ف بأن ال
مظلوم من ـل يقدر ىلع إنصاف الأنه ب�ة كب�ة فيها سكك وأسواق ولـها رساتيق وفيها وا

الظالم حبشمته وعلمه أو علم غ�ه يرجع انلاس إيله فيما يقع من احلوادث، وهذا هو 
 ]ط کویته2/590: محتارـرد ال[ . »هاألصُحّ ا

، در این روستا که فاقد شـرایـط وجوب جمعه  طبق روایات و عبارات فقهی فوق
 .  است نماز جمعه درست نیست

 عبد الحمید  (موالنا)بالصواب علم أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 قضاي سنت جمعه و ظهر بعد از اداي فرض

خواند، و این شخص  شخصی روز جمعه در حالی وارد مسجد شد که امام خطبه می
ت قبل از مشغول استماع خطبه شد آیا این شخص بعد از نماز جمعه چهار رکعت سن

فرض را بخواند یا خیر؟ و در صورت قضاء آوردن آیا بعد از دو رکعت سنت بخواند یا 
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 ؟  قبل از آن

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که در صورت استماع خطبه اگر سنت قبلی جمعه فوت شود، بعد  قول مختار اینست 
 همین است.  ، قضاء آورده شود. قول اکثر مـتون فـقهی نماز جمعه در همان وقت از

 الدر: ويف

ْهر و�ذا اجلمعة فإنه إن خاف فوت ر�عة يرت�ها و�قتدي ثم يأيت بها « خبالف سنَّة الُظّ
ٍد، و�ه ُ�ْفىت. جوهرةپىلع أنها سنة  مختار ـالدر ال[ . » يف وقته أي الظهر قبل شفعه عند �َمّ

 ].1/531 :مع رد

 الرد:   يفو

بل اجلمعة اكألر�ع قبل الظهر كما ال �ىف. أي ح�م األر�ع ق »و�ذا اجلمعة«قوهل: «
، ل�ن لم يعزه »القهستا�«منقوًال رص�اً، وقد ذكره يف » ابلحر«حبر. وظاهره أنه لم يره يف 

وغ�ها، ل�ن قال يف » متونـال«إىل أحد. وذكر الرساج احلانو� أن هذا مقتىض ما يف 
إَِذا َخَرَج اإلَماُم فََال «السالم قال: ما روي أنه عليه الصالة وـروضة العلماء: إنها �سقط ل

 الَمْكتُوَ�ةَ 
ّ
رم� . أقول: و� هذا االستدالل نظر، ألنه إنما يدل ىلع أنها ال  ها » َصَالَة إَِال

مكتو�ة، و�ال لزم ـتص� بعد خروجه ال ىلع أنها �سقط باللكية وال تقىض بعد الفراغ من ال
 ].1/531 :محتارـلرد ا[ . »سّنة الظهر أيضاً أن ال تقىض 

 مختار:ـيف التحرير الو

اعلم ان : و لوقاية رشح ا يهل الربجندی فـ يؤ�ده ما قا...»  قد ذكره القهستانه الخ««
ان « : قوهل .  الظه��ة  كذا يف  قيل ال تقىض اصال،الر�ع قبل الظهر و اك بل اجلمعة ق ر�ع األ

،  ان سنة الظهر تقىض غ�ها من الـمتون و هل يف ذ ما قاإ » غ�هامتون وـال هذا مقتيض ما يف
التحرير . [» شية الـبـحر عـن احلانو� . مـن حا هأ ذ ال فرق إ  ن سـنة اجلمعة تـقىض يقتىض ا

 ].1/96 :مختارـال
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: سنت قبلی ظهر و  که پس سنت قبلی جمعه قضاء دارد و طرز اداء آن چنین است
و جمعه اداء شوند، چنانکه موالنا  ، بعد از سنن بعدي ظهر جمعه در صورت قضاء

این روش را ترجیح داده و بـه حدیث تـرمذي تمسک کرده  »عمدة الرعاية«عبدالحی در 

 . است

 ، يقدم الـر�عت� /عـند �مدو  /يوسف بـىأذا عــند ه »قـبل شفعة«:  قــوهل «
،  لعكس بامع الـصغ� ومنهم من ذكـر اخلالف  عض رشوح جاب كذا ذكر اختالفهما يف 

�شهد هل ما روی الرتمذی عن تت عن وقتها و الظهر الـقبلية فاالن سنة   صح هو اثلا�األو
عمدة [ . » بل الظهر، صالَّها بعد الر�عتـ�إذا فاتته األر�ع ق رسول اهللا : انه  ل�شة اع

 ].1/214 :الرعاية عيل رشح الوقاية

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 راالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهداندا

 قضاء سنت قبلی جمعه بعد از نماز جمعه

 : این مسئله فرمایند علماي دین مبین اسالم در چه می
شود، و سنت قبلی جمعه  می فردي بهنگام خواندن خطبه به مسجد در روز جمعه وارد

جمعه قضاء آورده  شود. حال آیا این چهار رکعت سنت قبلی جمعه بعد از از او فوت می
 شود یا خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

باشد،  حکم چهار رکعت قـبل از جـمعه مـانند چـهار رکـعت سـنت قبل از ظهر می
در صورت فوت شدن آن بنابر عذر فوق الذکر آنها را در وقت ظهر بعد از نماز جمعه 

 قضاء بیاورد.
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 الدر:  يفو

 بطر�ق اتلب«
ّ
ْهر و�ذا اجلمعة فإنه إن خاف فوت وال يَقْضيها إَال عية ...خبالف سنَّة الُظّ

ر�عة (يرت�ها) و�قتدي (ثم يأيت بها) ىلع أنها سنة (يف وقته) أي الظهر (قبل شفعه) عند 
ٍد، و�ه ُ�ْفىت. جوهرة   ].ط کویته1/531 :مختار مع ردـالدر ال[ . »�َمّ

 الرد: ويف

.  كما ال �ىف الظهر، قبل ر�ع قبل اجلمعة اكألأی احل�م األر�ع  »و�ذا اجلمعهة«:  قوهل «
  ىلإلم يعزه  ل�ن  �  الـقهسا   قد ذكره يفابلحر منقوال صـر�ا و  انه لـم يره يف  ظاهرهحبر و

روضـة  ل يف قا غ�ها ل�ن متون وـال  أن هذا مقتىض ما يف  نو ىت الـرساج احلا ذكراحد، و
.  هأ » مكتو�ةـال الإ ةمام فال صالذا خرج اإلإ :  قال نهأ ما روی ـل ء انها �سقط  العلما
 . رملی

 ال ىلع  ، نه انما يـدل عـ� انـها ال تص� بعد خروجههذا االستدالل نظر، أل �: و قولأ«
ال تقىض سنة الـظهر   اال لزم انالـمكتو�ه و ىض بعد الفراغ من لكـلية وال تق نها �سقط با ا 

ِ�يَمِت  إَِذا : « سلم و غ�هنه ورد ىف حديث م أيضا فا
ُ
َالةُ  أ   َصَالةَ  فَالَ  الصَّ

َّ
َمْكتُوَ�ةُ  إِال

ْ
اىل -»  ال

، سنة  غ�ها من انها نفل عندهنية و اخلا ما يف، و اتفاقا  أی»  انها سنة ىلع«:  قوهل  ن قال:أ
 مسئله االختالف يفـال يمـذكور فــالن ال عندهما فهو مـن تـرصف الـمـصنف� 

 �م حققه يف ق علـى وقوعها سنة  هو اتفائها و ق عـ� قضا خ�، واالتفا أو تاتقديمها 
، ل�ن  عليه الـمتونقول وأ »و�ه يفىت«منية قوهل: ـال  رشحابلحر وانلهر و  تبعه يفو الفتح  

 �ر، و مختاـىب انه ال العتا وی  فتا �االمداد و تقديم الـر�عت� قال يف الـفتح  رجح يف
ر�ع قبل الظهر ذا فاتته األإاكن  انه«:  �شة ، حلديث اع أنه اصح سالم اإل  مبسوط شيخ 

ل  ، قا احلديث\. و  هن ا ضيخا مع قا جا �ذا يف، و حنيفه وهو قول أىب»  يصليهن بعد الر�عت�
 ].ط کویته1/531 :محتارـرد ال[ . »الرتمذی حسن غـر�ب فتح
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 مختار:ـالـتحرير ال و جاء يف

اعــلم : و شـــرح الوقاية ييؤ�ده ما قاهل الـربجندی فـ»  ذكره القهستا� قدو«:  قوهل«
 ].1/96 :مختارـالتحرير ال. [»اكألر�ع قـبل الظهر.الخ... ر�ــع قـبل الـجـمعة . األ أن

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه13/1/1410داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 رك شده قبل از نماز جمعه را بعد از نماز بخوانداي تهسنت

شود و امام را در حالت خطابه یا  اگر نمازگذاري که در روز جمعه وارد مسجد می
، قضاء  ، حال بـعد از اداي فرض بیند و سنت قبلی جمعه را نـخوانـده نماز جمعه می

 سنت قبل از جمعه بر او الزم است یا خیر؟

 اباجلواب باسم ملهم الصو

هاي بعدي جمعه  را بعد از سنت از او سنت بخاطر تأخیر ساقط نشده است لذا آن
 بخواند.

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .شه3/11/1370داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 ز جمعه در زندان با جماعت خواندن نماز رو

 : که فرمایند علماي دین در این مسئله  چه می
ها در زندان جایز است یا  در روز جمعه نماز ظهر را با جماعت خواندن براي زندانی

 خیر ؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب
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که در زندان شهر هستند، براي آنها نماز ظهر را با جماعت خواندن در روز  زندانیانی
 . بلکه باید تنها بدون جماعت بخوانند. جمعه جایز نیست

 الد ر:  يفو

معة و اجل  ملعذور و مسجون و مسافر اداء الظهر جبماعة ىف مرص قبل حتر�ما  و كره«
 ].ط بیروت2/157 :مختار مع الردـالدر ال[ . »رضة معاـصورة العة و اجلما بعدها تلقليل 

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .شه9/3/1371داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 به به زبان غیر عربیخـواندن خط

 ؟  حکـم خواندن خطبه به زبان غیر عربی چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 .  هاي غیر عربی مکروه است خواندن خطبه به زبان عربی سنت و به زبان

 :/ت بواحسناأل  ليک ما قاإ

حق  مراد بالـجواز هو جلـواز يفـاللوا، و ز كذا قا و بغ�ها جا أ  رسية لفا فلو خطب با«
حة  االبا جلواز بمع�   تصح بها الصلـوة ال ا، و داء الرشطية أل  نه ي�ىف أ  الصلـوه بمع�

 ن الـخطبه بغ� الـعر�ية خالف السنة الـمتوارثة من انليب أ يف كنه ال ش ، فا مطلقةـال
حاشية [ . » اهلندية فيهارسية و ر الفا ة اال شعا ذا قراء�، و بة فـيكون مكروها حتر�ما ـحاالصو

 ].1/242 رشح وقاية للعالمه عبد احلي اللكهنوي:

. منها الـحمد  ء شياأهلم جرا فتنقحنا وجود و  ئه خلفاو ولـما الحظنا خطب انلىب«
ء لـلمسلم�  ايه والـداع  تلقوی وتالوة مـر بااألو انليب الصلوة ىلعدت� و والشها

ل هأكونها عر�ية فال ستمرار  اما و : قوهل ىلإ-�ون الـخطبة عر�ية والـمسلمات و
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طبون  مـخاـقايلم اكن الكث� من األ  رب به مع أن يف مغاـرق وال مشاـال يمسـلم� فــال 
 ].1/354 :الفقه جواهر، نقل از مؤطا لالمام ويل اهللا الدهلويـفي رشح الطمص. [»اعجمي�

، خواندن خطبه به زبان  حمودیه، فتاواي م نیز در فتاوي دار العلوم دیوبند، امداد الفتاوي

 .1/432 :امداد الفتاوي.5/144 فتاوي دار العلوم دیوبند:[ اند. غیر عربی را مکروه گفته

  ].2/292 فتاواي محمودیه:

 علم بالصواب أواهللا 

  -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه26/11/1418 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 ، و استماع آن ربیایراد سخن در خالل خطبه ع

که در وسط خطبه عربی جمعه مطالبی را به زبان   سوال: آیا براي امام جایز است
 فارسی بیان نماید؟ و اگر درست است آیا استماع آن خطبه عربی واجب است یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 امر ، مسائل مورد نظرش از قبیل تواند بقدر ضرورت درمیان خطبه عربی امام می
کند و استماع این مسائل مانند خطبه بر سامعین الزم  بمعروف و نهی از منکر را بیان 

شود لذا استماع آن همچون  خطبه عربی مطرح می کلمات غیر عربی چون در . و است
 . خطبه عربی الزم است

 الدرالـمختار: يفو

 ].1/403 د:مع رمختار ـالدر ال[ . »... ع الخ ىت بما يفوت االستما فال يأ «

 قال الشامي:

فيحرم أ�ل ورشب  ،أن لك ما حرم يف الصالة حرم يف اخلطبة»: باب اجلمعة«سيأيت يف «
معروف ـو�م ولو �سبيحاً، أو رد سالم، أو أمراً بمعروف إال من اخلطيب ألن األمر بال
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 ].1/403 :محتارـرد ال[ .» منها بال فرق ب� قر�ب و�عيد يف األصح

 : ةالـهندي يف 

فتح  . كذا يف ل اخلطبة اال أن ي�ون امرا بمعروف حا أن يتلكم يف  ��ره للخطيبو «
 ].8/99 :عالءالسنن.ا1/147 :اهلندية[ . »الـقدير

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 عیدین ،همسایل به زبـان غـیر عـربی در خـالل خطبه جمع ایراد 

کردن و مطرح نمودن   : در بین خطبه نماز جمعه و عیدین به فارسی صحبت سوال
 مسائل روزمره چه حکمی دارد؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

بمعروف و نهی از  تواند مطالبی از قبیل امر بین خطبه جمعه و عیدین خطیب می در
 . زم استه عربی الکند واستماع آن همچون خطب منکر یا احکام دیگر را بیان 

 الـرد: يفو

حيث قال: و�ُستفاد من الكمهم أن » ابَلْحر«هو من تتمة الكم  »وهكذا الخ«قوهل: «
اخلطيب إذا رأى حاجة إىل معرفة بعض األحاكم فإنه يعلمهم إياها يف خطبة اجلمعة، 

ة كما ال خصوصاً و� زماننا لكرثة اجلهل وقلة العلم، فينبيغ أن يعلمهم فيها أحاكم الصال
 ].1/618 :محتارـرد ال. [».ه�ىف ا

فيحرم أ�ل ورشب و�م  ،أن لك ما حرم يف الصالة حرم يف اخلطبة»: باب اجلمعة«يف «
معروف منها بال ـولو �سبيحاً، أو رد سالم، أو أمراً بمعروف إال من اخلطيب ألن األمر بال

 :اعالء السنن. 1/147 ندیه:. ه1/403 :محتارـرد ال[ . »فرق ب� قر�ب و�عيد يف األصح
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8/99.[ 

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه4/12/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 دعاي دست جمعی در خطبه عربی

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم درمسائل ذیل چه می
 ي بلند. ها با صدا گفتن مقتدي کردن خطیب در خطبه و آمین  دعا -1
 .  ها با صداي بلند در بین خطبه خواندن درود توسط مقتدي -2

 اجلواب باسم ملهم الصواب

  کردن دست و آمین ها بلند کردن خطیب در خطبه جمعه براي مقتدي در وقت دعا
. البتـه در دلشان بخوانند  گفتن با صداي بلند، و همچنین خواندن درود درست نیست

 اشکالی ندارد. 

 لـرد:يف او

اعء ال �وز للقوم َرفْع ايلدين وال تأم� « وقال ابلقايل يف �ترصه: و�ذا رشع يف ادُلّ
حيح هو األول  بالِلّْسان َجْهراً، فإن فعلوا ذلك أثموا، وقيل أساؤوا وال إثم عليهم، والَصّ

ه و�ذلك إذا ذكر انليب ال �وز أن يصلُّوا عليه باجلهر بل بالقلب، وعلي ،وعليه الفتوى
 ].ط بیروت1/606 :محتارـرد ال[ . »الَفتْوى

 الـصواب انه يص� يفاسمه و  ع عند سما الـنىب  الصالة علـى  و�ذا اختلـفوا يف «
 ].1/151: اهلندية. 2/156 :البحر الرائق [ . »القدير كما ىف فتح  . نفسه 

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه4/12/1418دارالعلوم زاهدان داراالفتاء حوزه علمیه 
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 مدت تکبیر تشریق 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 ، ابتداء و پایان آن را بنویسید.  تکبیر تشریق تا چند روز است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، و پایان آن بعد از نماز  ) شروع (نهم ذوالحجه  تکبیر تشریق بعد از نماز فجر روز عرفه
 . که بمدت پنج روز، یا تعداد بیست و سه نماز است باشد، می روز سیزدهم ذوالحجه  عصر

 يف الدر:و

وقاال بوجو�ه فور لك فرض ُمْطلقاً  ولو منفرداً أو مسافراً أو امرأة ألنَّه تبع للَمْكتو�ة «
ة إىل عرص ايلوم اخلامس آخر أيام الترَّْش�ق، وعليه االْعتماد والَعَمل والَفتْوى يف  اعَمّ

ْعصار
َ
ْمصار و�فة األ

َ
 .١/152:  اهلندية. اللفظ لهو 1/620 :مختار هبامش الردـالدر ال. [»األ

  ].2/165 :البحر الرائق

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

ر اثناي / درود خواندن با صداي بلند د صحبت کردن در خطبه عربی جمعه
 خطبه

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می
در بعضی مناطق اهل سنت در خطبه اول بعد از حمد و ثنا خطیب جمعه به فارسی 

شود شنوندگان با صداي  گرفته مـی گاهی اسم مبارك پیامبر اکرم کند و گاه صحبت می
داي بلند از نظر شرعی آیا خواندن خطبه به فارسی و درود با ص ،فرستند بلند درود می

 اشکالی دارد یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب 
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شود، چون شرط جمعه دیده شده  با خطبه دادن به زبان غیر عربی خطبه و نماز ادا می
و ائمه اربعه چنین عملی  است اما این عمل مکروه تحریمی است چون در زمان پیامبر

 . دیده نشده است
.ق مفصال در ه 1418سال   6 مانی حفظه اهللا در مجله البالغ عالمه مفتی محمد تقی عث

 . بیش از هیجده صفحه بحث نموده است
تواند مطالبی را از قبیل امر بمعروف و نهی از منکر و یا احکام دیگر  در بین خطبه می

خطبه عربی الزم  شوند استماع آن مثل کند، و چون در خطبه عربی مطرح می  را بیان
 .است

 :درال ويف

 .»هكذا لك ح�م احتيج ايلهوان يعلم انلاس فيها و«

 :الرد يفو

و�ُستفاد من الكمهم أن  :حيث قال» ابَلْحر«هو من تتمة الكم  »وهكذا الخ«قوهل: «

اخلطيب إذا رأى حاجة إىل معرفة بعض األحاكم فإنه يعلمهم إياها يف خطبة اجلمعة، 
ينبيغ أن يعلمهم فيها أحاكم الصالة كما ال خصوصاً و� زماننا لكرثة اجلهل وقلة العلم، ف

 ].1/618 :محتارـرد ال[ . »�ىف

 : اهلنديه يفو

فتح  ن امـراً بمعروف كذا يف حال اخلـطبة اال ان ي�و ��ره للخطيب ان يتلكم يفو«
 ].8/99 :اعالء السنن.1/147 :اهلندية[ . »القدير

سکوت اختیار نموده خطبه شنوندگان در اثناي خطبه نباید درود بفرستند و باید 
 . کنند چون استماع خطبه واجب است راگوش

 : اخلانية يقال فـ

ن �سكت ألوالسالم بل �ستمع و ةومشا�نا قالوا بانه ال يص� ىلع انلىب عليه الصلو«
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 :اخلانية هبامش اهلندية[ . » مكنة بعد هذه احلالة الصلوة ىلع انلىباالستماع فرض و

1/182.[ 

 م بالصوابعلأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه20/5/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 شرایط وجوب نماز جمعه و عید

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
کـه در آن برادران اهل سنت نماز جمعه و عید ندارند، شخصی در شهر یا در حومه آن

کیلومتر از این  که تقریباً سی و پنج  ید به شهر دیگريکند و براي اداي نماز ع زندگی می
 .رود شهر دور است می

آن نماز عید بخواند  خواهد در که می آیا جایز است قربانی را قبل از رفتن به شهري
 ذبح نماید؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که ساکنین آن شهر نماز  کند که در شهر یا حومه چنان شهري سکونت می شخصی
که قربانی را بعد از طلوع فجر صادق   و عید ندارند براي چنین شخصی جایز است جمعه

ذبح نماید زیرا که چنین شهر و حومه آن حکم روستا را دارند. و براي فرد روستایی جایز 
که بعد از طلوع فجر قربانی خود را ذبح نماید زیرا علت عدم جواز ذبح قربانی   است

که در روستا  ی و غافل ماندن از نماز عید است و براي فردياحتمال مشغول شدن به قربان
شود این امر پیش  که در آنجا نماز عید اقامه نمی کند و یا در شهر یا حومه آن زندگی می

 .آید نمی

 :التنوير و يف

 . »غ�ه �عد طلوع فجر يوم انلحر ان ذبح يفمرص و ول وقتها بعد الصلوة ان ذبح يفأو«
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 :الرد ويف

وقد قال قاضيخان: فأما  ،مرص شامل ألهل ابلواديـأي غ� ال» إن ذبح يف غ�ه«قوهل: «

 :محتارـرد ال[.  »أهل السواد والقرى والر�اطات عندنا �وز هلم اتلضحية بعد طلوع الفجر

5/224.[ 

 :حاشيه الطحطاوی علی الدر قال يف

َْومِ  :صل فيه قوهلاأل« َل �ُُسِكنَا يِف َهَذا ايلْ َوّ
َ
ْضِحيَّةُ  إَنّ أ

ُ
الُة ُ�َمّ األ قَاَل َذلَِك يِف َحِقّ  ،الَصّ

َقَروِِيّ إْذ ال َصالَة 
ْ
ِخِ� َ�ْن ال

ْ
ْ ال �َْشَتِغَل بَِها َ�نَْها فَال َمْعَ� لِلتَّأ

َ
ِعيِد يك

ْ
َمْن َعلَيِْه َصالُة ال

 ].6/4 :الكنز كذا يف الزيلعي عىل 4/163 :حاشية الطحطاوي[ . »َعلَيِْه ز�ليع

 الدر: يـوقال ف

از�ة«و� «   .»مْختارـب�ه فيها فتنة فلم يصلوا وضحوا بعد طلوع الفجر جاز يف ال»: الزَبّ

 :الرد يفو

و�  ».إتقا�«ألَنّ ابل�َة صارت يف هذا احل�م اكلسواد.  »مْختارـجاز يف ال«قولـه: «
 ].5/74 :الصنائعكذا يف البدائع  5/224 :محتارـرد ال[ . »وعليه الَفتْوى »: اتلاترخانية«

 علم بالصوابأواهللا 

  -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه8/1/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

  کبیره نماز جمعه در قـصبه 

 :فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
که شهـرك داراي چهارصد   ، ما اهالی و ساکنان شهرك بنام روستاي بهمن آباد زیرکوه

، درمانگاه، خـانه  باشد و از تمام امکانات مثل مسـجد بزرگ، بـیمارستان ر میخانوا
، مـدرسه راهـنمایی و دبسـتان برخوردار هستیم و تمام  ، حـمام ، مـخابرات بـهداشت
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ها با آجر و سیمان ساخته شده و مجهـز به برق سراسري و لوله کشی آب  ساختمان
هرك فـراهـم است و حتی از روستاهاي دیگر هم باشد و تمام ضروریات زندگی در ش می

باشد از قبیل خیابان اصلی  کنند و نقشه شهرك مثل نقشه شهر می به این شهرك رجوع می
لیکن  ، ( ، مسکن ، چراگاه رو، مزرعه ، پیاده ، پارکینگ و فرعی حد و حدود، چـهارراه، فلکه

عل متروك و در نقشه و نزد اهل بعلت نبودن امکانات براي مردم و مسئولین بعضیها بالف
کنار خیابان روبروي  فن و اهـالی مشخص) و همینطور مکان و جایگاه براي ساختن دکان 

تقریباً رو به افزایش بود  1376که این امـر قبل از زلزله  ، نیز در نظرگرفته شده است هم
که به علت   حتی در یک ردیف ما هفت دکان مختلف و در ردیف مقابل سه دکان داشتیم

گردید و فی الحال نسبت به دایر کردن آنـها بـعلت کـمبود اقتصادي و   زلزله تخریب
کنیم چند تا دکان دایر است و  ، لیکن اگر از ابتداي شهرك تا انتها نظر مالی اقدام نشده

آنهم در مقابل هم قرار ندارند و این نکته را عرض کنم که در آینده نه چندان دور تمام 
، بنیاد مسکن  شد، زیرا براي ساخت و ساز دکان هاي تخریب شده بازسازي خواهد دکان
 .جا یعنی کنار خیابان را در نظرگـرفته است همین

و مذهب حنفی آیا در  گرفتن قوانین اسالم و پیروي از شرع محمدي لذا با در نظر
اي  کننده قانعچـنین شـهرکی اقـامه نـماز جمعه درست است یـا خـیر؟ لطـفاً توضیحات 

خوذ نباشیم چونکه هر دو  که نزد خدا جهت اقامه جمعه و یا ترك آن ما ارائه بفرمائید
 .) در جا و منزلت خود قابل قبول و در غیـر محل متروك و مذموم است اقامه و ترك (

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

ولیه ارزاق روستاي مزبور با داشتن جمعیت چهار صد خانوار و تامین ضـروریات ا
باشد و اداي نماز  عمومی و بهداشتی درمانی مردم آنجا و اطراف در حکم قصبه کبیره می

 .جمعه در آنجا درست است
بنقل از ارکان اربعه در امداد الفتاوي  /حضرت عالمه محقق موالنا اشرفعلی تهانوي

 :نویسد می
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اال�سان  حاجة مرص موضع يندفعـو�ن مطلع االرسار اىب قدس رسه يفىت بان ال«
من يبيع طعاماً والكسوة الرضور�ة وان ي�ون  كن هنا الرضور�ة من األ�ل بأن ي�و

 ].114: ص :هبنقل از ارکان اربع امداد الفتاوي[ . »هيلهم كث�اً أإهل حرف �تاج أهناک 

 :محتارـرد ال ويف

رد [ . »واقسأالقصبات والقری الكب�ة الىت فيها  : تقع فرضاً يف وعبارة القهستا�«

 ].1/590 :محتارـال

هـم به وجوب نماز جمعه  /حضرت عالمه فقیه النفس موالنا رشید احمد گنگوهی
 ].1/419 امداد الفتاوي:[ . است نفر باشد فتوي داده 3000که تعداد نفوس آن   در شهري

 :اند نوشته /و حضرت عالمه موالنا اشرفعلی تهانوي
ستقل وجود دارد و در عرف به آن بازار گفته هاي م هایی که دکان در چنین محل«
گفته  کبیره و مصر  گردد به آنها قصبه شود و مایحتاج ضروري اهالی ازآنها تامین می می

امداد [ شود و مصر بودن یک مکان بنابر روایت اصح بسـتگی بـه عـرف دارد. می

 ].454، 455، 1/470 :الفتاوي

، نـماز جمعه  یدا شدن شکل ظاهري بـازار در آنها و پ تذکر: ولی بعد از بنا شدن دکان

 . وهذا هو األحوطرا اقامه کنند. 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه8/1/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

  نماز جمعه در روستا

، یک  کدکان کوچ 5خانوار، داراي  130الی  120: روستایی با جمعیت بالغ بر  سؤال
) یک مدرسه  که در دست احداث است ، یک مرکـز مخابرات ( شرکت نفت و گازوئیل
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کیلومتر  20، یک مسجد و از یک طرف روستا با دهداري و پاسگاه حدود  دولتی ابتدائی
کیلومتري آن قرار  25کوچک در حدود   فاصله دارد اما از جانب دیگر روستا یک شهـرك

که آنها واجد شـرایط نیستند. با این  در مجاور آن است دارد. ولی روستاهاي زیادي
که در آنجا نماز جمعه و   اوصافی که براي روستاي مذکور بیان شـد آیـا درست است

 ؟ عـید خوانده شود یا نه
 الجواب باسم ملهم الصواب 

باید دانست که بـراي صحت جمعه فی القري شرایط متعددي وجود دارد منجمله آنها 
هاي متعدد در دو سمت خیابان به شکل بازار، دارا بودن بعضی از  دن بازار و دکاندارا بو

ها  ، اما در قریه امکانات شهر یا روستا و قریه بزرگ که قائم مقام شهـر باشد، داشتن قاضی
باشد. چون روستاي شما از این شرایط خالی  هاي کوچک نماز جمعه درست نمی و محله

 .، اقامه نماز جمعه در این روستا درست نیست وجـود شرایطاست لذا بـه عـلت عـدم 

 :مراقی الفالح يوفـ

حاكم و�قيم م� وقاض مقيمون بها ينفذ األأی ب� هل مفىت وآمصـر لك موضع ـال«
  ].419 :مراقيـال یحاشية الطحطاوي عل[ . »احلدود

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه3/12/1419دارالعلوم زاهدان داراالفتاء حوزه علمیه 

 



 
 

 باب الجنائز

 کند  کسی که خودکشی می نماز جنازه بر 

 کند، بر وي نماز جنازه خوانده شود یا خیر؟  که خود را قتل  : شخصی مسئله

 اجلواب باسم ملهم الصواب

شود، زیرا آن شخص  خوانده میاو نماز جنازه  کند بر که خود را قتل می شخـصی 
  .ق است لیکن فساد او تا حد نفسش محدود است و او باغی جان خود استچه فاساگـر

 يف الدر:

َمْن َ�تََل َ�ْفسه ولو عمداً يغسل و�ص� عليه به ُ�ْفىت، و�ن اكن أعظم وزراً من قاتل «
 .»غ�ه

 ويف الشامية:

ر فساق به یفْتى ألنَّه فاسقٌ غیر ساع فی األَرض بالفساد وإن کان باغیاً على نفسه کسائ«

 ].1/643 :محتارـرد ال[ . »زّیلعی«المسلمین. 

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 نماز جنازه بر اموات متعدد

 : چه می فرمایند علماي دین در مسئله ذیل
کی را جدا جدا نماز ، یکبار حاضر شوند، هر ی کودك اگر دو میت یکی بالغ و دیگري 

 جنازه دهند یا هر دو را یکبار؟ 
در صورت ثانی به چه ترتیب نهاده شوند و بعد از تکبیر سوم دعاي بالغین خوانده 

 



 359  : باب الجنائزةکتاب الصال

 ؟ کودکان شود یا دعاي 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که هر یکی جدا، جدا نماز جنازه داده شود و اگر هـر دو را یکجا نماز  بهتر است
 . کدام را اختیار کنند درست است این سه صورت دارد که هر جنازه دادند،

 کودك با پاهاي مرد متصل شود. سر -1
کودك برابر شانه مرد بالغ و جلوتر از مرد بالغ  میت بالغ نزدیک امام باشد و سر -2
 باشد.
هر دو میت برابر باشند و میت بالغ نزدیک به امام باشد و میت کودك جلوتر از  -3

 .  مرد بالغ

 :الدر محتارعىلـد الر [ تکبیر و بعد از دعاء بالغین دعاء کودکان را بخواند. بعد از 

 ].1/598 :كذا يف الدر باب اجلنائزط کویته.1/648

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 ا بر هر یکی جداگانهخوانده شود یهاي متعدد یک نماز جنازه  بر مـرده

؟ آیا نماز  ها زیاد باشند ترتیب نماز جنازه آنها چگونه است : اگر تعداد جنازه ســوال
 ؟ جنازه هر یکی را جدا بخوانند یا بر همه یک نماز کافیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ر همه ها زیاد باشند بر هر یکی جداگانه نماز جنازه بخوانند. و اگر ب جنازه اگر تعداد
که بر هر یکی انفراداً   یک نماز جنازه بخوانند نیز جایز است ولی اولی و بهتر آن است

 نماز جنازه بخوانند.
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 يف الدر:و

فَْضل «
َ
الة ىلع لِكّ واحدة أو� من اجلَْمع وَ�ْقديم األ و�َذا اْجتمعت اجلنائز فإِفْراد الَصّ

فْضل و�ْن مَجََع جاَز، ثَمّ إْن َشاَء َجَعَل 
َ
فَْضلـهم، و�ْن شاَء أ

َ
اً واحداً وقام عند أ اجلنائز صَفّ

ا ي� اإلمام  َف واحد حبيث ي�ون َصْدر لك جنازة مَمّ
ْ
جعلـها صفاً ما ي� القبلة واحداً َخل

 :محتارـرد ال[ . »مقصودـيلقوم حبذاء َصْدر اللك، و�ْن جعلـها درجاً فحسن حلصول ال

1/648.[ 

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه19/7/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 خته شود یا خیر قمیص میت دو

 که آیا قمیص میت دوخته شود یا خیر؟  فرمایند علماي دین چه می
اي دیگر  اي مـعتقدند که دوخته شـود و عده اند عـده علماء در اینمورد اختالف نموده

کتب جامع الرموز و  که معتقد به دوختن هستند از کسانی  معتقد به دوختن آن نیستند،

 آورند. النفیس دلیل می خزانة

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اید که در جواز و عدم جواز  که درباره دوختن اختالف دارند تصریح نکرده علمائی 
است یا در افضلیت اگر صورت اول است پس اختالف درست نیست زیرا که هر دو 

 . ایز و مشروع استبقه ج طر

 اعالء السنن:   يفو

اصل العنق بال جيب   قوهل والـقميص من  فتح الـقدير، صفة القميص ذكـره يفو«
زل  جليب الـشق انلا ن يـراد باأ�ونه بال جيب بعيد اال ىف و الـاك كذا يف �م� و ودخر�ص 

الوقايه  ية ورشح دااكلـه معروفة ـالكتب ال هذه الـصفة لـم تذكر يفو هالـصدر. ا عـى
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 : ل قاالـمصىف و  يف /ه ولـى اهللا ا لم يراع بها العالمة شا ذلوالكنـز. و
که ازار و قمیص پوشانند دوخته باشد یا نادوخته با دخریص باشد یا   و یـا ایـن است

  ها بغیرآن زیرا که استعمال لفظ قـمیص برمـخیط مـدخرص است .

، موالنا رشيد  عرصه ، فقيه احلنفية يف محدثـالعالمة ال  مو�ـوقته ال  �ذا لم يعبأ شيخو
كذا نقلـه منه سيدی   الىح ميص كق  ن قميص الـميت  قد افىت بابهذه القيود و  /امحد

ن الـميت ال �تاج  با كل بـذال ر عمن قا �م�ن االعتذا، و تهم مت بر� وشيىخ دا
 ].8/240 :اعالء السنن[ . ».اه لـيهإ

بصراحت ثابت شد که هر دو طریقه جایزاند البته در دیار   /اه ولی اهللاز عبارت ش
قمیص غیر مخیط و غیـر مدخرص بوده و جاي تردد بود که قمیص  آن بزرگوار عمل بر

که خالف استعمال و خالف مـروج است جایـز باشد لهذا براي ازاله   مخیط مدخرص
 .  ه.ا بـر مـخیط مـدخرص است این تردد، فرمود: زیـرا کـه اسـتعمال لفظ قـمیص
اعتنایی  » و کمین  بال جیب و دخریص « از همین جهت موالنا رشید احمد به این قیود

 /. چنانچه مالنا اشرفعلی که قمیص مرده مثل قمیص زنده است  است نکرده و فتوا داده
 . کرده است این فتواي وي را نقل

مدخرص بود، اکنون  مدخرص و غیرمخیط و  این تحقیق درباره جواز مخیط و غیر
دلیل آوردن  . از دیده شود که عمل مردم بر قمیص مدخرص بوده و یا بر غیر مدخرص

براي جواز قمیص مخیط و مدخرص و نه براي جواز قمیص  /حضرت شاه ولی اهللا
قمیص غیر  /شود که در دیارحضرت شاه ولی اهللا غیر مخیط و غیر مدخرص معلوم می

رض مروج بود، لهذا در جوازش تردد نبوده و نیاز براي ذکر دلیل مخیط و غیر مدخ
که این چرا جایز باشد، با  نیفتاده بلکه قمیص مخیط و مدخرص جاي تردد بوده 

ایـن فرمود: زیرا که استعمال لفظ . بنابر ستعمال و رواج مـردم استوجودیکه خالف ا
 . ه. ا قمیص بر مخیط مدخرص است

 که ناقل قول و فتواي موالنا رشید ( /یار حضرت موالنا اشرفعلیکه در د  باز ببینیم
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. در بهشتی زیـور حصه دوم  ) چه نوع قمیص مروج بوده است است  /احمد گنگوهی
 نویسد: می 79). ص  مدلل و مکمل (

کند بر چارپایی لفافه را و بر آن ازار را و سپس حصه پرین   سپس چار پایی را پهن
کرده و بگذارد باز  کند و حصه باالیی قمیص را به طرف سر جمع  ن قمیص را بر ازار په

مرده را آهسته بلند کرده بر چارپایی بخوابانید و حصه باالیی قمیص را از طرف سر میت 
 ... بگردانـید تا کـه در گلوي مـیت بـیاید بـاز بـطرف پـاهاي مـیت ببرید .الخ

شد.  یار موالنا اشرفعلی دوخته نمیاز عبارت بهشتی زیور واضح شد که قمیص در د
 فرمایند. که خود موالنا ظفراحمد صاحب چه می باز ببینیم 

  ال مدخرص فال ينبىغقميص غيـر �يط و  ميت يفـديارنا ت�ف� ال ع يف قد شاو «
الفتنة  ىلإمر ال �ب حبيث تؤدی أم ب ، واالهتما لـى الفتنة والوحشةإر عليه ألدائه  االن�ا

 ].6/196 :اعالء السنن[ . »ودغيـر �م

که   جوابش همان است  و اگر اختالف علماء در صورت ثانی یعنی افضلیت است پس

الخ  .» ر عليه فال ينبىغ االن�ا «:  گفتار خود که فرموده است به این  /موالنا ظفر احمد
... 

زرگ که اگر مطلب این دو ب و جواب عبارت جامع الرموز و خزانه النفیس این است 
) ایـن غیر مسلم است  و این احتمال بـعید است اینستکه دوختن قمیص واجب است (

، و اگر مقصد این دو  گفتار شاه ولی اهللا و عبارت اعالء السنن و عمل مسلمین بدلیل 
، پس در صورتی است کـه در آن دیـار رواج دوختن است نه دیار  بزرگ استحباب است

ىل إألدائه  «:  احمد که عـبارت مـوالنا ظفر  ، بدلیل تمایه قمیص غیر مخیط مروج اس

 ].-مدظله-نظریه استاد محترم موالنا مفتی خدانظر [ . »الـوحشةالفتنة و
از دوستان و بزرگواران آرزو دارم که براي کاري که غیر واجب است اینقدر اهتمام 

نیاز براي توجه این نکنند که باعث افتراق و نفرت مردم شود، کارهاي ضروري زیادند که 
هاي خود  کرام دارند و بگذارند که مردم طبق معمول خود که جایز هم است مرده  علماء
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 کنند.  را کفن و دفن
  -عفا اهللا عنه-دعا جو و دعا گو خدانظر 

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 بین نمازهاي سنت و فرض خـواندن نماز جنازه 

هاي جمعه و بـقیه نـمازها جایز است  : خواندن نماز جنازه بین فرض و سنت سـوال
 خیر؟ یا

 اجلواب باسم ملهم الصواب

گرمی و باران شـدید نباشد  ،  بهتر این است که اگر دیگر عوارض همچون سردي
 . ها قبل از نماز جنازه خوانده شود و مفتی به همین است سنت

 يف الدر:و

ه » ابَلْحر«ل�ْن يف « نة، وأقَرّ ِخ� اجلنازة عن الَسّ
ْ
قبيل األذان عن احلَليَِبّ الَفتْوى ىلع تَأ

الةـال َاق هلا بالَصّ
ْ
 ].1/611 :مختار باب العيدينـالدر ال[ . »مصِنّف ك�نَّه إحل

 مية حتت قول الدر: الـشا يفو

) عليها (أی  معةأی سنة اجل تقديم سنتها ( الفتوي ىلع  بل...»  ا خيف. الخ ذإاال «قوهل: «
 ].1/658 :محتار باب اجلنائزـرد ال. [»ب صالة العيد ول باأ مه يف مر تمايلع اجلنازة) و

بارد یا سردي و یا گرمی شدید  اما اگر عذري وجود داشته باشد، مثال باران بر مردم می
ت اشکالی ندارد که نماز خوانند در اینصور ها را در خانه خود می است و مردم سنت
 ها خوانده شود. جنازه قبل از سنت

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
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 .قه17/8/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 م در نماز جنازه قول مفـتی به در مورد محل ایستادن اما

ر نماز جنازه زن و مرد : لطفاً قول مفتی به را در مورد محل ایستادن امام د سؤال
 بنویسید. 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

بهتر اینستکه امام در نماز جنازه برابر سینه میت بایستد و در این حکـم مرد و زن با 
 هم تفاوتی ندارند.

 الدر:  يف

فاعۀ ویقوم اإلمام نَدباً بحذاء الصّدر مطْلقاً للرَّجل والمرأة ، ألنَّه محلُّ اإلیمان والشَّ «

 ].1/646 :محتار مع الردـالدر ال[ .»ألَجلـه

 : اهلنديه يفو

مام من الـميت للصلوة  حسن مواقـف اال هذا ار، و مرأة حبذاء الصدـاليقوم الرجل و «
 ].1/164 :اهلندية[ . »ز غ�ه جا ان وقف يف، و عليه

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه24/3/1419ارالعلوم زاهدان دار االفتاء حوزه علمیه د

 انتقال مرده پس از دفن به جاي دیگر

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در مورد مسئله ذیل چه می
است و در دو و نیم متري  ، چاهی جهت فاضالب حفر شده  در یک مدرسه راهنمایی

اال پس از حفر اند ح آن آثار قبري مشاهده شده و به این خاطر مسیر چاه را تغییـر داده
چند متر دیگر باز هم آثار قبري مشاهده می شود. حال باید چکار کرد؟ آیا کار را ادامه 
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گذارد و براي حفر  ؟ اگر چاهی دیگر حفـر کنیم دولت هـزینه در اخـتیار نمی بدهند یا نه
صورت رها کردن این چاه  ، پس در است همین چاه مبلغ شصت هزار تومان هزینه شده 

 کسی بدهد؟  مصرف شده را چه  هزینه

 اجلواب باسم ملهم الصواب

باشد،  عد از دفن آن بـدون عذر جایز نمیانتقال جسد مرده از جایی به جاي دیگر ب
. اما اگر عذري موجه موجود باشد در انتقال آن  احترامی میت است زیرا که در آن بی

هاي میت را  تمام استخوان اشکالی وجود ندارد، پس در صورت مذکور قبر را بار کرده،
کرده در قـبرستان مسـلمین دفـن نـمایند. چونکه اگر استخوان بماند در فاضالب  جمع 

بـاشد، و عذر موجهی هم وجود دارد و آن  تري می احترامی بزرگ گیرد و این بی  قرار می
ه شده و براي حفر چاه دیگري دولت هزین اینکه این چاه از بیت المال مسلمین حفر 

 دهد. نمی

 والدليل:

يِب َصْعَصَعةَ�ْن َ�بِْد  /مؤطا لالمام َمالٍِك ـ� ال: و قلنا«
َ
َنّ الَرّمْحِن بِْن أ

َ
نَُّه بَلََغُه، أ

َ
� ،

يُْل  لَِمَيّْ�ِ اَكنَا قَْد َحَفَر الَسّ نَْصاِرَ�ّـْ�ِ ُ�َمّ الَسّ
َ
َُموِح، وَ�بَْد اَ�ِّ بِْن َ�ْمٍرو األ

ْ
َ�ْمرو ْ�َن اجل

ُحٍد، فَ َ�رْبَ 
ُ
ْن اْستُْشِهَد يَْوَم أ يَْل، َوَ�نَا يِف َ�رْبٍ َواِحٍد، وَُهَما ِمَمّ ا يَِ� الَسّ ُحِفَر ُهَما، َوَ�َن َ�رْبُُهَما ِمَمّ

َحُدُهَما قَدْ 
َ
ْمِس، َوَ�َن أ

َ
َ�َّما َماتَا بِاأل

َ
ا َك� َ ا ِمْن َماَكنِِهَما، َفوُِجَدا لَْم َ�تََغَ�ّ َ ُجِرَح  َ�نُْهَما يِلَُغَ�ّ

رِْسلَْت فَرََجَعْت َكَما 
ُ
ِميَطْت يَُدُه َ�ْن ُجرِْحِه، ُ�َمّ أ

ُ
فَوََضَع يََدُه ىلَعَ ُجرِْحِه فَُدفَِن وَُهَو َكذلَِك، فَأ

ْرَ�ُعَ� َسنَةً 
َ
ُحٍد، َوَ�ْ�َ يَْوَم ُحِفَر َ�نُْهَما ِسٌتّ َوأ

ُ
مؤطا امام مالک کتاب  [ . »اَكنَْت، َوَ�َن َ�ْ�َ أ

 .]اجلهاد

ىِب  َمعَ  ُدفِنَ  قَاَل  َجابِرٍ  َ�نْ «: ابخاري  خرج أو 
َ
ْخرَْجتُهُ  َحىتَّ  َ�ْفىِس  تَِطْب  فَلَمْ  رَُجٌل  أ

َ
 أ

تُهُ 
ْ
ن القرب ميت مـهل خيرج الباب  ،اجلنائزصحیح بخاري کتاب [ . »ِحَدةٍ  ىلَعَ  َ�رْبٍ  ىِف  فََجَعل

 ].اللحد لعلةو
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 : ل داود قا  بیأفی رواية و

ْخرَْجُتُه َ�ْعَد ِستَِّة أْشُهٍر َ�َما أنَْ�ْرُت ُدفَِن َمَع  «
َ
أيِب رَُجٌل فاََكَن يف َ�ْفيِس ِمْن َذلَِك َحاَجٌة فَأ

رَْض 
َ
ا يَِ� األ  ُشَعْ�َاٍت ُ�َنّ يف حِلْيَِتِه ِمَمّ

ّ
حتويل  اجلنائز،ابو داود کتاب [. »ِمنُْه َشيْئاً إَال

  ].مر حدثميت من موضع ألـال

 مذكور: ـرشح احلديث ال بخاری يفويف العمدة رشح ال

: فيه: جواز  ل قبل ذالك حبديث قاىل موضع آخر. وإقبـره  ميت عن ـال فيه جواز نقلو «
ميت من قربه لعلة، وقد ذكرناه مستوً�، ومن العلة أن ي�ون دفن بال غسل أو ـإخراج ال

عمدة القاري رشح [ . »ماوردي يف أحاكمهـمدفون فيها سيل أو نداوة، قاهل الـحلق األرض ال

 ].8/167،165 :بخاري

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 وضو، جنب و حائض غسل دادن میت توسط شخص بی

 یاخیر؟  ، جنب و بی وضو، مـیت را درست است  : آیا غسل دادن شخص حائض سوال

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 . و براي بی وضو اشکالی ندارد.  غسل دادن میت مکروه است  اي جنب و حائضبر

 لرد:  ا يف و

د ر. [»امداد ��ــره أن يـغسله جنب أو حائض،ميت وـال يندب الغسل من غسل «

 ].1/636 :محتار باب اجلنائزـال

 يف هندية: و

اكن  لـو، و ن ضيخا وی قا فتا كذا يف رة  لطها سل الـميت ىلع ا أن ي�ون اغ  ينبىغ «
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 :اهلندية[ . » معراج ادلرايةـال كذا يف ،  ز و ي�ره فرا جا ئض أو اك سل جنب أو حا الغا

1/159.[ 

 فيها:و

 ].1/159 :اهلندية. [»القنية لو اكن �دثا ال ي�ره اتفاقا هكذا يفو«

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه2/7/1418زاهدان داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم 

 کدام جهت باشد ، پاهاي او به  هنگام غسل میت

 :  فرمایند علماء در مورد این مسئله چه می
 کدام جهت باشد؟ ، پاهاي او به  در هنگام غسل میت -الف
 سوي قبله باشد اشکالی دارد یا خیر؟  احیاناً اگر پاهاي او به -ب

 اجلواب باسم ملهم الصواب

  که پاهایش بطرف قبله نباشد، بلکه طوري  ، سنت این است غسل میت: به هنگام  الف
 گذاشته شود که طرف راست میت بجانب قبله قرار گیرد. 

 الـمرقی: يفو

وجاز اإلستلقاء  موت ىلع يمينه ألنه السنةـأي من قرب من ال محترضـ�سن توجيه ال«
وجهه إىل القبلة دون  معاجلته ول�ن ترفع رأسه قليًال يلص�ـىلع ظهره ألنه أ�رس ل

 ]. 305ص :مراقي الفالح[ . »السماء

 لطحطاوی: شيه ا حا يفو

هو وی: و رشح الطحا ل يف الصالة قاالغسل و  �وضع هكذا يفو»  وجاز االستلقاء« : قوهل «
حاشية  [ . »الـمضمرات كذا يف ،  نه الـسنهفضل ألأول األاد، والز ل يف س قا العرف ب� انلا
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 ].305: ص :الطحطاوي

 ، سنت اینست که جانب راست او بجانب قبله باشد. با وجود جواز استلقاء میت
: هیچ اشکالی ندارد، بلکه هر طور میسر است بهمان نحو غسل داده شود و لو اینکه  ب

 پاها بطرف قبله قرار داشته باشند و قول اصح نزد شمس االئمه هـمین است. 

 ئمه الـرسخسی: األ ل شمس  قا

 . » الـموضع�ن و باختالف االما، كما تيرس فان ذلك �تلف انه يوضع   صحاأل«

 ].1/448 :رشح فتح القدير .132، 1/133 التتارخانیه:[

 ].1/158 :اهلندية[ . » تيسـر. الظهر�ه انه يوضع كما  االصح و «

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه24/1/1418 دانداراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاه

 کوچک توسط مرد یا زن   غسـل بچه

 : کرام در مورد مسئله ذیل فرمایند علماي چه می
و همچنین اگر  توانند او را غسل دهند یا خیر؟ اي فوت نموده آیا زنها می پسردو ساله

تواند که غسلش دهد یا خیر و از چه سن به بعد  اي فوت نمود آیا مرد می دختر بچه
 غسلش دهند تواند نمی

 اجلواب باسم ملهم الصواب

تا مادامیکه به سن تشخیص مسائل جنسی نرسیده در شریعت حکم غـیر مشتهات را 
تواند غسلش دهد. و  دارد یعنی اگر پسر باشد زن غسلش دهد و اگر دختر باشد مرد می

 توانند که غسلش دهند. نمی  بعد از آن

 الـبدائع: يفو

شت� ال بأس أن تغسله النساء، و�ذلك الصبية اليت ال ولو مات الصبـي اذلي ال �«
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�شت� إذا ماتت ال بأس أن يغسلها الرجال، ألن ح�م العورة غ� ثابت يف حق الصغ� 
 ].1/160 هندیه: .1/306 :بدائع الصنائع[ . »والصغ�ة

الـشـهوة يغسلهما الرجل  ذا لم يـبلـغا حدإالـصغ�ة الـصغ� و  ، الفتح  قال يف«
 ].1/636 :محتارـرد ال[ . »لنساءاو

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه26/11/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 غسل میت خنثی مشکل 

 :  این مسئله فرمایند علماي دین در چه می
 ؟ حـکم غسل خنثی مشکل چگونه است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 .حله بلوغ نزدیک شده یا بالغ شده است بجاي غسل تیمم داده شوداگر چنانچه به مر

 يف الدر:و

 .» مشلك لـو مراهقا واال فكغ�هـال اخلنيث   ممو�ي «

 يف الرد:و

 .»كما يعلم مم بعده الـمراد به هنا من بلغ حد الـشهوة   »مراهتا«:  قوهل «
 ا غسل دهند.توانند او ر اگر به حد شهوت نرسیده است زنان با مردان می

ذا لـم إالصغ�ة ل يف الفتح: الصغ� و ئر، قا صغاالر و أی من الصغا » اال فكغ�هو«قوهل «
، أن يتلكم  ن ي�ون قبل ، بأ صلاأل  قدره يف،ل والنساء و غا حد الـشهوة يغسلهما الرجايبل

 ].1/636 :محتارـرد ال[ .»ها

 علم بالصواب أواهللا 

 



 وايمحمود الفتا  370

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه27/11/1418فتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان داراال

 آب و علف و عدم امکانات حمل حکم وفات شخص در بیابان بی

اي اعم از ماشین  گونه وسیله آنجا آب نبود و هیچ که در اگر چنانچه شخصی در بیابانی 
 ؟  کرد، حکم آن چیست و شتر و غیره در دسترس نبود وفات 

 باجلواب باسم ملهم الصوا

 صورت مسئوله باید این میت را تیمم داده و بر او نماز خوانده شود و دفن گردد. در

 :  يف النخانيةو

ء طاهر ييمم  السفر وليس هناك ما ت الـرجل يف ذا ماإ، ف يغسل به  انعدام ما  � اثلاو «
 ].2/139 :التتارخانيه[ . » �ص� عليهو

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

ختر دانشجـوي رشته شود/ د از دست زدن جسد مرده غسـل واجب نـمی
 سر و گردن جسد مرده را دست بزند یا خیر؟  ،تواند دست دندانپزشکی می

،  ، من دختر و دانشجوي رشته دندانپزشکی هستم ضمن عرض سالم و خسته نباشی
کار کنیم و این درس را باید حتماً انجام دهیم و این   جسد انسانچون در درس ما باید بر 
کنیم یا خیر؟ و در صورت  ، آیا بعد از کار کردن با آن غسل جسد مسلمان هم نیست

مجبور بودن ما باید آن جسد را دست بزنیم البته ما فقط با قسمت سر و گردن آن کار 
 رد یا خیر؟دا   . آیا این موضوع از نظر شرع اشکالی داریم

 احکام بنده باشد راهنمایی بفرمایید.  که پاسخگوي سواالت  کتابی لطلفاً 
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

زیرا که  شود خواه جسد مسلمان باشد یا جسد کافر، این صورت غسل الرم نمی در
 باشد:  غسل در سه صورت واجب می

 . ) جماع یا خروج منی جنابت ( -1
 . انقطاع حیض -2
 .  فاسن  انقطاع -3

 باشد. در غیر اینصورت غـسل واجب و فرض نمی

 يف البدائع:و

بدائع [ . »س انلفا: الـغسل من اجلنابة واحلـيض و وض فثالثةاما الغسل الـمفرو «

 ].1/35 :الصنائع

  آید که جسدي میو صورت جسد، از استفناء چنین بر زدن سـر  اما در رابطه با دست
ه است لذا شـرعاً دست زدن آن اشکـالی ندارد زیرا که در شود جسد مرد کار می که بر آن 

باشد بلکه نفرت و تنافر پیدا  این صورت در دست زدن جسد تحریک غرائز جنسی نمی
 شود. می

 فرمایند: چنانچه عالمه حصکفی می

 .  » ذا امنإمس يدها فحتها و س بمصا ال �شت� فال بأ  اما الـعجوز اليتو «

 :/می شابدين الـ قال ابن عا

قال يف اذلخ�ة: و�ن اكنت عجوزاً ال �ُْشت� فال بأس  »ما العجوز...أو« قوهل:«
بمصافحتها أو مس يدها، و�ذلك إذا اكن شيخاً يأمن ىلع نفسه وعليها فال بأس أن 

 ].5/260 :محتارـرد ال[ .»يصافحها، و�ن اكَن ال يأمن ىلع نفسه أو عليها فليجتنب

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-ظر خدان
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 .ق ه25/10/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

هاي وي  که در صورت هموار نمودن زمین امکان خروج استخوان نبش قبري 
 باشد می

 فرمایند علماي دین در مسئله ذیل: چه می
 در درگیري فامیلی بشهادت رسـیده وي را در قـبرستان بابائیان 68برادرم در سال 

، لطفاً بفرمایبد آیا براي  متري رفته است 40ایم و االن قبر وي در طرح تفصیلی  دفن نموده
کرده و ما بقی جسد برادرم را از آنجا به قبرستان واقع   که قبر وي را نبش  ما جایز است

ارتفاع قرار دارد و از هموار نمودن  در جاده میرجاوه منتقل نماییم زیرا که قبر برادرم در
 باشد.  هاي وي می ین امکان بیرون آمدن استخوانزم

 اجلواب باسم ملهم الصواب

هاي مرحوم بیـرون  کنند اگر امکان دارد که استخوان در اینصورت که زمین را هموار
، با احترام  کرده  هاي وي را بیرون ، استخوان که قبل از هموار نمودن  آید بهتر این است

هاي  هاي مرده همانند احترام استخوان زیرا احترام استخوان تمام در جاي دیگر دفن نمایید
 باشد. زنده می

 والـدليل علی ما قلنا:

نَّ  اَع�َِشةَ  َ�نْ  « :/م امحد مسـند االما، و جه بـی داود، ابن ماأمشكوة عن ـال ويف 
َ
 رَُسوَل  أ

 ِ َميِِّت  َ�ْظمِ  َكرْسُ  :قَاَل  ا�َّ
ْ
 ].1714: حدیث رقم مشكوةـال مرقاة عىل[ . »َحيًّا َكَكرْسِهِ  ال

َُموِح، وَ�بَْد «لک  لما و اخرج ا 
ْ
َنّ َ�ْمرو ْ�َن اجل

َ
نَُّه بَلََغُه، أ

َ
عن عبدالرمحن بن عبداهللا �

يَْل، و�نا يف  ا يَِ� الَسّ يُْل قربهما، و�ن َ�رْبُهما مَمّ �ِ ...اَكنَا قَْد َحَفَر الَسّ نَْصارَِيّ
َ
اَ�ِّ بِْن َ�ْمٍرو األ

ا،  َ�رْبٍ  ا ِمْن َماَكنِِهَما، فَوُِجَدا لم ُ�َغَ�ّ َ ُحٍد، فحفر عنهما يلغَ�ّ
ُ
ن استشهد يَْوَم أ واحٍد، وهما ِمَمّ

 ].8/417 امام مالک: موطاـمسالك رشح الـجز الاو[ . » كأنهما ماتا باألْمِس 

 : مراقیـال  وی علی شية الـطحطا فی حاو
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ما روي أّن صالح بن ـل : �وز حتو�لـه لماء ىلع القرب فقيـوأما اثلالث إذا غلب ال«
ماء ثالثاً، فنظروا فإذا ـمنام، وهو يقول: حولو� عن قربي فقد آذا� الـاللـه رؤي يف العبيد

بتحو�لـه، وقال الفقيه أبو  بماء فأفىت ابن عباسـماء قد أصابه الـشقه اذلي ي� ال
جز كذا يف االو. 337 :مراقيـلا الطحطاوي عىل[ . »: �وز ذلك أيضاً، ثم رجع ومنعجعفر

 ]. 417/8 :مؤطاـمسالك رشح الـال

هل ُ�َْرُج الَمِيُّت ِمَن الَقرْبِ َواللَّْحِد « :/حتت قول البخاري /قال العالمة الكشمريي

ِلِعلٍَّة َو�ِره احلنفيُة إخراَجه إِال حلاجٍة شديدٍة، حىت قالوا إنَّه ال ُ�َْرُج و�ن سقط الَقرْبُ 
 ]. 2/480 :فيض الباري[ . »عليه

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 رد حیله اسقاط بحث مفصـل در مو

، مرقوم  شود را با تفصیل و ذکر ادله که از طرف میت ادا کرده می  لطفاً حکم اسقاطی
 دارید.

 اجلواب باسم ملهم الصواب

در رابـطه بـا حکم شرعی حیله  /، حضرت موالنا محمد شـفیع تانمفتی اعظم پاکس
 اش بـطور اخـتصار در ذیـل نـقل می شود: اي دارند که خالصه ، رساله اسقاط

که در   جواب این سوال «در مقدمه رساله چنین می فرمایند:  /حضرت مفتی صاحب
میت چه روشی اختیار ، حج و زکات و دیگر واجبات فوت شده  کفاره نماز، روزه اداي 

کتب فـقه موجود است و در  شود تا میت از گناه آنها سبک دوش شود؟ به تفصیل در
 گردد.  این رساله بطور خالصه درج می

اما قابل توجه است که امروزه در بسـیاري شهرها و روسـتاها، مـردم یک رسمی را 
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میت از کلیه فرایض و  ، کنند که توسط آن رسـم و حیله اند و گمان می اختیار کرده
گویا   کنند که را بـا چنان پـایبندیی ادا می شود، و آن ات فوت شده سبک دوش میواجب

هاي  را انجام ندهد، او را طعنه آن  ، حتی اگر کسی جزء فرایض تجهیز و تکفین میت است
 زنند. گوناگونی می

باره دور و درهاي متعددي  کالم فقهاء صورت که در  در این شک و تردیدي نیست
انند و نه رعایت د را نه عوام الناس می ، اما شرایط آن اسقاط با شرایط خاصی مذکور است

شود، بلکه براي سبکدوشی میت از تمام فرایض و واجـبات فوت شده نیز التفاتی  آنها می
گیرند. رسـم و حیله مذکور را یک عالج آسان و سهلی  ، و آنها را در نظر نمی نکرده

مقابل چند ریال و تومان  که در دانند ی میت از تمام فرایض و واجبات میبکدوشجهت س
 ،که انسان در تمام عمر در فکر نماز و روزه باشد  شود. پس چه نیازي است حاصل می

اش ساقط  ایض و واجبات فوت شدهبلکه بعد از مرگش در مقابل مبلغی تمام فـر
 شوند. می

طور اختصار و خالصه تحریر که آن را ب وشته شده جواب یک استفتاء ن این رساله در
 :  کنیم ، سپس جواب آن را نقل مینموده 

 : فرمایند علماي دین در مساله ذیل چه می
که بعد از نماز جنازه چند نفر جمع شده حلقه  اي مروج است در این منطقه حیله

رند. امام مسجد که آو با قرآن یکجا بسته و در حلقه می گیرند، ورثه میت مبلغی پول می
گیرد و الفاظ ذیل را بر آنها  ها را می در این جلسه حضور دارد، این قرآن شریف و پول

 خواند: می

رات والـمنذورات بعضها  ت والكفا الـفرايض والواجبا اهللا من  وقلك حق من حق«
هذه اعطيك هذه الـمنحة الـرش�فة علـى جز عن ادائـها و اديت و�عضها لم يؤد واالن اع

 . »ىل ان يغفرهل ء من اهللا تعا ط رجا الـنقودات ىف حيلة االسـقا
، نصفش را امام  دهند و بعد از گردانیدن آن سه مرتبه و در ملک یکدیگر قرار می
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کنند. زیدکه امام مسجدي است این  گیرد و نصف دیگر را بر فقرا و غرباء تقسیم می می
ور ثبوتی از ادله شرعی ندارد لهذا این بدعت گویدکه حیله مذک کرده و می حیله را ترك 

 . است
کنند و با وجودیکه زید حنفی  مردم زید را به خاطر ترك این رسم و حیله سرزنش می

گویند که این رسم آیا و  گویند، و براي اثبات آن می  می»  وهابی «المذهب است او را 
 .  اجداد ما است

 بر حق است یا خیر؟» زید «آیا   : الف
 ؟ : حکـم شرعی حیله مذکور چیست ب
 در مقابله با این رسم مصیب است یا خیر؟» زید : « ج
ء میت می باشد که درمیان ورثه مشترك  کهها این پول از تر در بعضی از صورت  د:
 باشند. آن حاضر نمی ، حتی بعضی از ورثه دراست
 گاهی بعضی از ورثه یتیم هستند؟  :ه

 ؟ شرع جایزاست از مال متروکه میت از نظراي  و: آیا این چنین حیله
 : براي افراد مذکور گرفتن آن درست است یا خیر؟  ز

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اند که  اي از فقهاي کرام براي چنان شخصی جایز قرار داده حیله اسقاط یا دور را عده
رصتی براي فرایضی از قبیل نماز، روزه و غیره از او فوت شده است و در حیات خود ف

، و هنگام  را داشته است قضا آوردن آنها بدست نیاورده است با وجودیکه توانایی آن
) آن فدیه  3/1(  که از یک سوم ، و مال متروکه آن بقدري نباشد است مرگ وصیت نموده

 کرده شود. هاي فوت شده و غیره اداء نماز و روزه
کرده بخورند و مقدار  بین خود تقسیم  ء بجا مانده از وي را ورثه نه اینکه مال متروکه

هاي  کتاب را برداشته و حیله مذکور را اختیار نمایند و مردم را فریب دهند. در کمی از آن

، شامی و غیره مساله مذکور به صراحت موجود است و درکتب مختارـالدر اله همچون فق
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شود  ه پول داده میک : به شخصی شرایط حیله یکی این است که از  مذکورنیز تصریح شده
که بخواهد   نوع تصرفی و در هر جایی او را بدرستی مالک و مختار آن قرار دهند که هر

دارد، زیرا  میگرفته و با دست دیگر بر  ا یکدستکند، اینطور نباشد که ب  آن پول را مصرف
 . اي است این عمل کار بیهوده و مسخره

نه اعطاء کننده طرف گـیرنده را مالک و گیرد،  اي که انجام می چنانکه امروزه حیله
گیرنده چنین تصوري دارد که پول رسیده بدست او در   داند و نه صاحب اختیار مال می

جمع شده مال مذکور را با هم  . بلکه دو سه نفر است ملک و اختیار او قرار گرفته 
میت را ادا نمودیم کنندکه ما حق  دهند و گمان می انند و حیله یاد شده را انجام میگرد می

 . هاي خود سبکدوش شده است و از تمام مسئولیت
فدیه او اداء  کفاره و رسد و نه  ن عمل بیهوده نه به میت ثوابی میکه از ای صورتی در

 . دهنده این کار گناهکار است شود و انجام می

 ط ما يف سقاا منحة الـجليل يف : « اي بنام در این مورد رساله /عالمه ابن عابدین الشامی

ان   ز من �ب االحرتاو «تحریر نموده و در آن چنین می فرماید: » كثريقليل و  مة من الذ

�ـجب . و كما عــلمت  أو الوارث  ـوىصكما ذكرنا أو ان ي�ون ال هل  اال بو�  يديرها اجنىب
ن  ب أ، بل � حرتاز مـن أن يالحظ الوىص عند دفع الرصة للفق� اهلزل أو احليلة االء

  ىلإتمليكها منه حقيقة ال حتيال مالحظا أن الفق� اذا أىب عن هبتها  يدفعها اعزما ىلع 
 ].مجموعه رسایل ابن عابدین: منحة اجلليل[ .» اهلبة  �رب ىلع الن لـه ذلك و اك  الوىص

،  خالصه اینکه امکان دارد بنیاد و اساس حیله مذکور مطابق با قواعد شرعی بوده است
گیرد، بال شبهه ناجایز و مفاسد  که امروزه بطور رسم و رواجی انجام می  نگونهاما آ
 اي در بر دارد و باید ترك داده شود. کثیره

 مفاسدي چند بطور اجمال ذکر می شود:
، از مـال متروکه  که همراه آن بسـته است : در اکثر اوقات قرآن شریف و پولی الف

باشند، لذا  آنـجا حاضر نمی انـد در انا ورثه میتکه هم  میت است و تمام مستحقان آن
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لُّ  الَ «:  . و در حدیث آمده است استعمال سرمایه مشترك آنان بدون اجازه حرام است ِ�َ 

  اْمِرئٍ  َماُل 
َّ
اند که اگر  و یا همه حضور دارند مگر بعضی از آنها نابالغ .»َ�ْفِسهِ  بِِطيِب  إِال

اعـتباري نـدارد، و ولی و سرپرست او اختیار ندارد که اش  اجازه هم بـدهند شـرعاً اجازه
.  کاري خرج نماید، بلکه خرج کردن مال در چنین جایی حرام است مال نابالغ را در چنین

ِينَ ٱ إِنَّ  ﴿ خداوند متعال در قرآن می فـرماید: َّ�  
ۡ
مۡ  ُ�لُونَ يَأ

َ
ٰ أ  إِ�ََّما ًماُظلۡ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱ َل َ�

 
ۡ
ِ  ِ�  ُ�لُونَ يَأ ها را به ناحق خرج  افردي که اموال یتیم «:  یعنی .]10النساء: [ ﴾�نَارٗ  ِهمۡ ُ�ُطون

  .»کنند می کنند، آنان شکم خود را از آتش جهنم پر می
 . گرفتن چنین مالی حرام است لذا دادن و

 : باز اگر مال مشترك نباشد، یا تمام ورثه بالغ و حضور داشته باشند و از همه اجازه ب
که در چنین حالتی تشخیص دادنش بسیار دشوار و   به ثابت شده باز به تجر گرفته شود، 

اند یا به  که آیا همه ورثه با طیب خاطر و رضاي خویش اجازه داده کار نا ممکـنی است 
که به خاطر طعن و سرزنش  اي  اند و نیز اجازه خاطر طعن و سرزنش مردم اجازه داده
 ، و اعتباري ندارد. همردم باشد، طبق حدیث مذکور نفی شد

همه این موانع نباشد، یعنی همه ورثه بالغ باشند و با رضاي خویش مال  ج: و اگر
.  مفاسد خالی نیست از اند، یا وارثی از ملک شخصی خود آنرا تدارك ببیند، باز هم  داده

که به هرشخص اول قرآن شریف و پول نقد داده   مثال: روش اصلی حیله این است
 که شما االن مالک و مختار هستید هر کنند  کامل تفهیم او را با وضاحت شود و  می

آن تصرف کنید اجازه دارید و او بـه رضـاي خویش بدون  خواهید در که می طوري
کردن رسم و رواج از طرف میت به شخص دیگري بدهد و دومی به شخص  رعایت 

 سومی بدهد.
ه پول شخصی راک اول هر کنند. در حیله مروج این مسائل را رعایت نمی لیکن در
که  که پول در ملک فقیر داخل شده و او اختیار تام دارد داند رسد، نه دهنده می مذکور می
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که مال مذکور در ملک من  گیرنده این تصور و خیال را دارد  آن تصرف نماید، و نه در
 . داخل شده است

را بردارد و بـه کسی ها  آن شخص پول که اگر  عالمت صریح و ظاهرش این است
که در چنین صورتی   است کنند و ظاهر دیگر ندهد، صاحبان مال این را تحمل نمی

اي اداء  کفاره و نـذر و فدیه و  ، و بدون تملیک هیچ قضاء است تملیک صورت نگرفته 
 . فایده است کار بیهوده و بی  شود. پس این نمی

دهند، او صاحب نصاب  قرار مید: درصورت مذکور الزم است شخصی را که مالک 
کنند و  گیرد، مگـر عموماً ایـن چیزها را رعـایت نمی که مصرف صدقه قرار نباشد تا

کارها  گیرد، لذا همه این که اکثر صاحب نصاب هستند انجام می توسط ائمه مساجد
 رسد. فایده بوده به میت هیچ نفعی نمی سود و بی بی

ي صدقه انتخاب شود و براي او مساله کامال بالفرض مصـرف صحیح برا هـ: و اگر
تصرف آنها اختیار  گیرد و در ها، مالک قرار می گرفتن پول  تحویل معلوم باشدکه بعد از

دهـد و دومی به  ها را می تام دارد، و به خاطر خیر خواهی با میت به فرد دومی پول
این از او گیرد، بنابر می رسد او مالک و مختار آنها قرار میکه  آخر به هرکسی سومی و در

باء و  غر گرفتن و دادن نصف آن به امام جماعت و تقسیم نمودن نصف دیگر بر  پس

كام ( باشد. ، و از نظر شرع مقدس حرام می ودهتصرفی است در ملک غیر و ظلم ب ،فقراء

 ).مذكورـالـحديث ال مر يف

حت فشار قرار تقسیم نمودن آن مال راضی باشد و ت این شخص آخري بر و: اگر
را جزء واجبات تجهیـز و تکفین  اي براي هر میتی و آن نگیرد، باز هم التزام چنین حیله

»  بدعت «را  باشد که در شریعت آن ، احداث فی الدین می قرار دادن و الزم دانستن آن

حضرت موالنا  ،1/387 :جواهر الفقهنقل از [ . نامند و اضافه کردن به دین و حرام است می

 ].مفتی اعظم پاکستان /حمد شفیعم

 علم بالصواب أواهللا 
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 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه22/2/1417داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 ، روزه و کفاره یمین میتةاسقاط صال

،  که بعد از دفن میت وارث میت  مسئله اسقاط فرمایند علماء دین در : چه می سوال
شان  و آن به دیگري تا اینکه به وارث دهد ه دیگري تحویل میپولی در دستمالی بسته ب

 گردد. میبر
 ؟ دهد به چه دلیل دهد؟ و اگر نمی کاري را شریعت اجازه می آیا چنین

 الجواب باسم ملهم الصواب
کـرام بـا رعایت چند شـرط بـراي چـنان شخصی  اي از فقهاي  حیله اسقاط را عده

از قبیل نماز، روزه و غیره از او فوت شده و در زندگیش که فرایض  اند جایز قرار داده
،  فرصت براي قضاء آوردن آنها بدست نیاورده است با وجودیکه توانائی هم داشته است

 اش را اداء نمایـند. که فدیه فرائض قضاء شده اما هنگام مرگ وصیت نموده 

 .» صـلوة فائتةعـليه ولو مات و « »:مختارـالدر ال«عالمه شامی در ذیل عبارت 

 فـرماید: می

رد [ . » اال فال يلزمهء بها و ء فيلزم اال يصا ال يما با لو ها و ء  ن يقدر ىلع أدا اك ن  باأی «

 ].1/541 محتار:ـال

منحة  «اش بنام  در رساله / ین ابن محمد امین الشامی شرایط اسقاط عالمه عالء الد

ة من كثري  ل اجللي  فرمایند: چنین می» يلقلولبيان ما علی الـذمّ

 ما ال �وز، فقد ذكـره سيدی الولـد مفصال يفو ما �وز منهاو كيفية الـوصية ماأو «
م من ادلافع الفق� فال يقول  مـما يـنبىغ االحتـراز عـنه االستفهاو ء العليل شفا

ن هذه أل  »هل « النه ىلع تقدير اهلمزة أو  » قبلت هذه كفارة صالة عن فالن «للفق�:  الوىص
ب الالكم  مية مـوقع اال�ا وقوع الـصـيغ االستفها �و ىب الالكم من باب اتلصديق اال�ا
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كفارة صلوة عن فالن بن  خذ هذه  «لـلفقيـر:   ن يقول الوىصأمذهب بل اما ـهل الأل
الحتـراز عن  �ذلك �ب او  »الن بن فالنكفارة صالة ف هذه   : « ن يقولأاما و ، »فالن

ال و لوىص م الكم ا  اال بعد تما  » قبلت «ب فال يقول الفق�:  م اال�ا تما  رساع بالقبول قبلاال 
 . صولاأل الكم يـذكر يف  جلأالكم الفق� من  م  ، اال بعد تما »قبلت : « يقول الوىص

لك مرة يص� استالمها للك  ء الـرصة بيد الـفق� أو الـوىص بل  �ب االحرتاز من بقاو
يضا عن احضار أ�ب االحتـراز و . لك مرة  التسليم يفو الـهبة بالقبضو ما يلتم ادلفعمنه

هبته غ� و ، ال حدهم ملكه الوىص   ذا أعطىإنه و رقيق أو مدبر أل و معتوه أ رص أ قا
 . كقل أو ملـو . فال تعطى الرصة باسم قارص أو غ� اع صحيحة

 يضا عن مجع الرصةأ�ب االحرتاز و فر، ر غ� أو اك حضا �ب االحرتاز عن او
 لكها أو من احد الرش��� بـدون اذن االخـر، بها أو استقراضها من غ� ما استيهاو
اال و لة بها اال بوجه الرسا ستقراضها أو آستيها �ــجب االحتـراز مـن الـتـو�يل باو

 . ..  كما علمت لة  الصا فبا
أو   لة كما ذكرنا أو أن ي�ون الوىص ال بو�ا  حرتاز من ان يديرها اجنىبو�ب اال

�ب االحتـراز من أن يالحظ الوىص عند دفع الـرصة للفق� و كما علمت.  الوارث
تمليكها منه حقيقة ال حتيال مالحظا ان  زما ىلع  فعها اع ن يدأالـهـزل أو الـحيلة بل �ب 

رساله منحة [ . ».. الخ. الـهبة    ىلعال �ربو ن هل ذلك الـوىص اك ىل إالفق� اذا اىب عن هبتها 

 ].1/225 :اجلليل، جمموعه رسائل ابن عابدين

و اگر چنانچه میت وصیت نکرده بود بر ذمه ورثه دادن اسقاط الزم نیست چنانچه 

 فرمایند: می »محتارـرد ال«صاحب 

يها من بّد فيلزم الوّ� ذلك ألنها عبادة فال، و�ال فال إن أوىصفيلزم ذلك من اثللث «
ْط  ].1/541 :محتارـرد ال[ .»االْختيار، فإذا لم يوِص فات الرَشّ
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که در بین آنها رائج است که بدون   اما امروزه متاسفانه مردم براي بجا آوردن رسومی
کنند که این  ، بر خود الزم می گرفتن مقدار نمازهاي فوت شده نظر ، بدون در وصیت میت

ها  اگر بر ذمه میت قرض مردم باشد در اداء کردن قرضرسم را بجا بیاورند، درحالیکه 
از حقوق العباد گونه سعی وکوششی ندارند، با وجودیکه فارغ کردن ذمـه میت  هیچ

که بدون وصیت  اند. و انجام دادن این حیله  باشد، اما مردم از این امر غافل تر می ضروري
خواستند بدون وصیت میت از اگر ورثه  «فرمایند:  می  /باشد مندوب است امام محمد

 . »که مورد قبول واقع گردد طرف خودشان تبرعاً بدهند امید است

 ا يف الدر:ـكم

إذا لم يوِص فتطّوع بها الوارث فقد قال �مد يف الز�ادات: إنه �ز�ه إن شاء اهللا تعاىل، «
وىْص ـمشيئة لعدم انلَّص، و�ذا علقه بالـفعلق اإلجزاء بال

َ
الةمشيئة فيما إذا أ  .»بفْدية الَصّ

 ].1/541 :محتارـرد ال[

باشد. عالمه مال علی قاري  مندوب الزام ما ال یلزم و بدعت می گرفتن امر  و الزم

 فرماید:  کرده می از عالمه طیبی نقل» مرقاة رشح مشكوة«کتاب  حنفی در

ب منه  صاألم يعمل بالـرخصة فقد مندوب وجعلـه عزما ومر أارص ىلع   منو«
مرقاة رشح مشكوة باب [ . »أو منكر  ن من االضالل فكيف من ارص ىلع بـدعة االـشيط

 ].ط بیروت 3/31: الدعاء يف التشهد

فرمایند اگر حکمی بین سنت و بدعت بودن متردد باشد ترك سنت  حتی علماء می
 .  است اولی

 يف الرد:و

 ].1/475 :محتارـالرد [ . »السنة أو� كن تر ابلدعة اكلسنة و تردد احل�م ب� ا ذاإ«

پس از  »اجلواهـر الفقه«قدس سره، در   ، موالنا مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان

 فرماید: کامل مسئله مذکور در پایان بحث چنین می  بررسی
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را جزء واجبات تجهیز و تکفین  اي براي هر میتی، و آن و باز هم التزام چنان حیله «
»  بدعت «را  باشد، در شرع مقدس آن احداث فی الدین می،  قرار دادن و الزم دانستن آن

 ].1/392 جواهر الفقه:[ . » اي در دین است و حرام است نامند و یک نوع اضافه می

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه22/11/1417داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 اسقاط از طرف میت

 : ي دین در مسئله ذیلفرمایند علما چه می
یا به  ؟ دهند چطور است که در قبرستان بعد از قبر کردن مـیت بـه مـردم مـی  اسقاطی

کردن میت بین حاضرین تقسیم   اتمام دفن گشته و بعد از که اکنون رسم  اصطالح پولی
 کنند آیا درست است یا خیر؟ می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

او نمازهایی باقی مانده بود که قدرت ادا کردن آنها را  کرد و بر ذمه  اگر شخصی فوت
، پس  کرده و مال هم بجا گذاشته است  داشته ولی ادا نکرده است اگر چنانچه وصیت

 که نمازهاي فوتیش را حساب براي انجام وصیت از ثلث مال بر ذمه ورثه الزمی است
 که خداوند قبول  هند امید استگندم یا معادل آن را پول بد  نصف صاع نماز کنند و از هر 
 کند.  

 يف الدر:و

لك صلوة نصف صاع من رة يعطى ل لكفا اوىص بائتة و ت وعليه صلوات فا ولو ما«
 ].1/541 :محتارـرد ال[ .» هل ثـلث ما  الـوترمن �ذا ح�م بر�لـفطرة و

دادن و اگر چنانچه وصیت نکرده بود و یا اینکه مالی بجا نگذاشته بود بر ذمه ورثه 
 . اسقاط الزمی نیست
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 و يف الرد:

بّد فيها من يلزم الوّ� ذلك ألنها عبادة فالفيلزمه ذلك من اثللث إن أوىص، و�ال فال «
ْط  ].1/541 :محتارـرد ال[ . »االْختيار، فإذا لم يوِص فات الرَشّ

اما اگر ورثه خواستند بدون وصیت میت از طرف خودشان تبرعاً بدهند امام. 
 که امید است قبول شود. وده فرم /محمد

 الرد:  ويف

أما إذا لم يوِص فتطّوع بها الوارث فقد قال �مد يف الز�ادات: إنه �ز�ه إن شاء اهللا «
وىْص بفْدية ـمشيئة لعدم انلَّص، و�ذا علقه بالـتعاىل، فعلق اإلجزاء بال

َ
مشيئة فيما إذا أ

الة  ].1/541 :محتارـرد ال [. »الَصّ

بین مردم رواج دارد که بدون وصیت میت و بدون  که در جه به رسومی اما امروز با تو
کنندکه تمام نمازهایش فوت  ، بلکه میت را فرض می در نظر گرفتن تعداد نمازهاي فوتی

شوند و اسقاط  کنند، حتی بعضی مجبور به قرض کردن می شده است و بر خود الزام می
 . وده و بدعت استدهند درست نیست و این الزام ما الیلزم ب می

 :  /الـعالمه طيبی  مـرقاة نقال عنـال  ری يف الـقا د مال علی كام افا

ن من  ب منه اشيطا صاألرخصة فقد  لم يعمل باو ارص ىلع مندوب وجعلـه عزما  من  «
ع  الجتما ا  تذكر الـذين يرصون ىلع االضالل فكيف من ارص ىلع بدعة أو منكر، هذا �ل 

امداد [ . »، انت� �وهعة و ـرونه أرجح من احلضور للجما�ميت وـلث ال االـث ايلوم  يف

 ].158ص :مفتنيـال

ها یک امر سنت هـم بخاطر احـتمال بدعت  که بعضی وقت اند: بلکه علماء فرموده

 :الـرد كام يف.  ترکش بهتر است

 ].1/475 :محتارـرد ال[ . »ابلدعة فرت�ها أو�الـسنة و تـردد الـح�م ب� ذاإ«

 علم بالصواب أواهللا 
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 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه23/11/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 روش مسنون ایصال ثواب و تعزیت

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
شوند و  می  کردند بیرون قبرستان جمع کرد مردم بعد از اینکه او را دفن شخصی فوت 

کنند، یا اینکه همه دست جمعی از قبرستان به منزل میت  نند و دعا میخوا قرآن می
 روند، آیا این ثبوتی دارد یا خیر؟ می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، البته چونکه  قرآن خواندن و ایصال ثواب براي میت جایز و موجب اجر و ثواب است
اي مخصوص مقید اند و به وقت خاص و ج اینگونه اعمال در شریعت مطلق وارد شده

نیستند لذا انجام دادن این اعمال در اوقات مخصوص و جاهاي مخصوص تعیین شده و 
گیرند) بلکه بهتر  زیرا که اینها به طور رسم انجام می به صورت اجتماعی درست نیست (

کند و ثوابش  تواند تالوت  که هر یکی بعد از دفن میت در هر کجا که باشد می  این است

 :مدادالفتاوي. ا4/166 :مفتيـكفاية ال. 1/361 :احسن الفتاوي[ مرده ببخشد.را به روح 

1/539.[ 
تا  که بعد از تدفین جهت تعزیت  اند که براي اهل میت جایز است کرام نوشته  فقهاء

لذا افرادي که یک مرتبه   کار خالف اولی است  چه اینسه روز به خانه بنشینند. اگر
 .  ، رفتن مکروه استمرتبه براي تعزیت لیت نمودند، دوتعزیت و تس

 مختار:ـالدر ال يفو

 و«
ّ
فَْضل. وتُْ�ره َ�ْعدها إَال

َ
يّام، وأولـها أ

َ
ال بأس...باجللوس لـها يف غ� َمْسجد ثالثة أ

ار  .»لغائب. وتُْ�ره اتلعز�ة ثانياً، وعند الَقرْب، وعند باب ادَلّ

 قال الشامي:و
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هنا ىلع حقيقته، ألنَّه خالف » ال بأس«، واستعمال أي للتعز�ة »و�اجللوس هلا«قوهل: «
ح به يف  ا فيه فيكره كما يف  »يف غ� َمْسجد«قوهل: ». منيةـرشح ال«األو� كما رَصّ أَمّ

وقال كث� من متأخري أئمتنا: يُْ�ره االْجِتماع »: اإلمداد«و� »... الُمْجتىب«عن » ابَلْحر«
بيته حىت يأيت إيله من يعّزي، بل إذا فرغ ورجع عند صاحب ابليت وُ�ْ�ره هل اجللوس يف 

ْمره اه.
َ
إال «قوهل:  انلاس من ادلفن فليتفّرقوا و�شتغل انلاس بأمورهم، وصاحب ابليت بأ

ُت: والظاهر أن ». جوهرة«أي إال أن ي�ون املعزي أو املعِزّى اغئباً فال بأس بها.  »لغائب
ْ
قُل

يف  »وت�ره اتلعز�ة ثانياً «رصح به الشافعية. قوهل: احلارض اذلي لم يعلم بم�لة الغائب كما 
 همن عزى مرة أن يعزي مرة أخرى رواه احلسن عن أيب حنيفة اـال ينبيغ ل» اتلاترخانية«

 ].1/380 :احسن الفتاوي. 1/664 :محتارـرد ال[ .»إمداد

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 هدانداراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زا

 / تعزیت در مسجد و در قبرستان روش تعزیت

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 قبرستان جایز ؟ آیا تعزیت در کرد طریقه تعزیت آن چگونه است  شخصی فوت اگر

است یا خیر؟ یا اینکه بیرون از قبرستان و یا در منزل یا مسجد؟ بطورکلی چه جاهایی 
 گرفتن تعزیت کراهیت دارد؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، و روش  کردن به صبر و شکیبایی گفتن ورثان میت را و تلقین  تعزیت بمعنی تسلیت

»  ميتكـ، غفر لك، احسن عزاكعظم اهللا اجر : « ، خواندن این دعا است مسنون در تعزیت

کار خودش مشغول بماند ولی بازهم اگر  که بعد از دفن میت هر یکی به  بهتراین است
خانه خود تا سه  توانند بعد از دفن میت در رثان میت بخواهندکه تعزیت داشته باشند میو
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آیند، پیش آنها آمده و برگردند، لذا تعزیت بر  که براي تعزیت می روز بنشینند تا مردمی
که یکمرتبه جهت تعزیت حاضر شدند دو مرتبه حاضر  کافی نیست و افرادي  سر قبرستان 

که از جاهاي دور  شود مگر براي افرادي تمام می -روزمدت تعزیت نشوند و بعد ازسه 
 اند. کنند یا که در آن مدت غائب بوده و بعد از سه روز آمده  بیایند و تسلیت عرض

 الدر: يفو

 و«
ّ
فَْضل. وتُْ�ره َ�ْعدها إَال

َ
يّام، وأولـها أ

َ
ال بأس...باجللوس لـها يف غ� َمْسجد ثالثة أ

ار و يقول:لغائب. وتُْ�ره اتلع احسن عظم اهللا اجرك و  ز�ة ثانياً، وعند الَقرْب، وعند باب ادَلّ
 . » كميتـغفر لعزاك و

 بدين: ل ابن عا قا

هنا ىلع حقيقته، ألنَّه خالف » ال بأس«أي للتعز�ة، واستعمال  »و�اجللوس هلا«قوهل: «
ح به يف ا فيه فيكره كما يف أمَّ  »يف غ� َمْسجد«قوهل: ». منيةـرشح ال«  األو� كما رَصّ

وقال كث� من متأخري أئمتنا: يُْ�ره االْجِتماع »: اإلمداد«و� »... الُمْجتىب«عن » ابَلْحر«
عند صاحب ابليت وُ�ْ�ره هل اجللوس يف بيته حىت يأيت إيله من يعّزي، بل إذا فرغ ورجع 

ْمره
َ
إال «قوهل:  .ها انلاس من ادلفن فليتفّرقوا و�شتغل انلاس بأمورهم، وصاحب ابليت بأ

ُت: ». جوهرة«معِزّى اغئباً فال بأس بها. ـمعزي أو الـأي إال أن ي�ون ال »لغائب
ْ
قُل

وت�ره «والظاهر أن احلارض اذلي لم يعلم بم�لة الغائب كما رصح به الشافعية. قوهل: 
ن من عزى مرة أن يعزي مرة أخرى رواه احلسـال ينبيغ ل» اتلاترخانية«يف  »اتلعز�ة ثانياً 

 ].1/380 :احسن الفتاوي. 1/664 :محتارـرد ال[ .»إمداد هعن أيب حنيفة ا

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
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 هاي جمعه صدقه براي مردگان در شب

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
ردگانشان هر روز قبل از نـماز مغـرب یا بعـضـی از مـردم در روستاها براي مـ

آورند آیا این  کنند و به مسجد می  هاي جمعه قبل از نماز مغرب غذا درست می شب
 جایـز است یـا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اي است  کار مستحسن و پسندیده ال: صدقه دادن و بخشیدن ثواب آن براي میت  او
در حد وسع و  کردن او بصورت صدقه  ست و یاريآب ا چراکه میت بمنزله غریق در

 چه زودتر باشد بهتر است.توان و استطاعت هـر
که انفع للفقراء   چهحال فـقرا و مساکین شود، یعنی هرصدقه دادن رعایت  ثانیا: در

کـه پول دادن بـه مساکین انفع   است تصدق آن ثواب بـیشتري دارد و این معلوم است
کنند و در صورت خوراك   را رفع توانند آن ه باشند با این پول می، هر نیازي داشت است

شود ممکن است احتیاج به  هاي جمعه نیازهاي ضروري آنها بـرآورده نـمی دادن در شب
 شود.  کـه ایـن بصورت پول رفع می ، دارو، و اداي دین و غیره داشـته بـاشند پوشاك

 شوند بلکه هر و مساکین مستفید نمی ، تنها فقرا صورت خورانیدن خوراك ثالثا: در
لو اینکه ثروتمند بوده و بـدان احتیاج نداشته باشد از آن  که در مسجد حاضر باشد و کسی

کند و صرف این خوراك بجاي اغـنیاء بـر مساکین و مستمندان بیشتر  خوراك استفاده می
 . موجب ثواب است

که در   ، و واضـح است اشد بهتر استو ریاء بدور ب هکه از سمع  چهرابعاً: در صدقه هر
شود و آوردن خوراك به  و ریائی دیده نـمی هصورت صدقه پول بطور خفیه هیچ سمع

 باشد. و ریاء می همساجد مشتمل بر سمع

 يف الرد: و

نـهم ال ير�دون بها وجه اهللا ء فيحتـرز عـنها أل الـر�الكها للسمعة و ل  فعاهذه األو«
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 ].1/664 :ارمحتـرد ال[ . » ىل تعا

، فی نفسه فضیلت دارد لیکن مردم  خامسا: اگرچه صدقه درروزهاي جمعه یا شب آن
گویا صدقه تنها در شب جمعه الزمی و موجب   که کار خود چنان مصـر هستند بر این

که  نمایند. و عملی ثواب است حتی اگر فرصت صدقه هم باشد انتظار شب جمعه را می
گردد. چنانچه  اعث غلط فهمی مردم شـود مکروه تحریمی میفی نفسه مستحب باشد اما ب

باشد لیکن بعد از نماز  ، سجده شکر فی نفسه یک امر مستحب می که در شامی آمده است
 . گمان نبرند که بعد از نماز سجده شکر الزمی و ضروري است  اداء کرده نشـود تا مردم

 : الـعالئية  يفمی والـدر و الشا  نصه ما يفو

جدة الشكر مستحبة به يفيت لكنها ت�ره بعد الصالة ألن اجلهالة يعتقدونها سّنة سو«
 . »أو واجبة، و� مباح يؤدي إيله فمكروه

 يف الرد:و

باح وما يفعل عقيب الصالة فمكروه، ألن اجلهال يعتقدونها سّنة أو واجبة، و� م«
ية ألنه يدخل يف ادلين ما الظاهر أنها حتر�م »فمكروه«قوهل: يؤدي إيله فمكروه انت�. : 

 ].1/577 :محتارـرد ال[ . »ليس منه ط

 علم بالصواب أواهللا 

  -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 احکام و مسائل میت 

که نـزد او حاضر هستند او را   شود افرادي زمانیکه انسان به مرگ نزدیک می :1مسئله 
مریض  کنند و یا بر پـشت خوابانده و بر سـر وابانند و رو به قبله بر پهلوي راست بخ

چیـزي بگذارند تا سر او بلند شود و رو به قبله باشد. در این صورت بستن چشمان و 
شود او  شود و اگر مریض دچار زحمت می کج نمی  تر است و دهانش هم فک مرده آسان
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در نزد مریض با »   اهللا حممد رسول اهللاالإله إال  «را به حال خـودش رها کنند و کلمه 

 صداي بلند ذکر کرده شود.

 :لقوله

 .» نه قرب موتهميت الـمحتضـر ألـمرد من الـالو»  ال اهللاإ �تا�م ال  لقنوا مو «

 ].بدائع الصنائع[

نکنند زیرا مربض  کلمه امـر  تا مریض شنیده و کلمه بخواند و او را به خواندن
 کند. ه است و امکان دارد انکارحوصل ناراحت و بی

کلمه شهادت را خواند دیگر کلمه را تکرار نکنند ولی اگر بعد از  و اگر مربض یکبار
کلمه شهادت در نـزدش با صداي  کلمه شهادت صحبتی در مورد دنیا نمود باز  خواندن

 کالم او کلمه شهادت باشد. بلند خوانده شود تا که آخرین 

 :لقوله

َ  الَ  الَكَِمهِ  آِخرُ  اَكنَ  َمنْ «
َ

  إِهل
َّ
ُ  إِال َنَّةَ  َدَخَل  ا�َّ

ْ
 ].محتارـرد ال[ .» أي مع الفائز�ن ،اجل

و اگر در این حال از مریض کلمات ناشایسته و کفر آمیز شنیده شد از او گذشت شود 
شود با او همان رفتار بنمایند زیرا این هنگام زوال  می و چنانکه با دیگر مسلمانان رفتار

سته مربض رود. و کلمات ناشای است و از ارحم الراحمین امـید عـفو و گذشت می عقل
مریض صحبت از دنیا و  نزد که در  جا ذکر نکنند. و در بهشتی زیور نوشته استرا هر

که در این وقت محبت دنـیا در دل مریض وجود نداشته باشد و  امور دنیوي نشود تا
که هنگام رفتن به آخرت دل او   ون خوب نیستروبروي او فرزندانش را حاضر نکنند چ

که بـر شــخص قریب الموت سوره یاسین خوانده  مایل به دنیا باشد. و مستحب است
که وقتی بیماري مربض  شود جاي بسی تاسف است  شود که سختی موت از این آسان می

کلمه  ربض راروند که بیاید و م نبال مالئی می شود اقرباء و بستگان مریض به د شدید می
کنند و انتظار مال  یه و زاري می اند و یا گر کند و بقیه اطراف مریض خاموش نشسته  تلقین
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دانند که باید آن مربض  کشند گویا خود آنها کلمه شهادت را یاد ندارند و یا الزم می را می
ا گوی شوند کرد خیلی ناراحت می  از مال کلمه بشنود و اگر مال دیر آمد و مریض فوت

، باوجود اینکه حاضر شدن پیش نماز الزم  نعوذ باهللا مریض بدون ایمان از دنیا رفت
کند، یا مریض اگر خودش   کلمه شهادت را تلقین تواند ، هرکس که حاضر است می نیست

 . کافی است کلمه شهادت را خواند
ندند اي پر عرض از زیر فکش آورده و بر سر میت بب هرگاه مریض مرد نوار یا پارچه

 تا دهان میت بسته شود و چشمان او را نیز ببندند تا در نظر مردم زشت معلوم نشود و در
ستخوان فک باشد، و هر دو  ا کنند که بر حلق بسته نشود بلکه بر بستن نوار احتیاط 

باشند و بقیه اعضایش را برابر کنند  که پاهاي میت برابر انگشتان پاي او را با هم ببندند تا
که با او بیشتر شففت دارد انجام دهد و در   کارها از اقربایش هرکس  نـشود. و اینتا کج 

ِ  �«این دعا را بخواند  وقت بستن دهان و غیره ِ  رَُسولِ  ِملَّةِ  وىلََعَ  ا�َّ و بعد از . »ا�َّ
کنند و زنان حائضه و نفاس دار و   مردنش چبزي خوشبو مانند عود یا مشک روشن

مانیکه او را  و بعد از مردنش تا ز ،ز به غسل دارد بر بالین او حاضر نشوندکه نیا کسی
کردن تا حد امکان   اند نزد او قرآن خوانده نشود. و در غسل دادن و کفن غسل نداده

 : فرموده است بشتابند زیرا پیامبر اکرم

 .»ارشـرا فبعدا ألهل انل كان ييله وإخ�اً قدمتـموه  كن ي عجلوا بموتا�م فا«
و محل  بست تخته شستشو را حاضر کرده و ( ه از دنیا رخت بر ك  مربض :2مسئله 

 را معطر کسی مرده را نبیند) آن کنند که غیر از غسل دهنده و معین او  غسل میت را پرده
این  کنند و بجز از می که هنگام وفات و تکفینش او را با بوي خوش معطر  نمایند آنگونه

آن مرده را بر تخته بگذارند  ، و بعد از ودن مرده درست نیستنم سه حالت معطر
گویا مریض اراده نماز خواندن به   که  که پاهایش بطرف قبله باشد طوري اند گفته بعضی

تر  شود اما صحیح گذاشته می اند طوري نهاده شود که در قبر گفته و بعضی ،کند اشاره را می
کرده شود و با   انطور بگذارند و سپس میت لختتر باشد هم که هـر طورکه آسان  اینست
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 .» ال ميتفخذ يح و ىلإا  ال تنظرو« :یک تکه پارچه از ناف تا زانو پوشیده شود لقوله

 ].بدائع الصنائع[

 که بر دست بپیچد واز زیـر پارچه  کیسه دوخته شود و یکی را بر و دو تکه پارچه مثل 
بهشتی زیور ذکر شده که ابتدا باالي  در( بدهدعورتش نهاده است ابتدا میت را استنجا 

شکمش بیرون شود او را با  چیزي از شکمش دست را آهسته آهسته بکشد سپس اگر
، استنجا داده و بعد با آب استنجا دهد) و سپس او را وضو  کلوخ سه دفعه یا پنج دفعه

که تر شده  ي ا داده و هردو دست میت را تا مچ بشوید البته غسل دهنده با تکه پارچه
کند، اگر میت در حالت حیض یا نفاس یا جنابت بمیرد  باشد دندان و بینی او را تمیز

سر و ریش میت را اگر در سر و ریش مو باشد با گل  را حتماً بشویند و دهان و بینی او
اگر بر سر و ریش مو نباشد باگل  موجود باشد) یا با صابون بشویند و اگر خطمی (

 خطمی نشویند.
شستن سـر و ریش میت فارغ شـدند مـیت را بر پـهلوي چپ بخوابانند تا  وقتیکه از

دست راست بشود، و سه بار تا آنجایی بشویدکه به تخت متصل است  که ابتداي غسل از
تماس  تا آنجا بشویند که با تخت در بعد میت را به پهلوي راست خوابانده و سه بار

رده و بر خود تکیه داده و بر شکمش بطور مالیم است و سپس غاسل سر میت را بلند ک
چیزي بیرون شد آن را تمیز کند و غسل و وضویش را اعاده نکند بعد  دست بکشد اگر

بر پهلوي چپ بخواباند و او را بشوید. تا سه بار مسنون تکمیل شود و بعد کیسه دوم را 
عورت مرده  شک است برخ  :که کند و تکه پارچه دوم را  بندد و بدن را صاف دست به در

 بنهند.

کنار باشد غسل  که در آن برگ  فرماید: اول دو دفعه با آبی می »فتح القدير«صاحـب 

قال  هم سلمأن أل« اند، غسل دهد کافور ریخته که در آن   داده شود و مرتبه سوم با آبی

و اگر  ]لقديرمحتار بحواله فتح اـرد ال[. »الاكفورماء وـاثلالث بالتغسل بالسدر مرت�، و
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کند و با پنبه بدن میت بعد  کفایت می  . ورنه آب خالص کافی است  کنار نبود صابون برگ 
از غسل خشک شود و آن پارچه راکه در وقت غسل براي پوشیدن عورت میت بر بدنش 

و عطري  اخته بودند دور کـرده و بـا پـارچه خشک دیگري عورت مـیت را بپوشانند. اند
) بر سر و ریش میت بزنند  زیرا زعفران براي مرده مکروه است زعفران باشد (که خالی از  

کفن  و کافور بر پیشانی و بینی و هر دو کف دست و زانو و هر دو قدم میت بمالند و در
 که در شرع آمده است به همان اکتفا شود گوش عطر زدن جهالت است و هر قدر یا در

گرفته نشود و او را ختنه نکنند؛  نکنند و ناخن میت(بهشتی زیور) و موهاي میت را شانه 
کنند زیرا   سینه اجتناب ها بر و هر دو دستش بر پهلویش نهاده شوند و از گذاشتن دست

کند ولی   را لمس تواند همسرش را غسل دهد و یا آن  نمی . و شوهر کفار است  این عمل
کتاب  چه زن از اهل گر  کرد، وان منع ت کند و زن را از غسل شوهر نمی را نگاه  تواند آن می

 باشد مشروط به اینکه رابطه ازدواج بهنگام غسل باقی باشد. 
مرتد شدن یا با تمکین پسر  اگر زن پیش از موت شوهر به سبب طالق بائن یا  اینبنابر

، یا با شهوت دست زدن به پسر شوهرش بائن شد یا بعد از موت شوهر مرتد  شوهرش
توانـد شوهر را غسل دهد زیرا  ها نمی م را پذیرفت در همه این صورتگردید، سپس اسال

حال موت زوجیت  ها در چه در بعضی صورتدر حال غسل زوجیت باقی نیست اگر که
باقی بود ولی بهنگام غسل دادن زوجیت باقی نماند. و زن مجوسی اگر شوهرش مسلمان 

مسلمان شد، براي او جایز است ، او هم  شد و سپس مرد، و بعد از مرگ شوهر مسلمانش
که شوهرش را غسل دهد چون بهنگـام غسل دادن مس او جایز است زیرا رابطه نکاح  

، اگر زن بعد از اسالم  نمائیم بین آن دو باقی است و این را بر حال حیات وي قیاس می
 کردن  و برقرار بود و مسبود نکاح آن د و شوهر زنده می شد آوردن شوهر مسلمان می

 گردد. این اگر بعد از فوت شوهر زن مسلمان شد مس و غسل آن جایز میهم جایز! بنابر

 ].محتارـرد ال[

بچه بدنیا آمد و در او آثار زندگی و حیات بود مانند دست و پا زدن یا  اگر :3مسئله 
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سپس مرد غسل داده و  ،، یا اکثر بدنش بیرون آمد و در او آثار زندگی بود کردن  گریه
کـفن کردنش بر  برند. و بـعد از بـرد و هم از او میراث می ذاري شود و میراث میگ نام

.  تا سینه است و از طرف پا تا ناف است وي نماز بخوانند. و منظور حداکثر از طرف سر
  و اگر در شکم مادر مرده بود و اعضایش ظاهر شدند یا تنها سرش بیرون شد یا از نصف

 گذاري شود. در حدیث شریف آمده:  کمترش بیرون شد و مرد نام

ْسَقاَطُ�ْم فَإَِ�ُّهْم فَْرُطُ�مْ «
َ
وا أ فقال: فائدة: سأل بعضهم هل ي�ون «. احلديث .»َسُمّ

السقط شافعاً، ومىت ي�ون شافعاً؟ هل هو من مص�ه علقة أم من ظهور احلمل، أم بعد 
بظهور خلقه وعدم ظهوره ميض أر�عة أشهر، أم من نفخ الروح؟ واجلواب أن العربة إنما هو 

 ].1/655 :محتارـرد ال. [»كما حرره شيخنا ز�ر�ا

اي پیچیده  گذاري در تکه پارچه که غسل داده شود و بعد از نام  و مختار همین است
شود. البته میراث  ر محشر مانند افراد دیگر زنده میکرده شود و د بدون نماز جنازه دفن 

که غسل داده و در   ص بدنیا آمد مختار همین استبرد. و اگر بچه ناتمام و ناق نمی
کرده شود. و اگر بچه دست دراز کرد  اي پیچانده و بدون خواندن نماز جنازه دفن  پارچه

اي  کرد و دیگر آثار زندگی در او دیده نشد این اعتبار ندارد و حکم بچه یا دست را جمع 
اي پـیچیده و دفنش کنند  در پارچهگذاري شود و  را دارد که مرده متولد شـده است و نام

و اگر بر زنده بودنش دایه یا مادرش گـواهـی داد، گواهی اینها درباره غسل و نماز جنازه 
 شود. قبول می
دینار  500 گوش انسان را ببرد بر وي  که اگر شخصی  : در چه صورتی است سوال

 شود؟ دینار واجب می 50شود و اگر سرش را ببرد بر وي  واجب می
که در وقت والدت سرش بیرون شده بود کسـی گـوش او را برید  اي  بچه  : جواب

دینار است و  500 شود کـه پس والدتش تمام شد و زنده ماند نصف خون بها واجب می
دینار است واجب  50 که مبلغ اگر قبل از بیرون شدن باقیمانده بدنش سرش را برید غره 

 ].محتارـالمختار مع الرد ـالدر ال[ شود. می
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اگر غسل دهنده حائضه یا جنب یا کافر باشد عمل غسل دادن با کراهت : 4مسئله 
. و مستحب است غسل  کراهت اتفاقاً جایز است  وضو باشد بدون جایز است و اگر بی

دهنده از خویشاوندان نزدیک میت باشد و اگر افراد قریب میت غسل دادن را یاد 
که غسل دهنده   ري میت را غسل دهد و مستحب استنداشتند، شخص متدین و پرهیزگا

کند و اگر در میت چیز زشتی دید  که تمام حقوق غسل را ادا  شخصی معتمد علیه باشد
کند مثال در صورت  را بیان  اي دید آن را به دیگران بازگو نکند و اگر چیز پسندیده آن

،  د یا امثال اینکر  میت تابندگی و درخشندگی دید یا در میت بوي خوشی محسوس
. و اگر دید صورت میت سیاه شد یا بوي کند  ت اینها را براي مردم حکایتمستحب اس

کسی دیگر این چیزها را   اند براي رتش بدل شده یا اعضایش متغیر شدهبد دارد یا صو
داد آنگـاه  حکایت نکند، البته اگر میت بدعتی بود و بدعت خود را آشکارا انجام مـی

کند تا مردم بترسند و  ـدارد کـه مـردم را از ایـن چـیزهاي ناپسندیده خبرمـضایقه ن
 ].فتاوي هندیه[ کار بدش نشوند. دنباله روي 

که امروزه خویشاوندان میت غسل دادن میت را وظیفه خود   جاي تاسف است
ت کنند و اگر گفته شود میت را بشویید ناراح کار را به مال حواله می  دانند و این نمی
که اگر قریب میت  دانند. الزم است شوند و غسل دادن میت خود را اهانت به خود می می

کارهایی مثل آب ریختن بر  کند که به غسل دادن میت وارد نیستم از او کمک در بهانه 
کمک بگیرند تا به این طریقه همه مردم به غسل  کردن  میت و گرداندن جسم میت و کفن 

ن مرده بر نزدیکان خویش حقوق زیادي دارد در تجهیز و تکفین دادن وارد بشوند و چو
 شود. ، حقوقش ادا می وي

،  شخصی مرد و نزدیکانش او را براي تمیز کردن شستند نه به اراده غسل اگر :5مسئله 
شود. و اگر  کند گرچه ثواب عبادت از این شستن بـدون اراده حاصل نمی کفایت می

و در آب سه دفعه تکان داده شد کافی است و اگر بدون  اي در آب جاري دیده شد مرده
گردد و بر وي نماز جنازه صحیح  تکان دادن از آب بیرون آورده شد، طهارت حاصل می
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 شود. . لیکن فرض غسل دادن بر دوش مکلفین باقی است و ساقط نمی است
شان  در جمعهمه مرد و بالغ بـودند و  اگر در حال سفر زنی مرد و مسافران.  :6مسئله 

اي بود که به حد شهوت نرسیده بود او را تعلیم دهند تا این بچه میت را غسل دهد و  بچه
جمع مردان مرد و یا مردي در جمع زنان مرد، محرم وي او را تیمم دهد و  اگر زنی در

 اي بپیچد و در اگر محرمی نبود شخصی اجنبی او را تیمم دهد و به دست خود تکه پارچه
، محرم نیازي به پیچیدن پارچه ندارد. و حکم تیمم دادن در همان صورت  صورت اول

که به حد شهوت نرسیده  اي  که همراه زنان مردي مسلمان یا کافري یا دختر بچه  است
باشد وجود نداشته باشد و اگر با آنان مرد کافري همراه بود او را روش غسل دادن را 

هوت نرسیده همـراه آنان بود و توانایی غسل که به حد شـ تعلیـم دهند و اگر دختري 

 ].1/636 :محتارـرد ال[ دادن داشت او را تعلیم دهند تا که میت را غسل دهد.

کافر   که زنی در جمع مردان بمیرد و همراه آنان زنی باز حکـم همین است در صورتی
کوچک   همشتهی باشد او را روش غسل دادن را تعلیم دهند. و اگر میت بچ یا صبی غیر

توانند او را غسل دهند. منظور از  باشد که به حد شهوت نرسیده باشد زن و مرد می
 که به حد تکلم و حرف زدن نـرسد.  نرسیدن به حد شهوت در اینجا اینست

اي تیمم داده شود و اگر به  که به حد شهوت رسیده باشد باید با پارچه خنثی مشکل 
 دهند. توانند او را غسل را دارد که زن و مرد می حد شهوت نرسیده حکـم صغیر و صغیره

آن  جنازه بروي خوانده شد بعد از آب نبود و میت تیمم داده شد و نماز رگا :7مسئله 
 . آب یافته شد، غسل داده شود و اعاده نماز الزم نیست

سرش دیده شد یا تنها سرش بود یا با نصف  نصف بدن میت بغیر از اگر :8مسئله 
ود نه غسل داده شود و نه نماز جنازه بر او خوانده شود. و اگر نصف جسم با اقل سرش ب

لو بال راس غسل داده شود و بعد از تکفین نماز  از نصف بود و سرش همراه بود یا بیشتر
جنازه بر او خوانده شود. و بر باقیمانده اگر پیدا شود نماز جنازه نخوانند. و اگر نصفش 

کنند. اگر  اي پیچیده شود و دفنش  از جنازه ندارد بلکه در پارچهطوال شکافته یافته شد نم
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 آن آب ریخته شود. که بر  کافی است کردنش مشکل بود  میت پوسیده بود و مسح

 ].ضيخان هبامش اهلنديةقا[

 ].1/390 :محتارـرد ال[ . کردن بعد از غسل دادن میت مستحب است  غسل :9مسئله 

 تکفین 

 کفن مرد 
.  است»  فه قمیص و لفا  ازار،«کفایه است و کفن مسنون مرد   سلمان فرضتکفین میت م

کنار پیراهن  که در  ، بدون از شگافی گردن تا قدم ، و قمیص از بن ازار از فرق سر تا قدم
گشاد باشد و بغیر از آستین و لفافه از طرف سر   کنند تا وقت رفتن شخص زنده ایجاد می

آن پیچیده و از هر دو طرف ببندند. و عمامه  ه میت را درک و پاي میت اضافه باشد تا
جنس همان  گرانبها نباشد بلکه کفن مرد از  کفن از پارچه . و بـراي میت مکروه است

کرد و کفن زن از جنس همان لباسی   که در روز جمعه و عید استفاده می لباس او باشد

و در حدیث شریف   ]محتارـرد ال[ . پوشیده که هنگام زیارت پدر و مادر خود می باشد

نَ  إَذا« : است که َحُدُ�مْ  َكفَّ
َ
َخاهُ  أ

َ
يُْحِسنْ  أ

ْ
 و در ابوداود است که پیامبر اکرم .»َكَفنَهُ  فَل

 «:  فرموده
َ

َكَفِن  يِف  ُ�َغالُوا ال
ْ
إِنَّهُ  ال

بًا �ُْسلَُب  فَ
ْ
�ًعا َسل میان دو حدیث اینست . و تطبیق در»رَسِ

 ].محتارـرد ال[ گرانبها. که سفید و تمیز باشد نه 

 کفن زن
. و اندازه ازار و  ، ازار، خمار، لفافه و یک تکه پارچه است کفن مسنونه براي زن قمیص

 که قبل از این ذکر شد.  لفافه و قمیص همان است
فه  باشد در اضا گز  یک  4/3گز و عرض آن  که طول آن یک و نیم خمار چادري است

. و خرقه بهتر  ) گـره است 16یک گـز  ( دوازده گره باشد. جدیده بهشتی زیور نوشته که
که از زبر بغل تا هر دو ران باشد و اگر هر دو پستان و شکمش بسته شود نیز جایز   است
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که   اي است تکه پارچه (  کفن لنگ  که از اجزاي  . بهشتی زیور آمده . در اضافه جدیده است
گره زیادتر باشد   است که از ضخامت جسم سهشود)  براي ستر عورت میت بکار برده می

کافی است و عرض آن از ناف تا ساق پا   گز و یک چهارم آن  و براي آدم قد بلند یک
 6کافی است و تعداد آنها دو تکه باشد. و دو عدد دستکش بطول   گره عرض 14باشد و 

 بکار گره و عرض به اندازه پنجه دست بدوزند. یک لنگ و یکدستکش تا آخر غسل
کرده و دستکش دوم را به   آیند، وقتی از غسـل مـیت فـارغ شـد دستکش را عوض مـی

کرده و لنگ خشک را بر عورت  کند و بدن میت را خشک نماید و لنگ را عوض  دست
میت بـنهد و بـعد از آن تخته را نـزدیـک میت نهاده و اول لفافه را گسترانیده و بر لفافه 

 را بطرف سر  کند و قسمت باالي قمیص  سمت زیرین قمیص را پهنازار را و بر ازار ق
تخته بنهند و قسمت باالي قمیص را  کرده و بر کند سـپس مـرده را آهسته بلند  جمع

بطرف سرآورده تا که در گلو بیاید و به طرف پاي میت بکشد و لنگ را از زیر قمیص 
دیگري بزند و بر اعضاي  بیرون بیاورد و بر سر و ریش میت عطر یا چیز خوشبوي

اضافه [ ، و هر دو زانو هستند، کافور بمالد. ، کف هر دو دست ، بینی که پیشانی  سجده
 ].جدیده بهشتی زیور با اندکی تغییر

، چنانکه در حال  و بعد از این ازار را از طرف چپ بپیچد سپس از طرف دست راست
، یعنی هر یکی از ازار و لفافه  راستدهد. بعد از آن لفافه را از طرف  زندگی انجام می

کفن بود از طرف پا و سر با نواري کفن را ببند و   جدا جدا بپیچد اگر خوف باز شدن
: اول لفافه  برابر کمر نیز ببندد و اگر میت زن است تکفینش مثل مرد است یعنی

لفافه مرد پیچیدن ازار و    گسـترانیده شود و بعد ازار و بعد قمیص و پیچیدن آنها مثل
اي به طرف راست  کرده و حصه  است و بعد از پوشیدن قمیص موهاي وي را دو حصه

اي بطرف چپ سینه باالي قمیص نهند سپس باالي موها چادر را بدون از  سینه و حصه
 .ها بپوشانند کفن  پیچیدن و بستنش بگذارند و سینه بند را باالي همه

ر زبر ازار و لفافه و باالي قمیص و چادر باشد، به و یا درمیان ازار و لفافه باشد و یا د
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 ].محتارـرد ال[ . هر صورت جایز است

 کفایه براي مرد کفن 
کفایه درحال اختیار واجب است و از این  کفایه براي مرد دو پوشاك است و کفن  کفن

زار انـد قمیص و ا کفایه شامل ازار و لفافه است و بعضی گفته . و کفن  تر جایز نیست کم
 باشد. که در آن ستر بیشتري می است باشد اما قول اول بهتر

» فتح القدير«باشد و دو جامه نزد صاحب  کفایه دو جامه و چادر می کفن  و براي زن 

 .باشد از ازار و لفـافه می عبارت از قمیص و لفافه است و نزد صاحب کـنز عـبارت

است بلکه دو جامه قمیص و ازار گوید: بظاهر عدم تعیین  می »البحر الرائق«صاحب 

باشد یا دو ازار باشند که دو ازار بهتر است زیرا که در آن گردن و سـر هـم پوشانیده 
 شود. می

که پیدا شد حداقل همه بدن را بپوشاند و اگر  چه و کفن ضرورت بـراي مرد و زن هر
 گیاهی بگذارند.  پوشاند بر باقیمانده بدن بدن را نمی  جامه همه

 خنثی مشکل کفن
کفن شود، اما از  و خنثی مشکل در تکفین احتیاطاً مانند زن است پس در پنج جامه 

 کفن ابریشمی و زعفرانی رنگ احتیاطاً پرهیز شود.

 ) قرب البلوغ کفن مراهق (
کفن شود و   کفن مراهق مثل افراد بالغ است مذکر در سه جامه و مونث در پنج جامه

کرده شود نیکو  کفن  کفن شود و اگر تنها در ازار و لفافه  الغ غیر مراهق بهتر است مثل ب
کرده شود  . و اگر در یک ازار کفن شد جایز است و دختر بچه اگر در دو جامه کفن است

رد [ . که به حد شهوت نـرسیده است  اشکالی ندارد. و منظور از غیر مراهق کسی است

 ].رمحتاـال
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 کفن سقط  حکم 
کسی را دارد که مرده بدنیا بیاید، لهذا   ی برخوردار نیست و حکمکامل  سقط از حرمت

که   اي پیچیده و مانند یک عضو میت کنند بلکه در تکه پارچه  که او را کفن  الزم نیست
  که خویشاوند مسلمانی داشته باشد نیز همین است  کافري پیدا شود دفنش نمایند. و حکم 

 ].محتارـرد ال[ کند. ه و دفناي پیچید که او را شسته و در پارچه

 محرم خوش بوي زده شود و سرو صورتش پوشیده شود. و محرم بالحج مانند غیر
 ].فتاوي هندیه[

کفن مسنون مقدم بر  کفن از مال خودش تهیه شود و اگر میت مال داشت  :10مسئله 
شود  کفن بر همان شخص واجب می  ، وصیت و ارث است و اگر مال نداشت اداي قرض

گردد. و اگر این افراد متعدد بودند بر مقدار  حال حیات بر وي واجب می ه نفقه میت درک
  شود. و اگر کسی نبود که بر وي نفقه واجب شود کفن میت را از بیت میراث واجب می

المال تهیه نمایند و اگر در بیت المال چیزي نبود یا بود اما در جهت درستش صرف 
 که میت را تکفین و تجهیز نمایند. و اگر  بر شوند واجب استکه خ شد، بر مسلمانان  نمی

شدند چیزي نداشتند از مردم به اندازه یک جامه بگیرند و اگر پولی اضافه  کسانیکه خبر
 کننده معلوم بود بر وي رد نمایند و اگر معلوم نبود، افراد محتاج دیگري را  شد و خیرات

 ا صدقه کنند.کنند و اگر میسر نبود مال موجود ر کفن 
و اگر کفن مرده را کسی  . اگر شوهر مرد و مال نداشت بر زن تکفین او واجب نیست

کرده و دفن   کفن که دفن نشده باشد او را دزدید و جسد او تر و تازه بود مانند شخصی 
کرده  که دفن نشده و متالشی شده یا باد کسی نمایند. و اگر متالشی یا باد کرده بود مانند

 کرده شود و دفن شود. کفن   جامه در یک
که هر وقت وارث غایب   اگر وارث حاضر از مال خود کفن کرد به این اراده تذکر:

گرفتن را ندارد اگر بدون اجازه   گیرم، حق کفن از او می  بیاید حصه وي را از قیمت
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د کر کرده بود. و اگر کسی زن شخصی را بدون اجازه شوهرش و قاضی کفن  کفن  قاضی 
 حق رجوع به شوهر را ندارد.

شود اگرچه زن مال هم داشته باشد  شوهرش واجب می و اگر میت زن بود کفنش بر

 . عليه الـفتویيوسف و بیأهذا قول .  مانند لباسش

کفن مسنونه یا کفن کفایه و  شود مثل  و بر شوهر تکفین و تجهیز شرعی واجب می
،  ر این زمان پبدا شده مثل کلمه خواندنخوشبویی و مزد شستن و حمل و دفن و آنچه د

شود  قرائت خواندن و طعام سه روز یا بدعتهاي دیگر، بر شـوهر هــیچ چیزي الزم نمی
گناهکار  کارها را انجام داد عالوه بر  و هرکس از اموال میت بدون رضایت ورثه بالغ این

 شود. وي واجب می شدنش ضمان بر
اي است و اگر کفن خط دار یا کتانی  سفید پنبه بهترین کفن براي مرد و زن پارچه

باشد اشکالی ندارد و کفن زن اگر از پارچه ابریشمی یا زعفرانی رنگ باشد جایز است اما 

 ].محتارـرد ال[. میز و کفن جدید و نو فرقی ندارندکهنه و ت  خالف اولی می باشد. و کفن

کفایه   تجهیزش بـاالجماع فرض، مانند دفن و غسـل و  نماز جنازه بر میت :11مسئله 

، مذکر باشد یا مونث از ذمه  آن را ادا کند یا جماعتی و اگر یک نفر ]محتارـرد ال[ . است

 شوند. گناهکار می  کردند همه شود و اگر همه ترك  دیگران ساقط می
و شرط براي صحت نماز جنازه مسلمان بودن مرده و پاك بودن او است تا وقتیکه بر 

یخته نشود و اگر بدون غسل بر وي نماز جنازه خوانده شد و بعد از دفنش وي خاك ر
، بر قبرش نماز جنازه بخوانند زیرا نماز جنازه اولیه بدون  بیاد آمد که غسل داده نشده

که دفن شده بدون نبش قبر امکان ندارد که غسل داده   طهارت بوده صحیح نبوده و اکنون
شود. لهذا بر وي نماز بخوانند. و اگر بدون غسل  میشود، بنابراین فرضیت غسل ساقط 

  ، از قبر بیرونش میت را در قبر نهادند و قبل از خاك ریختن بیاد آمد که غسل داده نشده
کنند و بعد از غسل بر وي نماز جنازه بخوانند. و اگر کفن به نجاست میت پلید شد 

آن صحیح نیست و اگـر از بدن میت  اشکالی ندارد و اگر از ابتدا پلید بود نماز جنازه در
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چیزي خارج شد قبل از تکفین شسته شود و بعد از تکفین اگر از بدن میت چیزي بیرون 
شد ضرورت شستن نیست و اگر مرده بر تختی بود نماز جنازه درست است و طهارت 

 : نوشته /موالنا عبدالحی »جمموعة الفتاوی«مکان در اینصورت ضروري نیست و در 

) نجس باشد نعش را بـر آن نـهاده نماز جـنازه درست  تختی : اگر چارپائی ( سـوال
 ؟ است یا نه

سرت ن و ماكـالن و اثلـوب وابلد سة يف رة من انلجا والـطها« : القنية يفـو،  : نـه جواب

 . » م مجيعا حق الـميت و االما العورة رشط يف
، و قرار گرفتن میت یا اکثر  و براي صحت نماز جنازه ستر عورت میت، حضور میت

ها، شـرط  بدن آن در پیش نمازگذار و بودن میت یا اکثر بدن آن بر زمین یا بر دست
ها باال  غایب صحیح نیست و اگر برحیوان نهاده باشد یا بر دست . لهذا نماز جنازه بر است

این حکم نگه داشته شده باشد بنابر روایت مختار جایز نیست مگر عذري داشته باشند و 
 که از ابتدا بردسـت جنازه را بنهند. صورتی است در

اگر کسی به بعضی از تکبیرات مسبوق شـد بعد از سـالم امـام مسـبوق تکبیرات را 
 ها گذاشته شود. ها بلند شود قبل از ایـنکه بـر شانه قضا بیاورد اگر چه جنازه بر دست

نجاشی  بـر  آنکـه رسـول اکـرم: چرا نماز غائبانه بر میت جایز نیست حال  سوال
 نماز غائبانه خواندند؟

بود یا اینکه  از خصوصیات آنحضرت : نماز خواندن حضرت پیامبر اکرم جواب
کـردند کـه آنحضرت او را  حاضر جنازه نجاشی را خداوند در جلوي آنـحضرت

براي نماز جنازه  دیدند و بر آن نماز خواند لهذا نماز جنازه بر غایب نشد، دلیل بر اینکه
دند و از  کر  ت فو ، اینستکه بسـیاري از اصحاب آنحضرت حضور مـیت شـرط است

منقول نیست که بر احدي  عزیزترین آنها گروه قاریان قرآن بودند لیکن از پیامبر اکـرم
فرمود: از شما نمیرد  . آنحضرت غائبانه نماز جـنازه خوانده بـاشد، با وجود اشتیاقش

 .  ر مـرا خبـر دهید زیرا که نماز من بر وي رحمت استکسی مگ
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که سر میت به طرف دست راست امام باشد و  و روش معهود در نهادن میت این است
اگر عمداً به دست چپ امام باشد جایز است اما کار درسـی نیست زیرا که خالف سنت 

 . موروثه است
ر بر نماز جنازه بخواند مگـ که بر هر میت مسلمان  بر مکلف فرض است :12مسئله 

 اند از: چهار گروه که عبارت
 کند. طاعت امام سـرپیچی میباغی که به ناحق از ا -1
کشته شدند فتوي بر همین است که غسل  . این دوگروه اگر در وقت محاربه  راهزن -2

ه داده شوند و نماز جنازه برایشان خوانده نشود و اگر دستگیر شدند و یا بعد از محارب
ز دستگیري یا  کشته شدند غسل داده شوند و نماز جنازه برایشان خوانده شود و اگر قبل ا 

 بعد از دستگیري به موت خود مردند غسل داده شوند و نماز جنازه بر آنها خوانده شود.

گویند که قوم خود را بر ظلم  کسی می  عصبی به] محتارـرد ال [ و شخص عصبی -3

حدیث  گیرد. در خود بر دیگران خشم می میل  ند و از جهت فاک ري مـی بر دیگران یا

شا ایستاده  کسی بري تما و اگر » تل عصبية و قا عصبية أ لـى إلـيس منا من داع « :است
ن به او سنگی یا چیز دیگري خورد و این  گها کرد که نا ه می دو گروه نگا بود و به این 

زه نخوانند و اگر بعد از  ز جنا و بر وي نما دهند  ل مرد، او را غسل شخص به همین حا 
 ز خوانده شود. جدا شدن و متفرق گشتن مردند بر آنها نما

شد و اگر یک گرو بر گروه  که بغاوت از هر دو طرف با  صورتی است این حکم در
کرد دفاع  که توانایـی داشت از خود دفاع می کرد و گروه دوم تا آنجا  وت  دیگري بغا

شهر درجایی  که در کسی است  کننده دله   مراد از مجا: و مجادله  است خود، شهیدکننده از  
نند راهزن  شود. و حکم او ما کند و مزاحم مردم می ن تعرض می ها بر بیگنا ایستد و بر می

شد،  را کشته با کسی  شد یا از اینکه چیزي را گرفته با اگر دستگیر شد قبل   است یعنـی
ي چپش  نیکه توبه کرده است. و اگر مالـی را گرفت دست راست و پا زندان شود تا زما

رد [ز خوانده نشود.  ، قصاص شود و بر او نما کشت  را هی  بریده شود و اگر بیگنا
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که  مسلح و در روز وقتی کننده در شهر هنگام شب چه مسلح باشد یا غیر ]. محتارـال

و غسل داده شود و نماز بر آنها خوانده دست به اسلحه ببرد حکم یاغی و راهزن را دارد 
که عمدا اقدام به خودکشی نماید غسل داده شود و بنابـر قول راجع بر او  و کسی نشود.

نماز خوانده شود. و کسی که خطاء اقدام به خودکشی نماید بال خالف بروي نماز جنازه 
 خوانده شود.

نة  هاا«او نماز جنازه خوانده نشود کشت بر  قاتل مادر و پدر، اگر امام او را قصاصاً  -4

 ].محتارـرد ال[ و اگر به موت خود مرد نماز جنازه بـر او خوانده شود.»  لـه

. لهذا بدون  ایستادن -2 ،چهار تکبیر -1رکن نماز جنازه دو چیزاند:  :13مسئله
گل و باران   زمین بسبب نیست و اگـر بر عذرخواندن نماز جنازه در حال نشستن جایز

ماز جنازه خواندن متعذر بود در حال سوار بودن بر سواري جایز است. و اگر ولی میت ن
 . کرد و مردم ایستاده بودند جایز است  مریض بود و نشسته امامت

. و بنابر تحقیق دعا خواندن واجب  و سنت نماز جنازه ثنا کفتن و درود خواندن است

 ].محتارـرد ال[ . است

، و فقط در تکبیر اول هر دو دست خود را بلند  است ار تکبیرنماز جنازه چه :14مسئله
 کند و بعد از تکبیر اولی این ثنا را بخواند:

 .» غ�ك� الئك و ىل جدك وجل ثنا تعارك اسمك و نک ا� وحبمدك وتبا اسبح «
 و بعد از تکبیر دوم این درود را بخواند:

ٍد وىلََعَ آلِ « ٍد، َكَما صلَّيَْت ىلَعَ إِبْ  اللَُّهَمّ َصِلّ ىلَعَ ُ�ََمّ ، إِنََّك َراِهيَم و يلع آِل إِبَْراِهيمَ ُ�ََمّ
َت ىلَعَ إِبَْراِهيَم و يلع آِل إِبْرَ 

ْ
ٍد، َكَما بَاَر� ٍد وىلََعَ آِل ُ�ََمّ يٌد. اللَُّهَمّ بَارِْك ىلَعَ ُ�ََمّ اِهيَم مَحيٌد َ�ِ

يدٌ  يٌد َ�ِ  . »إِنََّك مَحِ
 براي مرد و زن بالغ این دعا را بخواند: و بعد از تکبیر سوم

ا� اغفر حلينا وميتنا وشاهدنا واغئبنا وصغ�نا و�ب�نا وذكرنا وأنثانا. ا� من «
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أحييته منا فأحيه ىلع اإلسالم، ومن توفيته منا فتوفه ىلع اإليمان. ا� اغفر هل وارمحه 
اء واثللج والربد، ونقه من مـواعفه واعف عنه، وأ�رم نزهل ووسع مدخله واغسله بال

اخلطايا كما ينيق اثلوب األبيض من ادل�س، وأبدهل داراً خ�اً من داره وأهًال خ�اً من أهله 
 ].محتارـرد ال[ . »وأعذه من عذاب القرب وعذاب انلاروزوجاً خ�اً من زوجه، وأدخله اجلنة 

که عمل در زمانه  رمایدف و بعد از تکبیر چهارم به دو طرف سالم بدهد. و در بدائع می

کند. و  که یک سالم را جهر فرماید می »جواهر الفتاوی«گفتن است و در   ما جهر به سالم

 .است ین صفوف در نماز جنازه صف آخرندارد.بهتـر هنماز جنازه قرائت و تحی
 : در حدیثی در ابوداود آمده

 .  » هل غفـر ُصُفوٍف  ثََالثَةُ  َعلَيْهِ  َص�َّ  َمنْ «
 .»شود که سه صف نماز جنازه بخواند آمرزیده میبر هرکسی« : یعنی

که سه صف باشند تا که اگر هفت نفر بودند یکی براي  : مستحب است گفته  محیط در
صف دوم دو نفر و در صف سوم یک نفر  صف اول سه نفر و در امامت مقدم شود و در

 بایستد.
کند تا همراه امام سالم  ند و صبرو اگر امام پنج بار تکبیر خواند از او پیـروي نک

که قبل از بلوغ دیوانه شده باشد و سفیه استغفار نخواند بلکه   براي طفل و دیوانه بگوید
 اگر مذکر است این دعا را بخواند:

 .» مشفعاو  اجعلـه لـنا شافعاذخرا اجعله نلا اجراً وذخرا وو ا� اجعلها لـنا اجرا«
 ر سوم این دعا را بخواند:و اگر مونث است بعد از تکبی

 .» مشفعةفعة و ا� اجعلها نلا اجرا وذخرا واجعلها نلا شا «
سینه میت بایستد چه زن باشد یا مرد یا پسر و با  که امام در برابر  و مستحب است

که میت یکی باشد و اگر میت بسیار بودند و طوال نهاده   دختر و این در صورتی است
کافی است و اگر  رابر پاي دیگري بود، برابر سینه یکی بایستدبودند که سر هر یکی ب
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 که به میت نزدیک بایستد.  عرضا نهاده بودند بـرابر سینه همه بایستد. و مستحب است

 ].محتارـرد ال[

 نماز جنازه دیر رسید تکبیر فوت شده را چگونه ادا کند؟ کسی در اگر :15مسئله 
تدي به نماز رسید تکبیر گفته و با امام شریک که مق که هر وقت  : ضروري است جواب

، و بقیه تکبیرها را بعد از سالم  شود اگرچه امام تکبیر چهارم را گفته اما هنوز سالم نداده
،  کدام تکبیر است که امام در امام بجاي بیاورد. و اگر هنگام شریک شدن مشخص باشد

فوت شده دعاهاي دیگر را به  خواند و در تکبیر که امام می پس همان دعا را بخواند
 کدام تکبیر است ابتدا ثنا بخواند و در که امام در  دانست ترتیب بخواند و اگر نمی

هنگام دعا خواندن در تکبیرهاي فوت   تکببرهاي دیگر بترتیب دعاها را بخواند. و در
ها  هبگوید و اگر بر شان کرده شد اما قریب الی االرض بود تکبیر شده اگر جنازه بلند

 . گذاشته شده بود تکبیر نگوید و نماز جنازه صحیح نیست

 الـتنوير:  رشح قال يف

والَمْسبوق ببعض اتلكب�ات ال ي�رب يف احلال بل (ينتظر) ت�ب� (اإلمام يلكرب «
ما مَرّ أَنّ لَكّ تْ�ب�ة كر�عة، والَمْسبوق ال َ�بْدأ بما فاته. قال أبو يوسف: ـمعه) لالفْتتاح ل

 �رض كما ال ينتظر احلارض يف حال اتلحر�مة بل ي�رب اتفاقاً للتَّْحر�مة، ألنَّه ي�رب ح�
ميت ىلع ـاكلُمْدرك، ثَمّ ي�ربان ما فاتهما بعد الفراغ �سقاً بال داعء إْن خشيا رفع ال

ْعناق. وما يف 
َ
فلو جاء الَمْسبوق » نهر«من أَنّ الُمْدرك ي�رب اللك للحال شاذ. » مجتىبـال«األ

خول يف تَْ�ب�ة اإلمام. وعند أيب يوسف:  بعد الة تلعذر ادُلّ ت�ب�ة اإلمام لرابعة فاتته الَصّ
يَْدخل بلقاء اتلحر�مة، فإذا سلَّم اإلمام كرَبّ ثالثاً كما يف احلارض، وعليه الَفتْوى، ذكره 

 ]. 1/646 :محتارـرد ال[ . »احلليُبّ وغ�ه

که بر هر   است جا آورده شدند بهتر یک چند میت براي نماز جنازه اگر  :16مسئله 
است  تر یکی جداگانه نماز جنازه خوانده شود و ابتدا بر هرکدام کـه پـرهیزگارتر و افضل
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نماز بخوانند و بعد به ترتیب االفضل فاالفضل و اگر یکـی بـعد از دیگري حاضرکرده 
د اگرچه ثانی تـر حاضر شـده بـر وي نـماز بخوانن که مقدم کسی شدند اول بر هر

 این صورت بهتر در ،تر باشد. و اگر بر همه یک بار نماز خوانده شود جایز است افضل
که پشت سرهم نهاده شوند تاکه امام محاذي سینه همه باشد لیکن مثل زمان   است

کنند االفضل فاالفضل و   حیاتشان مراعات ترتیب کند، لهذا اوال مردها را به امام نزدیک
الغ را و بعد خنثی مشکل را و بعد زن بالغه و بعد دختر بچه نابالغ را بگذارند ناب  بعد بچه

 آنها نماز جنازه خوانده شود. و بر
در وقت ضرورت اگر در یک قبر چند میت نـهادند بـر عکس ایـن تـرتیب بگذارند، 

 آنها پسر نابالغ و بعد یعنی اوال به طرف قبله مردها را به ترتبب افضلیت و پشت سر
ها را بصورت  نابالغه را و اگر مرده آن دختر آن زن بالغه و پس از خنثی مشکل و بعد از

گذاشتند، یعنی سر هر میتی برابر پاي میت دیگر بود نیز نماز جنازه جایز  صف طوالنی

 ].محتارـرد ال[ . است

که در وقت   سزاوارتر براي امامت در نماز جنازه امام محله میت است :17مسئله 
تر باشد و گرنه  ات خود پشت سر او نماز خوانده است بشرطیکه از ولی میت افضلحی

اند. پس از  . بعضی امام جمعه را از امام محله سزاوارتر دانسته ولی میت سزاوارتر است
، طفل و سفیه  که مذکر بالغ و عاقل باشد و براي زن  تر ولی مرده است امام محله مستحق

راي ولی میت والیت نماز جنازه به ترتیب عصبیت والیت نکاح تقدیم نیست و ب   والیت
دادن است و اگر والیت نماز جنازه براي پسر بود و پدر خود را بخاطر احترام جلو کرد 

 کسی دیگر را غیر از پدرش مقدم کند. تواند است و همچنین می جایز
دو پسر یا دو درجه قرابت و قوت قرابت برابر بودند، چنانچه  اگر اولیاي میت در

، البته اگر  است براي نماز جنازه سزاوارتر است تر که مسن  برادر یا دو عمو باشند هرکس
تر ترجیح دارد. و اگر میت زنی بود و  جنازه بر بزرگ است در نماز تر تر افضل کوچک

 ].محتارـرد ال[ . ، و پس از شوهر همسایه سزاوارتر است ولی نداشت پس شوهر میت
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کوچک میت برادر تنی میت بود و برادر بزرگ از طرف پدر برادر میت بود  اگر برادر
کسی را براي امامت نماز جنازه مقدم کرد برادر بزرگ  کوچک سزاوارتر است و اگر برادر

اگر برادر  تر سزاوار امامت است و حق ممانعت ندارد. و اگر دو برادر تنی بودند مسن
کوچک حق منع  جنازه بخواند برادر که نماز هدکه به شخصی اجازه د  خواست بزرگ می

که یک شخص را اجازه امامت در نماز   خواست را ندارد. و اگر هر یکی از دو برادر می
تر اجازه بدهد سزاوارتر است و اگر  که برادر بزرگ  جنازه را بدهد پس همان شخص

ازه بخواند پس کسی نوشت که نماز جن  کوچک بود، حاضر نبود و براي که   برادر تنی
که از طرف پدر است حق منع است و اگر کسی در شهر مریض بود به   براي برادر بزرگ

،  منزله تندرست است و هرکسی راکه اذن نماز جنازه دهد براي ولی ابعد حق منع نیست
که حق امامت ندارد) نماز جنازه دهد یا او را  ( کرد که فالن شخص   اگر مرده وصیت
 شود. کردن وصیتش الزم نیست و حق ولی باطل نمیغسل دهد نافذ 
اش  شود یا در فالن محل دفن شود وصیتکرده  کفن  که در فالن جامه کرد اگر وصیت 

 جنازه داد و ولی با او در نماز که حق تقدم بر ولی نداشت نماز کسی اگر باطل است و
ده کند و اگر میت را تواند براي حفاظت حق خود نماز جنازه را اعا شرکت نکرد، ولی می

کند اما تا زمانیکه گمان خراب شدن میت  کرده بودند بر قبر نماز جنازه را اعاده   دفن
نباشد و در صورت تردید، عدم جواز ترجیح دارد. اگرچه فرض نماز جنازه با نماز اول 

کرده همراه ولی مرتبه   که در نماز جنازه اول شرکت کسی ساقط شده و از این جهت هر
شوند فرض اول ناقص و  وم نماز نخوانـد و هـر دو نـماز جنازه فرض محسوب مید

که با کراهت اداء شده باشد، دوباره اعاده شود و  فرض دوم مکمل آن است مانند نمازي
کسی حق تقدم بر ولی را داشت مانند امام محله یا حق تقدم نداشته باشد اما ولی با  اگر

دو صورت ولی حق اعاده ندارد و اگر ولی در حضور  کرد در این  نماز شرکت وي در
 کسی حق اعاده نماز را ندارد. امام محله و یا سلطان نماز جنازه داد

اگر میت دفن شده بود و خاك بر او ریخته بودند اما نماز جنازه نداده بودند، و یا نماز 
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صورت  درد، که حق امامت نداشت نماز داده بو کسی جنازه بدون غسل داده بودند، یا
، ولی براي دفاع از حق خود نماز جنازه بر  اول و دوم وجوباً و درصورت سوم جوازاً

کردن و ترکیدن میت نباشد و در صورت تردید و  گمان باد  قبرش بخواند، تا زمانیکه
 شک عدم جواز نماز ترجیح دارد.

بیرون کـردن او شخصی که در چاه افتاد با بر وي دیوار و یا ساختمان افتاد و امکان 
دفن شده باشد و بر او  که بدون نماز کسی را دارد  او نماز جنازه بخوانند حکم که بر نبود

 در حالیکه در چاه یا زیر آوار قرار دارد نماز بخوانند.
نماز جنازه در حال سوار بودن و یا نشستن بدون عذر جایز نیست و اگـر عذري مثل 

است و یا ولی میت مریض بود و نماز جنازه  جایز باران وجود داشت درحال سواربودن

 ].محتارـرد ال[ . کرد جایز است  را نشسته امامت

مسجد جامع یا مسجد محله خواه میت تنها در مسجد  اداي نماز جنازه در :18مسئله
خارج باشد و همه  نمازگزاران یا با همه نمازگزاران و خواه میت در باشد یا با بعضی از

مکروه تحریمی  در مسجد یا بعضی از نمازگزاران در مسجد باشند بدون عذرنمازگزاران 
مسجد معتکف باشد و یا براي نماز جنازه  . و اگر عذري مثل باران یا ولی میت در است

. و در خیابان و  جایی میسر نباشد پس در مسـجد نـماز جنازه بـدون کراهیت جایز است
 . یا در زمین دیگران مکروه است

جمعه جمع عظیم بر آن نماز  نماز ، براي اینکه بعد از نماز جنازه و دفن میت ر درتاخی
بخوانند مکروه است و اگر خوف فوت نماز جمعه بود ابتدا نماز جمعه بخوانند و بعد 

آن نماز جنازه را  جنازه مقدم باشد و بعد از عید از نماز کنند. نماز  نماز جنازه را اداء

 ].محتارـرد ال[ به عید خوانده شود.آخر خط بخوانند و در

کند   کافر اصلی باشد نه مرتد، بشوید و کفن مسلمان خویشاوند خود را که  :19مسئله 
اي  پلیدي بشوید و در پارچه  ، ، یعنی مثل پارچه دفن نماید بدون رعایت طریقه مسنون و

از هم مذهبان  گودال بیندازد و آن در وقت ضرورت است و اگر کافر اصـلی بپیچد و در
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 کافر مرتد بود بدون کفن و شستن در خود خویشاوندي داشت به او سپرده شود. و اگر
 گودالی انداخته شود و به کسانی که به دین آنـها گـرویده است تحویل داده نشود.

ها او را  کافر او تحویل داده نشود بلکه مسلمان میت مسلمان بود به خویشاوند اگر
کافر است در قبر مسلمان   که  ایند. و داخل شدن خویشاوند مسلمانتجهیز و تکفین نم

 ].محتارـرد ال[ . براي دفن کردنش مکروه است

. نفس  کمال سنت  :2: نفس سنت 1حمل جنازه دو چیز وجود دارد  در :20مسئله
 کنند. اینستکه به هر پایه سریر به نوبت بگیرند و ده قدم حمل  سنت

 يف الرد: و

  ].محتارـرد ال[ . » ر�ع� خطوةألك جانب  �ستحب ان �مـها منو  : منيةـال  رشح �و «

 شود و حق یکی موجود می کمال سنت تنها در شود و حق همه متحقق می این در و
کننده طرف راست جنازه را بر شانه راست خود بگذارد و   که حمل کیفیتش این است

شانه چپ  بر د سپس مقدم چپ راسپس مؤخر دست راست را بر شانه راست خود بنه
که یکی  شانه چپ خود بنهند و حـمل جنازه توسط دو نفر خود سپس مؤخر چپ را بر

که راه تنگ باشد   در وقت ضرورت مؤخر بگیرند مکروه است مگر مقدم و دیگري از از
 .  شانه جایز است گرفتن سریر به دست یا نهادن آن بر . و یا مانند آن

که شخصی او را بـر  تر وقتی مرد اشکالی ندارد کمی بزرگ طفل شیرخوار یا
کنند و همچنین   هاي خود حمل دست هاي خود بردارد و مردم به نوبت بچه را بر دست

مرکب سوار  کند وخود بر  هاي خود حمل دست اشکالی ندارد که شخصی بچه را بر
 سریر حمل شود. بود بر تر شود. و اگر بچه بزرگ
که همراه   کنند نه چنانکه میت بر سریر تکان بخورد و افرادي  بدر بردن میت شتا

که از  ، بشرطی که در دنبال باشند و اگر در جلو بروند جایز است  روند بهتر است جنازه می
 . گرنه مکروه استهمه مقدم نباشند و جنازه و نیز

 



 وايمحمود الفتا  410

 يف الرد:و

رد [ .»مها ف� حتر�ميةما ا  ن حتقق الـرضر بالـر�وب هر انها ت��هية ل�ن ا الظا«

 ].محتارـال

وقت بردن سرمیت مقدم باشد. و اگر میت  طرف یمین و شمال نروند و در و از
همسایه یا خویشاوند و یا در دینداري مشهور بود از نفل خواندن همراه بودن جنازه بهتر 

است و  تر. و اگر همراه جنازه به حالت سوار بروند اشکالی ندارد اما پیاده رفتـن به است
 که شخصی سوار و از جنازه مقدم باشد.  مکروه است
. و براي زنان اتباع جنازه سزاوار  میت آتش و شمع روشن کردن جایز نیست پشت سر

کشید جلوگیري شود و اگر زن  نیست و اگر همراه جنازه زن نوحه خوان بود و فریاد می
مردم همراه جنازه بروند زیرا  قبول نکرد و عمل خود را ترك نکرد پس اشکالی ندارد که

جنازه آورده شد  همراهی جنازه سنت است لهذا آن را بخاطر بدعت غیرترك نکند. و اگر
اینکه اراده شرکت در تشییع جنازه را داشته باشند و اگر مردم  جاي خود برنخیزند مگر از

 یکه ازدر محل مخصوص اداي نماز جنازه بودند و جنازه آورده شد برنخیزند تا زمان
که جنازه را همراهی  . و کسانی زمین نهاده نشود، و همین قول صحیح است ها بر شانه
کردن صـدا در ذکـر و تالوت قرآن مکروه است و اگر ذکر  کنند خاموش باشند و بلند می
کنند. وقتی جنازه در نزدیک قبر نهاده شد نشستن اشکالی  کنند باید در دل خود ذکر می

کنند و قبل از نهادن  که ننشینند تا زمانیکه خاك بر وي بریزند و برابر  تندارد و بهتر اس
. و مزدور گرفتن براي حمل جنازه جایز  ، نشسـتن مکروه است ها بر زمین میت از شانه

 ].فتاوي هندیه[ . است
 اند. یبی نـدارد، و بـعضی مکـروه گفتهآماده ساختن قبري براي خود ع :21مسئله

 الرد: يفو

، خبالف القرب ألن احلاجة إيله متحققة أْن ال يُْ�ره تهيئة �و الكفني ينبيغ واذل«

 



 411  : باب الجنائزةکتاب الصال

يِّ  ُسۢ َ�فۡ  رِيتَدۡ  َوَما﴿خبالف القرب، لقولـه تعاىل: 
َ
� بِأ

َ
 .»]34لقمان: [ ﴾َ�ُموُت  ٖض أ

ليه هكذا عمل عمر بن �وجر عال بأس به (أي حبفر قرب نلفسه) و« يف التتارخانية:و

 ].محتارـرد ال[ »غ� همابن خثم وعبدالعز�ز والر�يع 

 ، اگر امکان داشته باشد و اگر غیر ممکن بود چنانکه کندن گور فرض کفایه است و
، بعد از غسل و  پوسیدن میت وجود داشت بود و خطر کشتی مرد و خشکی دور کسی در 

 رو رود.آب ف ، به او چیزي سنگین بسته و در دریا بیندازند تا در جنازه کردن و نماز  کفن
اي بـراي شخص  کـهنه کـرده نشوند و قـبر  جا دفن بدون ضرورت دو مرده در یک

که میت اول پوسیده و استخوانش باقی نه مانده باشند  کنده نشود مگر در صورتی  دیگري
. و اگر جایی  جایز است برستان احداث ساختمان و زراعت همو در این صورت بر ق

میان مرده جدید و استخوان میت اول کرده شوند و در  جمعمیسر نبود استخوان میت اول 
 کنند.  از خاك سدي درست
کـه بـا هـم خویشاوند  کنند  جا دفن به این علت یکمیت را  که دو و این مباح نیست 
، با وجودیکه قبرستان دیگري  این قبرستان جاي تنگ است که در هستند یا به این سبب

شود. و اگر  آن قبرستان تنگ تبرك گرفته می کردن در ه قبرآنجا وجود دارد، اگرچه ب در
است که مسلمانان در آنجا دفن  ، جایز کفار از عالمات آنها چیزي باقی نمانده  در قبرستان

شوند و اگر استخوان کفار باقی بودند از قبر بیرون کرده شوند و آثار کفار دور کرده 
لمانان تبدیل به قبرستان نـمایند، چنانچه در شوند و در آنجا مسجد بنا کنند یا براي مس

هاي آنها را از قبرها بیرون  مـحل احداث مسـجد النـبی قبرستان کـفار بـود، استخوان
 کردند و مسجد النبی را بجایش ساختند. 

 شد یا تا سینه و اگر به اندازه قامت باشد بهتر مقدار عمق قبر حداقل تا نصف قامت با
ازه طول میت و عرضش تا نصف طول میت باشد. لحد ساختن سنت اند است و طول قبر

که زمین سست باشد پس شق کرده شود و در وقت  است و قبر را شق نکنند مگر وقتی
ضرورت مثال زمین سست یا نمناك باشد که خطر زود پوسیدن میت باشد در این 
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که در  کردن تابوت براي میت مرد جایز است و روش معهود اینست  صورت درست
کرده شود و در   گل تابوت زیر میت فرش از خاك باشد و سقف تابوت از طرف میت 

به منزله لحد باشد و براي طرف دست راست میت خشت خام نهاده شود تـا کـه تابوت 
 . چه زمین سست و نمناك نباشد اگر تابوت بسازند کار خوبی استزن اگر
گذاشتن حصیر زیر میت و یا چادر  کردن از خاك روش معهود است و  لحد فرش در

 . و گذاشتن متکا پر سر میت مکروه تحریمی است
، بلکه به  چه طفلی باشد زیرا این خاصه انبیا استکسی را دفن نکنند اگر  و در منزل

 که در مدفن خاص شود معلوم می »محتارـرد ال«قبرستان مسلمانان منتقل شود. از عبارت 

کنند،  که مدرسه یـا چیزي دیگر بنا می  بعضی اشخاص کرده نشود چنانچه  کسی دفن 

 ].محتارـرد ال[ سازند. برایش در نزدیک مدرسه قبري می

که وقف بـراي مسجد است متولی مسجد پدر خود را دفن کرده آیا  سوال: در اتاقی
 است یا خیر؟ این عمل او شـرعاً جایـز

حاکم یا عامه  زل است و براین سبب متولی واجب الع : این خیانت است و از جواب
کنند یا قبر را با زمین برابر کنند زیرا از ابقاي   آنجا بیرون که میت را از  مسلمین الزم است

 آید.  بالغیر الزم می شود یا اشغال  قبر تعطل وقف علی المسجد می

 التنوير:  قال يف

 . »أو اخذت �شفعة رض مغصو�ة األ  ال ان ت�ونإمنه   ال يـخرجو «

 الدر: يفـو

 . » ته باألرض وا مسااخراجه و كل ماـ�� ال «

 الـرد:   ويف

 ].محتارـالرد ال[ . »ء استوفاه ان شاحقه و كن شاء تر ظاهرها فاباطنها و ن حقه يفأل «

پیدا نشـود زیرا مراد  »نت وقفا شبه ذا اكإمغصو�ة عما ـل احتـرز باو«از عبارت شامی 
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 : ر است چنانچه شامی در جاي دیگري تصریح کرده استوقف علی المقاب ،از این وقف

 التنوير: يف

حفر قرباً فدفن فيه آخر ميتاً فهو ىلع ثالثة أوجه: إن األرض للحافر فله نبشه وهل «
 .»�َْسو�ته، و�ن مباحة قله قيمة حفره، و�ن وقفاً فكذلك

 : مية الشا يفو

 . » ة فاكلـمملو�ة تأملالغـلفت ل�فن فلو عـ� مسجد للـزرع وهـذا لو وق «

 ].4/192 :احسن الفتاويمأخوذ از  كتاب الغصب 5 :محتارـدالر[

 کنند به این صورت  که میت را از طرف قبله در قبر داخل و مستحب است :22مسئله 
که میت را در قبر  کسی کـرده شود. و که طرف قبله قبر نهاده شود و سپس در لحد داخل 

که صورت میت را بطرف   و واجب است »هللا علی ملة رسول او اهللا بسم«نهد بگوید:  می

سپس متوجه  لحد نهادند و ها را بر . و اگر خشت اند سنت است گفته  کنند و بعضی  قبله
ها را بردارند و او را رو به قبله نمایند. و اگر بعد از  به قبله نیست خشت که رو شدند

ندارند زیرا رو به قبله بودن ها را بر ، خاك ریختن خاك متوجه شدند که رو به قبله نیست
کسی فراموش شده بود  . و اگر در قبر کاالئی از میت سنت است و نبش قبر حرام است

 نبش قبر اشکالی ندارد.
کفن باز نشود، نوار را  کفن بسته بودند تا  بعد از گذاشتن میت در قبر نواري را که به

کنند و از آجر  لحد برابر ها را بر ها و یا نی خشت قبر . بر باز کنند زیرا نیازي به آن نیست
و چوب در اطرافش استفاده نکنند و اگر از طرف باال باشد کـراهت نـدارد زیرا از 

شود. اگر زمین سست بود استفاده از آجر اشکالی ندارد.  حیوانات درنده محفوظ می
تا وقتیکه داخل لحد گذاشته که بر قبر زن با چادري یا مانند آن پرده شود   مستحب است
کنند و اگـر گمان برهنه شدن بدن میت بود پـس واجب  لحد برابر ها را بر نشود و خشت

، گر هنگام ضرورت مثل باران و غیرهکرده شود. و بر قبر مرد پرده نشود م که پرده   است
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تحب و ریختن خاك اضافـی بر قبر مکروه تحریمی است تا که بمنزله بناء نگردد و مس
میت سه مشت خاك بر قبر ریخته شود و در هنگام ریختن مشت  طرف سر که از  است

منها وم بگوید: و درسو فيها نعيدكمومشت دوم بگوید:  و دركم  منها خـقنا اول بگوید: 

که بعد از دفن میت براي قرائت و دعا اندکی درنگ  و مستحب است خرأنخرجكم تارة 

که   تکه شوند و مستحب است  هایش تکه گردد و گوشت  ذبحکه شتر   کنند یعنی مقداري 
که   ) نشود بلکه مستحب است گوش چهار بر قبر آب پاشیده شود و قـبر بـصورت مربع (

 ].محتارـرد ال[ کوهان شتر) باشد. مانند (  مسنم

که  منقول است  ، رنگ و روغن نشود ازحضرت جابر و قبر مرده گچ: 23 مسئله
رواه [بر قبرها. قبرها و از ساختن بنا کردن قبرها و از نوشتن بر کرده از گچ  نهی پبامبر

 .] مسلم و غیره
، چیزي نوشته  قبرها براي عالمت که بر  و اگر ضرورت براي نوشتن باشد جایز است

تـعریف مـیت و بصورت مـبالغه بـاشد ننویسند. و  کـه در  شود اما از قرآن و یا چیزي
کرده است محمول بر صورت عدم   از نوشتن منع پیامبر اکرمدر حدیث جابرکه 

اما آنچه در  ].محتارـرد ال[ . کاهگل بر قبرها است کراهت   . و مختار عدم ضرورت است

مشايخ ـلميت من اـوقيل ال ي�ره ابلناء إذا اكن ال« : نوشته که »محتارـرد ال«حاشیه 

که از حضرت جابر   صریح است . ضعیف و خالف حدیث» والعلماء والسادات...الخ
 .باشد منقول است و خالف روایت امام اعظم می

: ما روى جابرـوعن أيب حنيفة ي�ره أن يب� عليه بناء من بيت أو قبة أو �و ذلك ل«
نْ  انلَّىِبُّ  َ�َ� 

َ
َص  أ َصَّ ُقبُورُ  جتُ

ْ
نْ  ال

َ
نْ  َعلَيَْها يُْ�تََب  َوأ

َ
، غیرهرواه مسلم و[ » َعلَيَْها يُبَْ�  َوأ

 ].احسن الفتاوي

 کنند. که باالي قبر میت از جامه پرده می  و مکروه است
کردند و یا زمینی خریده و میت خود   و اگر در زمین مغصوبه میت را دفن :24مسئله 
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 کردند که بعد از آن شفیع آمد و به حق شفعه مالک زمین شـد، مالک اختیار دارد  را دفن
زیرا که حق مالک در باطن و ظاهر  ند یا زمین را برابر کندک که میت را از زمین بیرون 

خواهد حق خود  اگر می خواهد حق خود راکه در باطن است بگیرد و زمین است اگر می
 که بر که میت پوسید و خاك شد جایز است  کند. چنانچه وقتی  باطن است ترك که در را

این زمین مغصوبه نباشد و اگر  چهآن ساختمان بنا شود اگر کشت شود و یا بر  قبر میت
کرد و   گورستان باشد و کسی پول داد و براي میت خود قبري آماده  زمین وقف براي

دفن کرد، مزد حفر قبر را به شخص اول بطور  شخص دیگري آمد و میت خود را در قبر
 . ضمان بدهد و میت را از قبر بیرون نکند زیرا این زمین وقفی است نه مملوکه

که از دختر بطور ارث   کرد یا مال مشترکه  ی زیور دختر خود را بهمراه او دفناگر زن
کرد و بعد شوهر حاضر شد براي شوهر  باقی مانده بود در صورت غیاب شوهر با او دفن

کند و   حق خود، از قبر بیرون که زیور و یا مال مشترکه را براي حفاظت از  جایز است
ادر دختر ضمان سهم خود را بگیرد. و همین حکم را دارد اگر کاال خراب شده بودند از م

 ].محتارـرد ال[ اگر کاالئی در قبر مانده بود یا میت با کفن مغصوبه دفن شده بود.

اش در شکم زنده بود شکم مادر را از طرف چپ بشکافند  اگر زنی حامله مرد و بچه
مادر بود بچه را  و خوف بر زنده بود کنند و اگر بچه مرده بود و مادر و بچه را بیرون 

 که شکمش شکافته و  کسی را فرو برد و مرد اولی همین است  مال بیرون بیاورند. و اگر
خود بخود به شکمش فرو رفت بدون تعدي یا با تعدي اما مال  اگر کنند و  مال را بیـرون

 اتفاقا. ،داشت شکمش شکافته نشود

 ].محتارـرد ال[ . »هلالكا  ىلإئه  كما ال �شق الىح مطـلقا الفضا «

کشته شد در قبرستان  کرد یا  که فوت که انسان هر جائی  مستحب است: 25مسئله 
کردن بجاي دیگري برند اشکالی   گردد و اگر پیش از دفن  جا و همان محله دفن همان

مدت سفر  تر از اند تا مسافت کم کیلومتر باشد و بعضی گفته ندارد اگر مسافت تا چهار
اما قول اول ظاهر  . که ببرند صحیح است اند تا هرجائی گفته  انند که ببرند و بعضیتو می
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 ].محتارـرد ال[ . الروایه است و بیشتر از چهارکیلومتر منتقل کردن مکروه است

کـه کلمات   گفتـه است »فتح القدير«. و در  دفن نقل میت مطلقاً جایز نیست و بعد از

  اند که اگر پسر زنی به غیر از شهر او در جاي دیگري دفن گفتار مشایخ بر این متفق و
 کند برایش جایز  که پسر را منتقل خواست دست داده بود و می گردید و زن صبر از

خـود  که به همراه پدر و اجداد از مصر به شام تا یوسف . و نقل یعقوب و نیست
ید آن نشده است و بحث جا دفن شوند، این در شرع سابقه بوده و در شریعت ما تای یک

 ].محتارـرد ال[ دیده شود. »فتح القدير«مفصل در 

دهند تا که حقوق  اشکالی نداردکه بعضی بعضی دیگر را از فوت میت خبر :26مسئله 
اند اعالم کردن در کوچه  کنند و بعضی مکروه دانسته  او را در تجهیز و تکفین و غسل اداء
تر  . اما صحیح ریاد زدن و صدا زدن زمان جاهلیتو بازار را که این مشابه است به ف

که مکروه نیست اعالم خبر موت در بازار بشرطیکه در ذکـر موت میت تعظیم و  اینست 
  فالن از طایفه فالن بنده خدا محتاج الی اهللا فوت تفخیم نباشد بلکه بگوید: فالن پسر

 . کرده است
گریه و زاري  ه همراه فریاد وک  که ممنوع است همان است زیرا خبر مرگ جاهلی

 رَضََب  َمنْ  ِمنَّا لَيَْس « فرمایند: که می همیـن است  اکرم است و مراد از حدیث پیامبر

ُُدودَ 
ْ
ُيُوَب  وََشقَّ  اخل

ْ
َاِهِليَّةِ  بَِدْعَوى وََداَع  اجل

ْ
که خوبی  و اشکالی ندارد ].منيةـرشح ال[ . »اجل

 ].محتارـرد ال[ . ریف میت مکروه استمیت بصورت شعر ذکر شود اما مبالغه در تع

.  خوف فتنه نباشد) مستحب است اگر ها ( و تعزیه دادن براي مردها و زن :27مسئله 
هرکس که برادر خود را از جهت مصیبت تسلیت داد اهللا تعالی «اند:  فرموده پیامبر اکرم

ث دیگر آمده حدی در ].رواه ابن ماجه [. »پوشاند او را در روز قیامت لباس عزت می

رواه  [.  هرکس تسلیت مصیبت زده را بنماید براي او اجري مثل اجر مصیبت زده است

 .] ابن ماجهالرتمذی و
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  کند و صبر شما را خوب شما را بزرگ  و در تعزیت این چنین بگوید: اهللا تعالی اجر
الزم » امرزدکه خداوند بی « اي باشد جمله اخیر کند و میت شما را بیامرزد.و اگر میت بچه

، زن  کوچک کند اقارب میت را خواه بزرگ باشد یا  که تعزیت  . و مستحب است نیست
که پیامبر   کـلمات تعزیت همان است نوجوان را تعزیت نکند مگر مـحرم آن زن و بهترین

َ  إِنَّ «  : فرموده اکرم َخَذ، َما ِ�َّ
َ
ُ  أ

َ
ْ�َطى، َما َوهل

َ
َجلٍ  ِعنَْدهُ  َوُ�ٌّ  أ

َ
. براي خداست  »َس�ًّ مُ  بِأ

 . نزد خدا وقت مقرري است آنچه گرفته و براي اوست آنـچه داده و براي هر چیزي در

جرك أاهللا  اعظـم  «دهد بگوید:  کافر تعزیت می  و اگر مسلمان را به خاطر میت

کافر را تعزیت براي میت  کافر طلب آمـرزش نکند و اگر . و براي میت » احسن عزائكو
د مرده شما را. و اگرکافر را  شما را و بیامرز کند صبر کند بگوید: اهللا تعالی نیک یمسلمان م

کند و تعداد   عنایت«بگوید: خداوند عوضش را به شما کند  کافر تعزیت می  از جهت میت

 ].ةفتاوي اهلندي[ شما را کم نکند.

مردها مسجد نشسـتن رخصت است براي  براي تعزیت تا سه روز در غیر :28مسئله 
مسجد بـراي تـعزیت را بـعضی از بزرگان مثل  و زنان هرگز ننشینند. و نشستن در

 »س به ال بأ «اند و در ظهیریه  گفته مکروه  »منيةـرشح ال«و صاحب » فتح القدير«صاحب 

اندکه اجتماع در نزد صاحب خانه  : بعضی از بزرگان متاخرین ما گفته در امداد گفته گفته و 
را  خانه منتظر بماند تا مردم بیایند و او که صاحب خانه در  مکروه است مکروه است و

 دفن میت فارغ شدند و برگشتند باید متفرق شوند، مردم به گویند بلکه هرگاه از  تسلیت
 کار خود مشغول شود.   گردند و صاحب خانه به  کارهاي خود مشغول 

دم در مسجد نشسته و قرآن که مر شود این صورت منتفی می کراهت در : آیا سوال
خیزد و  که از قرآن خوانـدن فارغ شـدند ولی مـیت برمی کنند و وقتی شریف تالوت می

 ؟ زمانه ما مروج است چنانچه در ،گویند مردم به او تسلیت می

رد [ . : خیر، زیرا که مقصد از نشستن تعزیت است نـه قـرائت و تـالوت قرآن جواب
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 ].محتارـال

هر انها  است و بعد ازسه روز تعزیت مکروه است و الظا وز اول بهترو تعزیت در ر
شود غایب بود بعد  بود یا کسی را که تسلیت داده می تنزیهیۀ و اگر تسلیت دهنده غایب

خبر از موت مانند غایب است و یک بار که  سه روز تسلیت دادن صحیح است و بیاز 
ر سر قبر تسلیت دادن مکروه است و تعزیت داد بار دوم تسلیت دادن مکروه است و ب

جلوي دروازه نشستن براي تسلی دادن مکروه است زیرا که این از رسوم جاهلی است و 

 ].محتارـرد ال[ . از این نهی شده است

زیارت قبور مستحب است و در هر هفته یک بار قبرها زیارت شوند و  :29مسئله 
کرده شوند، پیامبر   بل احد زیارتکه شهداي ج  . و مستحب است روز جمعه بهتر است

 َالمالس«فرمود:  آمد و می ي احد میدر وقت تمام شدن سـال در نـزد شهدا اکرم

ُ�مْ  بَِما َعلَيُْ�مْ  ارِ  ُ�ْقىَب  فَِنْعمَ  َصرَبْ کـه زیـارت شهداي احد روز پنج   و بهتر است »ادلَّ

علی  ر مسجد النبی (ظهر د که نماز کند تا  شنبه باشد، صبح زود برخیزد و طهارت

 ) از او فوت نشود. سالملف حتية وأحبها  صا

کردن زنان قبرها را اگر براي تجدید حزن و   فرماید: زیارت می /و عالمه خیرالرملی
کردن براي اینها جایز نیست   ، چنانچه عادت زنها است پس زیارت کردن است غم و گریه 

ُ  لََعنَ «همین صورت محمول است حدیث  و بر ُقبُورِ  َزائَِراِت  ا�َّ
ْ
و اگر براي  .»... الخ ال

گرفتن از قبور نیکان   گریه و براي تبرك  ها بدون گرفتن و طلب رحمت براي مرده  عبرت
زنها جوان باشند زیارت قبور بري  که پیرزن باشد و اگر است اشکالی ندارد اما بشرطی

 ].محتارـرد ال[ .مکروه استورشان براي نماز جماعت که حض آنها مکروه است آنگونه

ءاهللا  شا انا ان قوم مؤمن� و السالم علي�م دار «رود بگوید:  که براي زیارت می وقتی

فرماید: روش مسـنون در زیارت قبور  مـی »فـتح القـدير«. صاحب  »تعاىل ب�م الحقون

نزدیک  بود و اگر در کند چنانچه عادت مبارك پیامبر اینستکه نزد قبرها ایستاده دعا
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، طبق مرتبه میت در حال زنده بودن دور یـا نـزدیک بنشیند و سوره یس  قبر نشست
ها نیکی نوشته  روز براي او عدد مرده کند و در آن ها آسانی می اهللا تعالی بر مرده بخواند،

 : شود و در حدیث شریف است می

ألجر بعدد من قرأ اإلخالص أحد عرش مرة، ثم وهب أجرها لألموات، أعطي من ا «

 .»األموات
کس سوره اخالص یازده مرتبه خواند سپس ثوابش را به مردگان بخشید به اندازه  هر«:  یعنی

 .»شود ها اجر و ثواب داده می مرده
اطراف قبر خویشاوند کسی  باالي قبرها ننشیند و قبرها را پایمال نکند و اگر در

رسد  ا قـبر خویشاوند خود نمیقبرهاي دیگر باشد که بدون از پایمال کردن قبرها ت
 کند و از دور دعا بنماید و اگـراز وسـط قـبرها راه جدیدي بود در  زیارت قبر او را ترك
کند اما مشغول به قرائت یا به تسبیح یا  اند که اگر قبرها را لگد گفته  آن راه نرود و بعضی

، لگد  گردیده میت خاك دعا خواندن باشد عیب ندارد و اگر قبرها کهنه باشند بطوري که 
 . کـردن و بـنا ساختن صحیح است  کشت کردنش جایز است چنانچه بـر آن 

براي تالوت مکروه نیست و هو المختار تا که قرائت با تدبر و  نزدیک قبر نشستن در
شکالی ندارد  گـیاه خشک از گـورستان ا اطمینان حاصل شود. و بـریدن درخت خشک و

چه این درخت یا گیاه خود بـخود گیاه سبز مکروه است اگر واما بریدن درخت سبز 
 کسی نباشند.  روییده باشد و در ملک

استخوان محترم است لهذا اگر در قبر استخوان مرده یافته شد شکشته نشود زیرا 
کردن حرام بود بعد از مردن حفاظت از شکستن اعضاي   که در حیاتش اذیت همانگونه 

 . بدنش واجب است
کـردن بقایاي آنها از قبرها بود  برستان از اهل حرب است و احتیاجی به بیرون اگر ق

کرده شود سپس براي مسلمانان قبرستان قرار داده  عیبی ندارد و استخوان و آثارشان دور

 ].محتارـرد ال[ شود یا بر آنها مسجد بناکنند.
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ا نوشته شود زیرا کهف یا مانند اینه  کفن میت سوره یس یا سوره که بر  نیست جایز
اند که  گیرد و بعضی نوشته کالم اهللا صورت می حرمتی شود در آن بی وقتی میت خراب می

سینه  و بر»  ـرحيماهللا الرمحن ال بسم «بر پیشانی میت بدون از رنگ با انگشت نوشته شود 

 کفن باشد. و این نوشتن بعد از غسل و قبل از » اهللا  ال اهللا حممد رسولإله إال  «نوشته شود 

 ].محتارـال رد[

چه فی نفسه جایز است اما در این زمان ن نوشتن اگرای فرماید: می »احسن الفتاوی«در 

کارها بر معاصی جرأت   کنند و از این عقیده مردم فاسد شده و این را ضروري خیال می
 .  کنند لهذا این نوشتن نیز ناجائز است می

 آن و غیره صیت براي دعوت طعام و ختم قر حکم و

 : ين رمحهم اهللا تعاىل شيته البن عابد حاو فی الـتنوير ورشحه للحصكفی و :34مسـئله 

صح كما يف هو األو، أوىص بأن يتخذ الطعام بعد موته للناس ثالثة أيام فالوصية باطلة«
 .جامع الفتاوي

عام بعد عن أيب ب�ر ابلليخ. وفيها عن أيب جعفر : أوىص باختاذ الط» اخلانية«كما يف 
من ـ(اذلين �رضون اتلعز�ة جاز من اثللث، و�ل ل �ان يطعم تأملأي و، موته و�طعم

 الفق�. خانية... و�ستوي فيه الغ� و طال مقامه ومسافته)
مبيت ـمراد ان ال يمكنهم الـاليبيتوا يف م�هلم. ظهر�ة...و مسافة ان الـتفس� طول الو

من لم يطل، ولو فضل طعام: إن كث�اً ـال ل( ايلوميلها يف ذلك إرادوا الرجوع أفيها لو 
ومحل  قلت: اال ال أه.(و مويص مقدارا معلوماـذا لم يقدر الإالظاهر ان هذا  يضمن)

طعام �تمع هل انلاحئات بقيد ثالثة  (ىلع منت من ابلطالنـول) أي ما يف المصنف اآلـال
ب�ر ابلليخ مقيد بثالثة أيام، و�  مصنف وما ذكر عن أيبـيام) ابلاء للسببية، وعبارة الأ

ايلوم اثلالث جتتمع انلاحئات فتكون وصية هلن فبطلت ا ه. والظاهر أنه يف عرفهم كذلك، 
مصيبة يف االبتداء ـعن أيب القاسم أن محل الطعام إىل أهل ال» اخلانية«و�أنه أخذه ما يف 
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فيه  اثلالث فال �ستحب، ألنَّ ميت و�وه، و�ما يف ايلوم ـغ� مكروه الشتغاهلم بتجه� ال
 معصية.ـجتتمع انلاحئات فيكون إاعنة ىلع ال

احئا� للبطالن بأنها وصية للناس، وهم ال �صون كما لو قال أوصيت  قوُل: وعلل الَسّ
َ
أ

 من �هول فلم تصح ا 
ً
 .هللمْسلم�، وليس يف اللفظ ما يدل ىلع احلجة فوقعت تملياك

منا  ما اكن لغ�هن) وهو القول باجلواز.  ىلعاثلا�(فتكون وصية هلن فبطلت و قوُل: قَدّ
َ
أ

َنّ القوَل األول هو األصح، وظاهره اإلْطالق، و�ؤ�ده ما يف آخر اجلنائز من 
َ
» فتح القدير«أ

ور ال يف ـحيُث قال: و��ره اختاذ الضيافة من الطعام من أهل ال ميت، ألنه رشع يف الرَسّ
ور و� بدعة مستقبحة. روى  اإلمام أمحد عن جر�ر بن عبد اهللا قال: كنا نعّد الرُشّ

عام من انلياحة، و�ستحب جل�ان أهل الـاالْجتماع إىل أهل ال ميت ـميت وصنعهم الَطّ
قْر�اء األباعد، تهيئة طعام هلم �شبعهم يومهم ويللتهم، لقوهل

َ
اْصنَُعوا آلِل َجْعَفَر َطَعاماً « :واأل

 :كتاب الوصايا محتارـرد ال[ . »حسنه الرتمذي وصحـحه احلاكم«. »َ�َقْد َجاَء َما �ُْشِغلُُهمْ 

5/471.[ 
 : خالصه عبارات فوق

وصیتش  که بعد از موتش سه روز براي مردم طعام آماده شود، کرد  کسی وصیت اگر
کما فی جامع الفتاوي و در فتاوي خانیه این قول   که  تر است باطل است و همین صحیح

کسی   که کرده   کرده است و در فتاوي خانیه از ابوجعفر روایت نقل /را از ابوبکر بلخی
که براي تعزیت  کرد کـه بـعد از موتش طـعام آماده شـود بـراي آن اشخاصی  وصیت

که  کسی  . و این طعام حالل است براي است شوند وصیتش از ثلث مالش جایز حاضر می
آید ثروتمند باشد  تعزیت می منزلش دور و مسافتش طویل باشد خواه آن شخص که براي

که براي تعزیت   که اگر این مردم  . و معنی طول مسافت این است یا نیازمند و محتاج
که شب به خانه خود  که شب به منزل خود بازگردند نتوانند اند بخواهند حاضر شده

ل توانند که شب به منزل برسند براي آنها حال کـه نـزدیک هستند و می برسند و اشخاصی
طعام باقی ماند و همه مصرف نشد باید وصی  این طعام بخورند و اگر از که از نیست 
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معلوم نکرده  کننده مقدار طعام را  که وصیت ضمان دهد اگر طعام بسیار ماند به شرطی
اندکی ماند که مصرف نشده بود ضمان ندارد و شارح تنویر االبصار   باشد و اگر از طعام

که طعام   کرده بر آنصورت  اول راکه بطالن وصیت است حملگوید که مصنف قول  می
گران  گران آمـاده شود، زیرا که مقید به سه روز است و در روز سوم نوحه براي نوحه

این وصیتش باطل است و قول دوم گران شد بنابر یا وصیت براي نوحهگو  شوند، جمع می
 گران باشد.  غیر نوحهکه براي  کرده بر وصیتی که حکم جواز وصیت است حمل را

: قول اولیه بطالن وصیت است  که فرماید می /عالمه ابن عابدین »محتارـرد ال«در 

که  (زیرا  شود که بطالن وصـیت مطلق است می تر است و از عبارت صریح ظاهر صحیح
خته  م سا که سه روز طعا صورتی  که در  کرده  که وصیت  است  صورت مبحوث عنها همین

کـه در روز سـوم  ن  گـرا نوحهي  که برا ، شود تا  م پخته که در روز سوم طعما فته شود و نگ
: همین  فرماید که گردد. مترجم) و می طل می همین وصیت با بر شد، بنا آیند وصیت با می

است تایید  »فتح القدير«آخر بحث جنائز در  که در  ، آنچه قول را که بطالن وصیت است

طرف اهل میت زیرا که ضیافت در  کردن طعام از  : و مکروه است آماده که فرموده کند می
 . خوشی مشروع است نه در حال غم و ایـن طعام دادن بدعت و زشت است

ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجِر�رِ  َ�نْ « : ورو اإلمام أمحد ََجِ�ِّ  ا�َّ   االِْجِتَماعَ  َ�ُعدُّ  ُكنَّا«: قَاَل  ابلْ
َ

 أْهلِ  إِىل

َميِِّت 
ْ
َعامِ  يَعةَ وََصنِ  ال ميت واألقر�اء ـو�ستحب جل�ان أهل ال» انلِّيَاَحةِ  ِمنَ  َدفِْنهِ  َ�ْعدَ  الطَّ

اْصَنُعَوا آلِل َجْعَفَر َطَعاَماً َ�َقْد « :األباعد تهيئة طعام لـهم �شبعهم يومهم ويللتهم، لقولـه

نه الرتمذي وصحح احلاكم« .»َجاَءُهْم َما �ُْشِغلُُهمْ   ].ر كتاب الوصايامحتاـرد ال[ . »حسَّ

کسی داده شود تا   کرد که بعد از موت من این قدر پول به  کسی وصیت : اگر سـؤال
 کند آیا این وصیت صحیح است یا خیر؟  برایم قرآن ختم

 . : این وصیتش باطل است جواب

 مختار:ـالدر ال يف حاشيته عىل /قال ابن عابدين الشامي
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إَنّ القرآن باألجرة ال �ستحق اثلواب ال للميت  »:رشح اهلداية«قال تاج الرش�عة يف «
 .»وال للقارى

 : الـهداية رشح  ل العينی يف وقا

 . »معطي آثمانـو�منع القارىء ل�نيا، واآلخذ وال«

ْجرة ال �وز، ألَنّ فيه األمر «
ُ
فاحلاصل: أن ما شاع يف زماننا من قراءة األجزاء باأل

فإذا لم ي�ن للقارىء ثواب لعدم  ،مالـءة ألجل البالقراءة و�عطاء اثلواب لآلمر والقرا
حيحة فأين يصل اثلواب إىل ال مستأجر، ولوال األجرة ما قرأ أحد ألحد يف هذا ـانلية الَصّ

مان، بل جعلوا القرآن العظيم مكسباً ووسيلة إىل مجع ادلنيا. إنا هللا و�نا إيله راجعون.  الَزّ
 ].5/39 :االجارة الفاسدةباب  محتارـرد ال[ .».ها

 نویسد: و بعد از چند سطر در همین صفحه می

ومن رصح بذلك أي ببطالن الوصية أيضاً اإلمام الرب�وي قدس رّسه يف آخر الطر�قة «
محمدية. فقال: الفصل اثلالث يف أمور مبتدعة باطلة أ�ّب انلاس عليها ىلع ظن أنها ـال

اذ الطعام والضيافة يوم موته أو ميت باختـقرب مقصودة، إىل أن قال: ومنها الوصية من ال
من يتلو القرآن لروحه أو �سبح أو يهلل هل، و�ها بدع منكرات ـبعده و�إعطاء دراهم ل

رد [ .ها. »مأخوذ منها حرام لآلخذ، وهو اعص باتلالوة واذلكر ألجل ادلنياـباطلة، وال

 ].5/39 :محتارـال

 ترجمه عـبارت باال:
اند: تالوت  : تاج الشریعه در شرح هدایه فرموده فرماید که چنین می /عالمه شامی

  . عینی در شرح هدایه کـننده  قرآن با اجرت نه براي میت ثوابی دارد و نه براي تالوت
اش هر دو  ه کند جلوگیري شود گیرنده اجرت و دهند که براي دنیا تالوت می کسی  : گفته

اجزاي قرآن به اجرت خوانده  که  هستند. خالصه آنچه در زمان ما شایع شده گناهکار
شود و بخشیدن  شود ناجایز است زیرا که در این صورت فرمان به قرائت و تالوت می می
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کننده نیت صحیح ندارد   ثواب براي آمر و تالوت و ختم قرآن براي مال و چونکه تالوت
 رسد.  می و ثواب ندارد پس از کجا ثواب به مستاجر

گونه افراد  خواند بلکه این کسی قرآن نمی  کسی براي ه و اگر مزد نباشد در این زمان

 .نا الـيه راجعونإنا هللا وإاند  کردن مال و دنیا قرار داده  قرآن را وسیله براي جمع

. و  اش واضح است نویسد که ترجمه و بعد از چند سطر عبارت طریقه محمدیه را می

 ت خلتام حكم الوصية با بل الغليل يفء الـعليل و شفا«نیز عالمه ابن عابدین در رساله خود 

کسی بگوید که هرگاه اجاره براي ختم قرآن صحیح نشد  : اگر که تحریر کرده »  ليل والتها

دهد  کننده معین باشد. جواب می  که تالوت ، وقتی ها مال قاري باشند نه اجرت این پول
که  شد ورنه جائز میکسی اراده صله و احسان ندارد   مخفی نماند که در عرف و اصطالح

کند حتماً در  کسی در زمان ما وصیت می کند با وجودیکه  کننده ترك تالوت   قرائت
کند  کند و اگر بداند که موصی له ختم قرآن نمی مقابله ختم قرآن و ذکر و تسبیح می

 . هرکس به اهل زمان خود جاهل باشد پس او جاهل کامل است کند و برایش وصیت نمی
ء  کتب متعدد براي بطالن وصیت حواله آورده شده است من شا له ازدر این رسا

 . فلیراجع

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .ق ه8/9/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

خود حفر نموده  را براي که شخص دیگري آن دفن نمودن مرده در قبري
  است

 : مسئله ذیل فرمایند علماي دین در چه می
اگر شخصی براي خود قبري حفر نمود اما کسی دیگر را در آنـجا دفن کردند آیا حفر 

  ؟ تواند چیزي را ادعا نماید یا نه کننده می
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 اجلواب باسم ملهم الصواب 

  :این مسئله سه صورت دارد
تواند میت را بـیرون بیاورد و یا  اگر در زمین و ملک خویش حفـر کرده باشد می -1

 .برداري کند کرده و از آن بهره قبر را هموار که
حفاري  تواند مزد ) حفر نموده است میبیابان و بال صاحب ر زمین مباح (اگـر د -2

  را ادعا نماید.
تواند  اگر در زمینی که براي دفن اموات وقف شــده، حـفر کـرده است نـیز می -3

ت نیست بلکه وقف براي و اگر زمین وقف براي دفن اموا ،ادعاي مزد حفاري را بکند
تواند در  است و کسی نمی مسجد، مدرسه و غیره باشد حکم این زمین مانند زمین ملکی

کرد  کند یا که میتی را در آن دفن نماید و اگر کسی دفن چنین زمینی براي خود قبري حفر
 د.هم سطح نماین را بیرون آورده و یا قبرش را با زمین توانند آن می

 التنوير: يفو 

  . »�شفعة رض مـغصو�ة أو اخذتميت من القرب) اال ان ت�ون األـی الال �رج (أو«

 ].1/662 :محتارـرد ال[ . »رضمساراته باألب� اخراجه و كمالـ�� ال « : رشحه يفو

  :الدر يفو

حفر قرباً فدفن فيه آخر ميتاً فهو ىلع ثالثة أوجه: إن األرض للحافر فله نبشه وهل «
 . »ن مباحة قله قيمة حفره، و�ن وقفاً فكذلك�َْسو�ته، و�

  :الرد يفو

رد [ .»تأمل كة مملوـالغـلة فاكل، فلو عــ� مسـجد للـزرع و �فنهذا لو وقفت ل«

  ].244: ص :النظائرالشباه و. 5/140 :محتارـال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
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 .قه5/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

  کفش خواندن نماز جنازه با

  ل:فرمایند علماي دین در مسئله ذی چه می
 .فرمایئد کفش درست است یا خیر؟ لطفاً با دلیل بـیان آیا خواندن نماز جنازه با

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

ها درست است اگر چنانچه  ، خواندن نماز جنازه با کفش در صورت طهارت زمین
را در آورده و  ها کفش ، اما اگر ها را پوشیده باشد درست نیست کفش و زمین نجس باشد

  .ضروري است ها روي آنها ایستاده در این صورت جایز است البته طهارت کفش

 اهلنديه: يفو

محيط ـال كذا يف رجليه نعالن اوجور�ان لم جتز صالته �ولو قام ىلع انلجاسة و«
ذا إرض منه �ساً أو طاهراً اكن ما ي� األ جاز سواء قام عليهما الرسخىس ولو خلع نعليه و

 ].1/62 :اهلندية[ . » اكن ما ي� القدم طاهراً 

  :البحر الرائق ويف

لو قام ىلع انلجاسة و� رجليه نعالن أو جور�ان لم جتز ولو افرتش نعليه وقام و«
صالة اجلنازة ل�ن  يف زماننا من القيام ىلع انلعل� �هذا يعلم ما يفعل يفوعليهما جازت 

  ].2/179 :البحر الرائق[ . »كما ال�ىف البد من طهارة انلعل�

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه8/1/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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عزاداري  / نـحوه نیت بخشیدن ثواب نماز و قـرآن بــه مـرده و زنـده
 ي مرده خوانده شود/ چه دعایی برا شرعی

 :ر مسائل ذیلفرمایند علماي دین د چه می
  ؟ نیت بخشیدن ثواب نماز به مرده چگونه است -1
  شود ثواب ختم قرآن بخشید؟ آیا به زندگان هم می -2
  ؟ است سنت چگـونه  له) از نظـر ا عزا داري نحوه صحیح و اسالمی پرسه ( -3
  شود؟ چه دعاهایی براي مرده خوانده می -4

 باسم ملهم الصواب اجلواب 

اش  طریقه است و ایصال ثواب و عبادت نـفلی و ختم قـرآن بـراي مـرده جـایز -1
کن و ثوابش   قبول کند که خدایا این عمل را اینست که بعد از انجام دادن عمل نیک دعا

 .را به فالنی عطا بفرما
 .شود ثواب ختم قرآن بخشید ، به زندگان هم می بله -2
باشد  سلی اهل میت و اظهار غم و تأسف و ذکر خیر مــرحـوم میهدف فقط ت -3

غفر جرك وأحسن عزاك وأاعظم اهللا  « : ها این دعا تعلیم داده شده که کتاب چنانکه در

 ].1/665 :محتارـرد ال[ . » ميتکـل

بعد از  ، یا اي ، ساالنه اي این نظریه اهل سنت است و عالوه بر این مثل نشست هفته

ْحَدَث  َمنْ «فرمودند:   بوت شرعی ندارد آنحضرتچهل روز ث
َ
ْمِرنَا ىِف  أ

َ
 ِ�يهِ  لَيَْس  َما َهَذا أ

 .»کسی چیزي در دین ایجاد کند رد است هر«. »رَدٌّ  َ�ُهوَ 
  :تواند بخواند اگر منظور دعاهاي نماز جنازه است دعاي زیر را می -4

ْ�ثَانَا وََذَكِرنَا َوَ�ِبِ�نَا وََصِغِ�نَا واََغئِِبنَا نَاوََشاِهدِ  َوَميِّتِنَا حِلَيِّنَا اْغِفرْ  اللَُّهمَّ «
ُ
 َمنْ  اللَُّهمَّ  َوأ

ْحيَيْتُهُ 
َ
ْحِيهِ  ِمنَّا أ

َ
يَْتهُ  َوَمنْ  اإلِْسَالمِ  ىلَعَ  فَأ  .»اِإليَمانِ  ىلَعَ  َ�تََوفَّهُ  ِمنَّا تََو�َّ
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که هر نوع  گردد باشد پس عرض می و اگر هدف دعاهایی غیر از دعاي نماز جنازه می
که باشد براي مرده جایز و مفید است اگرچه اولی و بهتر است که   دعاي خیر به هر زبانی

اعف عنه اغفر هل وامحـه و ا�«: همچون از دعاهاي مأثوره و منقوله رسول اکرم

  .. استفاده شود »الخ...

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه7/2/1420رالعلوم زاهدان داراالفتاء حوزه علمیه دا

طعام دادن از طرف میت تا سه روز/ طعام دادن از طرف وارثان میت / 
طعام براي  شود / حکم تدارك که در ایام تعزیت تـهیه می خوردن غذایی

  میت از نظر مذاهب اسالمی

 : با عرض ادب و تقدیـم احترام خدمت علماي داراالفتاء دارالعلوم زاهدان
نموده و  ختالف اخیراً در منطقه ما پیش آمده که بنده را شدیداً نگرانچند مورد ا

رود که خداي ناکرده باعث تفرقه بین مسلمانان بشود که موضوع ما را به  خوف آن می
 .هستند که مسائل به شرح زیر طرح این استفتاء از محضر بزرگان نمود

 می دارد؟در مدت سه روز تعزیه از طرف اهل میت چه حک  طعام دادن -1
 آیا برادر یا عمومی میت حق دادن خرج اطعام طعام ایـن سـه روز را دارند؟  -2
مهمانان  خوردن طعامی که در منزل میت و در ایام تعزیت براي عده کثیري از -3

 ؟ ) براي چه کسانی جایز است که امروزه رواج یافته  همانطوري شود ( تهیه می
از طرف اهل میت در سه روزتعـزیت  از نظر دیگر مذاهب اهل سنت اتخاذ طعام -4

  چه حکمی دارد؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 .  طعام دادن از طرف اهل میت براي مردمان مکروه و بدعت است -1
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ور، ـو��ره اختاذ الضيافة من الطعام من أهل ال« ميت ألنه رشع يف الرسور ال يف الرُشّ
ماجه بإِْسناد صحيح عن جر�ر بن عبد  و� بدعة ُمْستَْقبَحة. وروى اإلمام أمحد وابن

  اِالْجِتَماعَ  َ�ُعدُّ  ُكنَّااللـه قال: 
َ

ْهلِ  إىل
َ
َميِِّت  أ

ْ
َعامِ  وََصنَْعةَ  ال  .ها »انلِّيَاَحةِ  ِمنْ  َدفِْنهِ  َ�ْعدَ  الطَّ

ل يُْ�ره. وفيها من كتاب «
ْ
�

َ
ْجل األ

َ
عام عند قراءة القرآن أل واحلاصل أَنّ اختاذ الَطّ

وقال: وهذه ». الِمْعراج«. وأطال يف ذلك هاختذ طعاماً للفقراء اكن حسناً ا االستحسان: و�ن
 .».هاألفعال لكها للسمعة والر�اء فيحرتز عنها ألنهم ال ير�دون بها وجه اهللا تعاىل ا

که این عمل خودش مکروه و  کس حق دادن خرج اطعام را ندارد زیرا خیـر، هیچ -2
 . بدعت است

 : فتاوی قاضيخان يفو

يام تاسف فال يليق بها ما ي�ون أنها مصيبه ألـيام الأ ��ره اختاذ الضيافة يفو«
 ].ط مصر3/405 :فتاوي قاضيخان[ . »للرسور

 :جامع الرموز يفو

جامع [ . »ح�ة الفتاوی ييام و�ذا الكها كذا فــهذه األ ��ره اختاذ ضيافة يفو«

 ].ط هندوستان 443ص :الرموز

  :وطارنيل األ يفو

صنعهم الطعام من مـيت وـل الهىل أإكنا نعد االجتماع  : ، قال جر�ر بن عبداهللا عن«
 ].4/110 :وطارنيل األ[ .»هانلياحة ا

چنین غذایی  اوال درست کردن این طعام مکروه تحریمی و بدعت است ثانیاً اگر -3
  .که بر فقراء تصدق شود  پخته شد حکمش اینست

 : البزازية يفو
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الفتاوي [ .»للرسور نها مشـروعةيام و�ذا الكها ألهذه األ يافة يف��ره اختاذ ضو«

 ].4/81 :البزازية

 : قاضيخان يفو

الورثة صغ� لم  يذا اكنوا بالغ� فان كـان فـإان اختذ طعاماً للفقراء اكن حسناً و«
 ].ط مصر3/45: قاضیخان[ . » من الرت�ة كيتـخذوا ذل

اسخ سوال دوم مفصالً بیان شد و نزد بقیه حکم این مسئله در مذهب احناف در پ -4
 . کار نیز بدعت و مکروه است  ائمه این

 :نویسد کتاب خودش چنین می ابن الحاج مالکی در

هو بدعة غ� ء و ينقل فيه ىش مجع انلاس فلمميت طعاماً وـهل الأاما اصالح «
 ].3/275 :مدخلـال[ . » مستحب

جوابی را نقل  ي کبري در این مـورد سـوال و) در فتاو شافعی ( عالمه ابن حجر هیتمی
 .باشد کرده که درج ذیل می

عما للفقراء وغ�ه و اطـعامه�ـل وأسئل عما يعمل يوم اثلالث من موته من تـهيأه «
  .... يعـمـل يوم السابع الخ

 :الفتاوي الكربي[ . » مذمومهـالسؤال من ابلدع ال : مجيع ما يـفعل ما ذكر يف جابأ

2/7.[ 

 : مغنی البن تدامة احلنبلیـال يفو

شغال هلم ن فيه ز�ادة عـ� مصيبتهم وميت طعاماً للناس فمكروه ألـهل الأفاما صنع «
 ].2/413 :مغني البن قدامةـال[ .» هل اجلاهليةأىل شغلهم و�شبهاً بصنع إ

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه17/6/1420ان داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهد
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 الکلمات الطیبات فی اتخاذ الطعام لالموات 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 اصطفی: ده الذين  كفی وسالم علی عبااحلمد هللا و

بعد از حمد و ثنا به بارگاه حضرت احدیت و درود بر پیامبر بزرگ اسالم حضرت 
 و بعد:  محمد مصطفی

گردد تالشی است علیه رسوم و   شرعی میمندان مسائل  که اینک تقدیم عالقه  آنچه
گرچه براثر کوشش   این دیار رایج شده بودند، که اصول شرعی نداشته و در بدعاتی

، ولی در بعضی مناطق هنوز در ترویج  آنها جلوگیري بعمل آمده دریغ علماء تا حدي از بی
نها که برخی از آ  آنها به دالیل واهی متمسک شده که بعضی از شود، تا جائی آنها تالش می

گرفتم رساله مختصري که در برگیرنده  اند، لذا بنده تصمیم را نیز براي بنده تحریر کرده
تحقیقات متقدمین و متاخرین باشد بـنگارش در آورده تقدیم محافل علمی و مردم 

  وما ذلك علـیخوبمان بنمایم تا شاید خداوند آنرا موجب استفاده خاص و عام قرار دهد، 

  بعزيز.اهللا

ه است  اي بهانه اینکه این رساله از بند بنده اگرچه مایه علمی ندارم و امکان داشت عده
در پذیرفتن آن تامل داشته باشند یا بگویند که چون این رساله پس از چهارده قرن 

! در پاسخ باید  بنگارش درآمده است پس موجب اطمینان نبوده و قابل قبول نیـست
کـه رأساً و مستقال این مسائل را از   دعاي صالحیت استنباط احکـامکه بنده ا عرض شود

بلکه در نوشتن آنها  ،کنم را ندارم  کرده و به خدمت شما تقدیم قرآن و سنت بررسی
:  ها و فتاوي ایشان بویژه رساله بوده و از کتاب  مرهون احسان علماي متقدمین و مـتاخرین

، استاد دانشگاه  از حضرت موالنا کریم بخش»  مواتاأل كراهية ضيافة  الت يف أحسن الـمقا«

، بزازیه و محتـارـرد ال،  خالصة الفتاوی،  ، قاضیخانفتح القدير) و  پاکستان عالی الهور (

ایـن نداشتن صالحیت تالیف و نویسندگی بنده باعث بـنابر ،ام غیره اقتباسی کرده
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ري این رساله نشود، ولی اگر در حواله گرامی از مطالعه و بهرو  استنکاف شما خوانندگان
گردد خود را مصون و برتر از  و تحقیق مسائل بعین بصیـرت نگاه شود و اشتباهی پدیدار

 . دانم انتقاد نمی

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 ندگان متوفی  گسترانیدن سفره از سوي بازما
دفن میت بازماندگان به خانه رفته و منتظر  که پس از ها قبل رسـم شده بود دتم

خوانی و عرض تسلیت پیش آنها بروند، این  شدند تا براي فاتحه و آشنایان میدوستان 
ترین اصول  . بلکه یکی از پـیشرفته رسم به اینصورت نه تنها ایراد و اشکالی نداشت

، با تجمع دوسـان وآشنایان همه به نحوي خود  چه آمد، اخالقی و معاشرتی بحساب می
 گشتند.  می را با غم و اندوه بازماندگان شـریک نـموده و موجب تسـلی خاطر

و درد و اندوه یکدیگر  که مسلمانان از غم   یکی از اهداف عالی اسالم نیز همین است
ه بـا پیشرفت مراهآن مشترك و سهیم باشند. متاسفانه به مرور زمـان و  آشنا و در

توجهی آنان به مسائل شرعی از سوي دیگر، اینگونه  اقتصادي مسلمانان از یکسو، و بی
کـردن اندوه بازماندگان داراي   ریا که فقط به خاطر همدردي و سبک مجالس ساده و بی

 هاي سنگین و پر ارزش بسیار زیادي بود، جاي خود را بـه جلسات تجمالتی و میهمانی
رفته چهره مذهبی به خود گرفت و حالتی یافت که از  رفته  به جائی رسید که خرج داد، و 

گوسفند و تهیه  نمود. بازماندگان مـیت بالفاصله اقدام به خرید تر می واجبات نیز واجب
دسته از فاتحه خوانان پذیرائی  ، و دسته اي و امثال آن را شروع کرده کرایه  نان و ظروف

کردن از دیگري عقب نماند. و در پـایان بسـیار   ت تا در خرج، و هرکس سعی داش نموده
اند براي مرده خود ثوابی دست و پاکنند، و شکرگذار  شاد و خرسند از اینکه توانسته
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 اند. که روسفید شده درگاه خدا بودند
،  که بکلی با هدف عالی اسالم مغایرت داشت در رد و انتشار یک چنین طرز فکري

کوتاه مدت در جلسات موعظه و سخنرانی مردم  ن را بر آن داشت تا درعلماء و روحانیا
هائی نه تنها براي  کـه چنین خرج ندهاصل مطلب آشنا سازند و براي آنها توضیح د را با

و  ،بلکه خود آنان را دچاري یک ضرر اقتصادي ،مرده ثوابی به همراه نخواهد داشت
. و در بلند مدت سعی روحانیان در این  آن دچار یک لغزش شرعی نموده است تر از مهم

 کـجا چنین رسمی به خود چهره مذهبی بود تا با تحقیقات خود دریابند که چگونه و از
گرفته تا با شناخت و شناساندن آن مـوجبات آگاهی مردم را فراهم سازند. خوشبختانه در  

 م این مسئله از، و در بین بسیاري از مرد این زمینه اقدامـات مـوثري صورت گرفته
مانا سـادگی هکـه  گرفته بود فاصله گرفته و بسوي شکـل اولیه خود که به خود  اي چهره

 . برگشت  کـردن بـار انـدوه بود،  و سـبک
کـه هنوز  شود کم و بیش دیده و یا شنیده می  ها، کوشش  متاسفانه علی رغم تمام

تعصب و جهل مصراند  ببرند و با م پیاند به اهداف اصلی اسال اي هستند که نتوانسته عده
سـر آفرین برگذار نمایند و  . ساده و غمزا را بشکلی تجمالتی و درد که این جلسات

کنند. روي  اي از روحانیان می اغلب براي توجیه عمل خویش اسـتدالل بـه فتواي عـده
د که چه کـر  همین اصل براي این دوستان ابتدا با آیات و احادیثی چند روشن خواهیم

که  تواند داراي ارزش باشد. و سپس توضیح داده خواهد شد اي می نوع خیرات و صدقه
 . اشتباه دوستان روحانی ما ازکجا ناشی شده که منجربه چنین فتواي بدعی شده است

 که در حیات انسان باشد   از نظـر اسالم بهترین صدقه آن است
 کدام صدقه پاداش بیشتري دارد؟

کدام صدقه پاداش بیشتري در   شدن به مبحث اصلی الزم است بدانیم کهقبل از وارد 
 باشد. می بر داشته وکدامین روش موجب رضاي خداوند و مورد تایید رسـول خدا

 



 وايمحمود الفتا  434

 فرماید: خداوند متعال در قرآن مجید می

ا﴿ ن لِ َ�بۡ  ّمِن ُ�مَ�ٰ َرزَقۡ  مَّ
َ
  أ

ۡ
َحَدُ�مُ  ِ�َ يَأ

َ
ۡ ٱ أ رۡ  َ�ٓ لَوۡ  َرّبِ  َ�َيُقوَل  ُت َموۡ ل خَّ

َ
َجلٖ  إَِ�ٰٓ  تَِ�ٓ أ

َ
 أ

َق  قَرِ�بٖ  دَّ صَّ
َ
ُ�ن فَأ

َ
ٰ ٱ ّمِنَ  َوأ رَ  َولَن ١٠ لِِح�َ ل�َّ ُ ٱ يَُؤّخِ ٓ  إَِذا ًساَ�فۡ  �َّ َجلَُها ءَ َجا

َ
[المنافقون:  ﴾أ

10-11[. 
شما  ایم پیش از اینکه مرگ به سـراغ یکی از که ما به شما رزق داده  کنید از آنچه  انفاق«

،  انداختی گوید پروردگارا اگر مرا تا وقت نزدیک نه چندان دوري بتاخیر می  ) به تمنی ( بیاید، پس
اما وقتی پیک اجل سراغ انسان بیاید یک ثانیه درکار  ،شدم ، و از صالحـان می دادم من صدقه می

 .»او تاخیر نخواهد بود

گی ارزش آن در احادیث زیر نیز دستور العمل روشنی براي نحوه صدقه دادن و چگون
 شود. ارائه می

ىِب  َ�نْ « -1
َ
، رَُسوَل  يَا لِلنَّىِبِّ  رَُجٌل  قَاَل  قَاَل  ُهَر�َْرةَ  أ ِ ىُّ  ا�َّ

َ
َدقَةِ  أ فَْضُل  الصَّ

َ
نْ  :قَاَل  أ

َ
 أ

َق  نَْت  تََصدَّ
َ
ُمُل . َحِر�ٌص  َصِحيحٌ  َوأ

ْ
ِغَ�، تَأ

ْ
ْىَش  ال َفْقَر، َوختَ

ْ
ُقومَ  بَلََغِت  إَِذا َحىتَّ  ُ�ْمِهْل  َوالَ  ال

ْ
ُل

ْ
 احل

َت 
ْ
 ح صحیح بخاري:رش عمدة القاري[ . »ِلُفَالنٍ  اَكنَ  َوقَدْ  َكَذا، َوِلُفَالنٍ  َكَذا ِلُفَالنٍ  قُل

8/280.[ 
رسول اهللا بلحاظ  : یا آمد وگفت که شخصی نزد پیامبر  روایت است از ابوهریره «

و صدقه نمایی در فرمود: آنکـه تـ ؟ پیامبر تر است کدام صدقه عظیم  پاداش و ثواب
، و آرزوي توانگري را دارید، و فرصت نده تا  حالیکه سالم بوده و از فقر بر خود بیمناك

: این قدرمال به فالن بدهید و این قدر مال  گویی مرگ به حلقوم شما رسد، و شما آنگاه 
 ) اخـتصاص یافته است. وارث حالیکه این مال بـه فالن ( به فالنی بدهید در

که براي خوشنودي خداوند متعال صدقه کنید زمانیکه   یث شریف این استمطلب حد
، و تا  مال در نزد شما محبوب و نیاز به این مال دارید و کسی در مال شما شریک نیست

، شما درنگ نکنید که مال شما آن زمـان بـه وارثان تعلق دارد و شما از  فرا رسیدن موت
 مال ندارید.کنید و نیازي به  این دنیا کوچ می
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ىِب  َ�نْ « احلديث ويف -2
َ
ُْدرِىِّ  َسِعيدٍ  أ

ْ
نَّ  اخل

َ
ِ  رَُسوَل  أ نْ  :قَاَل  ا�َّ

َ
َق  أل َمْرءُ  َ�تََصدَّ

ْ
 ىِف  ال

ُ  َخْ�ٌ  بِِدرَْهمٍ  َحيَاتِهِ 
َ

نْ  ِمنْ  هل
َ
َق  أ  شرح بخاري: عمدة القاري[ . »َمْوتِهِ  ِعنْدَ  بِِمائَةٍ  َ�تََصدَّ

8/280.[ 
کند بهتر از صدقه صد درهم بهنگام   در حیات خود یک درهم خیرات انسان«:  یعنی اینکه

 . »مرگ است

ى َمثَُل  : ل قا ان رسول اهللا « :الدرداء  بیأحديث  يفو -3 ِ
َّ

َموِْت  ِعنْدَ  ُ�ْعِتُق  اذل
ْ
ى ال ِ

َّ
 اَكذل

بَعِ  َ�ْعدَ  ُ�ْهِدى  ].8/281 شرح بخاري: عمدة القاري[ .» الشِّ
که بعد از   کسی است کند مانند که بهنگام مرگ غالم آزاد می کسی  فرمود: مثال پیامبر اکرم«

و هدیه بعد از سیري   -کند نیازي او می خود داللت بر بیکه این  -. »سیر شدن هدیه دهد
 چندان ارزشی نزد همسایه ندارد.

 آور است ینی زیاناطالعی از مسایل د بی
که بعد از مرگ او مقداري  کنند مسلمانان وصیت می که بعضی از  بسیار مشاهده شده

گوسفندانـی براي خورانیدن  از مال او را اسقاط یا صدقه دهند یا در مراسم سوگواري او
که صدقه یک درهم در حیات وي بهتر از صدقه صد  به مردم خرید کنند، در صورتی

،  دین است ، و این ضرر وارد شده ناشی از عدم آگاهی در درهم بعد از مرگ او است
اهللا در آینده حکم صحت و عدم صحت اینگونه وصایا بیان خواهد شد. اینک به  نشاءا

 . پردازیم موضوع اصلی این رساله می

 حکم تدارك غذا از طرف خانواده میت در مذاهب چهارگانه
نزد  آن بخورند، کرده تا مردم از  که خانواده میت به عنوان سوگواري پخت غذایی

. ولی  ، بدعت و قبیح است ، معصیت ماعت مکروه تحریمیمذاهب اربعه اهل سنت و ج
شود که بعضی افراد سعی و کوششان  باوجود واضح بودن حکـم مسئله باز مشاهده می
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که اینگونه بدعات نه اینکه باقی بمانند، بلکه مروج آن نیز هستند، دلیل عمده   این است بر

المستملی و مال علی قاري  غنية کتاب که عالمه حلبی در  و مستندشان عبارت فقهی است

 ةکتاب مشکو اند. مستند این دو بزرگوار روایتی است که در المفاتیح آورده ةدر مرقا

این  که توسط بعضی از محققین بر ایـن مـناسب است تحقیقاتیالمصابیح آمده است بنابر
س سره کشمیـري قد ، و به تایید استاد کل حضرت عالمه انور شاه  گرفته  حدیث صورت

اند: اگر من به تحقیق این حدیث شریف  واقع شده و تأثر خویش را اینگونه ابراز داشته
 پرداختم بـیشتــر از این قادر نبودم. می

 و نـقدي بر آن در خصوص این مسئله ةکتاب مشکو معرفی 
.  اي از احادیث نبوي است المصابیح کتابی مشهور و متداول شـامل مـجموعه ةمشکو

شخصیتی بلند پایه و بزرگ بنام شیخ ولی الدین محمد بن عبداهللا خطیب مولف آن 
که اصل و ماخذش  لیف نمود هجري تأ 737سال  کتاب را در که این ، است /تبربزي
)  هجري 516مـتوفی سال  ( /از تصانیف محدث کبیر امام بغوي»  بیح مصا «کتاب 

 .باشد می»  رشح السنةمل التنزيل و معا « صاحب تفسیر

کتب فقه ترتیب داده و هر باب آن را به دو   کتاب خود را مطابق صاحب مصابیح 
کـه در فصل اول احادیث   کارش بر این مـنوال است  . و روش کرده است  فصل نقسیم

، اما اسناد  کـرده است ، و در فصل دوم احادیث متفرفه و مختصر را ذکر بخاري و مسلم
کرده و  ه بود، ولی عالمه تبربزي ماخذ احادیث را ذکراحادیث را بقصد اختصار نیاورد

اند، و مناسب این ابواب  گـانه حـدیث آمده کتب شش مزید بر آن احادیث دیگري که در
. ناگفته نماند اگر علماء کمی دقت و تامل  است فصل سوم جاي داده باشند آنها را در می

دي از این مسامحات به یقین ، تعدا ند یافتهخوا ةنماند تسامحات زیادي در مشکو

کسانی  و بـعضی متوجه ناشرین است و اشتباهات ناشرین را الرمحةمتوجه مصنف عـلیه 

 هاي متعددي را بایکدیگر تطابق دهند. توانند دیابند که نسخه می
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 ةاي از مسامحات مولف مشکو نمونه

م عالء أ  عن« : حدیثی است به این مضموناخلوف البكاء وباب  ةبطور مثال در مشکو

ِ و :ل رسول اهللا : قا لت ر�ة قا االنصا ْدرِي َما ا�َّ
َ
ِ و أ ْدرِي َما ا�َّ

َ
نَا أ

َ
ِ  رَُسوُل  َوأ  يِب  ُ�ْفَعُل  َما ا�َّ

 
َ

 ].رواه البخاری[ . »بُِ�مْ  َوال

ِ و«جا لفـظ  ولی در هیچآید  می کتاب بخاري پنج بار حاالنکه این حدیث در  َما ا�َّ

ْدرِي
َ
 ،گذاشت  توان این مورد را نیز به حساب اشتباه چاپی ، البته می نیامده استمکرر » أ

شود، حاالنکه  خصوص یک حدیث به چند جا ارجاع داده می که در اما موردي هست
که نقل شده  کندکه آن حدیث به صورتی رود مشاهده می ها می کتاب  وقتی انسان به سراغ

 . در آنها موجود نیست

حدیثی به این مضمون  ةکتاب مشکو فصل دوم در» جد ب الـمسا با « ربه عنوان مثال د

 : که  آمده است

ُقبُور َزائَِرات ا�َّ  رَُسول لََعنَ «
ْ
ُمتَِّخِذينَ , ال

ْ
َمَساِجد َعلَيَْها َوال

ْ
ج ال ُ  ةمشکو[ . »َوالرسُّ

 ].ط پاکستان150ص  :اجلنائزکتاب 

صورتیکه  نماید، در نسـائی ذکـر میکـتاب تـرمذي و  را کتاب ابوداود و که ماخذ آن
 . کتاب ابوداود چنین نیست در

به نسبت عادات  لحواله ترمذي از حضرت عائشه صدیقهب در باب اخالق النبی
 : روایت شده است پیامبر

ِ  رَُسوُل  اَكنَ « يُط  َ�ْعلَهُ  َ�ِْصُف  ا�َّ حَ  َ�ْعَمُل  َكَما بَيِْتهِ  ىِف  َوَ�ْعَمُل  ثَْوَ�هُ  َوَ�ِ
َ
 ىِف  ُدُ�مْ أ

برََشِ  ِمنَ  �رََشاً  اَكنَ  قَالَْت و ...بَيِْتهِ 
ْ
 . »َ�ْفَسهُ  َوَ�ُْدمُ  َشاتَهُ  َوَ�ْلُُب  ثَْوَ�هُ  َ�ْفِ�  ال

ب تواضع  با «، بلکه در شمائل ترمذي  باوجودیکه این حدیث در سنن ترمذي نیست

 : به این الفاظ آمده است که» نـبی 
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برََشِ  ِمنَ  �رََشاً  اَكنَ «
ْ
 انتهي.  »َ�ْفَسهُ  َوَ�ُْدمُ و....ثو�ه  َشاتَهُ  َ�ْلُُب  ال

ِ  رَُسوُل  اَكنَ  قَالَْت  اَع�َِشةَ  َ�نْ « ةَ  ثََالَث  اللَّيْلِ  ِمنَ  يَُص�ِّ  ا�َّ َعةً  َعرْشَ
ْ
 َذلَِك  ِمنْ  يُوتِرُ  َر�

ءٍ  ىِف  َ�ِْلُس  الَ  خِبَْمٍس    ىَشْ
َّ
 ].ةمشکو ،متفق علیه[. »آِخرِ  ىِف  إِال

در صحیح  »خِبَْمٍس  َذلَِك  ِمنْ  يُوتِرُ «  گفته در حالیکه لفظ  را متفق علیهاین حدیث 
 . بخاري نیست

بوط بـه سهل انگاري  گردید، چه اشتباه چاپی قلمداد شود و چه مر  که ارائه هایی نمونه

کافی   باید دقت ةگردد که در مطالعه مشکو می مولف و ناشرین باشد، این مهم را متذکر

ینگونه اشتباهات انسان را دچار لغزش ننماید. احادیثی که در اینجا ذکر گردید که ا  داشت

بخش الهوري استاد دانشگاه الهور   تألیـف مـوالنا کریم»  الت مقاـاحسن ال «از رساله 

 توانـند به آن مراجعه نمایند. اقتباس گـردیده بـود کـه محققین بـراي مطالعه بیشتر می

آمده و باعث برداشت غلط دوستان ما شده حدیث  ةمشکوکه درکتاب  اما حدیثی

 باشد.  کلیب می عاصم بن 

 کلیب حدیث عاصم بن 
کسی اهل تحقیق نبوده و  که اگر  کلیب نقل شده عاصم بن حدیثی از ةکتاب مشکو در

گردد، و  گسترده نداشته باشد به راحتی دچار اشتباه می از لحاظ فقهی مطالعات عمیق و

به این صورت نقل شده  ةاند، این حدیث در مشکو گشته  ي دچار این اشتباها چه بسا عده

 : است

يف  عن اعصم بُن لُكَيٍْب عن أبيه عن رجٍل من األنصاِر قاَل: َخرَْجنَا مَع رسوِل اهللا «
يُْت رسوَل اهللا

َ
وِْسْع ِمْن قَبِل أوِْسْع ِمْن قَِبِل رِْجلَيِْه، «وهو ىلع القرب يُويِْص احلافَر:  َجنَاَزٍة فََرأ

َ
أ

ِسهِ 
ْ
، فلما رََجَع اْستَْقبَلَُه َدايِع امرأٍة، فجاَء ويجَء بالطعاِم، فَوََضَع يََدُه ثم وََضَع القوُم »َرأ

َ�لُوا، َ�نََظَر آباُؤنَا رسوَل اهللا
َ
ِخَذْت بغِ� إْذِن «يلوُك لُقَمًة يف فَِمِه ثم قاَل:  فَأ

ُ
ِجُد حلَم شاٍة أ

َ
أ
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ْهِلَها
َ
 »أ

َ
ُت إىل ـرَْسلَِت ال، فأ

ْ
رَْسل

َ
ُت إىل انلَِّقيِْع �ُْشرَتَى يل شاٌة، فلم تُوَْجْد فأ

ْ
رَْسل

َ
مرأُة: إِ�ّ أ

 َّ رَْسلَْت إيلَ
َ
ُت إىل امرأتِِه فأ

ْ
رَْسل

َ
َّ بِثََمِنَها، فلم يُوَْجْد، فَأ رِْسْل بَِها إيلَ

َ
ْن أ

َ
َجارِي قد اْشرَتَى شاًة أ

ْطِعمِ بَِها، فقاَل رسوُل اهللا
َ
َسارَى: أ

ُ
 .] دالئل النبوة الـبيهقی يفرواه ابوداود و[ .»يِْه األ

 کند که کلیب به نقل از پدر خود که او نیز از مردي انصاري روایت می عاصم بن«:  ترجمه
را دیدم که بر قبري  ، من رسول اهللا اي بیرون رفتیم در تشییع جنازه : ما به همراه پیامبر گفت 

کن قبر را از طرف پاهاي میت و گاهی   گشاده  فرمود: کرد و می ت میگورکن را وصی  ، نشسته
، در  که از دفن میت فارغ شد و بازگشت ، هنگامی گشاده کن قبر را از طرف سر میت :فرمود می

دعوتش را اجابت نمود  نزد او قاصد زن میت آمد و او را دعوت به تناول غذا داد، پیامبر اکرم
دست به طعام برد بقیه همراهان دست بـر  ، پس غذا آورده شد، پیامبر یمو ما نیز همراه او بود

دهان  اي را در که لقمه کردیم   نگاه کردند، به رسول اکرم  طعام نهادند و شروع به خوردن
شود این گوسفند بغیر از اجازه مالک او  فرمود: معلوم می جویید، آنحضرت مبارك خویش می
ع بقی -: من شخصی را بسوي بقیع فرستادم  کـه یا رسول اهللا ام فرستاد، زن پیغ گرفته شده است

گوسفند بدست نیامد،   تا برایم گوسفندي خریده شود،  -گوسفندان بود  محل خرید و فروش
کـه گوسفندي خریده بود، تا گوسفندش را در مقابل قیمتش برایم   مسایه خود فرستادمهنـزد 

گوسفند را برایم فرستاد،  ، پس زنش نداشت نزد زنش فرستادم ارسـال کـند، مرد همسایه حضور
 .»فرمود: این طعام را به اسیران بدهید آنگاه پیامبر اکرم

، در  ذکر شـده است ةماخذ این حدیث کتاب ابوداود و دالئل النبو ةدر کتاب مشکو

 : للبیهقی این لفظ آمده است ةدالئل النبو

حدثنا  ،أخربنا أبو ب�ر بن داسة ،بن �مد الروذباري أخربنا أبو يلع احلس� بن �مد«
عن أبيه، عن  ،أخربنا اعصم بن لكيب ،حدثنا ابن إدر�س ،حدثنا �مد بن العالء ،أبو دواد

وهو ىلع  فرأيت رسول اهللا ،يف جنازة قال: خرجنا مع رسول اهللا ،رجل من األنصار
 ،فلما رجع استقبله دايع امرأة ،رأسه أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل :القرب يويص احلافر

يلوك لقمة  ثم وضع القوم فأ�لوا فنظر آباؤنا رسول اهللا ،فوضع يده ،فجاء ويجء بالطعام
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مرأة: يا رسول اهللا، إ� ـيف فمه، ثم قال: أجد حلم شاة أخذت بغ� إذن أهلها، فأرسلت ال
 قد اشرتى شاة أن أرسل بها أرسلت إىل ابلقيع �شرتى يل شاة فلم توجد فأرسلت إىل جار يل

أطعميه  إيل بثمنها، فلم يوجد فأرسلت إىل امرأته فأرسلت إيل بها. فقال رسول اهللا
 ].6/310 :دالئل النبوة للبيهقي[ .»لألسارى

»  ت ب الشبها اجتنا  ب يف با «،  که در بخش بیوع  سنن ابوداود است ةو ماخذ دوم مشکو

»  ةامرأ «آمده  ةکـه در مشکو »  امرأته «تاب به جاي لفـظ این حدیث آمده است که در این ک

 . شده است ، ذکر به معنی زنی
کوچک تا چـه مـیزان مـعنی و مـفهوم را عوض   فرمایید که یک اشتباه مالحظه مـی

:  یعنی»  امرأته «، کـلمه  ) زنی بـه مـعنی (» ةامرأ «کند، وقتی در حدیث مذکور به جاي  می

نقل شده  ةخورد. یعنی در حدیثی که در مشکو رود، معنی بکلی تغییر می میبکار  »زنش«

و همراهان از دفن میت فارغ شدند و برگشتند زن میت  بعد از اینکه پیامبر«  گوید: می

 ةکتاب دالئل النبو در حالیکه در .»کرده اسـت ان را به خـوردن دعوت مـراههو  پیامبر

،  موجود است حـدیث هستند و نسخه خطی ابوداود نیزو کتاب ابوداود که ماخذ اصلی 
و همراهان  : زنی از پیامبر کند که آید که ابن معنی را ادا می همین حدیث به صورتی می

 . ند. یعنی زنی نامشخص نه دقیقاً زن میت اش رو خواست تا بـراي طعام خوردن به خانه
کتاب ابـوداود صـورت گرفته و  اگر دوستان ایراد بگیرند که احتمال دارد اشتباه در

کوچکی این موضوع را روشن   که تحقیق ، باید عرض شود است»  امرأته «اصل همان 

 . صورت پذیرفته است ةکتاب مشکو خواهد کرد که اشتباه در

اند کـه عبارتند از  کتاب ابوداود نوشته دو تن از علماء برجسته هندوستان شروحی بر

الحق عظیم آبادي که از علماء بزرگ  اثر موالنا شمس» ابوداود  عون الـمعبود رشح «کتاب 

اثر استاد کل موالنا خلیل » ابوداود بذل المجهود شرح  «اهل حدیث است و دیگري کتاب 
جسته در کتب خود وقتی حدیث  این هردو دانشمند و عالم بر ،/احمد سهارنپوري
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ر دو بزرگوار بقرار ذیل هاند، عبارات  را بکار برده»  امرأه «کنند لفظ  مذکور را قید می

 باشد. می

فة  الضا با»  داىع امـرأته « مشكوةـال �رضة و كذا ىف الـنسخ احلا » دايع امراه«:  قوهل «
 ].9/180 :معبودـعون ال[ .»متو�ـی زوجة الأری:  ل القا لـى الضـم�، قاإ

 : و در بذان المجهود این چنین است

مكتو�ة ـموجودة عندی من الـداود ال ىبأ�سخ  مجيع  هكذا يف ستقبله داىع امرأه ا«
� زوجة : و الـقاری  رشح �و»  داعـى امرأقه «بيح  الـمـصا ة ، فـنسخة مشكـا مطبوعةـال

 ].14/296 :بذل اجلهود[ .» الـمتو�

، جناب موالنا کریم بخش الهوري  است ةکتاب مشکو این خود دلیلی دیگر بر اشتباه 

کبري از  : ایـن حدیث را عالمه سـیوطی در خصائص فرماید که می»  مقاالتـسن الاح «در 

  نقل 6/310بیهقی  ةکه قبال از دالئل النبو  است» ةامرأ «. و در آن لفظ  کرده است بیهقی نقل

 کرده شد.
اند  که همین حدیث را نقل کرده  که سواي این منابع به منابع دیگري شاید بهتر باشد

گستردن   اند وگرنه فتواي اییم تا یقین شودکه دوستان ما به این منابع توجه ننمودهاشاره نم
 فرمودند. هاي رنگین را صادر نمی سفره

 :2/132ي حنفی،  امام ابوجعفر طحاو مشكل االثار -1

ء  الفقها لف� ب� مـما يـقض بـ� الـمختـ ن مشلك ما روی عن رسول اهللا باب بيا «
أم  � كذلك خذها و و�ت هل للمغصوب منه أن يأشذا ذكيت وإو�ة الـشاة الـمغص  �و

 . »ال

: حدثنا زه� بن  ل ، قا اهللا بن �مد انلفي�ل: حدثنا عبد قا ، ن حدثنا فهد بن سليما«
ر  احسبه من االنصا : ل ، قا بيه عن رجلألكـيب اجلر� عن  صم بن  : حدثنا اع ل ، قا و�ة معا
م فجلسنا �لس  الطعا ىل إتدعو   قر�ش زة فـلقيته امرأة من  يف جنا ن مع رسول اهللا اك انه 
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ان هذه الشاة خترب� انها : « ل كتف فقا يده  �و ئنا للنىب ابا  ئهم ففطن ن من ابا الغلما 
  ا�بيىت و لك يف ، يعجب� أن تأ لم يزل  ، : يا رسول اهللا مرأةـلـت ال ، فقا »اخذت بغ� حلها

له هىل أإأرسـلها ألمس و ة با ن أىخ اشرتی شا اك توجد فيه شاة و فلم  الـبقيع  ىلإارسلت 
 . »: اطعموها األساری ل ، فـقا ثلمن با

 : در مورد همین حدیث اسناد دیگر آن چنین ذکر شده است

 . » نصار...الخبيه عن رجل مـن األألكـيب عن  صم بن  حدثنا ابو عوانة عن اع «
 . رده استسپس حدیث را ذکر ک

 .» الذبائحكتـاب الصيد و « ،/مام طحاوي ثار ا معانی اآل -2

موجود است با لفظ  ثارمشكل اآلکه در   کتاب این حدیث به همان اسنادي  در این

 .  آمده است»  امرأة قريش «

 .169 : ، صمعتـصـر من خمترص مشكل اآلثارـالکتاب  -3

 . ر استآن نیز روایت طحاوي با سند باال مذکـو در

 .545:  ، ص » باب الصيد و الذبائح : « سنن دار قطـنی -4

 . کتاب حدیث مذکور با اسانید مختلفه مروي است  در این

َ�نَا«:  »أ« مْحَدُ  َحدَّ
َ
ِ  َ�بْدِ  ْ�نُ  أ دٍ  بِْن  ا�َّ َوِ�يُل  ُ�َمَّ

ْ
َ�َنا ال �ِيعِ  ْ�نُ  مُحَيْدُ  َحدَّ َ�نَا الرَّ  اْ�نُ  َحدَّ

ِ�يهِ  َ�نْ  لُكَيٍْب  بِْن  ِصمِ اَع  َ�نْ  إِْدِر�َس 
َ
نَْصارِ  ِمنَ  رَُجلٍ  َ�نْ  أ

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  َخرَْجنَا قَاَل  األ  ىِف  ا�َّ

  فَاْ�تََهيْنَا َجنَاَزةٍ 
َ

َقرْبِ  إىِل
ْ
ْ�تُهُ  قَاَل  ال

َ
َافِرَ  يُوىِص  فََرأ

ْ
وِْسعْ  احل

َ
ِسهِ  قِبَلِ  ِمنْ  أ

ْ
وِْسعْ  َرأ

َ
. رِْجلَيْهِ  قِبَلِ  ِمنْ  َوأ

ا اهُ  انرَْصََف  فَلَمَّ ةٍ  َداىِع  تَلَقَّ
َ
ْصَحابََك  تَْدُعوكَ  فَُالنَةَ  إِنَّ  َ�َقاَل  قَُر�ٍْش  ِمنْ  اْمَرأ

َ
تَاَها قَاَل  َوأ

َ
ا فَأ  فَلَمَّ

َقْومُ  َجلََس 
ْ
ىِتَ  ال

ُ
َعامِ  أ َقْومُ  َووََضعَ  يََدهُ  انلَّىِبُّ  فَوََضعَ  بِالطَّ

ْ
ُ�ُل  ُهوَ  َ�بَيْنَا ال

ْ
 - اَل قَ  - يََدهُ  َكفَّ  إِذْ  يَأ

َمانِ  َ�َالَِس  َجلَْسنَا ُكنَّا َوقَدْ 
ْ
ِغل

ْ
ِ  رَُسوَل  آبَاُؤنَا َ�نََظرَ  - قَاَل  - آبَائِِهمْ  ِمنْ  ال لَتَهُ  يَلُوكُ  ا�َّ

ْ
�

َ
 أ

ِعْرَق  يَْرِ�َ  َحىتَّ  ابِْنهِ  يَدَ  يرَْضُِب  الرَُّجُل  فََجَعَل 
ْ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  يَِدهِ  ِمنْ  ال ِجدُ  :ا�َّ

َ
ْمَ  أ

َ
 اةٍ شَ  حل

ِخَذْت 
ُ
رَْسلَِت  قَاَل . َر�َِّها إِْذنِ  بَِغْ�ِ  أ

َ
ةُ  فَأ

َ
َمْرأ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا ال ُت  ُكنُْت  إِ�ِّ  ا�َّ

ْ
رَْسل

َ
  أ

َ
َِقيعِ  إِىل ْطلُُب  ابلْ

َ
 أ
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ِصْب  فَلَمْ  َشاةً 
ُ
نَّ  َ�بَلََغِ�  أ

َ
ُت  َشاةً  اْشرَتَى ىِل  َجاًرا أ

ْ
رَْسل

َ
ْهِ  فَأ

َ
 بَِها َ�بََعثَْت  هِ َعلَيْ  َ�ْقِدرْ  فَلَمْ  ِ�يَها إيِل

تُهُ 
َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  اْمَرأ ْطِعُموَها :ا�َّ

َ
َسارَى أ

ُ
 . »األ

أمحد بن احلس� بن اجلنيد قاال ثنا يوسف بن حد ثنا احلس� بُن إسمعيَل و «:  (ب)

ّ عن أبيه عن رجل من ُمَز�ْنََة قاَل: َصنََعِت  امرأٌة موىس ثنا َجِر�ٌر عن اعصم بِن لُكَيِْب اجلَْرِ�ِ
طعاماً، فََدَ�تُْه وأصحابَُه، قاَل: فََذَهَب يب أيب َمَعُه،  مسلمَ� من قر�ٍش لرسوِل اهللاـمن ال

ْوا رسوَل 
َ
ُ�لُوا حىَتّ َرأ

ْ
قاَل: فجلسنا ب� يََدْي آبَائَِنا �الَس األبناء من آبائِِهْم، قاَل: فلم يَأ

َخَذ رسوُل اهللا اهللا
َ
ا أ َ�َل، فلَمّ

َ
ِْم شاٍة ُذحِبَْت «َرَ� بَِها، ثم قاَل: لُْقَمًة  أ

َ
جُد َطْعَم حل

َ
إِ�ّ أل

نَا من أعِزّ انلاِس عليِه، ولو اكَن خ�اً ِمنَْها »بغِ� إْذِن َصاِحِبَها
َ
يِخ وأ

َ
، فقالْت: يا رسوَل اهللا أ

ُ�َل ِمنَْها
ْ
ْن يَأ

َ
ىَب أ

َ
فَْضَل ِمنَْها، فأ

َ
رْضيَُه بأ

ُ
ْن أ

َ
َّ وىلَعَ أ َسارَىلم يغْ� يلَعَ

ُ
َمَر بالطعاِم لأل

َ
 . »، وأ

َ�نَا«:  ج) ( ُّ  َحدَّ دِ  ْ�نُ  ىلَعِ َ�َنا ُ�بَيْدٍ  بِْن  ُ�َمَّ ىِب  اْ�نُ  َحدَّ
َ
َ�نَا َخيْثََمةَ  أ  إِْسَماِ�يَل  ْ�نُ  ُموىَس  َحدَّ

َ�نَا َواِحدِ  َ�بْدُ  َحدَّ
ْ
�ِيهِ  َ�نْ  لُكَيٍْب  بِْن  اَعِصمِ  َ�نْ  ِزَ�ادٍ  ْ�نُ  ال

َ
ثَِ�  قَاَل  أ نَْصارِ  ِمنَ  رَُجٌل  َحدَّ

َ
 األ

ىِب  َمعَ  َخرَْجُت  قَاَل 
َ
نَا أ

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  ُغَالمٌ  َوأ َْوهُ  َذَكرَ  ُ�مَّ  ا�َّ

َ
  َ�بََعثُْت  ِ�يهِ  َوقَاَل  �

َ
ىِخ  إِىل

َ
 اَعِمرِ  أ

ىِب  بِْن 
َ
َِقيعِ  ِمنَ  َشاةً  اْشرَتَى َوقَدِ  َوقَّاٍص  أ ىِخ  يَُ�نْ  فَلَمْ  ابلْ

َ
ْهلُ  فََدَ�عَ  َ�مَّ  أ

َ
اةَ  هُ أ َّ  الشَّ

َ
 .»إِىل

 :5/293 مسند امام احمد، -5

َ�نَا« ِ  َ�بْدُ  َحدَّ ثَِ�  ا�َّ ىِب  َحدَّ
َ
َ�نَا أ َ�نَا َ�ْمٍرو ْ�نُ  ُمَعاِوَ�ةُ  َحدَّ بُو َحدَّ

َ
 َ�نْ  َزائَِدةَ  َ�نْ  إِْسَحاَق  أ

�ِيهِ  َ�نْ  لُكَيٍْب  بِْن  اَعِصمِ 
َ
نَّ  أ

َ
نَْصارِ  ِمنَ  رَُجالً  أ

َ
ْخرَبَهُ  األ

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  َخرَْجنَا قَاَل  أ  َجنَاَزةٍ  ىِف  ا�َّ

ا ةٍ  َداىِع  لَِقيَنَا رََجْعنَا فَلَمَّ
َ
ِ  رَُسوَل  يَا َ�َقاَل  قَُر�ٍْش  ِمنْ  اْمَرأ   َمَعَك  َوَمنْ  تَْدُعوكَ  فَُالنَةَ  إِنَّ  ا�َّ

َ
 ِإىل

ْ�نَا فَانرَْصََف . َطَعامٍ  مَ  َ�َالَِس  فََجلَْسنَا َمَعهُ  فَانرَْصَ
ْ
ِغل

ْ
يِْديِهمْ  َ�ْ�َ  آبَائِِهمْ  ِمنْ  انِ ال

َ
 ىِجءَ  ُ�مَّ  أ

َعامِ  ِ  رَُسوُل  فَوََضعَ  بِالطَّ َقْومُ  َووََضعَ  يََدهُ  ا�َّ
ْ
يِْدَ�ُهمْ  ال

َ
ُ  َ�َفِطنَ  أ

َ
َقْومُ  هل

ْ
 الَ  لُْقَمتَهُ  يَلُوكُ  وَُهوَ  ال

�َُها يِْدَ�ُهمْ  فََرَ�ُعوا ُ�ِ
َ
خَ  َذَكُروا ُ�مَّ  َ�نَّا َوَ�َفلُوا أ

َ
يِْدينَا ُذوافَأ

َ
 اللُّْقَمةَ  يرَْضُِب  الرَُّجُل  فََجَعَل  بِأ

ْمَسُكوا ُ�مَّ  �َْسُقَط  َحىتَّ  �ِيَِدهِ 
َ
يِْدينَا أ

َ
ِ  رَُسوُل  يَْصنَعُ  َما َ�نُْظُرونَ  بِأ َقاَها فَلََفَظَها ا�َّ

ْ
ل
َ
 َ�َقاَل  فَأ

ِجدُ «
َ
ْمَ  أ

َ
ِخَذْت  َشاةٍ  حل

ُ
ْهِلَها إِْذنِ  بَِغْ�ِ  أ

َ
ةُ  َ�َقاَمِت . »أ

َ
َمْرأ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا َ�َقالَْت  ال  َ�ْفىِس  ىِف  اَكنَ  إِنَّهُ  ا�َّ

نْ 
َ
مْجََعَك  أ

َ
ُت  َطَعامٍ  ىلَعَ  َمَعَك  َوَمنْ  أ

ْ
رَْسل

َ
  فَأ

َ
َِقيعِ  إىِل ِجدْ  فَلَمْ  ابلْ

َ
ىِب  ْ�نُ  اَعِمرُ  َوَ�نَ  ُ�بَاعُ  َشاةً  أ

َ
 أ
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ْمِس  َشاةً  اْ�تَاعَ  َوقَّاٍص 
َ
َِقيعِ  ِمنَ  أ ُت  ابلْ

ْ
رَْسل

َ
ْهِ  فَأ

َ
نِ  إِيل

َ
َِقيعِ  ىِف  َشاةٌ  ىِل  اْ�تُىِغَ  أ  فَُذِكرَ  تُوَجدْ  فَلَمْ  ابلْ

نََّك  ىِل 
َ
�َْت  � رِْسْل  َشاةً  اْشرَتَ

َ
َّ  بَِها فَأ

َ
ْدهُ  فَلَمْ  إِىل ْهلَهُ  َووََجدَ  الرَُّسوُل  َ�ِ

َ
  فََدَ�ُعوَها أ

َ
 َ�َقاَل  رَُسوِ�  إِىل

ِ  رَُسوُل  ْطِعُموَها :ا�َّ
َ
َسارَى أ

ُ
 .»األ

که از  بخش اول این حدیث مذکور است 5/408که در مسند امام احمد  اگفته نماندن
 . شود جنازه فردي از انصار بوده است آن معلوم می

َ�نَا« ِ  َ�بْدُ  َحدَّ ثَِ�  ا�َّ ىِب  َحدَّ
َ
َ�نَا وَْحِدى َسِمْعتُهُ  أ دُ  َحدَّ  لُكَيٍْب  بِْن  اَعِصمِ  َ�نْ  فَُضيْلٍ  ْ�نُ  ُ�َمَّ

ِ�يهِ  َ�نْ 
َ
نَْصارِ  ِمنَ  رَُجلٍ  َ�نْ  أ

َ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  َخرَْجنَا قَاَل  األ نَْصارِ  ِمنَ  رَُجلٍ  َجنَاَزةِ  ىِف  ا�َّ

َ
نَا األ

َ
 َوأ

ىِب  َمعَ  ُغَالمٌ 
َ
ِ  رَُسوُل  فََجلََس  أ ةِ  ىلَعَ  ا�َّ َافِرَ  يُوىِص  فََجَعَل  الَقرْبِ  ُحَفْ�َ

ْ
وِْسعْ  :َوَ�ُقوُل  احل

َ
 ِمنْ  أ

ِس  قِبَلِ 
ْ
أ وِْسعْ وَ  الرَّ

َ
ُ  ِعْذقٍ  لَُربَّ  الرِّْجلَْ�ِ  قِبَلِ  ِمنْ  أ

َ
َنَّةِ  ىِف  هل

ْ
 .»اجل

 نتیجه روایات 

، و لفظ صحیح  است اشتباه ةکه در مشکو  »امراته «از روایات باال معلوم شد که لفظ  -1

دانند و به  که ضیافت از طرف اهل میت را جایز می  . پس تصور اشخاصی است«  ةامرا «آن 

بود »  امراته «گیرند صحیح نیست و مبناي قول آنها که لفظ  تمسک می ةوحدیث مشک

 . اشتباه است
ت کننده که جنازه فردي از انصار بود و زن دعو از روایت مسند احمد معلوم شد -2

که نام برادر حقیقی   چه معلوم نیست مگر از روایات ظاهر استاز قریش بود، نام زن اگر
که برادر حقیقی سعد  ، چرا که به یقین از قریش است  وقاص ن ابیب یا برادر دینی او عامر

اهل  کننده از  این زن دعوت. بنابر باشد ، می شره مبشره استکه یکی از ع  وقاص بن ابی
 میت نبود.

و لفظ  .»بيىت لك يف ن تأ لم يزل يعجب� أ «از الفاظ مشکل اآلثار و معانی اآلثار که  - 3

که این زن از دیر  ظاهر شد »م عـ� طعا كمن معو كأمجع  نفىس أن   ن يف اك «  مسند احمد:
کند، خوشبختانه همین روز موفق شد، نه اینکه   را ضیافت که پیامبر زمان تمنا داشت 
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 این دعوت طعام از طرف اهل میت بود.

 کاهد. و اعتماد شریف از ارزش آن نمی ةکتاب مشکو آیا امکان وقوع اشتباه در  : ال سو

 کند؟ مردم را سلب نمی
، و خطا و  کتابی جز کتاب اهللا مصون از اشتباه نیست  : خیر، چون هیچ1جواب 

 لغـزش از ضرورات بشر است و اینها تالیف بشراند. 
کتاب بسیار کوشش   که فرمود: من در تالیف این نقل قول شده است /از امام شافعی

کتاب   که مخالف شود آنها چیزي یافته می ربه خرج دادم تا به حقیقت برسم، اما باز هم د

 َولَوْ « اند: باشند، و اهللا تعالی در رابطه بـا کـتاب خویش فرموده می اهللا و سنت رسول اهللا

هایم چیزي  این اگر در کتاببنابر .»َكِثً�ا ِاْخِتَالفًا ِ�يهِ  لَوََجُدوا ا�َّ  َ�ْ�  ِعنْد ِمنْ  اَكنَ 
کتاب اهللا و   تاب اهللا و، سنت رسول اهللا باشد من از آن بهک کردید که مخالف   مشاهده

 سنت رسول اهللا رجوع می کنم.

،  بار بـر امام شافعی خواندم را هشـتاد»  لة الـرسا «کتاب   فرماید: من عالمه مزنی می

خداوند این را  «برد، بعد از آن فرمود:  خواندم امام به اشتباه جدیدي پی می بار که میهر
 .»تمامه صحیح و بدون اشتباه باشد ، به کتابش کتابی غیر از یرد که پذ نمی

که به حق برسد، اما با  : انسان سعی و کوشش نماید آمده است 1/20 :محتارـرد الدر 

 گردد.  بلکه سـزاوار اجر و ثواب می ،شود وجود این اگر خطا و لغزشی نمود گناهکار نمی
کسی پیدا شود و مصر   ارائه شد چنانچه باز همکه  : با تمام مدارك و دالیلی2جواب 

: بـه فرض محال صحیح  ، باید گفت صحیح است ةباشد که حدیث نقل شده در مشکو

نخواسته آن زن  ، با پـیامبر خدا گـرفته ، این قضیه یا قبل از نهی شـدن صورت بودن آن
این غذا حکم صدقه  را برنجاند، در غیر این صورت حتی به همان اعتقاد اشتباه خود شما

، پس چگونه امکان دارد که پیامبر دعوت  حرام است را دارد و خوردن صدقه براي پیامبر
 خوردن صدقه را از طرف زن میت پـذیرفته باشد؟
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از دریافت و  که آنحضرت که صدقه بر پیامبر حرام است و مواردي  دلیل و دالیلی
 اند از: کرده عبارت  پذیرفتن صدقه اجتناب

 :خرية للقرافی الذ يفو -1

هر ان الصدقة فرضها  مغ�: الظاـال �، و امجااع ان الصدقة �رمة ىلع رسول اهللا«
 . » انت� .ئمه ىلع حتر�مها ىلع قر�تهاألو نت مـحرمة علـى رسول اهللا اك نفلها و

.  حرام است ، صدقه بر رسول اهللا : به اجماع در ذخیره قرافی آمده است که«:  ترجمه
حرام بود،  : به ظاهر صدقه فرضی و نفلی بر پیامبر که  کتاب المغنی هم آمده است و در

که صدقه بر خویشان و  دارند و هم امامان چهارگانه اهل سنت با یکدیگر اتفاق نظر
 . حرام است نزدیکان رسول خدا

 :  القاري این روایت منقول است ةدر عمد

ِ  َ�بْدُ  عن« َمانُ  َجاءَ  َ�ُقوُل  بَُر�َْدةَ  َسِمْعُت  قَاَل  بَُر�َْدةَ  ْ�نُ  ا�َّ
ْ
  َسل

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل  قَِدمَ  ِح�َ  ا�َّ

َمِدينَةَ 
ْ
ِ  رَُسولِ  يََدىْ  َ�ْ�َ  فَوََضَعَها ُرَطٌب  َعلَيَْها بَِمائَِدةٍ  ال ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ا�َّ  يَا َهَذا َما :ا�َّ

َمانُ 
ْ
ْصَحابَِك  وىلََعَ  َعلَيَْك  َصَدقَةٌ  قَاَل . َسل

َ
إِنَّا اْرَ�ْعَها « قَاَل . أ

ُ�ُل  الَ  فَ
ْ
َدقَةَ  نَأ رواه امحد [ .»الصَّ

 .]الرتمذي يف الشامئلو

: سلمان  گفت  که پدرش چنین کند عبداهللا بن بریده از پدر خود روایت می«:  ترجمه
ي را در جلو مد و آن به مدینه آ اي پر از خرما به نزد آنحضـرت اینکه با سفره بعد از

:  ؟ سلمان گفت فـرمودند: سـلمان ایـنها چـیست ، رسـول اهللا گذاشت رسول خدا
کـه ما صدقه  را بـردار فرمود: آن  اند. آنـحضرت اینها بر تو و یارانت صدقه

 . خوریـم نمی

مدينة وسمع به سلمان فذهب إيله ـما قدم الـل � حديث آخر ذكره الطربي أنهو«
ن هو هذا انليب يقبل اهلدية و�رد الصدقة، فلما حتققه دخل يف ذلك ببعض تمر �تربه إن اك

، بالكتابة يلخرج من ملك مواله الوقت يف اإلسالم، كما هورشطه، ف�لك أمره، 
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 .»ايلهودي
به مدینه تشریف آوردند و   : وقتی آنحضرت در حدیث دیگري در طبري آمده«:  ترجمه

رفت تا او را  نید با مقداري خرما نزد آنحضـرترا ش سلمان خبر تشریف فرمائی آنحضرت
پذیرد، چون بعد از آزمودن بیقین  ، و صدقه را نمی است هدیه را قبول بیازماید که اگر پیامبر

کرده بود، بنابر این   گروید، چنانکه شـرط  دانست که پیامبر است در همان وقت بـه اسالم
 .»اش خارج نماید ود را از ملک آقاي یهودياو را دستور داد تا با عقد کتابت خ پیامبر

 : با این اضافه آمده است  در روایتی دیگر از سلمان

 . ]اللفظ لـهكم و حارواه امحد و[. » لك : هدية فأ م هدية؟ فقال قه أ فسأهل أصد«

تعارض  ةو نیز به فرض محال اگر بین حدیث جریر بـن عبداهللا و حدیث مشکـو

کند و در وقت نعارض حرمت بر اباحت ترجیح  ا ثابت میباشد حدیث جریر حرمت ر
کار باید  حتی اگر حکم مسئله بین سنت بودن و بدعت بودن دور بزند آن ،شود داده می

 تـرك شود.

 فرمایند: چنین می »محتارترد ال«در  /عالمه شامی

 1/600 :محتارـرد ال[ . » السنة راجحا كن تـر اك  �دعةذا تردد الـح�م ب� سنة وا«

 ].بحواله راه سنت
 فرماید:  و در فتاوي هندیه می

 .» كالسنة يتـروتـردد ب� ابلدعة و «
 : آمده است 2/165کتاب راه سنت به حواله البحر الرائق  و در

 . . انتهی »اكلـسنة كنه يـرت واجب اصطالىح فاو�لزم أن مع تردد ب� بدعة و «
 : و در طریقه محمدیه نوشته شده است

ذا تردد إلوا:  ء قا السنة بـدلـيل أن الفقها كعلـم ان فعل ابلدعة اشد رضرا من ترثم ا «
  شد من فعل الواجب هل هو أ كأما تـرو بدعة فرت�ه الزم وأكونه سنة  ء ب�  الىش يف
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 :لفصل الثاين يف البدع، اهمحمدی هطریق[ . ».. الخ. ، ه أو عـ� الـعكس فـفيه اشتبا ابلدعة 

1/34.[ 

 : مية الشافی و

به احتياطا وما تردد ب� السنة  ىت  اجب وابلدعة ياالو  ن ما تردد ب� صـرحوا بأ «
  ].2/129 :محتارـرد ال[ .» ابلدعة يرت�هو

اند اگر چـیـزي بـین سـنت و بدعت  کرده خالصه فقهاء کرام و بزرگان دین تصریح
. بلکه  جام سنت الزم نیستزیرا که ترك بدعت الزم است و ان ،دور بزند باید ترك شود

 که بین واجب و بدعت دور زند ترك شود. اند: چیزي گفته بعضی 

 دالیل دیگر در مورد طعام سوگواري و عزا
أهل الـميت لی إع  االجتام النهی عن   ء يف ب ما جا ئـز با ب الـجنا كتا «در سنن ابن ماجه  -1

 : این حدیث مذکور است»  م صنع الطعاو

ع بن  ، حدثنا شجا مد بن ��، حدثنا سـعيد بـن مـنصور، حدثنا هشيمحدثنا � «

زم عن  اىب ها  قيس بن خادل عن  اىب  عيل ابن  اسما  ، حدثنا هشيم عن �لـد ابوالـفضل
ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجِر�رِ  ََجِ�ِّ  ا�َّ   اِالْجِتَماعَ  َ�ُعدُّ  ُكنَّا"  ابلْ

َ
ْهلِ  إىل

َ
َميِِّت  أ

ْ
 ِمنْ  َدفِْنهِ  َ�ْعدَ  َعامِ الطَّ  وََصنَْعةَ  ال

 . »انلِّيَاَحةِ 
که   ) عقیده داشتیمکرام  یعنی صحابه ( فرماید: ما می حضرت جریر بن عبداهللا«تـرجمه: 

: نوحه سرائی را خود حضرت  جمع شدن نزد اهل میت و پختن طعام جزو نوحه سرائی است
 .» کـفار دانسـته است  از رسوم رسول اکرم

 :  از ابومالک اشعري مرفوعا مروي است اجلنائزکتاب   بن ماجهچنانکه در ا

ْمرِ  ِمنْ  انلِّيَاَحةُ «
َ
َاِهِليَّةِ  أ

ْ
 . »اجل

 جلنائز«کـتاب  در »فتح القـدير«و همین حدیث حضرت جریر بن عبداهللا را صاحب 
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آید،  کاملش در صفحات آینده می  .که عبارت  است کرده و سندش را صحیح قرار داده ذکر

موجود  ةالمصلی و مرقات شرح مشکو منيةدرکبیري شرح  »فتح القدير«همین حواله و 

 . است
حاشیه سنن ابن ماجه در  ) در1139متوفی  (  /محقق بزرگ ابوالحسن سندي حنفی

 : رابطه با حدیث جریر بن عبداهللا نوشته

رگ عالمه که مؤلـف آن محدث بز است  جممع الـزوائدب  کتا  اشاره به ( الزوائد �و «

ل  ده صحيح. رجا اسنا د عالمه ابن حجر عسقالنی هستند.) است و استا 807هیثمی متوفی 

 . »� ىلع رشط مسلم اثلاری و ابلخا ول عـلـى رشطالطــر�ق األ
 فرماید: در حاشیه ابن ماجه چنین می /عالمه سندي

ثلا� فحكمة الرفع ، وىلع انرى هذا بم�لة رواية إمجاع الصحابة أو تقر�ر من انليب «
�اجلملة األهل وأفرد الضم� الفراد لفظ وصنعته أي األهل و وىلع اتلقدير�ن فهو حجة.

ميت فاجتماع انلاس يف بيتهم ـفهذا عكس الوارد إذ الوارد أن يصنع انلاس الطعام ألهل ال
حىت يتلكفوا ألجلهم الطعام قلب ذللك: وقد ذكر كث� من الفقهاء أن الضيافة ألهل 

 . »ميت قلب للمعقول ألن الضيافة حقاً أن ت�ون للرسور ال للحزنـلا

به منزله » ما صحابه الخ ... «فرماید:  که می حضرت جربر بن عبداهللا قول «:  یعنی

:  . یعنی یا بمنزله روایت تقریر و تایید نبی علی السالم است نقل اجماع صحابه
ش بـودند و در صورت دوم این حدیث خامو بر همین عقیده بودند و پیغمبر صحابه

 . . در هر دو صورت این حدیث حجت است حکم حدیث مرفوع است در
: این جمع شدن براي خوردن در منزل اهل میت عکس حکم  کالم اینکه  خالصه

که مردم براي اهل میت طعام   شریعت است زیرا که حکم وارد شده در شرع این است
م داده شـود، در سنن  وندان مـیت طعا که به خویشا  حکم شرعی همین است( بپزند.
آمده است   این حدیث  جه و مسند امام احمد به سند صحیح داود و ترمذي و ابن ما ابـی
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براي اهل جعفر طعم  «فرمود  مبر آمد پیا  طالـب ابی میکه خبر موت جعفر بن  که هنگا 

از حضرت  االطعمةب  کتا ري  بخاهمچنین در صحیح » اند آنها در غم و مصیبت  بپزید که

ل  انتقا  کسی ي وي  گاه از عزیزان و اقرباکه هر  عائشه صدیقه این روایت مروي است
ن براي عزیزان و  ز منتشر شدن زنا شدند، بعد ا فت و زنان براي تعزیت جمع می یا می

یار مفید قلـب بس  کـه در وقت غم و براي تقویت ) نوعی غذاست ء میت تلـبینه ( اقربا
م  آینده این طعا ل اینکه  ست به احتما د. در ابن ماجه ا فرستا ) تهیه و به نزد آنها می است

 .)لـهذا متروك شد براي اهل میت رسما درست شود،
کنند که نزدیکان و اهل میت غذا بخورند، پس جمع شدن مردم در منزل   و کوشش

کـنند عکس حکم وارد شده در   ا تهیه، طعام و غـذ باي میت به تکلف که اقر  اهل میت
کردن  اند که ضیافت از طرف اهل میت وارونه  ، و بسیاري از فقهاد ذکر کرده شرع است

، و در ایام غم و  ، چون ضیافت و میهمانی درایام خوشی و سرور مروج بوده معقول است
 اندوه سابقه ندارد.

م  م مسلـم و اما ري و اما تاد امام بخاشیبه اس ابی (امام ابن   در مصنف ابن ابی شیبه -2
شد و از روایت باال معلـوم  با می /م اعظم ابوحنیفه ن اما گردا گرد شا ابوداود است و شا

 /ابوحنیفه  م اعظم  کند و او شاگرد اما می شیبه از وکیع بن الـجراح روایت ابی بن  شد که ا
بعین  به و تا دي از صحا ر زیا آثا /م اعظم ب براي تأیید مذهب اما کتا است و در این 

چنین  حة النيام و لوا يف االطعا ما قاب  با ئز اجلناب  کتا  ) هجري 235متوفی  ( .موجود است)

 فرماید: می

 يناح هل فقال عمر ىلع جر�ر قدم قال طلحة عن مغول بن مالك عن و�يع حدثنا«
 قال الطعام و�طعم ميتـال ىلع عند�م النساء جتتمع فهل قال ال قال ميتـال ىلع قبل�م

 . »انلياحة تلك فقال نعم
فرمود: در  حضرت عمر ،تشریف آورد نزد حضرت عمر حضرت جربر« تــرجمه:

جمع  فرمودند: آیا زنان نزد اهل میت : خیر، سیدنا حضرت عمر گفت  شود؟ نزد شما نوحه می
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، این از جمله نوحه  د: آريفرمو ، حضرت عمر : آري گفت ؟ شوند شوند و غذا داده می می
 .»کفر مثل نوحه گناه دارد : رسوم  . یعنی است

 : در روایت دیگر آمده

بعی  تا (این  يب ابلخرتيأب عـن  ن عن هالل بن خبا اجلراح عن سفيا حدثنا و�يع بن «
و    ، بدون واسطـه از ابن عباس ، درکوفه سکونت داشت جلیل القدر سعید بن فیروز است

به طور مسلسل روایت  و حضرت عـلی روایت دارد و از حضرت  مرع ابن 
شنیده  کالم رااز حضرت عمر  این  است  فت. ممکن ت یا وفا ه 83کند، در سال  می

قال: )  شت دا از خلیفه دوم حضرت عمر نچه حضرت جـریر همچنین روایتی  شد چنا با

 .  »أمر اجلاهلية انلوح منهلية و مر اجلا أ  ميت منـالطعام ىلع ال
در  شود که بر خالفت حضرت امـیرالمومنین عمر : از روایت اولی ظاهر می نتیجه

نزد بعضی از مردم این رسم مروج بود، اما امیرالمومنین این را از رسوم جاهلیه قرار داد و 
انجام  کرام ، غالباً این رسم توسط افرادي غیر از صحابه  را مساوي نوحه دانست آن

 » حة م من انليا ذ الطعا كنا نعد اختا «گرفت و گرنه خود حضرت جریر راوي حدیث  می
 اجماع متوقف شد. و ، و بخاطر دستور منع این رسم از طرف حضرت عمر است

 فوائدي متعلق به حدیث جریر
: همانطور که واضح گردید، محدثین و علماء زیادي در ایـن مورد در  الف

ماجه و   اند که از آنجمله در سنن ابن عناوین زیادي ذکرکردههایشان ابواب و  کتاب

 اجلنائزاحکام  در »منتقی األخيار«و در »  ميتـكـراهية طعام ال  ب با «شیبه  مصنف ابن ابی

که به پختن غذا   » س ميت وكـراهيته منهم للناـال  م ألهل ب صنع الطعا با «بابی تحت عنوان 

ه شده و کراهت پخت و پز غذا توسط خانواده میت براي براي خانواده میت ترغیب داد
 . دیگران بیان شده است

 



 وايمحمود الفتا  452

به حواله ابوداود و ترمذي و غیره را، بعد حدیث  اول حدیث عبداهللا بن جعفر

ال  «  : که  را ذکر کرده است جریر بن عبداهللا به حواله ابوداود و حدیث حضرت انس

مطلب این .  »کردن حیوان بر سر قبرمیت جایز نیست  ذبحدر اسالم «:  یعنی»  االسالم عقـر يف

 آید. می »كنز الدقائق «حدیث در زیلعی شرح 

کفار در نزدیک قبرها حیوان ذبح   اما خود ابوداود در شرح این حدیث آورده که

کفار براي مشهور   : درباره این حدیث فرموده است»  لسنن معامل ا « کردند، امام خطابی در می

کردند و کفار بر این باور  قبر او حیوان ذبح می دفنش بر سخاوت مرد سخی بعد ازکردن 
 خورد. گفتند، ایـن غـذاها را می مـی»  صدي «که به آن  بودند که روح میت 

بود در سنن سعید ابن  که متعلق به حدیث حضرت جریر  هشیب : روایت ابن ابی ب

تصنیف »  ئب مصاـتسـلـية ال «کـتاب  نانچه در، چ ) نـیز موجود است227مـتوفی  ( المنصور

  فد ىلع عمر بنان جر�راً و«:  آمده است  /ابوعبداهللا محمد بن محمد منحیجی حنبلی

  لهأتـجتمعون عـند   : فهل ل : ال، قا ل علـى ميت�م؟ قا ح  : هل ينا ل فقا ب الـخطا
 .  »نلوح: ذلك ا ل قا  ، : نعم ل قا ؟ م مـيت و �علون الـطعاـال

به حواله امام موفق الدیـن ابـن قدامه حنبلی »  مصائبـتسلية ال«باز مولف کتاب 

که اینچنین طعام را   نوشته »مغنیـال«کتاب  که او این واقعه را در  ) آورده620متوفی  (

کرامات است و از شاگردان   است و این امام محقق برجسته و صاحب ناجایز قرار داده

حائز رتبه اعلی بوده و پر «  مغنیـال «کتابش  باشد و می /جیالنی حنبلی شیخ عبدالقادر

ان مسئله چنین  . عنو است ذکر کرده 2/413 :اجلنائزکتاب  ، این روایت را در حجم است

 : ست ا

ميت طعاماً يبعث به إيلهم وال يصلحون هم طعاماً ـوال بأس أن يصلح ألهل ال«
 . »يطعمون انلاس

کرده و بفرستند، اما اهل میت  که براي اهل میت غذا پخته   حرجی نیستاین  در«:  یعنی
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 .»براي مردم غذا نپزند
 اند: نوشته / در زیر آن امام موفق

ميت طعاماً للناس فمكروه ألن فيه ز�ادة ىلع مصيبتهم وشغًال لـهم ـفأما صنع أهل ال «
 نامه جریر بن عبداهللا زندگی( إىل شغلـهم، و�شبهاً بصنع أهل اجلاهلية، و�روى أن جر�راً 

ت رسول  که قبل از وفا سردار قبیله بجیله بود بردر یمن  حضرت جریر بن عبداهللا بن جا
ر زیبا بود و  و صورت بسیا  ظ شکل ن قد بلنـد و از لـحا انسا  مشرف به اسالم شد، اکرم

آتش   او را براي اکرم مبر پیا ،خواندند می مةيوسف هذه األاز این سبب او را به لـقب 

موفقیت  ن نیز وظیفه خود را با مأمور ساخته و ایشا ي مشهور  ها زدن و شکستن بعضی بت
در  کرد و یک دفعه براي وي چا ر می او را از اهل بیت شما انجام داد، رسـول اکرم

مرا از منزلش منع  مبر ام پیا دهکه مسلمان ش : از وقتی  را پهن کــرد، وي گفت خویش 
 نمود.  می  دید تبسم کرده و هر وقت مرا می 

جرات و شجاعت او را دید او را به  بود، حضرت عمر والی یمن  مبر ت پیا در حیا
ر کرد و از کـوفه در زمان  مت اختیا دسیه در کوفه اقا قا د، بعد از فتح  ي عراق فرستا ها جنگ

 آمد. منوره  به مدینه  خالفت حضرت عمر
ذکر شد به یقین  چنانکه قبل از این  حضرت جریر نزد حضرت عمرآوردن  تشریف 

است   کوفی نیز ابوالبختري  ،کوفه سکونت داشت ن بود که حضرت جریر در همین زما در
 که در است  کوفی بجلی  جه روایت کننده از جریر قیس بن ابی حازم  و در روایت ابن ما

ي  کننده از خلفا بعین و روایت  ن تا . در گذشته است و این قیس از بزرگاه 98سال 
شد،  با ) می146متوفی  نیز کوفی بجـلی ( ابی خالد عیل بن  است و راوي او اسما راشـدین 

که   کوفی هستند و معلـوم است  ن در روایت نهی عن طعام المیت این بیشتـر راویابر بنا
 . بقیه ائمه حنفیه استمت  و محل اقا م اعظم ابوحنیفه کوفه محل تولد و مسکن اما 

 ویه معا او را نـزد امیر آمد حضرت علی حضرت جریر بعد از اینکه به مدینه 
 . ه داشت او را تا دیر نزد خود نگا ویه د و حضرت معا فرستا
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انـد. بـر  ري و مسلـم متفق بر هشت حدیث بخاکه  یت شده  از او صد حدیث روا
. وفات نمود.  ه 51سـلم منفرد هستند. در سال ري منفرد و بر هشت دیگر م یکـی بخا

وفد ىلع عمر ) ل کتب رجا له  الت به حوا المقا  . منقول از احسن » ه ارضااهللا عنه و  رضی

ميت و�علون ـفقال: هل يناح ىلع ميت�م؟ قال: ال. قال: وهل �تمعون عند أهل ال
 .»الطعام؟ قال: نعم. قال: ذاك انلوح

که همراه با المغنی چاپ شده است » 2/682 الرشح الكبري«در تقریبًا همین عبارت 

کبیر از شمس الدین ابن قدامه برادر زاده موفق الدین ابن قدامه   موجود است و شرح

 .  است» مغنیـال «مولف 

که جمع شدن در نزد اهل میت و طعام خوردن در آنجا  از روایات باال معلوم شد
و معارض  طق مروج است مخالف اجماع صحابهچنانکه در این زمان در بعضی منا

و برخالف عقیده آن روایت کنندگانی است  حکـم خلیفه ثانی حضرت فاروق اعظم
 .  که از خلفاي راشدین روایت دارند، بنابراین ممنوع و بدعت است 

که داللت بر کراهت و بـدعت بـودن طعام از طرف اهل  ی هعبارات فق

 میت دارند
ابطه با روایات حدیث بود به پایان رسید اکنون فتوي و آراء علماء و که در ر تحقیقی

 شود.  فقهاء ذکر می

 »خالصة الفتاوی«) در  ه 542متوفی  عالمه طاهر بن احمد بن عبدالرشید بخاري ( -1

 نویسد: می

خالصة [ . »فه يتخذ عند الـسـرور ن الـضيام أل ياأفه عند ثالثه  ذ الضيا ح اختا ال يباو «

 ].2/342 :لفتاويا

ضیافت در سه روز مباح نیست زیرا که ضیافت در ایام خوشی و سرور برگذار «:  یعنی
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 .»شود می
 : چاپ مصر نوشته »االباحةاحلظر و«کتاب  در فتاوي قاضیخان در -2

مصيبة ألنها أيام تأسف فال يليق بها ما ي�ون ـي�ره اختاذ الضيافة يف أيام ال«
فان اكن يف الورثة صغ� لم  اً للفقراء اكن حسناً اذا اكنوا بالغ�،للرسور، و�ن اختذ طعام

 ].ط مصر3/405 فتاوي قاضیخان:[ . »يتخذوا ذلك من
اند در  ، ایـام غـم و تاسف ، زیرا که ایـن ایـام در ایام مصیبت ضیافت مکروه است«:  یعنی

کنند   گر براي فقراء غذا آماده، و ا کنند مناسب نیست که در حالت سرور می این ایام انجام چیزي
که ورثه بالغ باشند و اگر در ورثه افراد صغیر و نابالغی باشند از مال  خوب است به شرطی

شرایط پختن غذا براي مساکین بعد از این  متروکه براي مساکین طعام و غذا آمـاده کـرده نشود. (
 . »ذکر خواهد شد)

 نویسد: می »ـبيني احلـقائق شـرح كـنز الدقائقت«) در  ه 743مـتوفی  عالمه زیلعی ( -3

ب �ظور من   ارت�ام من غـ� ياألـى ثالثة إ  - ی للتعز�هأ-هلا  للـجلـوس   س وال بأ «
 انه  هل الـميت النها تتخذ عند الـرسور، و عن ا�سأ االطعمة من البسط و  فرش

 .» قرب بقرة أو شاةن يعقر عند ال اك هو اذلی و» ال عقر ىف االسالم «:  ل قا
کـه بـاکـار نامشروع از  براي تعزیه تا سه روز نشستن اشکالی نـدارد بـه شـرطی«:  یعنی

گستراندن فرش و تدارك طعام از جانب خانواده میت همراه نباشد، زیرا اینها بهنگام  قبیل 
دند: در فرمو روایت شده است که پیامبر اکرم شوند و از حضرت انس شادمانی برگزار می

 .»گاو و گوسفند بر سر مزار وجود ندارد  اي بنام ذبح اسالم مسئله
 فرماید:  کنز می در حاشیه  /: عالمه چلپی توضیح

 .»ئلال يتجدد احلزن كم ثم يرت ياأىل ثالثة إ�رثهم ىلع أن يعزی أو «
که غم تازه اند که بعد از سه روز تعزیت عرض نشود تا  متفق این امر علماء بر بیشتر« : یعنی

 .»نگردد
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شود فـرمود: صاحب فتح  که از طرف اهل میت مهیا مـی حضرت عالمه درباره طعامی
 . جریر را بعنوان دلیل آورده است اند و حدیث گفته القدیر این را بدعت مستقبحه 

 »االباحةو احلظر«کتاب  ) در ق ه 827متوفی  (  کردري فتاوي بزازیه عالمه  در -4

 :فرماید می

عام الكها ألم و ياأفة ثالثة  ذ ضيا اختا ��ره و « نها مرشوعة لـلرسور، وُ�ْ�ره اختاذ الَطّ
عام إىل القرب يف ال ْسبوع ونقل الَطّ

ُ
مواسم، واختاذ ادلعوة ـيف ايلوم األول واثلالث. و�عد األ

ل لقراءة القرآن ومجع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة األنعام أو اإلخالص واحلاص
ل يُْ�ره

ْ
�

َ
ْجل األ

َ
عام عند قراءة القرآن أل  ].4/81 فتاوي بزازیه:. [»أَنّ اختاذ الَطّ

کردن طعام و خـوردنش مکروه است زیرا که   از طرف اهل میت تا سه روز آماده« : یعنی
ضیافت در وقت خوشی مشروع است و پختن طعام در روز اول و سوم و بعد از هفته و ایام 

کردن طعام براي ختم قرآن   . و تهیه گورستان در موسـم خاص مکروه است به عید و بردن طعام
و قراء براي خواندن سوره اخالص مکروه  کردن صلحاء   یا براي خواندن سوره انعام یا جمع

 .» خالصه آماده کـردن طـعام بـراي خوردن در وقت ختم قرآن مکروه است ،است
 .ندا دههمین کـتاب چـنین ضـیافتی را مکـروه شمر، در  ن ب االستحسا کتا باز ایشان در

 : ) نوشته است ه 861متوفی  شرح هدایه از ابن الهمام ( فتح القديردر  -5

ور  ،ميتـو��ره اختاذ الضيافة من الطعام من أهل ال« ور ال يف الرُشّ ألنه رشع يف الرَسّ
عن جر�ر بن عبد  ما روى اإلمام أمحد وابن ماجة باسناد صحيحـو� بدعة مستقبحة ل

عام من انلياحة  :ح فتح القديررش[ .»اهللا قال: كنا نعّد االْجتماع إىل أهل امليت وصنعهم الَطّ

 ].ط مصر1/473

 چنین نوشته است: الكراهيةکتاب  ) دره 956متوفی  (  قهستانی جامع الرموزدر  -6

جامع الرموز: [ . »وی تاح�ة الف كما يف �لها أ�ذا م و ياهذه األ ذ ضيافة يف ��ره اختاو «
 ].ط هندوستان443

 .» کردن ضیافت و خوردنش در این روزها مکروه است  آماده«:  یعنی
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 ) چنین نوشته است: ( هندیه  در فتاوي عالمگیري -7

  ].1/167 :اهلندية[ . »نية رخا تا كذا يف م  ياأذ ضيافة عند ثالثة  اختا  وال يباح«

  این طعام را مکـروه »محتارـرد ال«) در ه 1252متوفی  (  عالمه ابن عابدین شامی -8

 اش بعداً ذکر خواهد شد. گفته است و حواله

) کـه کـتاب بسـیار معروفی  ه 737متوفی  (  تالیف ابن الحاج مالکی»  الـمدخل«  -9

 نویسد: است و مؤلفش شخصیتی بزرگ است چنین می

هو بدعه غ� ء و لم ينقل فيه ىشس ف ما ومجع انلا الـميت طعا هل أما اصالح ا«

 ].3/275 :مدخلـال[ . »مستحب

نویسدکه حضرت امام مالک و دیگر بزرگان در موقع ختنه یا عقیقه جمع شدن  باز می
 فرمایند: دانستند، و می مردم را شایسته نمی

م ثالث  يت يعملون الـطعاهل الـمأان  هذا الزمان من  ده بعضهم يف بما اعتا كفما بال «

نه  فليحذر من فـعل ذلك فا  س عليه عكس ما حىك عن السلف �معون انلال و ايل
الـمضطر�ن ال للجـمع ج� و ميت للمحتاـس للصدقة عن ال ، وال بأ بـدعة مكروهة

 . »موفقـاهللا الن رساً و اك ل الغـرب افضلها ما  ن افعاراً �سنت به أل لم يتخذ ذلك شعا عـليه،
 نویسد: بعد از آن می

 . » ل ء ثالث يلا ويلحذر ما احدثه بعضهم من ان و� الـميت يعمل العشا «
اند که ولی میت تا سه  که بعضی آن را رواج داده این بدعت نیز پرهیـز کرده شود از«:  یعنی

 . »خوراند کند و به مردم می شب غذا درست می
کرده   ابی را نقلکبري در اینمورد سوال و جو عالمه ابن حجر هیتمی در فتاوي  -10

 باشد.  می که درج ذیل 

عما يعمل مه للفقراء وغ�ه و تهيأة الك واطعا  لث من موته من م ثاسئل عّما يعمل يو «
 .بع الـخ يوم الـسا
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 فتاوي کبري:[ . »مذمومةـالـسـؤال مـن ابلـدع ال ذكـر يف : مجيع ما يـفعل مـما ب اجا
2/7.[ 

 . »اند است از بدعات مذمومه چه در سوال نوشته شدههر«:  یعنی

تصریح دارند که خوردن این طعام نیز  »تبيني احلقائقو  جامع الـرموز«: عبارات  توضیح

 . مکروه است
که اگر جمع شدن نزد اهل میت و تهیه طعام مکروه است  گویند ها می : بعضی اعتراض

 باید خوردنش جایز باشد؟

که  »محتارـرد ال«مذکور و عبارت  کتاب که از عبارت دو شود در جواب عرض می

 .  که خوردنش نیز ناجایز است شود منقول از ابوبکر بلخی است معلوم می

 که از عبارت کتاب کبیري شرح منیۀ المصلی پیش آمده  شتباهی رفع ا
، حال به  است»  امرأه «  ، تا اینجا مشخص شد که در حدیث عاصم بن کـلیب لفظ اصلی

غنية «کتاب خود  ) در ه 956متوفی  (  پردازیم که عالمه ابراهیم حلبی یبیان اشتباه دیگري م

 . آورده است» مصلیـمستملی رشح منية الـال

� لوا و ، قا حلزن ا الرسور ال يف  نه رشع يف أهل الـميت ب أذ ضيافة من  ختا ��ره او «
 ، عبداهللا  بن جة �سند صحيح عن جر�ر ابن مام امحد و ماما روی اإلـ، ل بدعه مستقبحة

 .» م لكه ابن اهلما . ذكره  حة م من انليا صنعهم الطعاميت وـكنا نعد االجتماع اىل أهل ال : ل قا
 : ، تمام مطلب را نوشته و سپس گفته است بعد از بیان عبارت سابق الذکر فتاوي بزازیه

متقدم ـ الهللا اال حديث جر�ر بن عبدا  كراهة  ال دلـيل ىلع نظر ألنه   ال �لو عنو«
م امحد �سند  رضه ما رواه االما انه اع  موت فقط ىلعـكراهة ذلك عند ال انما يدل ىلع و

 .»ل خرجنا الخ... ر، قا االنصا  أبيه عن رجل من  صم بن لكيب عن صحيح و ابوداود عن اع

را آورده  »امرأته «لفظ  »ةامرأ «کرده است اما بجاي  در اینجا روایت ابوداود را ذکر

 فرماید: ، سپس می است
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 . » لـيهإادلعوة م و ميت الطعاـال هل أ حة صنع  ابا ذا يدل ىلع هف«
کبیري ذکر   در جواب عبارت /که نوشته عالمه ابن عابدین شامی  مناسب است

اعتماد کـامل دارد مطمئن  »محتارـرد ال«کتاب  گردد تا کسی که دنبال تحقیق است و بر

 شود.

 وة اجلنائز:ب صـل الرد با  وفی

ميت واألقر�اء األباعد تهيئة طعام لـهم ـو�ستحب جل�ان أهل ال»: الَفتْح«قال يف  «
نه » اْصنَُعَوا آلِل َجْعَفَر َطَعاَماً َ�َقْد َجاَءُهْم َما �ُْشِغلُُهمْ « :�شبعهم يومهم ويللتهم، لقولـه حَسّ

 
ْ
�

َ
ل ألن احلزن يمنعهم من الرتمذي وصحح احلا�م، وألنه بّر ومعروف و�لح عليهم يف األ

 .ذلك فيضعفون

 وقال أيضاً:
ور، ـو��ره اختاذ الضيافة من الطعام من أهل ال ميت ألنه رشع يف الرسور ال يف الرُشّ

و� بدعة ُمْستَْقبَحة. وروى اإلمام أمحد وابن ماجه بإِْسناد صحيح عن جر�ر بن عبد 
عام من انلياحةميت وصنعهـاللـه قال: كنا نعد االْجِتماع إىل أهل ال  .ها »م الَطّ

ازية«ويف  ْسبوع ونقل « »:البزَّ
ُ
عام يف ايلوم األول واثلالث. و�عد األ وُ�ْ�ره اختاذ الَطّ

عام إىل القرب يف ال مواسم، واختاذ ادلعوة لقراءة القرآن ومجع الصلحاء والقراء للختم أو ـالَطّ
 .لقراءة سورة األنعام أو اإلخالص

ل يُْ�ره. وفيها من كتاب واحلاصل أَنّ اختاذ ال
ْ
�

َ
ْجل األ

َ
عام عند قراءة القرآن أل َطّ

 . ها االستحسان: و�ن اختذ طعاماً للفقراء اكن حسناً 

وقال: وهذه األفعال لكها للسمعة والر�اء فيحرتز عنها ألنهم ». الِمْعراج«وأطال يف ذلك 
ارضة حديث جر�ر بمع» منيةـرشح ال«. وحبث هنا يف هال ير�دون بها وجه اهللا تعاىل ا

الم دعته امرأة رجل ميت ل«مار حبديث آخر فيه: ـال الة والَسّ ما رجع من ـأنه عليه الَصّ
دفنه فجاء ويجء بالطعام أقول: وفيه نظر، فإنَّه واقعُة حال ال عموم هلا مع احتمال سبب 
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 منقول يف َمْذهبنا ومذهب غ�ناـىلع �نَّه حبث يف ال خاص، فخالف ما يف حديث جر�ر
افعية واحلنابلة اْستدالًال حبديث جر�ر ال مذكور ىلع الكراهة، وال سِيّما إذا اكن يف ـاكلَشّ

 ].1/664 :محتارـرد ال. [»الورثة صغار أو اغئب الخ...

که در   : همسایه اهل میت و خویشان اهل میت گفته است» فتح القدير« در«:  ترجمه

کنند همین قدرکه یک شبانه روز سیر  خویشاوندي دورترند براي اهل میت طعام آماده
براي آل جعفر طعام سازید زیرا که بر آنان مصیبت آمده «:  فرموده شوند چرا که پیامبر

گفته و حاکم هم بر آن  . ترمذي این حدیث را حسن »حال و حوصله پخت و پز را ندارند
 . گذاشته است  صحه

ت و اهل میت بر خوردن پختن طعام براي اهل میت کار خیر و احسان شرعی اس
شوند. باز صاحب  دارد پس ضعیف می می مجبور شوند زیرا که غم آنها را از خوردن باز

وقت  زیـرا ضیافت در ،گفته که پختن طعام از طرف اهل میت مکروه است »فتح القدير«

 . که این خود بدعت زشتی است خوشی مشروع شده نه در وقت غم و مصیبت!
: ما  اند که گفته کرده  جه به سند صحیح از جریر بن عبداهللا روایتامام احمد و ابن ما

کـردن طـعام از طرف اهل میت   یعنی اصحاب پیامبر) جمع شدن نزد اهل میت و آماده (
 . » کردیم را نوحه شمار می

که بزازیه تهیه نمودن طعام را در روز اول و سوم و بعد از یک   گفته است  شامی باز
کردن طعام براي ختـم قرآن و  طعام را بر قبر در اوقات مخصوص و مهیاهفته و بردن 

کردن قاریان قرآن براي ختم قرآن یا براي خواندن سوره انعام   کردن نیکان و جمع  جمع
 . گفته است  یا سوره اخالص را مکروه

 . و در بزازیه در کردن و پختن غذا در وقت ختم قرآن مکـروه است  خالصه درست
. در معراج در این  فرماید: اگر براي فقراء غذا تهیه شود خوب است االستحسان میکتاب 

 . کارها همه براي شهرت و ریا است فرماید: این کرده و می مورد بحثی طوالنی 

 



 461  : باب الجنائزةکتاب الصال

بلکه ریا و بـه دیگران  ،قرینه دال بر اینکه مقصود از این طعام ایصال ثواب نیست
 نشان دادن است موارد زیراند:

فاء صدقه افضل است لیکن با وجود این هر چند ترغیب بـه اخفاء صدقه شود اخ -1
 پذیرند. باز هم نمی

تر و بـراي نیازمندان  که اخفاء آن آسان زیرا ،صدقه بصورت نقد خیلی بهتر است -2
و اگـر االن  ،شود که هر ضرورتی باشد از همین پول نقد برآورده می  سودمندتر است

کـند و در اطعام این فایده   تواند محفوظ براي وقت ضرورت می ضرورت نباشد پول را
  کسی راضی نیست  شود لیکن با وجود این می بلکه در بعضی اوقات خوردن مضر ،نیست

 که بجاي اطعام پول نقد بدهد.
 مندان مد نظر قرار داده شود. که نیاز حاجت  در صدقه بهترین صورت این است -3

، طالب  گرسنه به غذا، برهنه به لباس ، کرایه  دارد، مسافر به از: مریض به دارو نی یعنی
شوند و اگر وارثان را هر چند ترغیب دهید  ، و این نیازها با پول نقد رفع می کتاب  علم به

، و براي  که پول نقد به فقراء بدهید، هم براي فقراء سودمند و هم براي میت نافع است
کمتر و ثواب بیشتر. اما بخاطر ترس از طعنه   زحمت زیرا ،است م بهترهکننده   صدقه

 شوند. کار نمی مردم راضی به این
بود فقراء و مساکـین را مـقدم بـر دیگـران  و اگر مقصد ایصال ثواب می -4

و  ،دانستند، اما واقعیت چنین نیست بلکه احـباب و ثروتمندان مـقدم بر فـقراء هستند می
که  کند پس چگـونه کسـی جرات می ،فقیري وجود نـدارددر بعضی موارد براي نام هم 

 ].احسن الفتاوي[ . بگوید این خرج و مخارج براي ایصال ثواب است

 : در فتاوي رشیدیه آمده است
 سنت و  باید دانست کـه صـدقه بـراي اموات بسیار مـفید است در مـذهب حق اهل

شرع باشد، چنانکه حفر چاه و  که این صدقه موافق با حکم  جماعت مقید به شرطی است
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غـیره بـفقراء باتفاق جایز، و براي مردگان واب دارند دادن پول نقد، لبـاس وبناي مسجد ث
 ].اختصار از فتاوي رشیدیه به حواله احسن الفتاوي[ . مفید و سودمند است

که حدیث  در اینجا بحث نموده  »منيةـرشح ال«گوید: صاحب  می »محتارـرد ال«صاحب 

را هنگام بازگشت از دفن میت  آن پیامبر که در  یر با حدیث دیگري معارض استجر
 تشریف آورد و طعام آورده شد.  کرد، حضرت پیامبر  که مرده بود دعوت  زن شخصی

که این  دهد جواب می» : فيه نظر قول أ«با این قول خود  »محتارـرد ال«سپس صاحب 

به یک سبب  شود، احتمال دارد که پیامبر حدیث عام نیست تا با حدیث جریر معارض
کالم   ، این کرده است و حدیث جریر عام است عالوه از این خاصی این دعوت را قبول 

و در »  احناف «که در مذهب ما   بحثی است در مورد چیزي »مصلیـرشح منية ال«صاحب 

یر برکراهت مذهب غیر ما مانند شافعیه و حنابله منقول و ثابت است که از حدیث جر
 اند. طعام استدالل کرده

فرماید: بخصوص زمانی در کراهت اینگونه غذاها هیچ  می »محتارـرد ال«باز صاحب 

 که در ورثه نابالغ یا غایب وجود داشته باشد. ماند تردیدي باقی نمی
کبیري خالف انصاف و   که تمـسک به عبارت اکنون براي منصفین خوب روشن شد

کـتاب الوصـایا عبارت فتح  ناگفته نماند که عـالمه شـامی در.  خالف مذاهب است
 . تاکید کرده است  ) کراهت طعام اهل میت کرده و مسئله باال را (  القدیر را نقل

 شود  پیدا می ةت شرح مـشکو کتاب مرقا که از عـبارت  اي  جـواب شبهه
حت حدیث کـه ت ةکتاب شرح مشکو در /بعضی افراد از عبارت مال علی قاري

 کنند. کلیب آمده است استدالل می عاصم بن 
 ، و بعد از آن تحقیق اخیر کرده در جوابش مناسب است که تمام عبارت مرقات را ذکر

کتاب دیگري بنام شرح نقایه آمده است نقل کنم و قضاوت  که در این دانشمند بزرگ را
 . و داوري را به عهده خوانندگان منصف و عادل بگذارم
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 : مرقات بشرح زیر است عبارت

. وذكر يف اخلالصة أنه ال �ةظاهر احلديث يرد ىلع ما قرره أصحابنا كما يف الزباز هذا«
يباح اختاذ الضيافة عند ثالثة أياموقال الز�ليع: وال بأس باجللوس للمصيبة إىل ثالث من 

: . وقال ابن الـهمامميتـغ� ارت�اب �ظور من فرش البسط واألطعمة من أهل ال
. قال: ورميت، واللك عللوه بأنه رشع يف الرسور ال يف الرشـي�ره اختاذ الضيافة من أهل ال

و� بدعة مستقبحة . روى اِإلمام أمحد وابن حبان بإسناد صحيح عن جر�ر بن عبد اللـه 
 . »قال: كنا نعد االجتماع إىل أهل امليت وصنيعهم الطعام من انلياح انت�

: تهیه طعام  اند که کرده که بزرگان ما ثابت   کند بر آنچه ث داللت میظاهر این حدی«:  ترجمه
 ، چنانکه در بزازیه ذکر شده است. در روز اول یا سوم یا بعد ازهفته مکروه است

. و زیلعی  فرماید: بر پا کردن ضیافت در سه روز مباح نیست می »خالصة الفتاوی«و در 

 کار نامشروعی از قبیل روز حرجی نیست بشرط اینکه  نشستن براي تعزیه تا سه فرماید: در می
 آن نباشد. کردن طعام ازطرف افراد وابسته به میت در  گستراندن فرش و آماده 

. و تمام  اند: تهیه طعام و میهمانی از طرف اهل میت مکروه است و امام ابن الهمام فرموده
. و صاحب فتح  شود نه در حالت غم یاند که ضیافت در هنگام خوشی م فقهاء این دلیل را آورده

 . : این بدعت زشتی است فرموده
: ما  که گفته است اند کرده امام احمد و ابن ماجه به سند صحیح از جریر بن عبداهللا روایت 

 .» شمردیـم کردن غذا را براي مردم جزو نوحه می  ) جمع شدن در نزد اهل میت وآماده صحابه (

 فرماید: سپس می

ميت ـأن يقيد الكمهم بنوع خاص من اجتماع يوجب استحياء أهل بيت ال فينبيغ «
فيطعمونهم كرهاً، أو �مل ىلع كون بعض الورثة صغ�اً أو اغئباً أو لم يعرف رضاه أو لم 

. ميت قبل قسمته و�و ذلكـي�ن الطعام من عند أحد مع� من مال نفسه ال من مال ال
مصيبة ألنها أيام تأسف فال ـذ الضيافة يف أيام الوعليه �مل قول قايض خان: ي�ره اختا

يليق بها ما ي�ون للرسور، و�ن اختذ طعاماً للفقراء اكن حسناً وأما الوصية باختاذ الطعام 
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. وقيل: �وز ذلك من اثللث وهو اس ثالثة أيام فباطلة ىلع األصحبعد موته يلطعم انل
 .»األظهر .انت�

کالم بزرگان مقید شود به   دهد) پس مناسب است که یم مال علی قاري جواب (« : ترجمه
شود که با وجود  که موجب خجالت خانواده میت می  که مراد آن اجتماعی است نوع خاصی

که درمیان ورثه افراد نابالغ  آن صورت است بـزرگان در  ناخوشی به مردم طعام بدهند. و یا مراد
 علوم نشود. یا غایب وجود داشته باشند یا رضامندي وارث م

که تاکنون تقسیم نشده است  بلکه از مال متروکه میت باشد ،یا طعام از شخصی معین نباشد
: ضیافت از طرف  گفته  که شود که عبارت قاضیخان بر همین مـحمول می  ، یا مواردي از این قبیل

پس در اند،  اهل میت در روزهاي تعزیت و مصیبت مکروه است زیرا که این روزها ایام تاسف
  . و اگر براي فقراء طعام آماده که به عنوان شادمانی و خوشحالی باشد مناسب نیست این ایام آنچه

. و وصیت براي طعام دادن بعد ازموتش تا سه روز باطل است و همین قول  کنند خوب است
 .»رساند که تا ثلث مال جایز باشد و ظاهر امر را همین می تر است صحیح

است بلکه  د که او اجازه طعام مروج را دادهمال علی قاري اشتباه نشو : از تحقیق توجه
این رسم مروج بنام اول شام و غیره ازآن اقسام ممنوع خارج نیستند در بعضی از آنها یک 

شود، نیز اگر این بزرگوار به ماخذ حدیث  مفسده و در بعضی دیگر مفاسد زیادي یافته می

. و نیاز  » امرأته «است نه »  ةامرأ «، لفـظ صحیح  حدیثیافت کـه در  کرد در می رجوع می

خالف ظاهر مقید بنماید و شاید مال تند برکه عبارت فقهاء را که همه مطلق هس نداشت 

در وقت تالیف شرح نقایه لفظ صحیح حدیث  ةبعد از مرقات شرح مشکو /علی قاري

کتاب  . در گفته است  مکروه زیرا در شرح نقایه این طعام را مطلق ،کرده است  را معلوم

 فرمایند: شرح نقایه می اجلنائز

وِر ال يِف ضده و � بدعة « ُ َع يِف الرُسّ نَُّه رُشِ
َ
َمِيِّت أل

ْ
ْهِل ال

َ
يَافَِة ِمْن أ َاُذ الِضّ

ّ
َوُ�ْ�َرُه اخِت

: مستقبحة.و �ستحب لالقارب و اجل�ان تهية طعام هلم �شبعهم يومهم و يللتهم ِلَقْوهِلِ 
رواه الرتمذي و حسنه احلا�م يف  »ُعوا آلِل َجْعَفٍر َطَعاًما َ�َقْد َجاَءُهْم َما �َْشَغلُُهمْ اْصنَ «
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ُْزَن َ�ْمَنُعُهْم ِمْن ذَ 
ْ
َنّ احل

َ
ِل أل

ْ
�

َ
. »لَِك َ�يَْضُعُفوَن . هناك انت�صحيحة. َوُ�لَُحّ َعلَيِْهْم يِف األ

 ].1/14 شرح نقایه:[
اهل میت مکروه است چرا که این مشروع شده است طرف  برپا کردن ضیافت از«:  ترجمه

که  . و مستحب آن است  در خوشی نه در ضد آن یـعنی در غـم و ایـن بـدعت قـبیحه است
که در یک شب و یک روز آنها را سیر  کنند خویشاوندان و همسایه براي اهل میت طعام آماده 

 آنها چیزي وارد شده که برکنید چون  هیهبراي آل جعفر غذا ت«:  فرموده است کند زیرا که پیامبر
 ، و حاکم در کرده  . این حدیث را ترمذي روایت»را ناراحت و بخود مشغول کرده استکه آنها  

که  که چیزي بخورند چون  خانواده میت بخواهند . و با اصرار از گفته است   صحیح خود حسن
 . »کنند میدارد و سپس ضعف  غم و حزن آنها را از خـوردن باز می 

:  که شرح نقایه ، این است کتاب شرح نقایه بعد از مرقات نوشته شده دلیل بر اینکه 

 .»»مشكوةـالـمرقاة شـرح ال مرام يفـقد �سطت الالكم ىلع هذا الو« : گفته است1/223
ربط نباشد علی رغم تمام دالیل مذکور به فتوي چند تن از بزرگان دیگر نیز  شاید بی
 اشاره گردد.

متوفی  لوي (هکـتاب الجنائز شـیخ عـبدالحق محدث د ةکـتاب مدارج النـبو در

 فرماید:  ) می1052
عادت نبود که براي میت جمع شوند و قرآن خوانند و ختمات خوانند نه بر سرگور و 

! براي تـعزیت و تسـلیت و دلداري و توصیه  . نـعم ، و این مجمع بدعت است نه غیر آن
ستحب است اما این اجتماع مـخصوص روز سوم و ارتکاب تکلفات به صبر، سنت و م

 . وصیت از حق یتامی نـاجایز و بدعت است دیگر و صرف اموال بـی
 :  نوشته است بعد از چند سطر

 کنند.   که به تعزیت بیایند طعام کسان  که اهل میت براي عادت نبود

 : است فرموده»  ء علی الـميت ت باب بكا اشعة اللمعا «و در 

، و همچنین  که مکروه است اجتماع در خانه صاحب میت اند گفته  بسیاري از متاخرین
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بلکه  ،باشد خانه بقصد آمدن مردم جهت عرض تسلیت مکروه می نشستن اهل میت در
  کار خود مشغول  هرگاه از دفن فارغ شدند برگردند و متفرق شوند و صاحب میت باید به

هاي خود مشغول شوند و تعزیت زیاد بر یک بار نباید کرد و کار گردد و مردم نیز به 
 . کنند همه بدعت و شنیع و نامشروع است این زمان از تکلفات می آنچه مردم در

چنین » لالموات بعد الدفن ما يفعل ب  با « 3موالنا عبدالحی در فتاوي خود در جلد 

 فرماید:  می
شود و بین مـردم و برادران  ا مـیسؤال: غذاي چهلم یا ششماهی و یا سالگرد مهی

 ؟ شود حکمش چیست تقسیـم می

 نویسد: می»  ت مع الـربكا جا «: شیخ عبدالحق محدث دهلوي در  جواب

  و آنکه بعد از سالی یا ششماهی یا چهل روز در این دیار پزند و در برادران بخشش
کـه نخورند.   است بـهتر آن ،گویند چیزي داخل اعتبار نیست  »بهاجی«را  کنند و آن

) نوشته است دیگر از عادات شنیع ما مردم 1176متوفی  (  حضرت شاه ولی اهللا صاحب
، و این همه را در عرب  ها سوم و چهل و ششماهی و فاتحه سالیانه ماتم اسراف است در

که غیر تعزیت وارثان میت تا سه روز و اطعامشان یک   اول وجود نبود مصلحت آنست
 ].248 ص تفهیمات:[ سمی نباشد.شبانه روز ر

شما در شب براي مردگان  «فرماید:  می 47در جلد دوم در تفهیم   13و در وصیت نامه 
. و در آخر  »اید کرده ا خواه ناخواه بر خود تنگی دانید و شم طعام پختن را واجب می

 فرماید: می

مرىض ان ـن ال �ح، وتر�تم اهلدی الصال، و الرسـوم ت�م يف و قا أـ�م وموالأفضيعتم «
تم  مـاـال اتـخذتم  ،  ان تـتخـذوا رسوماً سهلة ليست فيها ضيق، و ذه الرسـومهال تـتخذوا 

 .» ن اكثار الطعام و اجب عـلي�م فضيعتم الصلـوة كأ عيداً 
اید و روش مسنون را ترك  ت خود را در اداي رسوم ضایع کردهشما اموال و اوقا« ترجمه:

پسندیده اینست که این رسوم را ترك نمائید و همان کار را در دست گیرید که اید و کار  کرده
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اید و گویا آماده کردن طعام زیاد بر شما الزم  گی نباشد. شما ماتم را عید ساختهآسان و در آن تن

حضرت عارف باهللا محی الدین محمد رومی . »اید و نماز که ضروري است ضایع کرده ،است
 نویسد: می »طریقه محمدیه« در کتاب خود )981متوفی ( البرکلی النقشبند

عليها يلع ظن انها قرب مقصودة  مور مبتدعة باطلة اكب انلاسأالفصل اثلالث يف «
 .»هذه كث�ة فلنذكر اعظمهاو

 اند به که مردم به آنها روي آورده  ، فصل سوم در بیان امور باطل تازه ایجاد شده« : ترجمه
 .» کنیم ذکر می ن  کنو ترین آنها را ا اند. این امور بسیارند که مهم ات مقصودهگمان اینکه آنها عباد 

 :  سپس فرموده

من ـومنها الوصية باختاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده و�إعطاء دراهم معدودة ل«
أو اكرث، أو  ،ر�ع� يللةأيتلو القرآن لروحه أو �سبح أو يهلل، أو بان يبيت عند قربه رجال 

مأخوذ منها ـالبان يب� يلع قربه بناء، و� هذه بدع منكرات والوقف والوصية باطالن و
  ].طریقه محمدیه صفحه آخر. [»حرام لآلخذ، وهو اعص باتلالوة واذلكر ألجل ادلنيا

کردن طعام و بر پا کردن میهمانی در   کردن به تهیه  از جمله بدعات باطله وصیت«:  ترجمه
که قرآن یا تسبیح برروح او خواند یا براي او ال  کسی  پس ازآن و دادن پول بهروز وفاتش او، یا 

 کنند یا بر گور او خانه یا گذرانی  تر یا بیشتر شب کم  ، اله اهللا خواند یا مردم نزد قبر او چهل شب
که  آن باطل است و آنچه  . وقف و وصیت بر گنبدي بسازند که همه این چیزهاي ناشایسته است

 . »ته شده بر گیرنده حرام است و او بخاطر تالوت و ذکر براي حصول دنیا گناهکار استگرف 

 . کتاب طریقه محمدیه اشاره شده است  به »محتارـرد ال«و در 

 ؟ کـه در عبـارت فـقها آمـده چه نوع کراهتی است لفظ کــراهت
 فرماید: می »البئر  فی«جلد اول فصل  »محتارـرد ال«در 

مراد منه اتلحر�م، إال أن ـمكروه إذا أطلق يف الكمهم فالـواعلم أن ال»: بلحرا«قال يف «
لفظ الكراهة عند اإلطالق »: مصىفـال«مصنف يف ـينص ىلع كراهة اتل��ه، فقد قال ال

يراد بها اتلحر�م. قال أبو يوسف: قلت أليب حنيفة: إذا قلت يف يشء أ�رهه فما رأيك فيه؟ 
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 .»قال: اتلحر�م
کالم فقهاء بیاید مراد از آن کراهه  ، آگاه شو! چون لفظ مکروه در صاحب بحر گفته«:  ترجمه

كنز   : صاحب یعنی-زیرا مصنف  ،کـراهت تنزیهی شود که تصریح بـر ، مگر وقتی تحریمی است

 . »که مطلق ذکر شود مراد از او تحریم است کراهت وقتی  که لفظ  گفته مصفی  در   -الدقائق
گویید من  کـه شما دربـاره چیزي می : وقتی گـفتم  گفته من به ابـوحنیفه  امام ابویوسف
 االباحةاحلظر وکتاب  . در : تحریم است گفت  ؟ دانم عقیده شما چیست این را مکروه می

 فرماید: می »محتارـرد ال«

لك َمْكروه أي كراهة حتر�م حارم أي اكحلرام يف العقو�ة بانلَّار عند �مد وأما «
حيح المـال قْرب اتفاقاً وعندهما وهو الَصّ

َ
مْختار، ومثله ـكروه كراهة ت��ه فإىل احلل أ

بْهة إ قْربابلدعة والُشّ
َ
  .ىل احلرام أ

عـقوهل: كراهة حتر�م و� ال وقيده بما إذا اكن يف باب  ،مرادة عند اإلطالق كما يف الرَشّ
 ].5/237 :محتارـرد ال[ .»احلظر واإلباحة

که مرتکبش سزاوار  : مانند حرام است در این . یعنی وه تحریمی حرام استهر مکر« : ترجمه
. اما در نزد شیخین مکروه  . نزد امام محمد مکروه تنزیهی اتفاقاً به حالل نزدیک است جهنم است

که بدعت یا شبه آن  . به چیزي تر است و همین صحیح و مختار است تحریمی به حرام نزدیک
که دعوت طعام از طرف اهل میت و جمع  . شکی نیست ه تحریمی استگفته شود مانند مکرو 

نزد اهل میت و خوردن این طعام از مسائل باب الحظر و االباحۀ است باین  شدن مردمان در
اند. و بعضی بمناسبت  کتاب الحظر و االباحۀ ذکرکرده سبب بعضی از فقهاء این مسئله را در

اند. پس دعوت طعام و  در باب الجنائز ذکر آورده اینکه دعوت طعام ازاهل میت است آنرا
. و نیز فقهاي کرام و علماي عظام  خوردن وگستراندن فرش براي مردمان مکروه تحریمی است

 . »تحریمی است اند که دلیـل کراهت  گفته این دعوت را بدعت مستقبحه یا بدعت نامشروع 
اي به شیخ نظام  در نامه)  امام احمد سرهندي : حضرت مجدد الف ثانی ( توضیح

 نویسد: تهانسیري در رعایت آداب و سنن می
که تحریمی به مراتب از   چه تنزیهی باشد فکیفمکروه اگر رعایت ادب و اجتناب از «
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مکتوبات امام ربانی دفتر اول حصه اول [ . ....» ذکر و فکر و مراقبه و توجه بهتر باشد الخ
 ].29 مکتوب

 طعام مروج

که  ، و آنچه  شود صدقه است می طرف خانواده میت داده که از عام مروج : این ط سؤال
اند و لفظ  کـه فـقهاء تـصریح کرده . همانگونه  شرعاً ممنوع است ضیافت است نه صدقه

 اید؟  اند، پس چگونه صدقه را ممنوع قرار داده ضیافت را بکار برده
جریر بن عبداهللا دلیل  کراهت طعام اهل میت از حدیث کرام بر  : فقهاي جواب

 کردن و  : درست ذکر است یعنی»  م صنعة الطعام و ذ الـطعا اختا «اند و در آنجا لفظ  گرفته
آن نیست و در عبارات فقهاء کرام و علماي عظام  . و ذکر ضیافت در گرفتن طعام است

 . لفظ اتخاذ الطعام و صنعۀ الطعام مذکور است
 : آمده »كنز الدقائق«در شرح 

البسط  ب �ظور من فرش   ارت�ام من غ� ياأىل ثالثة إهلا   للجلوس  وال بأس«
 .» األطعمة من اهل الـميتو

 : آمده ربزازیه  د
 .»... ول الخم ىف الـيوم األ ��ره اختاذ الطعاو «

 فرماید: ابن امیر الحاج می
 .»س الخ... مجع انلاماً و ميت طعاـهل ال اما اصالح ا«

 . »تهية االلك « : آمده /حجر و در فتاوي ابن
 فرماید: می الوصيةکتاب  و در فتاوي هندیه در

 .  » س بطـلت الوصية م بعد موته للنا ن يتخذ الطعا رجل أوىص با «
 : آمده الوصيةدر بزازیه در کتاب 

 .»... م بعد موته الخ أوىص بان يتخذ الطعا «
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 فرماید: می مغنیـالو در 

 . »... الخ س  للـنا وهم ال يصـحون طعاماً  «
 ء عندكـم ىلع الـميت النسا  جتتمع هل «از حضرت جریر پرسید:  و حضرت عمر

 .» حة : تلك انليا ل ، قا : نعم ل ؟ قا م �طعم الـطعاو
اند.  خالصه بزرگان لفظ ضیافه و اتخاذ الطعام را بطور مساوي مورد استفاده قرار داده

طـعام مـروج تکـلفات زیـادي مـثل گسترانیدن  انگیزه عدم جواز آن اینست که ایـن
بر دارد و خواستن بستگان خود گوسفند و خبر دادن را در   کردن  ذبح هاي اعلی و  فرش

دلیل ضیافت  شوند، این خود کسی نیاید از او ناراضی می چه ثروتمند باشند، و اگراگر
  اند. بکار برده   دو لفظ را بطور مساوي. از این سبب هر است

 زنده  اب عبادات بدنی یا مالی به مرده یا  ایصال ثو
که براي انسان ایـن حق وجود  اند تصریح کرده »احلج عن الغري«علماي ما در باب 

که ثواب اعمال خود را به دیگري ببخشد، چه عملش نماز باشد یا روزه یا صدقه یا  دارد
 . آن مثل درود و تسبیح و حج غیر

که صدقه  : براي کسی کند که تاتارخانیه از محیط نقل می ةلزکاکتاب ا در هدایه و در
کند زیرا ثوابش به همه   که همه مومنین و مومنات را نیت  این است کند بهتر نفلی می

شود. اما امام مالک و شافعی قـائل بـه ایـن هستند که ثواب  رسد و از ثواب او کم نمی می
  رسد. و معتزله با همه مخالفت میت نمی عبادات بدنی خالص مثل نماز و تالوت به

 .  آمده است »فتح القدير«اند. این بحث بطور مفصل در  کرده

ْن َ�ْعل ثواَب َ�َمِلِه ِلِغ�ه صالة «
َ
رصح علماؤنا يف باب احلج عن الغ� بأن لإل�سان أ

»: محيطـال«عن » اتلاترخانية«بل يف ز�ة ». اهلداية«أو صوماً أو صدقة أو غ�ها، كذا يف 
مؤمنات ألنَّها تصل إيلهم وال ـمؤمن� والـمن يتصدق نفًال أن ينوي جلميع الـاألفضل ل

. هو َمْذهب أهل السنة واجلماعة، ل�ن استث� مالك والشافيع ها ينقص من أجره يشء
الة واتلالوة فال يصل ثوابها إىل الـالعبادات ابلدنية ال ميت عندهما، خبالف ـمحضة اكلَصّ
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رد [ . »الخ...  معزتلة يف اللك، وتمامه يف فتح القديرـلصدقة واحلج. وخالف الغ�ها اك

 ].ط کویته1/666: محتارـال

 يف رد الياب احلج عن الغري:و

ارقُطْني بََرُّهما « :ورو الدَّ
َ
بَواِن أ

َ
َالُم َ�َقال: اَكَن يِل أ َالُة َوالَسّ ُ َعلَيُِه الَصّ هلَ

َ
َنّ رَجًال َسأ

َ
أ

َ لَُهَما  :هَما، فََكيَْف يِل برِِبِّهما َ�ْعَد َمْوتِهَما؟ َ�َقاَل َحاَل َحيَاتِ  ْن تَُصِ�ّ
َ
إَنّ ِمَن الرِبّ َ�ْعِد الَموِْت أ

ْن تَُصوَم لَُهَما َمَع َصْوِمَك 
َ
قال: َمْن َمَرّ ىلَعَ الَمَقابِِر  وروى أيضاً عن يلعّ » َمَع َصَالتَِك َوأ

َحٌد إحْ 
َ
 قُْل ُهَو اّ� أ

َ
ْجِر بَِعَدِد َوقََرأ

َ
ْعِطَي ِمَن األ

ُ
ْمَواِت أ

َ
ْجَرَها لِأل

َ
ًة ُ�َمّ وََهَب أ َة َمَرّ َدى َعرْشَ

ُُجّ َ�نُْهْم َونَْدُعو لَُهْم َ�َهْل 
َ

ُق َ�ْن َمَوتَانا َو� ْمَواِت. وعن أ�س قال: يَا رَُسوَل ا�ِّ إنَّا َ�تََصَدّ
َ
األ

َِص  َبِق يَِصُل َذلَِك لَُهْم؟ قَاَل: َ�َعْم، إنه يلَ َحُدُ�ْم بِالَطّ
َ
َْفرَُحوَن بِه َكَما َ�ْفَرُح أ ِْهْم، َو�َ�ُّهْم يلَ

َ
ُل إيل

 ُ
َ

ْهِدَي هل
ُ
 ].ط کویته2/27 :محتار باب احلج عن الغريـرد ال[ ».رواه أبو حفص العكربي« .»إَذا أ

: مادر و پدر  سؤال کرد و گفت کند که شخصی از پیامبر دار قطنی روایت می«:  ترجمه
، ولی بعد از مرگ آنان چگونه به آنان احسان  کردم می که در حال حیات به آنان احسان داشتم
که نماز بخوانید براي آنها به همراه نماز  ؟ فرمود: از جمله نیکی بعد از موت این است  نمایم

که فرمود:  روایت است  خود، و روزه بگیرد براي آنها همراه روزه خود. و نیز از حضرت علی

ُ ٱ ُهوَ  قُۡل ﴿قبرستان بگذرد و  بر هرکس َحدٌ  �َّ
َ
را یازده بار بخواند سپس ثوابش را براي  ﴾أ

مروي است که  شود. و از انس ر مردگان اجر و ثواب داده می مردگان ببخشد به اندازه شما
کنیم و  دهیم و از طرف آنها حج می : یا رسول اهللا مـا از طرف مردگان خود صدقه می گفت

رسد؟ فرمود: آري ثواب اینها به آنان  کنیم آیا ثواب این اعمال به آنها می ـها دعا میبـراي آن
که شما هنگام رسیدن هدیه بشقابی پر از غذا خوش  شوند آنگونه  رسد و ایشان خـوش می می
 . »شوید می

 علم بالصواب أواهللا 
 -عفا اهللا عنه-خدانظر 

 .قه21/7/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 



 
 

 باب الشهید 

هاي خود دفن کرده  شود و با همان لباس که غسل داده نمی  و شهیدي :30مسئله
 :  شود به شرح زیر است می

 شود. احتراز شد از صبی که او غسل داده می بالغ باشد، -1
شود لیکن  که در نزد امام اعظم غسل داده نمی عاقل باشد، احتراز شد از دیوانه  -2
 که در حال دیوانگی بالغ شود.  ز دیوانه همان استمراد ا
کافر بنا حق کشته شد و خویشاوند مسلمان داشت وارث  مسلمان باشد و اگر - 3

 مسلمان او را پاك بشوید.
کشته شد و یا در  از جنابت و حیض و نفاس و اگر در حال جنابت  پاك باشد، - 4

واه بعد از سه روز خون منقطع که بعد از دیدن خون حیض تا سه روز خ حال حیض 
کشته شود، باید غسل داده شود و اگر  شود یا تا ده روز ادامه داشته باشد و یا در نفاس 

 کشته شد غسل داده نشود.  خون دید اما هنوز سه روز مکمل نشده بود که 
کشته شود، و اگر خود بخود مرد یا دیوار بروي افتاد یا به آتش سوخت   و ناحق  - 5

باشد اگرچه شهید آخرت است و اگر قصاصاً  حکـم دنیا نمی آب غرق شد شهید در دریا 
 کرد یا از مال خود دفاع می کشته شد غسل داده شود و اگر از خود یا از کشته شد یا جداً  

کرد و کشته شد شهید است اگرچه به چیزي برنده و تیز  مسلمانان یا اهل ذمه دفاع می
 تلش مشخص نشود.کشته نشود به شرطیکه قا

که قصاص ثابت   چیزي کشته شود با  ، یعنی چیزي برنده و جارح کشته شود با و –6
 کشته شد غسل داده شود.   کند مثل شمشیر چاقو و اگر با چیزي سنگین می

گردد و یا هیچ چیزي   ، مال واجب نشود بلکه قصاص واجب کشتن  و به نفس -7
، غسل داده نشود و  کشت زندانی زندانی دیگر راواجب نشود چنانچه در دارالحرب یک 
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 کشتن قصاص واجب شد و به عارضه صلح مال واجب گردید یا پدر پسر  اگر به نفس
کشته  کسی را  شود. یا پدر، خود را کشته بود. به خاطر احترام پدري قصاص ساقط می

داشت در  که پسر وارث قصاص بود مثال زن خود را کشته بود و از این زن پسري بود
گردد لیکـن بخاطر احترام پدر بودنش  اینصورت پسر مستحق قصاص بر پدر خود مـی

 شود. لهذا در اینصورت مقتوله غسل داده نشود. قصاص ساقط می
که غسل داده شود.   کشتن ابتدا مال واجب بود پس حکم او این است  و اگر بنفس

اي را با  کسی نشانه  ء بود، چنانچهکشتن او به شبه عمد بود کضرب بعصا یا خطا چنانکه 
  خورد یا قتل جاري مجري خطاء بود مانند اینکه در خواب کسی دیگـر  گلوله زد و به

واجب شد زیرا در این  هکشته شدنش بر اهل مـحله قسام کسی بر دیگري غلتید یا بسبب 
که ذبح شود یا کسی را در حالی یافتند  کشتن شرعاً مال واجب می  ها به نفس صورت

، زیرا که  واجب باشد یا نه هشده بود و قاتلش معلوم نبود چه در این صورت قسـام
 . کشته نشده احتمال دارد که ظلماً 

 آید. این مسئله در بحث ارتثاث میکهنه نباشد.  و کشته شدنـش  – 8
. و در حکم راهزن است  ، حربی یا راهزن بکشند شهید است و نیز کسی را که باغی

چه که اینها بکشند شهید است اگر کسی را شود و که در شهر هنگام شب درگیر می کسی 
کرد کشته شد شهید است اگر چه با آله  که از ذمی دفاع می کسی با آله تیز نباشد. و

اهل حرب یا یاغی و یا راهزن  که قاتلش عیناً معلوم نباشد و اگر  کشته نشود بشرطی برنده
کرد یا آنها سواري مسلمانی را رم دادند و سواري او را  ال مسلمانی را با سواریش پایم

 . و اگر کشتـی سوخت این مقتول شهید است  کشتی آتشی انداختند پس انداخت یا در
کسی سوار نبود یا بسبب حیوان مسلمانان   آن که بر کفار کشته شد  کسی به سبب حیوان

را وادار کردند که به خندقی پناه کفار گریختند، پس مسلمان  کشته شد یا مسلمانان از 
میدان جنگ دیده شد و بر او  که در کسی شود. و ، این شخص شهید نمی ببرد یا به آتش

گوش شهید است و اگر از بینی و  شد مثل آمدن خون از چشـم و عالمت قتل یافته می
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 از حلق خون آمده و جامد بودند عالمت ذکر و دبر خون آمده بود شهید نیست و اگر

 ].محتار باب الشهيدـرد ال[ شود. گفته نمی  کشته شدن است و اگر صاف بودند عالمت قتل 

 ایام دنیوي شهید

که صالحیت کفن را  کاالیش  که هرچیزي از  حکم دنیوي شهید اینست :31مسئله 
، موزه و اسلحه و قول صحیح همین  کاله  ، کشیده شود، مثل پوستین  ندارد از تنش بیرون

لباس دیگري نداشت پوستین و کت را بیرون نکنند  کشیده نشود و اگر  شلوارش که  است
اگر ازکفن مسنون اضافه  کرده شود و  کم بود اضافه و اگر لباسش از مقدار کفن مسنونه 

کرده  هایش بیرون  که همه لباس کرده شود. و مکروه است کم   کفن مسنون  بود به اندازه
 شود. کفن  شود و با پارچه جدیدي

کرده شود بهمراه خون و   ، و کفن و بر شهید نماز جنازه خوانده شود بدون غسل دادن

لُوُهمْ «اند:  درباره شهداي احد فرموده . پیامبر اکرم لباسش  :یعنی .»وَِدَمائِِهم بُِ�لُوِمِهمْ  َزمِّ
 .» هایشان ها و خون این شهداي احد را به پیچید با زخم«

 ، یعنی در یا در قریه یا نزدیک مصر یا قریه مصر که در  و غسل داده شود مقتولی
گردد چنانکه   چه دیت بر بیت المال واجباگر ،گردد که دیت واجب می موضعی باشد

کشته   خواه ،خیابان یا مسجد جامع یافته شد و قاتلش به هیچ نوعی معلوم نشد مقتولی در
که قصاص واجب  ا چیزيکند یا کشته شود ب که قصاص واجب می  شود با آنچیزي

کشته شده است  که ظلماً   شود زیرا که ثابت نیست کند در این صورت غسل داده می نمی
شود. و یا قاتلش معلوم باشد لیکن قصاص واجب  این صورت هم واجب می و دیت در

چنانچه به چیـزي ثقیل قتل شده باشد یا خطاء کشته شود در این صورت نیز  نگردد.
گردید اما قاتل عیناً مشخص  و اگر قاتلش معلوم بود و قصاص واجب میغسل داده شود 

 . نیست شهید است
شهر کشتند و فرار کردند در  کسی را دزدها هنگام شب در و غسل داده نشود چنانکه 
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که قاتل  شود اینجا قسامه و دیت نیست زیرا قسامه و دیت در همان صورت واجب می
 که دزدها هستند اگرچه بعلت فراري شدن بر  خص استجا قاتل مش این معلوم نباشد در

 . ، لهذا غسل داده نشود خواه با سالح کشته شود یا بدون سالح آنها ثابت نشده است
که حدا کشته شود یا قصاصا یا تعزیرا زیرا که ظلما کشته نشده  کسی و غسل داده شود

 که بعد از زخمی شدن معالجه نمود غسل داده شود.  است و کسی
گردد و  که شهادت شهید کهنه می صورتی گردد؟ در به چه چیزي ارتثاث می :32مسئله

ماند چنانچه شهداي احد بر تازگی و هیئت خود باقی مانده  بر تازگی خود باقی نمی
 بودند.

چه هر یکی از اینها اندك باشد کردن اگر  به خوردن و نوشیدن و یا خوابیدن و معالجه
گذشت و  مجروح یک وقت نماز جروح برجاي خود بود یا بریا بروي خیمه زدند و م

گذشت و عقل   . و اگر یک وقت بر وي داشت اداي نماز مجروح عقل داشت و قدرت بر
نداشت غسل داده نشود که غیر مرتث و شهید است یا از میدان جنگ یا محل مجروح 

بود اما اگر از ها ن جهت خوف پایمال کـردن اسب کردن از  کردند و نقل  شدن منتقل
هوشیار بود چه  گـرفت غسل داده نشود. و اگر جهت خوف پایمال شدن شهید صورت 

ها بمیرد یا از جاي خود برخیزد به جاي دیگري  دست به مقصد زنده برسد یا در راه بر
شود  کرد مرتث نمی  برود یا وصیت در امور دنیا بکند، اما اگـر در امور آخرت وصیت

کرد یا صحبت زیاد کرد مرتث است و غسل داده   شود یا خرید و فروشلهذا غسل داده ن
 شود و اگر یک یا دو حرف زد غسل داده نشود. 

حال جنگ بودند در شهادت ضرر ندارد  گردد اگر در و این امور که به آنها ارتثاث می
در حال جنگ نوشید یا خورد غیر مرتث است و غسل داده نشود زیرا که شهید  لذا اگر

 ].محتارـرد ال[ . نیا و آخرت استد
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 شهید آخرت 

 شود گفته می  شش شرط براي شهید کامل هستند که شهید دنیا و آخرت :33مسئله 
که   -بغیر از خون او -که به بدنش رسیده باشد  شود مگر بخاطر نجاستی که غسل داده نمی

 ز:اند ا شود. و آن شش شرط عبارت می از اینطور نجاست بدن او شسته
عوض آن مالی واجب  که در کشتنی-4 ،کشته شدن به ناحق- 3 ،بلوغ  -2 ،عقل -1
عـدم   -6 ،: از حیض و نفاس و جـنابت طهارت از حدث اکبر، یعنی- 5 ،شود نمی

 .ارتثاث
 که ناحق صبی -3 ،کشته شود  که ظلماً  دیوانه-2 ،مرتث -1و شهید آخرت بسیارند: 

که به مرض  کسی -5 ،شود که به قتلش مال واجب می ی مقتول ظلماً وقت -4 ،کشته شود 
 شهر در زمان شیوع طاعون به مرض دیگري بمیرد، بشرطی که در -6 ،میرد طاعون می
 زن در وقت وضع حمل یا بعد از وضع حمل در -7 ،کند و طالب ثواب باشد خود صبر

در دریا غرق   -9 ،کشتن دشمن را کرد اما از دست خود کشته شد قصد -8 ،نفاس بمیرد
طلب علم  که در و میت  -12 ،که درشب جمعه مرد کسی -11 ،سوخت و مرد -10 ،شد

که تمام روز مشغول  بود و مرد خواه در تالیف یا درس مشغول باشد و ضروري نیست
که  کسی -13 ،کافی است طلب علم باشد بلکه در یک درس اشتغال داشته باشد نیز

که شهادت را صادقانه  کسی -15 ،جبهه مرد که در سیک -14 ،بسبب افتادن دیوار مرد
که بسبب ابتال به  کسی  -17 ،که در زندان ظلماً بمیرد زندانی -16 ،کند و بمیرد طلب 

که  کسی  -20 ،تاجر راستگو -19 ،اي او را بکشد که درنده کسی -18 ،ییماري سل بمیرد
میان زن و کند و در راهم فرزندان خود را ف کند تا مخارج زن و مزدوري و تالش می

 کند. فرزندان خود احکام خداوند را جاري
کرده است و بعضی   عالمه سیوطی تا سی نفر را در ردیف شهداي آخرت حساب

 ].محتارـرد ال[ اند. دیگر تا چهل رسانیده

 



 
 

 باب االمامۀ

  مامت م ا روش نیت امام هنگا

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
  ام نماز دادن چگونه نیت امامت کند؟امام هنگ

 الجواب باسم ملهم الصواب 
ل ثـواب جماعت ها الزم نیست البـته بـراي حـصو براي امام نیت امـامت مـقتدي

کافی  این اگر امام فقط نیت نماز خویش را بکند براي صحت نمازنیت شرط است بنابر
 . است

نماز او شرط است زیرا که دار و که نیت اقتدا به امام براي صحت   بخالف مقتدي
 . مدار صحت نماز مقتدي مبنی بر صحت نماز امام است

 الدر: قال يف

ة االقٍّداء نيَُّة إمامة الُمْقتدي بل نليل  واإلمام ينوي صالته فقط وال« �ُْشرَتَُط لصَحّ
 .»اثلَّواب عند اقتداء أحد به

 يف الرد:و

د يف حق نفسه. حبر: أي فيشرتط يف حقه ما قوهل: واإلمام ينوي صالته فقط ألنه منفر«
مقتدي... ـماّر بال يشء زائد خبالف الـمنفرد من نية صالته ىلع الوجه الـ�شرتط يف حق ال

 رد المحتار:[ .»مقتدي يلزمه الفساد من جهة إمامه فال بّد من الزتامهـوالفرق أن ال
  .امامت الزم است که به عنوان خلیفه امام شده نیت کسی ناگفته نماند ].1/312

  الرد: يفو
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ل�ن �ستث� من اكنت إمامته بطر�ق االستخالف فإنه ال يص� إماماً ما لم ينِو «
 ].1/312 :مختار مع الردـالدر ال. [ »معراجـاإلمامة باالتفاق كما نص عليه يف ال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 

 .قه16/2/1420 انداراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهد

  نیت امام و مقتدي

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می
 ها را بکند یا خیر؟ که نیت امامت مقتدي  آیا براي امام الزم است -1
 کند یا خیر؟  اگر مقتدي مرد و زن هستند آیا مسئله فرق می  -2
  یا خیر؟کنند   که اقتدا به امام را نیت  الزم است ها  آیا براي مقتدي -2

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

که نیت امامت آنـها را بکند بلکه فقط  ها مرد هستند بر امام الزم نیست : اگر مقتدي1ج
 ، نیت امامت آنها را بکند و اگر شخصی بطور استخالف براي حصول ثواب نماز جماعت

شود و  می ضوو ر مثال امام در حال اداي نماز بی(منظور از استخالف این است که بطو 
دهد تا نماز را ادامه دهد، به این  می ها را به جاي خود امام قرار شخص دیگري از مقتدي

گردید  نامند) امام  می گویند و این عمل را استخالف می مقتدي که نائب امام شده خلیفه
 .ها را بکند که نیت امامت مقتدي بر او الزم است

مقتدی ـال �شرتط لصحة االقتدا نــية امامة الواالمام ينوی صالته فقط و« الدر: يفو

  . »بل نليل اثلواب

 يف الرد:و

ل�ن �ستث� من اكنت إمامته بطر�ق االستخالف فإنه ال يص� إماماً ما لم ينِو «
مقتدي نليل اإلمام ـأي بل �شرتط نية إمامة ال »بل نليل اثلواب«اإلمامة باالتفاق ... قوهل: 
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 ].1/312 :محتارـرد ال[ . »ثواب اجلماعة

ها زن و مرد هستند یا تنها زن هستند براي امام الزم است که براي  : اگر مقتدي2ج
که الزم نیست   صحت نماز زنان نیت امامت آنها را بکند بجز در نماز عیدین و جمعه

 .امامت زنان را نیت بکند

 : يف البدائعو

به بدون نية إمامتهم، وأما نية  أما نية إمامة الرجال فال �تاج إيلها و�صح اقتداؤهم«
 ].1/330 :بدائع الصنائع[ . »اقتدائهن به عند أصحابنا اثلالثةإمامة النساء فرشط لصحة 

  : االشبا يفو

االشباه [ . » اجلـمعة والعيدين ياال اذا نوی امـامتها اال فـ ةمرأـال يـصح اقتداء الو«

  ].140:ص :النظائرو

 .که نیت متابعت امام را بکنند  ها الزم است : براي مقتدي3ج

 يف الدر:و

 ].1/309 :محتارـرد ال[ . » متابعةـمقتدی الـ�نوی الو«

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه27/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 اقتداء به فردي که خالکوبی کرده

 ؟ ست استآیا اقتدا به فردي که در بدن خال دارد در

 اجلواب باسم ملهم الصواب
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 بگناه است و از ابن عمر گرچه این فعل  اقتدا به چنین شخصی درست است

ُ  لََعنَ «فـرمودند:  که آنـحضرت  روایت است َواِصلَةَ  ا�َّ
ْ
ُمْستَوِْصلَةَ  ال

ْ
َواِشَمةَ  ، َوال

ْ
 َوال

ُمْستَوِْشَمةَ 
ْ
 ].2/204 صحیح مسلم:. [»َوال

 ه کرد و امید است کـه خداوند مغفرت نماید. این باید توببنابر

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه3/9/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 خواند می اقتداء به امامی که نماز واجب االعاده

 : کرام در رابطه با مسئله ذیل  فرمایند علماء می چه
کند و در  ، اعـاده می جده سهو الزم االعاده شـده استکه به علت ترك س امام نمازي

 کند آیا نماز این شخص اداء خواهد شد یا خیر؟ این نماز شخصی به امام اقتدا می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

در مورد مسئله فوق فقهاء نظرات مختلفی دارند و حضرت عالمه مـفتی رشید احمد 

الصالة  نـيل السـعادة باالقتداء يف «اي به عنوان  هلدهیانوي حفظه اهللا در این مورد رسال

چه اقتدا اند: گر گرفته اند ایشان پس از تحقیق و بررسی چنین نتیجه نوشته»  معادةـال

باشد اما براي شـخصی کـه اطالع دارد که این نماز اعاده  درست است و نماز جایز می
  .که اقتداء نکند  است اولی و احتیاط در این است

 علم بالصوابأهللا وا

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه3/9/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 امامت نابینا

 



 481  : باب االمامۀةکتاب الصال

 : فرمایند علماء دین در مسئله ذیل چه می
  کند یا خیر؟  تواند امامت که نابینا است می آیا شخصی

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

تري موجود  فاظت کند و از او فرد افضلتواند خود را از نجاست ح اگر نابینا می
 . کراهت امامت او جابز است نیست در این صورت بال

 البحر: يفو

محيط وغ�ه بأن ال ي�ون أفضل القوم، فإن اكن ـوقيد كراهة إمامة األع� يف ال«
. وىلع هذا �مل تقديم ابن أم مكتوم ألنه لم يبق من الرجال الصاحل� هو أو�أفضلهم ف

مدينة أحد أفضل منه حينئذ، ولعل عتبان بن مالك اكن أفضل من اكن يؤمه ـيف ال لإلمامة
 ].1/348 :البحر الرائق[ . »أيضاً 

  يف الرد:و

مدينة ـل�ن ورد يف األع� نص خاص هو استخالفه البن أم مكتوم وعتبان ىلع ال«
سب إلطالقهم مناـو�نا أعمي�، ألنه لم يبق من الرجال من هو أصلح منهما، وهذا هو ال

 ].1/414 :محتارـرد ال[ . »واقتصارهم ىلع استثناء األع�

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه4/9/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 اقتداي مسافر به امام مقیم

 : فرمایند علماي دین در مورد مسئله ذیل چه می
کعت فرض را خوانده است و در دو رکعت اخیر امامی مقیم دو رکعت از چهار ر

کند  که امام مقیم است و اقتدا می داند رسد و می باشد که شخص مسافري از راه می می
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گوید یا اینکه  گوید آیا مقتدي مسـافر سالم  که امام بعد از دو رکعت سالم می هنگامی
 .کند  چهار رکعت را تکمیل

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 .سافر باید چهار رکعت را تکمیل خـوانداین شخص م

 : مراقی الفالح يفو

اقتداؤه   الوقت صح خ� يفالتشهد األ لو يفيص� ر�اعية و  ان اقتدی مسافر بمقيمو«
 ].347: ص مراقي الفالح حاشية الطحطاوي عىل[ . »تبعاً المامه  واتمها ار�عاً  

 علم بالصوابآواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه20/3/1420فتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان داراال

 صف مردان یستادن کودکان در  ا

  کودکان در نماز در صف مـردان جایز است یا خیر؟  آیا ایستادن

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

طبق فتواي متقدمین اگر کودك یک نفر بود داخل صف مردان بایستد و اگر بیش از 
فرمایند: چون در این زمان وقتی  گیرند. ولی متاخرین مییک نفر بودند جداگانه صف ب

کنند و در نماز دیگران نیز خلل  ها کنار هم جمع شوند نماز همدیگر را باطل مـی بچه
 .ترها جاي بگیـرند که میان صفوف بزرگ  کنند لذا بهتر آنست وارد می

 الدر: يفـو

م، فلو واحداً دخل هره تعددهظا ثم الصبيانيصف الرجال ظاهره يعّم العبد «
  . »....الصف

 الرد: يفو
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مقتدي ـحبثاً،. قال: و�ذا لو اكن ال» ابلحر«ذكره يف  »فلو واحداً دخل الصف« قوهل:«
نَا َوايلَتِيُم َوَراَءُه َوالَعُجوُز ِمْن َوَرائِنَا«أ�س رجًال وصبياً يصّفهما خلفه حلديث 

َ
» فََصَفْفُت أ

د ر[ . »مذكورـمتعددات للحديث الـطلقاً اكلنها تتأخر ممرأة الواحدة فإـوهذا خبالف ال

 ].1/422 :محتار باب االمامةـال

 : /قال العالمة الرافعی علی قول الشامی

 زماننا ادخال الصبيان يف ي: ر�ما يـتع� فـ قال الرمحتـى »ابلحر حبثاً  يذكره فـ«قوهل: «
م ببعض ه�رث تبطل صالة بعضذا اجتمع صبيان فأإمعهود منهم ـف الرجال الن ال صفو

 ].1/73 تقریرات رافعی:[ . »سندی هانتهی أ«. » ىل افساد صالة الرجالإور�ما تعدی رضر هم 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 / خروج زنان در جماعت تبلیغ شرکت زنان در نماز جمعه

اي مخالف و  توانند به نماز جمعه شرکت نمایند یا خیر؟ عده یآیا مستورات م -1
 .باشند اي دیگر قائل به جواز می عده

اي  دانند و عده اي جایز می خروج زنان در جماعت تبلیغ چگونه است زیرا عده -2
 .اند مخالف

 اجلواب باسم ملهم الصواب

دارد نقش زن در تربیت  که اسالم به تعلیم و تـربیت زنان تاکید فراوانی باید دانست
و سیره  م. روش حضرت رسول اکر پوشیده نیستفرزندان و نسل آینده ساز بر احدي 

کرام و سلف   اش در ارتباط با تعلیم و تربیت زنان و نـیز سیره و روش اصحاب گرامی 
 . هاي بعدي امت است اي براي نسل صالح نمونه

ه را به تعلیـم زنان و اجازه یک روز در هفت اختصاص دادن حضرت رسول اکرم
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حضور آنان به مساجد بعد از نزول آیه حجاب و مسافرت بعضی از زنان همراه مردان در 
بعضی غزوات حتی پس از نزول حجاب و وجود راویان زن در کتب احادیث و وجود 

همه بر اهمیت تعلیم و تربیت و نقش آنها در اصالح  ،گذشته  فاضالت عالمات در قرون
 .کند داللت می جامعه

هاي تعلیمی و  که از زمانیکه برنامه  را پذیرفت این است که باید آن واقعیت تلخی است
که فـقط مردان حق دارند به  گرفت و قرار بر این شد ها قرار تربیتی به عهده خود خانواده

مساجد بروند به مدارس بروند، در مجالس وعـظ شـرکت نمایند و هرگونه شرکت زنان 
آن روز به بعد  گردید که مـبادا دچار فتنه شوند از جالس وعظ و ارشاد ممنوع در م
شود که با وجود  رود و امروز مشاهده می سوي انحطاط پیش می که جامعه به  بینیم می

برند و از احکام شرعی  کثرت علماي دین اکثریت قاطع زنـان در جهالت بسر می
کودکان و فرزندان واضح و روشن  وضعیتی برتاثـیر چـنین  ونه اطالعی ندارند. هیچگ

 . است
 گوید: ن خصوص میعالمه اقبال در همی

ــات ــدها از امهـــ ــیرت فرزنـــ  ســـ
 

 جـــوهر صـــدق و صـــفا امــــهات    
 

ــه ــت پختـ ــا  از امومـ ـــیر مـ ــر تعـ  تـ
 

 در خــــط ســــیماي او تقــــدیر مــــا 
 

عیت کـه بسـیاري از عـلماء و فـقهاء دربـاره ممنو  اینجا ذکـر ایـن نکـته الزم است
گـفتار حضــرت ام المومنین عائشه  رفتن زنان به مساجد و مجالس رعظ و تـبلیغ از

داشت و زنان  حیات می کنند که فرمودند: چنانچه رسول اکرم استدالل می لصدیقه
کرد حتماً آنها را از رفتن به مساجد  ) را مشاهده می لزمان حضرت عائشه (  این زمان

 .کرد منع می
ل اکثر صحابه حجت است بهمین دلیل فقهاي بعدي نیز رفتن زنان را بدون تردید عم
که قرون مشهود بالخیـر، وضعیت   کردند. اما نباید از نظر دور داشت  به مساجد ممنوع
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کافی فراگرفته  زنان مثل زمان ما نبود از یک طرف خود زنان تعالیم اسالمی را به حد
 .کردند وص تعلیم زنان عمل میبودند، از طرفی مردان به وظایف خود در خص

میان زنان جهالت شیوع پیدا کرد و از طرفی مردان در انجام متاسفانه رفته رفته در
که به  کردند نتیجه این شد که به فتواي فقهاء فقط در این حد عمل کردند کوتاهی   وظیفه

لی به کم راه بازار بـاز شـد و جاهلیت او  مسجد، مجالس وعظ و غیره نروند اما کم
هاي نوینی جایگاه پیدا کرد و در قرن بیستم حصار و چار دیواري خانه شکسته شد،  شکل

هاي دولتی رهسپار  گـروه بـه مـدارس و آموزشکده  گــروه زنان و دختران مسـلمان
شدند اما در این مورد هیچ نوع ممنوعیتی اعالم نگردید در اینجا علماي واقع بین و زمان 

جهالت امروزي  و اصحاب رسول اکرم  لاگر ام المـومنین عائشه شناس معتقدند که
، تربیت و آشنا ساختن  دیدند قطعاً بـراي تعلیم زنان و دوري آنان را از تعالیم اسالم می

کردند و جامعه رو به انحطاط را از  گرفتن شرایط اتخاذ می زنـان تصمیم خاصی با در نظر
 .بخشیدند میسقوط در ورطه هالکت و جهالت رهایی 

کما هو فی السابق باقی  لذا با توجه به تمهید فوق ممنوعیت شرکت در نماز پنجگانه 
است اما اگر زنان در روز جمعه به قصد شنیدن موعظه به مساجدي که جایگاه مخصوص 

که مسیر رفت و آمد آنان از مردان جدا باشد   آن براي زنان در نظرگرفته شود بطوري در
 کنند و هیات امناء و انتظامات مسجد شرایط شرعی را  کامل را رعایت  و زنان حجاب

، رفتن زنان  کامال فراهم نمایند در چنین صورتی با توجه به فوائد بیشمار تعلیمی و تربیتی
 .بود به مساجد در روز جمعه جایز خواهد

یازي به رفتن داند که از عهده تعلیم و تربیت بر خواهد آمـد و ن اي می البته اگر خانواده
که خواندن نماز در  کرد مخـصـوصاً به این دلیل به مساجد نیست نباید آنها را مالمت 

 . خانه براي زنان افضل است

 نویسد:  چنین می ﴾ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  نَ َوَقرۡ  ﴿ :تحت آیه »معانیـروح ال«در تفسیر 
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امتيازهن ىلع سائر وستقرار اذلی يـحصل بـه وقـارهن مـر بـاالمراد األـفعلم ان ال «
 الجات طوافات يفوقـاتهن وال ي�ن خراجات وأاغلب  النساء بان يالزمن ابليوت يف

ما فيه مصلحة دينية مع ـهذا ال يناىف خروجهن للحج أو لسواق و�يوت انلاس واألالطرق و
 ].9/22 :معاينـروح ال[ . » عـدم االبتذالالتسرت و

 :فرماید کثیر در تفسیر معروفش می عالمه ابن 

مسجد ـالزمن بيوت�ن فال خترجن لغ� حاجة، ومن احلوائج الرشعية الصالة يف ال«
. »ال تمنعوا إِماء اهللا مساجد اهللا ويلخرجن وهن تفالت: �رشطه كما قال رسول اهللا

 ].3/464 تفسیر ابن کثیر:[
س چه فقهاء متقدمین شرکت زنان را در مجالگر که   ا ذکر این نکته الزم استاینج

جهل و نا آگاهی  اند اما فقهاء معاصر در این زمان با توجه به غلبه وعظ ممنوع قرار داده
 .اند ، خـروج زنـان را بـه مـجالس وعـظ و سخنرانی اجازه داده زنان از مسائل خویش

 نویسد:  فقیه العصر حضرت عالمه مفتی رشید احمد لدهیانوي مدظله العالی می
بارت مذکور سی ثابت هوا که امور دینیه کی لئی کی ع /حضرات فقهاء کرام«

چنانچه  -الی قوله-خواتین کی خروج کی ممانعت قرآن و حدیث مین منصوص نهین.... 
اسی کی پیش نظر مجموع النوازل مین مسائل شرعیه معلوم کرنی کی ضرورت سی 

 ].8/58 :احسن الفتاوي[ ».خروج کی اجازت دي گی هی

که ممنوع بودن شرکت زنها در امور  ثابت شد /کرام قهاءترجمه: از عبارت مذکور ف
 . دینی در قرآن و حدیث منصوص نیست

،  ، جهت نیاز به تعلیم مسائل شرعیه » جمموع النوازل «: چنانچه با توجه به آن در  الی قوله

. خروج زنان بدون اجـازه شوهر و بدون محرم و  به زنها اجازه خروج داده شده است
باشد اما زنان همراه شوهر یا با اجازه شوهر همراه  گناه می قطعاً ممنوع وبدون حجاب 

 . در این اشکالی نیست ،محرم با حفظ حجاب شرعی مسافرت نمایند
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مراه مـردان بـه سفرهاي هگاهی   شود که زنان هاي حدیث و سیر معلوم می کتاب از
، ازواج مطهرات را  بنیز بعد از نزول حکم حجا رفتند. حضرت رسول اکرم جهاد می

 .بردند گاهی همراه خود می
امروزه با توجه به اینکه عدم آگاهی از مسایل و احکام دینی درمیان زنان شیوع پیدا 

. لذا اگر زنان همراه مردان محرم طبق شرایط به بعضی از مناطق بروند قطعاً  کرده است
  شود زنان آن منطقه نیز به طریق دین متوجه شوند. باعث می

هاي تبلیغی شرایطی دارد که از طریق  که خروج زنان در جماعت  الزم به توضیح است
گروه   زنان مبلغه کنند که اي فکر می گردد. عده گفته شده و مراعات می بزرگان مکرراً 

نمایند در صورتیکه اصال اینگونه  روند و زنان را موعظه و ارشاد می گروه به خانه مردم می 
 . نیست

که وقتی چند نفر از مردان به   اش چنین است که فعال معمول است خالصه  روشی
روند اگر بخواهند هر نفر یکی از محارم خود را که پایبند حجاب  قصد تبلیغ به جایی می

 .گیرند برد و قبال با اهالی محل تماس می باشد همراه خود می شرعی می
عدادي از کارکنان خانه مورد نظر را شود و ت اي براي این منظور تخلیه می چنانچه خانه

نمایند و صاحب خانه همراه مردان در مسجد اعتکاف  بررسی نموده و اطمینان حاصل می
نمایند و زنان  کند، زنان در خـانه آن شخص اقامت می و در اعمال تبلیغی شرکت می

،  اسالمی هاي دینی و آداب روند و کتاب محلی در اوقات تعیین شده به خانه مورد نظر می
گیرد و روش تربیت فرزندان و اهمیت اعمال و اخالق اسالمی  مورد مذاکره قـرار مـی

گردد و در آخر یکی از مردان از طریق بلندگو از اتاقی دیگر براي زنان موعظه  بیان می
 .کند می

که قبال حجاب شرعی را رعایت   که از این طریق صدها زن  کرده است  ها ثابت تجربه
انـد و بـر مـردان خانواده و فرزندان  ودند اکنون صد در صــد پایبند حجاب شدهنم نمی
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ها کم کم دور شده است و تحوالت  پرستی از خانه اند، منکران و تجمل ز اثر گذاشتهنی
 . خوبی بوقوع پیوسته است

کردید و در جماعت تبلیغ به شدت و با   که بیان خارج شدن زنان به این صورت
گشته  هاي بیشمار مل معمول است نه تنها باعث فتنه نشده بلکه باعث دفع فتنهکا احتیاط 

کسی مطمئن  . البته اگر است لذا رفتن زنان بصورت مذکور در جماعت تبلیغ جایز است
کردن و مالمت نمودن  ، او را مجبور کند در صورت نرفتن  نباشد و احساس ابتالء فتنه

ٰ  َمُل َ�عۡ  ُ�ّٞ  قُۡل ﴿ . درست نیست عۡ  فََر�ُُّ�مۡ  ۦَشاِ�َتِهِ  َ�َ
َ
هۡ  ُهوَ  بَِمنۡ  لَمُ أ

َ
 ﴾٨٤ َسبِيٗ�  َدىٰ أ

 ].84[اإلسراء: 

  فرماید: می /گـنگوهی  مفتی بزرگ دارالعلوم دیوبند عالمه مفتی محمود الحسن
اگر بجائی مسافرت الزم باشد همراه شوهر یا محـرم بروند تا ضرر دینی الحق نشود «

 ».ان باشند و مقصود تربیت زنان حاصل شودو از فتنه در ام

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-محمد قاسم 
 .قه20/7/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 خدا نظرعفا اهللا عنهجاب أصاب من ألقد 

 ر نماز فتح دادن مقتدي به امام د

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
آیا  ر نمازهاي فرض فتح دادن امام تـوسط مـقتدي درست است ودر چه صورتی د

 که مقتدي امام را فتح دهد و نماز فاسد شود؟ صورتی وجود داد

 اجلواب باسم ملهم الصواب

شود و نه نماز مقتد، اما بهتـر است  با هرگونه فتح دادن به امام نه نماز امام فاسد می
هد و همچنین براي امام بهتر است با مکـث کردن ، فوراً فتح ند مقتدي بعد از وقفه امام
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کند و   اي دیگر را شروع اي و یا سوره زیاد، مقتدي را مجبور به فتح دادن نکند بلکه آیه
از فقهاء بمقدار مستحب خوانده   اگر چنانچه قرائت بمقدار واجب یا مطابق قول بعضی

 .است رکوع کند

 :الدر يفو

 .»اليفسد ُمْطلقاً لفاتح وآخذ ب�ل حال خبالف فتحه ىلع إمامه فإنَّه«

 يف الرد:و

الة أم ال، انتقل إىل آية  »ب�ل حال«قوهل: « أي سواء قرأ اإلمام قدر ما جتوز به الَصّ
 ].1/460 :محتارـرد ال[ .»أم ال، هو األصح» الفتح«أخرى أم ال، ت�رر 

 

 :ةالشامي يفو

ئه إيله، بل ينتقل إىل آية أخرى كما ي�ره لإلمام أن يلج ،يُْ�ره أن يفتح من ساعته«
الة، أو إىل سورة أْخرى، أو ير�ع إذا قرأ قدر الفرض كما  ال يلزم من وصلها ما يفسد الَصّ
جزم به الز�ليع وغ�ه. و� رواية: قَْدر الُمْستحب كما رجحه الكمال بأنه الظاهر من 

قدر الواجب لشدة  ورجح» منيةـرشح ال«، ونازعه يف »ابلحر وانلهر«ادليلل، وأقره يف 
 ].1/460 :محتارـرد ال[ . »تأ�ده

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه25/11/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 



 
 

 و ما یکره فیها ةباب ما یفسد الصلو

 که عکس وجود دارد نی  نماز خواندن در مکا

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
  ؟ که در آنجا عکس وجود دارد چه طور است خواندن نماز در مکانی

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

کراهت نسبت  خواندن نماز در چنین مکانی بدلیل شبهه تعظیم عکس مکروه است و
به قرار گرفتن عکس در قسمت جلوي نمازگذار و پشت سر او و باالي سر با هم فرق 

که   که عکس روبرو باشد و در درجه دوم وقتی است  کراهت شدید زمانی است دارد. و
عکس در طرف راست و یا چپ باشد و سپس در درجه بعدي وقتی است عکس پشت 

 .کراهت ندارد سر او باشد و اگر زیر پا باشد

 :مختارـالدر ال يفو

» 
َ
ِسِه أو َ�ْ�َ يديه أو حبذائه ُ�ْمنة أ

ْ
ْو ولبس ثوب فيه تماثيل ذي روح، وأن ي�ون فوق رأ

�رُْسة أو �ل سجوده تمثال ولو يف وسادة منصو�ة ال َمْفروشة. واْختلف فيما إذا اكن اتِلّمثال 
ْظهر الكراهة 

َ
فه، واأل

ْ
 . »ال يُْ�ِره لو اكنت حتت قََدْميه أو �ل جلوسه ألنَّها مهانةٌ وَخل

 :الرد يفو

�شبه. معراج. و�  لكنها فيه أ�رس، ألنه ال تعظيم فيه وال »واألظهر الكراهة«قوهل: «
مص�، ثم ما ي�ون فوق رأسه، ـقالوا: وأشدها كراهة ما ي�ون ىلع القبلة أمام ال» ابَلْحر«

 .ها ثم ما ي�ون عن يمينه و�ساره ىلع احلائط، ثم ما ي�ون خلفه ىلع احلائط أو السرت

فه و�ن اكنت ىلع حائط أو سرت أن يف
ْ
ُت: و�أَنّ َعَدَم اتلعظيم يف اليت َخل

ْ
استدبارها  قُل

استهانة هلا، فيعارض ما يف تعليقها من اتلعظيم، خبالف ما ىلع �ساط مفروش ولم �سجد 
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مسائل لكها إما ـعليها فإنَّها مستهانة من لك وجه وقد ظهر من هذا أن علة الكراهة يف ال
 ].1/479 :محتارـرد ال[ . »اتلعظيم أو التشبه ىلع خالف ما يأيت

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-ظر خدان
 .قه26/11/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 هنگام نماز روبرو گذاشتن کتابی که در آن تصویر وجود دارد

: هنگام نماز روبرو گذاشتن کتابی که در آن تصویر جانداري وجـود دارد  سؤال
هاي بکشند و در اي پرد که بر تمثیل یا مجسمه  ؟ آیا مانند این نیست حکمش چیست

 مـقابلش نماز بخوانند؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کراهت جایز است زیرا تصویر داخل کتاب  نماز خواندن در صورت مذکور بال
 .باشد پوشیده می

 :الدر يفو

ْم� وال يُْ�ِره لو اكنت حتت قََدْميه أو و« نَّها َمْستورة بثيابه » بدنه«� يده عبارة الَشّ
َ
أل

مستب� ال الُمْسترت ـمه َ�نَْقٍش غ� ُمْستب�. قال يف ابَلْحر: ومفاده كراهة الأو ىلع خات
قّره ال

َ
ة أو ثوب آخر، وأ ْو رُصَّ

َ
 .»مصِنّفـب�يس أ

 يف الرد:و

بأن ص� ومعه رسة أو كيس فيه دنان� أو دراهم  »مسترت ب�يس أو رصةـال ال«قوهل: «
بأن اكن فوق اثلوب اذلي » أو ثوب آخر«: فيها صور صغار فال ت�ره الستتارها. حبر. قوهل

  .»فيه صورة ثوب ساتر هل فال ت�ره الصالة فيه الستتارها باثلوب. حبر

 ].ط کویته1/479 :محتارـرد ال[
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 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه27/3/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 آنها در نـماز یا غیر نماز   پوشیدنساختن زیور آالت بشکل طاووس و 

، پروانه و غیره دارند اشکال  : پوشیدن زیور آالتی که عکس جاندار مثل طاووس سؤال
شود آیا از  اي که عکس جـاندار دارد و در داخـل نـماز پوشیده می دارد؟ مثالً گوشواره

 نظـر شرعی اشکال دارد یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

، در نماز اگر  که بر روي آنها عکس جاندار نقاشی یا حک شده ور آالتیپوشیدن زی
اي باشد، نماز مکروه تحریمی است ولی اگر در زیر لباس زن  ظاهر باشد یا به اندازه پرنده

گذاشته شده باشد به  که اگر بر زمین   کوچک است  یا چادر و روسري او پنهان و یا چنان
 . آید، مکروه نیست نظر نمی

 الرد:  يفو

بأن ص� ومعه رسة أو كيس فيه دنان� أو دراهم  »مسترت ب�يس أو رصةـال ال« قوهل:«
فيها صور صغار فال ت�ره الستتارها. حبر. ومقتضاه أنها لو اكنت مكشوفة ت�ره الصالة، 

إن اكنت »: اخلزانة«مع أن الصغ�ة ال ت�ره الصالة معها كما يأيت... ثم قال: ل�ن يف 
ورة    ].1/479 :محتارـرد ال[ . ه»ا مقدار ط� ي�ره، و�ن اكنت أصغر فال الُصّ

 :يضاً أفيه و

الة بها التشبه، و� مفقودة فيما ذكر كما يأيت، فاغتنم هذا «  وعلة كراهة الَصّ
 ].1/479 :محتارـرد ال[ .»اتلحر�ر

 :الدر يفو

ْم� ووال يُْ�ِره لو اكنت حتت قََدْميه أو �ل جلوسه ألنَّها مهانٌة « � يده عبارة الَشّ
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نَّها َمْستورة بثيابه أو ىلع خاتمه َ�نَْقٍش غ� ُمْستب�. قال يف ابَلْحر: ومفاده كراهة » بدنه«
َ
أل

قّره ال
َ
ة أو ثوب آخر، وأ ْو رُصَّ

َ
مصِنّف أو اكنت صغ�ة ال ـاملستب� ال الُمْسترت ب�يس أ

ْعضائها للنَّاظر قائماً، و� ىلع ا
َ
 ].1/479 :مختار مع الردـالدر ال[.  »ألرضتتب� تفاصيل أ

 الرد: يفو

قوهل: ». قاموس«اتلمثال بالفتح اتلمثيل، و�الكرس الصورة.  »ال تمثال إ�سان«قوهل: «
الة أننقش غ� ال »أوط�« مستب� ـحلرمة تصو�ر ذي الروح، لكنه سبق يف مكروهات الَصّ

ال بلوة ب� يديها صغ� ترضعه و�ن اذلي ال يبرص من بعد ال يرض، وقد نقش يف خاتم داني
قوُل: اذلي سبق إنما هو هر�رة بوا (وهو يف خاتم بعض السلف

َ
) ذبابتان، فل�اجع ط....أ
الة بها ال يف نقشها، والالكم هنا يف فعل انلقش  .5/255 :محتارـرد ال[  .»عدم كراهة الَصّ

 ].5/182 طحطحاوي:

 علم بالصوابأواهللا 

 -هاهللا عنعفا -خدانظر 
 .قه16/4/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 افتادن کاله در حین نماز

کاله نماز بخواند یا کاله را برداشته بر  : اگر در نماز کاله شخصی افتاد آیا بدون  سؤال
 سرش بگذارد؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

شته بر سرش بگذارد و کاله را بردا  ، تواند بردارد مشکلی نیست اگر با یک دست می

و شود.  محسوب می اگر نیاز به دو دست دارد بدون کاله نماز بخوانـد چـون عـمل کـثیر

 :الدر يف

لو صالته حارساً راسه للتاكسل وال بأس به للتذلل واما لالهانة بها ف�فر و ��رهو«
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مختار ـر الالد[ . »تلكو�ر أو عـمل كث� ذا احتاجتإا افـضل اال هسقطت قلنسوته فااعدت

 ].1/474 :مع الرد

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه 20/4/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 



 
 

 ةکتاب الزکا

  طبق اوزان امروزي ةنصاب زکو

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
  ؟ نصاب زکات طال و نقره طبق اوزان امروزي چقدر است

 اب باسم ملهم الصواب اجلو

 نصاب زکات طال و نقره به اوزان امروزي به شرح ذیل است:
 گرم 479/87) مثقال شرعی =20طال: بیست (

 ].4/254 :احسن الفتاوي[گرم نقره  35/612=  درهم )200(  : دویست نقره

) پرسیده شود که دویست درهم شرعی معادل چـند تومان  زرگران ها ( از صرافی
 .ست و مطابق با آن زکات ادا شودامروزي ا

 علم بالصوابأواهللا 

 عفا اهللا عنه -خدانظر 
 .قه2/12/1413داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

  نصاب طال با مثقال ایرانی

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
  ؟ نصاب طال به مثقال ایرانی چقدر است

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

»  ن و مقیاسـها در اسالماوزا «کتاب  ( عمید، صبا و....) و  هاي فارسی عضی فرهنگاز ب
باشد و نصاب طال که بیست  گـرم مـی 68/4آید که یک مثقال ایرانی مـعادل  میچنین بر
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احسن [ اند. گرم قرار داده 479/87را  مثقال شرعی است بعضی از علماء و فقهاء آن

 ].4/254 :الفتاوي

 692/18) تقسیم گردد حاصل آن  یک مثقال ایرانی گرم ( 68/4ذکور بر لذا عدد م
 .  مثقال است 692/18گویا نصاب طال به حساب مثقال ایرانی   شود، می

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه11/7/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 نصـاب زکات و وجوب قربانی

 : ند علماي دین در مسائل ذیلفرمای چه می
و نـیز نصاب  ،گردد شخصی چقدر پول داشته باشد بر وي قـربانی الزم مـی -1

 ؟ وجوب زکات چقدراست
کند آیا  دهد و قربانی می که مال به اندازه نصاب دارد اما زکات نمی شخصی  -2

 قربانیش درست است یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب 
کاال اضافه بر  ) از پول نقد یا وسایل و گرم نقـره 612درهم ( 200ل با داشتن معاد -1

 612(  درهم 200اما نصاب زکات معادل  گردد، ، قربانی واجب می حوائج و نیازهاي اصلی
کم و   چونکه قیمت نقره باشد. و کاالي تـجاري مـی ) از پول نقد یا وسایل و گرم نقره
 .ت و قربانی نرخ نقره از صرافان سؤال شوداین جهت وجوب زکاشود بنابر زیاد می

 :مختارـيف الدر الو

(أي رشائط األضحية) اإلسالم واإلقامة واليسار اذلي يتعلق به وجوب  ورشائطها«
 . »(صدقة الفطر) كما مرَّ 

 يف الطحطاوية:و
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 مورس يف ظاهر الرواية من هل مأتا درهم، أوـالقال اهلندية: و» اليساراذلي الخ...«قوهل: «
عرشون ديناراً، أو يشء يبلغ ذلك سوى مسكنه ومتاع مسكنه ومر�و�ه وخادمه يف 
حاجته الليت ال �ستغ� عنها، واما ما عدا ذلك من سائمة أو رقيق أو خيل أو متاع 

 ].4/160 :مختارـالدر ال طحطاوي عىل[ . »نه يعتد به من �سارهإللتجارة أو غ�ها ف

 : و يف البزازية

يلبسه  يثيابه اذلو عـرضاً �سـاو�ه غـ� مسكنه وأرهم  مأىت د كن ملم قال االمام«
 :بزازية هبامنش اهلندية[ . »ىل ان يـذبح االضحية �ب عليهإيلـه إيـحتاج  يمتاع اذلـالو

6/286.[ 

 :زكاة الدر يفو

عرض جتارة قيمته  ...(أو) يف نصاب ذهب عرشون مثقاال، وفضة مائتا درهم«
: احسن الفتاوي .2/33 :مختار مع الردـالدر ال[ . »ماً بأحدهما ورق مقو وأ....من ذهب  نصاب

4/263.[ 
چه آن شخص اگر ،از مالی که بر آن زکات واجب است قربانی نیز جایز است -2

 .شود بخاطر ندادن زکات یا تأخیر در اداي آن گناهکار می

 : اهلندية يفو

رواية  �يأثم بتأخ�ه من غ� عذر وحىت  ) ىلع الفور عند تمام احلول أی الز�ة جتب (و«
 :اهلندية[ . »اتلهذيب ، كذا يف األول أصحمـوت وـالرازی ىلع الرتاىخ حىت يأثم عند ال

1/170.[ 

 علم بالصوابآواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه21/7/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 اسنصـاب شرعی براي وجوب زکات در اسکن

دانید زکات در مورد پول نقدي که داراي ارزش خاص و  : همانطوري که می سؤال
حاال پول ایران نقد نیست بـلکه داراي ارزش نوسانی  ،کند ثابتی است صدق و موافقت می

است مثل اینکه ما امروز جنسی را با قیمت ثابت بخریم و اگر بعد از مدتی همان جنس 
کند. حال در واقع خود جنس فرق نکرده بلکه این  ق میرا دوباره بخـریم قیمت آن فر

، حال زکات این پول چگونه  پول است که ارزش خود را از دست داده و ثابت نیست
 گیرد یـا خیر؟ است و به این پول زکات تعلق مـی

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

دوازده  ) ششـصد و612(  درهم شـرعی مـعادل 200هرگاه سرمایه انسان به اندازه 
 . گردد می زکـات واجب  ) 40/1گرم نقره برسد در معادل آن از تـومان یک چهلم (

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 زکات در زمین

برد آیا  که قیمت آن یک ملیون تومان است اما از آن استفاده نمی شخصی زمینی دارد
 ؟ زکات الزم است آن در

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

شود چون زمین و منزل اگـر براي تجارت نباشند جزء  بر این زمین زکات الزم نمی
 .یابند، لذا این زمین زکات ندارد روند و افزایش نمی حوائخ اصلی بشمار می

  :رشحهالتنوير و يفو
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ثياب  ال يف...و ماكتبة عـ� لو تـقديراً نال ز�ـاوفارغ عن حاجته االصـلية نـام و«
 .»�وهام�ل ودور السك� وـاثاث الابلدن و

 :الرد يفو

 . » العقاراتمـحتاج ايلـها و�حلوانيت وـأی كـثياب ابلـدن الغـ� ال» �وهاو«:  قوهل«

 ].2/9 :محتارـرد ال[

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه10/6/1420اهدان داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم ز

 ، زکات آن را چگونه ادا کند  اش فقط طال است سرمایه

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
ها رسد لیکن بدون طال مقال طال دارد که قیمت آن به دویست درهم می 15زنی 

  غیره ندارد آیا بر این طالها زکات الزم است یا خیر؟چیزي دیگر از قبیل پول نقد و

 جلواب باسم ملهم الصواب ا

گرچه قیمت این طالها به اندازه دویست درهم برسد   در این طالها زکات الزم نیست
زیـرا زمانکه طالها تنها باشد قیمت آن اعتبار ندارد بلکه معتبر وزن آن است چون وزن 

 .باشد تراند لذا زکـات در آن واجب نمی کم این طالها از بیست مثقال 

 : يف اهلنديةو

ال يعترب فيه القيمة باالمجاع، حىت يعترب ان يبلغ وزنـهما نصاباً و حق الوجوب �ذا يفو«
العي�  كذا يف قيمتها مائتان ال تعجـب فيها الز�ة هل ابر�ق فضة وزنها مأة ومخسون ولو اكن 

 ].١/179: اهلندية[ . »رشح الك�
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دیگري از قبیل پول نقد و یا مثقال طال چیز  15که اگر این شخص غیر از  ناگفته نماند
هاي  بود پس اگر قیمت مجموع طال و پول ، در این صورت قیمت معتبر می داشت نقره می

 رسید بر آن زکات الزم بود.  نقد به دویست درهم می

 : ادلتهالنفقة االسالمي و يفـو

ت�ميل انلصاب  ىل اآلخر يفإين  احد انلقد )غ� الشافعية(�ضم عند اجلمهور و«
مخسة مثاقيل قيمتها مائة لعكس بالقيمة فمن هل مائة درهم و�اىل الفضة وإضم اذلهب في

الفقه [ .»ىع اجلنس الواحدن مقاصدهما وز�تهما متفقة فـهما كنوعليه ز�تها أل

 ].2/760 :ادلتهاالسالمي و

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه16/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 هاي قمريههاي شمسی و تغییر دادن آن به ماهادا کردن زکات در ما

 : فرمایند علماي کرام در مورد مسئله ذیل چه می
خواهد درماه  شخصی زکـات مالش را هر سال در مهر ماه پرداخته است و اکنون می

شکال ایجاد شود ا مـیان تاخـیر مـیرداخت نماید، آیا چند ماهی که درمبارك رمضان پ
 کند یا خیر؟ می

است که  بوده است و اکنون چهار سال 1374مهر ماه سال  9: اولین نصاب در  توضیح
 . است در همان تاریخ زکات داده

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

  هاي شمسی. هاي قمري صورت بگیرد نه ماه اداي زکات باید در ماه

  :الدر قال يف

 .»نصاب حو� �سـبة للـحول حوالنه عليه كسببه أی سبب افـرتاضها ملو«
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 :الرد يفو

 . »مالـأی احلول القمری ال الشمىس كما سيأىت متناً قبيل ز�ت ال» �سبة للحول«:  قوهل«

 ].2/3 :محتارـرد ال[

 :الدر يفو

 ].2/30 :مختارـالدر ال[ .»». حبر عن القنية ال شمىس حوهلا أی الز�ة قمریو«

گناه است اما از آنجائیکه ایشان  بدون عذر تاخیر کردن چه و در اداي زکات اگر
کند و نیز در ماه مبارك رمضان که  هاي قمري زکات ادا خواهد در آینده با حساب می

شود  که در آن می این تاخیري باشد اداء نماید بنابر شتري میموجب اجر و پاداش بی
 .اشکالی ندارد

 :اهلندية يفو

رواية الرازی ىلع  �ل حىت يأثم بتأخ�ه من غ� عذر واحلووجتب ىلع الفور عند تمام «
 ].1/170 :تاوي اهلنديةالف[ . » اتلهذيب كذا يف  ول اصحاألموت وـالرتاىخ حىت يأثم عند ال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه22/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 ، زکات هست یا خیر؟ یز شدهکه براي حج وار در پولی 

 : فرمایند علماي دین در مورد مسئله ذیل چه می
، اعالن  سازمان حج و زیارت به نمایندگی از طرف دولت براي زائرین حج تمتع

تومان بـه حسـاب ایـن سازمان در  27000رکس قصد حج را دارد مبلغ هکند که  می
زمان موظف است که در قبال مبلغ فوق بانک ملی واریز و رسید بانکی دریافت نماید. سا

حاجی را از مشهد یا تهران تا جده در رفت و برگشت بـا هواپیما و از جده به مکه و 
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مدینه و عرفات با ماشین ببرد و نیز کرایه هتل در مکه و مدینه و خیمه در منی و عرفات 
لغ به حاجی با مخارج خورد و نوش به عهده سازمان حج است و هیچ مقداري از این مب

مکه و مدینه از مسجد  شود و البته امکان داردکه هرگاه محل سکونت در مسترد نمی
) یا  ریال سعودي گیرند سازمان مبلغ صد ریال ( الحرام و یا مسجد النبی خیلی دور قرار

 .زیاد و کم به صورت کرایه ماشین پس دهد
زمان حج صحیح است یا حال سؤال این است که آیا این قرار داد بین زائرین و سا

 خیر؟
شود؟ و اگر عقد اجاره است منجزه  گفته می در صورت اول آیا این قرار داد اجاره

که منافع   علیه ؟ و اگر اجاره مضافه است در این نوع اجاره معقود است یا اجاره مضافه
که مشخص باشد و در صورت مسئول عنها وقت رفت و برگشت و   هست الزم است

، این  در حـرمین شریفین معین نیست و مقدار مصرف نفقه مشخص نیستمدت اقامت 
 شود یا خیر؟ حالت مفسـد عقد شمرده می

؟ و این پول واریز شده  عقد اجاره مضافه الزم است یا که عاقدین را حق فسخ است
شود یا خیر؟ زیرا اعزام  که سازمان است داخل می از ملک مستاجر خارج و در ملک آجر

تقریباً در پنج سال بوسیله  طرف سازمان در یک سال ممکن نیست بلکهحجاج از 
شود، پس با توجه بـه توضیحات باال آیا در مبلغ  کشی اعزام هر گروه تـعیین می قرعه

 خیر؟ شود یـا ها زکات واجب مـی مذکور بر مالک این پول

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

شود سپس حکم مسئله مذکور  وشته میکرام ن ابتداء چند عبارت از عبارات فقهاي
 .مالحظه گردد

 : لی واأل
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، مـثًال لو استوجرت دار  مضافة ا�ار معترب من وقت مع� مسـتقبلـاالجارة ال«
ول الشهر الفال� اآلىت تنعقد حال كونهما اجارة أد لكذا مدة اعتباراً من  ب�ذا نقو

 ].408 ماده :مجلةـال[ . » مضانة

 
 

 :الثانية

 . » أو وصيه مترصف أو ويلهـم ان ي�ون اآلجر مترصفاً بما يوجره أو و�يل اليلز«

  ].446 ماده :مجلةـال[

  :الثالثة

 ].3 ماده :مجلةـال[ . »نی لال لفاظ و المبانی د للمقاصد و المعا لمبرة فی العقو«

 كذا يف،  ، اشباه �تفـرع ىلع هذه الـقاعدة االاعرة لـمـدة معلومة بأجر معلوم اجارةو«
 . »مـجلة لرستم بازـرشح ال

 : الرابعة

�اشارة االخرس تبة و ماكـمشافهة كذلك تنعقد بالـكما ان االجارة تنعقد بال«
 ]436ماده  :مجلةـال[ . »معـروفةـال

  :اخلامسة

معرض احلاجة فهو  ي) اكن فـ ته الن سكو (  رضاءجارة يعد قبوًال واال السكوت يف«
 ].مع رشحها لرستم باز 438 ماده :مجلةـال[ . »رضا

 :السادسة

 . »منفعة معلومة بوجه ي�ون مانعاً للمنازعةـاالجارة ان ت�ون ال �شرتط يف«

 ].451 ماده :مجلةـال[
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 : السابعة

: سألت أبا يوسف عن الرجل يـدخل السفينة أو �تجم أو  اتلتارخانية عن اتلتمة �و«
: �وز  قال ، ماءـثمن اللسقاء ثم يدفع االجرة وماء من اـيفتصد أو يدخل احلمام أو �رشب ال

 ].ط کویته5/4 :محتارـرد ال[ .»ىل العقـد قبل ذلكإال �تاج استحساناً و

 

 : الثامنة

 :الدر يفو

 . »مضافة تصحيحان أر�د عدم لزومها بأن عليه الَفتْوىـو� لزوم اإلجارة ال«

 ].66/5 :ارمختـالدر ال[ .»نه ال الكم يف الصحةعرب باللزوم أل«

 اهلندية: يفو

.  باتلعجيل كتملمـضافة وـاالجارة ال ياالجرة باشرتاط اتلعجيل فـ كال يملو«
 ].4/413 :اهلندية[ .»غياثية

 :مجلة لرستم بازـرشح ال يفو

ليس تأجر االجرة نقداً ملكها اآلجر ومسـ: لو سلم ال م االجرة باتلعجيل يع� تلز«
 مجلة: لرستم بازـرشح ال[ .»نت االجارة مـنجزة أو مضافةللمستأجر اسـرتدادها سواء كـا

 ].467 ماده

 التاسعة:

رجل هل ألف درهم ال مال هل غ�ها استأجر داراً عرش سن� للك سنة مائة، فدفع «
األلف ولم �سكنها حىت مضت السنون وادلار يف يد اآلجر يزيك اآلجر يف السنة األو� عن 

مائة إال ز�وة السنة األو�، ثم �سقط للك سنة ز�وة مائة �سعمأة و� اثلانية عن ثمان 
مستأجر يف السنة األو� واثلانية ـأخرى وما وجب عليه بالسن� املاضية وال ز�ة ىلع ال

نلقصان نصابه يف األو� ولعدم تمام احلول يف اثلانية، و�زيك يف اثلاثلة ثلثمائة ألنه استفاد 
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أخرى وما استفاد قبلها إال أنه يرفع عنه ز�ة السن� مائة أخرى ثم يزيك للك سنة مائة 
 ].182، 1/181 :اهلندية[ . »ماضيةـال

 :اکنون در پرتو عبارات فوق به جواب مسئله توجه فرمایید
، در اصطالح فقهاء  این عقد که با سازمان حج به نمایندگی از طرف دولت منعقد شـده

جا شک و تردد نباشد که در اجاره مضافه ، در این اجاره مضافه است بدلیل عبارت اول
مسئول عنها وقت بردن  که معین باشد و در صورت ابتدا زمان اجاره مضافه الزم است

گویم که مقصد از تعیین زمانه این سفر حج و  ، در جواب می حجاج مشخص نیست
ف این باید دولت حجاج را در وقتی براي زیارت ببرد که خواست بنابر زیارت بیت اهللا
 .فوت حج نباشد

 : اهلندية يفو

ىل من ير�د إال يلتفت اخلروج يعترب وقت خروج القافلة ووقت  ان اختلفا يفو«
مؤنة و�ذا ال ـت�ث� الصاحبه و كث�ة ير�د تطو�ل السفر ىلع اخلروج قبل وقته بايام 

 ].4/440 :اهلندية[ . » ذا ذكر وقتاً �اف فوت وقت احلج اغبلاً إماكری ـىل قول الإيلتفت 

 : مجلةـال يفو

 . » منفعة معلومة بوجه ي�ون مانعاً للـمنازعةـاالجارة ان ت�ون ال �شرتط يف«

 ].451ماده  :مجلةـال[

که   که با خود اجر عهد و پیمان باشد، بلکه صحیح است  و در عقد اجاره الزم نیست
نیست در وقت عقد و نیز الزم  ،اش ایجاب و قبول شود، به دلیل عبارت دوم با نماینده

که لفظ اعاره استفاده شود و یا عقد بصورت  لفظ اجاره بکار برده شود بلکه جایز است
مکاتبه باشد یا از یک طرف ایجاب و از طرف دوم سکـوت اختیارکرده شود یا اگر طرف 

 . کافی است به دلیل عبارت سوم و چهارم و پنجم اخرس است اشاره معروفه نیز
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ین اجاره نیاز مبـرم دارند پس اگر جهالت اندك باشد بطور استحسان و نیـز مردم به ا
. و اگرچه لزوم اجاره مضافه مختلف فیه است لیکن در  . به دلیل عبارت ششـم جایز است

 . . به دلیل عبارت هفتم کالمی نیست صحتش
لیکـن در صورت   ،شود چه اجرت با شرط تعجیل در ملک اجر داخـل نـمیاگر

شود و مستاجر حق  از ملک مستأجر بیرون شده و در ملک اجر داخل میپرداخت آن 
 . را ندارد مگر در صورتی که اجاره را فسخ کنند. به دلیل عبارت هشتم استرداد آن

کرایه و زیارت بیت اهللا وکرایه مسکن در مکه مکرمه و مدینه   که مردم براي این پولی
ه و در ملک دولت داخل شده است و زکاتش اند از ملک آنها خارج شد کرده منوره واریز

 . بر مردم و دولت واجب نیست به دلیل عبارت نهم
در فتاوي هندیه عبارتی ذکر شده که تایید کامل دارد بر اینکه شرط کردن نفقه بر 

 . دولت مفسد این اجاره نیست

 : اهلندية يفو

 .» محيطـال ، كذا يف و منفعةأمستأجر ىلع االجر سواء اكنت االجرة عيناً ـنفقة ال«

 ].4/455 :السابع عرشباب  اهلندية[

که این نوع عهد و پیمان با حجاج  و نیز عبارت دیگري از هندیه صراحتاً داللت دارد
 . از قبیل اجاره مضافه است

 : اهلندية يفو

مع� اجارة  نه يفر أو سنة ألهيام احلج �شأاء مكة قبل  ال بأس بأن �سلف ب�رو«
 ].4/440 :اهلندية[ . »الغياثية يف. كذا  مضافة

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه22/7/1405داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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  کارخانه زکات سهام و سرمایه 

 . کارخانجات : در مورد زکات در سهام  سؤال
 -3 ،تمان کارخانهسـاخ -2 ،ملک یا زمـین کـارخـانه -1سهام کارخانجات عبارتند از 

 . سرمایه در حال گردش کارخانه -4 ،ماشین آالت کارخانه
اي که  حال شخص باید زکات این سهام کارخـانه را بپردازد یـا خـیر؟ آیـا آن سرمایه

 را باید بپردازد؟ به شخص تعلق دارد زکات آن
 در ضمن در بعضی مواقع امکان داردکه سود یا سرمایه حاصل ازکارخانه بدست

د را  کارخانه مصرف شود یا کـارخـانه بدهی خو شخص نرسد یعنی در جهت توسعه
  گیرد یا خیر؟ آیا باز هم زکات تعلق می ،بپردازد یا ضرر کند

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

در سه مورد اول اگر آنها را براي تجارت و فروش خریده است پس جزء اموال 
گردد اما اگر به نیت و قصد تجارت  می تجاري حساب شده و در آنها زکات واجب

شود و در مورد چـهارم زکـات واجب است و آنچه در  نخریده در آنها زکات الزم نمی
اید  نوشته» د.... در ضمن در بعضی مواقـع امکان دار : « که ضمن سؤال دوم با این عبارت

 .باشد زکات واجب نمی

 واهللا اعلم بالصواب

 عفا اهللا عنه -خدانظر 
 .قه28/11/1419راالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان دا

 مصـرف بـهره بانکی براي مالیات و عوارض بانکی

هاي دولتی و بانکی و پرداخت آن به خود دولت مانند  ره از سیستمه: آیا گرفتن ب سؤال
  باشد یا خیر؟ هاي مالیات و عوارض و....صحیح می هزینه
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را از بانک بگیرد و بدون ایـنکه در زندگی  : شخصی سود و بهره پول خود یعنی
....به خـود دولت بپردازد آیا  خصوصی خود استفاده کند آن را از طریق مالیات و عوارض

 صحیح است یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

باشد زیراکه بهره بانکی باید بر فقراء و مساکین به نیت و قصد سقوط  خیر، جایز نمی
گـردد نه  اش به صاحب مال بر می ده شود و آنچه در استفتاء نوشته فایدهکر  از ذمه صدقه

 به فقراء و مساکین.

قال  «: 293 مـجددی تـحت قاعدةـقــواعــد الفــقه للشــيخ عـميم االحسـان ال يفــو

  ].3/3 :السري[ . » مـا حصل �سـبب خبيث فـالسبيل رده :/�مد

 :الرد يفو

ذا تعذر الرد ىلع إ ن سبيل الكسب اخلبيث اتلصدققوا بها ألاال تصدذا عرفوهم وإ«
 ].ط کویته 5/273 :محتارـرد ال[ . »صاحبها

 : قال العالمة الشيخ حممد تقی العثامنی حفظه اهللا

مبالغ لالحتياىط ـذه الهامـا تـخصيص نـصف د أن الفائدة � ع� الر�ا....ونؤ�«
  ، اخلـاص

ً
ن االحتياىط اخلاص يعترب من مجلة ذلك ألو ، فـال نـری أن يـجـوز شـراع

قد ذكرنا أن االنتفاع ا�فاض اسعار األرصدة و  ور�ما ينتفع به عند طواری كملو�ت ابلن
مبالغ ـمجيع ال ك، فينبىغ أن �عل ابلن مرصفية ال�وز ىف الرش�عة حبالـبالفوائد ال

بحوث يف قضايا فقهية [ . » اصةمعونة اخلـاالجنبية الغراض ال كمتحصلة من فوائد ابلنوـال

 ].220ص  :معارصة

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه27/11/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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  تکمیل شدن سال و وجوب زکات

: شخصی چند سال متوالی داراي نصاب بوده است و حوالن حول او از اول برج  سؤال
اند و در اول برج  عدد شده 30گوسفندهاي او در اول این برج   مسالدین بوده و ا فرور

اند. آیا در فروردین سال آینده بر  عدد شده 60اند و با صغار  بهمن گوسفندهاي او زائیده
 شود یا خیر؟ او زکات الزم می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

بـر گوسفندها  شود چـون حـوالن حــول در فروردین آینده بر او زکات واجب نمی
، تکمیل نگذشته است لذا سال آینده در اول برج بهمن ماه  که نصابش کامل شده از وقتی

 .شود بر او زکات واجب می
) اداء گردد نه اسالمی ساب ماههاي قمري (ناگفته نماند که شرعاً باید زکات با ح

وده مصادف با ، نصاب زکات تکمیل ب که بهمن ماه سال کنید ، لذا توجه  ماههاي شمسی
هاي بعد در همان تاریخ از ماه  کرده سال  ، از آن ماه حساب کدام ماه قمري است  تاریخ

 .قمري زکات را اداء نمائید

 : اخلانية قال يف

عـدم االنقطاع فيما ب� ذلك طـر� احلـول و يالز�وة كمال انلصاب فـ �عترب يفو«
خالل احلول يبطل  لك انلصاب يف ك خالل احلول عندنا اليمنع هال ونقصان انلصاب يف

 ].1/251 خانیۀ:[ .»ح�م احلول

 :مختارـالدر ال[ . »، حبر عن القنية ال شمىس ) قمری ی الز�ةأ( حوهلاو « الدر: يفو

2/30.[ 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه10/1/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 



 وايمحمود الفتا  510

 اه رمضــانپرداخت زکات در م

، عالوه از سقوط فرض ثواب بخصوصی دارد یا خیر؟  پرداخت زکات در رمضان
گویند اداي زکات در رمضان موجب ازدیاد ثواب است و بعضی انکار کرده  بعضی می

 رسد؟ کدام کتاب نوشته ثواب زیاد می در :گویند می
کرده  رمضان ادا میخواهد زکات را بپردازد زکات مالش را قبال در  کسی که می  ضمناً

 اما فعال پول در اختیار ندارد آیا قرض بگیرد یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

اداي زکات وقت و ماه معینی ندارد، در هر ماهی که حوالن حول تکمیل شود همان 
،  ماه بـراي اداء زکاتش معین است البته اداي زکات در رمضان موجب ازدیاد ثواب است

 : بخاري و مسلم بر آن اتفاق دارند آمده که  در حدیثی

ِ  رَُسوُل  اَكنَ « ْجوَدَ  ا�َّ
َ
َْ�ِ  انلَّاِس  أ

ْ
ْجوَدَ  َوَ�نَ  بِاخل

َ
 .  احلديث. »َرَمَضانَ  َشْهرِ  ىِف  يَُ�ونُ  َما أ

در صحیح  /انـد امـام بـخاري شراح حدیث علتش را تضاعف ثواب نقل کرده
 :فرماید بخاري می

 : رمضان يكون يف يبكان الن اجود ماباب 

ْجوََد انلاِس  قال: اكن رسوُل ا�ِّ  موىس بن اسماعيل الخ ان ابِن عباٍس  حدثنا«
َ
أ

قاُه ِجرِب�ُل 
ْ
جوَد ما ي�وُن يف َرَمضاَن ِحَ� يل

َ
 .  » باخل�، و�َن أ

 :ارشاد الساری يفو

تضاعف فيه نه شهر يرمضان أل جود ما ي�ون يفأباخل� ر�ان  اسخاهم (  اجود انلاس«
 ].دارالفکر 3/353: ارشاد الساري[ . » ثواب الصدقة

 : قال العينیو
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أجود انلاس، و�ن أجود ما ي�ون  أي: يف شهر رمضان، و�ن» يف رمضان«قولـه: «
تكامة . 274، 10/275 :عمدة القاري[ . »يف رمضان ألنه شهر يتضاعف فيه ثواب الصدقة

 ].75، 6/71:  ديو بند. فتاوي دار العلوم 1/524 :امداد الفتاوي. 4/521 :ملهمـفتح ال

شود که اگر در تاخیر زکات عذري داشته باشد  در مورد قسمت دوم سوال عرض می
 .شود گنهکار نمی

 : يف فقه الزكات للقرضاویو

فقه الزكات [ .»�أثـم بـهذا اتلأخ�اما تأخ� الز�ة بغ� عذر ولغ� حاجة فال يـجوز و«

 ].2/880 :للقرضاوي

  الدر: يفو

  .»نصاب حو� حلوالنه كسببه ملو«

 فی الرد:و

 ].2/5 :محتارـرد ال[ . »ي احلول القمری ال الشمىسأ«

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه8/2/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

  اند شده کمیل سال یا بعد از آن متولدکه قبل از ت حکم زکات بره هایی 

کرد و بعد از رمضان  گوسفندان خود را در ماه رمضان اداء   : اگر شخصی زکات سؤال
کند و زکات آنها را   هاي آنها را حساب گوسفندان زاییدند، آیا دوباره بره در ماه شوال 
 بدهد یا خیر؟

 .اند گوسفندان در ماه رمضان قبل از اداء کردن زکات زائیده که بعضی از ناگفته نماند

 اجلواب باسم ملهم الصواب 
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شوند لذا  اند با سـال گـذشته حسـاب نمی گذشت سال به دنیا آمده هایی که بعد از بره
که  شوند اما آنهایی  که بر مجموع آنها حوالن حول بشود بعد حسـاب می  در سال آینده

 .شوند یاند آنها باگوسفندان بزرگ حساب م قبل از تاریخ وجوب زکات به دنیا آمده

 : البدائع قال يف

مايض بال خالف ـمستفاد بعد احلول: فال يضم إىل األصل يف حق احلول الـوأما ال«
و�نما يضم إيله يف حق احلول اذلي استفيد فيه، ألن انلصاب بعد ميض احلول عليه �عل 
 متجدداً حكماً كأنه انعدم األول وحدث آخر، ألن رشط الوجوب وهو انلماء يتجدد بتجدد

مستفاد ـموجود يف احلول األول يص� اكلعدم والـمتجدد، والـاحلول فيص� انلصاب اكل
 ].2/97 :بدائع الصنائع[ . »موجود ال للمعدومـإنما �عل تبعاً لألصل ال

 علم بالصوابأواهللا 

  -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه15/11/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

شود/ در زکات طال، قیمت وقت واجب  ، زکات ادا نمی وام ف نمودن از معا
 شدن زکات معتبر است

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می
که من قرضم را در  گوید خواهد وي به فقیري می شخصی از فقیري قرض می -1

 ؟  شود یا نه ، آیا زکات اداء می کردم  عوض زکات مالم به تو معاف
ره همیشه متفارت است لذا اگر شخصی بعد از وجوب زکات در قیمت طال و نق -2

؟ آیـا قیمت طال در روز  کرد کدام قیمت معتبر است را اداء  طال و نقره پس از چند ماه آن
 ؟ ز اداء آن وجوب زکات یا در رو

 اجلواب باسم ملهم الصواب 
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آن این  شود و راه درست ، زکات اداء نمی کردن وام در عوض زکات  از معاف -1
بعد در مقابل قرض خود پس بگیرد و اگر به  که مال زکات را به فقیـر بدهد و  است

 .رضایت خویش نداد با زور و اجبار از او بگیرد
دهد در  اگر طلبکار خوف دارد که مدیون فقیر اموال زکات را تحویل گرفته پس نمی

 ل زکات را تحویلکند تا ما  این صورت به او بگوید شخصی را از طرف خود وکیل
 .گرفته و قرضش را از آن اداء نماید 

 :رشح التنوير ويف

ين عن « ين عن ادلين والع� عن الع� وعن ادلين �وز، وأداء ادَلّ واْعلم أَنّ أداَء ادَلّ
خذها 

ْ
ْن يعطي مديونه الفق� ز�ته ثم يأ

َ
الع�، وعن دين سيقبض ال �وز. وحيلة اجلواز أ

َخَذَها لكونه ظفر جبنس حقه، فإن مانعه رفعه ولو امتنع  ،عن دينه
َ
الَمْديون مّد يده وأ

 .»للقايض

  :الرد ويف

ة  و� صورت� ال �وز» اعلمو«قوهل: « األو� أداء ادلين عن الع� كجعله ما يف ذَمّ
 ].4/260: احسن الفتاوي[ . »ماهل احلارضـَمْديونه ز�ة ل

ت آن معتبر است امـا در زکات در زکات طال و نقره قیمت روز وجوب زکا -2
 .حیوانات قیمت روز اداء آن اعتبار دارد

 :الدر يفو

 و«
ً
 هو  �وتعترب القيمة يوم الوجوب وقــاال يـوم االداء امجااع

ً
السوائم يوم االداء امجااع

 ].278 :احسن الفتاوي 2/24 :محتارـرد ال[ . » صحاأل

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه29/6/1420اراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان د
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 نصاب زکات گوسفند

 سؤال لطفاً نصاب زکات گوسفند را مفصالً بنویسید.

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

، وقتیکه به چهل تـا رسیدند یک  است» چهل گوسفند «گوسفند   نصاب وجوب زکات
مچنین یک گوسفند واجب ) ه120یکساله واجب اسـت تا صد و بیست (گوسفند  

چهار  400گوسفند و در   سه 399تا  201دو گوسفند و از  200تا  121باشد از  می
به  400باشد یعنی از  گوسفند واجب می  شش 600گوسفند و در   پنج 500گوسفند و در 

 .  گوسفند واجب است بعد بر هر صد تا گوسفند یک 

  :التنوير يفو

 �مأة واحدی وعرش�ن شاتان و فيها شاة و�ر�عون وأ و معزاً أنصاب الغنم ضأناً «
 ز�تها اثل� �وخذ يفلك مأة شاة و  ر�ع شياه ثم يفأر�عمأة أ �احدة ثالث شياه وومأت� و

 .»هو ما تمت هل سنةو

 :   عابدين قال ابن و

ن »ال يف أداء الواجب«قوهل: «
ْ
أ ، ولو ألَنّ انِلّصاَب إذا اكن ضأناً يؤخذ الواجب من الَضّ

معز، ولو منهما فمن الغالب، ولو سواء فمن أيهما شاء. جوهرة: أي فيعطي أد� ـمعزاً فمن ال
ابق ْد� كما قدمناه يف ابلاب الَسّ

َ
ىلْعَ األ

َ
رد مأخوذ از  4/282 :احسن الفتاوي[ . »األىلع أو أ

 ].2/20 :مختارـال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه29/6/1420علمیه دارالعلوم زاهدان  داراالفتاء حوزه

 زکات گاو و گاومش

  .گاومیش چقدر است لطفاً با تفصیل بنویسد : نصاب زکات گاو و  سؤال
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 اجلواب باسم ملهم الصواب 

گاو دو گوساله یک ساله و بر  40گاو یک عدد گوساله یکساله و بر   رأس 30بر 
ه واجب است و بعد از آن بر هر سی گوساله یکساله و یک گوساله دوسال  هفتاد، یک
گـردد و  گوساله یکساله و بر هر چهل رأس یک گـوساله دو سـاله واجب می رأس یک 

 .که هر دو تا ممکن باشد اختیار دارد که به حساب سی تا بدهد یا چهل تا در هر جائی 
اله دو ساله یک ساله بدهد یا سه گـوس گاو اختیار دارد که چهار تا گو 120مثالً در 

 .باشد تیب می گاومیش نیز به همین تر . و نصاب زکات  ساله

  :رشحهالتنوير و قال يف

نصاب ابَلَقر واجلاموس ثالثون سائمة غ� مشرت�ة وفيها تبيع ذو سنة اكملة أو تبيعة «
ْرَ�ع� حبسابه يف ظاهر الرواية عن 

َ
و� أر�ع� مسن ذو سنت� أو مسنة، وفيما زاد ىلع األ

وعنه: ال يشء فيما زاد إِىل ست� ففيها ضعف ما يف ثالث� وهو قوهلما  /راإلمام
واثلالثةرمحه اهللا وعليه الفتوى. حبر. عن ايلنابيع وتصحيح القدوري ثَمّ يف لك ثالث� 
 إذا تداخال كمائة وعرش�ن فيخ� ب� أر�ع أتبعه وثالث 

ّ
تبيع، و� لك أر�ع� مسنة إَال

 ].4/281 :احسن الفتاوي. 2/20 :محتارـرد ال[ .»مسنات، وهكذا....الخ

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه29/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 کدام قیمت اعتبار دارد هنگام اداي زکات 

خرد همچنین یا  هاي مختلفی می را با قیمت اي دارد و اجناس آن ال: شخصی مغازه سؤ
قیمت را رعایت  3/1فروشد، گاهی به نصف قیمت و گاهی  ي مختلفی میها قیمت

 .خواهد از پول نقد زکات آنها را اداء نماید کند. حال در وقت ادا کردن زکات می می
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، و در فروش که متفاوت  لذا کدام قیمت اعتبار دارد؟ قیمت خرید یا قیمت فروش
 .است چگونه مشخص نماید

  اجلواب باسم ملهم الصواب

که قیمت خرید اعتباري ندارد و قیمتی که عموماً  شود از قواعد فقهی چنین معلوم می
خرند اعتبار دارد و تفاوتی که در آنها بوجود آمده به این صورت رفع  ها می مشتري

که اگر مشتري تقاضاي تخفیف نکند به آن  کند که همان قیمت را اعتبار شود می

 ].2/42 :امداد الفتاوي[ فروشد. می

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه19/4/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 نصـاب زکات شتر 

  .: نصاب زکات شتر را مفصال بنویسد سؤال

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

باشد و از چهار نفر شترکـه بیشتـر شود  بر یک شتر تا چهار شتر چیزي واجب نمی
 : که باشد به این صورت می زکات آن

 یک گوسفند یکساله 9تا  5از 
 دو گوسفند 14تا  10از 
 گوسفند  سه 19تا  15از 
 چهار گوسفند 24تا  20از 
  ) بنت مخاض (  یک شتر ماده یکساله 35تا  25از 
  بنت لبون) (  یک شتر ماده دو ساله 45تا  36از 
 ) حقه (  یک شترماده سه ساله 60تا  46از 
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  جذعه) (  یک شتر ماده چهار ساله 75تا  61 از
  دوشتر ماده دو ساله 90تا  76از 
  دو شتر سه ساله 124تا  91از 
 گوسفند  و یک  دو شتر سه ساله 129تا  125از 
 و دو گوسفند  دوشتر سه ساله  134تا  130از 
 گوسفند   دو شتر سه ساله و سه 139تا  135از 
  و چهار گوسفند اله دو شتر سه س 144تا  140از 
  و دو شتر سه ساله شتر یک ساله  یک  149تا  145از 
 سه شتر سه ساله 154تا  150از 
 گوسفند  و یک سه شتر سه ساله  159تا  155از 
 و دو گوسفند  سه شتر سه ساله  164تا  160از 
 سه گوسفند  سه شتر سه ساله و 169تا  165از 
  و چهار گوسفند  سه شتر سه ساله 174تا  170از 
  شتر یک ساله  و یک  سه شتر سه ساله 185تا  175از 
  شتر دو ساله و یک  شتر سه ساله   سه 195تا  186از 
 چهار شتر سه ساله یا پنج شتر دو ساله  204تا  196از 
 گوسفند   و یک چهارشتر سه ساله  209تا  205از 
 چهار شتر سه ساله و دو گوسفند  214تا  210از 
 گوسفند   چهار شتر سه ساله و سه 219تا  215 از
  چهار شتر سه ساله و چهار گوسفند 224تا  220از 
  چهار شتر سه ساله و یک شتر یک ساله 235تا  225از 
  چهار شتر سه ساله و یک شتر دو ساله 245تا  236از 
 پنج شتر سه ساله 254تا  246از 
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 ند پنج شتر سه ساله و یک گوسف 259تا  255از 
 پنج شتر سه ساله و دو گوسفند 264تا  260از 
 گوسفند  پنج شتر سه ساله و سه 269تا  265از 
 پنج شتر سه ساله و چهار گوسفند  274تا  270از 
 پنج شتر سه ساله و یک شتر یکساله  285تا  275از 
 پنج شتر سه ساله و دو شتر دو ساله  295تا  286از 
 هشش شتر سه سال 304تا  296از 

که   به بعد تا آخر به طور کلی یک اصل و قانونی اجرا شده است 150در نقشه باال از 
 کرد.   توان زکات هزارها شتر را مشخص با توجه به آن می

 : خالصه آن این است که
گردد و وقتی  گوسفند الزم می  شود یک که اضافه می  به باال بر هر پنج شتري 150از 

یک  50تا  46ساله و از  یک شتر دو 45تا  36یکساله و از  یک شتر 35رسید تا  25به 
که به ترتیب باال بر هر پنج شتر  شود ، پس از آن حساب از پنج شروع می شتر سه ساله

یک  50تا  46شتر یک شتر دو ساله و  36، بر  شتر یک شتر یکساله 25گوسفند بر   یک
 .....شتر سه ساله و

 تذکر:
  است باید گوسفند یکساله باشد و اختیار دارد که در جایی که گوسفند واجب  -1

که شتر ماده بدهد و در صورتی شتر نر  گوسفند نر بدهد یا ماده اما در شتر الزم است
 ماده برابر یا اضافه برآن باشد. توان داد که قیمتش با یک شتر می

نها که چهار شتر سه ساله واجب است در آنجا اختیار دارد که بجاي آ در هر جائی -2
 .پنج شتر دوساله بدهد

نصاب باال در مورد زکات شترها، در صورتی است کـه شترها بـراي تجارت  -3
چریدن در بیرون  نباشد و بیشتر از نصف سال در مراتع بچرند یعنی در خانه به نسـبت
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تر باشد ولی اگر در خانه بیشتر از بیرون بچرند یا هر دو برابر  شود کم آنچه به آنها داده می
 . اشد زکات واجب نیستب

اگر شترها براي تجارت باشند پس در آنها زکات به روش باال واجب نیست بلکه  -4
باشد خواه از مرتع تغذیه  در قیمت آنها با بقیه سرمایه و اموال تجارت زکات واجب می

. منظور از اینکه براي تجارت باشند این است که هنگام خرید نیت  بشوند یا در خانه
اش این  را داشته باشد و اگر بعد از خریدن نیت فروش آنها را بکند یا اراده فروش آنها

باشد که زاد و ولد آنها را بفروشد و اصل را نگهدارد خواه در هنگام خـرید این نیت را 
ها جزء اموال  اي بکند در تمام این صورت اراده داشته باشد یـا بـعداً چـنین نـیت و

 .باشند تجارت نمی
احسن [ . بـراي سواري یا باربري باشد در آنها زکات واجب نیست که شتري -5

 ].4/275 الفتاوي:

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه29/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 شوند که در خانه تغذیه می هایی  زکات دام

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
گاهی به مراتع نیز براي  شوند و گاه ها در خانه تغدیه می که بیشتر وقت حیواناتی

  ؟ شوند، آیا بر آنها زکات الزم است یا نه چریدن فرستاده می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

الزم نیست  آنها زکات شوند لذا در حیوانات مذکور چون بیشتر سال از خانه تغذیه می
 .  س در قیمت آنها زکات فرض استالبته اگر براي تجارت هستند پ

 :التنوير قال يف
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 ].2/16 :مختارـالدر ال[. » �رث العامأ مباح يفـمكتفية بالرىع الـ� ال«

 : فی الرد حتت قول احلصكفيو

 . »ذا اكنت للتجارة فال يعترب فيها العدد بل القيمةإسـائمة فلو علفه فال ز�وة فيها اال «

 ].4/286 :ن الفتاوياحس.17، 2/20 :محتارـرد ال[

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه29/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 

 تع و خانه تغذیه می شوند  که از مرا زکات حیواناتی 

شوند یعنی هم در  ) تـغذیه مـی صحرا و جنگل : حیواناتی که در خانه و مراتع ( سؤال
 ؟ شوند آیا بر آنها زکات الزم است هم در خانه علوفه داده میچرند و  صحرا می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

چرند  هرکدام غالب باشد همان یکی اعتبار دارد یعنی اگر بیشتر سال در مرتع می
ند یا کالً نصف سال در  شو اگر بیشتر سال در خانه تغذیه می آنها فرض است و زکات در

باشد. البته  چرند در این دو صورت زکات فرض نمی اگاه میخانه و نصف دیگر در چر
  . اگر براي تجارت باشند در قیمت آنها زکات فرض است

 :التنوير قال يف

السمن فلو �رث العام لقصد ادلر والنسل والز�ادة وأ مباح يفـمـكتفية بالرىع الـ� ال«
 .»ا نصفه ال ت�ون سائمةهعلف

 . »املوجب يف كللشفال ز�وة فيها  « : فی الرشحو

 :يف الردو
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َ�تْح «ب�رس اجليم وهو كونها سائمة، فإنه رشط لكونها سبباً للوجوب. قال يف «
مستلزم للح�م، و�ذا اكن مقابله كث�اً ـالعلف اليس� ال يزول به اسم السوم ال»: القدير

لشك يف بالنسبة اكن هو �س�اً، وانلصف ليس بالنسبة إىل انلصف كث�اً، وألنه يقع ا
ذا اكنت للتجارة فال يعترب فيها إفلو علفه فال ز�وة فيها اال  ثبوت سبب اإل�اب، فافهم.

 ].4/286 :احسن الفتاوي. 17، 2/20 :محتارـرد ال[ . » العدد بل القيمة

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه29/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 

 ؟ چیست»  حوالن حول «معنی 
: شخصی در ماه مبارك رمضان به اندازه نصاب پـول دارد بعد از رمضان  سؤال

دهد و پول دیگر به  ها را از دست می گاهی این پول شود و اش کـم و زیاد می سرمایه
شود. آیا زکات بر  رسد و در ماه مبارك سال آینده نصاب زکات تکمیل می جایش می

 ؟ اجب است یا نهسرمایه این شخص و

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

اش به حد نصاب شرعی رسیده سال زکـات شروع شده و  از اولین رمضان که سرمایه
ه بر ذمه او که نصاب زکات تکمیل بوده است زکات این سال گـذشت  در رمضان بعدي

م نیست ها یک سال نگذشته است زیرا که در زکات الز ل  چه بر پوواجب االداء است اگر
که در ابتداي سال و پایان آن نصاب  که بر هر جزء آن یکسال بگذرد بلکه شرط این است  

ها را از دست بدهد و هیچ مبلغی براي او باقی  زکات تکمیل باشد البته اگر تمام پول
 شود.  نماند در این صورت نصاب قبلی باطل می

 الدر:  يفو
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 :محتارـرد ال[ .ه»ا  نقصانه بينهماطر� احلول فال يرض رشط كمال انلصاب يفو«

2/36.[ 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه29/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 کاالیی داد به جاي پول در زکات 

: اگر شخصی داراي نصاب زکات پول است و در اداي زکات به جاي پول،  سؤال
 گردد؟ دهد آیا زکاتش ادا می و..... به فقیر میکتاب   ، جنسی مثل پارچه

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

گردد بـه شـرطی کـه اگـر زکـات واجب شـده از اجـناس و کاالهاست  ، اداء می بله
 دهد از لحاظ قیمت به اندازه قیمت همان جنسی باشد جنسی راکه به جاي آن به فقراء می

 . که در زکات واجب شده است

  :ردال ويف

 ].2/24 :محتارـرد ال[ . » ذا ادی من خالف جنسه فالقيمة معتربة اتفاقاً إاما «

 واهللا اعلم بالصواب

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه29/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 است کرایه داده  که به هایی  و خانه زکات ماشین

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
است آیا  ین دارد که همه را به کرایه داده، منزل و چند دستگاه ماش زید چند باب مغازه

 ؟ در قیمت آنها زکات الزم است یا نه
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 اجلواب باسم ملهم الصواب 

اي که  هاي مذکور زکـات الزم نـیست البـته در کرایه ، منازل و ماشین در قیمت مغازه
 .جمع شده و زکات آن باید اداء گرد د اش گیرد با تمام سرمایه مالک آنها می

 : اهلندية ويف

 ].اهلندية[ . » منها كون انلصاب نامياً و«

 :الدر يفو

 .»�وهام�ل ودور السك� وـاثاث الثياب ابلدن و ال يفو«

 : الطحطاوی يفو

 ].1/392 :الدر طحطاوي عىل[ . »خانات �ستغلهاكحوانيت و » �وهاو«:  قوهل«

 وابعلم بالصأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه30/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 وجوب زکات بر شخـص مقروض

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
شخصی مبلغ یک ملیون تومان پول نقد در اختیار دارد و در ضـمن یک اتوبوس دارد 

. آیا بـر شخص مذکور زکات  قروض استکند، اما به اندازه قیمت اتوبوس م که کار می
 الزم است یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

گیرد و پس از  شود که وام به اسکناس و پول تعلق می در پاسخ سؤال باال عرض می
که دارد براي کسب و  ماند زیرا اتوبوسی آن مالی که در آن زکات واجب گردد باقی نمی

 .باشد ي تجارت نمیکار و امرار معاش او است و برا
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 . هاي خود ندارد زکات واجب نیست که پول اضافه بر وام : بر فرد مذکور اینبنابر

 :الدر ويف

 .» لو هل نصب رصف ادلين أل�رسها قضاءً و«

 :الرد يفو

كأن ي�ون عنده دراهم ودنان� وعروض اتلجارة وسوائم  »ولو هل نصب الخ«قوهل: «
وائم كما يف يرصف ادلين إىل ادلراهم وادلنان  . »ابَلْحر«� ثَمّ إىل العروض ثَمّ إىل الَسّ

 :يضاً بعد اسطرأو

اكة وغ�ه من عبيد اخلدمة وثياب ابلذلة ودور  تتمة: بيق ما إذا اكن للمديون مال الَزّ
ْك�، فيرصف ادلين أوًال إىل مال الز�ة ال إىل غ�ه ولو من جنس ادلين خالفاً لـُزفَر  ،الُسّ

مائت� ـمهر إىل الـىلع خادم بغ� عينه وهل مائتا درهم وخادم رصف دين الحىت لو تزوج 
دون اخلادم عندنا، ألَنّ غَ� ماِل الز�ة �ستحق للحوائج، ومال الز�ة فاضل عنها فاكن 
ْموال، وهلذا ال يرصف إىل ثياب ابلذلة وقوته ولو من 

َ
ف إيله أ�رس، وأنظر بأر�اب األ الرَصّ

لو استقرض مائيت درهم وحال عليها احلول عنده وليس هل إال ثياب .... ف  ،جنس ادلين
ين اذلي  ابلذلة و�وها ما ليس مال ز�ة ال ز�ة عليه ولو اكنت اثلياب تيف بادلين، ألَنّ ادَلّ

 ].8، 2/9 :محتارـرد ال[ . »ىل ادلراهم اليت عنده دون اثليابعليه يرصف إ

 : اهلنديه يفو

خادم لغ� اتلجارة و قيمته عرشة اآلف لف درهم وهل دار وأه عليلف درهم وأرجل هل «
فانه فاضل عن حاجته يده  يف يمـال اذلـىل الإن ادلين مرصوف درهم فال ز�ة عليه أل

تلان حباجته فال ، فأما ادلار واخلادم فمشغو يلهإاتلرصف فاكن ادلين مرصوفاً معد للتقلب و
 .]1/173 :اهلندية[ . » يلهإيرصف ادليـن 

 :يضاً أفيها و
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دور  مـال عـن حاجته األصلية فليس يفـمنها أی من رشوط وجوب الز�ه فراغ الو«
،  سالح االستعمالة وعبيد اخلدمالر�وب و دوابمـنازل وـاثاث الالسك� وثياب ابلدن و

 ].1/172 :اهلندية[ . » ز�وة

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه8/8/1418یه دارالعلوم زاهدان داراالفتاء حوزه علم

ل گوسفند مـرد و این شخص هقبل از تمام شدن سال ده رأس گوسفند از چ
 ده بره نیز دارد

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می
گوسفند داشت یک ماه یا یک روز مانده بود که یک  اگر شخصی در اول سال چهل 

که یک ماه پیش متولد شده  ن مردند و او ده بره سال آنها تکمیل شود، ده تا از گوسفندا
 شود یا خیر؟  آیا بر این شخص زکات واجب می ،بودند داشت

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 ،گوسفندان هستند ها تابع  شود زیرا که بره ، زکات واجب می بعد از تمام شدن سال
  ) چهل بره 10د وگوسفن رأس  30با داشتن  گویا آن شخص در وقت تمام شدن سال ( 

 .شود گوسفند دارد، پس بر او زکات واجب می

 :الدر يفو

 .»لو ناقصاً الواحد و ك�ب ذلمحل وفصيل وعجول اال تبعاً لكب� ولو واحداً و ال يفو«

 :الرد يفو

واخلالف، أي الَمْذكور آنفاً مقيد بما إذا لم »: انلَّْهر«قال يف  »إال تبعاً لكب�«قوهل: «
ار، فإن اكن كما إذا هل، مع �سع وثالث� محًال مسن و�ذلك يف اِإلبِل وابَلَقر ي�ن فيه كب

، كذا يف ادلراية
ً
غار تبعاف للكب� ووجب إمْجااع  ].2/22 :محتارـرد ال. [»اكنت الِصّ
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  : فی الطحطاويةو

مال شاة وسطا ـاكن جيداً لم تؤخذ و يؤدی صاحب ال ن إف » ما لم ي�ن جيداً «:  قوهل«
 :مختارـالدر ال حاشية الطحطاوي عىل[ .»، حبر ال هذهإنت دون الوسط الجتب ن اك�و

1/401.[ 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه29/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

  کردن قیمت وسائل تجارت همراه طال جمع 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
اگر کسـی دو مـثقال طـال داشت و  ،، نیم مثقال است کات از بیست مثقالمقدار ز

 شود یا خیـر؟ رسید، آیـا زکـات در آن واجب می قیمت روز آن دویست هزار تومان می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

گردد. و نصاب طال  که به حد نصاب شرعی نرسد واجب نمی  زکات در طال تا زمانی
مگر در صورتی که اجناس تجاري دیگري نیز  ،باشد گرم می 779/87با اوزان امروزي 

داشته باشد پس در این صورت قیمت اجناس مذکور با قیمت همان مقدار طال یکجا 
 .گردد د. و اگر قیمت مجموع آنها به حد نـصاب برسد زکات واجب می گرد جمع می

 : اهلنديه ويف

اكن أو لم ي�ن و يعترب فيهما ان  لك عرش�ن مثل ذهب نصف مثقال مرضو�اً   �و«
. و�ذا  يوسف ىبأىب حنيفة و أال يعترب فيه القيمة عند مؤدی قدر الواجب وزناً وـي�ون ال

و اكن هل ال يعترب فيه القيمة باالمجاع حىت لما نصاباً ون يبلغ وزنـهأحق الوجوب يعترب  يف
العـي� شـرح  ي. كـذا فـ ز�ةقيمتها مائتان الجتب فيها الابر�ق فضة وزنها مائة ومخسون و

 ].179، 1/178 :اهلندية[ . »الك�
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 :الدر يفو

 .»جعالً ن� ألن الكـل للـتجارة وضـعاً وىل اثلمإو قيمة العرض تضم «

 :الرد يفو

راجع للَعْرض. والَمْع�: أَنّ اهللا تعاىل » وجعالً «راجع للثمن�، وقوهل:  »وضعاً «قوهل: «
 ].2/37 :محتارـرد ال[ .»ح ها ارة والعبد �عل العرض للِتّجارةخلق اثلمن� ووضعهما للتج

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 
 

  شود که در شرکت گذاشته می حکم زکات پولی 

 ، تومان بعنوان عضویت در شرکت تـعاونی واریز نموده 000/30: شخصی مبلغ  سؤال
رسد، آیا  کند به حد نصاب می و این شخص بحدي پول دارد که اگر با مبلغ مذکور جمع 

 شود؟ بر این شخص زکات واجب می
،  اگر جواب مثبت است و امسال پول زکات را داد آیا سال آینده نیز بر همین مبلغ

 شود؟ زکات واجب می
اعضاء در  عاونی بهتواند این مبلغ را پس بگیرد ولی از طـرف شرکت ت در ضمن نمی

رسد و نیز اشیائی از قبیل جو گندم و غیره بعنوان  مقابل مبلغ مذکور اجناس مختلفی می
اي حاصل کند بین  دهند و اگر شرکـت فایده یا بهره امتیاز عضویت با قیمت تعاونی می

 .شود اعضاء تقسیم می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 
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ن با بقیه سرمایه یکـجا جـمع شده و زکات توما 000/30در صورت مذکور باید مبلغ 
م منکر آن هاست و شرکت تعاونی  مبلغ مذکور را بعنوان تجارت دادهآن داده شود زیرا 

رسد پس در  تواند پس بگیرد اما در مقابلش به او جنس می گرچه پول نقد را نمی  ،نیست
را  شود، زکات آن ته میکه در اختیار دارد و شرائط زکات یاف اي  هر سال از تمام سرمایه

 .اداء کند

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه22/1/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 ، زکات واجب نیست  که براي سکونت خریده بر زمینی

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
، آیـا شرعاً بر این  ریده استدر حدود سه سال قبل زید زمینی براي سکونت خود خ

 زمین زکات الزم است یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

  .، زکات نیست در زمین مذکورکه براي تجارت نخریده

  الدر يفو

راهم ـورشطه أي رَشْط افرْتاض أدائها حوالن احلَْول وهو يف ملكه وثمنية ال« مال اكدَلّ
ْصل

َ
نان� تلعينهما للتجارة بأ ّوم  وادَلّ ْمسكهما ولو للنفقة أو الَسّ

َ
اكة كيفما أ اخللقة فتلزم الَزّ

ا رص�اً وال بَدّ من مقارنتها لعقد اتلجارة كما  بقيدها اآليت أو نية اتلجارة يف العروض، إَمّ
سييجء، أو داللة بأن �شرتي عيناً بعرض اتلجارة، أو يؤاجر داره اليت للتجارة بعرض 

 ].2/11 :مختار مع الردـالدر ال[ .»�اً فتص� للِتّجارة بال نية رص

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
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 .قه22/9/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 داشته شده هکه جـهت مـصارف حوائج اصلیه نگ زکات در پولی 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
، یک  ا این پول را به دو قسمت تقسیم کردهشخصی مقداري پول در دست دارد، ام

را بـراي سفر حج خود نگهداشته است و قسمت دیگر را براي ازدواج  قسمت آن
  حال در این پول زکات است یا خیر؟ ،فرزندش در نظر گرفته است

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

زکات  کرده است در آن  پولی را که براي حج و ازدواج دادن فرزندش قبال مصرف
که اکنون در دست او است و نیت دارد که با آن به سفر حج برود   گردد و مبلغی الزم نمی

  یا فرزندش را ازدواج دهد اگر به اندازه نصاب شرعی زکات هستند و بر آن یک سال
) در گذشت یکسال را هنگام حوالن حول (، زی ، در آن پول زکات واجب است گذشته

 . استحوائج اصلیه مصرف نشده 

 :الرد يفو

هُ لينفق منه كل ما حيتاجه فحال احلول وقد بقي معه منه نصاب فإِنَّه يزكي ذلك « كَ سَ إذا أَمْ

لية  قاق رصفه إىل حوائجه األَصْ تِحْ بل لعدم اسْ تَقْ د اإلنفاق أيضاً يف املُسْ الباقي، وإن كان قَصْ

 ].2/11 :مختار مع الردـالدر ال. [»وقت حوالن احلول

 م بالصوابعلأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه22/9/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

را براي   توانــد مـبلغ اضافه ،آیا می فه بر زکات واجبه بعنوان زکات داده اضا
 کند حساب  زکات سال آینده  
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، قبل از حساب کردن  اش سه ملیون تومان است شخصی به گمان اینکه سرمایه
گیـرد زکات سه ملیون تـومان را پرداخت کرده  اش که در ماه رمضان صورت می ایهسرم

آیا پول  ،نماید یک ملیون تومان شده است اش را حساب می است و وقتی که سرمایه
و یا اینکه پول  ،کند  هاي آینده حساب تواند براي زکات سال پرداخت شده اضافی را می

 شود؟ پرداخت شده صدقه محسوب می

 جلواب باسم ملهم الصواب ا

هاي  را بـراي زکـات سال توانـد آن است می را که از مقدار زکات اضافه داده پولی
 .آینده حساب نماید

 :الرد يفو

لو اكن عنده أر�عمائة درهم فأَدّى ز�ة مخسمائة ظاناً �نَّها كذلك اكن »: الولواجلية«و� «
�ادة للسنة اثلانية، ألنَّ  ْن �سب الِزّ

َ
�ادة تعجيًال هل أ ْن َ�َْعَل الِزّ

َ
 :محتارـرد ال[ . ه»اه أم�ن أ

2/29.[ 

 : اهلندية يفو

ر�عمأه درهم فظن ان عـنده مخسمائة فـادی ز�ـات مخسمأة ثم علم فله ان أرجل هل «
 ].1/176 :اهلندية[ . »مـحيط الرسخىس يكـذا فـ  ، �سب الز�ادة للسنة اثلانية

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-ر خدانظ
 .قه15/9/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 ده شده است آیا در سال بعددر آن زکات واجب که یکبار زکات آن دا مالی 
 گردد می

، و بعد از آن در بانک واریز شده و به  که یک مرتبه زکات آن پرداخت شده مالی
  هم زکات دارد یا خیر؟، سال آینده باز  تجارت پرداخته نشده است
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 اجلواب باسم ملهم الصواب 

ها نداشته باشد زیرا دراهم و دنانیر  گرچه نیت تجارت را با این پول  ،، زکات دارد بله
 .گردد این هر سال زکات واجب میدارند بنابر به اعتبار اصل خلقت صالحیت تجارت را

 الدر: يفو

راهم ـْول وهو يف ملكه وثمنية الأي رَشْط افرْتاض أدائها حوالن احلَ  ورشطه« مال اكدَلّ
ْمسكهما

َ
اكة كيفما أ ْصل اخللقة فتلزم الَزّ

َ
نان� تلعينهما للتجارة بأ  .»وادَلّ

 :الرد يفو

كه«قوهل: «
ْ
، والرشط تمام ـأي واحلال أن نصاب ال »وهو يف ِمل مال يف ملكه اتلام كما مَرّ

 ].ط کویته2/11 :ارمحتـرد ال[ .»انِلّصاب يف طر� احلول كما سيأيت

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه16/2/1415داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

  زکات ماشین / زکات درکامیون وکارخانه

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می
 ها از قبیل بنز، باري و اتوبوس و غیره زکلـت است یا خیر؟ آیا در ماشین-1
خرد آیـا در آنــها زکات  کارخانه می شخصی با تمام پولی که دارد کامیون و -2

 شود یا خیر؟ واجب می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

. و اگر براي کرایه  ها را براي تجارت خریده در قیمت آنها زکات است اگر ماشین -1
 . و سواري خریده زکات واجب نیست

کامیون خریده به نیت اینکه آنها را فروخته فایده  اگر تمام پولش راکارخانه و -2
ها جـزو امـوال تـجارت محسوب  کـارخـانه حاصل کند، در این صورت کامیون و
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باشد و اگر به این نیت خریده است که آنها را  شوند و در قیمت آنها زکات واجب می می
به کرایه داده یا  : یعنی  نفروشد بلکه بوسیله آنـها پـول بـدست آورده و امـرار مـعاش کند،

 . گردد براي سواري و استفاده شخصی بگذارد، در اینصورت بر آنها زکات الزم نمی

 : رشحهالتنوير و يوفـ

الدر [ .» أو نية اتلجارة ادلنان� أو السومومال اكدلراهم ـثمنية الرشطه حوالن احلول و«

 ].2/11 :مختارـال

 :الدر يفو

) ما نواه ال يبىق للتجارة ما أي ع« بد مثًال (اْشرتاه هلا فنوى) بعد ذلك (خدمته ثَمّ
اكة. والَفْرق أَنّ اتلجارَة  للِخْدمة (ال يص� للتجارة) و�ن نواه هلا ما لم يبعه جبنس ما فيه الَزّ

ل فإِنَّه ترك الَعَمل فيتم بها ،عمل، فال تتم بمجَرّد انلية  :مختارـالدر ال[ . »خبالف األَوّ

2/14.[ 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه18/6/1414داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 که در بانک گذاشته شده حکم زکات پولی

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 گذاشته شده واجب است یا خیر؟   که در بانک زکات بر پولی

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

شود و شخصی که به بانک  است جزء سرمایه شخصی محسوب می که در بانک پولی
 .شود ، لذا در آنها زکات الزم می گرفتن آنها از بانک است  واریز نموده مالک آنها و قادر به

 علم بالصوابأواهللا 
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 -عفا اهللا عنه-ر خدانظ
 .قه18/6/1414داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 کند  کنند و بعد فرزند فوت می  مادرش حج فرزندي پول داده تا براي

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
تواند به زیارت بیت اهللا برود، شما این  زید به عمرو گفت مادرم مریض است نمی

مقدار پول را گرفته و در بانک واریز نمایید، هر وقت کـه نـوبت شـما رسید از طرف 
 .مادرم حج کنید

رو پول داد تا به نام پدر او به بانک واریز نماید تا او را هم همراه عمرو همچنین به عم
، زید فوت کرده  کرد و بعد از واریز کردن پول عمرو به نام پدر زید پول را واریز  ،بفرستد

 .است و وارث دارد که یتیم هستند
 یند؟شده را بگیرند و بر خود مصرف نماتوانند پول واریز  هاي مرحوم می آیا بچه

 .ها پول نقد دیگري جهت مصرف ندارند که بچه ناگفته نماند

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

کند لذا این هبه و بخشش   زید چون خواسته از این طریق با پدر و مادر خود احسان
در  . گـرفتن مــوهوب له ضـروري است  آید و در هبه قبول و تـحویل بحساب می

اند پس این پول در ملک پدر و مادر  پول را تحویل نگرفتهصورت مذکور پدر و مادر زید 
 . او داخل نشده است

کرده   ها را تحویل بگیرند فوت که زید باشد) قبل از اینکه پدر و مادرش پول واهب (
که قبض عمرو کافی است زیرا در هبه   گفت  توان . نمی این هبه باطل شده استاست بنابر

له شرعاً  کند، البته اگر موهوب  است خودش باید قبض اگر موهوب له شرعاً اهل قبض
 .شود اش ثابت می اهل قبض نباشد مثل بچه و دیوانه پس حق قبض براي ولی
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اند و  پدر و مـادر زیــد) صـالحیت قـبض را داشته ( لهما  در صورت مسئوله موهوب
شود و این  عمرو بر آنها هیچ والیتی نداشته پس قبض عمرو، قبض آنها محسوب نمـی

کنند. و اگر عمرو   که آنها را از عمرو گرفته بـر خـود تقسیم  مال متعلق به ورثه زید است
 شود.  کند بر وي ضمان الزم می  ها را مصرف این پول

 : اهلندية يفو

ملك ـب مقبوضاً حىت ال يثبت ال موهوـن ي�ون الأومنها أی من رشوط اهلبة «
 ].4/374: ديةاهلن[ . »للموهوب هل قبل القبض

 :يضاً أفيها و

 ].4/392: ةاهلندي[ . »يلهإهل القبض فحـق القبض أاكن من  موهوب هل انـال«

 : مجلةـفی رشح الو

،  الصالتنها من ذلك ألب هل قبل القبض تـبطل اهلبة و هوموـذا تو� الواهب أو الإ«
 ].849 ماده: مجلة لرستم بازـرشح ال[ . »موت قبل القبضـالصالت �سقط بالو

 :محتارـفی رد الو

أَنّ الَمْحجوَج عنه إذا لم يوص باحلج ولكنه دفع إىل رجل يلحج عنه ثَمّ مات ادلافع «

وقيدنا ب�ون »: انلهر«مال ابلايق من الرجل و�ن أحرم باحلج. قال يف ـفللورثة اسرتداد ال
نه فأهّل حبجة لو دفع إىل رجل ماًال يلحج به ع»: محيطـال«ما يف ـاآلمر أوىص باحلج عنه ل

مال معه و�ضمنونه ما أنفق بعد موته ألن ـثم مات اآلمر فلورثته أن يأخذوا ما بيق من ال
 ].2/269 :محتارـرد ال[ .»موتـنفقة احلج كنفقة ذوي األرحام تبطل بال

 علم بالصوابأواهللا 

 - عنهعفا اهللا-خدانظر 
 .قه6/5/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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  ا زکات الزم نیستهشوند در آن آوري مـی الیکه براي مدارس دینی جمعامو

 : کرام در مورد مسئله ذیل  فرمایند علماي چه می
تکمیل  شود بـعد از حـوالن حـول ( هائیکه به مدارس دیـنی مـی آیا اموال و کمک

 ) زکات دارند یا خیر؟ سال
 کسانی هستند؟  شود مصارف آنها چه اگر الزم می

اند و حوالن حول نیز شده  که به حد نصاب رسیده  هایی گوسفندان و پول  : یحتوض
 . است

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

شود چونکه اموال موقوفه براي طالب دینی هستند و  هائیکه به مدارس دینی می کمـک
 . این در آنها زکات الزم نیسترمالک مشخصی ندارند بناب

 :الدر يفو

 .»نصاب حو� كمل فرتاضها أی سبب ا  سببهو«
 

 :الرد يفو

رد [ .» كملـمسبلة لعدم الـاخليل السوائم الوقف و فال ز�ة يف »نصاب كمل«:  قوهل«

  ].2/4 :محتارـال

 البدائع: ويف

ملك فال جتب الز�ة يف سوائم الوقف ـفمنها ال :مالـوأما الرشائط اليت ترجع إىل ال«
، واتلمليك يف غ� الملك، وهذـمسبلة لعدم الـواخليل ال

ً
ملك ال ـا ألن يف الز�ة تملياك

 ].2/9 :بدائع الصنائع[ . »يتصور

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
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 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

  کسی را اداء نمود اگر زکات مال  

 : فرمایند علماء دین اسالم در این مسئله چه می
آیا  کند خانمش یا بعد از دسـتور وي زکـات امـوال او را ادا میفردي بدون دستور 

 شود یا خیر؟ زکات اداء می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

کند زکات آن  در صورت اول که بدون دستور خانمش زکات مال او را پرداخت می
 ت آندش زکا ، او از اموال خو که بعد از دستور دادن خانم  شود و در صورت دوم اداء نمی

  .شود می نماید جـایز است و زکـات مـال خـانمش اداء را پرداخت می

 :يف البحرو

متصدق ـولو أدى ز�ة غ�ه بغ� أمره فبلغه فأجاز لم �ز ألنها وجدت نفاذاً ىلع ال«

 ،ط بیروت226، 2/227 :البحر الرائق[ .»م يرص نائباً عن غ�ه فنفذت عليهألنها ملكه ول

 ].2/12 :محتارـا يف رد الكذط کویته  2/210

 : فی البنايةو

البناية رشح [ .»�أمره �وزمره فأجازه ال�وز وأولو ادی ز�ة غ�ه من مال نفسه بغ� «

 ].ط بیروت3/371 :اهلندية

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه22/1/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 زکات منازل 

 : فرمایند علماي دین در مورد مسئله ذیل چه می
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که شخصی چند منزل دارد، بعضی از آنها را بصورت اجاره و بعضی را  در مورد این
بصورت رایگان واگذار کرده است و بعضی دیگر خالی از سکنه هستند. آیا در این منازل 

 ؟ شود یا نه زکات واجب می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

ها  این در اینا به نیت تجارت نخریده است بنابرها ر یرا اینزکات واجب نیست ز
 .  زکات نیست

 اهلندية: يوفـ

 كما ال جتب يف �ؤاجرها ال جتب فـيها الز�ة لو اشرتی قدوراً من صفر يمسكها وو «
نوي ان يـمسكها أو قيمة نصاب وا هلو دخل من أرضه حنطة تبلغ قيمتبيوت الغله و

 ].1/251 :كذا يف قاضيخان. 1/180 الهندیۀ:[ . »ال تـجب فيه الز�ة يبيعها فأمسكها حوالً 

 رشح الوقاية: يفو

ان و اتلجارة ال جتب فيهما الز�ة ولو�ن هل عبد ال للخدمة أو دار ال للسك� و لم ين«
 ].268 ص :رشح الوقاية[ . » حال عليهما احلول

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه15/9/1419ء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفتا

 که براي تجارت نخـریده است زکات در مغازه و منازلی 

 : فرمایند علماي دین در مورد مسئله ذیل چه می
عبداهللا ده مغازه و هشت منزل دارد که به نیت سرمایه خریده است و بـه کرایه نیز 

انچه روزي مشتـري پیدا شود و از قیمت نداده است و فعالً نیت فروش ندارد اما اگر چن
 .فروشد. آیا زکات االن فرض است یا بعد از فروختن منازل روز باالتر بردارد، می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 
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ها و منازل زکات واجب نیست زیـرا اینها را بخاطر درآمدش خریده  در این مغازه
فروشد، اعتباري  ند آنها را میکه اگر به قیمت خوبی به فروش برو  است و این نیتش

 ندارد.

 اخلانية: يفو

ه فحال عليه احلول ال ز�ة هو ينوی انه لو اصاب رحباً يبيعاشرتی خادماً للخدمة و «
م يلؤاجرها من انلاس فحال عليها احلول ال ه�ـذا لو اشـرتی جوالق بـعرشة اآلف درفيه و

 ].1/250 :اخلانية[ . »رحباً يبيعها ال يعتربعزمه انه لو وجد نه اشرتاها للغلة وز�ة فيها أل

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه16/9/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 

 زکات بر مقروض 

رسد اما به همان اندازه و یا بیشتـر از مالش مقروض  شخصی مالش به حد نصاب می
 است بر او زکات واجب است یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

رسد برآن زکات واجب نیست البته اگر  اگر مال اضافی از قرض به حد نصاب نمی
 گردد.  گشت زکات ساقط نمی ، صاحب مال مقروض  بعد از وجوب زکات

 يف التنوير:  قال

 نصاب حو� تام فارغ عن دين هل مطالب مـن جهة العباد، وقال يف كسببه ملو «
 . »لو كفالة أو مؤجالً كز�وة وخراج أو للعبد و اكن هللا   ء: سوا الرشح

 الرد: يفو
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اكة، فلو حلقه بعده لم  »فارغ عن دين«:  قوهل « وهذا إذا اكن ادلين يف ذمته قبل وجوب الَزّ
ين بعد ثبوتها رد [ .»ةجوهر. «»�َْسقط الز�ة ألنها ثبتت يف ذمته فال �ُْسقطها ما حلق من ادَلّ

 .]2/5 :محتارـال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه23/6/1414داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 



 
 

 باب المصارف

 هاي زیادي دارد  که زمین صرف زکات بر شخصی

 : فرمایند علماي دین در مورد مسئله ذیل چه می
 آیا مصرف کردن صدقات و زکات بر شخصی که داراي زمـین و آب بـه ارزش

 باشد جایز است یا خیر؟ سیصد هزار تومان می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

کند زکـات گرفتن براي  کفایت نمی اگر درآمد آب و زمین نفقه و مخارج یک سال را
 باشد.  درست است و فتوي بر قول وي می /وي نزد امام محمد

 : التتارخانية يفو

� اخلانية: أو دار و حانوت �ستغلـها وايض يزرعها، أسئل �مد بن احلسن عمن لـه أر «
غلتها �ساوي ثالثة آالف قال: إن اكنت غلتها ت�يف نلفقته ونفقة عيالـه سنة ال �ل لـه 
أخذ الز�ة، وهو قول أيب حنيفة، وأيب يوسف، و�ن اكن غلتها ال ت�يف نلفقته ونفقة عيالـه 

: لست أنظر يف /الوفاء، قال �مدسنة، قال �مد: �ل لـه أخذ الز�ة إذا اكن بلغ قيمتها 
هذا إىل ثمنها، و�نما أنظر إىل دخلـها، وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ال �ل لـه أخذ الز�ة 

 ].2/71 :كذا يف الشامية 2/277 :الفتاوي التتار خانية[ . »إذا اكن تبلغ قيمتها نصاباً 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه21/7/1419علمیه دارالعلوم زاهدان  داراالفتاء حوزه

 زکات دادن به برادر یا زن پدر

 : فرمایند علماي دین در مورد مسئله ذیل چه می
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تواند زکات مال  در صورتی که خانه و زندگی دو برادر از هم جدا باشد، آیا یکی می
 خود را به برادرش و یا زن پدرش بدهد؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 فرماید: می »محتارـال رد«در  /یعالمه شام

وقيد بالوالد جلوازه بلقية األقارب اكإلخوة واألعمام »  ... و ال اىل من بينهما والد«:  قوهل «
بيه أ�وز دفعها لزوجة : و ىل ان قالإ-واألخوال الفقراء، بل هم أو� ألنه صلة وصدقة. 

  ].ط کویته2/69 :محتارـرد ال[ . »زوج ابنتهوابنه و

عبارات باال ظاهر است که دادن زکات به برادر نه تنها جایز، بلکه بهتر است زیرا در از 
تواند زکات خود را به زن پدر  شود. و همچنین مـی ضمن اداي زکات صله رحمی هم می

 خویش بدهد.

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 ق.ه15/6/1415داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 کسی که مادرش سیده است  زکات دادن به 

 : فرمایند علماي دین در مورد مسئله ذیل چه می
 شخصی مادرش سیده است و پدرش سید نیست آیا جـایز است به او زکات بدهند؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

شود و شخصی که پـدرش سـید نیست با سیده  ، زیرا نسب از پدر ثابت می جایز است
 شود. درش به او سید گفته نمیبودن ما

 : قال ابن عابدين

أن من اكنت أمها علو�ة مثًال وأبوها عج� ي�ون العج� كفؤاً هلا، و�ن اكن هلا «
اكة إيلها فال يعترب اتلفاوت بينهما من جهة  رشف ما، ألن النسب لآلباء، وهلذا جاز دفع الَزّ

 



 وايمحمود الفتا  542

 ].2/346 :محتار باب الكفاءةـرد ال[ . »رشف األم

 علم بالصوابأهللا وا

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه15/11/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 حکم زکات دادن به سید 

 : فرمایند علماي دین در مورد مسئله ذیل چه می
 آیا زکات دادن به سید جایز است یا خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

که   روایتی از امام ابوحنیفه هست» نوادر «در  ، البته دادن زکات به سید جایز نیست
که از بیت المال برایشان مقرر شده بود   اي دادن زکات به سید جایز است زیرا آن سـهمیه

 . قطع شده است
و مفتی به عدم جواز است زیرا علت تحریم زکات به بـنی هاشم غساله  هظاهر الروای

 . که باشد متحقق است مانیو چـرك است نه تقرر خمس و این علت در هر ز
 : در حدیثی از بخاري شریف آمده

َخذَ «
َ
ََسنُ  أ

ْ
ٍّ  ْ�نُ  احل َدقَةِ  َ�ْمرِ  ِمنْ  َ�ْمَرةً  بىلَعِ  ِكٍخ  :انلَّىِبُّ  َ�َقاَل  ، ِ�يهِ  ىِف  فََجَعلََها ، الصَّ

َما - قَاَل  ُ�مَّ  يِلَْطرََحَها - ِكخٍ 
َ
نَّا َشَعْرَت  أ

َ
ُ�ُل  الَ  �

ْ
َدقَة نَأ  ].1/202 بخاري:[ . »الصَّ

 :  مسلم يفو

َدقَاِت  َهِذهِ  إِنَّ « وَْساخُ  ِ�َ  إِ�ََّما الصَّ
َ
ِلُّ  الَ  َو�ِ�ََّها انلَّاِس  أ

َ
دٍ  حت دٍ  آللِ  َوالَ  لُِمَحمَّ  مسلم:[ . »ُ�َمَّ

1/345.[ 

 فتح القدير:  يفو

 ].2/211 :فتح القدير[ . »ىل ب� هاشم هذا ظاهر الروايةإال يدفع و «
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 مختار: ـالدر ال يفو

 . » منعـمذهب اطالق الـ....ثم ظاهر ال هاشم ىل ب�إال و«

 الرد:  يفو

دفع بعضهم  كذل سواء يفلك االزمان و  كذل يع� سواء يف »منعـاطالق ال«:  قوهل «
  ].2/72 :محتارـرد ال[ . » بلعض

 : فی البحر الرائقو

ىل رد رواية إالشارة ال �شـخص للم يـقيده بـزمان وب� هاشم و  اطلق احل�م يفو «
ىل رد الرواية بان إلالشارة ....و زمانه ىل ب� هاشم يفإىب عصمة عن االمام انه �وز ادلفع أ

البحر [ . »منع مطلقاً ـرواية اللن ظاهر اىل هاش� مثله ألإاهلاش� يـجوز هل ان يـدفع ز�ته 

 ].2/247 الرائق:

 :  امداد الفتاوی يفو

هو م لسقوط عوضها وا هله: ال تغرت بما يذكروا من جواز لعل الصحيحوال تفرت و «
ا هعلل حرمت  نهذا القياس نفسه اليتم ألهوًال، ثم أمقابلة انلص  نه قياس يفاخلـمس أل

مرشوعية  انما � حكمة مستقلة يفاخ انلاس ال بتعو�ض اخلمس ههنا وا اوسهن ب�و
س ارتفاع حرمة الز�ـوة ح�م اخلمس فلما لم ب�ن علة لم يلزم من ارتفاع اخلم

 :مفتنيـامداد ال. 1/369 :كذا يف جمموعة الفتاوي 2/28: امداد الفتاوي[ .» فـتأمل حـق اتلأمل

 ].96، 2/89 :حكامامداد األ. 4/288 :احسن الفتاوي 465ص 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه5/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 دن به معـتاد زکات دا

 : فرمایند علماي دین در مورد مسئله ذیل چه می
 ) زکات دادن جایز است یا خیر؟  ، تریاکی ، چرسی هروئینی آیا به معتاد (

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

، مثل برادر، خواهر، عمو، عمه و  دهنده ایز است اما اگر خویشاوندان زکات، ج بله
 تر است بر آنها مصرف شود.اند به ، محتاج خاله

 جممع الزوائد: ويف

 اىل انلىب عن اىب هر�رة «
ً
اذلی بعث� يا امة �مد و  : انه عليه السالم قال مرفواع

ىل غ� هم إ�رصفها ىل صلته وإباحلق اليـقبل اهللا صـدقة مـن رجل و هل قـرابـة �تاجون 
عزاه و 3/120 :جممع الزوائد للهيثمي[ .» يله يوم القيامةإاذلی نفىس بيده الينظر اهللا و

 ].وسطللطرباين يف األ

ها سودمندتر  که پرهیزگارتر بـاشد و یـا بــراي مسـلمان کند  و یا بر شخصی مصرف
 باشد مثل مبلغ یا عالم نیازمند.

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه5/8/1415داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 گیرد  اي اسالمی تعلق میه ز زکات چند درصــد به مدارس و انجمنا

 گیرد؟ هاي اسالمی تعلق می صد به مدرسه دینی و انجمن : از پول زکات چند در سؤال

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

در نـزد احناف یکی از مصارف زکات طالب علوم دینی هستند. و صاحب مال 
 مدرسه دینی از مال زکات خود اختصاص دهد. تواند هر مقدارکه بخواهد به  می
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 الدر: يفو

ْو إِىل َ�ْعِضهم) ولو واحداً من أِيّ صنف اكنـيرصف ال «
َ
 (إِىل لكِّهم أ

ّ
ألَنّ أل  ،مزيِك

 . »اجلنسية تبطل اجلمعية

 الرد: يفو

هذا تعليل : و ، ح ، قال اجلنس أی احلقيقة أی ادلالة ىلع »اجلنسية )ال(ألن «:  قوهل «
اما جواز االقتصار ىلع بعض ، و لك صنف من االصناف السبعة  ناز االقتصار ىلع فرد مجلو

.  مراد باآليه بيان االصنات الىت �وز ادلفع ايلهم، ال تعي� ادلفع هلمـاالصناف فعلته ان ال
 ].2/68 :محتارـرد ال[ . »حبر

علیم فرزندان را جـهت تـربیت و تـ هاي د ینی آن از آنجائیکه اهل مدارس و حوزه
اند: بهتر است پول زکات را به  کنند، فقها نوشته مسلمانان و پیشرفت دین مصرف می

 مدارس و طالب بدهند.

 مختار:ـالدر ال يفو

....أو أحوج أو أصـلح أو أورع أو أنـفع للمسلم� أو من  ىل قرابةإ�ره نقلها اال و «
: اتلصدق ىلع العالم الفق�  معراجـال فـى، و ىل طالب عـلمإىل دار االسالم أو إداراحلرب 

 . » أفضل

 الرد: يفو

 ].2/75 :محتارـرد ال[ . »أی من اجلاهل الفق�، قهستا�«

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه9/11/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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صدقه فطر بـراي زکات براي ائمه مساجد، و یا در ازاي حقوق آنان /گرفتن 
 کسیکه دین مهر بر ذمه اوست  امام مسجد /گرفتن زکات براي 

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می
گوید: به من هر سال حداقل سیصد هزار تومان بدهید و  : امام جماعت می توضیح

 کنم و مردم هم در ماه مبارك رمضان صد هزار تومان زکات اموال گرنه من امامت نمی
 دهند. خود را بیرون کرده به وي می

 ؟ آیا گرفتن این پول براي او جایز است -1
 ؟ آیا براي علماء گرفتن زکات جایز است  -2
بود به او صدقه  که مستحق است و اگر امام نمی گرفتن صدقه فطر براي امامی - 3 -3

 دادند، جایز است یا خیر؟ فطر نمی
؟ براي این  شود یا نه ) گفته می وام (  ، آیا به این دین مهریه زن بر ذمه شوهر است -4

 گرفتن زکات درست است یا خیر؟  مدیون

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

) داراي اموال زائد از نـیازهاي اصلی و  امام باشد یا غیر امام : شخصی که (2-1
در اشیاء عددي ) به حد نصاب  باشد که آن اموال زائد از روي عدد ( ضروري زندگی می

م است یا هتر از دویست در گوسفند دارد و قیمت آنها کم راس  40مثل اینکه  ،ندرس می
مانند   ،رسد رسند ولی قیمت آنها به حد نصاب می اینکه از روي عدد به حد نصاب نمی

که قیمت آنها دویست درهم است گـرفتن زکات بـراي او درست  اینکه دو شتر دارد
زمین و منزل باشد و درآمد آنها خرج یک سال  ، نـیست و اگر شخص مذکور داراي دکان

 . کند براي وي گرفتن زکات جایز است خانواده او را کفایت نمی

 الدر:  يفو

 .»قدر نصاب فارغ عن حاجته االصلية من أی مال اكن كىل غ� يملإال و «

 الشامية:  يفو
 



 547  : باب المصارفةکتاب الزکا

ه الَكْريخ يف �ترصه: : قَْدر احلاجة هو ما ذكر ابلدايع قال يف »فارغ عن حاجته«:  قوهل  «

اكة من هل مسك�، وما يتأثث به يف م�هل وخادم وفرس وسالح  ْن يعطى من الَزّ
َ
ال بأس أ

ْهله، فإن اكن هل فضل عن ذلك تبلغ قيمته مائيت 
َ
وثياب ابلدن و�تب العلم إن اكن من أ

دقة، درهم حرم علي هل أرض يزرعها : سئل �مد عمن  اتلتارخانية �و  -:  ثم قال -ه أخذ الَصّ
أو حانوت �ستغلها أو دار غلتها ثالثة آالف وال ت�يف نلفقته ونفقة عياهل سنة؟ �ل هل 

رد [ .»ملخصاً  هأخذ الز�ة و�ن اكنت قيمتها تبلغ ألوفاً، وعليه الَفتْوى، وعندهما ال �ل ا

 /الشامي وعبارهتا أوضح من عبارة ابن عابدين 2/277 :كذا يف التتارخانية 2/71 :محتارـال

 ].كام مر

، زیـرا در زکات الزم است که از هر  دادن زکات بعنوان اجرت امامت درست نیست

 ].4/294:مفتيـكفاية ال 2/4 :رشحهتنوير و[ نوع عوض و منفعت خالی باشد.

دادن صدقه فطـر به شخصی که صاحب نصاب باشد و نیز به امـام بـه عنوان  -3
که صاحب نصاب نباشد  نباشد، ولی امامی گرچه صاحب نصاب  اجرت صحیح نیست

استحقاق بیشتري نسبت بـه سائر فـقراء در گـرفتن صـدقه فـطر دارد بشـرطی که به 
 جاي اجرت نباشد.

،  گرفتن زکات براي او جایز نیست  که مهر مؤجل بر ذمه او واجب است شوهري -4
 . چونکه مهر موجل مانع از وجوب زکات نیست

 ر: مختاـالدر ال ويف

مؤجل ـلو صداق زوجته ال....أو موجًال و فارغ عن دين هل مطالب من جهة العباد «
 . » للفراق

 : فی الشاميةو

حنيفة  ىبأعن ىل رشح الطحاوی وقال وإمعراج ـال عزاه يف »أو مؤجًال الخ«:  قوهل «
 عن ، زاد القهستا� جهعدمه ومنع وـللك من ال، و الشهيد الرواية فيه قال صدراليمنع و
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 ].2/8 :امداد الفتاوي، 2/6 :محتارـرد ال[ .» الصحـيح أنه غ� مانعاجلواهر و

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه22/1/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

ا/ سفارش به عـامل زکـات/ هآوري زکات توسط چند نفر و تقسیم آن جمع
داري پول ه/ نگ ز پول زکات کردن به معتادان ا کگذاشتن شرط با عامل/ کم

 زکات در بانک

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می
میان فقـراء و ، و بعد از اخذ زکات آن را در تهآوري زکات رف چند نفر براي جمع -1

 ؟ این روش درست است یا نه ،کنند مدارس دینی تقسیم می
کند که کل زکات من یا  عامل سفارش ) به دهنده زکات گوسفند (  اگر صاحب -2

 ؟ قسمتی از آن را به فالن فقیر و مستمند بدهید آیا اجـراي ایـن سـفارش الزم است
 که مبلغی از  دهم اگر صاحب زکات به عامل بگوید زکات را به شرطی به تو می -3

، آیا این شرط  ، یا خویشاوند خود بدهم آن را به من بدهی تا به فالن شخص مستسحق
 جایز است یا خیر؟

اما بیشتر آنها به مواد مخدر  ،کند گوسفند را فروخته و بین عموم فقراء تقسیم می -4
 شود؟ کردن به معتاد در زکات خللی ایجاد نمی باشند. آیا از کمک  معتـاد می

، مواد غذایی گرفته در بین معتادان تقسیم کنند، جایز است یا  اگر عاملین زکات -5
 خیر؟
که شاید تا  ؟ در صورتی در بانک نگهداري شود چگونه استاگر پول زکات  -6

 و اگر پول زکات با سرمایه نگهداري شود چه حکـمی دارد؟  ،یکسال در بانک بماند

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 



 549  : باب المصارفةکتاب الزکا

 بعد: ما أ.  نحمده ونصلی علی رسوله الكريم

 ].361 ص :عزيز الفتاوي[ . : جایز است ج سؤال اول

 : جایز است و اشکالی ندارد و در صورت اول بر وکیل الزم است م و سوم ج سؤال دو
 شود.  که توصیه او را اجراء نماید و اگر به شخص دیگري داد ضامن می 

 البحر: قال يف

ن يتصدق بدينار ىلع فق� مع� فدفعها أمره ألو  : و� القنية من باب الو�لة بأداء الز�ة«
 ه. أ هل اتلعي�الز�وة يضمن و يقم آخر انه فـ، �س رقم بر ىل فق� آخر ال يضمنإ

نهم قالوا: لو قال هللا ىلع ان أتصدق بهذا ادلينار ىلع فالن فله ول ألد لألهالقواعد �شو
 ].ط کویته2/212 ط بیروت، 2/228: البحر الرائق[ . » أن يتصدق ىلع غ�ه

 حاشيته علی البحر: قال ابن عابدين الشامی يف

نهم ، أل ل فيه نظر، فان ما ذكره قياس مع الفارق أقو »ول�شهد لألالقواعد و«:  قوهل «
ن ادلاخل حتت انلذر، أل الفق� غ� معترب يفماكن وادلرهم وـالرصحوا بأن تعي� الزمان و

هنا الو�يل صدق دون اتلعي� فيبطل اتلعي� وتلزم القر�ة وهو أصل اتل�ة وانلذر ما هو قر
سائر  كما يف ىل فالن فليس هل �ـالفته إقد أمره بادلفع اتلرصف من املؤ� و كانما يمل

يله بعد موته ليس هل إأمر الوىص بأن يدفعها انواع الو�لة ونظ�ه لو اوىص بدراهم لفالن و
 ].ط کویته2/212ط بیروت، 2/228 :منحة اخلالق[ .»ىل آخرإن يدفعها أ

تواند به  اد غـذایی میگوسفند را بصورت نقد یا مـو  : قیمت ج سؤال چهارم و پنجم
 فقراء بدهد.

 الدر: يفو

، وتعترب  ز�ة وعرش وخراج وفطرة ونذر و�ـفارة غـ� االعتاق جاز دفع القيمة يفو «
 و �يوم األداء وقاال ، و القيمة يوم الوجوب

ً
الدر . [»هو األصحالسوائم يوم األداء مجااع

 ].1/270 :كذا يف التبيني للزيلعي، 2/24 :مختارـال
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 : الفقه االسالمي نقالً عن البدائع يفو

 �وز اداء الز�ة منه: أن لك ما �وز اتلصدق به  صل عندهم أو القاعدهاألو«
ً
، وما  تطواع

كقماش أو خزب أو سكر أو سمن أو حذاء  عليه لو اعطى الفق� سلعة من السلع ال فال. و
 ].2/891 :الفقه االسالمي[ . »ناو�اً الز�ة صح

که به فقیر پرهیزگار و متقی بدهد،   چه جایز است اما بهتر این استاگر صورت مذکور
کند به او پول نقد ندهد بلکه مواد خوراکی و  ولی باز هم اگر به شخص معتادي داد، سعی

 پوشاك بدهد.
چه زودتر زکات مال خود را به که هر  : بر صاحب مال الزم است ج سؤال ششم

کردن مال زکات از اموال دیگر، زکات اداء  با جدا مستحقین تحویل دهد زیراکه تنها
 شود.  نمی

 البحر: يفو

ىل إىل انه اليـخرج بعزل ما وجب عن العهدة بل البد من األداء إمصنف ـأشار الو «
 ].2/13 :محتارـكذا يف رد الط بیروت. 2/227ط کویته 2/211 :البحر الرائق[ .»الفق�

را در بانک  تواند آن زکات تحویل دهد وي می آوري البته اگر به عامل و مسئول جمع
گردد و از  نگهداري کند زیرا بمحض اینکه زکات را به وي تـحویل داد زکـات اداء می

 شود. ذمه صاحب مال ساقط می

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 15/6/1415داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

تواند خالف آن  ، وکیل نمی ف صدقه یا زکاتکردن مصر در صورت مشخص
 کند عمل

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
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: آنها را به طالب یا به فالن فقیر و  اگر فردي مقداري مال را به دیگري داد و گفت
 شود یا خیر؟ می ، وکیل به فرد دیگري داد آیا ضامن مستمند مشخص بده

 تواند بر پـدر و فرزند خود نکرد آیا وکیل می و اگر صاحب مال مصرف را مشخص
 کند یا خیر؟   اند مصرف که محتاج

 اجلواب باسم ملهم الصواب

تواند به دیگران بدهد  کرده است وکیل نمی در صورت اولیه جهت مصرف را مشخص
 شود. و اگر داد ضامن می

 :  جممع الضامنات يفو

مأمور ىلع غ�هم ـجنس فتصدق ال مر غ�ه بأن يتصدق بالف من مـاهل عـ�ألو  «
 ].159 ص :جممع الضامنات للبغدادي[ .»مأمورـيضمن ال

 : الفقه االسالمی للدكتور وهبة الزحيلی يفو

،  ، فدفعها الو�يل لغ�ه ىل شـخص مـع�إ) بادلفع  مؤ� الو�يلـوان أمره (أی أمر ال «
، هل أن  مع�أن يتصدق ىلع فالن  كمن نذر  ، : قول بأنه اليضمن الن عند احلنفيه ففيه قو

ن الو�يل �ستمد سلطته باتلرصف ، أل : يضمن ل رجحه ابن اعبدين قو. و يتصدق ىلع غ�ه
كمن أوىص لز�د ب�ذا،   ، ىل غ�هإ، فاليملك ادلفع  ىل فالنإقـد أمره بادلفع ، و مؤ�ـمن ال

ط 2/296ط کویته،2/12 :حتارمـرد ال. 2/891:الفقه االسالمي[ . »ىل غ�هإليس للوىص ادلفع 

 ].بیروت

 : التتارخانية يفو

،  ىل فالنإسئل عمر احلافظ عن رجل دفع اىل اآلخر ماًال فقال هل هذا ز�ة ماىل فادفعها  «
 ].2/284 :التتارخانية[.  »هل اتلعي�، و : نعم يضمن؟ قالىل آخر هل إفدفعها الو�يل 

تواند به هرکس که  یکه جهت مصرف مشخص نشده است م  در صورت دوم
 چه پدر و مادر وکیل هم باشد. شته باشد، بدهد و مصرف نماید اگراستحقاق دا
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 : جممع الضامنات يفو

مأمور ىلع أب نفسه أو ابنه جاز ـء من ماهل ودفع ايله فتصدق ال أمره بأن يتصدق �ىش «
 
ً
 ].159 ص :جممع الضامنات[ . »قاضيخان من الوصايا ، كذا يف امجااع

 علم بالصوابأ واهللا

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه15/6/1415داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 زکات دادن به صاحب زمین

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
، در حدود ده نفر عائله دارد و از بینائی و شنوائـی کامال، محروم  شخصی پیر و ناتوان

روز ملک دارد و آب این چاه بیش از سه اینچ  یک شبانهست و شخص مذکور در حدود ا
رساند بلکه باعث ضرر و  باشد و این ملک عـالوه بـر ایـنکه بـه نـامبرده نـفعی نمی نمی

کسب و درآمد ندارد، حاال با توجه به آنچه   بدبختی او شده است و هیچ راهی دیگر براي
 ن جایز است یا خیر؟که بیان شد آیا به شخص مذکور عشـر و زکات داد 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 . به شخص مذکور دادن عشر و زکات جایز است

 التتارخانية: يفو

: أو دار  اخلانية �اراىض يزرعها أو حانوت �ستغلها وسئل �مد بن احلسن عمن هل  «
هل نفقة عياهل سنة ال�ل ا ت�ىف نلفقته وهاكنت غلت : ان غلتها �ساوی ثالثة آالف قال

نفقة عياهل اكنت غلتها ال ت�ىف نلفقته و يوسف وان ىبأحنيفة و بــىأهو قول خذ الز�ة وأ
عليه : و اوی العتابيةالفت �اكن قيمتها يبلغ الوفاً، و خذ الز�ة وانأ�ل هل  ، قال �مد: سنة

 ].2/277 :الفتاوي التتارخانية[ . »الفتوی

 . حمد فتوي داده شده استو در فتاوي دارالعلوم نیـز بر قول امام م
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 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه15/6/1415داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 کند  که امولش را به فرزندانش هبه می گرفتن زکات براي شخصی

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
رسند ولی  که به حد نـصاب می ، او تعدادي گوسفند دارد شخصی امام جماعت است
گرفتن زکات جایز باشد. آیا با این حیله   کند تا براي وي آنها را بر فرزندانش تقسیم می

 گرفتن برایش درست است یا خیر؟  زکات

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

. و چون براي او مـال دیگري  این حیله مکروه است /مطابق نظریه امام محمد
. اما باید دانست اموالی را که به اوالد و  زکات براي وي جایز است گرفتن  ماند، نمی

تواند در هبه و بخشش خود  کننده نمی ، هبه کرده و بر آنها تقسیم نموده  همسرش هبه
کند و آنها را پس بگیرد حتی اگر فرزندان صغیر او آن مال را بعد از این با   رجوع

ت نیست آنها را بگیرد. همچنین پس گرفتن خوشنودي به پدر برگردانند براي پدر درس
آن مال از همسر یا اوالد بزرگسالش بدون رضایت آنها جایز نیست و اموال مورد بحث 

 مانند.  در ملک اوالد و همسرش باقی می

 مختار:ـالدر ال ويف

 . ») أن يهبه لطفله قبل اتلمام ب�م أی من احليل ( منهاو«

 : الشامية يفو

 . » ا ذلی رحم �رم منهههذه اهلبة لكون جوع يف ل�ن اليمكنه الر »الخمنها و«:  قوهل «

 ].2/41 :محتارـرد ال[

 : العالئية يفو
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 ].2/373 :محتارـتكملة رد ال[ . »لو وهب المرأته ال يرجعو«

 التنوير:  رشح ويف

 . » بعد احلول كمستهلـبـعد وجو�ها بـخالف ال كاله ي) فـ ال جتب الز�ةوال (أی و«

 الرد: يفو

ْط،  »بعد احلول«قوهل: « أما قبله لو اْستَْهلكه قبل تمام احلول فال ز�ة عليه لعدم الرَشّ
و�ذا فعله حيلة دلفع الوجوب، كأن استبدل نصاب السائمة بآخر أو أخرجه عن ملكه ثَمّ 

ْدخله فيه، قال أبو يوسف: ال يُْ�ره ألنَّه امتناع عن الوجوب، ال إبطال حق الغ�. و
َ
� أ
 �نَّه األصح » محيطـال«

 وقال �مد: 
�ر، ألَنّ فيه إرضاراً بالفقراء و�بطال حقهم  ي�ره، واْختاره الشيخ محيد ادلين الرَضّ

 ].37 ص :عزيز الفتاوي .2/22 :محتارـرد ال[ .»مآالً 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه22/1/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 آوري اعانات و اعـطاي تشویقی و غیره به سفیر سفارت سفراي مدارس و جمع

 : فرمایند علماء دین اسالم در مسائل ذیل چه می
) جـایز است کـه عـالوه از حقوق رسمی  اعانه جمع کننده آیا براي سفیر مدارس (  -1

اختصاص دهد، یا  آوري شـده را بـراي خـود از کل مال جــمع  4/1یا  3/1دار خود مق
 براي او اختصاص داده شود.

، براي اینگونه سفراي مدارس  گرفتن هدایا و تحفه از مردم در دوران سفارت آیا  -2
 ؟ جایز است

اي از دوستان و آشنایان کاال و امانات خود را بدست او  به هنگام بازگشت عده -3
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کار   کند، آیا این کسـر می  رسهسپارند و سفیر هم تمام کرایه را از پول اختصاصی مـد می
 درست است یا خیر؟

، اعطاي مبلغی به عنوان تشویق و دلگرمی به او جایز است یا  عالوه از حقوق -4
 خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

د عق خیر، چون این معامله عقد اجاره و اجرتش مجهول است در نتیجه این معامله  -1
شود، اما چونکه در اینجا مزد  چه اجرت مثل واجب میرفاسد است و در اجاره فاسده اگ

گیـرد و نیز سفیر از  این چیز دیگري به او تعلق نمیرسد بنابر حقوق مستمري به او می و
آوري نماید و اینکه خودش  نات را براي مدرسه جمعکه اعا  طرف مدرسه وکیل است

 .  ایز استدهد حرام و ناج را براي خود اختصاص می  4/1 یا 3/1 مقدار
بر مدیر مدرسه الزم است که حقوق سفیر را به انـدازه تامـین مـایحتاج متوسط او 

 کند و به او بپـردازد، نه اینکه سفیر دنباله رو خواهشات خویش باشد.   تعیین

 كتابه احكام القرآن:  قال احلصاص احلنفي يف

روي عن عبد اهللا بن عمر أنهم  ،فإنهم السعاة جلباية الصدقة» والعامل� عليها«:  قوهل «

يعطون بقدر عماتلهم، وعن عمر بن عبد العز�ز مثله. وال نعلم خالفا ب� الفقهاء أنهم ال 
 . تفسیر مظهري:3/123 :احكام القرآن[ . »يعطون اثلمن، وأنهم �ستحقون منها بقدر عملهم

 ].ط دهلی4/234

 مختار:ـحاشيته علی الدر ال قال الطحطاوی يف

مال باقياً ـايـابهم مادام الابهم وهاعوانه بالوسط مدة ذفيعطي ما ي�فيه و:  قوهل«
هو حرام لكونه ارسافاً ملبس فـالمشـرب وـالمآلك وـال ال�وز هل ان يتبع شهوته يفو

 ].1/423 :الدر حاشية الطحطاوي عىل[ . »ىلع االمام أن يبعث من يرىض بالوسط، و �ضاً 

کننده  زله عامل بوده و براي عامل و جمعکه سفیر بمن شود به نظر سطحی معلوم می -2
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حمید ساعدي که  ، جایز نیست که براي خود هدایا قبول کـند، بـدلیل حـدیث ابی زکات
،  آوري زکات بـعد از بـازگشت از مأموریت جمع عبداهللا بن اللتبیۀ عامل رسـول اهللا

  وََهَذا ، لَُ�مْ  َهَذا«:  ري مال جدا کرد وگفتمقدا
ُ
 . »ىِل  ْهِدىَ أ

 در این هنگام فرمود: رسول اکرم

ْ�َعثُهُ  اَعِملٍ  بَاُل  َما«
َ
ْهِدىَ  وََهَذا لَُ�مْ  َهَذا َ�يَُقوُل  أ

ُ
فَالَ . ىِل  أ

َ
�ِيهِ  َ�يِْت  ىِف  َ�َعدَ  أ

َ
وْ  أ

َ
 َ�يِْت  ىِف  أ

هِ  مِّ
ُ
ُ�ْهَدى َ�نُْظرَ  َحىتَّ  أ

َ
ْهِ  أ

َ
مْ  إِيل

َ
المارة باب حتريم تاب امسلم يف كرواه البخاري و[ . »؟الَ  أ

 ].7174 :اللفظ للبخاري رقم احلديثاهلدايا و

زیرا که در مسئله  ،اما در حقیقیت قیاس نمودن سفیـر بر عامل درست و صحیح نیست
گرفتن  که بواسطه قبول هدایـا امکان دارد در  ، علت تحـریم متهم بودن عامل است عامل

 گرفتن اموال  ، به متوسط از صاحبان مال  ، مداهنت کند و بجاي گرفتن اموال زکات اموال
 کم ارزش اکتفا نماید.  

 فرماید: می چنانچه عالمه مفتی محمد تقی عثمانی حفظه اهللا تعالی

) عـ� ان العـامل ال�وز هل قبول الـهدية  أی حديث اىب محيد الساعدی دل احلديث ( «
يله إفان الظاهر ان من يهدی  ، ن يتو� العملأيله قبل إاثناء عمله اال من اكن يهدی 

من طبيعة البرش أنه يل� و ، استغالال هلباً ايله و اال تقر كبصفة كونه اعمًال ال يفعل ذل
االعمال فتكون هذه اهلدية  مداهنة يفـىل الإ كيله هدية فر�ما يؤدی ذلإمن يـهدی ـل
اال وجه اهللا  كتىغ بذالاليبيله اال حباً ذلاته وإ، اما من تب� منه انه ال يهدی  اكلرشوة 

 :ملهمـتكملة فتح ال[ . » . ا�شاء اهللا تعاىل وعيد هذا احلديث فالظاهر انه ال يدخل يف

3/310.[ 
زیـرا سفیـري که براي  ،شود در صورت قبول هدایا از طرف سفیـر این علت یافته نمی

در صورت ، والیت اجـبار ندارد تا  رود مثل عامل رسمی آوري زکات و صدقات می جمع
 که بخواهند  قبول هدایا مهم به مداهنت شود، بلکه مردم به رضا و میل خود هر اندازه
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اشکالی  این قبول هدایا براي سفیر هیچبنابر ،کنند کنند و یا اصالً کمک نمی کمک می
 دهنده از دوستان و بستگان سفیر باشد. ندارد بخصوص که شخص هدیه

کرایه هدایا و  که از مال مدرسه در  جایز نیستاین بدیهی است که براي سفیـر  -3
کرایه وسایل شخصی خود هم جایز نیست که از مال   کند، بلکه براي  امانات مصرف

 مدرسه مصرف نماید.
اید که عالوه از حقوق مستمـري اعطاي مبلغی دیگر به عنوان تشویق جایز  پرسیده -4

 است یا خیر؟
، عالوه از حقوق مستمري به  بلغی به عنوان تشویقکه بطور جایزه م  : بله جایز است ج

 شـود. اموال غنیمت بخاطر تشجیع داده میاو داده شود، چنانکه به مجاهدین از 

 الدر: يفو

 . »قتيًال فله سلبه: من قتل و ، فيقول المام أن ينفل وقت القتال حثاً وحتر�ضاً ندب لو«

 الرد: يفو

ط 3/260 :محتارـرد ال[ . » مام الفارس فوق سهمهاتلنفيل اعطاء اال »أن ينفل« : قوهل «

 ].کویته

 علم بالصواب أو اهللا 

 عفا اهللا عنه -خدانظر 
 .قه12/11/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

تواند آن را  بعد از تعیین فقیر از جانب مؤکل در اداي نـذر، وکـیل نمی
 کسـی دیگر بدهد به

خص و آن ش ،که به حوزه علمیه بدهد  د انگشتر طالیی داده: زنی به شوهر خو سؤال
، آیا استفاده از آن براي امام مسجد درست است یا  است انگشتـر را به امام مسجد داده

 خیر؟
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 اجلواب باسم ملهم الصواب 

شوهر) الزم است که انگشتر  و بر وکیل ( ،استفاده از آن براي امام مسجد جایز نیست
 تحویل بدهد. را به حوزه علمیه

 البحر: قال يف

و� القنية من باب الو�لة بأداء الز�ة: لو أمره أن يتصدق بدينار ىلع فق� مع� فدفعها «
. والقواعد �شهد هإىل فق� آخر ال يضمن. ثم رقم برقم آخر أنه يف الز�ة يضمن وهل اتلع� ا

ر ىلع فالن فله أن يتصدق ىلع لألول ألنهم قالوا: لو قال ّ� يلَعّ أن أتصدق بهذا ادلينا
 ].ط کویته2/212 :البحر الرائق[ . »غ�ه

 : حاشيته عـی البحر الرائق يف / قال العالمة الشامی

نهم ، أل ه قياس مع الفارق أقول فيه نظر، فان ما ذكر» ولوالقواعد �شهد لأل«:  قوهل «
  اخل حتتانلذر، ألن ادل ادلرهم والفق� غ� معترب يفماكن وـرصحوا بأن تعي� الزمان وال

 . تلزم القر�ةصدق دون اتلعي� فيبطل اتلعي� وهو أصل اتل، و انلذر ما هو قر�ة

ىل فالن فليس هل إمره بادلفع أمؤ� وهو قد ـاتلرصف من ال كوهنا الو�يل انما يمل
يدفعها  مر الوصـى بانأ: لو اوىص بدراهم لفالن و نظ�ه سائر انواع الو�لة و كما يف �الفته

 ].ط کویته2/212: البحر الرائق منحة اخلالق عىل[ . »ىل آخرإبعد موته ليس هل ان يدفعها 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه1/6/1415داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 زکات دادن به برادران کوچک

اند، ناگفته  گ از او ماندهکوچک و بزر  کرده است و فرزندان  : شخصی فوت سؤال
 توانند به برادران تر می کوچک محتاج و فقیراند آیا برادران بزرگ نماند که فرزندان 

 کـوچک خود زکات بدهند یا خیر؟ 
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 اجلواب باسم ملهم الصواب 

اند دادن زکات به آنها  کوچک به سن عقل و فهم رسیده  در صورت باال اگر بـرادران
 خودشان نباید بدهد بلکه به ولی و سرپرست آنها تحویل دهد. جایز است و گرنه به 

 الدر: يفو

 .»رة جاز ىل صبيان اقار�ه برسم عيد أو اىل مبرش أو مــهدی ابلاكوإدفع الز�ة  «

 الرد: يفو

رد  ] .»ىل و� الصغ�إاال فال يصح اال بادلفع أی العقالء و» قار�هأىل صبيان إ:  قوهل «

 ].2/76 :محتارـال

 الدر:  يفو

 . »ما والدهمن بين -ىل إ -و ال.....«

 الرد: يفو

وقيد بالوالد جلوازه بلقية األقارب اكإلخوة واألعمام واألخوال  »من بينهما والد«  : قوهل «
 ].2/69 :محتارـرد ال[ . »الفقراء، بل هم أو� ألنه صلة وصدقة

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه3/6/1415ه علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفتاء حوز

 که زکات دادن به آنها جایز نیست   خویشاوندانی

 : فرمایند علماء دین اسالم در مسئله ذیل چه می
 ؟  کدام یک از خویشاوندان را زکات دادن جایز نیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 باشد. به افراد ذیل زکات دادن جایز نمی
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 . ، مـادر بزرگ پـدري و مادري در، مادر، پدر بزرگ پدري و مادرياصول) مانند پ ( -1
 . ، نوه پسري پسـر، دختر) نوه دختري وع) فرزندان ( فر (  -2
توانند به یکدیگر زکات بدهند حتی پس از طالق تا  همسر و شوهر) اینها نمی ( -3
 باشد. نمیکه عدت به پایان نرسیده اگر به یکدیگر زکات دهند نیز جایز   زمانی

 التنوير: قال يف

 .» ولو مبانة « : فی الرشحو .» و زوجيةأبينهما والد  -ىل إ-ال....و «

 الرد:  يفو

رد . 4/279 :احسن الفتاوي[ . »العدة ولو بثالث نهر عن معراج ادلراية ی يفأ«

 ].2/69 :محتارـال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه18/1/1418دارالعلوم زاهدان داراالفتاء حوزه علمیه 

کسی دیگر بـدون اجازه حق تصرف را  در اموال جمع شده توسط سفیر آیا
 دارد یا خیر؟

رود از خطیب مسجد نوبت جمعه گرفته و  : یک نفر از طرف حوزه علمیه می سؤال
کرده است و خطیب او را تأیید و یا رد   کمک   آوري جمع سخنرانی نموده است و اعالن

اند و بعد از تمام شدن نماز جمعه هنگام شمردن  کـرده کمکی جمع  رده است و مردمنک
، یک سهم براي فقرا و یک  کرده است  حصه تقسیم ها را به سه  ها، امام جمعه پول پول

گفته  است و وقـتی سفیر به او ه محل و یک سهم به این سفیر دادهسهم براي مدرس
که جایز است و   گفته امام جمعه در جواب  ،یز نیستکار شما خالف شرع است و جا این

؟ امید  که بر عدم جواز فتوي بدهد. آیا فرمایشات خطیب صحت دارد یا نه  کسی نیست
 است که مسئله را بـا دالیل روشـن فرمایند.
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 اجلواب باسم ملهم الصواب 

ن پولی دهد تا آ در مسئله مورد بحث صاحب مال سفیر مدرسه را وکیل خود قرار می
، در مـورد آن اعالن شده است  که  دهد بر طلبه و نیازهاي همان مدرسه راکه به او می

 خرج نماید.
چـه صاحبان پول جـا اگـر تواند برخالف دستور موکل عمل نماید ایـن و وکیل نمی

 .  گرفته است اند اما عمال وکیل قرار صراحتاً سفیر را وکیل قرار نداده

 البحر: قال يف

القنية من باب الو�لة بأداء الز�ة: لو أمره أن يتصدق بدينار ىلع فق� مع� فدفعها  و�«
. والقواعد �شهد هإىل فق� آخر ال يضمن. ثم رقم برقم آخر أنه يف الز�ة يضمن وهل اتلع� ا

لألول ألنهم قالوا: لو قال ّ� يلَعّ أن أتصدق بهذا ادلينار ىلع فالن فله أن يتصدق ىلع 
 .  »هغ�

 حاشيته علی البحر: يف /قال ابن عابدين الشامي

نهم قول فيه نظر فان ما ذكره قياس مع الفارق ألأ »والقواعد �شهد لالول«:  قوهل «
ن ادلاخل حتت انلذر ما انلذر، أل معترب يف ماكن والفق� غ�ـالرصحوا بأن تعي� الزمان و

هنا الو�يل انما ي� وتلزم الـقر�ة وصدق دون اتلعي� فيبطل اتلعصل اتلأهو هو قر�ة و
سائر انواع  كما يف ىل فالن فليس هل �الفتهإقد أمره بادلفع مؤ� وـاتلرصف من ال كبمل

يله بعد موته ليس هل أن إا هامر اوىص بأن يدفعالو�لة ونظ�ه لو اوىص بدراهم لفالن و
 ].2/212 :البحر الرائق مع حاشيته منحة اخلالق[ .»ىل آخرإيدفعها 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه26/5/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 باشد که داراي اموال زیاد می گرفتن زکات براي شخصی

باشد و اموال دیگري هم دارد اما اموالش  شخصی داراي زمین و گوسفندان زیادي می
 ن شخص دادن زکات درست است یا خیر؟ رسد. آیا به ای هر یک به حد نصاب نمی

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

رسد  اگر اموال شخص مذکور غیر از حوائج اصلیه به حد یک نصاب از روي عدد می
رسد  کامل نـیست امـا قیمتش بـه دویست درهم می  و یا اینکه از روي عدد، یک نصاب

 . و زکات جایز نیستگـرفتن عشر،   شود و براي غنی این شخص غنی محسوب مـی

 الدر: يفو

الدر [ . »قدر نصاب فارغ عن حاجته االصلية من أی مال اكن كىل غ� يملإال و «

 ].2/70 :مع الرد محتارـال

تكلم عليه ؟ و م النصابأ، هل تعترب القيمة  ذكر العالمة الشامی االختالف بني الفقهاءو

 : قولهالرافعی ب

ائم ان لم تبلغ نـصاباً مـن حيث اعدادها كثالث من تعترب) القيمة يف السو انما (و «
نه  ا ان ساوت مأىت درهم منعت صاحبها عن أخذ الز�وة ال أهاالبل سائمة ينظر اىل قيمت

 ].1/141 :محتارـالتحرير ال[ . » مالـىل القيمة مع وجود اصـل انلصاب من ذلك الإيلتفت 

هایش  شد اگر چنانچه درآمد زمینبا اما در مورد اینکه شخص مذکور داراي زمین می
چه گرفتن زکات براي او درست است اگرکند  نفقه یکسال خانواده او را کفایت نمی

 ها بیـش از حد نصاب باشد. قیمت زمین

 التتارخانية:  ويف

: أو دار  اخلانية راىض يزرعها أو حانوت �ستغلـها و�سئل �مد بن احلسن عمن هل ا «
اكنت غلتها ت�ىف نلفقته ونفقة عياهل سنة ال �ل هل  : ان  ف قالغلتها �ساری ثالثة آال

نفقة عياهل اكنت غلتها ال ت�ىف نلفقته و  يوسف وان حنيفة واىب بـىأو قـول هخذ الز�ة وأ
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عليه : و الفتاوی العـتابية و�  ، اكن قيمتها يبلغ الوفاً  انخذ الز�ة وأ: �ل هل سنة قال �مد
 ].2/277 :التتارخانية الفتاوي[ . » الفتوی

در امداد الفتاوي نظر خود و استادش را بر قول امام  / نیز عالمه اشرفعلی تهانوي
که اگر زمین براي محصول و   ، کرده و در آنجا این توضیح را اضافه نموده  بیان /محمد

و اگر بـراي مـحصول و درآمد است محصولش  ،در آمد نیست پس قیمتش اعتبار دارد
، بمقدار نصاب  کردن نفقه یکسال خانوداه دارد بنابراین اگر محصولش بعد از جدا اعتبار

 ].2/30 :امداد الفتاوي[ تواند زکات بگیرد. رسد می نمی

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه1/1/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 



 
 

 باب العشر

 والتوجوب عشر یا نصف عشر بر محص

 فرمایند علماي دین و مفتیان شرع متین در این مسئله: چه می
شود و بـراي  کاشت می که معموال دیم   کشت زیره درباره  یکی از علماي خراسان (

شود، البته درآمد و  مخارج آن تا زمان بدست آوردن محصول هزینه زیادي مصرف می
باشد)  کند و زیادتر می رق میکشاورزي خیلی ف قیمت آن هم نسبت به سایر محصوالت 

باشد و در  نـصف عشر) می ( 20/1دهد که عشر آن به علت مخارج زیـاد  فتوي می
کند که در زیره  روستاهاي اطراف شهرستان تایباد این مسئله را بعنوان مژده اعالن می

 . لذا متمنی است این مسئله را مفصل و مدلل بیان فرمائید. نصف عشر است

 ملهم الصواب  اجلواب باسم

، دلیل  واجب است  ) 10/1شوند در آنـها عشـر ( محصوالتی که از آب باران آبیاري می
 که آنحضرت که در صحاح سته غیر از مسلم شریف روایت شده   آن حدیثی است

 فرمایند: می

َماءُ  َسَقِت  ِ�يَما« ُعيُونُ  السَّ
ْ
وْ  َوال

َ
�ًّا اَكنَ  أ ُعرْشُ  َ�رَثِ

ْ
ُعرْشِ  نِْصُف  بِانلَّْضِح  ُسىِقَ  َوَما ، ال

ْ
 .»ال

 ].2/801 :ادلتهالفقه االسالمي و. 4/157: وطاررواه اجلامعة اال مسلم، نيل األ[

 : السالمی الفقه ا يفو

لفظ  �عروقه من ماء قر�ب من غ�سىق و مطر أو �رشبـ: ما �سقيه ال العرثیو «
 ].2/801 الفقه االسالمی:. [»بعالً 

اند که مـحصوالت خـواه عشري باشد  حصوالت زمین نوشتهفقهاء احناف در مورد م
کردن مخارج آن از قبیل مزد کارگر،   را باید قبل از بیرون ، عشر آن و یا نصف عشري

 کرایه تراکتور، و غیر ذالک اداء نماید.
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 فرماید: می /عالمه ابن نجیم »كنز الدقائق«فقیه بزرگ احناف شارح 

ال حتسب أجرة العمال ونفقة ابلقر و�ري األنهار وأجرة  أي »مؤنـوال ترفع ال«قوهل:  «
مؤنة فال مع� لرفعها. ـاحلافظ وغ� ذلك ألن انليب ح�م بتفاوت الواجب تلفاوت ال

أطلقه فشمل ما فيه العرش وما فيه نصفه فيجب إخراج الواجب من مجيع ما أخرجته 
صفه ثم �رج الواجب من األرض عرشاً أو نصفاً إال أن ما ت�لفه يأخذه بال عرش أو ن

ط 2/53: محتارـومثله يف رد ال 2/238 :البحر الرائق[ . »ابلايق كما توهمه بعض انلاس

 ].کویته
سو  «را  که در اصطالح آن  گویند در کشت زیره و اصالح آن که بعضی می  و آنچه

اعتباري  نامند هزینه هنگفتی را در بر دارد، شرعاً هاي هرز می کردن علف یعنی دور»  کردن

قبال  »البحر الرائق«نماید چنانکه عبارت  را رد می ندارد، زیـرا عبارات صریح فقهاء آن

کنیم پس تنها در سو کردن نیست بلکه اصالح  ذکر شد. و اگر هزینه و مخارج را اعتبار
گیرد ولی با توجه  هاي آب و درو کردن در بسیاري از مناطق هزینه زیادي در بر می جوي

 اند. را اعتبار نکرده آن /قهاءبه آن ف
، با توجه به اینکه محتواي آن از نظر فقه  پخش شده»  مژده «که به عنوان  اي اطالعیه

باشد زیرا کلمه مژده در هنگام رفع بال  حنفی اعتباري ندارد بلکه عنوانش نیز درست نمی
اي آن هیچ شود و زکات و عشر یک تکلیف شرعی است و در اد کار برده می و مصیبت به

 ها دوري جوید. باشد. باید یک فرد مسمان از چنین عنوان نوع مصیبت و بالئی نمی

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه6/5/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 عشر محصول آب سد

 شود یا نصف عشر؟  : در محصول آب سد، عشر واجب می سؤال
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 ملهم الصواب اجلواب باسم 

شود که مدار وجوب عشر و یا نصف عشر بر کثرت و  در پاسخ این سؤال گفته می
تر باشد آنجا  : در جائیکه مشقت و تکلیف آبیاري کم باشد، یعنی قلت مخارج آبیاري می

گردد  شود و در مواردي که مشقت بیشتر باشد نصف عشر واجب می عشر واجب می
 . ها یا بوسیله موتور پمپ مانند آبیاري با دلو از چاه

 : البدائع يفو

فما سيق بماء السماء، أو سيق سيحاً ففيه عرش اكمل، وما سىق بغرب أو دايلة أو سانية «
مؤنة ـوألن العرش وجب مؤنة األرض فيختلف الواجب بقلة ال ففيه نصف العرش ...،

 ].2/54 :مختار مع الردـكذا يف الدر ال. 2/62 :بدائع الصنائع[ . »و�رثتها

چه مشقت وجود دارد ولی این مشقت جزء آبیاري در بستن سد و استفاده از آن اگر
 باشد.  شود بلکه این از قبیل احیاء و آبادي زمین می محسوب نمی

 : مغنی البن قدامةـال يفو

نها ت�ون من مؤنة تقل ألـن النقصان الز�وة أل السواىق يفحفر االنهار وال يؤثر و «
�ول ىل ساق �سقيها وإ، ال يؤثر احتياجها  �ذالكرض وال تتكرر لك اعم وحياء األأمجلة 

 ].2/559 :مغني البن قدامةـال[ . »ن ذلك البـد منهنـواحيها أل يماء فـــال

 علم بالصوابأواهللا 

 -نهعفا اهللا ع-خدانظر 
 .قه8/6/1414داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 وق امامت / دین مانع وجوب عشر نیست دادن عشر و زکات به جاي حق

 ، به امام جماعت دادن عشر و زکـات درست است؟ آیا به عنوان اجرت امامت
اند که سهمیه هر  شانزده نفر در چاهی شریک هستند، و آنها دو ملیون تومان مقروض

باشد و آنها در هر سال باید بیست هزار تومان پرداخت  نفر بیش از صد هزار تومان می
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آید صرف  که از آن بدست می کشد و محصولی که این حدوداً تا پنج سال طول می نندک
ماند. آیا در محصول این چاه عشر  شود و براي خودشان چیزي نمی چاه و قرض آنها می
 واجب است یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 .تندشود زیرا که قرض و دین مانع وجـوب عشـر نیس ، نصف عشـر واجب می بله

 الدر: قال يف

 :كذا يف الفقه االسالمي. 2/54 :مختارـالدر ال[ . » �ـب مع ادلينو�ؤخذ من الرت�ة و «

2/5.[ 

 : البدائع يفو

ظاهر «و�ذا عدم ادلين ليس �رشط لوجوب العرش ألن ادلين ال يمنع وجوب العرش يف  «
 ].2/57 :بدائع الصنائع[ . »معهودة، وقد مىض الفرق فيما تقدمـخبالف الز�ة ال» الرواية

 ]4/294 :مفتيـكفايت ال[ . دادن عشر و زکات به عنوان اجرت امامت جایز نیست

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه12/6/1414داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 عشر در تمام محصول واجب است 

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
کردن مخارج زمین در ما  شود یا بعد از بیـرون  یا عشر در کل محصول واجب میآ

 گردد؟ بقی واجب می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

بـر تمام درآمد و محصول زمین عشر واجب است و باید عشر قبل از بیرون نمودن 
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 مخارج ادا گردد.

 الرد حتـت قول الدر: يفو

عرش يف األول ونصفه يف اثلا� بال ر�ع أجرة العمال أي �ب ال »بال رفع مؤن«قوهل:  «

يع� ال يقال »: الَفتْح«قال يف ». درر«ونفقة ابلقر و�رى األنهار وأجرة احلافظ و�و ذلك. 
مؤنة، بل �ب العرش يف اللك ألنه عليه ـبعدم وجوب الُعرْش يف قدر اخلارج اذلي بمقابلة ال

الم ح�م بتفاوت الواجب الة والَسّ مؤنة اكن الواجب ـولو رفعت ال ،مؤنةـتلفاوت ال الَصّ
مؤنة ـواحداً وهو العرش دائماً يف ابلايق، ألنَّه لم ي�ل إىل نصفه إال للمؤنة وابلايق بعد رفع ال

 فعلمنا أنه لم يعترب 
ً
ال مؤنة فيه، فاكن الواجب دائماً العرش، ل�ن الواجب قد تفاوت رشاع

 عدم عرش بعض اخلارج وهو ا
ً
ْصًال ـلقدر الرَشْاع

َ
 :محتارـرد ال. [»هامساوي للمؤنة أ

2/56.[ 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه12/6/1414داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 عشر در عسل

کنند و این زنبورها از زمین عشري و موات  : مردم زنبور عسل نگـهداري می ال سؤ
باشد، آیا در  ات می هاي مو نصف غذاي آنها یا بیشتر آن از زمینشاید  ،کنند  می استفاده

 عسل مذکور عشر واجب است یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

، کـم باشد یا زیاد، عشر واجب است و فرقی ندارد این عسل در کوهستان و  در عسل
واجب است  که در آن خراج البته در زمینی ،هاي عشري و موات جنگل باشد یا در زمین

 گردد. در عسل آن چیزي واجب نمی
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 مختار:ـالدر ال يفو

رْض غ� اخلراج ولو غ� ُعرْش�ة كجبل ومفازة، «
َ
�ب العرش يف عسل و�ِْن قل أ

خبالف اخلراجية ئلَالّ �تمع الُعرْش واخلراج و�ذا �ب الُعرْش يف ثمرة جبل أو مفازة إِن 
يدمحاه اإلمام ألنَّه مال َمْقصود، ال إِ   . »ْن لم �مه ألنَّه اكلَصّ

 الرد: يفو

نه ال ، أل جو�ه كون الرض خراجيةمانع من وـىل ان الإأشار »  أرض غ� اخلـراج«:  قوهل  «

وال خراجية كـاجلبل مـا ليست بـعرش�ة ، فشـمل العشـر�ة و �تمع العرش واخلراج
مذكور وهو العسل واثلمرة، ـىل الإالضم� اعئد  » ان محاه االمام«:  قوهل  .... مـفازةـالو
ْهل احلرب وابلغاة وقطاع الطر�ق، ال عن لك أحد، فإن ـالظاهر أن الو

َ
مراد احلماية من أ

 ].2/53 :محتارـرد ال[ . »مسلم� عنهـثمر اجلبال مباح ال �وز منع ال

 :/قال الرافعی

هل احلرب أراد احلماية من مــالظاهر ان ال» .... مراد احلماية. الخـاهر ان الالظو«:  قوهل «
ال �سقط االباحة بلعضهم بوقوع مسلم� وـ، ألن ثمار اجلبل مباحة لاكفة ال فقط

مسئلة يف اعالء ـتفصيل الو 1/137 :محتارـرد ال مختار عىلـالتحرير ال[ . »معصيه منهـال

ة فقه الزكا. 1/418 :مختارـالدر ال طحطاوي عىل. 2/62 :بدائع الصنائع. 9/77 :السنن

 ].1/450 :للقرضاوي

 علم بالصوابأ واهللا

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه13/2/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 ن  عشر در زعفرا

تر از آن عشـر واجب است  باشد در کـم من مـی 3: آیا از مقدار معین زعفران که  سؤال
 یا خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

که باشد در آن  در زعفران نصاب معینی وجود ندارد و به هر مقدار /ظمنزد امام اع
 . عشر الزم است

 البحر: يفو

، اال  �قاءرض العرش ومسىق سماء وسيح بال رشط نصاب وأعسل  ی العرش يفأ�ب  «
 .» احلشيشالقصب واحلطب و

 :كنز الدقائقالبحر الرائق رشح [ . »فمذهب االمام »بال رشط نصاب و�قاء «:  ما قوهلأو«

2/237.[ 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه20/6/1414داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 عشر سهمیه دروگر 

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 ؟ کند، عشر سهمیه بر عهده کیست می دروگـري در مقابل نصف یا ثلث یا ربع درو

 لهم الصواب اجلواب باسم م

کردن حق دروگر از تمام محصول عشر بدهد و پس از آن   باید مالک قبل از بیرون
 باشد. : عشر سهمیه دروگـر بر مالک زمین می کند، خالصه اینکه سهمیه دروگـر را بیرون 

 : رشح الوقاية يفو

  زرعو نصفه ال انه يرفع مون الأی جتب الوظيفه و� عرش اللك أپالرفع مون الزرع  «
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ط 1/294 شرح وقایۀ:[ . » و نصفهأ� عرش ابلاىق اكجر احلصاد و�وه ثم يعطى الوظيفه و
 ].پاکستان

 الدر: يفو

 .» لك اخلارج ر تلرص�هم بالعرش يف �ال اخراج ابلذبال رفع مؤن أي لكف الزراع و «

 الرد: يفو

 رفع اجرة العمال اثلا� بال نصفه يفول واأل أی �ب العرش يف »بال رفع مؤن«:  قوهل «
 ].2/56 :محتارـرد ال. [»نـحو ذلكو�ری األنهار واجرة احلـافظ و نفقة ابلقر و

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه12/6/1414داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 عشر بر موجر است یا مستأجر

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 موجر است یا بر مستاجر؟ عشر بر 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

در مقابل  گیرد که موجر می شود زیرا اجرتی در این زمان عشر بر مستاجر الزم می
 . دارد خیلی کم است میمحصوالتی که مستاجر بر

 يف الدر:و

 �و ، مسـتأجر كمستع� مسلمـقـاال عــ� الموجر كخراج مـوظف وـالعرش ىلع الو «
 .»�قوهلما نأخذ: و ریاحلا

 الرد: يفو

ُت: ل�ن يف زماننا اعمة األوقاف من القرى وال »و�قوهلما نأخذ...«:  قوهل«
ْ
مزارع ـقل
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مثل حبيث ال تيف األجرة، ـلرضا الُمْستأجر بتحمل غراماتها ومؤنها �ستأجرها بدون أجر ال
اء بقوهلما يف ذلك مقاسمة، فال ينبيغ العدول عن اإلفتـوالأضعافها بالعرش أو خراج ال

مة جلهة الوقف وال يشء ـمثل بناء ىلع أَنّ اإلْجرَة سالـألنَّهم يف زماننا يقدرون أجرة ال
ا لو اعترب دفع العرش من جهة الَوقْف وأن ال مستأجر ليس عليه ـعليه من عرش وغ�ه، أَمّ

ْجرَة ال
ُ
ْجرة فإَنّ أ

ُ
أم�ن أخذ األجرة مثل تز�د أضعافاً كث�ة كما ال �ىف، فإن ـسوى األ

 فبقوهلما ل
ّ
ر الواضح اذلي ال يقول به ـاكملة يفىت بقول اإلمام، و�َال ما يلزم عليه من الرَضّ

 ].2/60 :محتارـرد ال[ . »أحد، واهللا تعاىل أعلم

 : ، بعد ذكر االختالف بني االمام وصاحبيه سالمی للزحيلیالفقه اإل يفو

�ه افىت نفع للفقراء وجبت عليه ومستأجر أـفان اكن ا�اب الز�ة ىلع ال «
 ].2/820 :ادلتهالفقه االسالمي و[ . » متأخرونـال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه8/7/1415داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

عشر بر موجر است یا بر مستأجر/ اگر زمین را بعد از بذر کاري فروخـت عشـر 
 شود؟ میکسی واجب  بر چه 

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می
زار تومان به بکر هشود، در مقابل پـنجاه  زید زمینی را که بوسیله رودخانه آبیاري می

 دهد. اجاره می
،  بکر این زمین را کاشته و به اندازه پانصد هزار تومان محصول برداشت کرده است -1

 آیا عشر بر زید است یا بر بکر؟
 گرفته زکات واجب است یا عشر؟  که زید در پولیآیا  -2
فروشد، عشر این  زید زمینش را با مشخصات مذکور، پس از بذرکاري به بکر می - 3

 



 573  : باب العشرةکتاب الزکا

 . کسی واجب است محصول بر چه

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

شود لذا در این صورت عشـر بر بکر الزم  نزد صاحبین عشر بر مستاجر الزم می -1
 . است

 :الدر يفو

 :شود هاي زیر وارد می بر این قول اعتراض( موجرـالعرش ىلع الو« 
 .باشد عشر همیشه بر زارع واجب می  -1
آید  اگر بگوییم که بر موجر الزم است در صورتی که اجرت زیاد باشد الزم می -2

که بعد از حوالن حول بر همان اجرتی که عشر واجب شده در آن زکات واجب بشود، 
 .ک امر استگویا دو وظیفه در ی

موجر  گویا وجوب عشر موقوف است بر دانستن این که اجرت اگر زیاد است بر -3
 . مستأجر الزم شود این هم درست نیست واجب شود و اگر نه بر

اینکه اگر موجر اجرت را در نیازهاي خود خرج کرد حاال باید مقدار عشر را  -4
 .)کرده به فقرا تحویل دهد قرض 

هلما  �قو: و احلاوی �، و مسـتأجر كـمستع� مسلمـلقاال عـ� اكخراج مؤظف و
 .»نأخذ

 : الشامية يفو

فتاواه و�ذا  اكخل�الرم� يف متأخر�ن ـ: ل�ن أفىت بقول االمام مجاعة من ال قلت «
ُت: ل�ن يف زماننا  - ن قالأىل إ -مفىت دمشق  كتلميذ الشارح الشيخ اسماعيل احلـائ

ْ
قُل

مزارع لرضا الُمْستأجر بتحمل غراماتها ومؤنها �ستأجرها ـاعمة األوقاف من القرى وال
مقاسمة، فال ـأضعافها بالعرش أو خراج ال مثل حبيث ال تيف األجرة، والـبدون أجر ال

مثل بناء ىلع أَنّ ـينبيغ العدول عن اإلفتاء بقوهلما يف ذلك ألنَّهم يف زماننا يقدرون أجرة ال
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ا لو اعترب دفع العرش من مة جلهة الوقف وال يشء ـاإلْجرَة سال عليه من عرش وغ�ه، أَمّ
ْجرَة الـجهة الَوقْف وأن ال

ُ
ْجرة فإَنّ أ

ُ
مثل تز�د أضعافاً كث�ة ـمستأجر ليس عليه سوى األ

 فبقوهلما ل
ّ
ما يلزم ـكما ال �ىف، فإن أم�ن أخذ األجرة اكملة يفىت بقول اإلمام، و�َال

ر الواضح اذلي ال يقول به  ].2/60 :محتارـرد ال[ . »أحد، واهللا تعاىل أعلم عليه من الرَضّ

 شود.  ) اگر سال بگذرد زکات واجب می تومان 500000. (  بر آن پول -2
فروشند در ایـن صورت  را مـی صول پخته و بدست آمده است بعد آناگر مح -3

 . ، عشر بر مشتري است عشـر بر فروشنده است ولی اگر محصول هنوز بدست نیامده

 مختار:ـالدر ال يفو

 . » ابلائع  لو بـعده فع�مشرتی وـ، ان قبل ادراكه فالعرش ىلع ال ولو باع الزرع «

 : الشامية يفو

مشرتی باذن ابلائع حىت ادری ـتر�ه الذا باعه وإشمل ما ذا باع الزرع وحده وإثم هذا  «
 ].2/60 :محتارـرد ال[ . » مشرتیـفعندهما عرشه ىلع ال

 ابعلم بالصوأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه12/6/1414داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 کاه و پخل و عشر آن  فروختن 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
(فرهنگ عمید)   )کوبیده نشده است کاه درشت که هنوز آیا خرید و فروشگاه و پخل (

 شود یا خیر؟ جب میر قیمتش عشر واجایز است یا خیـر؟ آیا د

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

، علت جواز آن این  کاه و پخل جایز است و در آن عشر هم واجب است  فروختن
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 مجلةـالدر شرح  ،آید کاه و پخل بجهت آبیاري و پرورش مالک زمین بوجود می  که  است

 نویسد: می 211در ذیل ماده 

انلاس  «ث حلدي كملـبطالن بيعها فلعدم ال اجارتـها، امامراىع وـيضاً بيع الأ�طل و «
ع�  كامـا بـطالن اجارتها فالنها ىلع استهال  »الالكء و انلـارماء وـرش�ء ىف ثالث ال

مجلة ـرشح ال[ .»بية ملكه جاز بيعه ذا نبت الالكء بنفسه اما لو انبته �سىق أو ترإوهذا 

 ].211ه: ماد لرستم باز

هدف از زراعت در این زمـان گندم است  و علت وجوب عشـر اینکه چنانچه
 شود. این در کاه و پخل هم عشر واجب میکاه و پخل نیز مقصوداند، بنابر  همچنین

 الدر: يفو

يقصد : اال فيما ال  ن قالأىل إ...  �ب الُعرْش (يف ثمرة جبل أو مفازة إِن محاه اإلمام) و «
 . ».... تنب الخبه استغالل األرض �و حطب وقصب وحشيش و

 يف الرد:و

مصِنّف اكلك� وغ�ه ـأشار إىل أن ما اقترص عليه ال »إال فيما ال يقصد الخ«قوهل:  «
مراد به ذاته بل لكونه من جنس ما ال يقصد به اْستغالل األرض اغبلاً، وأن ـليس ال

ح به بعده قوهل: ـال  »وتنب الخ...«مدار ىلع القصد حىت لو قصد بذلك وجب الُعرْش كما رَصّ
غ� أنه لو فصله قبل انعقاد احلب وجب العرش فيه ألنه »: الَفتْح«موحدة، قال يف ـبابلاء ال

 ].55، 2/53 :محتارـرد ال[ . »صار هو الَمْقصود، وعن �مد: يف اتلنب إذا يبس العرش

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه11/6/1414داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

که حاصل زمین بیشتر از مبلغ اجـاره شـده باشد عشر بر موجر  در صورتی
 است یا بر مستاجر
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 : فرمایند علماي دین و مفتیان عظام در مورد این مسئله چه می
کشاورزي به مدت یکسال با اجاره یک ملیون تومان اجاره   اگر شخصی زمینی را براي

یک ملیون  لغی که زمین را اجاره کرده بود (کرد و در آخر سال مستاجر بمقدار همان مب
مین را هم آیا عشر ز ،کـرد و همان یک ملیون را به موجر داد  ) محصول برداشت تومان

 که سـرمایه دیگـري در دسترس ندارد؟الیحباید پرداخت نماید در

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

اینکه مستاجر باشد و  در صورت مذکور عشر تمام محصول بر عهده مستاجر می
ماند، این کوتاهی از طرف خود مستاجر است  گوید: برایم از محصول چیزي باقی نمی می

که زمین را به قیمت زیادي اجاره کرده و یا از زمین استفاده کامل نبرده است و عرفاً 
دانند حتی اگر مستاجر مدیون هم باشد بیاید عشـر محصول  محصول را از مستاجر می

 باشند. نماید زیرا دیـن و وام مـانع از عشـر نمیخود را اداء 

 الدر: و يف

 -و� موضع آخر -� احلاوی و بـقوهلما نأخذ. مستأجر كمستع� مسلم وـو قاال ىلع ال«
 ].2/60 :مختارـالدر ال[ . » �فارةمنع ادليـن وجوب عشــر وخراج واليو 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه11/6/1420ء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفتا

 آبیاري شود عشـر است یا نصف عشر در زمینی که با آب خریده شده 

م آب ندارد و آب هشود اما خود مالک س که از آب قنات آبیاري می : زمینی  سؤال
پردازد، آیا در  تومان می 6000خرد بطور مثال هر شش ماه براي یکساعت آب  می

 ین زمین عشر الزم است یا نصف عشر؟محصوالت ا

 اجلواب باسم ملهم الصواب 
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 .  نصف عشر واجب است

 الدر: يفو

مؤنة، و� كتب ـو�ب نصفه يف مسيق غرب أي دلو كب� ودايلة أي دوالب لكرثة ال«
افعية: أو سقاه بماء اشرتاه وقواعدنا ال تأباه  . »الَشّ

 الرد: يفو

عرش إن نصفه يف مستىق غرب ودايلة � ز�ادة اللكفة كما ألَنّ العلََّة يف العدول عن ال«
 ].2/55 :محتارـرد ال[ . »ماءـعلمت، و� موجودة يف رشاء ال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه18/6/1414داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 کشـاورز  کشـاورزي در صورت بدهکار بودن  حکم زکات محصوالت

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
در صورتی که زارع چنان مقروض است که اگر قیمت تمام مـحصوالت خود را در 

شود، آیا بـر محصوالت او عشر  هایش پرداخت نمی مقابل قرض خود بدهد باز هم قرض
 واجب است یا خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

ت اداء گـردد، گـرچـه صـاحب محصول در صورت فوق باید عشر این مـحصوال
 مقروض باشد.

 الدر: يفو

 :كذا يف الفقه االسالمي 2/54 :مختارـالدر ال[ . »�ب مع ادلينو�ؤخذ من الرت�ة و «

2/805.[ 
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 : البدائع يفو

ظاهر  ن ادلين ال يمنع وجوب العرش يفو�ذا عدم ادلين ليس �رشط لوجوب العرش أل«
 ].2/57 :بدائع الصنايع[ . »معهودةـالرواية خبالف الز�ة ال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه22/1/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 ها و موتورهاي آب  عشر محصوالت قنات

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
هم از آب چاه آبیاري  شود، گاهی زمینی است که بیشتر اوقات از آب قنات آبیاري می

. در محصوالت چنین زمینی عشر الزم است یا  گاه استفاده بطور مساوي است شود و می
 نصف عشر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

، در محصول آن عشر است و اگر  ، مزرعه از آب قنات آبیاري شده اگر بیشتر سال
 .  عشر است، در محصول آن نصف  بیشتر سال از آب چاه آبیاري شده است

 يف الدر: و

 . » ولو سىق سيحاً و�الة اعترب الغالب «

 الرد: يفو

ی أ.  ز�ليع ، العلوفةالسنة كـما مـن فــى السـائمة و أی اكرث» اعترب الغـالب«  : قوهل «
 ].2/55 :محتارـرد ال[ .»بعضها يعترب االكرث علفها يفبعض السنة و اذا أسامها يف

، و نصف دیگر سال از آب قنات  ز آب چاه آبیاري شدهاگر بطور مساوي نصف سال ا
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، در این  کدام نوع آبیاري کرده است یا شک و تردید دارد که بیشتر از ،آبیاري شده است
 . صورت نصف عشر الزم است

 مختار: ـيف الدر الو

 .» الثة ار�اعهقيل ثولو استو�ا فنصفه و «

 الرد: يفو

ك يف »االْختيار«عن » القهستا�«ذا يف ك »ولو استو�ا فنصفه«قوهل: « ، ألنَّه وقع الَشّ
ِكّ   ].2/55 :محتارـرد ال[ . »الز�ادة ىلع انِلّصف فال جتب الز�ادة بالَشّ

 . است ) تـرجــیح داده ثالثة ار�ـاعه عالمه زیلعی این رأي نصف عشر را بر قول (

ائمة إذا علفها نصف احل« �ليع األول قياساً ىلع الَسّ ح الَزّ ب� الوجوب  ول فإنه ترددورَجّ
 ].1/186 :اهلندية. 293، 2/294 :الزيلعي. 2/55: محتارـال رد[ . »وعدمه فال �ب بالشك

 : حاشية الشيخ شلبی علی الزيلعی يفو

هذا انلقل يؤ�د ما قاهل . قلت وهاكلسائمة ا كفان استو�ا �ب نصف العرش نظراً للمال «
 ].1/293 :لزيلعيا حاشية الشيخ شلبي عىل[ . »الز�لىع

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه22/1/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

کارگر الزم   شود/ عشـر قبل از تفکیک حق در محصول قنات عشر واجب مـی
 است

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در مسئله ذیل چه می
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باشد و دستمزد کارگر  تـومان مـی 000/200اصلش زید داراي یک قنات است کـه حـ
آیـا در محصوالت این زمین عشر  ،: نصف درآمد آن است تومان یعنی 000/100و مزدور 

 شود یا نصف عشر؟ واجب می
 ؟  شود یا بعد از پرداخت آن آیا قبل از جدا کردن دستمزد کارگران الزم می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

زیرا مدار  ،واجب است  10/1: شود، عشر یعنی قنات آبیاري می در زمینی که از آب
این در قلت مشقت در آبیاري آن است بنابرکثرت و  بر  20/1وجوب عشر یا نصف عشر 

گردد و  تر است عشر واجب می کم  شود و مشقت آن زمینی که از آب قنات آبیاري می
 ادا شود.تومان است  000/200که همان باید عشر تمام محصول زمین 

الن العرش وجب و ما سـىق بالرشاء ففيه نصف العرشأو الع� أو اكن بعًال العرش و«
 .  »�رثتهامؤنة وـمؤنة األرض فيختلف الواجب بقلة ال

 : محتار علی قول احلصكفیـرد ال يفو

نصفه و سيحأی ىف ما سىق بماء السماء وأي �ب العرش يف األول  »بال رفع مؤن«قوهل: «
ْ�َهاِر  دايلةی فيما سيق بغرب وأ (اثلا� يف

َ
ََقِر َوَ�ْرِي األ اِل َوَ�َفَقِة ابلْ ُعَمّ

ْ
ْجَرِة ال

ُ
) بِال َرفِْع أ

ِْو َذلَِك درر
َ

َافِِظ َو�
ْ
ْجَرِة احل

ُ
 ].2/56 :محتارـرد ال[ .»َوأ

 علم بالصوابأواهللا 

 -ا اهللا عنهعف-خدانظر 
 .قه12/1/1414داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 پرداخت شود یا بعد از آن کرایه محصول  عشر قبل از اداي 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
شود، حال  آب چشـمه آبیاري می که از  کاشته  کشاورزي قطعه زمینی را گوجه فرنگی

 ل از پو 3/1برد  که آنها را تـا شهر می برد، ماشینی این محصول را براي فروش به شهر می
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هزار تومان است از آن مبلغ ده هزار تومان  000/30گوجه   آنها مال او است. مـثالً قیمت
 باشد. کرایه ماشین می 

 ؟  شود یا قبل از آن کرایه ماشین بیرون می حال بفرمائید عشر بعد از دادن 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

زیرا  ،یمانده اداءنمایددارد و سپس عشر را از باقکرایه را بر  در صورت مذکور نخست
پس باید  ،صاحب مال سهمیه فقیر را با سهمیه خودش به بازار براي فروش برده است

او را نگفته   چـه صراحتاًل وي بردارد. در اینجا فقیر اگـرکرایه سهمیه فقیر را از پو
ی از طرف فقیر اجازه دارد، پس از مبلغ س هم او را بفروشد ولی عرفاً و داللهکه س است

، ده هزار تومان را کرایه ماشین بدهد و عشر بیست هزار تومان باقیمانده را  هزار تومان
 بمقدار دو هزار تومان پرداخت نماید.

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه13/1/1414داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

لک زمین است یا برکارگر/ عشر بر مالک زمین است یا برکشاورز/ عشر بر مـا
 آن کـارگر است یا بعد از عشر قبل از اعطاي حق

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می
شخم  کشاورزانی که تنها کار کشاورزي بر عهده آنان است و در آماده کردن زمین ( -1

گیرد و   میکارها به مالک زمین تعلق   این ) و تهیه آب و بذر هیچ نقشی ندارند و و غیره
% عشر 25% یا 20برند باید از  % سهم می25% الی 2 0کار خود   کشاورزان در قبال این 

 بدهند یا خیر؟
 ؟  ) دروگران ( کارگران  آیا عشر زمین بر ذمه مالک زمین است یا بر ذمه  -2
 ؟  آن ) است یا بعد از مزدکارگر و غیره آیا عشر قبل از پرداختن هزینه (  -3

 باسم ملهم الصواباجلواب 
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، عشر تمام محصول بر ذمه مالک زمین  به اتفاق ائمه ثالثه احناف در اینصورت -1
 . است زیرا بذر از آن اوست

 
 مختار:ـالدر ال يفـو

، ولو مـن العامل فعليهما  مزارعة ان اكن ابلذر مـن رب األرض فـعليهـال �و «
 .  »باحلـصه

 الرد: يفـو

   بل رب األرضاكن ابلذر من ق ان و «
ً
ط کویته. 2/61 :محتارـرد ال[ .»اكن عليه امجااع

 ].ط کراچی 2/330 :كذا يف التتارخانية

 علـی قوله: /وعلق الرافع

اكن ابلذر لرب األرض فال شبهة   رض مطلقاً) ألنه انالعرش عند االمام يلع رب األ («
 .» وجوب العرش عليه يف

، بر دروگران بطریق  صدي نیست پنج دروقتی عشر بر شرکاء بیست یا بیست و  -2
 . اولی عشر الزم نیست

  .، از کل مـحصول ادا گردد زکات و عشر باید قبل از دادن مزد کارگر و زارع -3
 مختار:ـالدر ال يفو

لك  �هم بالعرش يف �ال اخراج ابلـذر تلـرصلكف الزرع و  ) أی بال رفع مؤن («
 . » اخلارج

 يف الرد:و

جرة العمال أ، بال رفع  نصفه يف اثلا�و ، ولاأل أی �ب العرش يف» رفع مؤن بال« :قوهل «
 .»�و ذلك، دررونفقة ابلقر و�ری األنهار واجرة الـحافظ و

قدر اخلـارج اذلی بمقابلة  يب العرش فـ ال يقال بعدم وجو« : : يعنی الفتح قال يف

 ].ط کویته2/56 :محتارـرد ال[ . » اللك بل �ب العرش يف ،مؤنةـال
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 علم بالصوابأواهللا 
 -عفا اهللا عنه-خدانظر 

 .قه12/6/1414داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 



 
 

  الصوم  کتاب

  روزه  در حال  زدن  مسواك
 فرمایند علماي دین در مسئله ذیل: می چه

رو ف  حلق  به  آن  هاي زند و از ریشه می  مسواك  وضو گرفتن  دار هنگام روزه  شخص
 شود یا خیر؟ فاسد می  اش ، روزه نیست  آن  شدن  بیرون  رود و امکان می

 الجواب باسم ملهم الصواب
  فرو رود روزه  حلق  نخود به  تر از دانه کنند اگر کم ها گیر می دندان  بین  که  غذاهایی

  نیز این  مسواك  ریشه  است  متعذر و مشکل  صورت  در این  زیرا اجتناب  است  نشده  باطل

 . العلة  الشرتاكرا دارد.   حکم

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه15/11/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

  رمضان  در ماه  ماهیانه  از عادت  شدن  پاك
 فرمایند علماي دین در مسئله ذیل: می چه

روز   شود، آیا بقیه  پاك  یا نفاس  از حیض  رمضان  مبارك  از ماه  در روزي  اگر زنی
  اجتناب  از خورد و نوش  داران  روزه  بقیه  یا باید مثل  ز استاو جای  براي  خورد و نوش

 نماید؟
  عمل  داران  روزه  مثل  است  و واجب  ز نیستجای  برایش  آفتاب  تا غروب  خورد و نوش

 کند.
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 اتلنو�ر:  يف  قال
ونفساء   وحائض  كمسافر اقام  االصح  و�اً يلعيومهما وج  بقية  ساكنيم  االخ� انو«

 .»افر اسلمو   بلغ  وصيب  صح  ر�ضمو  افاق  طهرتا و جنون

 الرد:  يفو

 .» يلًال الخ  الوقت  و افطر يظنأ�سحر   من  يأ» االخ�انو«:  قوهل«

واب  علمأاهللا و    بالصّ

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه15/11/1418ه علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفتاء حوز

  روزه  در حال  دندان  کشیدن

 : سؤال
 یا خیر؟  جایز است  با تجویز پزشک  آن  و یا دوا زدن  دندان  ، کشیدن روزه  در حالت

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

  هب  که  یا دوایی  باشد و خون می  مکروه  ضرورت  و بدون  جایز است  ضرورت  هنگام
و   از آن  باشد یا غالب  دهان  با آب  مساوي  گیرد که قرار می  برسد مفسد صوم  شکم  داخل
 . نیست  ها مفسد صوم صورت  بشود و در غیر این  محسوس  اش یا مزه

ذا إ، اما  جوفه  ىلإ  يصل  لمو  يع�  حلقه  ودخل  اسنانه  ب�  من  ادلم  و خرجأ« الدر:  و يف

، ال، اال اذاوجد طعمه  ادلم  غلب  فان  وصل
ّ
 .» . بزاز�ة أو �ساو�ا فسد و اال

  يف  جوفه  ىلإ  ادلم  دخلو  رمضان  يف  رضسه  قلع  من  �مح  هذا يعلم  و من« الرد:  يفو

  اكلقي  فيكون  اتلحرز عنه  اماكن  بعدم  يفرق  القضاء اال ان  عليه  انلهار ولو نائماً فيجب
 .» فل�اجع  اعد بنفسه  اذلي

 علم بالصوابأواهللا 
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 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه1/7/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

  نابالغ  بچه  رمضان  ماه  روزه  فاسد شدن

فاسد   نحوي  را به از افطار آن  و قبل  گرفت  روزه  رمضان  در ماه  نابالغی  اگر بچه : سؤال
 شود یا خیر؟ می  واجب  کفاره قضا یا  کرد، آیا بر بچه

 اجلواب باسم ملهم الصواب

را فاسد   اما اگر نمازش  است  روزه  حکم  این  البته  نیست  ضروري  بر بچه  قضا یا کفاره 
نماز   نماید زیرا در اعاده  را اعاده  او را اجبار کند تا نمازش  و سرپرستش  کرد باید ولی

 . است  و تکلیف  مشقت  آن  در اعاده  که  روزه  فبر خال  نیست  و تکلیفی  مشقت

  يف  يلحقه  نهأل  ال يقيض  ذا افسد صومهإ  : الصيب االسرتوش�  احاكم  �و« الرد:  و يف

 .»مشقة  ال يلحقه  نهأل  يؤمر باالاعدة  فانه  ةوالصل  خبالف  مشقة  ذالك

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه13/7/1420حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان  داراالفتاء

  روز شوال  در شش  روزه

  شش  را بجا بیاورد آیا ثواب  روز از رمضان  شش  قضاي  اگر کسی  شوال  در ماه : سؤال
 رسد یا خیر؟ او می  به  شده  بیان  در حدیث  آن  فضیلت  که  روز شوال

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 : است  الفاظ  با این  دیثیح  مسلم  در صحیح 

 .»ادلهر  كصيام  اكن  شوال  ستاً من  اتبعه  ثم  رمضان  صام  من«
  غیر از قضاي  ذکر شده  برایش  فضیلت  که  روزي  شش  شود که می  معلوم  حدیث  از این
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 رسد. او نمی  به  روز شوال  شش  مذکور ثواب  لذا در صورت  است  رمضان

 بعلم بالصواأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه13/7/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 با خرما  افطار نمودن

 یا خیر؟  است  با خرما سنت  افطار نمودن : سؤال

 اجلواب باسم ملهم الصواب

  خشک  افطار شود اگر میسر نگردید با خرماي  تازه  با خرماي  که  است  این  مستحب
 افطار نماید.  میسر نشد با آب  هم  گر اینافطار کند ا

�َِس  َ�نْ «
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  َمالٍِك  بِْن  أ يُْفِطرْ  َ�ْمًرا وََجدَ  َمنْ  :ا�َّ

ْ
يُْفِطرْ  الَ  َوَمنْ  َعلَيْهِ  فَل

ْ
 فَل

َماءَ  فَإِنَّ  َماءٍ  ىلَعَ 
ْ
 .»َطُهورٌ  ال

َمانَ  َ�نْ «
ْ
َها اَعِمرٍ  بِْن  َسل ِ  وُل رَسُ  قَاَل  قَاَل  َ�مِّ َحُدُ�مْ  اَكنَ  إَِذا :ا�َّ

َ
يُْفِطرْ  َصائًِما أ

ْ
 ىلَعَ  فَل

إِنْ  اتلَّْمرِ 
دِ  لَمْ  فَ َماءِ  َ�َعَ�  اتلَّْمرَ  َ�ِ

ْ
إِنَّ  ال

َماءَ  فَ
ْ
 .»َطُهورٌ  ال

نَّهُ «
َ
�ََس  َسِمعَ  �

َ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  َ�ُقوُل  َمالٍِك  ْ�نَ  أ نْ  َ�بَْل  ُرَطبَاٍت  ىلَعَ  ُ�ْفِطرُ  ا�َّ

َ
َ يَُص  أ إِنْ  �ِّ

 لَمْ  فَ
إِنْ  َ�َمَراٍت  َ�َعَ�  ُرَطبَاٌت  تَُ�نْ 

 .» َماءٍ  ِمنْ  َحَسَواٍت  َحَسا تَُ�نْ  لَمْ  فَ

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه15/7/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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  شده  باطل  شا روزه  اینکه  گمان  خورد و بعد به  دار بطور فراموشی روزه
 خورد  چیزي

  گمان  به  خورد و بعد از آن می  چیزي  بفراموشی  رمضان  مبارك  در ماه  : شخصی سؤال
باز   است  فاسد نشده  اش داند روزه خورد و یا می غذا می  است  فاسد شده  اش روزه  اینکه

 یا خیر؟شود  می  الزم  بر او کفاره  دو صورت  آیا در این ،خورد غذا می  هم

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 شود. نمی  الزم  کفاره  فوق  در هر دو صورت

)  عليه  عمداً (ال كفارة  افطر فأ�ل  انه  فظن…ناسياً   أو جامع  أو الك« الدر:  يفو

 .» للشبهة

اً عمد  بافطاره  الكفارة  جتب  انما لمابلحر: و  يف  قال  لللك  علة »للشبهة«:  قوهل« الرد:  يفو

  عمداً الن  �لهو األبانلظ� و  االشتباه  موضع  يف  ظن  نهناسياً أل  أو مجاعه  أو رش�ه  بعد أ�له
  فان العلماء  اختالف  شبهة  �ذا فيهو  شبهة  ساهياً أو اعمداً فاورث  مضاد للصوم  االلك
 
ً
  بلغه  بان  يفطره  لم  انه  ما لو علم  فشمل  أطلقهناسياً و  الك  من  بفساد صوم  يقول /مالاك

 .»هو الصحيحو  / حنيفة يبأ او ال و هو قول  أو الفتوي  احلديث

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه19/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

  رمضان  قضاي  روزه  فاسد نمودن  حکم
کند آیا قضاء و  می  جماع  روزه  ر هنگامد  گرفته  رمضان  قضائی  روزه  که  : شخصی سؤال

 ؟ است  الزم  کفاره

 اجلواب باسم ملهم الصواب

  رمضان  قضاي  هروز  ، زیرا با شکستن است  روز واجب  آن  قضاي  باال فقط  در صورت
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را بشکند)   اش دیگر روزه  صورتی  کند و یا به  جماع  باشد خواه  که  هر صورت  عمداً (به
 گردد. نمی  مالز  کفاره

  حرمة  هلتك  انما وجبت  الكفارة  أن  من  يأ.…ما مرّ ـأداء) ل  رمضان  يف  جامع  ان(و«
 .» غ�ه  البافساد صومو  بافساد قضائه  فال جتب  رمضانشهر 

 .» رمضان  أداء الختصاصها بهتك  رمضان  أو افسد غ� صوم« الدر:  يفو

 الدر:  یعل  الطحطاوي  يفو

  رمضان  صوماً غ� صوم  أي  محذوفـل  غ� صفة  بنصب »رمضان  � صومغ«:  قوهل«
  من  ال �وز اخالؤه  نهأل  رمضان  بهتك  لكفارة ا أي »الختصاصها«:  و وهل  قضاءه  ولو اكن

 .»غ�ه  خبالف  الصوم

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه22/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

  مریض  شخص  براي  و فدیه  روزه  حکم

  گذشته  سال ،اند شده  جراحی  هایش و روده  گرفته  آب  اش هر دو کلیه  : شخصی سؤال
بگیرد، آیا   تواند روزه نمی  و حال  شده  مواجه  با درد شدید شکم  گرفت  روز روزه  یک  که

  برایش  گرفتن  روزه  که  نیز گفته  ر متخصصبدهد یا خیر؟ و دکت  تواند فدیه فرد می  این
 . مضر است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

  شده  ثابت  این  فرد مذکور بطور اغلب  شخصی  و بر اثر تجربه  دکتر متخصص هگفت
  یابد پس نمی  گرفتن  روزه  براي  نیز وقتی  و در آینده ،بگیرد  تواند روزه حاال نمی  که  است
  هر روز احتیاطاً دو کیلو و دویست  هروز  را دارد و باید در ازاي  فانی  شیخ  فرد حکم  این

  ماه  تواند در اول را می  رمضان  تمام  و فدیه را بدهد. آن  یا قیمت  گندم  گرم  و پنجاه
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 اداء نماید.  ، و یا در آخر رمضان رمضان

  ولأ  �فدي وجو�اً ولو يفالفطر و  الصوم  العاجز عن  فا�ال  للشيخو« مختار:ـالدر ال  و يف

 .»الشهر

  مر�ضـ: ال الكرما�  عن  القهستا�  ما يف  و مثله »… الفا�  للشيخو«:  قوهل« الرد:  و يف

  اول  ولو يف«:  قوهل…أه  مرضـال  من  يوم  للك  الفدية  فعليه  الصحة  من  ايلأس  اذا حتقق
 .»ابلحر  ، كما يف أو آخره  اّوهل  دفعها يف  �� ب�  أي »الشهر

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه7/9/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

  رمضان  روزه  هدر کفار  تتابع
را دو   آن  هو کفار  ام را عمداً افطار کرده  رمضان  ماه  روز از روزهاي  یک  : بنده سؤال
  عذر مسافرت  . در آخر دو روز را بنا به گرفتم  روزه  سر هم  پشت  تر از دو ماه روز کم
 یا خیر؟  بگیرم  را روزه  دو ماه  من  که  است  الزم  ، آیا دو مرتبه ام خورده

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 بگیرید.  روزه  در پی  دیگر پی  باید از سر نو دو ماه

  لللك  غذاء أو دواًء عمداً راجع  أو رشب  و الك.أ… رمضان  يف  جامع  ان« التنوير:  و يف

 .»مظاهرـال  �ّفر ككّفارةو  عمداً قيض  فأ�ل  به  فطره  نفظ  أو احتجم

 : قوهل .… الرشبو  �لاألو  اجلماع  ما ذكر من  لك  أي »لللك  راجع«:  قوهل« الرد:  و يف

  �د صام  لم  وًال فاءنأ  فيعتق  رتتيبال  مثلهايف  �ّفر أي: و بقوهل  مرتبط »مظاهرـال  ككّفارة«
  الكتب  يف  معروفـال  االعرايب  مسكيناً حلديث  ست�  أطعم  �ستطع  لم  فان  متتابع�  شهر�ن

 .» اال لعذر احليض  ، فلو افطر ولو لعذر استأنف الستة
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 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه12/6/1418اهدان داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم ز

  رمضان  در ماه  از حیض  جلوگیري  از دارو براي  استفاده
  درست  حیض  بند شدن  براي  رمضان  در ماه  جلوگیري  هاي از قرص  : استفاده سؤال

 یا خیر؟  است

واب  ملهم  باسم  اجلواب   الصّ

آید، و  می  حساب  هب  پاك  ، زن نشده  شروع  حیض  ایام  تا زمانیکه  است  مشخص  این
  که  بشرطی  و دارو جایز است  از قرص  استفاده  اینبنابر ،است  الزم  بر وي  گرفتن  روزه

باید از   داشت  اگر با شوهر ارتباط  خطر نیفتد و همچنین  دارو به  بر اثر استفاده  زن  سالمتی
 بگیرد.  او اجازه

  ، پس است  بر شوهر الزم  اش قرار دارد و نفقه  عدت  در ایام  مطلقه  : اگر زن بطور مثال
  بیشتري  شود و از شوهر نفقه  اضافه  عدتش  کند تا ایام  استفاده  جلوگیري  از قرص  اگر زن

 . نیست  بگیرد، صحیح

 : رشحهالتنوير و  جاء يفو

 .» بروز ادلم  ر�نهو  رحم  من  ) دم احليض  هو (أيو«

  ادلاخل  الفرج  خارج  ىلإ  منه  ظهوره  أي »الرحم  من  بروز ادلم  ر�نهو«:  قوهل« الرد:  و فی

  فلو احست . ، قهستا� يفيت  �هو  ظاهر الرواية  يف  حبيض  ، فليس ادلاخل  الفرج  ىلإ  فلو نزل
  كما لو حبس  طاهرة  ف�  اخلروج  من  منعتهو  ادلاخل  الفرج  يف  الكرسف  تفوضع  به
  .»ةالقصب  يف  م�ـال

  فأرادت  احليضة  بها دم  تطاول  امرأة  عن لعمر  ابن  سئل« : عبدالرزاق  مصنّف  و يف

  ، قال عمر ماء االراك  ابن  بأساً، و نعت عمر به  ير ابن  عنها، فلم  ادلم  دواًء يقطع  �رشب  أن
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 .»بأساً   ير به  فلم  ذلك  عن  �سأل  �يح  ايب  ابن  سمعتمعمر: و

 م بالصوابعلأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه12/6/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 روز عید  گرفتن  روزه

  بلکه ،کنند کنند، آنها عید نمی عید می  مسلمانان  تمام  را که  روزي  از مردم  : بعضی سؤال
  روزه  چنین  بفرمائید که  کرده  کنند، لطف ، عید می گیرند و روز دوم می  روز روزه  در آن
 دارد؟  حکمی  چه  اسالم  در شرع  گرفتن

 اجلواب باسم ملهم الصواب

فِْطُروا لُِرْؤَ�ِتِه، ُصوُموا« اند: فرموده اکرم  رسول
َ
  هرگاه  در آخر شعبان« : یعنی »لُِرْؤَ�ِتهِ  َوأ

با   که  شخصی  پس ،»عید کنید  هالل  با رؤیت  بگیرید و در آخر رمضان  را دیدید روزه  ماه
  کند که را می  اکرم  امر رسول  گیرد گویا مخالفت می  کند و روزه عید نمی  هالل  رؤیت

 . است  کار ناجایز و حرام  این
با دستور   که  باشد و کسی پیامبر  فرمان  مطابق  شود که می  گفته  عبادت  کار و عملی

 را دارد.  ظار ثوابانت  کند چگونه می  مخالفت  اکرم پیامبر

 فرماید: می» محتارـرد ال«در   شامی  عالمه

و   نافرمانی  و این ،است  الهی  از ضیافت  و روگردانی  در روز عید اعراض  گرفتن  روزه«
 ». است  معصیت
  الهی  از ضیافت  و اعراض  روگردانی  سبب  دهد که  انجام  کاري  نباید انسان  اینبنابر

 قرار گیرد.

 فرماید: می »مختارـالدر ال«در   حصکفی  مهعال

 ». است  تحریمی  در روز عید مکروه  گرفتن  روزه«
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ْضىَح  يَْومِ  يَْوَمْ�ِ  ِصيَامِ  َ�نْ  َ�َ� «:  مرویست  اکرم  و نیز از رسول
َ
ِفْطرِ  َوَ�ْومِ  ، األ

ْ
. »ال

 .»فطرو عید   عید قربان  گرفتن  فرمود از روزه  نهی   اکرم  رسول«:  یعنی
 باشد.  داشته  بگیرد و امید ثواب  روزه  انسان ،پیامبر اکرم  با وجود نهی  چگونه  پس

ىِب  َ�نْ «
َ
نَّ  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ْومُ  :قَاَل  انلَّىِبَّ  أ ِفْطرُ  تَُصوُمونَ  يَْومَ  الصَّ

ْ
ْضىَح  ُ�ْفِطُرونَ  يَْومَ  َوال

َ
 يَْومَ  َواأل

ونَ   .»تَُضحُّ

ْضَحاُ�مْ  نَ ُ�ْفِطُرو يَْومَ  فِْطُرُ�مْ «
َ
ونَ  يَْومَ  َوأ  .»تَُضحُّ

  گیرند و افطار شما روزي می  شما روزه  منطقه  مسلمانان  که  است  شما روزي  روزه«:  یعنی

و یا   منطقه  یک  مسلمانان  که  روزي  اکرم  رسول  فرمایش  طبق .»کنند آنها عید می  که  است
  روزه  عید است  روز که  کند و در آن  فبا آنها اختال  کشور عید کردند نباید کسی  یک

ارشاد   کرد و از آنها جدا شد طبق  اختالف  مسلمین  از جماعت  کسی زیرا هر ،بگیرد
 کرد.  سقوط  جهنم  گویا در آتش آنحضرت

 فرماید: می آنحضرت

ِ   ان« ِ  يَدُ  ، ضاللة  يلع �مد  : امة ، أو قال َ�َْمعُ  الَ  ، ا�َّ ََماَعةِ  َمعَ  ا�َّ
ْ
  شذَّ ُشذَّ يف  من ،اجل

 .»انلار

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه19/6/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

  نشستن  روز اعتکاف  تر از ده / کم بر اعتکاف  اجرت
  اعتکاف  براي  اخیر شخصی هدر عشر  رمضان  مبارك  در ماه  اگر در روستائی -1: سؤال

  اعتکاف  آیا این ،نشاندند  حقوق  را با تعیین  و یکی  نموده  مشورت  حاضر نشد و مردم
 یا خیر؟  است  درست

  و بعد از آن  ننشست  اعتکاف  براي  کسی  دو روز اول  در یک  اگر در مسجدي -2
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شود یا  می  حسوبم  مؤکده  ، سنت اعتکاف  داد آیا این  کار را انجام  این  حقوق  بدون  کسی
 خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

بر   ، بلکه جایز نیست  بر آن  گرفتن  اجرت  است  محضه  عبادت  چونکه  اعتکاف -1 
  بدون  اعتکاف  و به  نموده  را جلب  شخصی  رضایت  که  است  الزم  افراد محله  تمامی
گناهگار   مؤکده  سنت  بر ترك  همحل  اهل  همه  ننشست  کسی  و اگر هیچ ،بنشانند  اجرت

اند  موارد جایز قرار داده  را در بعضی  استئجار بر طاعات  اگرچه  متأخرین  شوند. فقهاي می
 . جزء آنها نیست  اما اعتکاف

 مختار:ـالدر ال  يفو

  القرآن  تعليمو  االمامةو  واحلج  االذان  مثل  الطااعت  جل) أل االجارة  ال تصحو  يأال (و«
 .» االذانو  واالمامة  والفقه  القرآن بصحتها تلعليم  ايلوم  �فيت، و قهالفو

 : عابدين  ابن  و قال

هو جواز االستئجار   ليس  به  مفيتـال  : ان قال  . ثم الوعظو  واالقامة  االذان  و زاد بعضهم«
  صلأ  من  خلروجا  تبيح  ظاهرة  رضورة  ما فيه  فقط  ما ذكروه  يلع  ، بل طاعة  لك  يلع

 .»مذهبـال
روز   تر از ده . لذا اگر کم است  مؤکده  سنت  رمضان  روز آخر ماه  ده  و اعتکاف -2

 رسد. او نمی  به  مسنون  اعتکاف  بنشیند ثواب

 الدر:  يفو

،  غ�هو  الربهان  ، كما يف كفاية  سنة  أي  رمضان  خ� منالعرش األ  يف  مؤ�دة  سنةو«
 .»الصحابة  من  يفعله  لم  من االن�ار ىلع  عدمب القرتانها

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
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 .قه17/5/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 فطر  صدقه  مصرف

  که  داریم  امامی  مثال  عنوان  گیرد به می  تعلق  کسانی  چه  فطر به  ه: عشر و صدق سؤال
  و غیره  عشر، زکات  مستحق  امام  گیرد آیا این نقد می  پول  هزار تومانچهار صد   سالی

 شود یا خیر؟ می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

مذکور   باشند. و اگر امام می  فقراء و مساکین  و صدقات  عشر، زکات  از مصارف  یکی
،  تر است تحقفطر مسه عشر و صدق  گرفتن  دیگر فقراء به  به  ، نسبت نیست  نصاب  صاحب
 نباشد.  اجرت  بجاي  اینکه  بشرط

 الدر:  يفو

  عن  منفعةـال  قطع  مع -قال  ان  يلإ- فق�   مسلم  من  الشارع  عينه  جزء مال  تمليك  �«
 .»هللا تعاىل  وجه  لك  من  مملكـال

 : رشحهالتنوير و  يفو

  دون  ء) أي يش  أد�  هل  نهو مق� و.(هو ف…العرشو  الز�ة  مرصف  : أي مرصفـال  باب«
 .».)… . الخ ء هل ال يش  من  مسك�(و  احلاجة  يف  مستغرق  غ� نام  أو قدر نصاب  نصاب

 الرد:  يفو

وانلذر   الفطر والكّفارة  أيضاً لصدقة  وهو مرصف »العرشو  الز�ة  مرصف  أي«:  قوهل«
 .» القهستا�  ، كمايف الواجبة  الصدقات  من  غ� ذلكو

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه22/1/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 سحر  هنگام  آن  استفاده مواد مخدر و بلعیدن  حکم 

: فردي معتاد به مواد مخدر در ماه مبارك رمضان هنگام سحر پالستیک محتوي  سوال
: ظهر فردا نیاز بدن او تامین شده  وبت بعدي یعنیبلعد تا در ن مواد مخدر را همراه غذا می

 و ارضاء گردد.
 آیا استفاده از مواد مخدر از نظر شرع اسالم حرام است یا خیر؟ چرا؟  -1
 شود یا خیر؟ چرا؟  آیا روزه این شخص باطل می -2

 اجلواب باسم ملهم الصواب

از نظر شرع مقدس شود که استفاده از مواد مخدر  در رابطه با مسئله اول عرض می
. زیرا مضرات زیادي در بر دارد. و روایات متعددي در این باره  اسالم حرام و ناجایز است

در کتاب  /کنند. چنانکه عالمه جزیري که بر حرمت مواد مخدر داللت می  موجود است
 نماید: گیري می فقه خود بعد از بحث طوالنی و مفصل و ذکر روایت متعددي چنین نتیجه

مخدرات ـغ�ها من البات و مرشوـد اجتمعت لكمه العلماء ىلع حتر�م هذه القو «
  ].35/5:  ربعمذاهب األـالفقه علی ال[ . »هما غ�محدثة مثل احلشيش واالفيون وـال

 :  فيهو

و أو شم ّ أو رشب أ�ل أّی وجه من وجوه اتلعاىط من أمخدرات ىلع ـفتعاىط هذه ال  «
 ]38/5:  مرجع سابق[ . »مةاحتقان حرام بامجاع األ

 :  فيهو

مسكرة ـمخدرات الـغ�ها من الحتر�م تعاىط احلشيش واالفيون والقات و  «
 ].22/5:  مرجع سابق [ . »مفرتةـالو

زیرا فساد روزه  ،شود که روزه آن شخص فاسد نمی  جواب سوال دوم این است
ینجا یافته نشده موقوف بر بلعیدن چیزي بعد از صبح صادق تا غروب آفتاب است و ا

چنانچه  ،، و اگر اثر مواد مخدر بعد از صبح صادق باقی است باز هم اشکالی ندارد است
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هاي رمضان غذا زیاد بخورد که در روز گرسنه نشود اگرچه آثار غذا  اگر شخصی در شب
 شود.  در روز باقی است ولی در روزه اشکالی وارد نمی

 : البدائع يفو

ادلبر بأن مخارق االصلية اكالنف واالذن وـىل ادلماغ من الإو أىل اجلوف إما وصل و «
ذا وصل إ، اما  ىل ادلماغ فسد صومهإو أىل اجلوف إاذنه فوصل  و اقطر يفأو احتقن أاستعط 

نه هل ىل ادلماغ ألإذا وصل إ، و�ذا  �ل من حيث الصورةفيه لوجود األ كىل اجلوف فال شإ
 ].93/2:  بدائع الصنائع[ . »من زوايا اجلوف ىل اجلوف فاكن بم�لة زاو�ةإمنفذاً 

 علم بالصوابأو اهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه 1418,6,19دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 است  ، ناقض روزه  نیست / نسوار حرام  آمپول در ماه رمضان تزریق 

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می
هر نوع آمپولی که باشد) در ماه مبارك رمضان درست است یا  ( تزریق آمپول -1
 خیر؟
شود که نسوار  ؟ زیرا بسیاري از بزرگان مشاهده می آیا نسوار حالل است یا حرام -2

 کنند. می
آیا ناقض روزه است یا خیر؟ زیرا در فتاوي دار العلوم دیوبند فتوا به عدم نقض  -3

 . صوم داده شده است
 داخل است یا خیر؟» مسکر حرامکل  «آیا تحت حدیث  -4

 اجلواب باسم ملهم الصواب

كما حققه العالمه  «شود.  اشکالی ندارد، و از تزریق آمپول روزه باطل نمی -:1

 امداد الفتاوی[ . »امداد الفتاوی يف /ايّده العالمة اتلهانویو /مفىت �مد شفيعـال
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 ].2/144:  الصومکتاب 

 . نسوار حرام نیست -2
ت انجذاب وجود دارد و اگر شخص غیر معتاد  زیرا در آن قو ،زه استناقض رو -3

شود، از این معلوم شد که از آن چیزي به جوف دماغ  آن را در دهان بگذارد گیج می
شود که اگر نسوار را در دستمال کاغذي گذاشته در دهن بگذارد  نیز مشاهده می ،رسد می

زیرا اثرش تمام شده  ،کند تواند از آن استفاده  و بعد از لحظاتی بیرون آورد مرتبه دوم نمی
، درباره نسواري  ) نوشته شده6/406که در فتاوي دارالعلوم دیوبند ( است و آن چیزي 

 تر شده و در دهان بریزد.   است که با آب
است چنانکه در  فتوي بر فساد صوم داده گذارند البته درباره نسواري که در دهان می

 جوابی در همین مورد به زبان عربی منقول است .  سوال و 6/428صفحه 

 .  داخل نیست »َحَرامٌ  ُمْسِكرٍ  لُكُّ «در حدیث  -4

 علم بالصواب أو اهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه 1418,6,19دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 



 
 

 کتاب الحج

 طواف در حالت حیض 

ود و براي وي در این زمان امکان اقامت تا اگر زنی قبل از طواف زیارت حیض ش
پاك شدن از حیض وجود ندارد زیرا رفت و برگشت آن همراه با کاروان و پروازش با 

که در حالت حیض طواف نماید  هواپیماي مشخصی است و توانایـی ذبح شتر را ندارد تا
 و براي جبران آن شتري ذبح نماید.
 کند؟  حال بفرمایید فرد مذکور چکار

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 اند:  کرام منقول است که بشرح ذیل در این مورد اقوال متعددي از فقها
شخصی دیگر را از طرف خود نیابتاً بفرستد تا بعد از انجام دادن طواف زیارت  -1

 خود، از طرف او نیز طواف زیارت انجام دهد.

 من الكتاب فصل التاسع فی الرمي ال  الفتح العزيز للرافعی الكبري الشافعـی يف جاء يفو

 : احلج 

ن االنابة ، أل مرض أو حبس ينيب غ�ه يلـر� عنهـان العاجز عن الر� بنفسه ل «
احلج انما جتوز عند العلة  ابـعاضه و�ـما ان االنابة يف يف كصل احلج فكذالأ جائزة يف

ی آخر وقت أىل دوامها إ، ل�ن انلظر هنا  الر� اللىت اليرىج زواهلا فكذالك االنابة يف
منيب اال بعد حجه عن نفسه فـانلائب ـصل احلج ال �ج عن الأ ، و�ما ان انلائب يف الر�

 . » ن ير� عن نفسهأمنيب اال بعد ـفـى الر� الير� عن ال

 خترجياً عـلی هذا:: و سالميةالفتاوی اإل يفو
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ىل إمكة  كنها ابلقاء يفلم يماجاها احلـيض قبل طواف االفاضة وذا فإ�وز للمرأة «
ن يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه أهذا الطواف ىلع  ح� انقطاعه ان تنيب غ�ها يف

: الفتاوي االسالمية[ . »وان ينوی الطواف عنها نـائباً مــودياً طوافها ب�ل رشوطه

8/2926.[ 
 که در رمی جمرات نیابت جایز است و آن جزئی از احکام حج است یعنی همانگونه 

کتب احناف  چه درآن است اگر که این هم جزئی از نیابت در طواف نیز جایز است زیرا
اند اما این مشکل در زمانه آنها نبوده و  نیابت در طواف زیارت را درست قرار نداده

 .  که مشکالت زیادي وجود دارد و راه حلی وجود ندارد این قول نوشته شده است امروزه
 یض باشد استفاده نموده غسل و طواف بکند. که مانع ح یا داروئی -2

 ].8/2927 :الفتاوي االسالمية[ . »تغتسل وتطوفاو ان �ستعمل دواء لوقفه و «

شود، در حین انقطاع  گاهی منقطع می گاه  اگر در تمام روز خون ادامه ندارد بلکه -3
در حکم این است که انقطاع در ایـام حیض  /طواف کند زیرا یک قول از امام شافعی

 . است /باشد و این قول موافق مذهب امام مالک و امام احمد طهر می

يام مدته عندئٍذ أبعض  يام احليض بل ينقطع يفأذا اكن ادلم ال �ستمر نزوهل طوال إاو   «
: ان  القائل /يام االنقطاع عمًال باحد قو� االمام الشافىعأ ن تطوف يفأي�ون هلا 

 . »امحديضاً يوافق مذهب االمام� مالك وأل  هذا القوض طهر، ويام انقطاع احليأ انلقاء يف

 ].8/2927 :الفتاوي االسالمية[

طواف نماید  کـرده اي به پیچد تا خون جاري نشود و غسل موضع دم را با پارچه -4
اعذاري که در سؤال مذکور است در این صورت طبق مذهب امام احمد بن حنبل و  بنابر

 گردد.  ي واجب نمی وچیزي بر /امام شافعی

مسجد للطواف بعد ـل ال الشـافعية للـحائض دخوجاز بعض الفقهاء احلنابلة وأقد و«
مـسجد ـ�لوث الط منها ما يوذی انلاس و، حىت ال �سق �عد الغسلحاكم الشد والعصب وأ
-للسـفراالضـطرار مع ضـيـق الوقت و -اعتبار حيضها ذه احلـال به يفدية عليها فـ الو
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بـصحة طواف  /لك من االمام ابن تيمية و ابن القيم قد افىت. و االعذار الرشعية مـن 
ن تعصب موضع خروج أذا اضطرت للسفر مع صحبتها �رشط إاحلائض طواف االفاضة 

: الفتاوي االسالمية[ . » مسجد وقت الطوافـال دم احليض حىت الي�ل منها ش� منه يف

8/2927.[ 
اس قبل از طواف زیارت مواجه شده است و امکان ماندن که با مشکل حیض یا نف زنی

 هاي مذکور را که در توان اوست اختیار نماید. تواند هرکدام از روش را ندارد می

�� طواف االفاضة مع ة احلاجة اللتـى يفاجأها احليض وانلفاس و�ول بينها وفللمرا «

ذه الطرق اللىت قال بها ه ی طر�ق منأتعذر ابلقاء بمكة حىت ارتفاع عذرها، ان �سلك 
 .» الفقهاء

، 2926ص : مجلد الثامنـية المرصـالفتاوی االسالمية من داراالفتاء ال هذا ملخص ما يف

2927. 
ها به  که بسیاري از زن  با توجه به اینکه آنچه در سؤال نوشته از مسائلی است تدکر:

حیض وجود ندارد و ماندن در شوند و امکان ماندن براي آنها تا پاك شدن از  آن مبتال می
که قابل   حال احرام تا سال آینده و برگشتن در سال بعدي امـروزه از مشکالتی است

گفته عالمه مفتی محمد تقی عثمانی مدظله در درس ترمذي جلد   طبق«تصور نیست و 
لذا اگر در وقت » شود هاي مذهب حنفی راه حلی براي آن یافت نمی ر کتاب : د سوم

که در جواب نوشته شده عمل شود شرعاً اشکالی  نیاز شدید مطابق اقوالی ضرورت و
 ندارد.

 علم بالصوابأو اهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 .قه10/7/1420داراالفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 کارکند  را ندارد چه آن که در حج دم بر وي الزم شده اما توانایی  کسی
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 فرمایند: ام درباره این مسئله چه میکرام و مفتیان عظ علماي
، جرمی کرد و بر او دم الزم شد اما  شخصی در حالت احرام حین انجام مناسک حج

این شخـص براي خریدگوسفند پول نداشت یا اینکه از مسئله آگاه نبود و به خانه 
 ؟ حکمش چیست  ، برگشت

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، فقهاي کرام اختالف  در صورت عدم قدرت بر دم کافی بودن صوم ، در در این مسئله
گویند که بر او دم الزم است و اگر اداي دم بر او به جهت فقر و ناداري  دارند، برخی می

کرام در صورت عدم   ماند اما فرخی دیگر از فقهاي متعذر باشد، دم برگردن او باقی می
، رعایت حال  اند در این فتوي ، فتوي بر جواز وکفایت صوم داده قدرت و توانایی بر دم
 . ضعفاء و مساکین است

 الرد: يفو

رد [ . »الظهر�ة من انه ان عجز عن ادلم صام ثالثة أيام ضعف كما ىف ابلحر وما يف «

 ].2/228 :محتارـال

 :  تقريراته يف / قال الرافعی

ه��ة(ما يف و«:  قوهل « ذكر  »يف الخعن ادلم صام ثالثة أيام ضعمن �نَّه إن عجز  )الَظّ
محيط ـال كما يف يام أذا لم �د ادلم صام ثالثة إالسندی ما نصه قال الشيخ �مد سنبل 

ال  �وه عن اذلخ�ة قال ونقل شيخنا �وه عن االرسار ونقل الفارىسالربها� والظه��ة و
ا �نبىغ أن �مل ىلع مه أنه �ب ادلم ال�ـز�ه غ�ه وغ�رشح الطحاوی و يينافيه ما فــ

مـا نـى ابلحر الرائق أيضاً ففيه اللباب ورشحه تبعاً للكب� ىلع خالفه و ذا اوجده فما يفإ
الفـتوی  يفـره لغـ�ها وأ� هذا جواب عن قول صاحب ابلــحر و لم : و قلت هما فيه أ

 ].1/165 تقریرات رافعی:[ . »مساك�ـبــهذا رفـق عـ� الضـعفاء و ال
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گـوسفندي را بفرستد تا از   شود کـه قیمت ، عـرض مـی هدر پاسخ به بخش دوم مسئل
 طرف او در حرم ذبح و تصدق شود.

 

 :/مال عيل قاریـل كمناس يفو

عث ىل اهله بإان ااعده سـقط ولو اعد ....فعليه دم و واف الز�ارة أقلهمن ط كولو تر («
احلرم  ذبح عنه يفاليلزم العود بل يبعث شاة أو قيمتها تلد و ) أی اجزأة أن ال يعو شاة

 ].347 ص مناسک مال علی قاري:[ .»�تصدق بهاو

 علم بالصواب أو اهللا 

  -عفا اهللا عنه  -خدا نظر 
 .قه29/5/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 پوشیدن زن صورت خود را در حالت احرم 

انند روش آن خواهند در حالت احرام صورت خـود را بـپوش هایی که می : زن سؤال
 که در احرام مشکلی ایجاد نگردد؟  چگونه است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

. براي زن  غیره با چهره در حالت احرامهر نمودن صورت و عدم تماس چادر وظا
خواهند که در این حـالت صورت خویش  هایـی می باشد ولی اگر چنانچه زن واجب می

کنند کـه چادر و ستر با چهره آنها   ا چنان رعایتکه حجاب ر  را بپوشانند بهتر این است
تماس پیدا نکند مثال بر روي سر خویش چیزي مثل چوب و غیره را به صورتی قرار 

، چادر برخورد نداشته باشد و بدون  دهند که با قرار دادن چادر بر روي ان با چهره وي
که به این   رم واجب است، آویزان باشد و در حال حضور داشتن افراد نامح تماس با چهره

هاي مخصوصی  که براي همین منظور چوب صورت حجاب رعایت شود ناگفته نماند
 باشد. ساخته شده است لذا اگر از آنها استفاده شود سبب راحتی بیشتر می
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 يف الدر:و

جافته عنه جاز عليه و لو سدلت شيئاً رجل لكنها تكشف وجهها ال رأسها وكال مراة ـالو «

 .» بل يندب

 الرد: يفو

وقد جعلوا ذللك أعواداً اكلقبة توضع » الَفتْح«أي باعدته عنه. قال يف  »وجافته«قوهل: «
أي من حيُث اإلِْحرام، بمع� أنه لم  »جاز«. قوهل: هىلع الوجه و�سدل من فوقها اثلواب ا

أي خوفاً من رؤ�ة األجانب. وعرب يف » بل يندب«ي�ن �ظوراً ألنه ليس �سرت. وقوهل: 
ح يف » الَفتْح« بما » ابَلْحر«وفق يف و -قوهل   ىلإ-بالوجوب » انلهاية«باالْسِتْحباب، ل�ن رَصّ

حاصلـه أن �مل االْسِتْحباب عند عدم األجانب. وأما عند وجودهم فاإلرخاء واجب 
 ].2/205 :محتارـرد ال[ . »عليها عند اِإلْماكن، وعند عدمه �ب ىلع األجانب عض ابلرص 

 : ائعالبد يفو

ُْن �رماٍت مع رَُسوِل اَ�ِّ «أنها قالت:  لوعن اع�شة«
َ

فإذا  ،اكن الر�باُن يمروَن بِنَا و�

فدل احلديث » حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها ىلع وجهها، فَإَذا َجاوُزونَا َرَ�ْعنَا
عنه ال بأس  ىلع أنه ليس للمرأة أن تغطي وجهها، وأنها لو أسدلت ىلع وجهها شيئاً وجافته

 . »بذلك، وألنها إذا جافته عن وجهها صار كما لو جلست يف قبة أو استرتت بفسطاط

 ].2/186 :بدائع الصنائع[

 علم بالصواب أو اهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه30/5/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 دل حج ب

اي  رساله»  مسائل حج بدل «درباره  /فیعمفتی اعظم پاکستان عالمه مـفتی محمد شـ
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انـد کـه مسـائل متعددي از حج بدل را در برداشت که مورد نـیاز شـدید  تحریر نـموده
 . باشد. و براي استفاده فارسی زبانان به فارسی برگردانده شده است مـردم می

که  ، سؤال این است قبل از ذکر مسائل حج جواب یک سؤال اصولی را باید دانست
تواند عبادتی را انجام دهد؟ در پاسخ این سؤال تفصیل است  شخصی از طرف دیگري می

 که اقسام عبادت سه تا هستند.  
، همچون زکات و صدقه  عبادت مالی -2.  ، همچون نماز روزه و غیره عبادت بدنی -1

شود و  عبادتی که از دو نوع اول متشکل است یعنی مقداري مال خرج می  -3فطر. 
 تکالیف جسمی نـیز همچون حج و عمره در بر دارد.

 : احکام انواع سه گانه مذکور این است
که از   تواند فرض دیگري را انجام دهد مثالً جایز نیست کسی نمی  در عبادت بدنی -1

تواند از طرف  گرفت و در عبادات مالی فرض یکی را دیگري می طرف یکی روزه فرض
تواند شخص دیگري را وکیل خود  ر یکی فرض است او میاو انجام دهد مثالً زکات ب

 . قرار داده توسط او زکات مال خود را ادا نماید حتی مسلمان بودن وکیل هم الزم نیست
تواند ادا نماید در این هیچ  کسی از مال خود زکات دیگري را بدستور او می همچنین

 . شرطی نیست
بدنی است حکـمش ایـن است که اگر  که متشکل از عبادت مالی و  نوع سوم عبادتی

خودش توانایی انجام دادن آنرا دارد در این صورت بـراي دیگـري جایز نیست که از 
طرف او ادا نماید ولی اگر خودش ناتوان است و از انجام دادن آن عاجز است شخص 

 تواند فرض او را ادا نماید. دیگري می
دو مورد استفاده قرار و جان هر آن مال که در حج از همین نوع سوم است زیرا

 هایی داردکه در صفحات بعدي خواهید خواند. این نوع سوم شرط ،گیرند می
که متشکل از عبادت بدنی و مالی   : این حکم عبادت فرض و واجب است مسئله

هستند. و شخص دیگري فرض او را ادا نماید اما در عبادت نفلی هر فردي اختیار دارد 
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که خواست ببخشد خواه عبادت بدنی باشد مثل نماز و روزه و  کسی ه هررا ب که ثواب آن
که از عـبادت جانی و مالی متشکل است  یا عبادت مالی همچون صدقات و یا عبادتی

، و روش بخشیدن ثواب  بخشد زنده باشد یا مرده که می  خواه به فردي ،مانند حج و غیره
کند   زبان جاري و اگر بر -کند  چنین نیتاین است که پس از انجام دادن عبادت در دل 

که ثواب این عبادت به فالن شخص برسد و در این نوع اختیار دارد که ثواب   -بهتر است
که   یک عــبادت را بـه افـراد متعددي ببخشد عقیده و مسلک اهل سنت همین است

ی ائمه ثواب رسد البته نزد بعض ثواب هر عبادتی راکه به فردي ببخشد ثوابش به او می

 ) از این معلوم شد/اهلداية للمر غينانی كام يف کسی بخشید. ( توان به عبادات بدنی را نمی

توانـد بـه  است می فلی را که از مال خود انجام دادهکه هر فردي ثواب حج و عمـره ن
 دیگري ببخشد و شرعاً جایز است و هیچ شرطی هم ندارد.

کنند در این چند  از طرف او حج نفلی یا عمـره که  ولی اگر امر مال خود را بدهد
 که بیان خواهند شد.  شرط ضروري است

 مسائل حج بدل 
 : مسائل حج بدل فرض

که حج فرض شد و زمانه حج را یافت اما با وجود توان و قدرت بنابر  بر هر فردي -1
چنین  کند و بعد معذور شد و توانایی حـج را از دست داد در  عللی موفق نشدکه حج

که شخصی را براي انجام فریضه حج از طـرف خود بفرستد و  صورتی بر وي الزم است
 که بعد از وفاتش شخصی را بـراي انجام فریضه حج از طـرف او بفرستند. کند  یا وصیت

اگر بعد از استطاعت مالی و قبل از فرا رسیدن ماههاي حج فوت نمود در این  -2
 . د زیراکه حج از عهده او ساقط شده استکه وصیت نمای صورت الزم نیست

گشته بود در همان سال   که حج بر وي فرض نیز اگر این شخص در نخستین سالی
اش ساقط شده و  عازم حج شد مگر قبل از انجام مناسک حج وفات یافت حـج از ذمـه
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 ]./مناسک مال علی قاري [نیازي به وصیت ندارد. 
کرده و از رفتن به مکـه مکرمه باز  بازداشت که شخصی او را  صورت دوم این است

 دارد.
که امید صحت و تندرستی  که به چنان بیماري مبتال گردد  صورت سوم این است -3

تواند بر  رسید که نمی  کور، یا لنگ شدن و یا ناتوانی بر اثر پیري به حدي  ، ندارد. مثال فلج
 سواري سوار شود. 

 خطر جانی و مالی دارد. راه امن نیست و رفتن به سفر - 4
که زن محرمی نیابد که همراه او سفر حج نماید. در تمام   به زنان اختصاص دارد) ( -5

که عذرش تا هنگام مرگ ادامه  شود به شرطی  هاي مذکوره معذور قرار داده می صورت
آن سال در یابد  داشته باشد و اگر پیش از مرگ عذرها بر طرف شود و ماههاي حج را در

کسی را به   که کند و وفات نماید در این صورت بر وي الزم است   که حج ما موفق نشودا
 حج بدل بفرستد و یا وصیت نماید.

 /اگر این عذرها تا دم مرگ ادامه داشته بـاشد طـبق روایت مشـهور امـام اعظم
د که قبل از معذور شدن زمانه حج را در نیاب کردن بر وي واجب نیست به شرطی  وصیت

استطاعت مالی فقط از  /گردد اما نزد صاحبین زیرا که با نیافتن شرط فرض ساقط می
که با نبودن آن یا هالك شدنش قبل از فرا رسیدن وقت حج فرضیت حج   شرایطی است

هاي وجوب حج نیستند بلکه جزء شرایط ادا  ، شـرط شود اما بقیه شرایـط حـج ساقط می
گردد در چنین صورتی اگر خودش از  حـج ساقط نمی هستند لذا با نبودن آنها فرضیت

 کند.   حج کـردن معذور است بـر او واجب است که براي حج بدل وصیت
این در تمام اند بنابر صاحبین را ترجیح داده و دیگر علما قول /عالمه ابن همام

هاي مذکور احتیاط در این است که وصیت حج بدل کنند و باید ورثه از سوي  صورت
 ]./مناسک مال علی قاري [ ا حج بدل بکنند.آنه
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 شرایط حج بدل 
جا از مناسک مال علی قاري با  هاي فقهی مذکوراند و در این کتاب تمام این شرایط در

 شوند. تغییـر جزئی در ترتیب آن نوشته می
خود  اي به صورت نذر بر  که حج بر ذمه او فرض باشد یا حج و یا عمره شخصی

)  که قبال گذشت با تفصیلی کردن آن معذور و عاجز است (  از اداء کرده است و  واجب
 .براي حج یا عمـره کردن شخصی از طرف این فرد، بیست شرط وجود دارد

هاي آن باید توجه داشت که در آنها در لفظ به کثرت استفاده  قبل از تفصیل شرط
که از طرف او حج   منظور از اَمر شخصی است ،شود یکی لفظ آمر و دیگري مأمور می
 دهد. که از طرف دیگري حج بدل را انجام می  کنند و مامور فردي است می

 :  تفصیل شرایط
گیرد هنگام انجام حج بدل حج  شخصی که از جانب او حج بدل انجام می : ل شرط او

کسی را براي حج بدل  بر وي فرض باشد لذا اگر در آن وقت حج بر وي فرض نبود و
باشد و بعد از آن اگر توانایـی حج کردن پیدا شد حج فرض  نفلی میفرستاد این حج 

 کسی دیگر را براي حج بدل بفـرستد.  کند با  گردد باید خودش حج می
: یـعنی اعذاري که  : عجـز دائمی و عاجز شدن پـیش از حـج بـدل م وسوم شرط دو

، بقاي این اعذار تا  گذشت  شوند پیشتـر به تفصیل بیان آن باعث عجـز انسان از حج می
. پس از انجام حج بدل اگر عذر شخص معذور،  موت صحت حج بدل نیز شرط است

) شود و بر اداي حج قدرت یابد مثال بیمار بود تندرست شد، زن را محرم  رفع مرتفع (
که قبال انجام شده تبدیل به  که دوباره خود حج نماید و حج بدل  میسـر شد الزم است

 )  /مـناسک مـال عـلی قاري [ د شـد.هاحج نـفلی خـو
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دهنده حج بدل  اش است به انجام ه حج فرض بر ذمهک  کسی از طـرف  : شرط چهارم
امر شده باشد یا حداقل اجازه داده شده باشد، اگر بدون امر و اجازه او، شخصی اقدام به 

 حج بدل از طرف او بکند فرض او ادا نخواهد شد.
را ادا  اگر شخصی حج بر او فرض شده در حیات خود آن که  مقتضاي این آن است

  کسی بر او احسان کرده و از طرفش حج بدل اگر ،نکند، یا براي اداي آن وصیت ننماید
بنابر حدیثی  /کند حج فرض آن شخص ادا نخواهد شد اما امام اعـظم امـام ابوحنیفه

ز طرف متوفاي خویش فرمود: اگر شخصی از طرف والدین خود یا وارث و یا اجنبی ا
به »  اهللا ان شاء  «اهللا فرضش اذا خواهد شد. و  کـند ان شـاء بدون امر و وصیت او حج بدل 

 . که از هیچ نص صریحی ادا شدن آن بطور قطع و یقین ثابت نشده است آن خاطـر گفت 
، عاقل باشد مجنون و  کننده مسلمان مأمور یعنی حج بدل  : ، ششم و هفتم شرط پنجم

دیوانه نباشد اگر نابالغ باشد ممیز باشد یعنی قادر به تمییز و تشخیص احکام حج و انتظام 
 سفر باشد.
توانـد اقدام به حج  : معلوم شدکه بالغ بودن مامور، شرط نیست نا بالغ نیز می مسئله

که بتواند احکام حج را ادا نماید  که اینقدر تمییز و صالحیت داشته باشد بدل کند بشرطی
، احتیاط این  همینف دارند بنابر. از علما در این اختال یعنی قریب البلوغ باشد اما برخی

 . ]/مناسک مال علی قاري [است که نابالغ مأمور به انجام حـج بـدل نشـود. 
گرفته شود و نه داده  که در برابر حج بدل اجرت و معارضه نه   این است : شرط هشتم

دهنده و گیرنده هر دو گناهکار  ه حج بدل کرد اجرتکرد  نبود اگر کسی اجرت طی
گرفته واجب   که در برابر حج  اي شوند اما حج آمر ادا خواهد شد برگرداندن معاوضه می

 که هزینه حج را به مأمور پرداخت کند.  است البته بر آمر الزم است
سواري حج که حج بدل با مال آمر کرده شود، با مرکب و  این است : شرط نهم و دهم

کند حج فرض   را انجام دهد و پیاده طی طـریق نکند اگر مأمور با مال خودش حج بدل
هاي حج از طرف او باشد اگر مامور  آمر ادا نخواهد شد. شرط این است که اگر هزینه
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، حج آمر ادا  کردن کمی از مال خودش نیز خرج نماید اشکالی ندارد در صورت پیاده حج 
ن نیز اگر اکثر مسافت را با مرکب و سواري کند کافی است و مقداري نخواهد شد. در ای

 از مسافت را پیاده بپیماید اشکـالی نداند.
این است که سفر حج از وطن آمر شروع گردد، اگـر آمـر چندین  : شـرط یازدهم

مه  هاي دیگر به مکه مکر طن داشته باشد وطنی معتبر خواهد بودکه نسبت به وطن و
 باشد.تر  نزدیک

کرد بعد از آن اهل و عیال  کرد وصیت به حج بدل   : شخصی در هندوستان فوت مسئله
که  ، الزم است که امر دهد کردند بر وصی  یا وصیش از هندوستان به پاکستان هجـرت

ر به حج بدل نماید  کسی را از هندوستان مأمو کنند و  حج او را از وطن هندوستان شروع
ر به حج بدل کـرده بفرستد، نداشته  کسی را از هندوستان مأمو  کهاما اگر قدرت بر این

به این صورت که فرستادن پول بـه آنجا مشکل و دشوار است خواه کسی را   باشد خواه
از همانجا براي حج بدل فرستادن مـقدور نباشد در خود پاکستان از همانجایی که وصی 

اهللا حج  کرده بفرستد انشاء  حج بدل هجرت کرده به آنجا آمده است کسی را مأمور به
. اما نظیري دارد که اگر  کتب فقه نیست فرض او ادا خواهد شد این مسئله به صراحت در

جا حج شروع  کافی شود از همان کافی نباشد از هرکجا که   مال میت از وطنش براي حج
ر حج نیست و . در این صورت نیز از وطن آمر قدرت ب شود به این اجازه داده شده است

 کافی خواهد شد. اهللا  کجا قدرت باشد از همانجا او به حج برود ان شاء رهاز 
دهنده حج بدل به هنگام بستن احرام  این است که مامور یعنی انجام : شـرط دوازدهم

  پیش از شروع / نیت حج را از طرف اَمر بکند اگر بوقت احرام نیت نکرد نزد امام اعظم
که هنگام شروع نمودن افعال حج با  کـردن بهتر این است  ت نیتکردن افعال حج جه

گوید با این  کنم و سپس وقتی تلبیه می که من از طرف فالن شخص حج می زبان بگوید

و بجاي لفظ فالن نام آمر را بگیرد اگر نام به یادش نمانده »  عن فالن كلبي «الفاظ بگوید: 

کنم  که مرا براي حج بدل فرستاده است حج میکسی   باشد فقط اینقدر بگوید که از طرف
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که در دل نیت حج آمر را   کافیست بگوید اگر با زبان چیـزي نگوید، » اآلمرلبيک عن  «و 

کسی دیگر نیت نکند،  بکند اگر وقت بستن احـرام نیت مطلق حج را بکند، براي خود با
 نیت از طـرف اَمـر پیش از شروع افعال حج کافی خواهد شد.

کند. جایز نیست   مامور به نفس خود از طرف آمر حج : رط سیـزدهم و چهاردهمشـ
، شخص دیگري  کند اگر بدون اجازه  که مامور بدون اجازه آمـر کسی دیگر را امر به حج

، حج مأمور خواهد بود از آن آمر نخواهد شد و او باید پول آمر را  را بفرستد آن حج
که به مأمور اجازه عام داده شود که اگر به دلیلی   است برگرداند به همین جهت بهتر این

وصیت  کند کسی دیگر را بفرستد. همچنین اگر شخص متوفی در نتوانست خود حج بدل 
کسی دیگر حج بدل مرا نکند  کـرده و بگوید غیر از این   به حج بدل شخصی را معین

د و اگر معین بکند براي شخصی دیگر جایز نیست که از طرف متوفی حج بدل بجا آور
اما دیگري را نفی نکند یعنی فقط بگوید: حج بدل مـرا فالنی بکند در این صورت بهتر 

کند البته اگر آن شخص تعیین شده انکار ورزد یا  مان شخص تعیین شده حج هکـه  است
تواند حج بدل نماید زیـرا که بدون انکار و معذور شدن  به سببی معذور گردد دیگري می

 عیین شده هم اگر وصی شخص دیگري را بفرستد حج فرض آمر ادا خواهد شد.فرد ت
 اگر وصیت کننده فقط همین قدر بگوید که از طرف من حج بدل کرده شود و : مسئله

توانند شخصی  ، می کرده  کسی را وصی مقرر نکرد تمام وارثین جمع شده با هم مشورت
مناسک مال [آمـر ادا خواهد شد.  را براي حج بدل بفـرستند در این صورت حج فرض

 . ]/علی قاري
این است که مأمور حج را فاسد نکند و از او فوت نیز  : شرط پانزدهم و شانـزدهم

که پیش از وقوف به عرفات جماع کند و فوت به   نشود. صورت فاسد شدنش این است
ا فوت شود که با وجود احـرام و وقوف عرفات نکند اگر فاسد کند ی این صورت می

که تمام پولی راکه آمر جهت  شود و بر فاسد کننده واجب است نماید حج آمـر ادا نمی
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حج بدل به او داده بود برگرداند و سال آینده با پول خودش قضاي حج را بجاي آورد 
 این قضا هم از طرف مأمور خواهد بود و آمر اقدام به حج بدل دیگري بکند.

کوتاهی خودش ارکان حج را ادا نکرد در  غفلت واما فوت دو صورت دارد: به سبب 
این صورت نیز ضمان پول آمر را بپردازد و قضاي حج فوت شده خویش را با پول 
خودش جداگانه ادا کند از این قضا نیز حج فرض آمر ساقط نخواهد شد و حج فرض 

خود را بعدها اگر بر حج قدرت یافت باید جداگانه فرض  ،خود مأمور نیز ادا نخواهد شد
 ادا کند.

، زندان و یا  ، بیماري صورت دوم این است که به سبب گرفتار بودن به آفتی آسمانی
گردد در این صورت بر او الزم است که قضایش را سال  غیره از اداي ارکان حج معذور

. البته از قضاي سال آینده حج آمر  آینده بجا آورد و هیچ ضمانی بر اَمر نخواهد پرداخت
 کند و مامور در قضا نیت از طرف آمـر بکند.  شود اگر آمر به او حکم ادا می

که مأمور فقط احرام یک حج را ببندد اینطور نکند   این است هم و هجدهم: شرط هفد
 ،کرده احرام ببندد یکی از خودش و دیگري از طرف آمر که در یک وقت نیت دو حج را

شخص احرام ببندد نه اینکه از طـرف که فقط از طرف یک   همچنین این نیز شرط است
 کند و از طرف هر دو احرام ببندد.   دو نفر نیت حج

کننده از میقات آمر یعنی کسی که  که مأمور یعنی حج بدل   این است : شرط نوزدهم
شود احرام ببندد یعنی از میقاتی که در مسیـر وطن آمر به  حج بدل از طرف او انجام می

که مسیرشان از هند و پاکستان   احـرام حج بدل را ببندد مثال افراديمکه معظمه قرار دارد 
. اگر مأمور از اینجا احرام عمره را  است  » یـلملم «کنند، مـیقاتشان  است و با کشتی سفر می

ببندد پس از اداي عمره از مکه معظمه احرام حج را ببندد چنانکه قاعده حج تمتع چنین 
اي اینکه حج از میقات آمر صورت نگرفته است این حج از شود بر است حج آمر ادا نمی

که به او داده شده برگرداند. تفصیالت  که مبلغی  شود بر او واجب است خود مأمور می
 بیشتر در این باره در صفحات آینده بیان خواهد شد. 
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که مامور مخالفت دستور آمـر را نکند مثال آمر امر به حج   این است : شرط بیستم
نماید حج آمر ادا نخواهد شد »  قران «کرده   کرد، اگر همراه حج عمره را نیز شامل » فرادا «

و بر مأمور ضمان خواهد آمد که باید مبلغ آمر را به او پس دهد این حکم در آن صورت 
که مأمور نیت عمره را از طرف خود و نیت حج را از طرف آمر کرده   متفق علیه است

که  در این حال این است  / قول امام اعظم ،ج را از طرف آمر کندباشد و اگر عمره و ح
به سبب مخالفت با آمر، حج آمر نخواهد بود بلکه حج خود مأمور خواهد بود و بر او 

مناسک  [ضمان خواهد آمد. اما نزد صاحبین حج آمر در این صورت نیز ادا خواهد شد. 
 .]/مال علی قاري

مین جهت اگر آمر هحکم بر مخالفت با آمر است به چون مدار این  /نزد امام اعظم
 ،که حج آمر نیز ادا خواهد شد  کالم این است داده باشد مقتضاي »  قران «خودش اجازه 

کند که از میقات آمر   است و اگر مأمور عمره را به صورت تمتع اضافه»  قران «این حکم 
رمه احرام حج را ببندد نزد امام و کند و سپس از مکه مک فقط احرام عمره را بسته و عمره 

 ) كام يظهر من البحر والفتحگردد و بر مأمـور ضمان واجب است ( صاحبین حج او ادا نمی

 کـه تفصیل ایـن مسـئله در صفحات آینده بیان خواهد شد. 

 خالصه شرایط
 چهار شرط از شرایط مذکور مربوط به آمر هستند که به شرح زیراند. 

 . ض بودن حج بر او، قادر نبودن، فر مسلمان بودن -1
 دائمی بودن عجز او. -2
 . پیش از اقدام به حج بدل عاجز شدن -3
 .  مأمور کردن کسی براي انجام حج بدل یا براي آن وصیت کردن -4

 چهار شرط مربوط به مأمور است که عبارتند از:
 . مسلمان بودن -1
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 .  عاقل بودن -2
 . ، ممیز و قریب البلوغ بودن در صورت عدم بلوغ -3
 . ر مقابل حج بدل اجرت نگرفتند -4

 شوندکه عبارتند از. شرایط باقی مانده به افعال حج مربوط می
، اگر کمی از مال خود نیز خرج  کردن  ، بیشتر از مال آَمر خرج در انجام حج بدل -1

 کند اشکالی ندارد.
، حج آمر  بیشتر مسافت را با وسیله نقلیه بپیماید در صورت پیاده حج کـردن -2

 بود.نخواهد 
 . سفر حج را از وطن آمر شروع کردن -3
 . فاسد نکردن حج -4
 کردن حج بوقت احرام فقط از طرف آمر.  نیت -5
 . فوت نکردن حج -6
شود و شروط  مخالفت نکردن آمر. پنج شرط دیگر مربوط به همین شرط می -7

 اي نیستند.  جداگانه
ز مال این همه شرایط مربوط به حج بدل فرض است اگر مأمور حج و عمره نفلی ا

کند مشـروط  کند هیچ شرطی ندارد و اگر مال آمــر را خــرج می خود تبرعاً و احساناً می
که مربوط به آمر هستند نخواهد بود. و شرایط دیگر کما کان خواهند   به سه شرط اولی

 ]. كغنية الناس [بود. 

ح و ، قول صحی ، حج فرضی که از جانب کسی شده مطابق با شرایط مذکوره : مسئله
که این حج و عمره مال آمر خواهد بود و به انجام دهنده حج   ارجح نزد فقها همین است

 غیرهبعد از حـج عمره اضافی یا طواف وو عمره ثواب تعاون و همکاري خواهد رسید و 
که از آن آمر   کند از آن خودش خواهد بود. در عمره یا حج نفل نیز حکم همین است 
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پول آمر انجام داده شده باشند، به مأمور ثواب عملش داده خواهد  که با  خواهد بود وقتی

 . ] غنية، ارشـاد الساری و الكافی للحاكـم كذا يف [شد. 

کسی   البته اگر کسی حج نفلی یا عمره با خرج و پول خود انجام دهد و ثوابش را به
ل ثواب که ایصا  ببخشد این حج و عمره از آن خود فاعل خواهد بود و به آن شخص

 ].غنیۀ [شده ثواب خواهد رسید. 
که بجاي   کرده بهتر و افضل این است کسی که حج فرض خود را ادا  براي : مسئله
کند. در حدیث شریف   ، از طرف دیگري که حج فرض بر ذمه او است حج بدل حج نفلی

 رسد. ب هفت حج به او میکند ثوا : به کسی که از طرف شخص دیگري حج بدل می آمده
 .] غنیۀ[

 که خودش حج نکرده کسی  حج بدل توسط
حج گـیرد کـه خودش  کسی انجام   که حج بدل توسط نزد همه افضل و بهتر این است

که خود حج فرض را ادا نکرده باشد اگر طوري است که  فرض را ادا کرده باشد و کسی
مکروه اصالً بر او حج فرض نشده باشد فرستادن او جهت حج بدل جایز است اما 

تنزیهی یعنی خالف اولی است و اگر بر مأمور حج فرض باشد و تاکنون ادا نکرده باشد 
که او را به حج بدل بفرستد   مر مکروه تنزیهی و خالف اولی است در این صورت براي آ

و براي خود مأمور مکـروه تـحریمی و ناجایز است زیرا بر ذمه او الزم است هنگامیکه 
 ]. غنیۀ [ حج میسر شود حج فرض خود را ادا کند. برایش سهولت انجام

کسی به حج بدل برود و از   که قبالً بر او حج فرض نبوده اگر از طرف کسی  مسئله:
از رسیدن به  طرف او احرام بسته به مکه معظمه داخل شود از نزدیک شدن به بیت اهللا (

که بنابر   ه مکه مکرمه رسیدهگردد زیرا او در حالتی ب ) برگردن او حج فرض نمی بیت اهللا
بنابر فقیر   بستن احرام از طرف دیگري قدرت بر اداي حج خود ندارد و پس از بازگشت

اند اگر چه قبالً بر ذمه او حج  شدن توانایی دوباره رفتن را ندارد بعضی از عـلما گفته

 



 وايمحمود الفتا  616

 الزم است شود، به همین خاطر بر او فرض نبود اما از دیدن بیت اهللا حج بر او فرض می
 ].غنیۀ [که تمام سال را همانجا بماند و سال آینده حج خویش را ادا کرده برگردد.  

کسی  امروزه چونکه نه امکان ماندن طوالنی وجود دارد و نه امکانات الزم در اختیار
 شود. کرد و به اعتبار دلیل نیز همین قول راجح معلوم می توان عمل است بر قول اول می

 ل از وطن آمرمسئله حج بد
شرایط مذکور در زمانی است که ثلث مال وصیت کننده آنقدر باشد کـه بتوان از وطن 

کردن بیش از ثلث مال   کفایت نکند و وارثین بر خرج  کرد و اگر ثلث مال  او حج بدل
،  غنیۀ[کسی حج بدل کرده شود.  ود، توسط راضی نیستند، با ثلث مال از هر کجا که بش

 ]./مال علی قاري
کـرده بود که از جایی غیر از وطنم حج بدل از طـرف  اگر متوفی خود وصیت  : مسئله

 کند.   کرده شود وصی از همانجا امر به حج بدل  من

 ِقران و تمتع در حج بدل
ران «مأمور به حج بدل اگر بدون اجازه آمر، حج  که عمره از   کند به این صورت  » قـ

 ا نماید باتفاق فقها حج آمر ادا نخواهد شد و این حج ازطرف خود و حج از طرف آمر اد
آن مأمور خواهد بود و ضمان نفقه حج بر مأمور الزم خواهد شد و اگر نیت عمره و حج 

این صورت هم جایز نیست و در این صورت حج  /را براي آمر کرد نزد امام ابوحنیفه
حبین رحمهما اهللا اسحساناً شود اما نزد صا آمر نخواهد شد و بر مأمور ضمان واجب می

شمس االئمه »  مبسوط «حج آمر ادا خواهد شد. تفصیل این مسئله و وجـه اختالت آن در 
 :  : با عبارت ذیل مذکور است/ سرخسی

، وعندهما ال /ولو قرن مع احلج عمرة اكن �الفاً ضامناً للنفقة عند أيب حنيفة «
به وزاد عليه ما �ا�سه فال يص� به �الفاً،  مأمورـيص� �الفاً استحساناً ألنه أىت بال

يقول هو مأمور بإنفاق  /اكلو�يل بابليع إذا باع بأ�رث ما س� هل من جنسه... أبو حنيفة
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مال يف سفر �رد للحج، وسفره هذا ما تفرد للحج بل للحج والعمرة مجيعاً، فاكن �الفاً ـال
النسك عنه إال بقدر ما أمره، أال ترى أنه لو لم كما لو تمتع...وال والية عليه للحاج يف أداء 

يأمره �يشء لم �ز أداؤه عنه فكذلك إذا لم يأمره بالعمرة، فإذا لم ت�ن عمرته عن 
ميت صار كأنه نوى العمرة عن نفسه، وهناك يص� �الفاً (ثم قال بعد ذلك) ثم دم ـال

إذا اكن  /حنيفة القران عندهما ي�ون ىلع احلاج من مال نفسه، و�ذلك عند أيب
ميت حىت لم يرص �الفاً، ألن دم القران �سك، وسائر ـمأموراً بالقران من جهة ال

 . »مناسك عليهـال

 : ثم قال بعد ذلك

و�ذا اكن أمر باحلج فبدأ واعتمر يف أشهر احلج ثم حج من مكة اكن �الفاً يف قوهلم  «
متمتع �ج من جوف مكة فاكن ـميقات والـميت من الـمجيعاً ألنه مأمور بأن �ج عن ال

هذا غ� ما أمر به وألنه مأمور باالنفاق يف سفر يعمل فيه للميت، و�نما أنفق يف سفر اكن 
مسبوط ـال[ . » اعمًال فيه نلفسه، ألن سفره إنما اكن للعمرة، وهو يف العمرة اعمل نلفسه

 ].4/156 :للرسخيس

ت ناجایز بودن قران و تمتع در حج : عل از عبارت مبسوط چند امر ثابت شد اول اینکه
، مخالفت با حکم آمر است و در تمتع میقاتی نشدن  بدل و ادا نشدن حج آمر باتفاق ائمه

حج نیز فی نفسه علت عدم جواز نیست بلکه آنهم بنابر مخالفت با امـر آمر ممنوع است 
 . چنانکه از عبارت مبسوط واضح و مشخص است

اند اما در تمتع  لفت را در قران استحساناً جایز قـرار داده: صاحبین این مخا دوم اینکه
مخالفت دو برابر شد یکی بدون اجازه با حج عمره نمودن و دوم اینکه میقاتی نکردن 

، در این صورت آن حج مکی شد و به همین سبب این مخالفت را آنها نیز جایز  حج
 مور ضمان خواهد آمد.دانند و حکم دادندکه حج آمر ادا نشده است و بر مأ نمی

وقتی علت عدم جواز، مخالفت آمر شد قران و تمتع هر دو با اجازه آمر جایز   : سوم
باید باشند چنانچه جایز بودن قران با اجازه آمر در عبارت دوم از مبسوط سرخسی 
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نیز با این الفاظ »  هدایه«تصریح شده است هم چنین جایز بودن قران با اجازه آمر در 
 : ده استتصریح ش

َه اَ�ُّ �َ « نَُّه وََجَب ُشْكًرا لَِما َوَ�َقّ
َ
ْحَرَم ف�

َ
ُم ىلَعَ َمْن أ ْن َ�ْقُرَن َ�نُْه فَادَلّ

َ
َمَرُه َ�ْ�ُُه أ

َ
إِْن أ

 فَ
َ

َعاىل
ِفعْ 

ْ
َنّ َحِقيَقَة ال

َ
ُمْخَتُصّ بَِهِذهِ انِلّْعَمِة أل

ْ
ُموُر ُهَو ال

ْ
َمأ

ْ
َْمِع َ�ْ�َ النُُّسَكْ�ِ َوال

ْ
 .»ِل ِمنْهُ ِمْن اجل

که وقتی جایز بودن بـه اجازه   ، فقط ذکر قران آمده است در حالی در مبسوط و هدایه
، وقتی باذن آمر باشد هر دو  که قران باشد یا تمتع آمر بستگی دارد مقتضایش این است

 : جایز باشند به همین خاطر پس از نقل بحث مذکور، صاحب مبسوط نوشته است

م اجلمع ب� النسك� قراناً اكن أو تمتعاً كما رصح به اغية ابليان وأراد بالقران د«
 . »متقدمـل�ن باإلذن ال

طرف آمر اجازه باشد قران و تمتع هر دو جایزاند و  که وقتی از  حاصل آن این است
 حج و عمره از طرف آمر خواهد شد.

قول را تایید  که همین  در فتاوي قاضیخان از امام ابوبکر محمد بن الفضل نقل شده
: افراد، قران و تمتع جـایز هستند بلکه  کند که با اجازه آمر هر سه نوع حج یعنی می

که آمر باید به مأمور اختیاراتی بدهد تا در عمل مواجه با مشکالت و  کرده است راهنمایی 
 دشواري نشود.

 : و فی فتاوی قاضيخان

ر غ�ه بان يـحج عنه فينبىغ ان ذا امإبو��ر �مد بن الفضل أقال الشيخ االمام «
كيف شئت ان شئت حجة وان  مال ـمأمور فيقول حج ع� بـهذا الـىل الإمر يفوض األ

مر ىلع كيال يضيق األ مال لك وصيًة ـابلاىق من الشئت حجة وعمرة وان شئت قِراناً و
 ].1/307 :قاضيخان هبامنش اهلندية[.  »�ب رد ما فضل ىلع الورثة الاحلاج و

) مفهوم عبارت مذکور قاضیخان را همین  لباب مناسک عالمه سندي مسمی به (در 
 : قرار داده و نوشته است
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مأمور فـيـقول حج ع� كيف شئت مفرداً او ـىل الإمر مر ان يفوض األ�نبىغ لألو«
 ].304: ص مناسک مال علی قاري: ،ارشاد الساري. [» متمتعاً 

) را سهو قرار داده و در  لباب ي این قول (در شرح مناسک سند /اما مال علی قاري
 فرماید: می »متمتعاً «توضیح عبارت 

مشائخ مقيد ـكـالم ال يمــذكور فــذا اتلـو�ض الإفيه ان هذا القيد سهو ظاهر  «
و أحجة و عمرة وأقاضيخان من اتلخي� حبجة  اما ما يف) و ثم قال ( الِقران ال غ�باالفراد و

ل ىلع حج التفيد الرتتيب فتحم» حجهو «او، ىف  ذا الوإهل ىلع جواز اتلمتع بالِقران فال داللة 
 .»يضا فتدبر فانه موضع خطرأوًال ثم يأىت بعمرة هل أن �ج  عمرة باو

 اما عالمه حسین بن محمد سعید عبدالغنی در حاشیه عبارت مذکور سهو قرار دادن آن
 .  را با این الفاظ رد کرده است

يع�  (، رشحه هلذا الكتاب  قال القاىض عيد يف »ن هذا القيد سهو ظاهرفيه ا«:  قوهل «
مره باتلمتع أميت لو ـن ال) أل : عـ� القاری يـع� ( ال �ىف ان هذا سهو مـنه ) و اللباب

 . »احلباب كذا يف  ال ي�ون �الفاً بال خالف ب� االئمه االسالفمأمور صح وـفتمتع ال

 .] 304 ص:: ارشاد الساري[

جهت تخـییر در قول امام ابوبکر محمد بن الفضل به روایت قاضیخان سه لفظ استفاده 
 هو عمر هبه معناي افراد است و در آخر قراناً است قبل از این بحج»  بحجۀ «اند. اول  شده
بود این لفظ  که اگر تخییر فقط در افراد و قران منظور می  . از این عبارت ظاهر است است

یح جواز تمتع هم  را تصر گشت اما آن می معنا و لغو بی»  عمرةبحجة و : « یعنی  سوم

 . را مؤخر نموده که مخالف با ترتیب است» هعمر «را مقدم و »  هحج «گفت زیرا   توان نمی

باشد  که در واقع تشریح و تخلیص متن لباب عالمه سندي می »كالناس ةغني«اما در 

که جایز بودن باذن آمر را به قران   کرده ی دیگر تشریح را به صورت» عمرةحجة و  «عبارت 

 .  کرده است و جایز بودن تمتع را نپذیرفته است  مخصوص
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 :  الغنية يفو

ال يص� �الفاً مر به وأنه قد اىت بما مره بالِقران جاز ألأكما لو  ذا وقع االذن خبالفه إف«

كما  متع ىلع القول جبواز انليابة فيهمره باتلأ�ذا لو امه من مكة لالذن به داللة و احرب
 ].179 :ص :الناسك غنية[ .» سيأىت

کرده   از امام ابوبکر بن الفضل نقل»  ي خانیه فتاو  پس از آن در فصل نفقه از فل
 فرماید: می

النسـخ الصحيحة بان �ج  يعمرة العجهة كـما فـ: ان شئت بتقديم حجة و وقوهل «
الكب� لكنه قال فيقول حج  هكذا يفيضاً فيكون افراداً بهما وأ عنه اوًال ثم يأىت بعمرة هل

تلقييد بـهما ان ابلاىق الخ فـاذا كيف شئت ان شئت حجة وان شئت فاقِرن وع� به
كـان بـامره   انمتمتع ال �وز عن اآلمر وـا�سب باتلفو�ض بدل ىلع ان الاتلـمتع اسـهل و

)  ىل قوهلإ مأمور يؤ�د ذلك (ـالِقران ىلع ال دممتمتع حيث قالوا وـثـم سكوتهم عن دم ال
اكن  ذاإمر متمتع حق األـغ�ه من جواز الابلحر و اللباب يوافقه ما يف ل�ن ما زاد يفو

 . » كما سيأىت عنقر�ب بامره 

 : كقال بعد ذالو

ران و اما فی المتمتع  و دم الرفض علی الجاج وان « کان الحج یقع عن االمر فی القـ
و امره بالتمتع فتمتع عنه فالحج یقع عن المأمور ال عن االمر علی ما مرمن التمتع فل

 ].185-184: ص غنیۀ:[ . »المشائخ فاولی ان یکون الدم علیه
 خالصه تحقیق

که تصریحات ائمه  شود گرفته می  از تعمق و تفکر در بحث و تحقیق فقها نتیجه
حج بدل را  تمتع هر دو در مذاهب مندرج در مبسوط و غیره علت عدم جواز قران و

، آفاق حج بجاي اینکه وطن آمر قرار بگیرد  است و در صورت تمتع مخالفت آمر قرار داده
کـه در آن مخالفت با آمر   کرده است  شود این را نیـز بر آن علت مبنی از مکه مکرمه می

 



 621  کتاب الحج

باقی  که علت ممانت یعنی مخالفت با آمر : هنگامی . مفهوم ظاهر آن چنین است است
 نماند و آمر اجازه بدهد قران و تمتع هر دو باید جایز باشند.
که آمر اگر خود حج خود را  اگر در مسئله نیابت دقت شود مقتضاي اصل همین است

که در حالت عذر  گانه حج یکی را برگزیند، وقتی کرد اختیار داشت که از اقسام سه ادا می
ب حج فرض خود را ادا کند این اختیار را دارد که که بوسیله نای  شریعت به او اجازه داده

گانه را که خودش داشت به دیگري بدهد و با اذن آمر  حق انتخاب یکی از اقسام سه
بـراي نائب یعنی مامور نیز هر سه قسم حج جایز قرار داده شود و یا اینکه با اجازه آمـر 

جه نیست فرق در قران و تمتع فقط قران جایز باشد و تمتع جـایز نباشد از نظر فقهی مو
آن اینکه در قران حج و عمره هر دو از میقات آمـر  توانست یک وجه داشته باشد و می

شود اما از عبارت مبسوط ثابت  شود و در تمتع حج از میقات آمـر شروع نمی شروع می
 شدکه آفاقی بودن حج شرط اصلی نبست.

خود گوید کـه از میقات  مر به مأمور میگفته شده است که عادتاً آ شرط به این خاطر
گردد وقتی این علت مخالفت آمر  ، مخالفت آمر می خالف آنآمـر احـرام ببندد در عمل بر

خصوصاً  ،گفت توان علت عدم جواز ، میقاتی نشدن حج را نمی مرتفع شد در تمتع
به سبب  شود او اگر که شرط میقاتی بودن بر خود اصیل یعنی آمر نیز عاید نمی وقتی

کرده و به مکه مکرمه برسد و از همانجا حج فرض خویش را  ، سفر احتیاج و ضرورتی
تواند  کند باتفاق جایز است پایبندي میقاتی بودن حج بر نایب فقط در اتباع امر آمر می ادا

 عاید شود وقتی خود او اجازه دهدکه حج مکی کند عدم جواز دلیلی ندارد.
 علت اشتباه

ز یک طرف بطور واضح فرمودند که ممانعت قران و تمتع در حج بدل فقهاي مذهب ا
را اوالً قصداً و نصاً ذکر نکردند بطور  مخالفت آمر است از طرف دیگر مفهوم مخالف آن

اند که وقتی قران با اذن آمر باشد بازهم دم به ذمه  ضمنی در مسئله وجوب دم شکر گفته
. همین عدم ذکر را  ان است و تمتع ذکر نشده استمأمور خواهد بود در این فقط ذکـر قر
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،  بود همـراه قران است زیرا اگر آنهم جایز می تمتع قرار داده ، قرینه عدم جواز صاحب غنیه
، بدون دلیل واضح  عدم شد اما عدم ذکر را قائم مقام ذکر بایست ذکر می تمتع نیز می

ر اینجا قران را به معناي جمع بین توان قرار داد به همین سبب صاحب بحرالرائق د نمی
 النسکین قرار داده و تمتع را نیز در آن داخل کرده است.

ماند و اگر عدم ذکر پذیرفته شود ظاهراً  ، عدم ذکر تمتع نیز باقی نمی طبق این توجیه
ا از بـین علماي متأخرین  دلیلی ران و تمتع فرقی ایجاد کند وجود نـدارد امـکه بین ق

، صاحب غـنیه و اکـابر زمـان مـا خصوصاً فـقیه العـصر /علی قاري حضرت مال

و حضرت موالنا خلیل »  المناسک ةزبد «در  /حـضرت عـالمه رشـید احـمد گـنگوهی

،  فرق بین قران و تمتع در حج بدل» د بذل المجهود شرح ابوداو «در  /احمد سهارنپوري
 ، در چه با اجازه آمر باشد. عالوه بر ایناند اگر واز تمتع را اختیار کردهجواز قران و عدم ج

کالم ائمه فقها تصریح جواز تمتع باذن االمر با وجود تفحص و تحقیق یافته نشد و به 
 همین جهت در مورد این مسئله باید تجدید نظر شود.

میان تمتع و قران قایل شد که توان وجه فرقی در عبارت فقها می با توجه و دقت در
در حالت عذر اعتبار بدنی  ،اي از دو قسم عبادت بدنی و مالی است ج مجموعهفریضه ح

ماند و در صورت تمتع  شود و در اداي فرض فقط انفاق مال باقی می و جسمانی ساقط می
خالف قران . بر که آن فرض نیست  این مال بر حج خرج نشد بلکه بر عمره خـرج شده

مقتضایش این است که به آمر حق داده  ،شود یکه در آن خرج مال بر هر دو یکسـان مـ
شود که به قران اجازه دهد و حق اجازه دادن به تمتع را نداشته باشد زیرا براي اداي 

کند به همین خاطر  فریضه حج در این صورت نه عملی دارد و نه مالی بر حج خرج می
اذن آمر هم عدم و دیگر فقها ب /در صورت تمتع حج او نباید ادا شود. مال علی قاري

اند. از آنچه نوشته شد توجیه کالم ایشان معلوم شد اما آن نیز  جواز تمتع را فتوي داده
و غیره که قائل به جواز تمتع هستند دربـاره » لباب «قطعیت ندارد فقهایی مانند صاحب 

که در صورت تمتع انفاق مال بر حج  گویند: این حرف پذیرفتنی نیست  ایـن توجیه می
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گانه  چرا که او این خرج را بر عمره مفرده نکرده است بلکه بر قسمی از اقسام سه نشد
آید که انفاق مال  باشد به همین سبب الزم نمی کـرده است که در آن عمره مقدم می  حج

 .ماند.و اهللا سبحانه و تعالی اعلمفقط بر عمره شد و حج از انفاق مال خالی 
 خالصه فتوي

شود که قران و تمتع هر دو در حج بدل  چنین معلوم می چه من حیث الدلیلاگر
و صـاحب حاشیه آن و »  لباب «باجازه آمر درست باشند و متأخرین از جمله صاحب 

قدس سره   و حـضرت گنگوهی /اند امـا مـال عـلی قـاري غیره همین را اختیارکرده
دهند چون مسئله  قـرار نمی فتوایی مختلف از آن دارند و آنها باذن آمر نیز تمتع را جـایز

، احتیاط الزم است جایی که  شود و آنهم مسئله حساسی است مربوط به اداي فرض می
کرده شود، حج تمتع نکند اما در این زمانه در اداي   ممکن باشد در حج بدل افراد یا قران

ي حج و عمره هرکس این آزادي را نداردکه هر وقت دلش بخواهد بتواند برود و بـرا
هاي  بندي پرهیز از طوالنی شدن احرام نزدیک به ایام حج سفر کند زیرا قوانین و پاي

حکومتی دشوار هستند به همین خاطر اگر مامور به حج بدل نیاز به زود رفتن داشته باشد 
و رعایت واجبات احرام در احرام طویل مشکل معلوم شود براي او امکان تمتع کردن نیز 

 . سبحانه و تعالی اعلموجود دارد. و اهللا 

 مصارف و نفقه حج بدل 
) هزینه اقامت  رفت و بـرگشت زینه سـفر (ه،  هاي ضروري براي حج بدل تمام هزینه

کرایه خانه   ، ، هزینه شستشوي لباس ، خوراك به قدر نیاز، مایحتاج ضروري در ایام حج
هاي  ارف و هزینهغیره بــر عـهده آمـر هسـتند. فقها مصکرایه خیمه و مسکونی یا

اند اما ضروریات و نیازهاي هر عصر و هر زمان مناسب بـا  ضروري را به تفصیل نوشته
کند و   مامـور بـاید بـا احـتیاط نـیازها و ضروریات را تعیین و مشخص ،آن زمـان است
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کند که در   گیري کردن آنها اسراف و فضول خرجی نکند و نه بسیار سخت  در خرج
 .]/مناسک مال علی قاري [کند.   ود بلکه با روشی مناسب و معتدلی خرجحـرج واقع ش

 کردن در آنها از مال آمر جایز نیست الزم است  که خرج بعضی از موارد چنان هستند
، هزینه  ، هزینه درمان کند مثالً قیمت آب وضوء و غسل  که مأمور از مال خود خرج 

ان از مال آمر جایز نیست البته این هم زمانی ، غذا دادن به دیگر تعارف غذا به دیگران
به همین خاطـر بهتر است آمر در خرج کردن اجازه  ،که آمر اجازه این را نداده باشد  است

 کند. بیشتري بدهد تا مأمور مجـبور نباشد در هر مورد فکر کند که از مال خودش خرج 
ر او را شریک نماید مجبور به و اگر کسی هنگام غذا خوردن بیاید و مأمو ،یا از مال آمر

. و در حرج واقع  حساب این نشود که چقدر از مال آمــر و چقدر از مال خود بپردازم
 شود.

، آمر بایستی به مامور اجازه عام دهد در این  هاي معمولی و متفرقه در این نوع هزینه
مناسک مال  [. صورت باتفاق علما، مامور اجازه دارد مال آمر را در این موارد خرج کند

 ]./ علی قاري
خرید لباس احرام و اشیاي مورد استعمال از مال آمر جایز است اما پس از  : مسئله

فراغت از حج الزم است همه وسایل و پول باقی مانده را به آمر یا به وارثین او برگرداند 
ین شرط ا ،و اگر مامور شرط کرده باشد که همه وسایل و پول باقی مانده از آن من است

گرفتن و دادن آن حرام است به هر   که  کردن است  که این معاوضه حج باطل است چرا
 .  حال پس دادن و برگردانیدن این چیزها ضروري است

البته اگر خود آمر بگوید وسایل و پول باقی مانده از طرف من به شما هدیه :  مسئله
بطور وصیت حق مأمور است در کند و بگوید باقی مانده از طرف من   است و یا وصیت

در فتاوي قاضیخان از  ،این صورت برگرداندن اشیا و پول نقد بر مأمور ضروري نیست
فتاوي [ امام ابوبکـر محمد بن الفضل نقل کرده است که بهتر است آمر چنین کند.

 ].1/307 قاضیخان:
 



 625  کتاب الحج

ش از حج یا بعد ، اقامت در مکه یا مدینه پی هاي اقامت حین سفر در راه هزینه : مسئله
مأمور از مال آمر خواهد گرفت فرقی ندارد  ،از آن در انتظار جا گرفتن و حرکت هواپیما

  که این مدت اقامت از پانزده روز کم باشد یا زیاد، البته اگر بیشتر از حاجت خود اقامت
کند گرفتن نفقه خورد و نوش و غیره از مال آمر جایز نیسـت و از مال خویش باید خرج 

 ]./شرح مناسک مال عـلی قاري ارشاد الساری [کند. 

کشتی درجه پایین به مأمور پول بدهد و مأمور با  اگر آمر جهت مسافرت با : مسئله
کند هزینه اضافی را مأمور از مال خود باید   درجه باالتر از آن و یا با هواپیما مسافرت

 کند.  پرداخت
ج مأمور برابر یـا بـیشتر از نـصف اما در این صورت اگر مجموعه خر : توضیح

که حج آمر ادا نشود چرا که در شرایط حج   مصارف حج باشد مقتضاي قاعده این است
که اکثر مال آمر خرج شود  که براي اداي حج بدل شرط این است بدل در باال آمده است

از گفت که ایـن مقدار اضافی   توان ولی می ،در این صورت اکثر مال مأمور خرج شد
، این اضافی  لوازم حج نیست بـلکه بــراي راحت بــودن خـود مأمـور است بنابراین

نباید در حج آمر تاثیري بگذارد اما در کالم فقها با وجـود تالش و جستجو این مسئله 
کنندگان الزم است که اگر صورتی پیش بیاید از علماي  پیدا نشد به همین خاطر بر عمل 

 مایند.دیگر نیز استصواب ن

 اكمل سبحانه وتعالی اعلم وعلمه اتم واهللاو

 محمد شفیع عفا اهللا عنه

 ].چاپ کراچی 518-497جاد اول از صفحه  جواهر الفتاوينقل از [.ق  ه 1392رجب 

 کرد   در سفر حج قبل از اداي حج وفات

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
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،  و هنوز احکام حج را بجاي نیاوردهاگر شخصی براي اداي فریضه حج رفته باشد 
شود یا خیر؟ لطف فرموده توضیح  موتش فرا رسید، آیا فریضه حج از گردن او ساقط می

 دهید.

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، وفـات نمود حج او  اگر شخص عاقل و بالغ بقصد حج رفت و بعد از وقوف عرفات
ت زیرا حـج عبارت از وقوف هاي قبل حج واجب شده اس اداء شده اگر چه در سال

باشد و اگر قبل از وقوف عرفات فوت نمود، نگاه شود اگر حج بر او در همین  عرفات می
، بر او وصیت واجب نیست و اگر قبل از این سال بر او حج واجب  سال واجب شده

، در این صورت وصیت جهت اداي  ، و مانعی دیگر نبوده ، و استطاعت رفتن را داشته شده
 . بر او واجب استحج 

که خرج مأمور را براي رفتن از شهر او تا مکه   ) یک سوم مال البته بهمان مقدار پولی (
کرد که از شهر او به   کرد یا شهري را معین  تر از این وصیت کند، و اگر کم کفایت   معظمه

 شود. گناهکار می تر است  مکه نزدیک
از شهر او براي حج بفرستند پس از هر که شخصی را  کافی نباشد  اگر یک سوم مال

 کند ماموریت داده شود. کفایت می  جایی که ثلث مال جهت اداي حج

 الدر: يفو

وىْص باحلِجّ عنه إنَّما جتب الوصية به إذا ـخرج ال «
َ
ر�ق وأ ملكَّف إىل احلِجّ ومات يف الَطّ

ا لو حَجّ من اعمه فال فإن فرس ال ماكن فاألمر عليه أي ىلع ـلمال أو اـأّخره بعد وجو�ه، أَمّ
 فيحج عنه من ب�ه قياساً ال اْسِتْحساناً فليحفظ

ّ
ه و�َال  . »ما فرَسّ

 الرد:  يفو

و� ». حبر«أراد به موته قبل الوقوف بعرفة ولو اكن بمكة  :ومات يف الطر�ق«قوهل: «
 عن ال»: اتلجنيس«

َ
ْجزأ

َ
قوهل: ». انلَِّصّ ب ميت، ألَنّ احلَج عرفةُ ـإذا مات بعد الوقوف بعرفة أ

ْمر عليه«
َ
ُت: والظاهر أنه �ب عليه أن يويص بما يبلغ من ب�ه إن اكن يف اثللث  »فاأل

ْ
قُل
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ما علمت أَنّ الواجَب عليه ـما ذون ذلك أو ع� ماكناً دون ب�ه يأثم لـسعة، فلو أوىص ل
 . احلج من ب� �سكنه

واثلا� قوهلما، وأّخر ديلله يف اهلداية األول قول اإلمام،  »قياساً ال اْسِتْحَساناً «قوهل: 
ور االْسِتْحَسان. ـفيحتمل أنه �تار هل، ألَنّ ال خوذ به يف اعمة الُصّ

ْ
وقّواه يف ». عناية«مأ

، فهو »الوصايا«متون ىلع األول، وذكر تصحيحه العالَّمة قاسم يف كتاب ـمعراج، ل�ن الـال
 ].2/263 :محتارـردال[. »ار بقوهل: فليحفظما قدم فيه القياس ىلع االْسِتْحسان و�يله أش

 علم بالصوابأو اهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه13/8/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

که خودش  کند/ حج بدل شخصی که براي حج پول ریخته فوت می شخصی
 حج نکرده

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می
ست و هفت هزار تومان پول به بانک واریز کرده که به حج برود اما شخصی بی  -1

تواند در نوبت او براي خود به حج  کسی دیگر می کرده است آیا قبل از رفتن به حج فوت
 برود و پول او را به ورثه تحویل دهد.

 تواند براي دیگري حج کند؟  می ،  کسی که خودش حج نکرده  -2

 باجلـواب باسم ملهم الصوا

، به حج  که با اجازه ورثه با استفاده از نوبت مرحوم براي آن شخص جایز است  -1
کافی   هاي مرحوم را به ورثه تحویل دهد چون مبلغ مذکور براي رفتن به حج برود و پول

 . گرفته است  نیست و حق ورثه هم به آن تعلق
ه خالف اولی البـت ،تواند براي دیگري حج کند شخصی که خودش حج نکرده می -2
که فـریضه حـج را ادا نکـرده، او را نفرستند زیرا در این  . و افضل این است کسی  است
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اخـتالف دارد، پس بـراي اجتناب از اختالف افضل این است  /باره امام شافعی
 .  که فریضه حج را ادا کرده است شخصی را بفرستند

 الرد: يفو

�ون قد حج عن نفسه حجة اإلْسالم خروجاً أيضاً: واألفضل أن ي» الفتح«وقال يف «
واحلق أنها ت��هية ىلع اآلمر لقوهلم: واألفضل الخ، »: ابَلْحر«قال يف  -قوهل ىلإ–عن اخلالف 

ورة ال مأمور اذلي اجتمعت فيه رشوط احلج ولم �ج عن نفسه، ألنه أثم ـحتر�مية ىلع الرَصّ
 ].ط کویته2/262 :محتارـرد ال. [»باتلأخ�

 علم بالصواب أ و اهللا

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه15/11/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 نیابت براي حج 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
ایشان وصیت هم نکرده تا  ،کند ، قبل از رفتن وفات می گشته  که بر او حج فرض فردي

فرد دیگري را به حج از طرف او بفرستند در این صورت  کند یا  کسی به نیابت از او حج
اگر ورثه او فردي را تبرعاً با مخارج خود بدون تهیه مخارج از مال میت براي حج نیابتاً 

 از میت بفرستند آیا حج او براي میت درست است یا خیر؟ 

 اجلـواب باسم ملهم الصواب

دیگري را به حج از طرف میت کند، یا فرد   اگر وارث میت بجاي متوفاي خویش حج
اداي حج را بطور مطلق به اداي  چون رسول خدا ،بفرستد انشاء اهللا پذیرفته خواهد شد

اند و در اداي دین اگر کسی بدون دستور مدیون وامش را پرداخت کند و  دین تشبیه داده
ون وصیت گردد در مسئله حج نیز اگر بد را اگر قبول کند وام مدیون اداء مـی طلبکار آن

 که مورد قبول واقع گردد. کند امید است  از طرف میت حج
 



 629  کتاب الحج

 البحر: يفو

باإلحجاج عنه رجًال فقد قال  و�ن لم يوُص فتربع الوارث إما باحلج بنفسه أو«
حنيفة: �زئه إن شاء اهللا تعاىل حلديث اخلثعمية فإنه شبهه بدين العباد وفيه لو قىض أبو

...هذا وذكر الولواليج أن قوهل إن شاء اهللا تعاىل ىلع الوارث من غ� وصية �زئه فكذا 
القبول ال ىلع اجلواز ألنه شبهه بقضاء ادلين، ومن تربع بقضاء دين رجل اكن صاحب 

 ].3/69 :البحر الرائق[ . »ادلين باخليار إن شاء قبل و�ن شاء لم يقبل فكذا يف باب احلج

 علم بالصواب أواهللا 

 -نهعفا اهللا ع -خدا نظر 
 .قه15/11/1418ار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان د

کند که از  کند و وصیت می گشتن حج در وســط راه وفات مـی بعد از فرض 
 کنید طرف من حج 

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می
گردد، براي اداي فریضه حج بسوي  شخصی بعد از اینکه حج بر وي فرض می -1

نماید که از  نگام وفـات وصـیت میهکند و  د و در وسط راه وفات میشو مکه عازم می
که برادر زنده  اش در صورتی بـرادر زاده طرف بنده حج کنید اکنون یکی از بستگان وي (

که از طرف میت حج  خواهد با هزینه خود، شخص اجنبی را براي حج بفرستد ) می است
 کند، آیا جایز است یا خیر؟ 

کند و سپس از طرف مرحوم  تواند اول عمره  یا این شخص اجنبی میبفرمایید آ -2
 حج کند؟

 این شخص از کجا احرام ببندد؟ -3

 اجلواب باسم ملهم اصواب 

 این مسئله دو صورت دارد:
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در اینصورت  ،کنید  که از مال خودم حج  اینکه میت هنگام مریضی وصیت نموده -1
بلکه اگر  ،هزینه خودشان حج بدل کنند که با  براي وارث و غیر وارث درست نیست

که مرحوم تعیین نموده به همان مقدار و اگر تـعیین نکرده از یک سوم مال  مقدار مالی
کند و اگر یک   کـسی را براي حج بفرستند که از طرف میت از شهر وي حج  ) وي 3/1(

  کند بفرستند. کفایت می  کند از هرکجا که کفایت نمی  ) مال 3/1( سوم 

 : اخلانية يفو

 . »ذا اوصی بان يـحج عـنه بـامله فـتربع عـنه الوارث أو األجنبی الجيـوزإميت ـال «

 ].ط کویته2/264 :محتارـرد ال. 1/311 :قاضيخان هبامنش اهلندية[

 
 

 الدر: يفو

وىْص باحلِجّ عنه...«
َ
ر�ق وأ مال أو ـفإن فرس ال خرج امللكَّف إىل احلِجّ ومات يف الَطّ

 فيحج عنه من ب�ه إْن وَ�ّ به ثلثه و�ْن لم يِف ماكـال
ّ
ه و�َال ن (فاألمر عليه) أي ىلع ما فرَسّ

 ].2/263 :مختارمع الردـالدر ال[ . »فمن حيث يبلغ اْسِتْحساناً 

کنند و از مال  که از طرف او حج  : میت بطور مطلق وصیت نموده  م اینکه صورت دو
ه حج بدل رث با هزینه خودش دیگري را بذکري نکرده است در این صورت اگر وا

تواند از هزینه خود کسی را به حج بدل  این غیر وارث نمیبفرستد، درست است بنابر
بفرستد و در این مسئله چون برادران میت حیات دارند فرزندان آنها جزء وارثین قرار 

 گیرند. نمی

 الدر: يفو

لم يقل من مايل، و�ذا لو أحج ال ل�جع  ل�ن لو حَجّ عنه ابنه ل�جع يف الرت�ة جاز إنْ  «
 . »اكدلين إذا قضاه من مال نفسه
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 : ی قال الطحطاو

، وهو  ىل الوارث كـما سيظـهر لك ال لالبنإالضم� ىف أحج يرجع  »و�ذا لو أحج«:  قوهل «
: أوىص بأن �ج عنه فأحج الوارث  صورتهالكم الشارح ليس بقيد، و البن ىفيدل ىلع ان ا

حاشية الطحطاوي عيل [ . » . جاز للميت عن حجة االسالم فسه ال ل�جع عليهمن مال ن

 . خانیۀ:3/72 :البحر اخلالق عىل منحة. 1/26: اهلندية. 2/264 :محتارـرد ال. 1/551 :الدر

1/311.[ 
تواند اوال براي خود عمره انجام دهد و بعد از طرف میت حج  شخص مذکور نمی -2
تواند با  به نیابت از میت احرام حج ببندد، البته بعد از حج می بلکه از همان ابتدا ،کند

 هزینه خود عمره کند.
 

 اهلندية: يفو

 .» محيطـال قـوهلم مجيعاً كذا يف ولو أمره باحلج فاعتمر ثم حج مق مكة فهو �الف يف «

 : اخلانية يفو

 ].2/260 :محتارـرد ال. 1/258 الهندیۀ:[ . » و ال �وز ذلك عن حجة االسالم «

 ببندد.  رود مانند حجاج دیگر از میقات همان مسیر احـرام از هر مسیري که می -3

 علم بالصواب أو اهللا 

 - عفا اهللا عنه -خدا نظـر 
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان

 بر او فرض می شود یا خیر  شود حج  که وارد حرم مکی  فقیري 

 : سئله ذیلفرمایند علماي دین در م چه می
 شود یا خیر؟  آیا به محض وارد شدن به حرم مکی حج بر انسان فرض می
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 اجلواب باسم ملهم اصواب

توانست بدون مشقت و ممانعتی از  اگر در ماههاي حج به مکه مـعظمه وارد شد و می
حج  ،طرف دولت متبوع خود و دولت میزبان تا زمان فرا رسیدن زمان حج در مکه بماند

هاي حـج نبوده و یا استطاعت ماندن در  یاورد، اما در غیر این صورت که در ماهرا بجاي ب
ها ایجاد گردید فقط بر  مکه را تا زمان فرار سیدن حج نداشت یا ممانعتی از طرف دولت

ء  ) الزم است و با انجام عمره بري : حـج و عمره یعنی (  وي انجام یکی از دو مناسک
که استطاعت مالی داشته نباشد،  شود تا زمانی ر او فـرض نمیو حـج بـ ،گردد الذمـه مـی

باشد و ماندن او تا سال آینده در  چون استطاعت از شرایط حج بوده و ایشان فاقد آن می
، چنانکه در حج بدل نیز  اش براي او حرج بزرگی است مکه و یا بازگشت از منطقه

 شود.  مشاهده می
 

 ارشاد الساری: يفو

لغ� قد احلاج عن ا، و ذ الحج االمن االتطاعةإب عليه أحد النسك� احلق أنه �و«
ىل إىل نفسه فلو وجب عليه احلج بلىق إال يـمكنه ان يرصفه تلبس باالحرام عن غ�ه و

اسقاط  انقطاعه فالعـمـرة ت�ىف يفمكثه و ر�ما ال �د استطاعة يفالعام القابل و
 ه.أ ب ىلع من دخل مكة فتنبهالوجو لم يع� الفقهاء احلج يف، و الواجب

 ثم قال:
،  � سكب األنهر دار السلطنة العالمة ابوالسعود وتبعه: وقد افىت بالوجوب مفـىت  قلت

يدی عبدالغ� انلابلىس خبالفه الف فيه رسالة و أفىت سو�ذا أفىت به سيد أمحد بادشاه و
م  ره بمال اآلمر فيحرفهذا العام اليمكنه احلج عن نفسه ألن س الف فيه رسالة ألنه يفو

عياهل  ك�رتىل قابل يلحج عن نفسه وإت�ليفه باالقامة بمكة  �عن اآلمر و�ج عنه و
ارشاد الساري [ . »يضاً أليفه بالعود و هو فق� حرج عظيم ت� �ذا يف، و بب�ه حرج عظيم
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طبع  453ص  :مال عيل قاري حتت رشط العرشون من رشائط احلج عن الغريـمناسك ال ىلإ

 ].القرآن کراتشی ةادار

 علم بالـصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان

 رسد  شود و به مامور هم ثواب می حج بدل بري آمر واقع می

، امـا متأسفانه  کسی پول حج را پنج یا شش سال قبل واریز کرده است : اگر ال سؤ
را رسیده است شخص مذکور توانائی جسمانی براي رفتن به حج امسال که موسم حج ف

 خواهد فرزند خودش را بفرستد. را ندارد و می
 شود یا خیر؟  آیا حج این فرزند در عوض حج فرض پدر واقع می -1
 رسد یا خیر؟  آیا به فرزند ثواب می -2

 اجلواب باسم ملهم الصواب

،  دیگري قادر به انجام فریضه حج نیست هاي اگر پدر بنابر مسن بودن و بیماري -1ج 
 کند.  تواند پسر خود را به حج بفرستد تا بجاي او حج  می

 : رشحهالتنوير و يفو

مـر�بة منهما كحج ـالو ابلدنية ال مـطلقاً مايلة تقبل انليابة مطلقاً رـالعبادة ال «
نه فرض موت ألـىل الإالفرض تقبل انليابة عند العجز فقط ل�ن �رشط دوام العجز 

ذا اكن إموت ـىل الإذا أی اشرتاط دوام العجز هالعمر حىت تلزم االاعدة بـزوال العـذر...
الزمانة لع� و اك كان لم ي�ن كذليرىج زواهل أی يم�ن و  مرضـالالعجز اكحلبس و

  .»سقط الفـرض حبج الغ� عنه فال ااعدة مطلقاً سواء استمر به ذلك العذر أم ال

 يف الرد: و

 



 وايمحمود الفتا  634

ائم أنه ال فرق ـظاهر إْطالق ال »فال إاعدة مطلقاً الخ«: قوهل « متون اشرتاط العجز ادَلّ
»: ابَلْحر«قال يف ». الفتح«ب� ما يرىج زواهل وغ�ه يف لزوم اإلاعدة بعد زواهل، وعليه ميش يف 

ح به يف  . وأقّره ها» معراجـمحيط واخلانية والـال«وليس بصحيح، بل احلق اتلفصيل كما رَصّ
اكيف «، ونقل اتلرص�ح به عن »الرشنباليلة«مصِنّف، وحققه يف ـ، وتبعه ال»انلهر« يف

 ].2/259 :محتارـرد ال[ . »النَّسيف

 شود. رسد ولی حج از پدر واقع می بله به فرزند هم ثواب می -2ج 

 الدر: ويف

مور ن «
ْ
اهر من الَمْذهب، وقيل عن الَمأ فًال، و�قع احلج الَمْفروض عن اآلمر ىلع الَظّ

فْعال ثم 
َ
ة األ مور لصَحّ

ْ
ْهلية الَمأ

َ
ة انليابة أ ولآلمر ثواب انلفقة اكنلفل لكنه �شرتط لصَحّ

ورة :فّرع عليه بقوهل  . »فجاز حج الرَصّ

 الرد: يفو

حيح كما يف كث� من »الَمبْسوط«كذا يف » مذهبـىلع الظاهر من ال«قوهل: « ، وهو الَصّ
ُت: ».....فتح«ن السنة و�عض الفروع من الَمْذهب. و�شهد بذلك اآلثار م». حبر«الكتب. 

ْ
قُل

مور من اثلَّواب، بل ذكر العالَّمة نوح عن مناسك 
ْ
وىلع القول بوقوعه عن اآلمر ال �لو الَمأ

ه عن نفسه بعد أن أدى فرض احلج ألن  فضل من حِجّ
َ
القايض: حج اإل�سان عن غ�ه أ

 ].ط کویته2/261 :محتارـد الر[ .». تأملهنفعه متعد، وهو أفضل من القارص ا

 علم بالصواب أو اهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه17/11/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 پوشیدن موزه براي محرم 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
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ب حج و در با»  کعب «آیا براي محـرم پوشیدن خفین جایز است یا خیر؟ منظور از 
 ؟ احرام چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اینکه استخوان برآمده تواند خفین بپوشد مشروط به  در صورتیکه دمپایی نیابد می
کعب همین استخوان  ) ظاهر باشد و در زیر خف پنهان نگردد و منظور ازوسط قـدم (

 . باشد نه شتالنگ پشت پا می

 : اهلداية يفو

نْ «
َ
ْ�ِ إال أ

ِمْفَصُل  َوال ُخَفّ
ْ
َكْعُب ُهنَا ال

ْ
... َوال َكْعبَْ�ِ

ْ
ْسَفَل ِمْن ال

َ
َد َ�ْعلَْ�ِ َ�يَْقَطُعُهَما أ ال َ�ِ

دٍ  اِك ُدوَن انلَّاتِِئ ِ�يَما َرَوى ِهَشاٌم َ�ْن ُ�ََمّ َ َقَدِم ِعنَْد َمْعِقِد الرِشّ
ْ
ي يِف وََسِط ال ِ

َّ
 . »/اذل

 ].2/346 :اهلداية مع فتح لقدير[

 البحر: يفو

اِك ُدوَن انلَّاتِِئ ِ�يَما َروَى  « َ َقَدِم ِعنَْد َمْعِقِد الرِشّ
ْ
ي يِف وََسِط ال ِ

َّ
ِمْفَصُل اذل

ْ
َكْعُب ُهنَا ال

ْ
َوال

دٍ  مرتفع، ولم يع� يف ـخبالفه يف الوضوء فإنه العظم انلايتء أي ال /ِهَشاٌم َ�ْن ُ�ََمّ
 محلـه عليه احتياطاً. كذا ما اكن الكعب يطلق عليه، وىلع اثلا�ـاحلديث أحدهما ل�ن ل

مذكور ألجل االحتياط ألن ـمفصل الـيف فتح القدير. أي محل الكعب يف اإلحرام ىلع ال
مبسوط ـلفظ له. الوال 2/324 :البحر الرائق[ . »قلنا األحوط فيما اكن أ�رث كشفاً وهو قيماً 

رد . 45 ص :غنية الناسك. 6/51 :غاية السعاية. 1/495 :الطحاوي. 4/137 :للرخيس

ادارة ط 309ص مال علی قاري: مناسك ارشاد الساري عىلط کویته. 2/177 :محتارـال

 ].کراچیالقرآن 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .ه13/12/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 



 وايمحمود الفتا  636

 کند / طواف نفلی را بدون وضو انـجام دهد چه  کجا نگاه در حال طواف 
 گردد الزم می

 :  فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می
 ؟ لطفاً توضیح دهید.  کند یا به زمین  در حال طواف به طرف بیت اهللا نگاه -1
اگر شخصی طواف نفلی بیت اهللا را بدون وضو انجام دهد آیـا بـر او چیزي الزم   -2

 گـردد یا خیـر؟ می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کردن به کعبه یا   کـردن به موضع سجده مستحب است و نگاه واف نگاه در حال ط -1
 . جاي دیگر خالف استحباب است

 : كغنية الناس يفو

ه �ل سجوده ألنه االدب  مص� ال �اوز برصـاكل �نبىغ أن ال �اوز برصه �ل مشيه و «
 ].65 ص :غنية الناسك يف بغية الناسك[ . » �صل به اجتماع القلب ياذل

 (یک دور زدن اطراف کعبه را شوط در صورت مذکور باید در مقابل هر شرط  -2
گندم یا قیمت  گرم  دو کیلو و دویست و پنجاه    است که بدون وضو انجام داده گویند)  می
 را به فقرا بدهد. آن

 الدر: يفو

ی نصف صاع أ �ب للك شوط منه نصف صاع (أو طاف للقدوم أو للصدر �دثاً و«
 .» اكلفطرة) من بر

 الرد: يفو

 كما دخله من انلقص برتـاً ل ، جرب و�ذا لك طواف تطوع »أو طاف للقدوم«:  قوهل «
 ].1/525 :مختارـالدر ال كذا يف الطحطاوي عىل. 2/227: محتارـرد ال[ . »، نهر الطـهارة

 علم بالصواب أاهللا و
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  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .قه8/8/1418وم زاهدان دار االفتاء حوزه علمیه دار العل

/چرا بر  حجاج نمازهاي اشراق و چاشت را در قبا بخوانند یا در مسجد النبی
گردد/ حاجی در طول هفته چند مرتبه  حالق صدقه و بر محلوق دم الزم می

 به مسجد قبا برود

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می
در مسجد قبا بخوانند یا در حجاج کرام نمازهاي اشراق و چاشت را هر روز  -1

 ؟النبی مسجد
قبل از فرا رسیدن وقت خروج از احرام اگر یکـی مـوهاي مـحـرمی را بتراشد یا  -2

کند باید صدقه بدهد خواه خودش محرم باشد یا غیر محـرم و بر محلوق دم الزم  کوتاه 
 ؟ لطفاً با دلیل توضیـح دهید. گردد؟ علتش چیست می

کرام یک یک  بر حالقین مکه مکرمه و منی موافق تعداد حجاج  پس اگر چنین باشد
 . ، مشقت و تکلیف است گردد و در این حـرج صدقه الزم می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

. و حاجی  رفتن به مسجد قبا یکمرتبه در روز شـنبه مسـتحب و کـافیست -1ج 
ا هر نمازي در آن برابر با زیر ،بکوشد تا تمام نمازهاي خود را در مسجد النبی بخواند

 باشد. هزار نماز در مساجد دیگر غیر از مسجد الحرام می

 : ةاهلندي ويف

�سـتحب هل مـدة .....و كذا ورد عنه   ن يأىت مسجد قباء يوم السبتأ�ستحب و«
 ].1/267 :اهلندية[ . »اهللا ا بـمسجد رسولهكـل مدينة أن يـص� الصـلوة ـمـقامه بـال

 الرد:  يفو
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 الَمْسِجِد «
ّ
ِف َصَالٍة ِ�يَما ِسَواُه ِمَن الَمَساِجِد إَال

ْ
ل
َ
فَْضُل ِمْن أ

َ
َصَالٌة يِف َمْسِجِدي َهَذا أ

فَْضُل ِمن َمائَِة َصَالٍة يِف َمْسِجِدي
َ
رواه أمحد وابن حبان  »احلََرام، وََصَالٌة يِف الَمْسِجِد احلََراِم أ

 در[ . »رشح اللباب. «»ه َمْذهُب اعمة أهل األثرإنَّ «: يف صحيحه، وصححه ابن عبد الربّ وقال

 ].2/279 :محتارـال

. و  : براي محرم حرام قرار گرفتن آنچه براي دیگران حالل است احرام یعنی -2ج 
کردن موي سر است پس همانگونه که درخت  یکی از محرمات تراشیدن سر و کوتاه 

به خاطر احـرام باید در امان بماند و حرم باید در امن بماند و قطع نشود، موي سر انسان 
 تراشیده نشود.

پس اگر شخصی امنیت آنها را از بین ببرد خواه محرم باشد یا غیـر محرم باید جریمه 
گیرند. و بر  پرداخت کند، زیرا که در این صورت حالق و محلوق هر دو مجرم قرار می

،  در صورت محرم بودن زیرا که ،گردد حالق تصدق دوکیلوگندم یا قیمت آن الزم می
شد، و از این کار حالق را هم فائده  که نباید مرتکب می جنایتی را مرتکب شده است

مانگونه کـه از ژولیدگی موي سر خود نفرت دارد از هرسد و آن اینکه انسان فـطرتاً  می
ده بهره نش کند، اگر چه اصل فایده به محلوق رسیده اما حالق نیز بی دیگران نیز نفرت می

 . است
را صدقه  گندم یا قیمت آن کیلو که حالق خودش محرم نباشد نیـز دو و در صورتی

شود چونکه  و بر محلوق دم واجب می ،کرده است کند زیـرا در امنیت موها خلل وارد می
 رسد. به وي فایده کامل می

 : التبيني يف /قال الزيلعی

ِسِه َوَ�َذا إَذا َ�َعَل «
ْ
ِق َرأ

ْ
َنّ إَزالََة َما َ�نُْمو ِمْن بََدِن  َوَ�َذا حِبَل

َ
َا أ

َ
َذلَِك بُِمْحِرٍم آَخَر... َونل

تِِه ِمْن بََدنِ  ََرِم َ�ُمِنَع َ�ْن ُمبَارَشَ
ْ
َماَن َكنَبَاِت احل

َ
 اِإل�َْساِن ِمْن َ�ُْظوَراِت إْحَراِمِه الْسِتْحَقاقِِه األ

تِِه ِمْن بََدنِهِ  ِِه َكَما ُ�ْمنَُع ِمْن  َ�ْ�ِهِ َكَما ُمِنَع ِمْن ُمبَارَشَ
َ

َذّى بِتََفِث َ�ْ�ِهِ َ�ُمِنَع ِمْن إَزاتل
َ
نَُّه َ�تَأ

َ
َوأل

ِذّيِه بِ 
َ
ُم َوتَأ نَايَِة يِف إَزالَِة َ�َفِث َ�ْفِسِه َ�يَِجُب َعلَيِْه ادَلّ ِ

ْ
َنّ َكَماَل اجل

َ
ِِه َ�ْن َ�ْفِسِه إال أ

َ
تََفِث إَزاتل
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ِذّي بِتََفِث �َ 
َ
ُم إْن َ�ْ�ِهِ ُدوَن اتَلّأ َمْحلُوُق َ�يَِجُب َعلَيِْه ادَلّ

ْ
ا ال َمّ

َ
َدقَُة, َوأ ْفِسِه َ�تَِجُب َعلَيِْه الَصّ

َنّ لُُزوَم ادلَّ 
َ
ْو ُمْكَرًها ; أل

َ
ْن اَكَن نَائًِما أ

َ
ْمِرهِ بِأ

َ
ْو بَِغْ�ِ أ

َ
ْمِرهِ أ

َ
ِم لَِما َحَصَل اَكَن ُ�ِْرًما َسَواٌء َحلََقُه بِأ

اَحِة, وَ  ُ ِمْن الَرّ
َ

ْحَوالِ هل
َ
 ].2/55 :تبيني احلقائق[ . »َذلَِك ال َ�ْتَِلُف بِاْخِتالِف األ

 علم بالصواب أواهللا 

  -عفا اهللا عنه - خدا نظر
 .ق ه18/8/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 حرام با مال  کردن   حج 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل می چه
کند و سرمایه دیگري را غصب  عامالت خیانت میشخصی به شریک خود در م

 شود. آیا حج این فرد غاصب مقبول است یا خیـر؟ ها عازم حج می نماید و با این پول می

 اجلواب باسم ملهم اصواب 

شود ولی  کند، فرضیت حج از گـردنش سـاقط می از اینکه با مال غصب شده حج می
 حج براي او ثوابی همراه ندارد.

 الرد: يفو

و�تهد يف حتصيل نفقة حالل، فإنه ال يقبل بانلفقة احلرام كما ورد يف احلديث، مع «
�نَّه �سقط عنه معها وال تنايف ب� سقوطه وعدم قبوهل، فال يثاب لعدم القبول، وال يعاقب 

 ].ط کویته3/152 :محتارـرد ال[ . ه»ا عقاب تارك احلج

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه - خدا نظر
 .قه20/8/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 استفاده محرم از صابون 
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 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
کند و صابون به بدن  فردي محرم با وجود داشتن احرام مبادرت بـه غسـل واجب مـی

 شود یا خیر؟  زند آیا بر اوکفاره و دم الزم می خود می

 ملهم الصواب اجلواب باسم

 شود.  با استفاده محرم از صابون بر اوکفاره و دم واجب نمی

 الدر: يوفـ

اشنان اهلوام خبالف صابون ودلوك وحليته خبط� ألنه طيب أو يقتل وغسل رأسه و «
 . »اجلوهرة و سدر اتفاقاً زاد يف

 الرد: يفو

ابون وا»: جنايات الفتح«يف  »خبالف صابون«قوهل: « حلرض ال رواية فيه، لو غسل بالَصّ
. وُمْقتىض اتلعليل عدم وجوب ادلم هوقالوا: ال يشء فيه ألنه ليس بطيب وال يقتل ا

دقة اتفاقاً، وذلا قال يف  ه��ة«والَصّ ، »ابَلْحر«. ومثله يف هوأمجعوا أنه ال يشء عليه ا». الَظّ
ح الطحاوي«عن » القهستا�«و�ذا يف   ].2/177،176 :محتارـرد ال[ . »فافهم» رَشْ

 علم بالصواب أو اهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 دار االفتاء حـوزه علمیه دار العلوم زاهدان

 رود  هاي محله می زنی براي سفر حج بدون محرم همراه زن

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
مگر مـراه ندارد، هخواهد به حج برود ولی محرمی  مادرم پنجاه سال سن دارد و می
 که همراه هستند.  پسر عموها و چند زن از اهل محله

گرفتن توضیحات مذکور به  که با در نظـر  لطف کرده بفرمائید آیا بـراي او جایز است
 حج برود؟
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 اجلـواب باسم ملهم الصواب

، اگر محرمی پیدا  کند تا وقتی که امکان رفتنش است ، البته باید صبر خیر جایز نیست
که امکان رفتنش از دست رفت مانند نابینا شدن و غیره   رود و در صورتیشد همراه او ب

 تواند کسی دیگر را به نـیابت از جـانب خودش بفرستد.  پس در آن وقت می

 : كغنية الناس يفو

الزوج المرأه بالغة ولو عجوزاً ومعها غـ�ها من النساء اثلقات محرم أو ـ: ال الرابع «
 ].10ص  :الناسك غنية[ .»ارجال الصاحل�و

 الرد:  يفو

مرأة �رماً، ـومن الَعْجز اذلي يرىج زواهل عدم وجود ال ».....  مرضـالاكحلبس و«:  قوهل «
فتقعد إىل أن تبلغ وقتاً تعجز عن احلج فيه: أي لكرب أو ع� أو زمانة، فحينئذ تبعث من 

 ـ�ج عنها، أما لو بعثت قبل ذلك ال �وز تلوهم وجود ال
ّ
محرم ـإن دام عدم ال محرم، إَال

 ].2/259 :محتارـرد ال[ . »إىل أن ماتت فيجوز

 علم بالصواب أو اهللا 

  -عفا اهللا عنه  -خدا نظر 
 .قه2/9/1418ار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان  د

 خواندن چهل نماز در مدینه منوره براي حجاج 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
کنند، آیا  مانند و چهل نماز اداء می ره هشت روز می گرامی در مدینه منو اج: حج سؤال

 در احادیث به این مسئله پرداخته شده است یا خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم اصواب

که هیچ نمازي از او فوت نشـود داراي فضایل  از نظر شرع خواندن چهل نماز طوري 
 . زیادي است
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 : قال ن النبیع کفی احلديث عن انس بن مالو

ء  كتبت هل براءة من العذاب و بری ر�ع� صلوة ال تفوته صلوة أمسجدی  من ص� يف «
هو عند الرتمذی بغري وسط واأل الطلربانی يفرواه امحد ورواته رواة الصحيح و« .»من انلفاق

وم متقني رشح احياء علـكذا يف احتاف السادة ال. 2/215 :الرتهيبالرتغيب و[ .» هذا اللفظ

 ].3439: رقم احلديث 12/215 :كنز العال. 4/415 :الدين

 علم بالصواب أو اهللا 

  -عفا اهللا عنه  -خدا نظر 
 .قه2/9/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 آیا بر مدیون حج واجب است

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
تی بیش از آن مقروض است حج فرض اش یا ح آیا بر شخصیکه به اندازه سرمایه

 ؟ است یا نه

 اجلواب باسم ملهم الصواب

تـوشه و راحله   ، که حاجی به انـدازه نـفقه  یکی از شرائط وجوب حج این است
این در صورت باال بر شخص مذکور اصلیه و دیونش داشته باشد، بنابراضافه از حاجات 

 باشد. حج فرض نمی

 :  اهلندية يفو

أن ي�ون هل مال  الراحلةالزاد و كتـفس� مـل.... و قدرة ىلع الزاد والراحلةومنها ال «
ىل مكة إاثاث بيته قدر ما يبلغه مسكنه ولبسه وخدمه و هو ما سویفاضل عن حاجته و

نلفقة عياهل ومرّمة  ك�مسذاهباً وجائياً راكباً ال مــاشياً وسوی ما يقىض به ديونه و
 ].1/217 :اهلندية[ . » �يط الرسخىس .كذا يف ىل وقت انرصافهإمسكنه و�وه 
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 :/مال علی القاری كفی مناسو

مال يبلغه  ك....مل ب احلـج مـن الغ� نصاب الوجوب أی مقدار ما يـتعلق بـه وجوو«
جائياً أی راجعاً اىل ىل عرفة ذاهباً أی ايلها وإىل مكة بل إ) أی يوصله  اتلخففبالتشديد و (

....فاضًال أی  بعضه اال باختياره ال يفمجيعه و ی يفأالسفر ال ماشياً مجيع  وطنه راكباً يف
قـضاء ديونه .....و مال أو ما ذكر من الزاد والراحلة زائداً عن مسكـنهـال ككون مل حال

 ].42/43ص مناسک مال علی القاري:[ . »مؤجلةـالمعجلة وـأی ال

 و اهللا اعلم بالصواب 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
  .قه12/9/1418الفتاء حوزه علمیه دار العلم زاهدان دار ا

 حج اکبر 

 ؟  که منظور از حج اکبر چیست فرمایند علماي دین چه می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 : در قرآن کریم آمده است

﴿  ٰ �َ
َ
ِ ٱ ّمِنَ  نٞ َوأ  ٱ جِّ �َۡ ٱ مَ يَوۡ  �َّاِس ٱ إَِ�  ۦٓ َورَُسوِ�ِ  �َّ

َ
نَّ  َ�ِ �ۡ ۡ�

َ
َ ٱ أ ۡ ٱ ّمِنَ  ءٞ بَرِيٓ  �َّ  �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

ۡ  �ن لَُّ�ۡمۖ  َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  ُتمۡ تُبۡ  فَإِن ۥۚ َورَُسوُ�ُ  ْ لَُموٓ عۡ ٱفَ  ُتمۡ تََو�َّ نَُّ�مۡ  ا
َ
ِۗ ٱ ِجزِيُمعۡ  َ�ۡ�ُ  � َّ�  ِ  َو�َّ�ِ

ِينَ ٱ َّ�  ْ ِ��ٍ  بَِعَذاٍب  َ�َفُروا
َ
 .]3: التوبة[ ﴾٣ أ

قوال مختلفی دارنـد. بـه نـظر حضرت عبداهللا ، ا درباره تعیین یوم الحج االکبر، مفسرین
، حضرت عـبداهللا بـن عـمر و حضرت عبداهللا بن زبیر،  ، حضرت فاروق اعظم بن عباس

 » احلج عرفة « فرمودند:  است زیـرا رسـول اکرم»  عـرفه «مراد از یوم الحج االکبر 

 .]1/139:  الرتمذیو 1/276 :خرجه ابوداودأ[

، یوم النحر یعنی دهم ذي الحجه است از نظر برخی از  راد از آنکه م گویند برخی می
که  ، هر پنج روز حج مصداق یوم الحج االکبر هستند ائمه همچون سفیان ثوري و غیره
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شود براي ممتاز  گفته می اند و چون به عمره حج اصغر عـرفه و یوم النحر در آن داخل
که در اصطالح  شود ز این معلوم می، حج اکبر گفته شده است ا ، به حج کردن از آن

 .  ، حج هر سال حج اکبر است قرآنی
، عرفه در روز جـمعه واقع شد عوام  کردند از حسن اتفاق  حج که رسول اکرم سالی

که در آن عرفه در روز   که حج اکبر همان است کردند الناس از این واقعه چنین برداشت 
 . جمعه واقع شود و این برداشت درست نیست

 كثري:  تفسري ابن يفـو

اكربها وأظهرها و كمناسـهو أفضل أيام ال ي�رب) وهو يوم انلحر اذليوم احلج األ ( «
 ].2/333 ثیر:کتفسیر ابن [ . » مجيعاً 

 منثور:ـفی الدر الو

منذر وابن ابی حاتم ـابن الخرج البخاري تعليقاً وابوداود وابن ماجة وابن جرير وأو 

 انلَّْحرِ  يَْومَ  انلَّىِبُّ  َوَ�َف  بُ�َمرَ  ابِْن  َعِن « :احللية ابونعيم يفيه ووابوالشـخ وابن مردو

ََمَراِت  َ�ْ�َ 
ْ
ةِ  ىِف  اجل َجَّ

ْ
َجِّ  يَْومُ  َهَذا :َوقَاَل  ، بَِهَذا َحجَّ  الَّىِت  احل

ْ
رَبِ  احل

ْ
�

َ
 . »األ

 منثور:ـالدر ال يفو

 ان رسول اهللا مسور بن مـخرمةـعن ال«و اخرج ابن ابی حاتم و ابن مردویه 

 .»يوم عرفة هذا يوم احلج االكرب :  قال

عن عمر « :و اخرج ابن سعد و ابن ابی شیبۀ و ابن جریر و ابن ابـی حـاتم و ابوالشیخ

 .» �رب يوم عرفة: احلج األ قال بن اخلطاب

الدر [ . »  احلجة الصغری�: اكن يقال العمرة  قال عن �اهد« :بی شيبةأاخرج ابن و

 ].4/127 :نثورمـال

 :  و يف ارشاد الساری
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ة انها احلج االصغر لقلة حق العمر نه يقال يف�رب أل: انما قيل هل احلج األ فقال بعضهم«
 ].480ص :ارشاد الساري [ . »رتبتهاو نلقصان مقامها وأمشقتـها عملها و

 الرد:  ويف

قيل إنَّه اذلي حج فيه »: احلِجّ األ�رب«مصنفة يف حتقيق ـقال العالَّمة نوح يف رساتله ال «
رسول اّ� وهو الَمْشهور. وقيل يوم عرفة مجعة أو غ�ها، و�يله ذهب ابن عباس وابن عمر 

مغ�ة بن شعبة. ـوابن الز�� وغ�هم. وقيل يوم انلَّْحر، و�يله ذهب يلّع وابن أيب أو� وال
احلج األ�رب القران،  :�اهد وقيل إنَّه أيام م� لكها، وهو قول �اهد وسفيان اثلوري . وقال

عيب وعطاء ْصغر العمرة :واألْصغر اإلفْراد. وقال الُزّهري والَشّ
َ
رد [ .»األ�رب احلج، واأل

 ].2/275 :محتارـال

 : معانیـروح ال يفو

ان اكن �رب فلم يذكروها وموافق يوم عرفة فيه يلوم اجلمعة باألـاما �سمية احلج الو«
روح [ . »بعض رسائله �ه كما نـقله اجلـالل السيوىط يفالـحج ز�اده ىلع غ كثواب ذل

 ].10/47 :معاينـال

 : معارف السنن يفو

احلديث ما اشتهر ىلع الشنة العامة من تعب� القرآن و �رب يفو باجلملة ليس احلج األ «
كذا يف  .6/417 :معارف السنن[ . »�رب ما اكن فيه الوقـوف بـعرفة يـوم اجلمعةان احلج األ

 ].500ص :متنيـاد الامد

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه22/6/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 



 
 

 کتاب النکاح

 ، ایجاب و قبول الزم است  براي انعقاد نکاح

، بنده  : شخصی بنام زید نزد بنده بکر جهت ازدواج دخترم مراجعه نموده است سؤال
. سپس بنده  م نکاح کنـمهخوا : که دخترت را می گفت م ولی او اصرار نموده وراضی نشد

 . : که من قبول دارم از دخترم پرسیدم که فالنی تقاضاي ازدواج کرده وي در جواب گفت
 گشته است یا خیر؟ کلمات فوق نکاح منعقد که با لطفاً بفرمائید
گفتم تا پانصد هزار تومان   ش هستمکه پدر  ، و بنده که دخترم بیوه است ناگفته نماند

 . دهم پرداخت نکنید دخترم را به شما نمی

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

که زید براي  ، وقتی کـه در استفتاء نوشته شده و شفاهی نیـز مطرح شده از آنچه 
که دال بر ایجاب از  اند، لفظی که با هم داشته  خواستگاري نزد بکر آمده است از صحبتی

هاي مذکور  شود، لذا از صحبت زید و قبول از طرف دختر یا پدرش باشد یافته نمی طرف
 ، نیاز به طالق ندارد. نکاح منعقد نگشته و دختر بکر در این صورت

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .قه3/2/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 کنند  که بر وعده داللت می ایجاب و قبول با الفاظی

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
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دهید؟ عـمرو در جواب  گوید شما دختر خود را به فـالنی می زید به عمرو می
: شما دختر عمرو را  ، و به طرف دیگر گفت ) شر در اصطالح بلوچی گوید: بله ( می
 . : بله گفت  گیرید؟ می

یا خیر؟ و در صورت جدا شدن نیاز به طالق دارد یا خیر؟ گشته است  آیا نکاح منعقد
 لطفا بیان دارید.

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 گردد و طالق هم ندارد.  الفاظ مذکور براي وعده هستند با آنها نکاح منعقد نمی

 علم بالصواب أو اهللا 

  -عفا اهللا عنه - خدا نظر
 .ق ه 14 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان

 . دهم : می گفت : دخترت را به پسـرم بدهید و آقاي عبداهللا  گفت عبداهللا 
گـفت شـما دخترت را  که احمد به عبداهللا  من حاضر بودم   گوید که حبیب اهللا می -2

: من دخترم را به پسرت بکر  گفت بنام زینب به پسـرم بکر بدهید و عبداهللا در جواب
 . ام دهم و داده می

که من در جلسه عقد نبودم لیـکن بعداً از زبان عبداهللا  دارد ر محمد اظهار مینظ - 3
 . ، بکر داماد من است ام که گفته شنیده

 ؟  لطفاً مسئله مذکور را مطابق شرع فیصله نمایید که آیا نکاح منعقد شده است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 ، و بدون حضور و زن استگواه مرد یا یک مرد و د یکی از شرایط نکاح حضور دو
که  کلماتی  ،گردد. در صورت مذکور گواهی محمد اعـتباري ندارد گواه نکاح منعقد نمی

دخترت را  «:  گفته احمد به عبداهللا کنند و گفته بر وعده داللت می گواهی خود محمد در
چه اگرکلمات وعده است و ایفاء وعده از » دهم می «و جواب عبداهللا که  »به پسرم بدهید

گردد و گواهی نظـر محمد هم اعتبار ندارد زیرا در  الزم است اما با آنها نکاح منعقد نـمی
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 . مجلس عقد حضور نداشته است
این نکاح طبق اظهارات . بنابر و فقط همین یک گواه است گواهی حبیب اهللا اعتبار دارد

د که با هم وصلت خواهن . و اگر طـرفین می تحریر شده در استفتاء منعقد نگشته است
 گواه عـقد جـدیدي انـجام بدهند.  داشته باشند مجدداً در حضور دو

 علم بالصواب أو اهللا 

  -عفا اهللا عنه  -خدا نظر 
 .قه25/4/1413دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 بحث مفصل در مورد خـواستگاري 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

مفتی خدانظر مـدظله العـالی در رابـطه بـا مسـئله در ذیل نامه حضرت موالنا 
که براي بسیاري از علما و مفتیان  خواستگاري و نامزد بودن مروج در منطقه بلوچستان 

 گردد. می نوشته شده تقدیـس
 .  ...... صاحب جناب واجب االحترام حضرت مفتی

 . بركاتهاهللا و ةرمحالسالم عليكم و

که اگــر دختر   که در منطقه ما رسم بر این است شود بعد از تقدیم سالم عرض می
کنند به نزد او رفته و بعد از خواستگاري با این الفاظ ایجاب و قبول   کسی را خواستگاري

و شخص دوم » یا به پسر شما فالنی دادم دختر خود فالنیه را به شما  : « که کنند می
ـن مجلس را مجلس و ایـ»  کردم  من براي خود یا فرزند خود فالنی قبول «گوید:  می

گویند و بـعد از چـند وقت بـاز دوستان و فامیل پسر و  خوري مـی فاتحه و شیـرینی
کنند و در این شب زفاف  شوند باز به همان الفاظ ایجاب و قـبول می دختر جمع می

ول که در مجلس ا  گویند. حاال سوال این است می»  عروسی «شود و این رسم اخیر را  می
گشته است یا اینکه آن مجلس  به نحو مذکور که ایجاب و قبول شده آیا نکاح منعقد
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گرفتن   تواند بغیر از طالق شود؟ آیا بعد از مجلس اول دختر می گفته می  مجلس وعده
که هرگاه مراجعه به  فردي دیگري را نکاح کند؟ خودم در این مسئله تردد دارم زیـرا

بینم که آنها در صورت مذکور این ایجاب و قبول را وعده  م میا فتاواي بزرگان خود کرده

 : نوشته است» 5/40 مفتیـكفاية ال« ! مثالً در دانند نه عقد نکاح نکاح می

من فالن دخترم را به فالن  «گوید:  : در مراسم خواستگاري وقتی پدر دختر می سؤال
. بعد از  » الن پسـرم قبول کردمبله من براي ف «گوید  و پدر پسر در جواب می»  پسرت دادم

که روبرو شوند و این عمل را نصف نکاح  گذارند آن پسر و دختر را با همدیگر نمی
کنند. حال آیا نکاح این دختـر بدون اجازه پسـر یا ولی او در جاي دیگر  تصور می

 ؟  درست است
باشد  : این الفاظی که هنگام خواستگاري اسـتعمال شـده وعـده نکاح می جواب

گرفته   مقصود از آن انعقاد نکاح نیست به همین خاطر براي انعقاد نکاح مجلس دیگري
 توان احکام نکاح را بر خواستگاري جاري نمود.  شود لذا نمی می

چنین آمده  »لفتاویا  احسن«) که مشابه با سوال مذکور است در 220در جواب سوال (

 : است

که ذکر شده الفاظ هبه است  رت مسئوله الفاظیدر صو : الصواباجلواب ومنه الصدق و

که متکلم اقرار به نیت نکاح را بکند و یا قرینه واراده  شود و زمانی با هبه نکاح منعقد می
بدون قرینه با این الفاظ نکاح  ،گواهان و غیره نکاح موجود باشد مانند ذکر مهر، وجود

 الدر«د از ذکر عبارت حـضرت مـفتی رشـید احـمد صاحب بع گردد ( منعقد نمی

این فرماید: بنابر ) چنین می ر ضرورتبـه قـد »محتارـال رد«مختصراً و عبارت  »مختارـال

) نکاح منعقد  ذکر مهر و غیره در این صورت مسئوله به علت عدم وجود قرائن نکاح (
باشد و بدون عذر خالف وعده عالمت نفاق  گردد بلکه محض وعـده نکـاح می نمی

 . لخ. ا است
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که مشابه سوال فوق است  139در جواب سوال  7/130در فتاوي دارالعلوم دیوبند 
 :  چنین آمده
گردد بلکه این وعده  : در مراسـم خواستگاري با الفاظ مذکور نکاح منعقد نمی الجواب

 :  گیرد چنانکه در درمختار است نکاح است و فقط خواستگاري صورت می

 .  ».... ان للوعد فوعد الخو «

 : ج دوم چنین است »امداد الفتاوی«از  312سوال 

در سرزمین پنجاب رسم است که نزدیکان پسر و دختر اعم از والدین و غیـره 
کنند از ترس اینکه نکند بعد خویشاوندان دختر از ازدواج ابا  که خواستگاري می هنگامی

ه دختر خود را به شما شما بگوئید کـ «  گویند: ورزند خویشان پسـر به خویشان دختر می
کردیم و ایـن الفـاظ در محضر چند نفـر به زبان آورده  یا به پسر شما بخشیدیم و یا هبه 

کنند از این الفاظ  اما بعد ازآن وقت دیگـري نکاح می ،شود، این رسم عمومی است می
 ، آیا با این الفاظی که خویشان دختر هنگام مذکور فقط خواستگاري مد نظـرشان است

شود یا خیر؟ بین بعضی از  کنند عقد نکاح منعقد می خواستگاري بر زبان جاري می
. و اگر ولی دختر  علماي پنجاب اختالف پیدا شده است لذا جواب محقق مطلوب است

آیا در این صورت الزم است از پسر طالقش را  ،بخواهد دختر را جاي دیگر به نکاح دهد
 . ، نکاح دختـر جاي دیگر درست است قطال  ند یــا بـدون درخواستهبخوا

 خمتار:الدر األ يف: و اجلواب

و�نَّما يصح بلفظ تزو�ج ون�اح ألنَّهما رص�ح وما عداهما كناية هو لُكّ لْفظ وضع «
�ة يف احلال خرج الوصيَّة غ� ال مقيدة باحلال (كهبة ـتلمليك ع� اكملة فال يصُحّ بالرَشّ

قاب وتمليك وصدقة) وعطية وقرض وسلم  واْستِئْجار وصلح ورَصْف، و� ما تملك به الِرّ
هود الَمْقصود  .»�رَشْط نية أو قر�نة وفهم الُشّ

 محتار:ـيف الرد الو

وملخصه  -قوهل ىلإ- ما قدمناه هذا حاصل ما يف الفتح ردا ىلع» �رشط نيةالخ...«قوهل: «
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لموجب وفهم الشهود بد يف كنايات انلاكح من انلية مع قر�نة أو تصديق القابل لأنه ال
 ].2/290 :محتارـرد ال[ »مراد أو إعالمهم به الخ...ـال

شود بوسیله این فقـره از سوال که مد نظر آنها از  شرطی که از عبارت باال مستفاد می
گردد  شود لذا در صورت مسئوله نکاح منعقد نمی ، مرتفع می الفاظ فقط خواستگاري است

 . . فقط به مـطالبه طـالق نیست نـیاز کـه نکـاح مـنعقد نشـده و وقتی
: اگر با الفاظ نکاح  نویسد: الجواب در فتاوي دارالعلوم می 7/69) 51در جواب سوال (

: من دختر خود را به پسر بکر به نکاح دادم و  ایجاب و قبول نمود، مثال پدر دختر گفت
و عطا و غیـره  بکر ازطرف پسرش عمرو قبول نمود نکاح منعقدگشت و اگر به لفظ هبه

 . . انتهی گرفت نکاح منعقد نشده است به نیت خواستگاري مراسم صورت

 الدر: يفو

 .»ان للوعد فوعدمجـلس للناكح فناكح وـو هل اعطيتنيها ان الأ«
که در مجلس اول  که ایجاب و قبولی نتیجه جواب بزرگان از جواب بزرگان معلوم شد

، به همین خـاطر بــراي نکـاح  نه عقد نکاح گیرد به منظور وعده نکاح است صورت می
 : آورند از این عبارت گیرند و دلیل می مجلس دیگري می

مجلس للوعد فوعدو ان للعقد ـاكن ال  لو قال هل اعطيتنيها فقال اعطيت انو «

 ].2/287 :الدر مع الرد[ . »فناكح

که مجلس براي انشاء  تیکنایه در صور  کنایه هستند و الفاظ یعنی اعطاء و هبه از الفاظ 
کنایه نیت عقد   : در الفاظ آورند کـه شود. باز دلیل مـی عقد نکاح نباشد حمل بر وعده می

کنایات  نکاح ضروري است و در این جا نیت خواستگاري را دارد نه عقد نکاح را و در
از غیره ضروري است و در اینجا یعنی در مجلس اول ذکري وجود قرینه مانند ذکر مهر و

 : است» رشح تنوير االبصار «مهر به میان نیامده است و سند هر دو این عبارت 

 الدر: يفـو
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ما كناية وهو لك لفظ وضع هما عدانهما رص�ح وانلاكح ألوانما يصح بلفظ الزتو�ـج و «
به الرقاب �رشط نية  ك� ما تمل: و ان قال ىلإ صدقة و كتمليكهبة و احلال ع� يف كتلملي

 ].2/290 :مختارـالدر ال[ . »مقصود. انت�ـو فهم الشهود الأو قر�نة 

در الفاظ  ]2/290:مختارـالدر ال[دو چیـز مفهوم شد.  »مختارـالدر ال«حال از عبارت 

این با این ایجاب و جلس اول نیت عقد نکاح نیست بنابرکنایه نیت شرط است و در م
که عبارت از ذکر مهر و احضار   حکنایات قرینه نکا شود و یا در قبول نکاح منعقد نمی

دختر خود  : « شهود باشد ضـروري بود و در اینجا وجود ندارد پس با این الفاظ کنایه که
»  کردم من براي فرزند خود فالنی قبول «گوید:  و او می»  را، مثالً: به فرزند شما فالنی دادم

گرچه گناه  وعده خالفی شود. البته این الفاظ محمول بر وعده هستند نکاح منعقد نمی
کتب متقدمین  تواند که با شخص دیگري ازدواج کند. و آنچه بنده از است اما دختر می

: در صورت مسـئوله در مجلس اول نکاح منعقد شده و بـراي  ام اینست که کرده  درك
 گرفتن جاي دیگر ازدواج کند.  که بدون از طالق  دختر جایز نیست

 :  چنین آمده است ما ال ينعقدالثانی فيام ينعقد به النكاح وب البادر فتاري هندیه 

 ان مل يقلينعقد النكاح و »اعطيتها «فقال دادم  »كاعطنی بنت «دختر خویش مرا ده «

ال ينعقد )  اعطيت : دادم ( فقال)  اعـطيتنی مـرا دادي( : ولو قـال »قبلت«پـذیرفتم  اخلـاطب

) التـحقیق درن  اعطيت دادي ( راد بقولهأذا إال إ)  قبلت تم (پذیرف النكـاح مـا مل يـقل اخلـاطب

 ].1/270 :اهلندية[. » ) قبلت پذیرفتم ( ان مل يقل اخلـاطبينعقد والسـوم نحینئذ 

عبارت فتاوي هندیه به صراحت داللت بر این مطلب داردکه اگر در مجلـس 

اگر مقصد تحقیق و »  اعطيت «:  گفت و پدر دختر »اعطيتها «:  خواستگار گفت ، خواستگاري

 ر دو موجوداند.هکه ایـجاب و قـبول  شود زیرا انشاء عقد است نکاح منعقد می

» اعطيتنيها «مقصد استخبار و پرسیدن است و بعد از لفظ » اعطيتنيها «و اگر از عبارت 

دو  شود زیرا کـه بـراي انشاء عقد اداي منعقد نمی  نکاح»  اعطيت «که پدر دختر بگوید: 
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است وجود دارد و »  اعطيت «لفظ ایجاب و قبول ضروري است و در اینجا یک لفـظ کـه 

کردن  کسب خبر و اطالع پیدا  بـراي انشاء عقد گفته نشده بـلکه بـراي» اعطيتنيها «لفظ 

و »  اعطيت : « گفت پدر دختر» اعطيتنيها «است لذا عقد منعقد نشـده و اگـر بـعد از 

که در این صورت ایجاب و قبول  زیـرا ،شود نکاح مـنعقد می »قبلت «:  گفت خواستگار

 هر دو موجود شدند.
ماضی موجود   دو به صیغه و قبول هر    در صورت مسئوله در مجلس اول ایجاب

اند و احتمال استیعاد و استخبار ندارند لذا بدون تردید نکـاح در مجلس اول منعقد  شده
که اگر در مـجلس اول نکاح منعقد شده پس چـرا  شود می ، البته اشکال وارد شده است

که شاید   کنند؟ جوابش اینست کـلمات نکـاح را تکــرار می هنگام عـروسی و زفاف باز
کـردند هرگاه که اولیاي  رفتند نزد اولیاء دختر و با هم گفتگو می درگذشته اولیاء پسر می

گشتند و به وعده او اکتفا  بول برمیکـردند بـدون ایجاب و ق دختر اظهار رضایت مـی
اي  گرفتند و رسوم مروجه رسید دوباره مجلس می که زمان زفاف فرا می  نمودند و وقتی می

کردند و در این مجلس بعد از ایجاب و قبول  را که بـراي انعقاد نکـاح داشتند اداء می
دادند و  می یر مردم وعدهدادند اما به علت اینکه در زمانه اخ دخـتر را بـه پسـر تحویل می
دادند، مـردم براي  کردند و دختر را جائی دیگر ازدواج می بعد به وعده خود عمل نمی

کنند چنانکه  اینکه ولی دختـر نتواند وعده خالفی کند در مجلس اول ایجاب و قبول می

مذکور است که مقصود از ایجاب و قبول خوف وعده خالفی  »امداد الفتاوی«در سؤال 

ی دختر است و اگر بعد از ایجاب و قبول ولی دختر بتواند دختر را به جاي دیگر دهد ول
 گردد. فایده می یجاب و قبول بی پس این ا

که در زمانه ما چونکه در مجلس اول ایجاب و   خالصه جواب این اشکال این است
مردم قبول شده پس در مجلس دوم یعنی وقت زفاف نیاز به ایجاب و قبول نیست لیکن 

اند  هاي نکاح را بجاي آورده که در مجلس دوم و سوم رسم اند کرده از زمانه قدیم عادت 
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و در این مجلس ایجاب و قبول شده و زفاف در همین شب شده است لهذا بنابر رسـم 
که زمان زفاف فرا نرسیده  خوانند، یعنی گویا تا وقتی خود این مجلس را مجلس نکاح می

گفته   ند که عروسی نشده گویا عـروسی به مراسم شب زفافکـن چنین برداشت می
کنند و این را گناه  شود بلکه در بعضی مناطق پسر و دختر خفیه با هم مالعبت می می

که همسایه هستند خبر  شود و همه مردم دانند و بعضی اوقات کـه دختر حامله می نمی
کم و بیش   که از وقت والدت ه هرگا ،گناه دانند و نه  شوند ایـن را نـه عـیب می مـی

کنـد زفاف به صورت  شوند و رسوم نکاح را اداء می ماند االن جمع می یکماه می
شود و این بچه را ثابت  پذیرد و بعد از یک ماه بچه تولد می تشریفات ظاهري صورت می

 دانند. النسب و حاللی می
شود بعد رسـوم  مله میکه با وجودیکه زن حا  رسوم اینست  مقصود از یادآوري این

کـه در شب زفاف انجام   آورند گویا نکاح نام همین مراســم است نکاح را به جاي می
 . که نکاح شرعاً عبارت از ایجاب و قبول است گیرد و هیچ شکی نیست می

 کرد: را نقل باید محتارـرد البراي جواب استدالل بزرگان خود اوال عبارت 

ة، فإذا أضاف اهلبة إىل األمة بأن قال لرجل وهبت واْعلم أَنّ الَمنكوحَة « ا أَمة أو حَرّ إَمّ
أميت هذه منك: فإن اكن احلال يدل ىلع انِلّاكح من إْحضار شهود و�َْسمية الَمْهر معجًال 

و�ن لم ي�ن احلال ديلًال ىلع انلاكح: فإن نوى  ،ومؤجًال و�و ذلك ينرصف إىل انلاكح
لك ينرصف إىل انلاكح بقر�نة انلية، و�ن لم ينو ينرصف موهوب هل فكذـانلاكح وصدقه ال

إىل ملك الرقبة، و�ن أضيفت إىل احلرة فإنه ينعقد من غ� هذه القر�نة ألن عدم قبول 
ة، يوجب احلمل ىلع الـمحل للمع� احلقييق، وهو الـال مجاز فهو القر�نة، فإن ـملك للحَرّ

امرأة الز� فقالت وهبت نفيس منك فلو طلب من  ،قامت القر�نة ىلع عدمه ال ينعقد
فقال الرَّجل قبلت ال ي�ون ن�احاً، كقول أيب ابلنت وهبتها لك تلخدمك فقال قبلت، 

 إذا أراد به انلاكح، كذا يف ابَلْحر
ّ
 ].کویته 2/291 :محتارـرد ال[ .»إَال

 شود اگر معقود علیها کنیز باشد در اینجا مـراد نکاح است از قراین چنین معلوم می
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مثل ذکر مهر و احضار شهود مراد از هبه عقد نکاح است نه ملک رقبه و اگر قراین عقد 
کردم ذکر   : قبول کنیز را به شما دادم و او گفت  : من نکاح موجود نبودند مثال مالک گفت

ام نه ملک رقبه  : من اراده ملک نکاح داشته گفت مهر و احضار شهود نبود پس اگر واهب 
که مقصد عقد نکاح بوده نه ملک رقبه پس در اینجا  کرد ز وي را تصدیقو موهوب له نی

شود نه ملک رقبه و اگر نیت عقد نکاح نداشته  نیز به قرینه نیت عقد نکاح مراد گرفته می
 شود. که ملک رقبه است مراد گرفته می  پس معنی حقیقی هبه

بدون ذکر قراین اگر معقود علیها زن آزاد باشد چنانکه زنان زمان ما است پس 
که  که زن آزاد شایسته معنی حقیقی هبه را شود زیرا همچون ذکر مهر و غیره نکاح می

که عبارت از عقد نکاح است مراد   این معنی مجازي هبهملک رقبه است ندارد بنابر
) مثل زنا یا خدمت  بغیر از عقد نکاح البته اگر قراین بر معنی مجازي دیگر ( ،شود می

: برشط نية  قوله «مچنین در تـوضیح عبارت هشود و  پس نکاح منعقد نـمی موجود باشد

 نویسد: می» ... أو قرينة الخ

مجازی فهو ـمحل للبيع يوجب احلمل ىلع الـبنىت فان عدم قبول ال كخبالف قوهل بعت «
 ].2/292 :محتارـرد ال[ .»... قر�نة ي�تىف بها الشهود الخ

که اگر معقود علیها زن آزاد است   گشت  ت معلومپس از این هر دو عبارت به صراح
نیازي به قرینه زائده نیست همینکه محل صالحیت معنی حقیقی بیع یا هبه را نداردکافی 
است به ذکر مهر و احضار شهود نیاز ندارد اما اگر معقود علیها کنیز باشد نیاز به نصب 

 : اوال فرموده 2/347 فتح القدير. صاحب كام هو مرصح فيها . قراین زایده است

َ�َّها لَيَْسْت «
َ
َْخيِسُّ � َمْهِر. وََذَكَر الرَسّ

ْ
ِر ال

ْ
ًطا َمَع ِذك نَا لَيَْسْت رَشْ

ْ
: قُل َكْ�ِ

ْ
ِح ال قَاَل يِف رَشْ

ُ�ُل ِمْن َهِذهِ ا
ْ
َسٌد, َوَ�َما إَذا َحلََف ال يَأ

َ
َجاِع أ نلَّْخلَِة �رَِشٍْط ُمْطلًَقا ِلَعَدِم اللُّبِْس َكَقْولِِهْم لِلُشّ

َمَجاِز ِمْن َ�ْ�ِ قرِ�يَّةٍ 
ْ
 ال

َ
إِنَُّه َ�نرَْصُِف إىل

 ].ط مصر2/347 :فتح القدير[ . »فَ

اشکال وارد کرده »  نیت شرط نیست «اند:  گفته بعد از نقل قول این دو عالمه بزرگوار که
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 گوید: بعد می

» ُ
ْ
َنّ احل

َ
, َ�ْ�َ أ ِ�ْ

َمَحلَّ
ْ
ّ فَاِإلَراَدُة الِزَمٌة يِف ال َِقييِقِ

ْ
َمْعَ� احل

ْ
ُمتلََكِِّم ال

ْ
اِمِع بِإَِراَدِة ال ْ�َم ِمْن الَسّ

 نَْصِب قَِر�نٍَة تُِفيُد إَراَدتَُه بَْل يَْ�يِف َعَدُم قَِر�نٍَة ترُْصَُف َ�نُْه, وََهَذا َما ُ�َقاُل 
َ

ال َ�ْفتَِقُر إىل
يِلُل ىلَعَ َ�َ  الَكُم حِلَِقيَقِتِه َما لَْم َ�ُقْم ادَلّ

ْ
ُ َحيُْث َ�ْفتَِقُر ال

َ
ازِهِ, خِبِالِف ُحْكِمِه بِإَِراَدِة َما لَْم يُوَضْع هل

ا قَ  ْعلََمُهْم بِِه, َوذِلَ
َ
ْن أ

َ
ُهوِد بُِمَراِدهِ بِأ ِم الُشّ

ْ
إِْن لَْم يَُ�ْن فَال بَُدّ ِمْن ِعل

 َديِلِل إَراَدتِِه, فَ
َ

اَل يِف إىل
َرايَِة يِف تَْصِو�ِر االنِْعَقاِد بِلَفْ  ْن َ�ُقوَل آَجْرت بِنيِْت ادِلّ

َ
ُ�ُه أ ْو ال ُ�ِ

َ
ُ�ُه أ ِظ اإلَِجاَرِة ِعنَْد َمْن ُ�ِ

ُهوَد اَونََوى بِِه انِلّاَك  ْعلََم بِِه الُشّ
َ
ُهوِد فَِإَنّ َعَدَم هَح َوأ ِة الُشّ . خِبِالِف َما إَذا قَاَل بِْعتُك بِنيِْت حِبَرْضَ

 ّ َِقييِقِ
ْ
َمْعَ� احل

ْ
َمَحِلّ لِل

ْ
َقِر�َنُة َ�بُوِل ال

ْ
َمَجازِِيّ َ�ُهَو ال

ْ
َْمَل ىلَعَ ال

ْ
َ�ِّة يُوِجُب احل ُحِرّ

ْ
َيُْع لِل

ْ
 وَُهَو ابل

ََدا  قَِر�نٍَة َزائَِدٍة. يِف ابلْ
َ

َمًة اُْحِتيَج إىل
َ
َمْعُقوُد َعلَيَْها أ

ْ
ُهوُد َحىَتّ لَْو اَكَن ال ئِِع: لَْو قَاَل َ�يَْكتيَِف بَِها الُشّ

 
َ
َمْهِر لِرَُجٍل وََهبْت أ

ْ
ُهوِد َو�َْسِميَِة ال َاُل يَُدُلّ ىلَعَ انِلّاَكِح ِمْن إْحَضاِر الُشّ

ْ
إِْن اَكَن احل

َميِت ِمنْك, فَ
إِْن نََوى 

َاُل يَُدُلّ ىلَعَ انِلّاَكِح, فَ
ْ
 انِلّاَكِح ; َو�ِْن لَْم يَُ�ْن احل

َ
ال َ�نرَْصُِف إىل ْو ُمَعَجّ

َ
ال أ ُمؤََجّ

 ُ
َ

َموُْهوُب هل
ْ
قَُه ال َ�َبِة ا فََكَذلَِك, َو�ِْن لَْم َ�نِْو َ�نرَْصِ وََصَدّ ِك الَرّ

ْ
 ِمل

َ
 :فتح القدير[ . »هْف إىل

 )].القديمط مصر (2/348

کنایه اگر در مورد زن آزاد استعمال شوند  معلوم شدکه الفاظ »فتح القدير«از عبارت 

هرگاه این شود نیازي به وجود قرینه مثل ذکر مهر و غیره نیست زیـرا  می نکاح منعقد
)  و هبه  : بیع مثل کنایه (  ) را نداشته باشد لفظ تملیک رقبه محل صالحیت معنی حقیقی (

شود و همین عـدم صالحیت محل براي معنی  ) می عقد نکاح محمول بر معنی مجازي (
) مراد است بر همین شهود اکتفا  عقد نکاح حقیقی قرینه است که در اینجا معنی مجازي (

كان   هل اعطيتنيها فقال اعطيت ان «اجت نـصب قرینه نـیست و جواب دلیل کنند ح می

که اگر لفظ اول احتمال اسخبار و  این است»  ان للعقد فنكاحـمجلس للـوعد فـوعد وال

گرفتن است مراد از لفظ  بینیـم اگر مجلس براي وعده  انشاء عقد هر دو را داشت پس می

شود و اگر مجلس براي عقد  نکاح منعقد نمی»  عطليتا «اول استخبار است و تنها به لفظ 

 



 657  کتاب النکاح

است »  اعطيت «نکاح است پس مراد از لفظ اول انشاء عقد نکاح است به لفظ دوم که 

شود و این حکم خاص به الفـاظ  ایجاب و قبول هر دو موجود گردیده و نکاح منعقد می
 کنایات نیست بلکه اگر لفظ صریح باشد همین حکم را دارد.

 : اهلندية يفو

، ال ي�ون  و قال نعمأقال ابوابلنت زوجت و كب ابلنت زوجت� ابنتذا قال أل�و«
فتاوی  زوجت� استخـبار، هكذا يف : ن قـوهلقـبلت أل كن يقول الرجل بعد ذلأال إن�احاً 

 ].1/272 الهندیۀ:[ . »قاضيخان

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .شه15/7/1364علمیه دار العلوم زاهدان دار االفتاء حوزه 

 دادن دختر بعنوان رفع اختالف / سوء اخـتیار پـدر در مورد دختر 

 محضر علماي دار االفتاء حوزه دارالعلوم زاهدان
 : : بخشیدن دختر بابت خونبها و رفع اختالف ع موضو

هدف قرار گاوي را در علفزاري مورد   کمر شکن سال قبل فردي بوسیله تفنگ  32 -1
شود و تعدادي ساچمه به او اصابت  که در این اثنا شخصی از کنار گاو رد می دهد می
شود نتیجتاً بعد از  کند و به همین منظور بین طـرفین اخـتالف و کـدورت ایـجاد می می
دهند که  میانی تعداد افرادي مغرضانه نشست فامیلی انجام میسال با وساطت و پا در 14

، فرد ضارب و شخص مضروب جهت حل اختالف برسم  از نشست فامیلیدر نتیجه پس 
اش  ساله اي دو ساله را در خونبهاي مضروب به پسر بچه حدوداً دو جاهلیت دختر بچه

 . حل اختالف به شما بخشیدم گوید بـابت خونبها و بخشد و مـی می
مراسم عقد و از زمانیکه دختر به سن بلوغ رسیده و اقوام مــضروب جهت انـجام  -2

کند و مانع  کنند دخـتر شـدیداً مخالفت می ایجاب و قبول به نزد ولی دختر مراجعه مـی
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 باشد. انجام هرگونه مراسـم می
گونه ایجاب و قبول در بین طـرفین انـجام نگرفته و  هنگام بخشیدن دختر هیچ -3

مشورت با  ، اما پدر دختـر همین طور حتی بـدون مهریه هم براي دختر قید نشده
 . اش به چنین کاري اقدام نموده است خانواده

آیا دختر بالغه امروز شرعاً حق دارد سرنوشت خود را خودش تعیین کند و یا   -4
، براي حل اختالف در خونبهاي غیر عمد، آنهم براي اصابت چند  اجباراً و بدون رضایت
 ساچمه بفروش برسد؟

السالم و فقه و ةدي علی صاحبها الصاللطف نموده طبق موازین شریعت غراي محم

 حنفی فتوي و حکم صادر بفرمائید. 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

گفته باشد: من دختر خود   که ، مثال در اینصورت  نکاح عبارت از ایجاب و قبول است
 شود. ، و پدر پسر هم قبول نماید، نکاح منعقد می نکاح پسر شما درآوردم  فالنیه را به

 : رشحهوير ونـالت يفو

الدر [ .»... مـاىض أدل ىلع اتلحقيق الخـ) ألن ال وضعا للمىض قبول (و�نعقد با�اب و«

 ].2/285 :مختارـال

، لذا عقد نکاح وجود ندارد و دختر مختار  و در اینجا چون ایجاب و قبول نشده است
 است همسر و شریک زندگیش را خودش انتخاب نماید.

 يف الدر:و

 ].2/324 :مختارـالدر ال[ . »بلالغة ابلكر ىلع انلاكح النقطاع الوالية بابللوغال جترب او «

الواقع در اینجا صورت که فی  گرفت ( اگر بالفرض ایجاب و قبول هم صورت می
این دختر شد بنابر اح بین این دو الزم نمی) باز هم بنابر سوء اختیار پدر، نکنگرفته است

از قاضی شرعی بنماید و قاضی اقدام به فسخ نکاح توانست تقاضاي فسخ نکاح را  می
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جواهر [ .» جواهر الفقه يف /مـفتی حممد شفيع الديوبندیـكام حققه العالمة ال«کرد.  می

 ].65، 66، 2/67 :الفقه

 علم بالصواب أو اهللا 

  -عفا اهللا عنه - خدا نظر
 .قه6/3/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 : این دختر چادر تو است گفتن د نکاح باعدم انعقا

ات بنام  چادر تو است و بچه ..... : این دخترم بنام : اگر برادري به خواهرش گفت سؤال
. و بعداً هر در طرف همدیگر را نامزد بدانند و دختر هم از طرف  زید داماد من است

دیگري بدهد و از خانواده پسر لباس شود و بعد پدر دختر، دخترش را بـدون طالق به 
 ؟ ؟ آیا باید از داماد طالق بگیرد یا نه دامادش طالق نگیرد، آیا این عمل درست است یا نه

 شود؟ گفته نمی  آیا این روش و رسم شرعاً ایجاب و قبول

 اجلواب باسم ملهم الصواب

دختر من چادر تو است و پسر تو داماد من  : « گفته است  از اینکه برادر به خواهرش
شود و  که این الفاظ دال بر ایجاب و قبول نیستند، عقد نکاح ثابت نمی از آنجائی»  تاس

تواند  این وعده است اگرچه وعده خالفی بدون عذر شرعی معتبر، گناه است اما دختر می
با شخص دیگري ازدواج کند و همچنین با موجود بودن پدر قبول کردن مادر اعتباري 

 ندارد.

 ب علم بالصواأو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه15/7/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 شود نکاح چگونه منعقد می

 : فرمایند علماي دین و مفتیان شرع متین در این مسئله چه می
؟ و آیا در  گیرد یا نه ایجاب و قبول صورت می ،آیا با توافق رسیدن در خصوص مهریه

 توان به هم زد؟ ب و قبول صورت نگرفته است مراسم نامزدي را میاین صورت که ایجا
گفته وکیل خانواده عروس مراسم نامزدي آزمایشی بوده و مسئله ایجاب و قبول را  به

 . زنیم ایم و هر وقت دلمان خواست مراسـم را به هم می کرده ما نفی
 دارد یا نه ؟ کسی دیگر غیر از شوهر حق طالق دادن را پس از انعقاد نکاح آیا

 اجلواب باسم ملهم الصواب
که ایجاب و قبول نشود هر اندازه که مال به  نکاح نام ایجاب و قبول است در صورتی

 شود.  عنوان نامزدي یا مراسم دیگر مصرف بکنند نکاح منعقد نمی
 الدر: يفو

 :ختارمـالدر ال[ . » تزوجتكـزوجت و  قـبول وضـعا للـمىض�نعقد انلاكح بـا�اب وو «
2/285.[ 

گیرند و  گیرد دختر و پسر زن و شوهر قرار می  اما بعد از اینکه ایجاب و قبول انجام
 تواند بدون وکالت از طرف پسر نکاح را به هم بزند.  کسی دیگر نمی غیر از پسر

 لدر: ا يفو

َالُق :  مو� ىلع امرأه عبده حلديث ابن ماجةـال يقع طالق ال « َخذَ  لَِمنْ  الطَّ
َ
اقِ  أ  »بِالسَّ

  :/قال ابن عابدين

َالُق « َخذَ  لَِمنْ  الطَّ
َ
اقِ  أ ط 2/461 :مختار مع الردـالدر ال[ . » متعةـال ككناية عن مل  ،بِالسَّ

 ].کویته
 علم بالصواب أو اهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه1/6/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 نکاح شغار 

 : علماي دین مبین اسالم در این مسئله فرمایند چه می
بنده دخترم را دو سال قبل به نکاح فردي در آوردم و االن دخترم شانزده ساله است و 
دختر او را که هشت ساله بود به نکاح پسـرم احمد در آوردم و االن دختر او ده ساله 

. و  ام از او گرفتهتر بود یکصد هزار تومان اضافه  است چون دختر بنده از دختر او بزرگ
االن پدر دامادم ادعا دارد که صد هزار تومان به من مسترد دارید، حکم شرعی آن 

 ؟ چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب

شود، و در نکاح  نامیده می» شغار «اید شرعاً  که شما انجام داده در این صورت نکاحی 
 گردد. شغار مهر مثل براي خود دختر واجب می

 مختار:ـالدر ال يفو

ْخته  «
ُ
ْن يزوّجه اآلخر بنته أو أ

َ
غار هو أن يزوّجه بنته ىلع أ ووجب َمْهر الِمثْل يف الِشّ

 .»معاوضة بالَعْقدين، وهو من� عنه خللوه عن الَمْهر، فأوجبنا فيه َمْهر الِمثْل فلم َ�بَْق شغاراً 

 ].ط کویته2/361 :مختارـالدر ال[

،  ، مال ، جمال که از قوم پدرش باشد و از نظر سن  ، مقدار مهریه زنی است مهر مثل زن
، اخالق خوب با این زن  ، ادب ، علم ، ثیوبت، عفت ، دیانت، بکارت ، عقل زمانه  شهر،

 شباهت داشته باشد.
که با او در صفات مذکوره مشـترك بــاشد موجود  اگر از قبیله پدرش چنین زنی

یله پدر همین دختر مماثلت دارد معتبر است و بر که با قب  ، پس مهر او با زن اجنبیه نیست
آن قیاس شود، اگر باز هم چنین زنی پیدا نشد، پس قول شوهر با اداي سوگند اعتبار دارد 

 که حال شوهر نیز اعتبار دارد. و ناگفته نماند

 الدر: يفو
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يع َمْهر مثلها اللُّغوي: أي َمْهر امرأة تماثلها منو« ة مهر مثلها الرَشّ قوم أبيها ال  احلَرّ
وْصاف. َوقْت الَعْقد سماً ـأمها إْن لم ت�ن من قومه كبنت عمه... وتعترب ال

َ
مماثلة يف األ

ومجاًال وماًال و��اً وعرصاً وعقًال وديناً و��ارة وثيو�ة وعفة وعلماً وأدباً و�مال خلق... 
وج أيضاً   ].385، 2/384 :مختارـالدر ال[ .»و�عترب حال الَزّ

، با لفظ شهادت  که دو مرد یا یک مرد و دو زن  مهر مثل شرط اینستبـراي ثبوت 
 خبر بدهند.

 الدر: يوفـ

ما ذكر إْخبار رجل� أو رجل وامرأت� ولفظ ـو�ُْشرتط فيه أي يف ثبوت َمْهر الِمثْل ل«
هادة فإْن لم يوجد شهود عدول فالقول للزوج بيمينه بيها فمن  ،الَشّ

َ
فإْن لم يوجد من قبيلة أ

 
َ
وج يف ذلك بيمينه األ بيها فإن لم يوجد فالقول هل أي للَزّ

َ
جانب أي فمن قبيلة تماثل قبيلة أ

 . »كما مرَّ 

 الرد: يفو

�ع� به مثل وـ: قال ط هو متعلق بال هل علق عليه الرافىع بقو(و علة» ما ذكرـل«قوهل: «
ما سلكه و ها ال كب� قائدة فيهمتقدمة وـوصاف الاأل مثل يفـی الأمتقدةه ـاالوصاف ال

ىلع مثل وـمماثلة فيما ذكر علة ثلبوت مهر الـذ ال معنـى جلعل الإمحىش ـاظهر ما قاهل ال
الكم الشارح ما يـفـيدها بالنسبة لالمر�ن  محىش لم يوجد يفـاالشارة اللىت ذكرها ال

مراد ـال) ثلبوت َمْهر الِمثْل، و١/١٩٧محتار: ـمختار ىلع رد الـمذكور�ن معاً. اتلحر�ر الـال
 ].2/385 :محتارـرد ال[.» مماثلة سناً وما عطف عليهـبما ذكر ال

، ملک  است آن مـبلغ ریه دادههزار تومانی که در قبال دختر شما، بطور مهمبلغ یکصد 
توان کرد. البته جزء مهر مثل که در قبال  ، تقاضاي استرداد آن را نمی دختر شما است
مان است این  ر مثل دختـر شما چهار صد هزار توهر مباشد. مثال اگ ، می دختر شما است

شود و بقیه سیصد هزار تومان دیگر را،  یکصد هزار تومان در همان مهر مثل شمـرده می
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 دختـر شما حق دارد که بگیرد.

 علم بالصواب أو اهللا 

  -عفا اهللا عنه -ا نظر خد
 .قه25/4/1413دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 /تعریف مهر مثل  اح شغار/ اختالف زوجین در وسایل خانهنک

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
: نکاح من را با  ، یعنی است بنده را با زن برادرم عوضی داده که  پدرم چندین سال است

، اما  ام کرده . من عروسی را با برادرم بسته است ردي بسته و در عوض نکاح خواهر آنف
اند، بنده را  که هنوز ازدواج نکرده در عقد شخص دیگري در آورده نامزد برادرم را

کنیـز خانه قرار داده و شام و نهارم غذاي  شوهرم پس از ازدواج به خانه مادرش برده و
گرفت و  بافی هم داشتم ولی شوهرم به زور آنها را از من می  ، بنده قالی اضافی آنها بوده

که  هاي روحی و جسمی زیادي رساند. بالخره بر اثـر شکنجه به فروش می براي خودش
 9از طرف شوهر و متعلقینش به بنده رسید بنده از خانه وي به خانه پدرم رفتم و مدت 

اند تا تکلیف  گیـرد. ورثه بنده پیش وي رفته یچ خبري نمیهکه از مـن   ماه است 10الی 
کاغذي نوشته و با   ریه و اثاثیه خانه طالقم را رويمرا روشن کنند، شوهرم بدون ذکر مه

بنده وسایل زیادي از خانه پدرم براي خود برده بودم که شـرح آن در  ،آنها فرستاده است
 باشد. اسـتفتاء می

حال از شما علماء و بزرگان دین تقاضا دارم مسئله بنده را طبق دستور شرع حل 
 .بفرمائید

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اند یا به عنوان هدیه از طرف شوهر به شما رسیده با  یائی راکه والدین به شما دادهاش
هر در آنها بدون  شو اید، که شما به دست خود بافته  هایی جزء مهریه هستند، و نیز قالی
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 رضایتـتان حق تصرف ندارد.
 فرمود:  آنحضرت

  ُمْسِلمٍ  اْمِرئٍ  َماُل  َ�ِلُّ  الَ «
َّ
عن عمرو بن نس وأرواه الدار قطني عن [ . »ِسهِ َ�فْ  بِِطيِب  إِال

 ].5/707 :الفقه االسالميو4/169: نصب الرايةو 5/216 :يثريب كذا يف نيل الوطار

گذاشته از شوهر   که شوهر از پول خودش خریده و در خانه براي استفاده سائلی را و
ا داده و شما دیه به شمباشند و شما حق ادعاء در آن ندارید، البته اگر چیـزي به طور ه می

اي مشخص  ریههکه اگر برایتان م ناگفته نماند ،باشد می ، از آن شما است ه را مالک قرار داد
، مهر مثل  ر الزم است و اگر بدون ذکر مهر نکاح منعقد شدههشده پرداخت آن بر شو

ي و اگر خواهر -اهران شما که مهریه خو  گـردد و مهر مثل بدین معنی است الزم می
، عقل و  ، مال و ثروت ، زیبائی هایتان که در بسیاري از صفات مثل سن مهریه عمه -ندارید

درك و غیره با شما برابر باشند و نیز در یک عصر و زمان و در یک منطقه باشید و اگر 
تان را  هاي شما هرکدام مثل شما باشد، مـهریه آنها هم نباشند از دختر عموها و دختر عمه

 ه مهریه آنها تعیین کنند.با توجه ب

 الدر: يفو

ْخته «
ُ
ْن يزوّجه اآلخر بنته أو أ

َ
غار هو أن يزوّجه بنته ىلع أ ووجب َمْهر الِمثْل يف الِشّ

 .»الِمثْل فلم َ�بَْق شغاراً معاوضة بالَعْقدين، وهو من� عنه خللوه عن الَمْهر، فأوجبنا فيه َمْهر 

 ].2/361 :مختار مع الردـالدر ال[

 يضا:أفيه و

يع َمْهر مثلها اللُّغوي: أي َمْهر امرأة تماثلها من قوم أبيها ال « ة مهر مثلها الرَشّ واحلَرّ
اتها، فإْن لم  َخواتها وعَمّ

َ
أمها إْن لم ت�ن من قومه كبنت عمه. و� اخلالصة: وُ�ْعترب بأ

تيب فليحفظ. مماثلة ـوتعترب ال ي�ن فبنت الشقيقة و�نت العم انت�. ومفاده اعتبار الرَتّ
وْصاف. (َوقْت الَعْقد سماً ومجاًال وماًال و��اً وعرصاً وعقًال وديناً و��ارة وثيو�ة 

َ
يف األ
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 ].2/385 :مختار مع الردـالدر ال[ .»وعفة وعلماً وأدباً و�مال خلق) وعدم ودل

ورزد، شما به قاضی  می گرفته اباء  که به شما تعلق  و اگر شوهر از تحویل دادن اشیائی
 ادگاه مراجعه نموده و حق خود را توسط آنها از شوهر بگیرید. و د

 علم بالصواب أاهللا و

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه25/4/1413دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

کند آیا  ، فرد دیگر اقدام به عقد می نبودن وکیل عقد نکاح در صورت حاضر
 ؟ عقد درست است یا نه

حالکه وکیل در آن مجلس در کرد  اش وکیل انتخاب سی را براي مهریهک اگر دختر
کسی دیگر به جاي وکیل عقد نکاح را   اینتوانست حاضر شود بنابر ود یا نمیحاضر نب

 ؟ انجام داد آیا این عقد صحیح است یا نه

 اجلواب باسم ملهم الصواب

وف به اجازه دختر یا ، لذا موق گرفته  این عقد و تعیین مهریه بصورت فضولی انجام
 .  است باشد، اگر نپذیرفت نکاح منعقد نشده  اجازه وکیل او می

  ب أو سلطان بغ� اذنها ب�ـراً أ، من  حد ىلع بالغة صحيحة العقلأ�وز ن�اح  الو «
ان ردته بطل وف ىلع اجازتها فان اجازته جاز و، فان فعل ذلك فانلاكح موق اكنت أو ثيباً 

 ].1/287 :اهلندية[ .»هاجالرساج الو كذا يف

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظـر
 .قه2/4/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 نکاح  وکالت در

) شخصی  دامت برکـاته حضور استاد محترم و مکرم جناب موالنا خدانظر صاحب (
د) نور احم کـه پدر پسر ( ي  مد احمدپدر دختر) با آقاي داد محـ بنام شاه محمد نورانی (

صلت این دو نفر بدین قرار بوده که بدون حضور  اند، و کرده  باشد با یکدیگر وصلت می
نور احمد، که براي خواسـتگاري دخـتر رضایت کامل داشته) مجلسی به عنوان  پسر (

مهریه  وجه نقد) و ر اهل مجلس پیشکش ( انـد و در حضو خـوري ترتیب داده رینیشیـ
، و در ضمن  . و از پیشکش مبلغ صد هزار تومان به پدر دختر رسیده معین شده است

گفتـه است که  ، پدر دختر در مجلس  خطبه عقد نکاح براي پسر و دخـتـر خوانده نشده
پسرت اگر چنانچه در منطقه عملیاتی مفقود یا شهید شود من دخترم را به پسران دیگرتان 

، و  شصت و هفت از داماد که نور احمد احمدي بـاشد خـبري نشـده، از سال  هم د نمی
، ولی طبق اظهار فرمانده  گویند مفقود االثر است ، ولی می بـه ارگانهاي دولتی مراجعه شده

ر داشته و ساکن محله خودشان هم است به چند نفـر از  که در منطقه حضو نور احمد 
، ولی بعلت نا  قطع شده و بعد هم شـهید گردیده که نور احمد دو پایش گفته   اهالی محله

در چنین صورتی تکلیف دختر  ،ایم جنازه او را بیاوریـم امن بودن منطقه عملیاتی نتوانسته
 شود؟  و سرنوشت او از نظر شرع اسالم چه می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ی را براي او که برود دختر شاه محمد نوران  کرده  اگر نور احمد پدر خود را وکیل
، این عقد منعقد  خواستگاري کند یا بعد از خواستگاري با این عقد اظهار رضایت نموده

که ایجاب و قبول در آن مجلس محقق شود. مثالً: پدر دختر گفته  بشرطی  ،شده است
و پدر نور احمد  . ام که من دختر خود را در عقد نکاح پسر شما نور احمد در آورده باشد

اگر هنگام ایجاب و قبول خطبه  ،ام کرده  من براي پسر خود، نور احمد قبولبگوید که 
خوري نشده  اگر ایجاب و قـول در مجلس شیرینینکاح خوانده نشود اشکالی ندارد. و 

، و بعد از ایجاب  ، ولی نـور احمد پدر خود را وکیل نکرده ، یا ایجاب و قبول شـده است
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، پس در این صورت نکاح اصال  راحتاً نداده استو قـبول اجـازه عـقد نکـاح را ص
گرفته   که پدر بعنوان پیشکش  متحقق نشده است و نیازي به فسخ نکاح ندارد و پولی

 است دوباره به پدر پسر برگرداند.
ه است طـریقه آزادي این دختر از قید نکاح شوهر  در صورت اولیه نکاح متحقق شد

که در منطقه حـضور داشته و از شهید شدن  نده نور احمدکه اوالً بروند از فرما  این است
کنند. و نیز اگر شخصی دیگر با او در صحنه حضور داشته از   نور احمد اطالع دارد تحقق

) براي فسخ  قاضی شرعی که شهادت این دوگواه در پیش حاکـم شرع ( او نیز جویا شوند.
ري حاضر نیست همین فرمانده شخص . و اگر بغیر از فرمانده شاهد دیگ کافی است نکاح 

دهم بعد این فرمانده و  گواهی می که من بر موت شهید نور احمد دیگري را خبر بدهد
همان شخص دوم در پیش حاکم شرع گواهی بدهند، شهادت ایشان مقبول و معتبر است 

 تواند نکاح را فسخ نماید. و طبق شـهادت ایشان حاکم شرع می

مختار ـاكنت انىث هو ال لوموت) ي�ىف العـدل وـلشهادة ىلع الا أی يف موت (ـال �و «
و  اال واحد عدل أ ، ألن انلاس ي�رهون تلك احلالة فال �رضه اغبلاً  غ�هالفتح و كما يف

 يصحح فـموت وـال الـلك اال يف اتلبي� أنه البد من خرب عـدل� يف �واحدة عدلة و
غ� الـمتـواتر، اّما ىف  مخرب يفـال العـدالة يفانما �شرتط موت كغ�ه وـالظـه��ة أن ال

 .»ابلحر غيـره يفـاخلـالصة و ال لفظ الشهادة كما يفالة و متواتر فال �شرتط العدـال

ىض  د عند القاهلو شـموت اال واحد، وـذا لم يعاين الإموت مسئـله عجيبة � ـال �و«
منه حل هل ان   ذا سمع�، و عدًال مثله قالوا: �رب بذلك؟  ال يقىض �شـهادته وحده ماذا يصنع

جممع االهنر يف رشح . [»ماهد ىلع موته فيشـهد هو مع ذلك الشاهد فيـقىض �شـهادتـه�ش

 ].2/193 :ملتقي االبجر

د نیست همین دختـر به دادگاه مراجعه نماید و  مانده و هیچکس دیگر موجو و اگر فر
،  غالب ایـنست که شهید شدهوگمان  گم شده است بگوید که شوهر من در همچنین جائی

 .  این من تقاضاي فسخ نکاح را دارمبنابر
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حاکم شرع طبق مذهب حنفی شخصاً تحقیقی بوسیله رادیو و تلویزیون و روزنامه 
کند. ناگفته  دهد و بعد از مایوس شدن از حیات وي حکـم به فسخ نکاح می انجام می

اند این کارها را انجام بدهد و  تو می وکیلش د وکیلی بگیرد نماند که اگر دختر براي خو
که طبق مذهب حنفی   اگر در آنجا حل این مسئله بـرایـتان مشکل است مـثالً حاکمی

رف جمهوري  که در زاهدان از ط کنــد نیست به زاهدان تشریف بیاورید  فیـصـله
انجام دهد  ح زن مفقود راکـه طبـق مذهب حنفی فسخ عقد نکا ان قاضی شرع اسالمی ایر
 وجود دارد.

د شد او مختار است با هرکسی که میل  که حکم به فسـخ عقد نکاح زن مفقو  هرگاه
 توانند او را مجبور به نکاح کنند. داشته باشد ازدواج کند و وارثین دیگر نمی

 علم بالصواب أو اهللا 

  -ا اهللا عنهعف -خدا نظر 
 .قه 10/3/1412دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 مشخص و مسمی نبودن دختر در عقد نکاح 

 :  فرمایند علماء دین در مسئله ذیل چه می
، شخصی را بنام حاجی احمد در حضور چند نفر شاهد  که پدر دو دختر صغیره

،  دهد و کسی دیگر به اسـم حاجی محمد به وکالت از طرف دو پسرش وکالت نکاح می
نگام ایجاب و قبول نام دختران هآورد، اما  مینکاح آنان درصغیره مذکوره را به دو دختر 

کند، حال این عقد منعقد شده است  کامل بـراي فرزنداش تعیین نمی را با ذکر نام و هویت
 یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصـواب

اسم  که باید اسم آنها و بهنگام ایجاب و قبول نام بردن ناکح و منکوحه الزم است
  ، منکوحه معلوم و مـشخص گرفته شود تا براي شاهدان عقد نکاح  یلشانپدرشان و فام
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کـردن و مشخص شدن براي   زیرا منکوحه نباید مجهول باشد. و این معلوم ،گردد
 گیرد. شاهدان به دو صورت انجام می

 گرفته شود. هنگام ایجاب و قبول نام شخص و نام پدر : اول

که  اي باشد آنان مشخص کرده شوند و یا قرینهاي دیگر براي  قبال در جلـسه : دوم
. با این دو صورت فوق  ، و ناکح فالن آقا است که منکوحه فالته دوشیزه شاهدان بدانند

نکاح منعقد می شـود. اما اگـر قبل از این براي شاهدان و حاجی احمد و حاجی محمد 
سر دیگر باشد در که فالن دختر براي فالن پسر، و دختر دیگر براي پ  مشخص نبوده

 .  اینصورت نکاح منعقد نگشته است

 قال العالمة الشامی حتت قول الدر:

منكوحة �هولة فلو زوج بنته منه وهل بنتان ال يصح إال إذا اكنت إحداهما ـوال ال«
از�ة نهر... و�ْطالق قوهل«مزتوجة، فينرصف إىل الفارغة كما يف  دال ىلع عدم » ال يصح« :الزَبّ

ة، َحّ هود ـولو جرت مقدمات اخلُْطبة ىلع واحدة منهما بعينها تلتم� ال الِصّ منكوحة عند الُشّ
 فإنه ال بد منه. رم�.

هود أيضاً يصح ـقلت: وظاهره �نَّها لو جرت ال مقدمات ىلع معينة وتم�ت عند الُشّ
لعاقدين العقد، و� واقعة الَفتْوى، ألَنّ الَمْقصوَد نيف اجلهالة، وذلك حاصل بتعينها عند ا

ح باْسمها، كما إذا اكنت إحداهما مزتوجة هود و�ن لم يرَصّ ط 2/290 :محتارـرد ال[ . »والُشّ

 ].2/191 :كذا يف امداد الفتاوي للشيخ التهانويکویته. 

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .شه12/7/1372داراالفتاء حوزه علمیه دار العلم زاهدان 

 دختر   پیش شاهد جهت وکالت  حکم فرستادن دو

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل می چه
 



 وايمحمود الفتا  670

الزم است یا  ،آیا فرستادن دو شاهد نزد دختر براي اجازه گرفتن چنانکه عـرف است
 خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

البته اگر خوف انکار از  ،گرفتن و وکالت الزم نیست فرستادن دو شاهد بهنگام اجازه 
 . ر باشد بهتر استطرف دخت

 : ...» أمره بتزويج الخ«الرد حتت قول الشارح  يفـو

انما ينبىغ ان و ، اعلم انه ال �شرتط الشـهادة ىلع الو�لة بانلاكح بل ىلع عقد الو�يلو «
 )2/352:رد املحتار(. »فتح... مو� اياها.ـذا خيف جحد الإ�شهد ىلع الو�لة 

 علم بالصواب أاهللا و

 -ا اهللا عنهعف -خدا نظر 
 ق.ه8/6/1416دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 فرستادن گواه پیـش عروس

 : فرمایند علماي دین در این مسئال می چه
گرفتن   که دو شخص را بعنوان گواه براي اجازه  در بعضی جاها مرسوم است :الف  -1

 ا خیر؟ فرستند. آیا فرستادن این دوگواه الزم است ی پیش عروس می
که دو شخص نـامحرم پــیش عروس رفته   ، جایز است و در صورت الزم نبودن: ب

 و از او اجازه بگیرند یا خیر؟
که دختر چیزي بگوید یا مطلق  آیا بابت اجازه دادن و تعیین وکیل، الزم است : ج

 ؟ سکوتش کافی است

ر  مراد از حضو »... . الخال حبضور شاهدين إال �وز انلاكح  «:  ها ذکر است کتاب در -2
که در مجلس عقد  ، یا در وقت ایجاب و قبولی  ، در وقت توکیل دختر است شاهدین

 شود. می
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 اجلواب باسم ملهم الصـواب 

که این توکیل  زیرا ،. گواه در وقت توکیل دختر الزم نیست : فرستادن دو الف -1ج 
. البته اگر  ن شهادت الزم نیستگرفت  که در وقت وکیل  ها است دختر مثل دیگر توکیل

رود پس حضور دوگواه در وقت توکیل بهتر است تاکه در  خوف انکار دختر در آینده می
 وقت اختالف براي اثبات توکیل مشکلی پیش نیاید.

 »...:أمره بتزويج الخ«يف الرد حتت قول الشارح:و

هادة ىلع الو�لة بانِلّاكح بل ىلع « ْن  واعلم أنه ال �شرتط الَشّ
َ
َ�ْقد الو�يل، و�نما ينبيغ أ

 ].ط کویته2/352 :محتارـرد ال[. »مو� إياها. فتحـإذا خيف جحد ال �َْشَهد ىلع الو�لة

 : جایز نیست خصوصاً در آستانه زفاف. ب
. و اگر  کافی است ، محرم و ولی منکوحه است مطلق سکوت دختر ج: اگر وکیل

 باشد. تکلم الزمی می،  اي است براي اثبات وکالت شخص بیگانه
حضور شاهد در مجلس ایجاب و قبول ضروري است نه بهنگام توکیل و مطلب  -2

 .  نقل شده همین است »مختارـالدر ال«که از  عبارت مذکور در استفتاء 

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه7/6/1416دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 گردد  بدون شاهد منعقد نمینکاح 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
، و بدون شاهد با هم ازدواج کـردند، درست است یا  اگر زن و مردي راضی بوده

 خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

گردد. لذا  گـواه نکـاح مـنعقد نمی  یکی از شرایط نکاح حضور دوگـواه است و بـدون
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خواهند که با هم وصلت  نکاح منعقد نگشته است و اگر طرفین میدر صورت مذکور 
 داشته باشند بار دیگر در حضور دوگواه عقد جدیدي انـجام بدهند.

 الدر:  يفو

)  انلاكح يـنعقد با�اب و قبولو  .....( ن�احيج و بلفظ تزو  انلـاكح انما انما يصح و«
 .» ـع� قوهلما معاً ىلع االصحسام حرت� ملكف�ين حر�ن أو حر ورشط حضور شاهدو

 ].باختصار 2/296 :محتار مع الردـالدر ال[

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ق ه7/6/1416دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 کتاب در زمان حاضر حکم ازدواج با اهل

 صر شرعاً جایز است یا خیر؟یهود و نصاري ) در این ع کتاب ( : ازدواج با اهل سؤال

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ت مـلی و نـژادي (یهودي و ) بـحیثی یـهود و نـصاري در این زمان اکثر اهل کتاب (
) هستند، و بحیث مذهبی دهري هستند. پس ازدواج این چنین اشخاص درست نصرانی
کتاب  هربه نبود بلکه اهلکه د کتاب پیدا شد اما اگر بعد از تحقیق چنان زنی از اهل ،نیست

که این چنین زنان را ازدواج نکنند   البته احتیاط در این است ،بود، نکاح او درست است
ها و به خطر افتادن دین شوهر  کفر بچه  ، بطور مثال خوف چون خالی از خطر نیست

ذ از مأخو ( تواند با اهل کتاب نکاح کند. وجـود دارد و زن مسـلمان بـه هیچ عـنوان نمی

 ].2/213 :امداد الفتاوي. 5/80: احسن الفتاوي

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه8/6/1416دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 



 673  کتاب النکاح

 که منکوحه دوشیزه نبوده ست  شوهر پس از زفاف مدعی ا

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
. و مدت چند ماه به خانه پدر زن خود رفت و  کرده است را نکاح  شخصی دختري

، و هنگام عـروسی  گاهی خلوت صحیحه هم شده است  . و در این اوقات آمد داشته است
،  و زفاف بعد از اینکه شوهر با خانم خود بیش از دو ساعت خلوت صحیحه داشته

دعی است مخارجی که بعنوان عروسی این مـ. بنابر نبوده استگوید که این دختر باکره  می
.  پردازم ام به بنده پس داده شود، و باقیمانده مهر را نمی و چیزي که از مهریه اداء کرده

 شود توضیح دهیدکه آیا قول شوهر درست است یا خیر؟ تقاضا می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ت و مخارج کامل الزم اس ، بر شوهر مهر گرفته  خیر، چونکه خلوت صحیحه صورت
شود. و اداء بقیه مهر  گرفته نمی که از مهر داده از زن پس ، و چیزي متحمل شده عـروسی
، شرعاً اعتباري ندارد. زیرا  . و ادعاي اوکه دختر بکارت نداشته بر شوهر الزم است

 شود. دوشیزگی گاهی بدون مقاربت هم زائل می

 الدر: يفو

�رث منها ان سّ� االكرث و يتأ�د عند ب األ�ة ان سماها أو دونها، وتـجب العرشو «
 . » ء أو خلوة صحت من الزوج وط

 الرد: يفو

أی الواجب من العرشة أو  »و يتأ�ـد«:  قوهل  .... أی بالغاً ما بلغ »�ب األ�رث«:  قوهل «
 ].2/358 :محتارـرد ال[ . »األ�رث

 :  اهلندية يفو

ر�عة ئمة األهو قول األعند اجلمهور وب�راً الحد وال لعان  كجدأقال لزوجته لم و«
 ].2/518 هندیه:[ . » صحصحابهم وهو األأو
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 : رجحه فی البزازيةو ،  الرد حتت قول الشارح يفو

مـهر محًال ألمرها ىلع ـلك ال ، �ب كذلك ذا � ليستإتزوجها ىلع انها ب�ر ف «
 ].2/376 :محتارـرد ال[ .» الصالح بأن زالت بوثبة

 لصواب علم باأو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .شه27/7/1372زه علمیه دار العلوم زاهدان  دار االفتاء حو

شان از  ها و اموال اي در مورد پــرورش بچه همسر ادعا داردکه وصیت نامه
 شوهر مرحوم خود در دست دارد 

 فرمایند علماء دین در مسئله ذیل: چه می
و دو پسر و سه دختر و یک همسر باقی  کرده و از او یک برادر عینی  احمد فوت

که   ،مانده است و در ضمن اموال نقدي و غیر نقدي فراوانی از نامبرده بجا مانده است
باشد و از بین فرزندان احمد دو  فعالً کل اموال متروکه در دسترس و اختیار همسرش می

 .کرده پاسخ دهید باشند در این رابطه سواالتی است لطف پسر خردسال می
 :اي از مرحوم به این عبارت همسر مرحوم احمد مدعی است که وصیت نامه -1

در  »هاي من را ندارد کسی دیگر در زندگی بچه کس حق دخالت حتی برادرم و  هیچ«
جهت پرورش فرزندان مرحوم در دست دارد. آیا ادعاي وي از نظر شرع درست است یا 

 خیر؟
 اموال فرزندان ایشان را دارد؟آیا همسر مرحوم از نظـر شرع حق تصرف در   -2
 تواند بعنوان دعوتی از این اموال صرف و خرج نماید؟ آیا می -3
 تواند شخص ثالثی این اموال را بگفته ایشـان صـرف و خرج نماید؟ آیا می -4
تواند به اجازه خود، دختران و فرزندان را هر کجا که بخواهد ازدواج  آیا زن می -5

 ه دلش بخواهد واگذار نماید؟دهد و از این اموال هر اندازه ک
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

: اگر همسر مرحوم احمد وصیت نامه را بـا شهادت  پاسخ سوال اول چنین است
کند که وصی میت اختیار  شرعیه ثابت نماید او همان حق تصرف در اموال را حاصل می

همیه فرزندان ندارد دارد. و اگر آن را با شهادت شرعیه ثابت نکرد او هیچ اختیاري در س
،  ) کل اموال متروکه بعد از اداي دین است 8/1(  البته در سـمیه خود که همانا یک هشتم

 حق تصرف دارد.
و حق حضانت پسران مرحوم تا سن هفت سالگی و دختران تا نه سالگی از آن مادر 

 گیرد. است و پس از آن به برادر عینی مرحوم تعلق می
 .  ، نفی است یت نامه جواب چهار سؤال بعديو در صورت عدم ثبوت وص

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .شه17/7/1372دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 اجرت علی النکاح 

 : فرمایند علماء دین در مسئال ذیل چه می
بگیرد یا  تواند به خاطر منعقد کردن نکـاح اجـرت آیا شخص نکاح خوان می -1
 خیر؟
 گرفتن آن از نظر شرع درست است یا خیر؟  گیرد، که دفتر ثبت ازدواج می پولی -2

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 :  گرفتن اجرت جایز است  کند با چند شرط که نکاح را منعقد می براي شخصی -1
ه ک بلکه هر فرد مختار باشد ،: نکاح خواندن به یک شخص اختصاص داده نشود الف

 هر شخصی را بخواهد براي خواندن خطبه نکاح بـیاورد.
 که خواستند توافق نمایند.  : طرفین مختار باشند به هر مبلغی ب
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 تر نداند.  یک خود را از دیگري مستحق : از نکـاح خوانان هیچ ج

 :مفتينيـامداد ال[ د: این کار را احیاناً اگر دیگري انجام دهد بر او طبعاً ناگوار نباشد.

 ].868: ص
گرفتنش براي ما روشن   گیرد و علت این مبلغ را چونکه دفتر ثبت ازدواج می -2
 . باشد لذا حکمش مشخص نیست نمی

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .قه15/2/1415ان  دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهد

 د یا خیر شو نکاح منعقد می»  است  عروس من «گفتن  آیا با

 : فرمایند علماء دین در مورد مسئله ذیل چه می
: این عروس من است و پدر هم قبول کـرد،  گفت اگر هنگام تولد دختـر، عموي او

خواستند و یا اینکه فقط دختر راضی  و پسـر بزرگ شدند یکدیگر را نمی وقتی این دختر
 دختر حق فسخ را دارد یا خیر؟؟ و تر منعقد شده استنبود. آیا با این قول پدر نکاح دخ

 اجلواب باسم ملهم الصواب

دانند در  مردم این را نکاح نمی شود. و در عرف ما با عبارت باال اصالً نکاح منعقد نمی
 . نتیجه نکاحی صورت نگرفته است

 علم بالـصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه15/2/1415دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 نکاح انسان با جن 

 : فرمایند علماء دین در مورد مسئله ذیل چه می
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 آیا نکاح بین جن و انسان جایز است یا خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 : االشباه عن الرساجية يفو

ماء الختالف اجلنس اه. ومفاد ـمناكحة ب� آدم واجلن و��سان الـال جتوز ال«
 :محتارـرد ال[ .»وهو مفاد اتلعليل أيضا ،للج� أن يزتوج إ�سية أيضامفاعلة أنه ال �وز ـال

2/281.[ 
 . که نکاح بین جن و انسان جایز نیست گردید  از این عبارت واضح

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .شه 17/7/1372ان  دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهد

 توکیل در نکاح 

 : رمایند علماء دین در مسئله ذیلف چه می
که از طرف من نکاحم را انجام دهد، چنانچه   بنده پدرم را از طرف خودم فرستادم

ریه و طـال و آنچه رسـم هپدرم براي من دختر آقاي محمد را به مبلغ یک میلیون تومان م
ده  ق نموکرده و اآلن پدر دختر پشیمان شده و تقاضاي طال  ما است بحضور چند نفر قبول

مائید که بنده حق طالق را دارم یا خیر؟ نیز این توکیل درست است یا  . لطفاً بفر است
 خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

چونکه توکیل در نکاح درست است لذا هنگامیکه شما پدرتان را وکیل خود قرار 
است نکاح  ادهاح را انجام د، عقد نک اید و وي از طرف شما با ایجاب و قبول شرعی داده

درست است و شما مالک طالق آن هستید. البته در صورت طالق دادن چونکه طالق قبل 
این که به دختر تحویل دهید. بنابر ت باشد اداي نصف مهریه بر شما واجب اس از زفاف می

 



 وايمحمود الفتا  678

که طالق علی مال دهید یعنی بگوئید که طالق است در مقابل مهریه و آن   بهتر است
شود و بر ذمه  . در این صورت طالق واقع می ن شما رواج و رسـم استمیاکه در یزي چ

 که با رضایت خانم باشد.  گردد این در صورتی است شما چیزي واجب االداء نمی

 : لتتارخانيه ا يفو

حال  يفيصح اتلو�يل با انلاكح وان لم �ـرضه الشهود، وانما ي�ـون الشهود رشطاً  «
 مرأةـمفصل يف احكام الـال. 1/294 :كذا يف اهلنديه .3/69 تتارخانیه:[ . » مرأهـ�اطبة الو�يل ال

 ].6/483 :مسلمـكالبيت ال

 الدر: يفو

 . »ة ء أو خلو �ب نصفه بطالق قبل رطو «

 :/ قال الشامی

هو العرشة ان سّماها أو دونها أو االكرث مذكور وـمهر الـأی نصف ال» نصفه«:  قوهل «
 ].2/360 :مختار مع الردـال الدر[ . » منـها ان سّماه

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ق ه15/2/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 پس از فوت شوهر در مورد ازدواج خود مختار است  زن

 : فرمایند علماء دین در این مسئله می چه
در آوردم و فرد مذکور در جهاد که بنده دخترم را چند سال قبل به نکاح شخصی 

گویند شما  به شهادت رسید. حاال پدر مرحوم و برادرانش می 1365افغانستان در سال 
ما چنین و چنان  نه  نامزد مرحوم شهید را به عقد یکی از برادرانش در آورید و گر

 باشد کـه بـا آنـها ازدواج نماید. که دختر اصال راضی نمی ، در صورتی  کنیم می
 لطفاً حکم مسئله را شرعاً توضیح دهید.
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 اجلـواب باسم ملهم الصواب

که میلش باشد  ، االن اختیار دارد که در هر جایی  کرده  این زن چون نامزدش فوت
که خودش راضی باشد  تواند از ازدواج وي با کسی  کسی نمی کند و اکنون هیچ  ازدواج 

 و پدر شهید. کند. نه اولیاء دختر و نه برادران  جلوگیري
 فرماید: می 19:  خداوند متعال در قرآن مجید در سوره نساء آیه

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ن لَُ�مۡ  َ�ِلُّ  َ�  َءاَمُنوا

َ
ْ  أ ٓ ٱ تَرِثُوا ۖ هٗ َكرۡ  ءَ لّنَِسا ْ ِ�َذۡ  ُضلُوُهنَّ َ�عۡ  َوَ�  ا  ِض بَِبعۡ  َهُبوا

 ٓ  .]19[النساء:  ﴾ُتُموُهنَّ َءاتَيۡ  َما

، که در  حدیثی را آورده /عالمه آلوسی »معانیـروح ال«ن آیه مؤلف و در تفسیر ای

 : آخر حدیث چنین آمده است

ْويِلَاُؤهُ  اَكنَ  الرَُّجُل  َماَت  إَِذا اَكنُوا«
َ
َحقَّ  أ

َ
تِهِ  أ

َ
 َشاُءوا َو�ِنْ  ، تََزوََّجَها َ�ْعُضُهمْ  َشاءَ  إِنْ  ، بِاْمَرأ

َحقُّ  َ�ُهمْ  ، وَهايَُزوِّجُ  لَمْ  َشاُءوا َو�ِنْ  ، َزوَُّجوَها
َ
ْهِلَها ِمنْ  بَِها أ

َ
لَْت  ، أ  . »َذلَِك  ىِف  اآليَةُ  َهِذهِ  َ�َ�َ

 ].بو داودأرواه البخاري و[

 نمود اولیـاء و خویشاوندان مرد در زمان جاهلیت هنگامی کـه شخصی فـوت مـی« :  ترجمه
کردند، و اگر  ی، اگر میل بعضی بود او را ازدواج م (شوهر) سزاوارتر بودند به زن وي

خواستند از ازدواج زن جلوگیري  آوردند، و اگر می میخواستند او را در نکاح دیگري در می
شوهر) از اولیاء زن نسبت به زن سزاوارتر بودند، پس این آیه نازل  گویا اولیاء مرد (  کردند، می

ت که زنان را به اید براي شما حالل نیس شد براي رد این رسم، که اي کسانی که ایمان آورده
 .»اجبار به میراث ببرید

 فرماید: و در جاي دیگـري اهللا سبحانه و تعالی می

ْ َ�تَِّخُذوٓ  َوَ� ﴿ ِ ٱ تِ َءاَ�ٰ  ا  .]231: ةالبقر[ ﴾�ُهُزوٗ  �َّ
د. یعنی نسبت به آیه هاي قرآن ند را به باد مسخره نگیریوهاي خدا شما آیه«:  ترجمه

 .»اعتنائی نکنید بی
که خودشان نیـز مجاهد هستند و جاه و مال و   شهید) اولیاي شوهر ( این ازبنابر
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که باعث رضامندي  اند و به جهاد فی سبیل اهللا  کرده  مسکن و همه چیز خود را ترك
اند و از جلوگیري خانم شهید که کار حـرام و باعث ناخوشنودي  خداوند است مشغول

د که آیاتی را که طبق میلشان است به شوند طوري نباش اهللا تعالی است دست بردار نمی
 اعتنائی کنند. که خالف میل آنان باشد بی کنند و به آیات و احکام  آن عمل 

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .شه6/7/1367دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 نمود   رد کرد سپس قبول نکاح فضولی را اول 

 : یند علماء دین در این مسئلهفرما چه می
، و برادر زید  زید بدون وکالت برادرش دختر بکر را به نکاح بـرادرش در آورده است

کرده است به  ، و بعد از اینکه زید دختر مذکور را بـراي بـرادرش قبول  هنوز خبر نداشته
رش بمحـض اینکه ام بـراد که من دختر فالنی را به نکاح تو در آورده برادرش اطالع داده 
. و بعد از اینکه زید  کـه من قـبول ندارم را را رد کرده است و گفته  خـبـر را شنیده آن

، و بعد دو  اصرار کـرده و برادر را قانع نموده است در همان مجلس برادرش راضی شده
 . که من دخـتر بکـر را قـبول ندارم مرتبه برادر زید گفته 

مذکور باقی مانده است یا خیر؟ و آیا دختر بکـر طالق دارد یا  لطفاً بفرمائید آیا نکاح
 خیر؟

 اجلـواب باسم ملهم الصـواب 

که   ، و وقتی در صورت مـسئوله نکاح بـر قبول نمودن برادر زید موقوف بوده است
  که این نکاح را قبول ندارم نکاح موقوف باطل شده است و بعد که قبول :  گفت  برادرش

 فتنش اعتباري ندارد و چون نکاح نشده طالق هم ندارد. ، پذیر کرده
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 :  اهلندية يفو

�يط  كذا يف مجلس لم �ز.ـال لت ال ارىض ثم رضيت يف يلها فقاوجها ولو زو«
 ].1/288 :ةاهلندي[ .» الرسخىس

 علم بالصواب أو اهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه25/2/1411دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 بعد از بلوغ خیار فسخ را ندارد پدر بوده  که به والیت  نکاح صغیره 

 : فرمایند علماء دین در این مسئله چه می
که در آن وقت بالغه نبوده انجام گرفته  نویسد که نکاح من با هنده  برادر احمد می

االن برادر و ، و مباشر نکاح بوده است  است و پدر هنده در مجلس عقد حضــور داشته
گرفته دختر هنگام بلوغ   اند که چون نکاح در حال صغر سن انجام پدر دختر مدعی شده

 ؟ کـند. حکــم شـرعی در ایـنمورد چیست  تواند نکاحش را فسـخ می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

: نکاح درست بوده و  گرفته اشکالی ندارد، یعنی که در زمان طفولیت انجام   عقدي
. و چون ولی دختر که پدرش باشد در مجلس عقد حضور داشته و  شده استمنعقد 

این در اري ندارد، بنابر، لذا دختر بعد از بلوغ از نظر فقه حنفی اختی مباشر عقد بوده است
صورت مذکور تا شوهر طالق ندهد دختر در عقد شوهر است و نکاح شرعاً درست و 

 باشد.  صحیح می

 علم بالصواب أواهللا 

  -عفا اهللا عنه -نظر  خدا
 .شه17/12/1369دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 حکم شوهر عقیم 

 : فرمایند علماي کرام در مسئله ذیل چه می
ر مؤجل هزار تومان مهر معجل و پنج هزید دختر عمرو را بمبلغ چهارده هزار تومان م

دار نشدن به دکتر مراجعه  بچه است. بعد از گذشت مدتی بعلت به نکاح خویش در آورده
  این بعلت عدم اوالد تقاضاي. بنابر است دکتر عیب را از شوهر تشخیص داده اند، کرده 

گرفتن  . آیا در شریعت شوهر حق  کند و شوهر خواهان هفتاد هزار تومان است طالق می
 . این مبلغ زیاد را دارد یا خیر؟ ناگفتـه نماند که شوهر عنین نیست

 باسم ملهم الـصواب اجلواب

البته اگر  ،دار نشدن از طرف مرد است زن اختیار جدائی را ندارد بخاطر اینکه عذر بچه
گیرد  کند باید رضایت شوهر را جلب نماید. و اگر شوهر هفتاد هزار تومان می خلع می

چونکه ارزش پول در این زمانه نسبت به ارزش پول یازده سال قبل بسیار کم است و 
. براي شوهر گرفتن  زن خواهان جدائی است و نـاسازگاري از طرف اوست همچنین

 هفتاد هزار تومان هیج اشکالی ندارد.

 علم بالصواب أو اهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ش ه3/11/1370دار االفتاء حوزه علمیه دار الـعلوم زاهدان 

 که جاي دیگري نبرد  دخترش را به این شرط ازدواج داده 

 : فرمایند علماء دین در این مسئله میچه 
، مادر دختر از  خوري و غیره ، پس از برنامه شیرینی اماد کردهشخصی پسر خود را د

، این پسر شما دختر ما را بجایی  کند کـه پس از عروسی پدر داماد و برادرانش تقاضا می
کند و در  کاح می، عقد ن کند. پس از یکسال نبرد و پیش ما بماند، پدر پسر موافقت می

کنون پس از گذشت  ا ، گذشته بمیان نـیامده است  هنگام بستـن عقد سخنی از شرط
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اش را جایی دیگر ببرد اما  خواهد خانه که دارد می هشت سال آن پسر بعلت مشکالتی 
شود در صورتیکه بوقت عقد  که نکاح فاسد می  پدر دختر مانع است و دلیـلش اینست

 . استاین شرط یاد نشده 
 کرده جواب مسئله و حکم این شرط را بنویسید.  لطف

 اجلواب باسم ملهم الصواب

شرط بین طرفین ، این  آید بوقت عقد نکاح میسئله مذکور چنانچه از استفتاء بردر م
ي دیگري این اکنون اگر پسر قصد ترك خانه پدر زن و منتقل شدن بجا. بنابر نبوده است

آید. البته اگر ثابت شود که این شرط بوقت عقد  ي پیش نمیا را داشته باشد هیچ مسئله
کرده است در این صورت  ، و پدر دختر بخاطر همین شرط مهر دخترش را کم  نکاح بوده

که در  : همان مهري  شود، یعنی اگر داماد از خانه پدر زن منتقل شود بر او مهر مثل الزم می
بشرطیکه آن خواهرها  دختر عموهاي دختر ( ر خواهران دیگر این دختر یا مهرهآن زمان م

همان مهر  ، حسن و جمال و سن مثل همین دختر باشند) و دختر عموها و غیره در عقل
 گردد.  شود و نکاح فتح نمی بر شوهر الزم می

 .  »/محتار البن اعبدين الشا�ـحاشيته رد المختار وـكذا يفهم من ادلر ال«

 علم بالصواب أاهللا و

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .شه3/11/1370زه علمیه دار العلوم زاهدان  دار االفتاء حو

 باشد؟  یک می  در جنت باکدام  دنیا دو شوهر کرده که در زنی

 : فرمایند علماء دین در مورد مسئله ذیل چه می
کرد و هر سـه نفـر بعد از وفات وارد  اگـر زنی با دو شوهر یکی بعد از دیگري نکاح 

 کند؟ دند این زن با کدام شـوهر در بهشت زندگی میبهشت ش

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 



 وايمحمود الفتا  684

شود تا از دو شوهر یکی را انتخاب نماید، و آن زن  به چنین زنی اختیار داده می
 نماید. هرکدام را که اخالق بهتري دارد انتخاب می

مثل  سألت سيدنا رسول اهللا لمؤمن� ام سلمةـم الأيروی ان السيدة اجلليلة «
ثم يموت  مرأة الـسلمة تزتوج مسلمـاً ـ؟ ال : يا رسول اهللا ، فقالت هل ما معناه هذا السؤال

�دخل اثلالثة اجلنة فمن اذلی تزتوجه منهما؟ تموت وا ثم تزتوج مسلماً آخر ثم يموت وعنه
تلختار ة ب� زوجيها  مرأـيا ام سلمة ان اهللا تعاىل �� هذه ال :  فقال سيدنا رسول اهللا

 .اجلنة فتختار احسنهما خلقاً  ا يفحدهما زوجاً هلأ

يسئلونك يف [ . »اآلخرةمة ذهب حسن اخللق خب�ی ادلنيا وم سلأيا  :  قوهل  ثم اضاف

نقالً عن الطرباين  2/103 :النظائررشح األشباه و غمز عيون البصائر. 5/134 :احلياةالدين و

  ].1/644 :محتارـد ال.كذا يف ربم سلمةأالوسط عن يف الكبري و

 علم بالصواب أو اهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه15/2/1415دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 که جاي دیگري نبرد  دخترش را به این شرط ازدواج داده 

 : فرمایند علماء دین در این مسئله چه می
، مادر دختر از  خوري و غیره رینی، پس از برنامه شی اماد کردهشخصی پسر خود را د

، این پسر شما دختر ما را بجایی  کند کـه پس از عروسی پدر داماد و برادرانش تقاضا می
کند و در  ، عقد نکاح می کند. پس از یکسال نبرد و پیش ما بماند، پدر پسر موافقت می

از گذشت  کنون پس ا ، گذشته بمیان نـیامده است  هنگام بستـن عقد سخنی از شرط
اش را جایی دیگر ببرد اما  خواهد خانه که دارد می هشت سال آن پسر بعلت مشکالتی 

شود در صورتیکه بوقت عقد  که نکاح فاسد می  پدر دختر مانع است و دلیـلش اینست
 . این شرط یاد نشده است
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 کرده جواب مسئله و حکم این شرط را بنویسید.  لطف

 اجلواب باسم ملهم الصواب

شرط بین طرفین ، این  آید بوقت عقد نکاح میسئله مذکور چنانچه از استفتاء برمدر 
ي دیگري این اکنون اگر پسر قصد ترك خانه پدر زن و منتقل شدن بجا. بنابر نبوده است

آید. البته اگر ثابت شود که این شرط بوقت عقد  اي پیش نمی را داشته باشد هیچ مسئله
کرده است در این صورت  طر همین شرط مهر دخترش را کم ، و پدر دختر بخا نکاح بوده

که    : همان مهري شود، یعنی اگر داماد از خانه پدر زن منتقل شود بر او مهر مثل الزم می
بشرطیکه آن  در آن زمان مهـر خواهران دیگر این دختر یا مهر دختر عموهاي دختر (

 و سن مثل همین دختر باشند) ، حسن و جمال خواهرها و دختر عموها و غیره در عقل
 گردد.  شود و نکاح فتح نمی همان مهر بر شوهر الزم می

 .»/محتار البن اعبدين الشا�ـحاشيته رد المختار وـكذا يفهم من ادلر ال «

 علم بالصواب أاهللا و

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .شه3/11/1370زه علمیه دار العلوم زاهدان  دار االفتاء حو

 / شاکی شدن همسر بر علیه شوهر  شتن در وقت عقـد نکاحگذا  شرط

: زوجین بنام زید و زینب در محل حوزه علمیه جهت حل اختالفی که بین آنها  سؤال
 رخ داده بود مراجعه نمودند.

 : اظهارات زوجه بر علیه شوهرش
ازدواج کردم و قرار بر این گذاشتیم که یک و نیم سال در خانه پـدرم بمانم و  -1

 قرآن را حفظ نمایم.
 دهد.  شوهرم خرج و لباس مرتبی به من نمی -2
 اند. کرده احترامی  هرم نسبت به من بیاقوام شو -3
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 اند. که اقوام شوهرم بوده ند مشکوکـم ا کرده  که در منـزلم سنگ پرتاب  یکسان  -4
 : دارد که شوهر در جواب او اظهار می

توانم در  ین وضعیتی که برایـم پیش آمـده است نمیقرار داد اول را قبول دارم اما با ا
 کند.  . و بقیه موارد را رد می خانه پدر زنم ادامه زندگی دهم

 لطفاً مسئله را طبق حکم شرع حل نمایید.

 اجلواب باسم ملهم اصواب

کـه شوهر باید  گذاشـته شـده   که هنگام نکاح بین زوجین  در صورت مسئوله شرطی
در خانه پدر زنش بماند این شرط در صحت نکاح تاثیـري ندارد و  تا یک و نیم سال

اي است لذا ایفاء این وعـده در صـورت امکان الزم است البته در  چونکه یک نوع وعده
 ، عدم ایفاء آن اشکالی ندارد.  صورت معذور بودن

 : عن القـسطالنی شارح البخاری /نقل العالمه التهانوی

اد رشوط ال تناىف  مـرـالو  ...» أحق الشـروط الخ : « ثقال القسطال� حتت حدي«
ان ال يقرص معروف وـكشـروط العرشة بال ، بل ت�ون من مـقاصده  مقتىض عقد انلاكح

ال �سافر بها فال ن ال يترسي عليها وأما شـرط �الف مقتضاه كرشط أقها  ء من حقو ىش
نه �رج فهو اعم �صوص أل ثل.مـ�ب الوفاء به بل يلغو الرشط و�صح انلاكح بمهر ال

وۡ ﴿ :قال اهللا تعاىلانت� .و منه الرشوط الفاسدة،
َ
ْ َوأ ِ  فُوا  ﴾وٗ�  ُٔ َمۡ�  َ�نَ  دَ َعهۡ لۡ ٱ إِنَّ  دِ� َعهۡ لۡ ٱب

 ]188-2/186 امداد الفتاوي:[. »]34اإلسراء: [

 :/مفتي حممد شفيعـقال العالمة الو

ن ونوى الرجُل، وََعدَ  إِذا« فی الحدیث:و
َ
يف رواية و. »عليه جناح فال يَِف، فلم به، ييَِفَ  أ

محمدية يف تفسري ـقال يف رشح الطريقة البو داود والرتمذي. وأرواه . »فال اثم عليه« خري:أ

 : هذا احلديث

 :حديقة رشح طريقة. [»فلم یف به لتعذر ذلک علیه أو تعسره او لم تسمح به نفسه«
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  ].588 ص :مفتنيـامداد ال. 1/459

،  کرده است در صورت عدم ایفاي این شرط  مین خاطر مهریه دختر را کمو اگر به ه
 گردد. به جاي مهر تعیین شده مهر مثل واجب می

دهد و نیز مدعی است که  در مورد اینکه زن ادعا دارد که شوهر نفقه و لباس نمی
مسئله  اند این اند یا بالفرض سنگ پرتاب کرده احترامی کرده متعلقین شوهر نسبت به او بی
ماند، اما الزم بیاد آوري  کما فی السابق در عقد شوهر می  با نکاح ربطی ندارد، و زوجه

که هر دو از خداوند متعال بترسند و حـقوق یکدیگر را رعایت نمایند و بر اثر   است
 کارهاي جزئی اقدام به جدائی و طالق نکنند. 

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدا نظر
 .قه6/11/1418 الفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهداندار ا

 / راه حل اختالف خانوادگی یب زنحدود تأد

 : فرمایند علماي دین در مورد مسئله ذیل چه می
 مسایه چـیـزي بیاوري و ازهگوید: اجازه نداري که از منزل  مردي به زوجه خود می

خره در مرحله  کند باال نمی . خانم به حرف شوهر توجهی ام به کسی چیزي بدهی خانه
خوابد. و در مرحله سوم  کند. و در مــرحله دوم از او جـدا می اول شوهر نصیحت مـی

 زند. ناراحت شده و او را کتک می
رود و به خانه شوهر با وجود اصـرار والدینش  پس از آن خانم به خانه پدرش می

 حاضر نیست که برگردد.
 ه را بنویسید.لطف بفرمائید راه حل این مسئل

 اجلواب باسم ملهم الصواب

،  تأدیب زبانی ( م پس از طی مــراحـل دیگـرهزدن زن اگر جهت تأدیب باشد آن
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یعنی منجر به شکستن اعضاء و تلف ) در صورتیکه غیر مبرح ( همخوابیتأدیب با ترك 
انه پدر به . و از خ تواند اعـتراض کند) و زن نمی ( . آن نشود) باشد براي مرد جایز است

 خانه شوهر برگردد.

 : كالم اهللا احلكيم  يفو

ٰ  لرَِّجاُل ٱ ﴿ ٓ ٱ َ�َ  ُمونَ قَ�َّ َل  بَِما ءِ لّنَِسا ُ ٱ فَضَّ ٰ  َضُهمۡ َ�عۡ  �َّ ٓ  ٖض َ�عۡ  َ�َ ْ  َو�َِما نَفُقوا
َ
مۡ  ِمنۡ  أ

َ
ٰ أ  لِِهمۚۡ َ�

ٰ ٱفَ  ٰ  ُت لَِ�ٰ ل�َّ ۚ ٱ َحفَِظ  بَِما بِ َغيۡ ّلِلۡ  تٞ فَِ�ٰ َ�ٰ  ٌت نَِ�ٰ َ� ُ ٰ ٱوَ  �َّ  فَِعُظوُهنَّ  �ُُشوزَُهنَّ  َ�َافُونَ  ِ� �َّ
ۡ ٱ ِ�  ُجُروُهنَّ هۡ ٱوَ  ۖ ۡ�ِ ٱوَ  َمَضاِجعِ ل َطعۡ  فَإِنۡ  ُ�وُهنَّ

َ
ْ َ�بۡ  َفَ�  َنُ�مۡ أ َ ٱ إِنَّ  َسبِيً�ۗ  ِهنَّ َعلَيۡ  ُغوا  َ�نَ  �َّ

 .]34[النساء:  ﴾٣٤ �َكبِ�ٗ  اَعلِيّٗ 

 :خطبته قصة حجة الوداع يف روی مسلم عن جابر يف

َ  فَا�َُّقوا« إِنَُّ�مْ  النَِّساءِ  ىِف  ا�َّ
َخْذُ�ُموُهنَّ  فَ

َ
َمانِ  أ

َ
ِ  بِأ تُمْ  ا�َّ

ْ
ِ  بَِ�ِلَمةِ  فُُروَجُهنَّ  َواْستَْحلَل  ا�َّ

نْ  َعلَيِْهنَّ  َولَُ�مْ 
َ
َحًدا فُرَُشُ�مْ  يُوِطنْئَ  الَ  أ

َ
إِنْ . تَْ�َرُهونَهُ  أ

نَ  فَ
ْ
ُ�وُهنَّ  َذلَِك  َ�َعل ً�ا فَارْضِ  رَضْ

ٍح  ْ�َ �َ  َمْعُروِف  َوِ�ْسَوُ�ُهنَّ  ِرْزُ�ُهنَّ  َعلَيُْ�مْ  َولَُهنَّ  ُمرَبِّ
ْ
صحیح مسلم ط [ . . مسلم»...بِال

 ].1/397 پاکستان:
که داوري از طرف مـرد و از طرف زن پا درمیانی کند و زن   راه حل این مسئله اینست

 اش باز گرداند. را به خانه

 علم بالصواب أاهللا و

 -ا اهللا عنهعف -خدا نظر 
 .قه4/2/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ؟  ، نکاح ثانی درست است آیا بدون طالق شوهر اول

 : فرمایند علماء دین اسالم در مورد مسئله ذیل چه می
. و زید قبل از زفاف به مسافرت  کرده و مهر تعیین نموده است زید زینب را نکاح 

کند. و  . سـپس زیـنب را بکـر ازدواج می جز سالمتی نـبوده است رود و از او خبري می
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گردد  دهد، زید برمی مبلغ چهار صد هزار تومان خرج دکتر و بیماري و هدایا به زینب می
 . ام گوید: من زینب را طالق نداده و می

 آیا بکر باید مهریه بدهد یا خیر؟ نیز مبلغ خرج شده را پس بگیرد یا خیر؟ 
گوید  کند. و می انکار میاي از زید داشته و زید  که پدر زینب طالق نامه ماندناگفته ن

 . نامه جعلی بوده است که طالق
 اجلواب باسم ملهم الصواب

اش را طالق نداده است لذا نکاح بکر با زینب  در صورت مسئوله چونکه زید منکوحه
 . صحیح نبوده است

 :  االسالمی الفقه يفو

زواج .... و وانواعه �  و ما فقد رشطاً من رشوط الصحة: ه ند احلنفيةالزواج الفاسد ع «
 ].2/659 :محتارـكذا يف رد ال 7/109 :الفقه االسالمي[ . » امرأه الغ� بال علم بأنها مزتوجه

و در نکاح فاسد باید زن و شوهر از هم جدا بشوند. و اگر جدا نشوند بر قاضی 
کرده از وقت جدا شدن و   جدا نماید. اگر بکر مقاربتکه آنها را از یکدیگر   واجب است

گردد. و بر شوهر از مهریه تعیین  ) بر زن واجب میسه حیض گذراندن عدت (  ،تفریق
را باید پرداخت نماید. و در  شود که آن تر است واجب می کم که   هرکدام ،شده و مهر مثل

 عدت واجب نیست.زمان عدت بر هیچکدام از شوهر اول و شـوهر دوم نـفقه 
 الدر: يفو

وة حلرمة وطئها ... بالَوْطء يف القبل (ال بغ�هو�ب َمْهر الِمثْل يف ن�اح فاسد «
ْ
) اكخلَل

، ولو اكن دون الـ(ولم يزد) َمْهر الِمثْل (ىلع ال ) لرضاها باحلِطّ مثل ـمسَ�ّ لزم مهر الـمسَ�ّ
بغ� �رض عن صاحبه، ودخل  للك واحد منهما فسخه ولو لفساد التسمية بفساد العقد،

بل �ب ىلع القايض اتلفر�ق  بها أو ال يف األصِحّ خروجاً عن الَمْعصية فال ينايف وجو�ه،
وج ة بعد الَوْطء...من َوقْت اتلفر�ق أو متار�ة الَزّ  :مختارـالدر ال[ .»بينهما وجتب العَدّ

 ].1/330 :اهلنديه. 2/380
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 : اهلندية يفو

ول فرق دخل بها اثلا� فعاد الزوج األزتوجت بزوج آخر واغب عن امرأته فرجل  «
ال عدتها، ال ىلع األول و ال نفقه هلا يف، و و�ن عليها العدة ، �� الزوج اثلا�القاىض بينها و

 ].1/559 :ةاهلندي[ . »ىلع اثلا�

 الدر: يفو

:  املاحلمنكوحة ن�احاً فاسداً والــوطؤة �شبهة وام الودل غ� اال�سة وـعدة الو«
 . » احليض

 الرد: يفو

اال الث حيض ان كـن مـن ذوات احليض ومذكورات ثـأی عدة ال »احليض« : قوهل «
 ].2/660 :محتارـرد ال[ . » فاالشهر أو وضع الـحمل

را از مهر  کرده است اگر بعنوان مهریه بوده یا در عرف آن  که خرج و مبلغ دیگـري 
کرده و نیت مهر را نداشته   لی اگر همین طور خرجباشد. و کنند جزو مهریه می حساب می

را پس  تواند آن کـرده. نمی ، چونکه بدون تعیین از طرف قاضی و دادگـاه خـرج  است
 بگیرد.

 محتار:ـرد ال يفو

بأن شهدوا بالرضاع وفرق  ،تتمة: لم يذكر لو أنفق ىلع زوجته ثم تب� فساد انلاكح« 
خ�ة«بينهما. فيف  ق جوع بما أنفق بفرض القايض، ألنه تب� أنها أخذت بغ� حهل الر»: اذَلّ

 ].2/397 :محتارـرد ال[ .»ولو أنفق بال فرض ال يرجع �يشء
و  . کـبیره شده است  ، مرتکب گناه و اما در مورد اینکه پدر طالق نامه جعلی ارائه داده

 باشد.  گناه این نکاح فاسد بر عهده او می
 علم بالصواب أو اهللا 
  -عفا اهللا عنه -نظر خدا 

 .قه15/2/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
 



 
 

 باب المحرمات

 هاي برادر  ازدواج با نوه

 : فرمایند علماء دین در مسئله ذیل می چه
تواند با اوالد  ، آیا عمرو می زید و عمرو دو برادراند. و زید برادر بزرگ عمرو است

 تواند؟  ت نفی تا چند پشت نمیاسفل زید عقد کند؟ در صور
 لطفا توضیح دهید.

 الجواب باسم ملهم الصواب 
چه تا ده اگر ،براي عمرو جایز نیست که با اوالد زید و اوالد اوالد زید ازدواج کند

 پشت هم باشند.

 :  و الدليل عليه هو النص القرآنی

َ�ٰ  ُ�مۡ َعَليۡ  ُحّرَِمۡت ﴿ مَّ
ُ
ٰ  َوَ�َناتُُ�مۡ  ُتُ�مۡ أ َخَ�

َ
ٰ  تُُ�مۡ َوأ  ٱ َوَ�َناُت  ُتُ�مۡ َ�ٰ َوَ�ٰ  ُتُ�مۡ وََع�َّ

َ
 خِ ۡ�

 ٱ َوَ�َناُت 
ُ
 .]23[النساء:  ﴾ِت خۡ ۡ�

 ٱ َ�َناُت ﴿: در آیه مذکور
َ
 ٱ َوَ�َناُت  خِ ۡ�

ُ
هاي برادر و خواهر را  تمام فرزندان و نوه ﴾ِت خۡ ۡ�

 که باشد.  شود، هر چند پشت شامل می

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عنهعفا اهللا  -ظر خدا ن
 .قه10/2/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ازدواج با دختر زن مطلقه خود/ ازدواج با دختر زن پدر

. و بعد از تمام  است ، و بعد از مدتی او را طالق داده : زید با هنده ازدواج نموده سؤال
ر دوم دختري ، نکاح هنده با شخص دیگري منعقد شده و اکنون هنده از شوه شدن عدت
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، و از زن دومش پسر دارد آیا براي زید یا پسر  دارد، و زید هم با زنی دیگر ازدواج نموده
 که از شوهر دوم او است ازدواج نمایند یا خیر؟   که با دختر هنده او جایز است 

 . ناگفته نماند که هنده از زید اصال فرزند نداشته است

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 باشد. ید با دختر هنده حرام میازدواج ز

 الدر: يفو

 .  »أم زوجتهة و موطوءـة بنت زوجته ال مصاهرـحرم بالو «

 الرد: يفو

رد [ . »أو ال ، نفقته: أی كنفه و حجره أی سواء اكنت يف» ة موطوءـبنت زوجته ال«:  قوهل «

 ].2/302 :محتارـال

 .  ز و حالل استاما براي پسر زید ازدواج نمودن با دختـر هنده جایـ

 مختار:ـالدر ال يفو

 ].2/302 :مختارـالدر ال[ .» اّما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحاللو «

 علم بالصواب أاهللا و

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ق ه 4/2/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 حالیکه خانم در نکاح شوهر استازدواج خواهر زده خانم در

، در  : در غیاب بنده باجناغ من با دخترم ازدواج کـرده و مقاربت نموده است سؤال
 باشد. که خاله دختر زنده و در قید نکاح او می  صورتی

که براي او  آیا طبق مذهب حنفی این ازدواجشان صحیح است یا فاسد؟ ناگفته نماند
 . تعیین نکرده است  مهریه
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 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 .  وم فاسد و باطل استاین نکاح د

 : اهلندية يفو

األصل ان لك امرأت� لو صورنا احداهما من أی جانب ذكراً لم �ز انلاكح بينهما و «
فال �وز اجلمع ب� امرأة  ،محيطـال يبرضاع أو �سب لم �ز اجلـمع بينهما، هكـذا فـ

 و
ً
 .]ط بیروت1/277 هندیه:[ . »خاتلها كذلكوعمتها �سـباً أو رضـااع

 : حدیثی آورده است کهمختار ـالدر الدر 

 . ر يـصلح مـخصصاً للكتاب هو مشهوو. »مرأة ىلع عمتهاـال تنكح ال «

 الرد:  يفو

فانه  »هو مشهورو«:  قوهل ال ىلع ابنة اختها. خيها وأال ىلع ابنة : وال ىلع خاتلها و تمامه «

تلقاه الصدر ، و ی والنساىئبو داود والرتمذأرواه صحيىح مسلم وابن حبان، و ثابت يف
 ].2/309 :محتارـرد ال[ . »... . الخ اتلابع�ول بالقبول من الصحابة واأل

روشن  »مختارـالدر ال«کتب حدیث و عبارات فتاواي هندیه و   از حدیث مسلم و بقیه

زاده او در نکاح شرعا ناجایز و باطل است و در ضمن که جمع بین خاله و خواهر شد
 ر شما را باید پرداخت نماید.مهر مثل دخت

 : اهلندية يفو

ن لم ي�ـن دخل بها فال مرأة فـاـالح فاسداً فرق القاىض ب� الزوج وذا وقع انلاكإ«
اكن ثمة  مثلها ان  مهر  منقل ما س� هلا وا األهاكن قد دخل بها فل  انمهر هلا وال عدة و

 :اهلندية[ .» جتب العدةا بلغ ومثل بالغاً مـان لم ي�ن ثمة مس� فلها مهر المسمـى و

1/330.[ 

 اب  علم بالصوأاهللا و

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
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 .قه26/6/1418ار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان  د

 پدر از شوهر دیگر جایز اسـت  نکاح پسر شوهر با دختر زن 

 :مسئلةـهذه ال ما قولكم رمحكم اهللا يف:  سؤال

 م ال؟أبيه من غ�ه أمرأة أن يزتوج بنت زوجة ـلهل �وز البن زوج ا«
 .» افيدرنا بادليلل جزا�م اهللا اجلليل

 اجلواب باسم ملهم الصـواب

ادليلل عليه ما ، و بيه من غ�هأن يزتوج ابنة زوجة أجاز البن زوج الـمرأة من غ�ها «
 الكتب الفقهيهة، منها: يف

 . » أما بنت زوجة أبيه أو أبنه فحاللو 

 لرد:ا يفو

ال : و حبر، قال اخل� الرم� �ذا بنت ابنها،و »أما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحاللو«:  قوهل «
، وال أم زوجة األب والبنتها وال أم زوجة االبن وال بنتها وال  ال أمهحترم بنت زوج األم و 

 ].ميةدار الكتب العلط بیروت 4/105 :محتارـرد ال[ . ه»ا . ال زوجة الرابزوجة الر�يب و

 ].3/211 :رشح فتح القدير[ .»�نتهااز لالبن الزتوج بام زوجة األب وو ج «

 ال�م مقترص ىلع حالة قبل ادلخول و�م�ن أن يعرتض أحد و يقول ان هذا احلو
 ، بل هو ىف ليس ىف شأن ابن الزوج : أن هذا القيد جوابه ؟ نقول ىف �شمل حالة بعد ادلخول

 : متونـالالفتاوی و اء ىفنه ج، آل مرأة نفسهـحق زوج ال
اما ان ، و ان تزوج أحد امرأة ولم يدخل بها، فأراد أن يطلقها و�زتوج بنتها جاز هل ذلك «

 . » دخل بـها ال �وز هل

 مختار:ـالدر ال جاء يفو

مصاهرة (بنت زوجته الَمْوطوءة وأم زوجته) وجداتها ُمْطلقاً بمجَرّد الَعْقد ـحرم الو «

 



 695  کتاب النکاح: باب المحرمات

حيح (و�ْن لم هات �رم ابلنات، ون�اح ابلنات ـتوطأ) الزوجة ل الَصّ ما تقّرر أن وطء األَمّ
 . »�رم األمهات

 الرد: يفو

موطوءة عن غ�ها فال حترم بنتها بمجرد ـاحرتز بالو ».... موطوءةـبنت زوجته ال«:  قوهل «
  ].دار الكتب العلمية4/104 ط کویته.2/302 :محتارـرد ال. [»العقد

 اب علم بالصوأاهللا و

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه7/5/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 )  نامادري جمع بین دختر و مادر اندر (

 : فرمایند علماء دین در این مسئله چه می
کند. آیا جمع  خواهد مادر اندر او را نکاح  شخصی با وجود اینکه زنش زنده است می

 رست است یا خیر؟بین دختر و نامادریش د
 اجلواب باسم ملهم الصواب

 . میان دختر و مادر اندر وي جایز استکردن در جمع 
 : اهلندية يفو

حداهما من أی جانب ذكراً لم �ز انلاكح بينهما أصل ان لك امرأت� لو صورنا األو «
 . محيطـال ي، لم �ز اجلـمع بـينهما، هكـذا فـ �سب برضاع أو
مـرأة لو فرضت ذكراً حلت هل ـ�نت زوجها فان ال) ب� امرأة و اجلمع : و�ـجوز ( ثم قال

 ].1/277 هندیه:[ . »تلك ابلنت خبالف العكس
 علم بالصواب أو اهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه9/3/1412دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 ازدواج خانم با دائی و یا عموي مادر شوهر متوفی 

تواند با عمو و یا  . االن می آیا هنده که زید شوهر او بوده و فوت نموده است : سؤال
 کند یا خیر؟ دائی مادر زید ازدواج 

 اجلواب باسم ملهم الصـواب

 .  ، رضاع اسباب تحریم سه تا هستند: قرابت، مصاهرت

 مختار: ـالدر ال يف

 ].2/300 :مختارـالالدر [ .» ، رضاع ، مصاهرة : قرابة اسباب اتلحر�م انواع «

 گردند.  و در حرمت مصاهرت اصول و فروع زوجین بر یکدیگر حرام می

 الدر: يفو

 . » ) فروعهاصله و اكن أو انـىث ن�ـاح ( اً ) ذكر ی مر�د الزتوجأمزتوج (ـحرم ىلع ال «

 ].2/301 :مختارـالدر ال[

ول و فروع زید و در این مسئله چونکه عموي مادر زید و یا دائی او جزو افراد اص
 باشد.  باشند، نکاح هنده با دائی و یا عموي مادر زید جایز می نمی

 علم بالصواب أو اهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه10/2/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 از زنا  حرمت مصاهرت 

کرده است آیا این : شخصی با زنی زنا کرده و بعد از مدتی دخترش را ازدواج  سؤال
، با خـود مـزنیه ازدواج  تواند بعد از طالق دختر مزنیه ؟ و آیـا می ازدواج حالل بوده یا نه

 کند؟

 الـجواب باسم ملهم الصواب
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: مادر  گردد. یعنی شود با زنا نیز ثابت می حرمت مصاهرت چنانکه با ازدواج ثابت می
 شوند. مزنیه و دختر مـزنیه بـر زانی حرام می

 لدر:ايف و

اصل مـمرسته ، و ء احلرام راد بالزنا الوطأ )  اصل مزنيته يضاً بالصهر�ة (أحرم و «
 ].ط کویته2/303 :مختار مع الردـالدر ال. [»فروعهن مطلقاً .... و وةه�ش

، قبل از ازدواج زنا کرده نکاح دخـتر مزنیه بر وي  ، این شخص که با مادر زن اینبنابر
کرده نکاح مادر منکوحه نیز بر وي  د از نکاح فاسد با دختر نزدیکی حرام بوده و وقتی بع

 . حرام شده است

 الرد: يفو

منكرحة ـمصاهرة لو وطئ الـمة ال و�ذا تثبت حر »ء احلرام أراد بالزنا الوط«:  هل قو«
 ].ط کویته2/303 :مختار مع الردـالدر ال[ . » فاسداً 

 : اعالء السنن يفو

) بأم امرأته  : فيمـن فجر (أی ز� ان بن حص� قال ن عمری ع عن احلسن ابلرصو«
 ].اعالء السننن بحواله فتح الباري[ . »حرمت عليه

 تواند با مادر خانم خود ازدواج نماید.  خالصه اینکه شرعاً نمی

 علم بالصواب أاهللا و

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه1/3/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان

 بوسه گرفتن عروس 

 : فرمایند علماي دین در این مسئـله چه می
اي بگیرد، زن فرزند او  گیرد و یا از او بوسه  اگر پدر فرزند از عروس خود تمکین می

 شود یا خیر؟ بر شوهرش حرام می
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 ـواب باسم ملهم الصوابجلا

اگر صورت حال حقیقت داشته باشد، در صورت تمکین حرمت مصاهرت ثابت 
شود و زن  گردد و در صورت بوسه اگر با شهوت باشد نیز حرمت مصاهرت ثابت می می

 گـردد. بر فرزند وي حرام می

أقره حنيفه و كـادلخول عـند أىب ـحوه ن: واللمس و الكشاف �و« الدر: يفو

 .» مصنفـال

 الرد: يفو

متوَن ـأَنّ ال ، وال �ىف»ابَلْحر«تبع يف انلقل عنه صاحب  »و� الكشاف الخ...«قوهل: «
مصاهرة من غ� اختصاص بموضع ـطافحة بأَنّ اللَّْمَس و�وه اكلوطء يف إ�ابه ُحْرمة ال

 ].ط کویته2/302 محتار:ـرد ال[ . »دون موضع

 »أتهرقبل أم ام «:  الرد حتت قول الشارح جاء يفو

خ�ة«قال يف « ي�ن عن شهوة، و�ذا قبلها أو ملسها أو نظر إىل فرجها ثَمّ قال: لم »: اذَلّ
هيد �نَّه يف القبلة يفىت باحلرمة، ما لم يتب� أنه بال شهوة در الَشّ و�ن اإلمام  .... ،ذكر الَصّ

ين يفيت باحلرمة يف القبلة ُمْطلقاً، و�قول: ال يصّدق يف أنه لم ي�ن �َشْهوة رد [ . »ظه� ادِلّ

 ].2/306 :محتارـال

 :  اهلنديه يفو

مّس واتلقبيل وانلظر إىل الفرج �شهوة، كذا ـوطء تثبت بال�ما تثبت هذه احلرمة بالو«
 ].1/274 :اهلندية[ . »اذلخ�ة يف

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ق ه3/3/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 گردد یا نه آیا خانم حرام می در صورت زنا با مادر زن 

 : کرام در مسئله ذیلفرمایند علماي  چه می
، حکم شرع را در مورد زن این  است مادر زن خود عمل زنا انجام داده شخصی با

 شخص بنویسید؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

با   -است ا انجام دادهکه با مادر زن خود عمل زن-مقاربت و ادامه زندگی این شخص 
 خانمش حرام است و باید بین آن دو تفریق شود.

 : الرائق البحر يفو

  ].3/98 :البحر الرائق[ . »مصاهرةـة يوجب حرمة ال انلظر �شهووالزنا واللمس و«

 مختار:ـالدر ال يفو

 بعد ال مصاهرة اليرتفع انلاكحـحبرمة الو «
ٌ

ر�ة متاـ، حىت ال �ل هلا الزتوج بآخر اال
  ].2/307 :مختار مع الردـالدر ال[ . »انقضاء العدةو

 علم بالصواب أاهللا و
  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 

 .ق ه11/10/1417دار االفتاء حوزه علمیه دار العلـوم زاهدان 

از احتالم شدن بر اثر دست زدن مـادر خـانم حـرمت مصاهرت ثابت 
 شود نمی

 : فرمایند علماء دین اسالم در مورد مسئله ذیل چه می
وتور سوار شود در این حال در ذهن م شخصی با مادر خانمش سوار موتوري می

 شود. آید و احتالم می خیاالت و تصوراتی می
شود یا  گردد یا خیر؟ آیا حرمت مصاهرت ثـابت می  آیا خانم این شخص طالق می

 خیر؟ 
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 اجلـواب باسم ملهم الصواب

، و  ، حرمت مصاهرت ثابت نگشته در صورت باال چونکه شخص مذکور احتالم شده
 گردد. خانمش طالق نمی

 ختار رشح تنوير االبصار:مـالدر ال يفو

فروعهن و .... اصـل ماستهو »اصـل مـمسوسته �شــهوة... «....  حـرم بـالصهر�ةو «
 .» غ�هكمال و  ، ابن . به يفىت فالحرمةو نظر أذا لم ي�ل فلو أنزل مع مس إمطلقاً... هذا 

 :/قال الشامی

محتار ـرد ال[ . »الوطء ىلإض ألنـه بـاالنزال تـب� انـه غـ� مـف »فال حرمة«:  قوهل «

 ].2/304: مختارـال عىل

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه15/11/1412م زاهدان  دار االفتاء حوزه علمیه دار العلو

 م ثبوت حرمت مصاهرت با انزل بر اثر بوسیدن  عد

شود  ت ثابت میکرد و بوسید و انزال شد آیا حرمت مـصاهر اگر فردي خانمی را بغل 
 یا خیر؟ 

 ؟ کند یا نه تواند با این زن ازدواج  آیا پسر این مرد می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 تواند بـا ایـن زن ازدواج نماید. این پسر آن مرد می، بنابر حرمت مصاهرت ثابت نشده

 : اهلنديه يفو

ال ي�ل حىت لو  ) أن مصاهرةـ(أی حرمة ال  رشطهحدهما، ي�ىف وأوجود الشـوة من و «
قال الصدر  ، اتلبي� كذا يف ، مصاهرةـمس أو انلظر لم تثبت به حرمة الـنزل عند الأ
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ل لم تثبت به حرمة  لو مٌس فأنز، و ، رشح انلقاية الشم� كذا يف  عليه الفتویالشـيد و
 :اهلندية[ .» الاكىف كذا يف ،  ء ىل الوطإالصحيح ألنه تبٌ� باالنزال أنه غ� داع  مصاهرة يفـال

1/275.[ 

 الدر: يفو

 . » غ�هكمال و ابن  ، فلو أنزل مع مٌس أو نظر فال حرمة به يفىت «

 الرد: يفـو

 :محتارـرد ال[ .» ، هداية ء ىل الوطإال تب� أنه غ� مفض  ألنه باالنز »فال حرمة«:  قوهل «

2/305.[ 

 علم بالصواب أاهللا و

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 تاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان دار االف

 شود  در صورت انزال شدن حرمت مصاهرت ثابت نمی

 : فرمایند علماي دین اسالم در مسأله ذیل می چه
یعنی بدون مجامعت  شود ( ، و بر اثر آن جنب می کرده  شخصی با زن اجنبیه مالعبت

جه   بعد از مدتی متوکند و  شود) سپس آن شخـص با دختر همان زن ازدواج می انزال می
 . شود که قبالً چنین کاري کرده است مـی

 لطفا بیان نمایید آیا نکاح این شخص با دختر آن زن درست هست یا خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 زیرا که بدون مقاربت انزال شده است. ،، و اشکالی ندارد نکاح وي درست است

 الدر: يفو

ر فال حرمة، به يفىت ابن و نظأفلو أنزل مع مس  ، لم ي�ل ذاإ)  هذا (أی اثبات احلـرمة«
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 .» غ�هكمال و 

 :/قال ابن عابدين الشامی

 :مختارـالدر ال[ . »ء هدايه ىل الوطإألنه باالنزال تب� أنه غ� مفىض  »فال حرمة«:  قوهل «

 ].ط بیروت2/281 :محتارـرد ال ط کویته.2/305

 علم بالصواب أو اهللا 

  -فا اهللا عنهع -خدا نظر 
 .قه19/2/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 حکم زنا با خواهر زن 

 فرمایند علماء در مورد مسئله زیر: چه می
 شود یا خیر؟  اگر کسی با خواهر زنش زنا کرد آیا زنش طالق می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 گردد. خانـم او براي همیشه حرام نمی

 فی الدر:و

 . » خت امرأته ال حترم عليه امرأتهأ: وطئ  اخلالصة �و«

 محتار:ـفی رد الو

 ـأي ال تثبت ُحْرمة ال» ال حترم«قوهل «
ّ
مصاهرة، فالَمْع�: ال حترم حرمة مؤ�دة، و�َال

لو وىطء أخت امرأته �ُشبْهة »: ابلحر«موطوءة لو �ُشبْهة. قال يف ـفتحرم إىل انْقضاء عدة ال
بْهة. و� حترم امرأته ما  راية عن الاكمل«لم تنقض عدة ذات الُشّ لو ز� بإْحدى »: ادِلّ

ْخرى حيضة
ُ
ْخرى حىت حتيض األ

ُ
ْخت� ال َ�ْقرب األ

ُ
 ].ط کویته2/305 :محتارـرد ال[ . »األ

 : اخلانية يفو

مالم تنقض عدتها ة و موطوءـخت امرأته �شبهة جتب العدة ىلع الأالرجل  ذا وطئ إ«
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 ].1/364 :فتاواي قاضيخان هبامش اهلندية[ . » منكوحةـء الال�ل هل أن يطا

میشه حرام هکه در صورت مذکور، منکوحه بـراي  از عبارات فوق معلوم شد
که از خانمش   البته تا وقتیکه مزنیه یک بار حیض نشود بر زوج واجب است ،گردد نمی

، یکبار  مام شدن عدتگیري کند یعنی مقاربت نکند ناگفته نماند که منظور از ات کناره

 ].553 ص :مفتنيـامداد ال[ . حیض شدن مزنیه است

 علم بالصواب أاهللا و

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 شـود؟  آیا از لواطت حرمت مصاهرت ثابت می

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 تواند خواهر مفعول را نکاح کند؟  ، آیا می است شخصی عمل لواطت انجام داده

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کند لذا نکاح آن  اما حرمتی در نکاح ایجاد نمی ،گناه بزرگی است چه عمل لواطت اگر
 . شخص با خواهر مفعول جایز است

 الدر:  ويف

 . »ء دبر مطلقاً  ) اصًال كرط مبتةـفال تثبت احلرمة بها (أی بال «

 محتار: ـد الر يفو

، وعليه الَفتْوى كما »اغية ابليان«أي سواء اكن بصيّب أو امرأة كما يف  »مطلقاً «قوهل: «
أىت رجل رجًال هل أن يزتوج ابنته، ألن هذا »: الولواجلية«يف ». ابَلْحر«ح عن ». الواقعات«يف 

 محتار عىلـلرد ا[ . »مصاهرة، فيف اذلكر أو�ـب حرمة الالفعل لو اكن يف اإلناث ال يوج

 ].2/305 :الدر
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 علم بالصواب أاهللا و

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه8/5/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ، عمه زن محرم شوهر هستند؟  ، خاله زن آیا خواهر زن

، خواهر مادر زن و خواهر پدر زن محارم داماد هستند یـا خیر؟ به این  آیا خواهر زن
 توانند با داماد سفر کنند یا خیر؟ که آیا می  صورت

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

  زیرا محرم کسی است ،تواند با اینها مسافرت کند اینها محرم داماد نیستند، داماد نمی
، اما نکاح اینها بعد از اینکه اگر شوهر خانمش را  که بـراي همیشه نکاح با او حرام است

 . د درست اسـتطالق دهد یا خانمش بمیر

 الدر: يفو

الدر [ .»لو بزنا�ل ن�احها ابداً بنسب أو سبب و ) من ال محرمـأی ال � (و «

 ].470ص :مجدديـقواعد الفقه للعالمة حممد عميم االحسان ال .5/295 :مختار مع الردـال

 و اهللا اعلم بالصواب 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه25/4/1413زاهدان دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم 

 شود/نکاح پسر زانیه و دختر زانی  آیا از زنا نسب ثابت می

 : فرمایند علماي دین اسالم در مورد مسئله ذیل می چه
.  ، چوپان آقاي بکر بوده است که غیر عاقل بوده ) سالگی 12 کودکی (  آقاي زید در سن

فرستاد و این  پـیش زنش می ، زیـد را ها براي نترسیدن زنش و بکر هنگام نبودنش شب
آورد یک  خوابید، و زن چـون فرزند نمی که زن بکر بود می  اي ها در خانه کودك شب 
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کشد. و بـا او عمل ناجایزي را انجام  کودك را در کنار خود می شب رخت خواب 
کودك بزرگ شد، ازدواج نمود و حال از زن خود دختري بنام  که   دهد و بعد از مدتی می
.  آورده داراي فرزند شده و اسم پسرش رضا است ب دارد. و بعد زن بکر که بچه نمیزین

 و حال پسر بکر تقاضاي ازدواج با دختر زید را دارد، آیا این ازدواج درست است یا خیر؟
 الجـواب باسم ملهم الصواب

ز که ا البته احتیاط در این است ،شود در صورت مسؤله نسب این پسر از زید ثابت نمی
 ازدواج دادن این پسر و دختر پرهیز شود.

َها اَع�َِشةَ  َ�نْ « َّ�
َ
ىِب  ْ�نُ  َسْعدُ  اْختََصمَ  قَالَِت  �

َ
 َسْعدٌ  َ�َقاَل  ُغَالمٍ  ىِف  َزْمَعةَ  ْ�نُ  َوَ�بْدُ  َوقَّاٍص  أ

ِ  رَُسوَل  يَا َهَذا ىِخ  اْ�نُ  ا�َّ
َ
ىِب  بِْن  ُ�تْبَةَ  أ

َ
َّ  َعِهدَ  َوقَّاٍص  أ

َ
نَّهُ  إِىل

َ
  اْ�ُظرْ  اْ�نُهُ  �

َ
 َ�بْدُ  َوقَاَل  َشبَِههِ  ِإىل

ىِخ  َهَذا َزْمَعةَ  ْ�نُ 
َ
ِ  رَُسوَل  يَا أ ىِب  فَِراِش  ىلَعَ  ُودِلَ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�نََظرَ  َويِلَدتِهِ  ِمنْ  أ   ا�َّ

َ
 َشبَِههِ  إِىل

ى
َ
ُ  َ�بْدُ  يَا لََك  ُهوَ  :َ�َقاَل  بُِعتْبَةَ  بَيِّنًا َشبًَها فََرأ

َ
َودل

ْ
ِفَراَ  ال

ْ
َعاِهرِ  ِش لِل

ْ
ََجرُ  َولِل

ْ
 يَا ِمنْهُ  َواْحتَِجىِب  احل

ملهم ـالتفصيل يف تكملة فتح الو 2/470 مسلم:[ . »َ�طُّ  َسوَْدةَ  يَرَ  فَلَمْ  قَالَْت . َزْمَعةَ  بِنَْت  َسوَْدةُ 

 ].1/68 :موالنا مفتي حممد تقي العثامينـل

 علم بالصواب أو اهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه25/4/1417حوزه علمیه دار العلوم زاهدان  دار االفتاء

 نکاح پسر زانی با دختر زانیه

 :  فرمایند علماء دین اسالم در مورد مسئله ذیل چه می
، و اسم  . اسم زن زید زینب ، و با زن دیگري مقاربت ناجایز کرده است زید متاهل بوده

کرد و زید   ه زن زید بود وفاتک  . زینب زنی که زید با او مقاربت ناجایز کرده هنده است
 .  زن دیگري بنام زهرا را ازدواج نموده است

مزنیه) داراي چند پسر، یکـی از پسرانش  زهرا داراي چند دختر است و خانم هنده (
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خواهد با دختر زید از خـانم دوم ازدواج نـماید، آیـا ایـن ازدواج صحیح است یا  می
 خیر؟

 الجواب باسم ملهم الصواب 
 .  ) با دختر زید درست است مزنیه اح پسر هنده (نک

 الرد حتت قول الدر: يفو

مز� ـفروعه أصول ال.... و�ل ألصول الزانــى و ل مزنيتهصأم أيضاً بالصهر�ة  حرو«
  ].2/303 :محتارـرد ال[ . »هفروعها أبها و

 علم بالصوابأو اهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .قه20/4/1418ار العلوم زاهدان دار االفتاء حوزه علمیه د

 هم ندارند  جمع در نکاح بین دو خانمیکه محرمیت با

 : فرمایند علماي دین اسالم در مورد مسئله ذیل چه می
از  . بعد ام ر او را ازدواج کردهه، و خـوا بنده همشیره خود را در نکاح مـحمد در آورده

کـرد و آقاي محمد در جائی   د بود فوتام که در نکاح محم ازدواج ما هر دو تا، همشیـره
که با همسر   . آیا براي بنده جایز است کـرده است دیگر ازدواج نمود و حاال محمد فوت 

 مرحوم محمد ازدواج نمایم یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

زیرا که شما با  ،کنید که با همسر مرحوم محمد ازدواج   ، براي شما جایز است بله
و نیز همسر شما که همشیره محمد است با همسر  ،مد تعلق محرمیت نداریدهمسر مح
 محمد) خویشاوندي ندارد کـه باعث حرمت نکاح باشد.  برادرش (

 علم بالصواب أاهللا و

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
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 .قه20/4/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 پسران و دختران فلسفه ازدواج و حکم شرعی آن در مورد 

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
که به پسر عمویم دلبسته بودم و خیلی آدم خـوب و مومنی هم  بنده دختري هستم 

بود، ایشان به خواستگاري آمد و پدر و برادرم با خواسـتگاري او موافقت نکردند. در 
کند، از قضا افرادي  میرود و ازدواج  مـینتیجه پسر عمویم به خواستگاري دختر دیگري 

کنند که از مسجد  رمضان شهید می 27خبر، همان فرد دلخواه قبلی مرا در شب  از خدا بی
ید به آنها  آ شود، حال از آن ببعد هر کسی به خواستگاري من می می  جامع مکٌی هم تشییع

ه در مکاتب قرآن شرکت پذیـرم و همیش عالقه و میلی ندارم و آنان را به نامزدي نمی
ند چند پسر عمویم در این دنیا با من نـامزد نـبوده است ولی مـن عالقمحال هر . کنم می

شود من اعمال درستی داشته باشم تا در قیامت به او  اند، آیا می به او بودم و مرا به او نداده
 ؟ برسم

بال زندگی خود بروم و لطفاً مرا راهنمائی بکنید و برایم دعاي خیر بنمائید تا به دن
 . ازدواج بنمایم

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 : خواهر محترم
هائی در آن  که مصالح و حکمت  زندگـی و حیات دنیوي مبتنی بـر احکامی است

باشد کـه رسول  ، و نکاح و پیمان زناشوئی بین زوجین از این احکام می نهفته است
 اند: را از سنت خویش شمرده آن خدا

 .»ُسنَّىِت  ِمنْ  انلِّاَكحُ  :الق«
:  قرار است که ترجمه آن از این  یا در روایتی از حضـرت انس بن مالک آمده است

آمده و در مورد کم وکیف  هاي همسران مطهر و پاکیزه رسول خدا سه نفر به خانه «
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 ) سوال کردند. بعد رضی اهللا عنهنٌ از ازواج مطهرات ( عبادت شبانه روزي آنحضرت
کجا  ما کجا و آنحضرت  «را اندك پنداشتند و گفتند:  ، گویا آن از اطالع و خبر یافتن

 . » گذشته و آینده او را بخشیده و معاف کرده است هاي  خداوند لغزش
، و دیگري  کنم : من تمام شب را بـه نـماز سـپري مـی گفت این یکی از آنان بنابر

م آغوش شدن و ه: من از مقاربت و  گفت  ، سومی گیرم : من تمام عمر را روزه می گفت 
 . گـزینم ازدواج با زنان دوري می
گروه نسبت به تشدید و  به خانه تشـریف آورد و از گفتار این  بعد از آن رسول خدا

 گیري در مسائل عبادات اطالع یافته فرمود: سخت

َما«
َ
ِ  أ ْخَشاُ�مْ  إِ�ِّ  َوا�َّ

َ
ِ  أل ْ�َقاُ�مْ  ِ�َّ

َ
ُ  َوأ

َ
ُصومُ  لَِك�ِّ  ، هل

َ
فِْطرُ  أ

ُ
َص�ِّ  ، َوأ

ُ
ْرقُدُ  َوأ

َ
جُ  َوأ تََزوَّ

َ
 َوأ

 شرح عسالنی: .2/757 :رواه البخاري[ . »ِم�ِّ  فَلَيَْس  ُسنَّىِت  َ�نْ  رَِغَب  َ�َمنْ  ، النَِّساءَ 

9/104.[  
 ، لیکن من ترسم و پرهیزگارترین شمایم اما بخدا من از همه شماها بیشتر از خداوند می «

، ازدواج و همبستـري  خوابم خوانـم و می ـم مـیه، و نـماز  کنم گیرم و افطار هم مـی روزه می
گردان شود از من  این سنت و روش من است) هر که از سنت من روي کنم ( با زنان هم می

 . » نیست

با زاد و ولد امت مسلمان و کثـرت  . رسول خدا و این حکم شامل زن و مـرد است
نماید، چنانکه در  هاي پیشین فخر و مباهات می ، در روز قیامت با امت نانجمعیت آ

 :  که ترجـمه آن چـنین است  آمده است حدیث انس از قول رسول خدا
هاي  چون روز قیامت من به امت ،کنید  ، و فرزند زا را ازدواج زنان دوست داشتنی «

 ].9/69 :كذا يف فتح الباري بان.خرجه ابن حأ[ . » کنـم دیگـر بوسیله شما افتخار می
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 حکمت و فلسفه ازدواج
اي است براي تحصین و حـفاظت مـردان و زنـان از هرزگی و  نکاح ابزار و وسیله
گهر بار   دلیل آن حدیث ،، و جلوگیـري از انحـرافـات جـنسی سرخوردگی اجتماعی

 : که تـرجمه آن چنین است ،  است رسول خدا
کدام از شما توانائی جنسی و مالی دارد باید ازدواج کند، چون  ن هرگروه جوانا  اي «

 ].2/758 بخاري:[ . » ، و شرمگاه انسان را حفاظت کننده است ازدواج یشتر چشـم

 : آمده است »اعالء السنن«در 

نکاح چون مسواك از سنن عبادي پـیامبران است نـه از سـنن عادي بخصوص که  «

 :اعالء السنن[ . »ـمه مـردان و زنـان استهصونیت و حــفاظت اي بـراي مـ نکاح وسیله

11/3 ،2.[ 
  .رود زن باشد یا مرد) از مردم شرور و بـرادران شیطان بشمار می و فرد مجرد (

 : اعالء السنن يفو

فـرد  (  ��ون العـازبىب ذٌر) ترص�ح ب�ون انلاكح سنة وحديث أ ی يفأفيه (و «
 ].11/3 :اعالء السنن[ .» مـن اخوان الشياط�ـرار انلـاس و) مـن ش ـ� مـتأهلمـجرد غ

که تنها مصلحت  نویسد:  اما شمس االئمه سرخسی در مورد مصالح نکاح چنین می
، عالمه  ، بلکه اطاعت رب العالمین است نکاح قضاي شهوت و غریزه جنسی نیست

 : استکه ترجمه آن چنین  سرخسی درکتاب مبسوط در این مورد بحث نموده 
،  : حفاظت زنان باشد. از قبیل مصالح دینی و دنیوي متعددي وابسته به عقد ازدواج می

، صـیانت و نگـهداشت نـفس از ارتکاب زنا، ازدیاد  سرپرستی و تأمین مخارج آنان
هاي  با امت و باعث فخر و مباهات آنحضـرت بندگان خدا و امت رسول اکرم

 :فرمودند پیشین. چنانکه آنحضرت
کثرت  کنید و به تولید نسل بیفزائید چون من در روز قیامت بوسیله   با یکدیگر ازدواج «
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 .  » کنم ها فخر می شما، بر امت
از  پا دارنـد و بقاي جهان اند که جهان را تا قیام قیامت بر کرده و همانا اهللا تعالی فیصله 

اشباع غریزه و قضاء شهوت . و مقصود از ازدواج صرفاً  راه ازدواج و زاد و ولد است
. البته قضاي خواهشات را به  ، بلکه مقصود واقعی تحقق بخشیدن مصالح فوق است نیست

کرد تا مطیع و عاصی را به ازدواج ترغیب دهد که مطیع بخاطر مسائل  ازدواج موکول 
، 4/193 مسبوط سرخسی:[ . »کند ، و عاصی بخاطر قضاي خواهشـات ازدواج می دینی
192.[ 
، تربیت اوالد،  س ایجاد نسل بشري از راه اشباع غریزه جنسی بطریق شــرعی نکـاحپ

این همه از  ، استمتاع زوجین از یکدیگر، و جلوگیري از مـفاسد اجـتماعی و هرزگی

  ].11/13 :مسلمـالبيت الو مرأةـاحكام ال[ اند. مصالح و حکمت ازدواج

 حکم نکاح در مورد پسران و دختران 
 : پسران -1

 ، اگر توانائی تأمین هزینه آن را دارند دو حالت دارد.  حکم ازدواج براي پسران
ازدواج برآنان  ،کنترل نیست  : توان و غریزه جنسی آنان به اوج رسیده و قابل الف

 واجب است اگر ازدواج نکنند گناهکارند.

 »نائعبدائع الص «. و صاحب  ، نکاح سنت است : در صورت اعتدال غریزه جنسی ب

هیچ اختالف نظر وجود ندارد کـه نکـاح در حـالت غـلبه  در این باره   نویسد: می
، حتی اگر قدرت استقامت و صبر کردن در  خواهشات و فرط غریزه جنسی فرض است

باشد اگر ازدواج  مقابل زنان را ندارد و قادر به تأمین هزینه مهر و مـخارج عـروسی را می
. چون امتناع از زنا واجب است و جز با نکاح به صورتی دیگر . :. نکند گناهکار است

  ].2/228 :بدائع الصنائع[ .»ه.أ تواند از زنا باز بیاید، پس نکاح واجب است نمی

 باشد. به شرح ذیل می  که ترجمه آن  آمده است» محتارـرد ال «کتاب  و در 
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 داء کـردن بـه رسول خدااقت  ، دلیل مسنون بودن نکاح در حالت اعتدال قوه شهوانی «
کردند پس مسنون است که ما به ایشان اقتداء   ازدواج : چون آنحضرت . (یعنی است

: بخاطر اقتدا به  ؟ در جواب باید گفت . اما چرا در حالت اعتدال نکاح سنت است ) بنماییم
 که بخاطر عزلت  بر کسی : انکار شدید و خشم رسول خدا و دیگر اینکه رسول خدا

،  » کنم که من ازدواج و نزدیکی با زنان نمی « : گفت  و خلوت براي انجام عبادت

 :محتارـرد ال[ . » هر که از سنت من رو گردانی کند از من نیست «فرمود:  آنحضرت

2/283.[  
 : در مورد دختران -2

. در غیر این  اگر خوف ابتالء به فساد وجود دارد براي آنان ازدواج واجب است

»  مسلمـالبيت الـمرأة وحكام الأ مفصل يفـال «باشد، در کتاب  براي آنان سنت می  تصور

 : که ترجمه آن بشرح زیر است آمده 
که ما در مورد مرد گفتیم اگر بیم مبتال شدن به زنا را داشته باشد نکاح بر او   و آنچه «

چنانکه فقهاء  هست اواجب است زن هم اگر بیم مبتال به زنا را دارد بر او نکاح واجب ا

 ].6/17 :مسلمـلبيت المرأة وـحكام الأمفصل ـال[ اند. گفته

که اگر خواستگار شایسته و مناسبی برایتان پیدا شد به   این بر شما الزم استبنابر
گناهکار خواهید بود. و اگر شما  خواسته او پاسخ مثبت بدهید و با او ازدواج کنید و گرنه 

خود رضایت داشتید اولیاء شما حق ندارند شرعاً مخالفت کنند. نسبت به فرد مورد نظر 
این سازند، بنابر ن میاند که بـا همسران خـود، آیـنده خـود را درخشا  زیرا این دختران

»  مسلمـالبيت المرأة وـاحكام ال «اولیاء به فکر آینده فرزندانشان باشند، چنانکه در کتاب 

که اگر خواستگار دلخواه و  بر دختر الزم است : » اش به شرح زیر است آمده و ترجمه
اي براي او پیدا شد سریعاً او را به شوهري بپذیرد و بر اولیاء دختر هم الزم است  شایسته

باشد. حال اگر  ، فرد دلخواه و مورد پسند دختر می که مانع ازدواج او نشوند چون طرف
 . نع شد گناه بگردن آنان استدختر از ازدواج با او سرپیچی کرد یا سرپرست او ما
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 : آمده است» بصارتنوير األ «کتاب  و در

چون والیت اولیاء  ،بدون رضایت او) به نکاح بدهند ( توانند دختر بالغه باکره را نمی «

 ].2/324 :التنوير مع الردترجمه عبارت [ . » با بالغ شدن دختر منقطع شده است

، و باید  اند کـار درسـتی نبوده فرد دلخواهتان شده اما اینکه اولیاء شما مانع ازدواج با
کردند. ولی حال تقدیر الهی چنین شده است که اینکار صورت نگرفته بر شما  موافقت می
که تسلیم تقدیر خداونـد شده، دلبستگی و شیفتگی خود را با او که در قید  الزم است

ایمانی با دادن خیرات و حیات نیست قطع و خاتمه بدهید، و فقط بعنوان یک خواهر 
 صدقات و دعاي خیر شادي روح او را فراهم نمائید.

که شما فرد دیندار و مومنه پاك   گمان ما اینست که   همچنان  (  صیه ما به شما اینست تو
، و بـه ازدواج با خواستگار  ده را نـمو پیامبر اکرم  ، اطاعت اهللا و اطاعت نیتی هستید)

. خداوند ما و شما را باعث فخر  بت بدهید که صالح در همین استدلخـواهتان پاسخ مث
 . السالمی بگرداند، موفق و مؤید باشید. وو جامعه اسالم و مباهات رسول اکرم

 علم بالصواب أاهللا و

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه19/3/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 



 
 

 باب االولیاء و االکفاء 

 حکم برابري نسب در نزد احناف در عجم

برابري) بشمار  ت ( کفاء  ها جزو شرایط : آیا از دیدگاه احناف نسب نزد عجم سؤال
 رود یا خیـر؟  می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 450در جواب سوال شماره  2در کتاب امداد الفتاوي ج  /موالنا اشرفعلی تهانوي
 : ده استکر حدیثی از بیهقی و دار قطنی نقل

ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ « ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ا�َّ  النَِّساءَ  ُ�نِْكُحوا الَ  « -وسلم عليه اهللا ص�- ا�َّ
 
َّ
َفاءَ  إِال

ْ
�

َ
چنین  »محتارـال رد«. و روایات فقهی دیگري نیز ذکر کرده از آنجمله از »األ

 : آورده

 : عن الفتح التكافؤ حرفة محتار بعد الكالم يفـرد ال يفو

 :باب الكفاءة محتارـرد ال[ .» هل العرف فيدور معهأموجب هو استنقاص ـان ال «

2/349.[ 
) در  برابري (  ت از این روایات حدیث و فقه ثابت گردید که کفاء  : در آخر گفته که

چنانکه در حدیث عرف را  ،باشد نسب نزد عجم معتبر است و مبناي آن بـر عرف می
میان ت در نسب در کفاء که  «اند:  . و اینهم معلوم شدکه فقهاء فرموده است معتبر دانسته

که عرفاً تفاوت نسبی اعتباري نداشته   گفته فقهاء مقید به اینست . این  »عجم معتبر نیست
 .  ت در نسب و قومیت معتبـر است ورنه در عجم هم کفاء ،باشد

 اهللا اعلم بالصواب و

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
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 .قه5/3/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 نکاح دادن دوشیزه بالغـه توسط پدر بدون رضایت او 

 : فرمایند علماء دین مبین اسالم در مورد مسئله ذیل چه می
،  تواند بدون جلب رضایتش که سن او هجده سال است پدرش می  ، بالغه دختر عاقله

 او را بنکاح کسی در آورد؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 تواند. خیر، نمی

 الدر: يفو

 :مع الرد مختارـالدر ال[. » ال جترب ابلالغة ابلكر ىلع انلاكح النـقطاع الوالية بابللوغو«

2/324.[  
 : و در فتاوي هندیه آمده است

ب أو سلطان بغ� اذنها ب�راً أ، من  حد ىلع بالغة صحيحة العقلأال �وز ن�اح و«
.  ان ردته بطلوف ىلع اجازتها فان اجازته جاز و، فان فعل ذلل فانلاكح موق أو ثيباً اكنت  

  ].1/287 :اهلنديه[ . » الرساج الوهاج كذا يف

 علم بالصواب أاهللا و

  -عـفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .شه14/9/1372دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ح دختر دوشیزه بالغه توسط پدرش نکا

 : فرمایند علما کرام و مفتیان عظام در این قضیه می چه
من دختري شانـزده ساله هستم و پدرم عقد مرا بـا پسـري بدون جـلب رضایت من 

 : بسته است بدین شرح
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که شاهدان براي تعیین وکالت و دریافت اجازه نـزد من آمدند، و گفتند که  وقتی 
ببندد من در جواب با صداي بلند سه مرتبه که عقد تو را   کسی است وکیل عقد تو چه 

ها و عموها و برادرم در این مجلس نباشند من با شما  ، تا وقتیکه دائی ، نه ، نه : نه گفتم 
زند،  . مادرم را صدا زدند و گفتند که دختـرت با ما حرف نمی حرفی ندارم و راضی نیستم

که من راضی  گوید:  گـر نمیزند، م : جلوي شـما است چـطور حـرف نـمی م گفت مادر
: مگر  چه پـدرت بگوید. من در جواب گفتم، هر گوئیم گفتند ما به پدرت می آنها نیستم، 

:  گفتم  گفتند: جواب آخر را بگو! من خواهید مرا بدبخت کنید،  خود شما دختر ندارید، می
را بستند. آیا از نظر عقد  . خالصه آنها رفتند با وجود اعالم نارضایتی من  است » نه «جواب 

اي هم براي  شرع اسالم این ایجاب و قبول معتبر است یا خیر؟ ضمناً در جوابیه توصیه
 پـدرم بـنویسید تـا بـا سرنوشت من بازي نکند.

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که بغیر از رضایت شما ایجاب و قبول شده است این  گفتار شما صحیح است  اگر این 
اید، و پدر هم  ح پســر در نیامده نیست و اعتباري ندارد و شـما در نکا عقد شرعاً صحیح

تواند دختر بالغه خویش را بدون اجازه او با دیگـري ازدواج دهد. و بر پدر الزم  نمی
که به آینده زندگی درخشان دخترش بیندیشد و سعی نکند که زندگی درخشان او را  است

 تیره و تار کند.

 الدر:  يفو

 :مختار مع الردـالدر ال[ . »جترب البالغة البكر علی النكاح ال نقطاع الوالية بالبلوغال و «

2/324.[  
 : و در فتاوي هندیه نیز آمده است

ب أو سلطان بغ� اذنها ب�راً أ، من  حد ىلع بالغة صـيحة العقلأ�وز ن�اح  الو «
 . ان ردته بطلان اجازته جاز وف ىلع اجازتها، فن فعل ذلك فانلاكح موقوإ، ف و ثيباً أاكنت  

 ].1/287 :ةاهلندي[ . » الوهاج الرساج  كذا يف
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 علم بالصواب أو اهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه15/3/1418ار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان  د

 آیا دختر دوشیزه بالغه اختیار ازدواج دارد یا خیر 

 : ذیلفرمایند علماي دین در مسائل  چه می
خواهد با شخصی ازدواج کند و هر دو طرف خواهان  اي می دختر دوشیزه بیست ساله

تواند  یکدیگر هستند. اما مادر و پدر دختر راضی نیستند. آیا این دختر بدون اجازه می
 کسی را وکیل خود قرار دهد؟  تواند از نظر شرع چه کند؟ و اگر می  ازدواج

 اجلواب باسم ملهم الصواب

چه از نظـر شرع در انتخاب شوهر نقش دارد و اگر فردي را عاقله و بالغه اگردختر 
شود. اما  وکیل نماید و وکیل در حضور دو شاهد عقد نکاح را ببندد، نکاح منعقد می

که پدر و مادر بیشتر تجربه دارند و  کند اینست چیزي را که شرافت انسان تقاضا می
این باید دختر رضایت آنها را ل انکار نیست بنابررزندانشان قابدلسوزي آنها نسبت به ف

کار   که این االمکان بدون رضایت و مشورت آنها کـاري انجام ندهد  جلب نماید. و حتی
. و پدر و مادر نیز صالح دختر را در نظر بگیرند و  از خانواده محترم و شریف بعید است

، بلکه  له یک یا دو روز نیستزیرا این مسئ ،در جاي دلخواه دختر او را ازدواج دهند
االمکان دختر را راهنمایی  ماند. حتی  اي است که براي همیشه باقی می تشکیل خانواده

توانند او را در جایی ازدواج دهند زیرا که دختر عاقله و  کنند و بدون رضاي وي نمی
مناسب خواست که براي او  بالغه اختیار خویش را خودش دارد. و اگر جایی را دختر می

 نبود والدین او را قانع کنند ولی حق اجبار ندارند.

، و والية  اً ملكفة و لو ب�رـ: والية ندب ىلع ال ) هنا نواعن أی الوالية � (و« الدر: و فی

 .» معتوهة ومرقوقةاجبار ىلع الصغ� ولو ثيباً و
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 :/قال ابن عابدين الشامیو

ىل إتنسب  ىك ال ىل ويلهاإها  مرأ أی �ستحب للمرأة تفو�ض» والية ندب«:  قوهل «
رد [ . »احلقيقة والية و�لة ابلكر وهذه يف للخروج من خالف الشافىع يف. حبر. و الوقاحة

 ].2/321:محتارـال

 علم بالصواب أو اهللا 

 -هللا عنهعفا ا -خدا نظر 
 .قه5/1/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 رشتوسط پد نکاح دختر نابالغ 

 چه می فرمایند علماي دین اسالم در مورد مسئله زیر: 
 ،ورد، حال دخـتر بالغه گردیده آ میاش را به نکاح پسر صغیري در غیرهپدري دختر ص

 کند یا خیر؟  تواند نکاح را فسخ ، آیا می خواهم گوید من این شوهر خود را نمی و می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کوچک بوده به  که  شود که پدر دختر را درحالی م میمعلو از توضیحات شما چنین
 : است حاال که دخترش بالغ شده شوهر خود را قبول ندارد لذا حکمش اینست نکاح داده

زیرا ایشان را پدرش به  ،این دختر اختیار فسخ نکاح را ندارد و نکاح منعقد شده است
 اند. نکاح داده

 : اهلندية يفو

 :اهلنديه[ .»اجلد فال خيار هلما بعد بلوغهماب و) األ الصغ�ةوأی الصغ�  ما (هفان زوج«

 ].2/330 :مختارـاللفظ له. الدر الو1/285

پس از بلوغ دختر از طریق معتمدین محلی رضایت شوهر را جلب نماید تا او را 

 



 وايمحمود الفتا  718

 کند.  یا در ازاي پرداخت مال به شوهر با او خلع  ،طالق دهد

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه5/4/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 او حق اجبار ندارد   ، عاقله بدست خودش است ولی اختیار نکاح زن بالغه

 : چه می فرمایند علماي دین در مسئله ذیل
. و این زن  گردیده و داراي دو فرزند از شوهر سابق خود است که مطلقه ثالثه  زنی
سب اجازه و مشورت از پدر و برادرانش با شوهر سابق خود که او را طالق داده ک بدون 

 . همراه شده و رفته است
اي در مـحضر جـمعی از ریش سـفیدان و معتمدین محلی  ) جلسه29/2/75در تاریخ (

که تو چرا  و خویشاوندان درجه یک آن زن منعقد گردید. و آن زن در جواب این سؤال 
است و تو شرعاً از او جدا شده  که تو را سه طالق داده  با شوهريف شرع کار خال به این 

دست به این همراهی خالف شرع مبین و عرف  ،شوید و نسبت به او اجنبی محسوب می
 : گفت اید، چنین پاسخ  محلی زده

است که نسبت  اسالم این اختیار را به من داده قبل از هر چیز باید بگویـم آیا شریعت
 وشت خودم تصمیم بگیرم یا خیر؟به سرن

ام آن نامزد  ام و نامزد داشته من بعد از اینکه دچار مشکالت و فشارهاي روحی شده
ها که در آغوش دارم  بت نصیب زندگی من با پدر این بچهگرفته و عاق اول مرا از من 

سایش و اند. و من در خانه هیچ آ گردید. و او را هم به ترفند و نیرنگ از من جدا کرده 
که مرا طالق   شدم من و شوهري . همیشه به جدائی دو فرزندم تهدید می ام امنیتی نداشته

لذا در تالش راه حلی براي جلوگیري از ضایع  ،داده بود بطور کامل نادم و پشیمان شدیم
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  شدن دو فرزند خودمان بر آمده و شروع به مکاتبه با یکدیگر نموده و به توافق رسیدیم
 . کنیم رزندانم بیاید و من بهمراهی او بروم و راه حل شرعی را تالش که پدر ف

، و من با اختیار خود و بدون جبر و  چنانکه او مطابق توافق قبلی همراه خواهرش آمده
تهدید اسلحه با او رفتم تا بتوانم راه شرعی جهت ادامه زندگی بـا شوهر قبلی خود و در 

زندانم را بیابـم تـا ضایع نگردند. و در این مدت نتیجه بقاي حیات و تربیت صحیح فر
الم اهللا مجید را حائل قرار ک گاه تـنها نـبوده و بـین خودمان  یچهمن با پدر فرزندانم 

  که راه شرعی  ایم جز این مطلب را هرگز نکنیم و در عمل هم نکرده که خالف آن ایم  داده
ر دوم بوده است و عقد ازدواج بنده با شوهر که عبارت از ازدواج با شوه  ایم کرده را تالش

گرفته   ، و عمل شرعی انجام دوم بمحضر عالمی از علماي شرع محمدي خوانده شده
 . است

اکنون دستور شرعی مرا شما علماء و ریش سفیدان صادر بفرمایید، من در اختیار شما 
 . نمایم قرار دارم و آن را تسلیم می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اند و با هم  که باهم اجنبی بوده ، این عمل زن و مرد نظر شرع مبین اسالم و عرف از
اند، خالف شرع  اند و بقول خودشان در تالش یافتن راه حل شرعی بوده کرده مسافرت

، لیکن هیچ مجازاتی از نوع حدود شرعی بر آن دو الزم نیست تا زمانیکه  محمدي است
، البته  که تحقیق شده عمل زنا انجام نگرفته است تا جائیبه روال شرعی زنا ثابت نشود و 

 کند. را باید تعیین تعزیرات و تنبیهات شرعی دارد که قاضی وقت آن
که نکاح ثانی را مطابق با شریعت محمدي بمحضر عالمی   با توجه به اظهارات زن

عی ، ازدواج دوم زن صحیح و شر است و شرایط شرعی را رعایت نموده انجام داده
ن بالغه است پس از این چون ز، بنابر گرفته است  د از آن طالقباشد. و چونکه بع می

تواند  جا که دلش خواست بدون اجبار و اکراه با همسر دلخواه خود می، هر گذشت عدت
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کند یا مانع نکاح همسر مورد پسند او  تواند او را اجبار کند و شرعاً ولی او نمی  ازدواج
 گردد. 

 

 : وله تعالیدليله قو

ن ُضلُوُهنَّ َ�عۡ  فََ� ﴿
َ
زۡ  نَ يَنِكحۡ  أ

َ
ٰ  إَِذا َجُهنَّ َ�ٰ أ ْ َضوۡ تََ� ِ  َنُهمبَيۡ  ا  ٱب

ۡ  .]232: ةالبقر[ ﴾ُروِف َمعۡ ل

لرتمذی والنسائی ابوداود وارواه مسلم و« »األيم أحٌق بنفسها من ويلٌها : و قال«

 ].11/66 :اعالء السنن[ . »مؤطاـال يف كمالو

   اهلداية: يفو

اكنت أو  ان لم يعقد عليها وٌ� ب�راً احلرة العاقلة ابلالغة برضائها و�نعقد ن�اح و «
 ].2/293 :ةاهلداي[ . » ثيباً 

 : اهلندية يفو

و سلطان بغ� اذنها ب�راً أال �وز ن�اح أحد ىلع بالغة صحيحة العقل من أب  «

 ].1/287 :ةاهلندي[ .» و ثيباً أاكنت  

 :ةاهلداي يفو

 ].2/294 :ةاهلداي[ .»للوٌ� إجبار ابلكر ابلالغة ىلع انلاكح ال �وزو «

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ق ه15/3/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 دهند  که به دختر می  اي تاثیر وعده در نکاح / حکم جهیزیه

 : له ذیلفرمایند علماء دین اسالم در مورد مسئ چه می
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گوید: اگـر پسرم را  کنند. پدر پسر مـی پدر پسـر و پدر دختر با همدیگر وعده می
، ولی از این وعده هنـگام عقد نکاح هیچ چیـزي ذکـر  آیم داماد کنید من به شهر شما می

 ،تواند به آن شهر بیاید شود. و بعد پدر پسر به علت مشکالت اقتصادي و مالی نمی نمی
 ماند. د که پسرم با شما میگوی البته می

) که مانند مهر   در اصطالح بلوچی نیز صد هزار تومان مهریه و سیصد هزار تومان لب
 اند. معجل است) گذاشته

 آیا نکاح منعقد گشته یا خیر؟ 
 ؟ شوند یـا خیر می ، از مهریه حساب یا طالها و جهیزیه که به دختر داده شده آ

 اجلـواب باسم ملهم الصواب

گردد. و  ، نکاح منعقد شده زیـرا که نکاح با ایـجاب و قـبول تـمام می این صورت در
چه (در نبودن مشکالت اقتصادي و ، اگر است اي که پدر پسر به پدر دختر داده اما وعده

 نمود ولی در صحت عقد نکاح هیچ تاثیري ندارد. مالی) دیانۀً باید آن را ایفاء می

 الدر: يفو

 .»قبول من اآلخرهما و حدأمن  �بعقد با�ابو «
:  که براي دختر خریده شده است عرف اعتبار دارد. یعنی اما در رابطه با طال و جهیزیه 

که قبل از عروسی براي دختر خریده  غیره که طال و مردم آنجا بر این است  اگر عرف
از مهریه  و اگر آنها را ،باشند کنند پس آنها جزء مهریه می ر حساب مـیهشوند از م می

فرستند در این صورت طبق عرف از  : بعنوان هدیه و تحفه می کنند، بلکه حساب نمی
 شوند. مهریه محسوب نمی

. و عالمه شامی  چنانکه در تنویر االبصار و شرحش این مسئله به تفصیل مذکور است
 فرماید: آن را خوب توضیح داده و عرف زمان را در بسیاري موارد اعتبار کرده و می

مواسم من �و ثياب وح� ـالاالعياد و يلها قبل الزفاف يفإمن ذلك ما يبعثه : و قلت «
العرف  �س� يف، و أو دنـان� صبيحة يللة العرسم ه�ذا ما يعطيها من ذلك أو مـن دراو
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مس� صبحة ـال سيما المهر، وـزماننا كونه هدية ال من ال لك ذلك تعورف يف نإصبحة ف
 ].2/395 :محتارـرد ال[ .»يضاً أ�وها صبيحة العرس ه عنها ثياباً وـان الزوجة تعوضف

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ق ه5/6/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 آن دو در حضور یک مرد  پدران   توسط  نکاح دادن صغیر و صغیره 

 : در این مسئله فرمایند علماي دین مبین اسالم چه می
، دختران و پسـران خــود را در یک مجلس  پدر دو پسر صغیر و دو دختر صغیره

، پسر بزرگ  ایجاب و قبول کـرده و در آن مجلس عالوه از پدران و دختـران و پسران
 پدر صغیره و خانمش حضور داشتند. آیا این عقد اعتباري دارد یـا خیـر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

که نکاح در حضور دو مرد و   ، ضروري است اي صحت ایجاب و قبول در ازدواجبر
یا یک مرد و دو زن انجام پذیرد. و چون در اینجا نصاب شهادت کامل نبوده لذا نکاح 

 . منعقد نشده است

 الدر:   يفو

ابنته حارضة ألنها  لو زوج بنته ابلالغة العاقلة بمعرض شاهد واحد جاز ان كـانتو «
 الاعقدة و جتعل

ٌ
 .»اال

 : الرد حتت قول الشارح يفو

قيد بابلالغة ألنها لو اكنت صغ�ة ال ي�ون و» .... ولو زوج بنته ابلالغة العاقلة«:  قوهل «
 ].ط کویته2/298 :محتارـرد ال[ . »يلها حبرإالو� شاهداً ألن العقد ال يم�ن نقله 

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
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 .قه5/6/1420ر االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان دا
 

 ازدواج تحمیلی

توانند   می باشد؟ آیا : وظیفه پدر و مادر در امور ازدواج فرزندان تا چه حد می سؤال
 .  کنند یا خیر؟ منظور ازدواج تحمیلی است زندان را مجبور به ازدواج  فر

 اجلواب باسم ملهم الصـواب

باشند با مزایاي  می گرم روزگار چون پدر و مادر تجربه دیده تلخ و شیرین و سرد و
اخالقی گروها و قبایل و افراد، آشنایی دارند و نسبت به آینده فـرزندان خود اهمیت فوق 

که  خواهند و از طرفی دیگر فرزندي  دهند و سعادت و بهروزي آنان را می اي می العاده
ر او گذشته و ارتباط بسیار قوي با اخالق و عادات افراد و قبایل تازه چند بهار از عم

سعی شود در این باره مشـوره مادر و پدر را عمل  ،باشد اطالع و ناآگاه می ندارد و کالً بی
نمایند تا حق والدین رعایت شود اما اگر واقعاً از این اختیار خود، والدین سوء استفاده 

خواهند رابطه ازدواج دخترشان را قائم کنند و  اي می ر شایستهکرده و با افراد ناالیق و غی
باشد، فساد  داند که ادامه زندگی با او مشکل و غیر قابل تحمل می دختر بالغه خودش می

،  دهد در آنصورت از پذیرش این پیشنهاد والدین اخالقی دارد، به مسائل دینی اهمیت نمی
شدن خواه پسـر باشد یا دختر، مـالک  حق دارد که امتناع ورزد زیرا بمحض بالغ

تواند دختر را بدون رضایت او تحمیل کند که با  باشند. کسی نمی اخـتیارات خودشان می
 . فالن مرد ازدواج کند

 :  اهلندية و يف

ال �وز ن�اح أحد ىلع بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغ� اذنها ب�راً و «
ان رٌدته بطل، ن اجازته جاز وإاكح موقوف ىلع اجازتها فاكنت أو ثيباً فان فعل ذلك فانل 

 ].1/287 :اهلندية. [»الرساج الوهاج كذا يف
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 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه - خدا نظر
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان

 پسر صغیر/ وجوب مهر در صورت فسخ نکاح با خیار بلوغ   خیار بلوغ براي

 : یند علماء دین در این مسئلهفرما چه می
و پدر آن پسـر  ،اگر یک زن براي پسر کوچک خود دختري را به نکاح او در آورد

که از جمله عصبه بنفسه باشد نیز نبوده است و  کرده بود و فرد دیگري  قبل از آن فوت 
ود؟ ش پسر هنگام بالغ شدن از این نکاح راضی نیست آیا با این انکار پسر نکاح فسـخ می
شود یا  و یا قاضی باید حکم به فسخ نکاح را صادر نماید. و آیا بعد از فسخ مهر الزم می

 خیر؟

 اجلـواب باسم ملهم الصواب

کند و بدان رضایت ندارد این انکار  اگر پسر هنگام بالغ شدن این نکاح را انکار می
 شود مادامیکه قاضی حکم فسخ را ندهد. باعث فسخ نکاح نمی

 : » للفسخ« ت قول الدرالرد حت يفو

اجلد، فلهما اخليار بابللوغ ب والصغ�ة غ� األمزوج للصغ� وـذا اكن الإحاصله انه و «
 :محتارـرد ال[ . »فان اختارا الفسـخ ال يـثبت الفسخ اال �رشط القضاء ،أو العلم به

 ].دار الكتب العلميةط 4/176 ط کویته2/333

پسـر) مقاربت و نـزدیکی بـا زنش داشته مهر  ( ره: اینکه اگر شو ٌم جواب قسمت دو
 ر الزم نیست. ه، بر او م شود. و اگر عمل مقاربت و جماع انجام نگـرفته کامل الزم می

 : اهلندية يفو
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ا وقعت الفرقة خبيار ابللوغ ان لم ي�ن الزوج دخل بها فال مهر هلا، وقعت الفرقة  ذإ«
مهر اكمًال وقعت الفرقة ـاكن دخل بها فلها ال ان، و مرأةـباختيار الزوج أو باختيار ال

 ].1/287 هندیه:[ . »مرأةـباختيار الزوج أو باختيار ال

  علم بالصوابأو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .قه18/1/1412دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 نکاح فرزند قبل از والدت

 : فرمایند علماء دین در مسئله ذیل می چه
گوید  شود در همان روز دایی من به پدر و مادرم می دختر دایی من از مادر متولد می

کنند و من یک  . و پدر و مادرم قبول می که اگر از شما پسري متولد شد او داماد من است
گویند اگر خداوند به ما دختري و  . و همچنین پدر و مادرم نیز می شوم روز بعد متولد می
کنند. حاال که دختر  . به اصطالح عوض می ، پسـر شما داماد ما استبه شما پسري داد

اند آیا حق طالق او بدست بنده  ، او را در نکاح کسی دیگـر در آورده ام بزرگ شده دایـی
 است یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ر ، و ه تان قبل از تولد شما بوده است میان پدر و مادر و دائیاین ایجاب و قبول در
. پس ایجاب و قبول والدین شما در هر  که قبل از تولد باشد معتبر نیست  ایجاب و قبولی

 تان نیازي به طالق ندارد. دو صورت باال درست نبوده و دختر دائی

 علم بالصواب أو اهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه18/1/1412دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 رد ح خود را دا پدر/ دختر بالغه اختیار نکا در حیات والیت مادر  
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 :  فرمایند علماي دین اسالم در مورد مسئله ذیل چه می
. پس از والدت آن  سال قبل دخـتري عـطاء نـموده است 15بنده را خداوند متعال 

مان  و صد هزار تو مادرش بدون رضایت و اجازه بنده به شخصی وعده نکاح داده و از ا
 . گرفته است  پول

حال بعد از گذشت مدت مذکور دختر به سن بلوغ رسیده و شخص مذکور را 
، بعد از مراجعه به دادگاه حکم  خواهد و نیز بنده و مادر دختر حاال راضی نیستیم نمی

شود که مسئله را طبق شریعت حل  ، از شما تقاضا می فسخ نامزدي قبلی صادر شده است
 نمایید.

 الصواب اجلواب باسم ملهم
در این مسئله مادر دختر در صورت موجود بودن پدر هیچ والیتی بر دختر کوچک 

چه الزم ، ایفاء وعده اگر وعده بوده است . و نیز در این جا به صورت خود نداشته است
کننده باشد و چون مادر اختیاري ندارد که   که در اختیار شخص وعده  است اما بشرطی

 ال حیات پدر بدهد. پس این وعده در شرع اعتباري ندارد.وعده نکاح دختر را در ح
 الدر: يفو

سطة  بال تو ( ... ميتـهو مـن يـتصل بال) و العصبة بنفسه مال (ـ) ال ال انلاكح (الو� يف «
مختار ـالدر ال[ . »م....فان لم ي�ن عصبة فالوالية لأل احلجبترتيب االرث و ... ىلع ) انيث

 ].2/337 :مع الرد
و  ،باشد ال که دختر به سن بلوغ رسیده است اختیار نکاحش بدست خودش میو حا

 بهتر این است که با مشورت پدر و مادر خود بـراي خـود شـوهري انتخاب نماید.
 الدر: يفو

 :مختار مع الردـالدر ال[ . »ال جترب ابلالغة ابلكر ىلع انلاكح إلنقطاع الوالية بابللوغو «
2/324.[ 
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دادگاه شرعاً درست و صحیح است و مادر باید صد هزار تومان را که از این حکم بنابر
 ، به او پس بدهد. شخص مذکور گرفته

 علم بالصواب أو اهللا 
 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 

 .قه18/1/1412دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ج دهد تواند دختر نابالغه را در غیاب ولی اقرب ازدوا آیا ولی ابعد می

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در مسئله ذیل چه می
که  ، در صورتی  است مویش بـه نکـاح پسـر صـغیري دادهاي را پسر ع دختر صغیـره

، و اآلن بیست و پنج  مادر صغـیره از روز عقد تا حال به این عقد ازدواج رضایت نداشته
ر به فاصله مسیر سفر و بیشتر از آن ، و عموي دختر در سف سال از این عقد گذشته است

  ، با این حال علیرغم عدم م فراهم بودههکسب اطالع و اجازه از او   ، و سهولت قرار داشته
 ؟ اند. حال حکم شرعی این عقد ازدواج چگونه است کسب اجازه وي او را به نکاح داده

 اجلـواب باسم ملهم الصواب

د که دختر صغیره را بدون اجازه ولی اقرب به دورتر) زمانی اختیار دار ولی ابعد (
ازدواج بدهد که بیم از دست رفتن خواستگار مناسب و شایسته باشد. و اینجا این خوف 
و بیم وجود ندارد چون دختر و پسر هر دو نابالغ اند، و نکاح دادن توسط ولی ابعد بدون 

صورت امکان دارد هرکس  ، مفاسد زیادي را بدنبال دارد، چون در این اجازه ولی نزدیک
کسب اجازه وي دخترانش را  مثالً به سفر خارج چون دبی و غیره برود در غیاب او بدون 

شود که عواقب آن را  شماري می هاي بی که منجر به فساد و فتنه  دیگران به نکاح بدهند،
ه ولی اجاز  توان قبل از آن پیش بینی کرد. بویژه در این عصر امکانات تماس و کسب نمی

کسب   توانستند از وي . آنها می است  اي از جهان به آسانی فراهم نزدیک در هر گوشه
،  د داشتهاجازه نمایند و بیم از دست رفتن خواستگار هم با این تفاصیل وجود نخوا

 . ، نکاح دختر مزبور منعقد نگشته و درست نیست ایـن توضیحاتبـنابر
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 : ةاهلندي يفو

...ثم قدر . محيطـغيبة منقطعة جاز ن�اح األبعد، كذا يف ال ئباً ب اغ ن اكن األقر�و «
ئمة قال شمس األ، و متأخر�ن وعليه الفتویـهو اختيار أ�رث الالغيبة بمسافة القرص و

ىل استطالع إات الكفو احلارض اخلاطب  �مد بن الفضل األصح انه مقٌدر بفوالرسخىس و
 :اهلنديه[ .» جواهر األخالىط كذا يف ،  الفتوی عليهاتلبي� و . كذا يف هذا أحسنرأيه، و

 ].341، 2/342 :محتارـاللفظ له. رد الو 1/285

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه17/1/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 تربیت اوالد و سرپرستی اموال مرحوم 

 : سئله ذیلفرمایند علماي دین در مورد م چه می
دو دختر و دو پسر) باقی  ( و از او چهار فرزند ،کرده است  شخصی از دنیا رحلت

اند. آنچه از متوفی  کرده  اند. متوفی دو خواهر و سه برادر دارد. و پدر و مادرش فوت مانده
دهند، آیا مادر در  ها و مادرشان چیزي نمی ختیار برادران او هستند و به بچهبجا مانده درا

 تواند اموال متروکه شوهر را در اختیار بگیرد یا خیر؟  ورت اعتماد کامل میص

 الـجواب باسم ملهم الصواب

 باشد: حق سرپرستی اموال صغیر بشرح ذیل می
 پدر، اگر زنده باشد. -1
 : شخصی را که پدر تعیین نماید. وصی او، یعنی -2
 پدر بزرگ. -3
 وصی پدر بزرگ. -4
 . ) دادگاه قاضی (   -5
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 نائب او.  -6
اند، پس باید دادگاه براي  کسی را توصیه ننموده  این اگر پدر و یا پدر بزرگبربنا

 سرپرستی اموال فرزندان مرحوم شخصی را تعیین نماید که مـعتمد و ذي صالح باشد.

 يف الرد:و

رد [ . » نائبه فقطمال) األب ووصيٌه واجلٌد ووصيه والقاىض وـی ىف الأ فان الو� فيه ( «

 ].2/337 :محتارـال

که   و برادران مرحوم حق تصرف در اموال برادرشان را ندارند بویژه در ایـن صورت
با وجود  کنند. چنانکه در کتب فقه نوشته شده اگر پدر ( امکان دارد حق ورثه را ضایع 

کسی  ) هم معتمد علیه نباشد باید قاضی مال را از او بگیرد و به  وفور شفقت و مهربانی
 ی تحویل دهد.دیگر براي سرپرست

 الرد: يفو

ىف اعمة الكتب اذا اكن االب مبٌذراً مـتلفاً مـال ابـنه الصـغيـر فالقاىض ينصب  «
 ].5/496 :محتارـرد ال[ . »وصياً و ي�ع املال من يده

 هاي مرحوم را ندارند.  ناگفته نماند که برادران فرد متوفی اجازه تجارت با اموال بچه

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -ا نظر خد
 18/1/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 



 
 

 باب المهر

 تقاضاي مهر مؤجل غیر معین قبل از طالق 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
اش را مـوجل غـیر معین  آورد و مهریه میفردي خانمی را به نکاح خویش در

 ید.نما ل و بـخشی دیگـر را مـؤجل میاش را معج هیا بـخشی از مـهری ،گرداند می
 ،تواند متقاضی مهریه مؤجل خود قبل از فرا رسیدن مرگ یا طالق شود حال آیا زن می

 و مانع از تمکین شوهر گردد؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، وقت پرداخت آن بعد از  ریه معین نشدههکه مدت پرداخت م  در صورت سؤال شده
تواند متقاضی مهر مؤجل شود یا از تمکین  . خانم قبل از آن نمی است وفات یا طالق

 امتناع ورزد.

 : اهلندية يفو

اكن  ان ، و معلومة �و شهر أو سنة صحيح ىل اغيةإمهر ـال خالف ألحد أن تأجيل ال «
هذا ، و يحهو الصح: يصح و ، قـال بعضهم مشايخ فـيهـىل اغية معلومة فقد اختلف الإال 

،  اال يری ان تأجيل ابلعض صحيح،  موتـو الطالق أو الهنفسها، و غاية معلومة يفألن ال
 ].1/318 :اهلندية[ . »محيطـال . كذا يف ان لم ينصا ىلع اغية مهلومةو

 : اخلانية يفو

حوائـجها بغ� اذن الزوج ما لم  اكن هلا ان خترج يف لو تزوج امـرأة بمهر معٌجل و«
�عد اداء ، و معجلـا أن خترج قبل اداء الن ابلعض معٌجال، اكن هلتقبض مهرها، و كذا لو اك

 بــاذن الروجـا
ٌ

 ].1/386 :هبامنش اهلنديه اخلانية[ .» لمعجل ليس هلا ان خترج اال
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 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ق ه16/1/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ر دین استمهر زن بر ذمه شوه

 : فرمایند علماء دین اسالم در مورد مسئله ذیل چه می
کرد و از آن چند فرزند متولد شد و شوهر قبل از اداي مهر از  زنی با شخصی ازدواج 

و بعد  ،کرد. و از آن یک فرزند بدنیا آمد دنیا رحلت نمود. زن با شوهر دیگري ازدواج 
کرد. آیا فرزندان شوهر اول و   زن نیز فوت شوهر ثانی قبل از پرداخت مهر وفات نمود و

 توانند مهریه مادرشان را از ارث پـدري خود بگیرند یا خیر؟ دوم می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

شود و بعد از وفات شوهر باید دیون را که مهر نیز در  چونکه مهریه از دین شمار می
کوره چونکه هر دو شوهر بعد از کنند. در صورت مذ آن داخل است از اموال متروکه اداء 

:  اند مهر همسر آنها از اموال متـروکه واجب االداء است یعنی یکدیگر وفات نموده
کنند. و  فرزندان شوهر اول و شوهر دوم مهر مـادرشان را از امـوال متروکه پدرشان اداء 

وارثان حق کرده است لذا مهر را فرزندان هر دو شوهر بر خود و دیگر   مادر چونکه فوت
 دار مطابق با شریعت تقسیم نمایند. 

 يف الدر:و

حدهما«
َ
وج أو موت أ ت من الَزّ وة صَحّ

ْ
مختار مع ـالدر ال[ . »و�تأ�د عند َوْطء أو َخل

 ].2/358 الرد:

 يف التنوير: و

یبدأ من ترکۀ المیت ... بتجهیزه من غیر تقتیر وال تبذیر بتجهیزه ثم دیونه التی لها «

 ].5/536 :مختار مع الردـالدر ال[ . »العباد مطالب من جهۀ
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 : اهلداية يفو

 . » فلورثتها أن يأخذوا ذلك من م�اث الزوج  س� هلا مهراً ذا مات الزوجان و�و «

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه10/1/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ز زفافا حکم هدیه به عروس قبل 

، پدر داماد  : شخصی دختر بچه خورد سال خود را به عقد کسی در آورده است سؤال
تومان مهریه تعیین  500/ 000. و مقدار  است النگو بعنوان هدیه به دختر داده انگشتـري و

 . است ه، و داماد قبل از زفاف دختر را طالق داد ، بعد از مدتی پدر داماد وفات نموده شده
گیـرند یا خیر؟ چه مقدار از مهریه به دختر  تري و النگو به دختر تعلق میآیا انگش

 رسد؟ می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اند مال دختراند. و نصف مهریه مبلغ  انگشتر و النگو را که بصورت هدیه داده
 گیرد.  تومان نیزبه او تعلق می 000/250

 علم بالصوابأو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه10/11/1419ر االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان دا

 گرفتن پیشکش و شیر بها 

 فرمایند علماي کرام در این مسئله چه می
 گیرد جایز است یا خیر؟  آیا گرفتن پیشکش یا شیر بها که پدر دختر می

 اجلـواب باسم ملهم اصواب
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ا را جزء مهر حساب شود که اگر چنانچه آنه در مورد پیشکش و شیر بها، عرض می
  به این صورت ،گیـرند اشکالی ندارد کنند و بعد هم براي زن از همان پول جهیـزیه می می

کنند، نصف مهر را اآلن جهیزیه  هزار تومان تعیین می 000/500که بطور مثال مهر را
گیرند،  کل مهر را جهیزیه می گذارند. و یا اینکه  گیرند و نصف دیگر را مؤجل می می
 . ست استدر

 ،، مقداري به پدر داده شود باز هم درست است اگر با رضایت خانم از مهر تعیین شده
  اما اگر پیشکش یا شیربها چیزي غیـر از این است که والدین براي خودشان جداگانه

کنند و مبلغی به عنوان پیشکش یا  گیرند به اینصورت که مهریه را جداگانه تعیین می می
و  ، شرعاً درست نبوده  -چنانکه در بعضی مـناطق مرسوم است - گیرند میشیر بها نقداً 

 را پس بگیرد. توانـد آن رشوت است و شوهر می

 مختار: ـالدر ال يفو

الدر [ . »نـه رشوةده أل مرأة شـيئاً عـند التسـليم فـللزوج أن �سـرتـأخذ اهل ال «

 ].2/397 :مختار مع الردـال

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -ا نظر خد
 .قه27/9/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 گردد با وفات شوهر کل مهریه الزم می

 : چه می فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله
زید که خواهر بکر در عقد او بوده دخترش را به صد هزار روپیه پاکستانی در عقد 

. و دختر عاقله و بالغه و در مجلس نکاح حاضر  ر آورده استنکاح بکر فرزند محمد د
، حـال بکر کـه خواهرش در مقابل  . حدود یکماه بعد زیـد وفـات نـموده بوده است

روپیه در عقد نکاح زید بوده است تقاضاي مهریه خواهرش و حصه میراث را از  000/90
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ولی زوجه زید از دادن  ،داردنماید و همچنین تقاضاي مـنکوحه خودش را  ترکه زید می
گوید که چون دخترم وقت  نماید و می باشد انکار می دختر خودش که منکوحه بکر می

 . ، لذا نکاح او منعقد نگشته است نکاح راضی نبوده
 آیا نکاح بکر بعد از مرگ زید باطل است یا خیر؟

 باشد یا خیر؟ منکوحه او زوجه واقعی و شرعی او می
 شود یا خیر؟  و حصه میراث از ترکه زید را مستحق می خواهر بکر مهریه

 اجلواب باسم ملهم الصواب

باشد که باید از ترکه زید  خواهر بکر که همسر زید است مهر کاملش را مستحق می
 پرداخت شود.

 :  اهلندية يفو

،  ن�اح فيه �سمية ذا مات حتف أنفه قبل ادلخول يفإأن أحد الزوج�  ال خالف يفو«
 ].1/306 :ةاهلندي[ . » مرأة حٌره أو أمةـال اكنت  مسٌ� سواء ـأ�د الأنه يت

در این صورت چونکه دختر عاقله و بالغه و در مجلس عقد نکاح حضور داشته و 
، و پدر او را به ازدواج بکر در آورده است نکاح او با بکر  سکوت رااختیارکرده است

 باشد.  منعقد شده و همسر شرعیش می

 الدر: يفو

 . » يف األصِحّ إن علمته كما مرَّ  و�ذا إذا زوجها الو� عندها أي حبرضتها فسكتت صح«

 ].2/326 :مختار مع الردـالدر ال[

 الدر: يفو

 . » ... فـهو اْذن فإْن استأذنها هو أي الو�... فسكتت عن رٌده مـختارة«

 الرد: يفو

كما   ،ان لم تعلم أنه ِاْذنأی و »إْذنفـهو «:  قوهلو  أي ابلكر ابلالغة ... »فسكتت«قوهل:  «
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 ].324، 2/325 :محتارـرد ال[ .»الفتح يف

برد که ایشان با زنان دیگر زید بطور مشترك یک هشتم  منکوحه زید از او ارث می
 برند. ) از ترکه زید را به ارث می8/1(

 : اجلامع الرتمدیالسنن و روی يف ام ـل

جَ  رَُجلٍ  يِف  نب مسعوداللَّهِ  َ�بْدِ  َ�نْ « ةً  تََزوَّ
َ
 لََها َ�ْفِرْض  َولَمْ  بَِها يَْدُخْل  َولَمْ  َ�َماَت  اْمَرأ

َداُق  لََها قَاَل  ةُ  وََعلَيَْها الصَّ ِعدَّ
ْ
ِمَ�اُث  َولََها ال

ْ
 قىََض  انلَّيِبَّ  َسِمْعُت  َ�َقدْ  ِسنَانٍ  ْ�نُ  َمْعِقُل  َ�َقاَل  ال

 ].3/146 :البحر الرائق». [ی هو حسن صحيحقال الرتمذ«.  »َواِشٍق  بِنِْت  بَْرَوعَ  يِف  بِهِ 

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .قه18/10/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 مقدار مهر زن مطلقه غیر مدخول بها

. سپس بنابر دالئلی  گرفته است  : عقد نکاح مرد و زنی در حضور ولی زن انجام سؤال
 . . و تاکنون میان زن و شوهر خلوت صحیحه صورت نگرفته ن طالق شده استزن خواها

شود یا کل  حال آیا اگر شوهر بنابر اصرار زن او را طالق بدهد نصف مهر الزم می
 مهر؟

 گیرد یا به شوهر؟ نیز جهیـزیه به دختر تعلق می
 شرف یا میار) دارد یا خیر؟  و آیا شوهر در اینجا به قول بلوچی (

 اب باسم ملهم الصواباجلو

که زن غیر مدخول بها باشد و شوهر او را طالق دهد در شرع نصف مهر  در صورتی
 شود. بر او الزم می

 الدر: يفو

 . »ء أو خلوة �ب نصفه بطالق قبل وىطو«
 



 وايمحمود الفتا  736

 الرد:  ويف

هو مع� قول الك�: قبل ادلخول فان ادلخول �شمل اخللوة  »ء أو خلوة ط قبل و«:  قوهل«
ل هلا لو ادعت  ان القوسيأىت متناً ، و مجتىبـ، ألتها دخول حكماً كما ىف ابلحـر عـن ال أيضاً 

 ].2/360 :محتارـرد ال[ . » ط انلصف أن�ره ألنها تنكر سقوادلخول و

مزیستی بـا شـوهر است بـاید رضایت هو اینجا چون زن خواهان طالق و عدم 
، به شوهر  د راکه نصف مهریه استکه حق خو یا به این صورت ،شوهر را جلب نماید

معاف کند. و همه وسائلی که شوهر براي و خـریده است بـاز گرداند. و یا اینکه از 
که بتواند   طـرف خود مقداري مال به شوهر بدهد و در هر صورت و به هر مقداري
شود و از  رضایت شوهر را جلب نماید بر اداي همال اندازه میان آنها خلع واقع می

 شوند. دیگر جدا میهم

 : اهلندية يفو

فال بأس بأن تفتدی نفسها منه بمال  خافا ان، ال يقيما حدود اهللا ذا �شاق الزوجان وإ «

 :اهلندية[ . » اهلداية ، كذا يف مالـذا فعال ذلك وقعت تطليقة بائنة ولزمها الإ�لعها به ف

1/488.[ 
اگر زن  ناه بزرگ است (گ  شود و این یک چند که به او هتک حرمت میشوهر هر

 ].5/121 :فتاوي حممودية[ . مقصر باشد) اما شرفی مرسوم در بلوچی نخواهد داشت

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه28/9/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

  مقدار مهریه مطلقه غیر مدخول بها/ ایفاي وعده اعطاي طال واجب نیست
 : کـرام در مسئله ذیل فرمایند علماي  چه می

. و پدر  تومان مقرر شده است 000/250، و مهریۀ دختر مبلغ  ازدواجی انجام پذیرفته
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البته مقدار طال  ،کند م بخرید و او قبول میهگوید: طال براي دخترم  دختر به داماد می
دهد.  صحیحه طالق میبعد از ایـن شـوهر زن خـود را پـیش از خـلوت  ،مجهول است
 حال بفرمایید:

، اداي آن بر شوهر  کرده است  که شوهر وعده اعطاي آن آیا این طالي زاید از مهریه 
باشد بر او وجب االداء  تومان می 000/125که   ؟ یا تنها نصف مهر مسمی الزم است

 ؟ است

 اجلواب باسم ملهم الصواب
. و  باشد بر شـوهر واجب استتومان  000/125که عبارت از  نصف مهر مسمی 

اند و مقدارش  چونکه در اینجا طالق قبل از دخول واقع شده است طالئی که اضـافه کرده
تومان است  000/125که  گردد. و نیز نصف دیگر مهریه  هم معین نیست واجب نمی

 شود. ساقط می
 : اهلندية يفو

اٌما بموت ، و حيحةاٌما باخللوة الص، و : اّما بادلخول د معان ثالثةالز�ادة انما تتأ�د باحو «
معا� اثلالثة بطلت الز�ادة ـ، فان وقعت الفرقة بينهما من غ� هذه ال حد الزوج�أ

 ].1/313 :اهلندية[ . » ات مضمرـال كذا يف ،  ال تتنصف الز�ادةوتنصف االصل و

 الرد: يفو

 شيئاً �ـوًال اكن ) إن رشط مع املس� أی فلها نصف املس� و سقط الرشط و�ذلك («
ذا لم يف بالـهدية إنه ، أل مس�ـ، ثم طلقها قبل ادلخول فـلها نصف ال يهدی هلا هدية

الطالق قبل ادلخول فيسقط اعتبار هذا  مثل يفـمهر الـمدخل ل ال، و مثلـ�ب مهر ال
 ].2/360 :محتارـرد ال[ . » الرشط

 علم بالصواب أو اهللا 
 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 

 .ق ه20/9/1419ر االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان دا
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 کامل است در چه صورتی زن مستحق مهریه 

 : فرمایند علماي اسالم در مسائل ذیل چه می
 گیرد؟ کامل یـا نـصف آن بـه زن تـعلق می  از نظر فقه اسالمی چه زمانی مهریه -1
رار گیـرد و خود سر که خودش سبب طالق ق  آیا از نظر فقه اهل سنت زنی -2

 گیرد یا خیر؟  ناسازگاري دارد، مهریه به این زن تعلق می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 گیرد: در سه صورت مهر کامل به زن تعلق می
 کنند.  که زوجین با هم مقاربت در صورتی  -1
 کسی دیگر در آنجا نباشد.  اي باشند که  زوجین با هم در خانه -1
 چه قبل از مقاربت و خلوت باشد. ریکی از زوجین بمیرد اگ -2

 : البدائع يفو

حد الزوج� أمرت ، و : ادلخول واخلـلوة الصحيحة تأ�د باحد معان ثالثةمهر يـال «
مثل حىت ال�سقط يشء منه بعد ذلك اال باالبراء من صاحب ـاكن مس� أو مهر ال  سواء
 ].2/291 :بدائع الصنائع[ . »احلق

 گردد: ساقط میر زن هدر چهار صورت تمام م
جدایی بین زوجین بدون طالق قبل از مقاربت صورت بگیرد. بدون طالق مانند  -1

) مرتد شود یا اینکه شوهر مسلمان شود و زن اسالم را نپذیرد. یا فسخ  العیاذ باهللا اینکه (
 که در شوهر باشد. کند بخاطر عیبی  نکاح 
 . ربت باشد یا بعد از آنکند، خواه قبل از مقا شوهر با زنش بر مهریه او خلع  -2
 . ل از مقاربت باشد یا بعد از آنکند، خواه قب زن شـوهرش را از مهر معاف  -3
 کند. ر را به شوهر هبه هتمام م -4
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 : البدائع يفو

: منها الفرقه بغ�  ر�عة اسبابأمهر لكه عن الزوج باحد ـذكر احلنفية انه �سقط ال «

بها فلك فرقة حصلت بغ� طالق قبل ادلخول مرأة وقبل اخللوة ـطالق قبل ادلخول بال
اكن ارتدت  مرأة أو من قبل الزوج، ـمهر سواء اكنت من قبل الـوقبل اخللوة �سقط مجيع ال

 أسلم زوجها أو اختارت فسخ الزواج لعيب يفرأة عن االسالم أو أبت االسالم ومـال
 مهرـمنها، هبة الزوجة لك الو . مهر قبل ادلخول أو بعدهـلك ال  منها، االبراء عن.....و الزوج

اكنت اهلبة قبل  اً  مجلس سواءـال قبل الزوج اهلبة يفج مىت اكنت اهًال للتربع و للزو
 ].طبع جدید 2/590 :بدائع الصنائع.7/295 :الفقه االسالمي. [»م بعـدهأالقبض 

گیرد و آن اینکه بعد از عقد صحیح و   فقط در یک صورت نصف مهر به زن تعلق می
 یین مهر قبل از مقاربت و خلوت صحیحه شوهر او را طالق دهد. تع

،  مفروض بعدهـالعقد، ال ال مس� يفـيتنصف عند احلنفية هو ال ياحلاصل ان اذلو «

الفقه [ . » مسأتل�ـال اجلمهور عـ� خالفهم يفمفروض بعد العقد وـال ما ز�د ىلع الو

 ].2/296 نقالًعن البدائع:. 7/295:االسالمي

دهم تا  تواند بگوید کـه مـن طـالق نمی ر میهگیرد البته شو مهریه به زن تعلق می -2
کرد طبق توضیحات داده شده در جواب سوال اول  مهرت را معاف نکنید، اگر معاف 

 گیرد. مهریه به زن تعلق نمی

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ق ه 28/2/1420اهدان دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم ز

 کنم می کرد و شوهر گفت من برایت قربانی زن مهر را معاف 
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کرده و  اش را به شوهرش بخشید و شوهر هم قربانی او را قبول  : اگر زنی مهریه سؤال
کند و   که قرض  کند چون توانائی آن را ندارد، آیا بر او فرض است بعد برایش قربانی نمی

 ؟قربانی بگیرد یا خیـر

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

اش را به این شرط معاف نموده که  : زن مهریه صورت دارد، اول اینکهاین مسئله دو 
شود و  اش ساقط می کرد مهرفه صورت اگر شوهر قربانی در این کند،   شوهر بـرایش قربانی

 ماند. اش باقی می اگر قربانی نکـرد مهریه بر ذمه

 ار:محتـتكملة رد الالدر و يفو

وج ىلع أن �ج بها فلم  »ىلع حجها«قوهل: « متعلق بوهبت وصورته: تر�ت مهرها للَزّ
مفىت به أنه ال يربأ ألن الرضا باهلبة اكن �رشط العوض، فإذا انعدم العوض انعدم ـ�ج، فال

 . »الرضا واهلبة ال تصح بدون الرضا

منك يلع أن ال تظلم�  يع� لو قالت لزوجها وهبت مهري »و تر�ه ظلمه هلاأ«:  قوهل «
�سبه رشح الواقعات و كما يف  فقبل..... صحت الـهبة، فلو ظلمها بعد ذلك فالـهبة ماضية،

ذا إنه تعليق اهلبة بالقبول فأعلٌله قاضيخان بب�ر االساكف واىب القاسم الصفار و ىبأىل إ
: مهرها عليه ىلع  لابن مقاتل قا: و االجناس �، و مهر بعد ذلكـد ال قبل تمت اهلبة فال يعو

:  ذا فات الشـرط فات الرضا. ثم قالإ، ف حاهل ان ظلمها ألنها لم ترض باهلبة اال بهذا الرشط
كما رصح به   مسئلة احلجا عليه الفتوی ب� مسئلة الظلم وفرق ىلع م واحلاصل انه ال

  ].2/388 :محتار مع الدرـتكمله رد ال. [»، عبدالرب قاضيخان

 : صورت دوم اینکه
که من براي تو  گفته  اش را بدون شرط معاف نموده باشد و شوهر هم  زن مهریه

زیرا که معافی  ،چه شوهر قربانی نکند، در اینصورت مهریه ساقط شده اگر کنم قربانی می
، ایفاء وعده بر شوهر الزم  کرده البته چونکه وعده  ،مهرمشروط بر قربانی نبوده است

. در این مسـئله چـون معذور است لذا گناهی  ذر گناه است. و خالف وعده بدون ع است
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، این امر به خود شوهر تعلق دارد که  کردن جهت قربانی  و در رابطه با قرض، باشد نمی
 .! قرض کند یا نکند؟

 علم بالصواب أو اهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه28/9/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ي مهر از مال متروکه شوهر ادا

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
کرده و مبلغ  شخصی یک زن و چند فرزند از آن دارد. و جاي دیگر زنی را نکاح 

تومان از مهریه را به آن 000/170کند. و بعد از آن مبلغ  تومان مهریه تعیین می 000/500
 یابد. وسی و زفـاف وفـات میمراسـم عـر دهد و قبل از انجام تحویل می

شود  گرفته می  که بعنوان مهریه به زن دوم قبل از زفاف داده شده از وي پس آیا پولی 
 اند.  کوچک  که از خانم اول هستند همه  یا خیر؟ و فرزندان مرحوم

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، پس اداي  استاداي مهر تعیین شده بر وي الزم  ،  که شوهر فوت نموده در اینصورت 
. ناگفته نماند که زن در میراث نیز با بقیه ورثه شریک  بقیه مهر از مال متروکه واجب است

 باشد. می

 الدر: يفو

مختار مع ـالدر ال[ .»حدهماأو خلوة صحت من الزوج أو موت أء  �تأ�د عند وطو «

 ].2/358 :الرد

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 فتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهداندار اال
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حکم وسایل  / کل مهریه از ترکه واجب است  در صورت وفات نامزد پرداخت
 داده شده قبل از زفاف 

خوري  داماد کرده است. و در شب شیرینی سؤال: آقاي زید پسرش را براي دختر بکر
را پسر زید  ومان آناند که سیصد هزار ت مبلغ یک میلیون تومان تعیین کردهاي به  مهریه

که از ضروریات  پرداخت کرده است و اشیاء و وسائل دیگري مثل لباس، چادر و غیره 
است ولی قبل از زفاف و خلوت صحیحه پسر  ند خریده و به نامزدش تحویل دادهزن هست

 . زید کشته شده است
 تواند مبلغ سیصد هزار تومان را از بکر بگیرد؟ حال زید می

  ، آیـا از بکر پس که براي نامزد خریداري شده ، و وسائلی  خوري مخارج شیرینی
 شوند یا خیر؟ گرفته می

 اجلـواب باسم ملهم الصواب

هر تعیین شده بر وي واجب که شوهر پس از عقد، وفات نموده اداي م در این صورت 
از تومان را  توانـد سیصد هزار و زید نه اینکه نمی ،چه خلوت صحیحه هم نشدهاست اگر

که باید از تـرکه فرزند   ،باشد مـهر نـیز بـر ذمـه او واجب االداء می هبکر بگیرد بلکه بقی
باشد لذا پس از  مرحوم خود پرداخت کند. ناگفته نماند که نامزد در میراث شریک می

هاي مردم اگر بر ذمه مرحوم باشد و در صورت نداشتن فرزند هر چند  اداي دیون و وام
، و اگر فرزند داشته باشد یک هشتم آن  باشد یک چــهارم اموالش می گـرکه از خانم دی

 گیرد.  به نامزدش تعلق می

 مختار:ـالدر ال يفو

 .»حدهماأو خلوة صحت من الزوج أو موت أء  �تأ�د عند وطو «

 : قال الطحطاوی

ر الد حاشية الطحطاوي عىل[ . » شياءاأل كلكه بتل  أی يتحم لزوم »�تأ�دو«:  قوهل «
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 ].2/49 :مختارـال

بلکه  ،تواند آنــها را پس بگیرد اي که براي دختر خریده شده نمی ء و جهیزیهاما اشیا
که   : اگر در آنجا عرف مردم بر این است شود، یعنی در مورد آنها مطابق عرف فیصله می

مهر شود از  ، و غیره که قبل از عروسی براي نامزد خریده می وسائلی از قبیل طال، لباس
ر حساب هشود. و اگر از م کنند، پس در این صورت هم از مــهریه حساب می حساب می

 شود. ت از مهر حساب نمی فرستند در اینصو دیه و تحفه میهبلکه به عـنوان  ،کنند نمی
در اینمورد توضیحاتی داده و عرف زمان  /فقیه بزرگ عالمه ابن عابدین شامی

 فرماید:  ست چنانکه می قرار دادهدر بسیاري موارد معتبر خویش را 

ومن ذلك ما يبعثه إيله قبل الزفاف يف األعياد واملواسم من �و ثياب وحّ�، و�ذا ما «
يعطيها من ذلك أو من دراهم أو دنان� صبيحة يللة العرس، و�س� يف العرف صبحة، فإن 

َ�ّ صبحة، فإن الزوجة مسـاك ذلك تعورف يف زماننا كونه هدية ال من الَمْهر، وال سيَّما ال
 ].2/395 :محتارـرد ال[ . »ثياباً و�وها صبيحة العرس أيضاً تعوضه عنها 

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ق ه22/9/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 وجوب اداي مهر با وفات شوهر قبل از زفاف 

، مبلغ  تومان بوده 000/600اش  که مهریه دي داشته : پسرم بنام احمد نامز سؤال
. و هنوز ازدواج نکرده بـود کـه شهید شد. و  تومان را پرداخت نموده است 000/300

، آیا براي ما گرفتن آن جایز  ایم پس بگیریم هایی را که داده خواهیم که پول االن ما می
 ؟  است

 اجلـواب باسم ملهم الصواب

: در حضوري  یعنی ،گرفته است مزدش ایجاب و قبول شرعی انجام اگر بین احمد و نا
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کل مهر  در این صورت چونکه احمد شهید شده اداي  ،دو گواه ایجاب و قبول شده است
 000/300، باقیمانده آن  تومان 000/300: عـالوه بـر  . یعنی تومان واجب است 000/600

ه است بدهند. و اگر نامزد مهرش را معاف کند که از او باقیماند تومان دیگر را نیز از مالی 
 شود. معاف می

 الدر: يفو

مختار مع ـالدر ال[ . »حدهماأء أو خلوة صحت من الزوج أو موت  �تأ�د عند وطو «

 ].2/358 :الرد

 : اهلندية يفو

،  حد الزوج�أموت ، و ، واخللوة الصحيحة : ادلخول �د بأحد معان ثالثةمهر يتأـالو «

ء بعد ذلك اال باالبراء من صاحب  مثل حىت ال �سقط مـنه ىشـمسً� أو مهر السواء اكن 
 ].1/303 :اهلندية[ . »ابلدائع كذا يف ،  احلق

قابل ذکر است که اگر از احمد مالی بطور میراث باقی مانده است نامزدش از او 
تم مال یک هش چه از زن دیگرش باشد) اگر د، پس اگر احمد فرزند دارد (بر میراث می

 گیرد.  ، و اگر فرزند ندارد یک چهارم آن به نامزدش تعلق می اش متـروکه

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه1/12/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 وجوب مهر با خلوت صحیحه و وفات 

نـده شـده است مبنی بر : شخصی داماد شده و ایجاب و قبول و خطبه نکاح خوا سؤال
، مبلغ یک ملیون تومان  یک ملیون تومان پیشکش و مبلغ پانصد هزار تومان مهریه موجل

،  ، داماد با نامزد خود صحبت و خلوت صحیحه داشته داده شده و جهیزیه آماده شده است
 . است حال دختر فوت کرده 
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شود یا  گرفته می  ختر پسآیا مبلغ یک ملیون تومان پرداخت شده و جهیزیه از پدر د
 ؟ نه

 اجلواب باسم ملهم الصواب

گردد، البته نصف تمام دارائی و اموال   مهریه کامل الزم می  مرگ نامزد) در صورت (
بشرطیکه قبل از مرگ خرج نکرده باشد) و اموال  نامزد از قبیل جهیزیه و مهر گرفته شده (

یرد و نیز نصف مهر مؤجل یعنی مبلغ گ دیگري اگر دارد بعنوان ارث به شوهر تعلق می
 گیرد. تومان حق شوهر است و نصف دیگر به بقیه وارثان تعلق می 000/250

 الدر:  يفو

�تأ�د عند ب االكرث منها ان سّ� االكرث وجتب العرشة ان سماها أو دونها و �و«
 ].2/358 :مختار مع الردـالدر ال[ .»حدهماأء أو خلوة صٌحت من الزوج أو موت  وط

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه16/2/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 وجوب مهر کامل بعد از خلوت صحیحه

سؤال: فردي با ادعاي اینکه ایرانی است و سرمایه دارد. به خواسـتگاري دختري 
آورد. بعد از آن دختر  واج او در می، دخترش را به ازد رود، پدر دختـر بعد از موافقت می

شود کـه  . بعد معلوم می روز کامل در خلوت صحیحه با شوهر بسر برده است 20بمدت 
کند و او دختر را سه طالق  ، پدر دختر تقاضاي طالق می ادعاي قبلی او دروغ بوده

 دهد. می
 ؟ حال کل مهریه واجب االداء است یا نصف آن

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 . کل مهریه بر شوهر الزم است در صورت مسئوله اداي 
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 الدر: يفو

ء  �تأ�د عند وطب األ�رث منها ان سّ� األ�رث و�وجتب العرشة ان سٌماها أو دونها و «
 . »أو خلوة صحت من الزوج

 الرد: يفو

 »وجمن الز«:  قوهل  ، كـما سـيأىت بيانها،  احرتاز عـن اخلوة الفـاسدة »صٌحت«:  قوهل «
 ].ط کویته2/358 :محتارـرد ال[ . »ىلع اتلنازع » ء أو خلوه وط «:  متعلق بقوهل

 فرماید: و در جائی دیگر می

مهر ـتأ�د الثبوت النسب و ... يف ء رشىع ....اكلوطواخللوة بال مانع حىٌس وطبىع و«
مختار مع ـالدر ال[ . »... عٌدتها. الخ ار�ع سواها يفمة ن�اح أختها و ....وحر مسٌ� وانلفقةـال

 ].370، 369، 2/367 الرد:

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان

 تصرف شوهر در اموال همسر

 : فرمایند علماي دین اسالم در مسئله ذیل چه می
،  روسی بـه عنوان هدیه، یا فامیل و دوستان به او در موقع ع که والدین زن در وسایلی 

 شوهر حق تصرف در ،است بعنوان قسمتی از مهر به زن داده که شوهر  یا طال و وسایلی
 آنها را دارد یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اش  ، و یا جزو مهریه اند، یا بعنوان هدیه به او رسیده اشیائی که والدین زن به او داده
 اند: فرموده چیزي را بدون رضایت زن بردارد. نبی اکرمهستند، شوهر حق ندارد از آنها 
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 بطيب نفس منه «
ٌ

التخليص . 397 حدیث كنز العامل[ . » ال �ل مال امرءی مسلم اال

 ].1/202 :متهيد البن عبد الرب -احلبري للعسالين

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه3/12/1418دان دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاه

 اختالف زوجین در وسایل خانه و حق پرورش فرزندان

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 کدام یکـی اعتبار دارد؟ باره اثاثیه خانه با هم اختالف دارند قول اگر زن و شوهر در

ترین آنها یک دختر نه سال و شش  کوچک و نیز شخص مذکور فرزندانی دارد که 
 باشد یا خیر؟  باشد. آیا حق پرورش آنها از آن پدر می و یک پسر هشت ساله میماهه 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که جزء وسایل مردانه است به مرد  در وسایل خانه اگر با هم اختالف دارند، آن چیزي 
که هر دو  گیرد و وسایلی  گیرد و آنچه جزء وسایل زنانه است به زن تعلق می تعلق می

 باشد. یت آن را دارند از شوهر میصالح
هاي فوق قول هر کدام که معتبر باشد باید بر ادعاي  که در صورت  قابل ذکر است
 خود قسم بخورد.

   رشحه:التنوير و يفو

ل  لو ذهباً أو فضة فالقومتاع ابليت و ان اختلف الزوجان ... قام انلاكح أو ال... يفو «

 يدها يف ما يفنها والصالح هلما أل يالقول هل فـينه وحد منهما فيما صلح هل مع يمللك وا
 ].4/481 :مختار مع الردـالدر ال[ . »ايلد يالقول ذليدها و

ها با در نظر داشتن تـوضیحات مـذکور در رابطه با سن  اما پرورش و سرپرستی بچه
سر زیرا که پرورش پ ،باشد می باشد. و همه اختیارات آنها در دست وي می آنها حق پدر
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 باشد.  ، طبق قول مفتی به از آن پدر می بعد از سن هفت سالگی و دختر بعد از نه سالگی

 الدر: يفو

) أي بالغالم حىت �ستغ� عن النِّساء وقدر �سبع (واحلاضنة) أما أو غ�ها (أحق به«
أي و�ه ُ�ْفىت ألنَّه الغالُب... واألم واجلدة) ألم أو ألب (أحق بها) بالصغ�ة (حىت حتيض) 

واية... وغ�هما أحق بها حىت �شت�) وقدر بتسع، و�ه ُ�ْفىت، ... وعن �مد  تبلغ يف ظاهر الِرّ
ة كذلك) و�ه يفىت لكرثة الفساد   . »ز�ليع -أن احل�م يف األِمّ واجلَدّ

 الرد: يفو

احلاصل أن الفتوی ىلع خالف : و ابلحر بعد نقل تصحيحه قال يف »�ه يفىتو«:  قوهل «
 ].4/481 :مختار مع الردـالدر ال[ . »يةظاهر الروا

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .قه10/12/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 کند؟  تواند از مهریه دختر معاف  آیا پدر می

 : فرمایند علماي کرام در مسئله ذیل چه می
و پس از  ،آورد میتومان بنکاح بکر در 000/800ریه زید دخترش را در مقابل مه

ریه دخترش مبلغ سیصد ه، زید از م جشن عروسی  ، در شب ایجاب و قبول بر مبلغ فوق
کند. آیا معافی  م نمیهنماید، و دختر مطلع شده و اعـتراض  هزار تومان را معاف می

 پدر جایز است یا خیر؟  مذکور از طرف

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کند پس دختر اگر عاقله  را پدر معاف  . اگر مقداري از آن مال دختر استر چونکه هم
را اجازه دهد  گر دختر آن باشد. ا و بالغه است در این صورت موقوف به اجازه دختر می

معافی پدر اعتبار دارد. و اگر اجازه نداد اعتباري ندارد. و اگــر صغیره است معاف نمودن 
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 . ر راضی باشد یا نهپدر اعتباري ندارد خواه دخت

 ويف الدر: 

 .»صٌح حٌطها للكٌه أو بعضه عنه قبل أو الو«

 :/قال ابن عابدينو

، ولو كب�ة  بيها غ� صحيح لو صغ�ةأقيد حبٌطها ألن حٌط و» ... صٌح حٌطهاو« : قوهل «
 ].2/366 :مختار مع الردـالدر ال[ . »البد من رضاهاتوقف ىلع اجازتها، و

که دختـر بالغه باشد و سکوت کـرده  مذکور در استفتاء در صورتی البته در مسئله 
است پس باید بنگریـم که آیا سکوت دختر بعد از اطالع یافتن از مـعاف نمودن پدرش 

اي ذکر  بینیم فقهاء قاعده کالم صریح است یا خیر؟ چنانچه می قسمتی از مهر را بمنزله 

و این قاعده را بر چهل و اندي مسئله منحصر »  معرض احلاجة بيان السكوت يف «اند:  نموده

باشد و در بقیه مسائل سکوت  اند که در آنها سکوت بمـزله کـالم صــریح می ساخته
اند نیست پس  که فقهاء ذکر نموده اعتباري ندارد و مسئله مذکور جزء آن دسته از مسائلی 

و سیصد  ،کند نمی اگر دختر با صراحت اعالن رضایت نکند سکوتش داللت بر رضایت
 شود.  هزار تومان از مـهر مـعاف نمی

 : مجلة العدليةـال ويف

ل�ن السكوت كذا، و  ال يقال لساكـت أنه قال أنه  : ، يع� ىل ساكت قولإال ينسب و«
مجلة ـال[ .» �يانقرار و: أن السكوت فيما يـلزم اتللكم به ا ، يع� معرض احلاجة بيان يف

 ].67 الماده العدلية

 : ادةـمـرشحه حتـت هذه ال قال العالمة خالد االتاسی يف

دة فانها �صورة بمسائل معدر )  معرض احلاجة بيان السكوت يف الفقرة اثلانية ( «
... فقد  ، ، اتلـى يـعٌد السكوت فيها اكنلطق أما القاعدة اثلانية: و ....ثم قال » اء باالستقر

آخر  �، و األشباه و�شيه احلموی ة مبسوطة يفر�ع� مسـئلأىل نيف وإأوصلها الفقهاء 
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مجلة ـرشح ال[ .») مسائلـ(ثم ذكر ال  محتار،ـرد المختار وـكتاب الوقف من ادلر ال

 ].1/182 :لالتايس

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه 1/12/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ۀ / در نکاح بدون ذکر مهر، مهر مثل واجب اسـت مهر السرٌ و العالنی

 : فرمایند علماي کرام در مسائل ذیل چه می
و بعد در  ،کنند دو نفر در نزد خود بدون حضور شاهد مهریه اندکی تعیین می  -1

گویند: در مجلس بـراي  نمایند و نزد خود می ، مهریه زیادي را مقرر می مجلس عقد نکاح
 . کنیم د شود مهریه زیاد تعیین میاینکه آبروي ما زیا

دهند. اکنون بفرمائید در صورت  ریه ازدواج میهدختر دیگري را نیز بدون تعیین م  -2
که براي دختر مهریه تعیین نشده حکمش   ر اعتبار دارد؟ و در صورت دومهکدام م اول 

 ؟ چیست

 اجلـواب باسم ملهم الصواب

ایم که مهریه دختر دویست هزار  خود گفتهاگر بر این اتفاق دارند که ما پیش  -1
که مهریه دختر یک  گوییم  اما در حضور مردم و در مجلس عقد نکاح می ،تومان است
شود. و اگر با هم  زار تـومان واجب میهمان دویست ه، پس در اینصورت  میلیون است
جود نداشته که بین ما چنین قرار دادي و  گوید: بطور مثال پدر دختر می ،اتفاق ندارند

شود که  ریه واجب میهپس در اینصورت همان مقدار م ،و شوهر هم شاهد ندارد ،است
 . در مجلس عقد نکاح ذکر شده است

 : الرد حتت قول الشارح يفو

الرس ىلع مهر ثم  : تواضعا يف ولاأل ،مسئلة ىلع وجه�ـ... ال مهر مهر الرس الخـال «
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 مهر مهر الرس، وـمواضعة فالـن اتفقا ىلع الإد، فاجلنس واحالعالنية باكرث و تعاقدا يف
ٌ

اال
 ].2/401 :محتارـرد ال[ .» العقد ما لم يــربهن الزوج ىلع ان الز�ادة سمعة مس� يفـفال

، براي این دختر مهر  اش تعیین نشده است ، مهریه که هنگام عقد نکاح  اما دختري -2
 شود. مثل واجب می

 الرد: ويف

 ].2/363 :محتارـرد ال[ .» اً  ذا لم �سم مهرإمثل فيما ـو�ذا �ب مهر ال«

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر

 مهر السرٌ و العالنیۀ / در نکاح بدون ذکر مهر، مهر مثل واجب اسـت 

 : فرمایند علماي کرام در مسائل ذیل چه می
و بعد در  ،کنند دو نفر در نزد خود بدون حضور شاهد مهریه اندکی تعیین می  -1

گویند: در مجلس بـراي  نمایند و نزد خود می ، مهریه زیادي را مقرر می مجلس عقد نکاح
 . کنیم اینکه آبروي ما زیاد شود مهریه زیاد تعیین می

دهند. اکنون بفرمائید در صورت  ریه ازدواج میهدختر دیگري را نیز بدون تعیین م  -2
که براي دختر مهریه تعیین نشده حکمش   صورت دوم ر اعتبار دارد؟ و درهکدام م اول 

 ؟ چیست

 اجلـواب باسم ملهم الصواب

ایم که مهریه دختر دویست هزار  اگر بر این اتفاق دارند که ما پیش خود گفته -1
که مهریه دختر یک  گوییم  اما در حضور مردم و در مجلس عقد نکاح می ،تومان است
شود. و اگر با هم  زار تـومان واجب میهن دویست ماه، پس در اینصورت  میلیون است
که بین ما چنین قرار دادي وجود نداشته   گوید: بطور مثال پدر دختر می ،اتفاق ندارند

شود که  ریه واجب میهپس در اینصورت همان مقدار م ،و شوهر هم شاهد ندارد ،است
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 . در مجلس عقد نکاح ذکر شده است

 : الرد حتت قول الشارح يفو

الرس ىلع مهر ثم  : تواضعا يف ولاأل ،مسئلة ىلع وجه�ـ...) ال مهر مهر الرس الخـال («
 مهر مهر الرس، وـمواضعة فالـاجلنس واحد، فان اتفقا ىلع الالعالنية باكرث و تعاقدا يف

ٌ
اال

 ].2/401 :محتارـرد ال[ . »العقد ما لم يــربهن الزوج ىلع ان الز�ادة سمعة مس� يفـفال

، براي این دختر مهر  اش تعیین نشده است ، مهریه که هنگام عقد نکاح  دختري اما -2
 شود. مثل واجب می

 الرد: يفو

 ].2/363 :محتارـرد ال[ .» اً  ذا لم �سم مهرإمثل فيما ـو�ذا �ب مهر ال«

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر

 



 
 

 کتاب الطالق

 طالق قبل از زفاف و خلوت صحیحه

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله می چه
آورد، قبل از  میزار تومان مهریه در نکاح خویش درفردي دختري را در مقابل پانصد ه

،  گوید: طالقی می مثالً ،کند زفاف و خلوت صحیحه سه بار جداگانه او را مطلقه می
 .  ، طالقی طالقی
 ؟ آیا طالق واقع شده است -1
 ؟ ، چند طالق واقع شده است وقوعدر صورت  -2
 توانند با هم ادامه زندگی دهند؟  ؟ و آیا می اش الزم االداء است چقدر از مهریه - 3

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

چون دختر غیر مدخول بها است و خلوت صـحیحه نیز انجام نگرفته لذا عدت ندارد 
،  ي طالق بعدي باقی نماندهبراو بـا الفاظ مذکور، یک طالق بائن واقع شده و محلی 

 .  اعتبار است لغو و بی و سوم   این طالق دوم بنابر

 الدر: يفو

 . » لم تقع اثلانية ذلا و ىل عٌدة، إال   و�بانت باأل بوصف أو غ�ه  أی الزوج ان فٌرقو«

 : الرد  يفو

نت أنـحـو:  واحدة، أو خربو طالق واحدة وواحدة  نتأ�و:  »فٌرق بوصـف وان «:  هل قو«
رشح  مثله يف، ح و نت طالقأ،  نت طالقأنت طالق، أ، طالق أو مجل �و:  ، طالق طاللق
عند يوسف و ن الالكم اثلا� عند أيب أی قبل الفراغ م» و�بانت باأل«:  قـوهل  :.... ابللتىق

رد [ .» ولرجح الرسخس األو استثناء وأ رشطاً  �مد بعده، جلـواز ان يلحق ب�المه 
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 ].2/494 :محتارـال

که به دختر  نصف مهر) الزم است  و بر شوهر مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان (
 . است از زفاف و خلوت او را طالق داده بپردازد چون قبل

 يف الدر: و

 . »ء أو خلوة مهر بطالق قبل وطـأی ال)  نصفه �ب (و«

 الرد: يفو

خول، فإن ادّلخول �َْشَمل »: �الك«هو مع� قول  »قبل وطء أو خلوة«قوهل: « قلب ادُلّ
وة أيضاً، ألنَّها دخول حكماً كما يف 

ْ
ط 2/360 :محتارـرد ال[ .»عن الُمْجَتىب» ابلحر«اخلَل

 ].کویته
و از  ،توانند با نکاح مجدد ادامه زندگی بدهند و چونکه یک طالق واقع شده پس می

 باشد. آن به بعد شوهر مالک دو طالق می

 بالصواب علمأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه 1418/ 25/10داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 ، خانه و نـان من بر تو حرام  دي به همسر گفت اگر این کار را کر

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
،  رام استکردید خانه و نان من براي شما ح گوید: اگر شما چنان  اش می یکی به زوجه

 .  کار شده است البته نیت طالق را داشته است، زن نیز مرتکب آن 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

: روبروي دو مرد و یا  کنند. یعنی که زن و شوهر تجدید نکاح   احتیاط در این است
که شوهر   کنند. و ایجاب و قبول شرعی این است  یک مرد و دو زن ایجاب و قبول

کند، البته شوهر در آینده مالک   را به نکاح خود در آوردم و همسر قبول بگوید: من شما
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 باشد. دو طالق دیگر می

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 ام  ، مدعیست که سرگیجه داشته بعد از اقرار بـه طالق در حالت طبیعی

نمود و با ایشان پدر زنش  به دفتر حوزه مراجعه  سئله طالق در مورد م  آقاي حسین
) را کـه  ، هزار طالق یک طالق نه آقاي احمد نیز همراه بود. از حسین در مورد جمله ( 

، سوال شد. در جواب سر تکان داد که دال بر اثبات بود، لذا در  پدر زنش مدعی است
 . شده است عالی سه طالق مغلظه گفته شد که زن جناب  پاسخ

بعد از دو روز دو مرتبه حسین به دفتر حوزه مراجعه نموده از اقرار جمله مذکور منکر 
 . گوید: بنده هنگام اقرار سر گیج و در حال طبیعی نبودم شده و می

 دهید. جواب  کتبی   را بصورت  فوق مسئله  لطفاً 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

زار طالق) ه،  یک طالق نه که جمله ( اقرار نموده  ، حسین در مراجعه اول به دفتر حوزه
که همسرتان طالق مغلٌظه شده است و بر   ام و طبق اظهارات وي فتوي داده شده را گفته

که من در آن روز  اما اینکه بعد از دو روز حاضر شده و مدعیست  ،گشته است  شما حرام
ونکه مطلق سرگیج گـفتار انسان ام اعتباري ندارد، چ سرگیج و در حال طبیعی خود نبوده

کند مگر در صورتیکه به حالت جنون و دیوانگی برسد که گفتار و  را لغو و بیهوده نمی
 شود.  خارج   طبیعی  لت  کردارش از حا

، خانم وي به سه طالق مغلٌظه شده  اینبنابر ،در اینجا چنین حالتی رخ نداده است
 .  است

 علم بالصوابأواهللا 
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 -اهللا عنه عفا-خدانظر 
 .قه25/11/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 قسم خورده است »  کل امرأة اتزوجها فهی طالق «حل شخصی که به  5را

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
آمده   که صحبت از ازدواج بمیان  شخصی چند سال قبل در حضور چند نفر هنگامی 

. و این جمله را  چه زن بگیرم طالق استها اعتباري ندارد، من هر : این حرف تگفته اس
هاي  خواهد ازدواج نماید آیا حرف . حاال این شخص می چندین مرتبه تکرار نموده است
 ، راه حل آن را مرقوم دارید. اند یا خیر؟ در صورت اثبات مذکور براي وي مانع از ازدواج

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 باشد: آن بـشرح ذیل می  ، جمالت مذکور مانع از ازدواج هستند، و راه حل آري
الف: حالف شخصی را که از این نوع مسائل اطالع داشته باشد بگوید که من چنین 

کنم ولی بخاطر سوگندي  خواهم فالن دختر فرزند فالنی را نکاح  ام و االن می حرفی گفته
توانم از طرف خود وکیل  کسی دیگر را می کنم و نه  کاح توانم ن ام نه خودم می که خورده 

 . قرار دهم
دهد و بعد از آن  انجام  دختر معینه   حالف را با همان  شـخص مذکور عقد نکاح   سپس

را  از آن  ر یا قسمتی همـ تمام   نگوید بلکه  چیزي  با زبان  خبر شد؟  حالف   هنگامی که 
نماید و بر زبان چیزي جاري نکند  ردم اگر سکوت بفرستد و نیز در صورت تبریک م

 .  است اجازه  نوع   خود یک ،  شود زیرا همین سکوت حانث نمی

 الـدر:  يفو

حلف ال يزتّوج فزوجه فضو� فأجاز بالقول حنث و�الِفْعل ومنه الكتابة خالفاً البن «
 . »سماعة ال�نث، به يفىت. خانية
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 قال ابـن عابدين الشامي: 

لو هناه انلاس »: حاوي الزهدي«و� ». نهر«كرضيت وقبلت:  »فأجاز بالقول«: قوهل«
 .كذا يف بالفعل فال �نث اجازة اكال جازة  ته  بناكح الفضو� فسكت فهو (أی بعد سكو

قوهل: « ].1/46 الفتاوي الخیریۀ بهامش تنقیح الفتاوي الحامدیۀ:[ . ») اخل��ة للرم�

». نهر«و بعضه �رشط أن يصل إيلها، وقيل الوصول ليس �رشط. كبعث الَمْهر أ »و�الفعل«
  ].3/150 :محتارـال رد[ .»أي من الفعل ما لو أجاز بالكتابة »ومنه الكتابة«قوهل: 

شود و چونکه زن غیر مدخول  واقع می کند یک طالق  : زنی را که یک مرتبه نکاح  ب
گردد و اگر مجدداً همان زن را  ی، لذا عدت ندارد و طالق دوم و سوم واقع نم بها است

 ندارد.   کـند اشکالی نکاح 
شود و او را  واقع می طالق   در مرتبه اول یک کند باز هم  البته اگر زن دیگري را نکاح 

 گردد.  کند طالق واقع نمی دو مرتبه که مجدداً نکاح 

 : /قال ابن عابدين

من �نَّه يزوجه فضو�، » ابلحر«يف  إذا قال: لك امرأة أتزوجها طالق، واحليلة فيه ما«
الق عليها، ألَنّ لكمَة لك ال  و�� بالفعل كسوق الواجب إيلها، أو يزتوجها بعدما وقع الَطّ

  ].ط کویته2/537 :محتارـرد ال[ . »هتقتيض اتلكرار ا

 علم بالصواب أواهللا 

  -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه25/10/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 به شرط   طالق معلق

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
،  به من خبر دادند که همسرت رفته و مامورین انتظامی را به خانه شما آورده است

 . ، طالق ثالثه است : اگر خانم من مامورین را آورده بنده هم گفتم
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که بدون علم و  بلکه این خواهر من بوده  ،ام گوید که من مامورین را نیاورده می خانم
 .  است را آورده  مامورین  اطالع من 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

شود که به شوهر اطالع رسیده بود که خانمتان مأمور  از اظهارات طرفین معلوم می
،  است، طالق ثالثه  : اگر زنم مامور آورده نیروي انتظامی به خانه شما آورده و شوهر گفته

بلکه خواهر همسرش بدون  ،مبادرت به آوردن مأمور نکرده  بعداً معلوم شد که خانمش
 گوید: چنانکه همسرش بنام مریم می ،اطالع وي مامورین انتظامی را به خانه آورده است

شوهر  و هر دو (»  ام ام بلکه اصالً اطالع نداشته نه اینکه من اقدام به آوردن مامور کرده «
 باشد. اند که اظهاراتشان راست و حق می سوگند خوردهو همسر) 

آوردن مأمورین انتظامی توسط همسرش بوده و شرط  ، معلق به  این چونکه طالقبنابر
 .  است  واقع نشده هم  یافته نشده لذا طالق 

 علم بالصوابأواهللا 

  -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

ناء قلبی اعتبار ندارد/ راه حل شخصی که طالق ثالثه را معلق به کاري آیا استث
 کرده است

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
از بسـتگان خود   شخصی بنام زید اقرار دارد که همسر وي با خواهر او به عیادت یکی

هاي تند و  فشود و حر اهر او درگیر می رفته است در آنجا مادر بزرگ خانم زید با خو
گوید: مادر بزرگ  اند و خواهر زید به او می گوید، بعد از آنجا برگشته  بدي به وي می

) مرتبه به خانمش  نه ( 9آقاي زید در حالت عـصبـانیت  ،خانمت بامن درگیر شده است
 ستید. ه طالق  نمودي   و علیک  یا سالم  گوید: اگر شما پیش مادر بزرگت رفتی  می

 



 759  کتاب الطالق

که تا زمانی خواهرم با مادر بزرگ شما صلح  گوید: منظورم این بوده  رده میالبته نامب
 . کلمه را بر زبان جاري نکرده است این  ولی  ،نکند

 که به صراحت ذکر نکرده است اعتبار دارد یا خیر؟  آیا نیت نامبرده در صورتی 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ین بوده تا زمانیکه مادر بزرگ همسرش با منظورم ا«گوید:  می که شوهر  در این مسئله
، همسر وي حق رفتن یا سالم و علیک با مادر بزرگش را  خواهر شوهر صلح ننموده است

استثناء نموده  . این یک نوع استثناء است و چون بر زبان چیزي جاري نکرده و قلباً  »ندارد
  اینرا بشنود، بنابر خودش آن بلکه استثناء در صورتی اعتبار دارد که متکلم ،اعتباري ندارد

بزرگ خود  وي با مادر ماند و هرگاه خانم  کالم شوهر به همان صورت مطلق باقی می
 شود. می واقع  ثالثه  کند طالق  سالم علیک و رفت و آمد

 : رشحهالتنوير و يفو

ْد� (الو«
َ
مذكور (يف لك ما يتعلق ـ�ری ذلك الو  ،مخافتة إسماع نفسه) ومن بقر�هـأ

بنطق، كتَسمية ىلع ذبيحة ووجوب َسْجدة تالوة وعتاق وطالق واستثناء) وغ�ها فلو طلق 
 :فصل يف القراءة مختار مع الرد،ـالدر ال[ . »أو استث� ولم �َْسمع نفسه لم يصَحّ يف األصِحّ 

1/395.[ 
 باشد: که طالقی واقع نشود به شرح ذیل می  و راه حل شرعی آن

بزرگ خود  بدهد و بعد از اتمام عدت خانم به خانه مادرشوهر خانمش را یک طالق 
شود و  رفت و آمد کند و با او سالم و علیک نماید در اینصورت یمین معلق منحل می

که صحبت نماید و رفت و  کند و در آینده  از آن شوهر او را با تجدید عقد، نکاح   پس
 . و از بین رفته است شود، زیرا قسم منحل شده آمد داشته باشد طالق واقع نمی

 الدر: يوفـ

ط ُمْطلقاً ل�ن إْن وجد يف ال«  ـوتنحل ايلم� بعد وجود الرَشّ
ّ
ملك طلقت وعتق، و�َال

ة تدخلها فتنحل  ،ال ار أن يطلقها واحدة ثم بعد العَدّ فحيلة من علق اثلالث بدخول ادَلّ
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 ].2/544 :مختار مع الردـالدر ال[ . »ايلم� فينكحها

بدهد و بعد از وضع حمل  طالق  باشد قبل از وضع حمل او را یک  اگر زن حامله
بزرگ خود برود و با وي سالم و علیک نماید در اینجا یمین  همسرش به خانه مادر

کند و پس از آن   شود و شوهر بعد از آن با تجدید عقد دو مرتب او را نکاح منـحل می
 شود. اقع نمیاگر رفت و آمد داشته باشد اشکالی ندارد و طالق و

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

/ زوجین در تلفظ الفاظ طالق اختالف  بطرف خانم سه سنگ پرتاب کرده است
 دارند 

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
گوید:  شم و ناراحتی میشود، و زینب در حالت خ اش زینب درگیر می زید با زوجه

 دهد. مرا طالق بده. زید سه سنگ برداشته و به زوجه می
 نمایند:  اظهار می چنین    طرفین حال 

 . ، طالقی ، طالقی : طالقی گفته  ها، همسر: مرا سه سنگ داده و در حال دادن سنگ
طالقی،  ، ظ طالقیلف ، من هم به او سه سنگ دادم ولی  : زن گفته مرا طالق بده شوهر

 .  ام طالقی را نگفته
 ظهارات طرفین حکم شرعی مسئله را بیان دارید. بفرمایید طبق ا  لطفاً

 اجلواب باسم ملهم الصواب

و اگر  ،گردد ، طالق واقع نمی سوي خانم و تلفظ نکردن طالق فقط با انداختن سنگ به
 شود.  می واقع طالق  را تلفظ نماید،   لفظ طالق
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 يف الرد: و

الق ولم يذكر لفظاً و�« ْحجار ينوي الَطّ
َ
ه ظهر أن من �شاجر مع زوجته فأعطاها ثالثة أ

م� وغ�ه ط 2/453 :محتارـرد ال[ . »رص�اً وال كناية ال يقع عليه كما أفىت به اخل� الَرّ

 ].کویته
، طبق  ) هست و زن مدعیست طالقـی که شوهر منکر گفتن لفظ ( و در اینصورت 

َيِّنَةَ «:  یث چنین آمدهحد که در اصلی   يِع  ىلَعَ  ابلْ ُمدَّ
ْ
َِم�َ  ، ال نَْ�رَ  َمنْ  ىلَعَ  َوايلْ

َ
بر خانم   .»أ

است تا گواهی  ادعاي خوبش الزم   اثبات مرد و دو زن براي   آوردن دو گواه مرد یا یک 
 .  نـموده است دهند که شوهر لفظ طالق را تلفظ 

 الدر:  يف قال 

طالق وو�لة رجالن ماًال أو غ�ه كناكح وقوق سواء اكن احلق ونصابها لغ�ها من احل«
 ].4/413 :مختار مع الردـالدر ال[ . »أو رجل وامرأتان

 د:  الر يفو

مرأة اكلقايض إذا سمعته أو أخربها عدل ال �ل هلا تمكينه... بل تفدی نفسها ـوال«
از�ة«... و�  بمال أو تهرب مر للقايض، فإن حلف وال عن األوزجندي أنها ترفع األ» الزَبّ

رد [ .»ال ىلع منعه عنهاا لم تقدر يلع الفداء أو اهلرب وذإ: أی  . قلتهبينة هلا فاإلثْم عليه ا

 ].2/468 :محتارـال

اما اگر وي گواه نداشت شوهر باید  ،گردد می گواه ارائه داد قضاء طالق واقع  اگر زن
: اگر زن  اینکه ته قابل ذکر است و آن البته یک نک ،، قسم بخورد بر نگفتن الفاظ طالق

نیز   کند و قسم داند که شوهر لفظ طالق را بکار برده و بعد به ناحق انکار می حتماً می
اگر براي زن امکان پذیر است خودش را با دادن مال یا بنحوي دیگر از شوهر  ،خورد می

ر قسم خورد و جدا کند و نزد او نرود و اگـر هیچ راه خالصی وجود نداشت و شوه
 باشد. می بر ذمه شوهر گناه  خود برگرداند آنگاه  را به خانه  خانم 
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 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 / اختالف زوجین در نشوز بودن  تفریق بخاطر ندادن نققه و مهریه

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
آیا در صورت تقاضاي طالق توسط زن بخاطر اینکه شوهر نفقه و مهریه او را  -1
 تواند بین آنها تفریق نماید یا خیر؟ دهد، قاضی حنفی می نمی
باشد؟ و آیا نفقه  می اگر خانم بدون اجازه شوهر به خانه پدرش رفت آیا ناشزه  -2

 ؟ دارد یا نه

 اجلواب باسم ملهم الصواب

در رابطه بـا نفقه  ،مسئله دو چیز مطرح شده یکی نفقه و دیگري مهریهدر این   -1ج 
کند و تقاضاي   که زن بخاطر نفقه حق ندارد که خانه شوهر را ترك باید عرض نمود: 

  طالق و تفریق نماید، حتی اگر شوهر نفقه ندهد و بعد از مدتی خانـم به دادگاه مراجعه
ان گذشته قبل از مراجعه به دادگاه بر شوهر الزم کرده طلب نفقه نماید، پرداخت نفقه زم

 باشد، چه رسد به اینکه تقاضاي طالق و تفریق نماید. نمی

 مختار:ـالدر ال يفو

وانلفقة ال تص� ديناً إال بالقضاء أو الِرّضا أي اصطالحهما ىلع قدر مع� أصنافاً أو «
زمه يشء، و�عده ترجع بما انفقتدراهم، فقبل ذلك ال يَ 

ْ
 .»ل

 :  عـلی قول الشارح /قال ابن عابدين الشامی

وانلفقة ال تص� ديناً الخ أي إذا لم ينفق عليها بأن اغب عنها أو اكن حارضاً فامتنع «
 ].2/715 :محتارـرد ال[ .»مدةـفال يطالب بها بل �سقط بميّض ال
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 : سالمی للزحييلالفقه اإل يفو

ن الزوج اٌما معرس أو ، أل ق لعدم االنفـاقاالمامية: اتلفر�مذهب احلنفيه و ال �وز يف «
  : اهللا تعاىل يقول، و فال ظلم منه بعدم االنفاق  اكن معرساً  مورس فان 

ٓ  ُينفِقۡ فَلۡ  ۥقُهُ رِزۡ  هِ َعَليۡ  قُِدرَ  َوَمن ۦۖ َسَعتِهِ  ّمِن َسَعةٖ  ُذو ِ�ُنفِقۡ ﴿ ا ٰ  ِممَّ ۚ ٱ هُ َءاتَٮ ُ  يَُ�ّلُِف  َ�  �َّ
ُ ٱ ٓ  إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ ٰ  َما ۚ َءاتَٮ ُ ٱ َعُل َسَيجۡ  َها ماً ـذا لم ي�ن ظال�و .]7[طالق:  ﴾٧ ��ُۡ�ٗ  ُعۡ�ٖ  دَ َ�عۡ  �َّ

ل�ن دفع ظلمه ، و فهو ظالم بعدم االنفاق رساً اكن مو  ان، و ال نظلمه بايقاع الطالق عليهف 
حبسه عنه لالنفاق يلع زوجته و جرباً  كبيع ماهل  خری ال يتع� باتلفر�ق، بل بوسائل اُ 

انه مٌ�ن امراة قط من الفسخ  ... و�و�ده انه لم يؤثر عن انلىب الراغمه يلع االنفاق
 ].7/512 :ادلتهالفقة االسالمي و[ . »ا بأن الفسخ حق لـهاهال اعلما وه�سبب اعسار زوج

را پرداخت نماید و  رد مهریه زن: اگر مهریه زن معجل باشد باید شوهر آن اما در مو
اش موجل است در اینصورت  ز تمکین زوج خود داري نماید و اگر مهریهتواند ا زن می

که  تواند قبل از طالق یا مرگ شوهر متقاضی مهر باشد و براي قاضی هم جایز نیست  نمی
 کند.   بین زوجین تفریق

 : اهلندية يوفـ

اكن  ان ر أو سنة صحيح، وهمعلـومة �و ش  ىل اغيةإمهر ـجيل ال ال خالف ألحد ان تاً  «
ذا ألن ه، و ، قال بعضهم يصح وهو الصحيح فيهمشايخ ـىل اغية معلومة فقد اختلف الإال 

ان لم ، اال يری ان تأجيل ابلعض صحيح و موتـهو الطالق أو الالغاية معلومة يف نفسها و
 ].1/318 :ةاهلندي[ . » الـمـحيط كذا يف  يـٌضا يلع اغية معلومة

 اخلانية: يفو

 اذن الزوج ما لم حواجئها بغ� اكن هلا ان خترج يف ة بمهر مـعجل لو لو تزوج امرأو«
�عد اداء ، و معجلـ�ذا لو اكن ابلعض معجًال اكن هلا ان خترج قبل اداء التقبض مهرها، و

 باذن الزوجـال
ٌ

 ].1/386 :خانية هبامش اهلندية[. » ) معجل ليس هلا ان خترج اال
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شود  گفته می  ر به خانه پدرش رفته ناشزهدر اینصورت اگر زن بدون اجازه شوه -2ج 
 گردد.  اش ساقط می تا زمانیکه به خانه شوهر باز گردد، و در مدت نشوز نفقه

 الدر: يفو

الدر [ . » انلازشة حىت تعود�لو ال نفقة ألحد عرش....وخارجة من بيته بغ� حق و«

 ].2/702 :مختار مع الردـال

 علم بالصوابأواهللا 

 -هللا عنهعفا ا-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

/ حضانت حق مادر است / قیمومیت اموال صغیره  طالق حق شوهر است
 بدست چه کسی است

 ؟ کرام در مورد سؤاالت ذیل چیست نظر علماي 
گواهی   بر اثـر تصادف وفات نموده طبق 1/3/76مرحوم محمد که در تاریخ   -1

را بنام هنده فرزند بکر را در سال   باشد، همسر خویش اء میگواهان که پیوست استفت
، همسر برادر او و فرزند خویش سه طالقه نموده  ش در حضور برادر، مادر خانم .ه 1374

نرسیده است و از آن تاریخ  است ولی در دفترخانه و محضر اسناد رسمی، طالق به ثبت 
دیگر اسکان  داده و در محلی ه را نفق و زن مطلقه خویش  جداگانه زندگی نموده 

 اصول فقه معتبر است؟   . آیا این طالق طبق است داده
که آن را نیز قبالً   ساله بنام خالد از همسر دیگري 17مرحوم محمد یک فرزند  -2

ساله و یک دختر بنام  12ساله و محمود  15هاي حبیب  مطلقه نموده و سه فرزند بنام
کسی خواهد بود؟  فرزندان و اموال مرحوم محمد با چه  قیمومیت ،ساله دارد 7کبري  

در قید حیات  بی  گل بی رسد که مادر مرحوم محمد بنام  مزید اطالع بعرض می  ضمناً
در قید   باشد که برادر تنی و یک خواهر تنی می 4است و مرحوم محمد نیز داراي 
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 اند. حیات

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 . سالم در دست شوهر استا حق طالق در شریعت  -1

 معانی: ـال ح  رو  ويف

وۡ ﴿ : تعاىل قال اهللا  «
َ
ْ َ�عۡ  أ ِيٱ ُفَوا هو الزوج و.  اآلیه. ]237: ةالبقر[ ﴾�َِّ�حِ ٱ َدةُ ُ�قۡ  ۦ�َِيِدهِ  �َّ

خرجه ابن أكما  هو الـتفس� الـمـاثور عن رسول اهللا، و لعقـد انلاكح وحلٌه كمالـال
 ].2/154 :معاينـروح ال[ .»ابليحيقوسط وطربا� يف األالىب حاتم وأابن جر�ر و

 يف حاشية اجلاللني:و

 :اجلاللني[ .»ابن جب�مسيب وـسعيد بن الوهو الزوج، كذا فرسه يلع وابن عباس و«

 ].1/588 :معارف القرآنط کراچی. 1/36

 يف احلديث:و

َالُق  « َخذَ  لَِمنْ  الطَّ
َ
اقِ  أ : ص ماجه يف كتاب الطالق العبد:ابن [ » رواه ابن ماجه« . »بِالسَّ

151.[ 
چه در اسناد محضري به ثبت لب باال طالق شوهر معتبر است اگربا توجه به مطا

 . ، از آن مادر او است سالگی و اشتهاء 9. و حق حضانت دختر تا سن  نرسیده است

 الدر: يفو

 . » ز�لعـى الفساد  �ه يفيت لكثـرةوعن �ـمـد ان احل�م يف األم واجلدة كذلك، و «

 الرد:  يفو

بعد » ابَلْحر«قال يف  »و�ه يفىت«أي يف كونها أحق بها حىت �شت�. قوهل:  »كذلك«قوهل: «
واية  ].2/697 :محتارـرد ال[ . »نقل تصحيحه: وحلاصل أن الفتوى ىلع خالف ظاهر الِرّ

 که ضرر اخالقی مادر مثل اعتیاد و غیره دختر را تهدید نکند. البته بشرطی 
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 الدر: يفو

أو فاجرة فجوراً يضيع  تثبت أي احلضانة لألِمّ ولو بعد الفرقة إال أن ت�ون مرتدةو «
مصِنُّف: واذلي ـقال ال حبثاً.» انلهر«و» ابلحر«ورسقة ونياحة، كما يف  الودل به، كزنا وغناء

الة ال حضان افيع أن الفاسقة برتك الِصّ  ىلإ-ة هلا. يظهر الَعَمل بِإْطالقهم كما هو َمْذهب الَشّ
 .»بأن خترج لك وقت وترتك الودل ضائعاً » ُمْجتىبـال«أو غ� مأمونة ذكره يف  -ان قال

 الرد:  ويف

واحلاصل أَنّ احلاضنَة إن اكنت فاسقة فسقاً يلزم منه  »....  مالم يعقـل ذلك«:  قوهل«
 ف� أحق به إىل أن يعقل في�ع منها اكل

ّ
كتابية. قوهل: ضياع الودل عندها سقط حقها، و�َال

مداَر ىلع ترك الودل ضائعاً والودل يف ـمراد كرثة اخلروج، ألَنّ الـال »بأن خترج لك وقت الخ«
ح�م األمانة عندها، ومضيع األمانة ال �ستأمن، وال يلزم أن ي�ون خروجها لَمْعصية 

 النةكما لو اكنت قابلة أو اغسلة أو ب ،خىت �ستغ� عنه بما قبله فإنه قد ي�ون لغ�ها
 ].2/688 :محتارـرد ال. [») أو �و ذلكزن کیسه کش، (بالنة: خادمة احلمام

اگر وصی ندارد بر عهده  ،اما قیمومیت در اموال صغیره بر عهده وصی مرحوم است
) و در صورت نبودن او بر عهده وصــی جد، در  : پدر مرحوم یعنی پدر بزرگ صغیره (

 او را قاضی مامور نماید. که کسی غیر آنصورت بر عهده قاضی یا

 :  يف الفقه االسالميو

استتباراً ن لالب الوالية ىلع ماهل حفظاً واك  ، اكن للقارص مال ذاإ،  مالـالو� ىلع ال «
بيه أ، اختلفوا فيمـن ثبت هل الوالية ىلع مال القارص بعد موت  بعة باتفاق الــذاهب األر

،  ، ثم للقاىض لو صيه للجد أيب ثم لوصيه : تثبت هذه الوالية لالب ثم فقال احلنفتة
 ].694، 697 :احلكام . دراللفظ لهو4/١٤٢ ،7/749 :لفقه االسالميا[ . »؟ فوصيه

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
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 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 حکم یمین فور در طالق

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
بیماري تاالسمی مبتال بوده   از آنها به شخص داراي دو همسر است و فرزند یکی یک 

که فرداي آن نوبت تزریق خون به   و هر ماه دو مرتبه به وي خون تزریق نموده و شبی
کنند، شخص مذکور ناراحت شده و  باشد هر دو خانم این شخص با هم دعوا می بیمار می

گوید: امشب  مادر بچه بیمار می برود و بخوابد، فوراً  خواهد براي خواب در جاي دیگر می
  کنند و نوبتش هم می که فردا خون به وي تزریق روي فرزندم را با خودت ببر،  کجا میهر

ام  کردن خون ببرم زنم به خانه  گوید که اگر براي وصل می ب رسیده است، شوهر در جوا
گوید:  : و می شه بر زبان نیاورده استطالق ثالثه است و سخنی از یکمرتبه یا براي همی

من او را جواب  کرده است و نیتم براي همین یکبار بوده است چون لفظ امشب را ذکر
 . ام داده

 ؟ است یا براي همیشه  آیا قسم مذکور براي همان یکسري خاص

 اجلواب باسم ملهم الصواب

و گفته زنش  ه نش واقع شدکالم شوهر در جواب گفته ز در صورت مسئوله چونکه 
 روي فرزندم را با خودت ببر که فردا به وي خون تزریق امشب هر کجا می . (این است

این منظور شوهر، بردن همان یکدفعه است لذا ) بنابر ند و نوبتش هم رسیده استکن می
 اگــر در سري بعدي ببرد اشکالی ندارد. 

 يف الدر:و

فأنت طالق أو إن رض�ت عبدك فعبدي  »إن َخرََجْت مثالً « :ورشطه للحنث يف قوهل«
ب (فعلة فوراً) ألن قصده الـحّر (ل منع عن ذلك الفعل عرفاً، ومدار ـمر�د اخلروج) والرَضّ

يْمان عليه، وهذه �سَ�ّ يم� الفور تفّرد أبو حنيفة
َ
رد [ .»بإِْظهارها ولم �الفه أحد /األ
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 ].ط کویته3/92 :محتارـال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

زنم یک طالق شرعی داده شد، از این به بعد از زنی و مردي  :  شخصی گفت
 ، خارج است بـا من

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
: خانـم بنده را یک طالق شرعی داده شد و از  شخصی در حضور چند نفر چنین گفته

 . یخ به بعد، از زنی مردي با من خارج استاین تار
 شود. کور چند طالق واقع میبفرمایید از جمالت مذ

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که یک طالق شرعی داده شد، بنابراین یک  کرده  در صورت مذکور که شوهر تصریح 
. و با لفظ  ق از الفاظ صریح طالق است چونکـه لفظ طال ،شود طالق رجعی واقع می

از این تاریخ  «:  گفته ! اما در آخرش چنین ق بائن شود نه طال می صریح طالق رجعی واقع
ق دیگري نکرده  به الفاظ مذکور اراده انشاء طال »به بعد از زنی مردي با من خارج است

است و بعد از طالق  لکـه همان طالق اولی را شرح دادهب ،است تا که دو طالق واقع شود
که من آینده رجوع   و منظور شوهر اینست ،باشد نی برگردانیدن میرجعی مراجعت بمع

َحقُّ  َوُ�ُعوَ�ُُهنَّ ﴿ : کنم چنانکه در قرآن آمده نمی
َ
  .]228: ة[البقر ﴾بَِرّدِهِنَّ  أ

مراد از  ( .» اند، سزاوارتراند به برگرداندن آنان به شوهرانشان شوهران زنانی که مطلقه رجعی «
 .) جعت استبرگرداندن رجوع و مرا

زیرا که در صورت  ،: از زنی مردي با من خارج است توان گفت که شوهر گفته نمی
 شود. م خارج میهوقوع طالق رجعی از زنی 
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 البحر: يفو

لو قال ىلع أن ال فرجعية و كعلي ال رجعة يل: لو قال هلا أنت طالـق و ص�فية� الو« 

 ].3/255 :البحر الرائق. [» فبائن كعلي رجعة يل

 : اهلندية يفو

ه ) فاعلم بان هذ من الزوجية كتر�تـ : بهشتـم ترا از ز� ( مرأتهذا قال الرجل الإ«
 /يوسف ىبأانها رص�ة عند الطالق و اهل عراق يفاللفظة استعملـها اهل خراسان و

 �بو الليث وأخذ الفقيه أ�ه : و اخلالصة �، و اكن الواقع بها رجعياً و�قع بدون انلية  حىت
 ].الفصل السابع 1/379 :ةاهلندي[ .» اتلتار خانية كذا يف ،  عليه الفتویاتلفر�د و

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان

 طالق را به انجام دادن کاري معلق نمود

: سه سکه بردارید  فتهاند کتک زده و گ شخصی سه نفر معتاد را که در حالت نشه بوده
 اند که دیگر از مواد مخدر استفاده نکنند. کرده  ق را بر زبانشان جاري و سه مرتبه لفظ طال

کردند آیا بر همسران آنان طالق  بفرمایید که اگر بعد از آن بـار دیگر مواد استفاده 
 ؟ شود یا نه واقع می

آیا  ،اند هاي خود رجوع کـرده نمناگفته نماند که بعد از استفاده از مواد مخدر به خا
 اند یا خیر؟ شرعاً حق رجوع را داشته

 اجلواب باسم ملهم الصواب

چه در حالت نشه و مستی اند اگر ن آقایان طالق ثالثه شدهدر اینصورت همسرا
باشد و پس از وقوع سه طالق آنها حق رجوع را  عذر نمی اند، زیرا این حالت شرعاً  بوده

اند  جدایی اختیار کنند و در این که رجوع کرده  یش اید فوراً از همسران خواند لذا ب نداشته
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کرده طلب   اند و باید توبه و استغفار کنند و به جانب خدا رجوع مرتکب گناه کبیره شده
 آمرزش نمایند.

 : رشحهالتنوير و يفو

بيذ أو .... أو سكـران ولو بن و مكرهاً ألك زوج بالغ اعقل ولو عبداً   �قع طالقو«
 :مختار مع الردـالدر ال. [» .....تصحيح القدوری حشيش أو افيون أو پنج، زجراً به يفىت

2/460.[ 

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 شوهر مدعی یک طالق است و زن مدعی سه طالق

اند، آقاي محمد در حال  شان با هم درگیر شدههای آقاي محمد و خانم وي بخاطر بچه
، و اکنون ادعا دارد که من فقط  : طالقی غضب و خشـم به خانم بزرگش زهرا گفته است

که به من سه طالق  مدعی است ، اما خانمش  ام و بیشتر یادم نیست گفته  یک طالق
 .  است داده

 گوید: من شنیدم محمد می احمد برادر محمد ،شاهدان عینی نیز با هم اختالف دارند
 .  پدرت خانه  برو به  هستی    طالق  گوید: می

.  ایم ق را شنیده گویند: ما سه مرتبه لفـظ طال بی و فاطمه می ، بی هاي زبیده سه زن بنام
 . ام گوید: من فقط دو مرتبه شنیده تر وي می کوچک حمیرا خانـم 

 شود یا خیر؟ رد پذیرفته میادت زنان بدون شـرکت یک مهآیا در اینصورت شـ
 . گردد یا دو یا سه طالق ق واقع می آیا یک طال

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 : خمترص القدوری يفو
 



 771  کتاب الطالق

اكن احلق  أمرات� سواء تقبل فيها شهادة رجل� أو رجل و ما سوی ذلك من احلقوقو «
 ].قدوري كتاب الشهادات[ . »الطالقو غ� مال مثل انلاكح وأماًال 

 الرد: يفو

 :محتارـرد ال[ . »... ذا سمعته أو اخربها عدل ال�ل هلا تمكينهإاكلقاىض  ة مرأـالو «

 ].ط بیروت3/251
ق شـهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن الزم است و در صورت  چون در باب طال

به شهادت  دهد فقط زنان شاهداند، سه طالق  ادت نمیهسوال بر سه طالق هیچ مردي ش
کند. البته بنابر اعتراف شوهر،  چنانکه عبارت قدوري بر آن داللت می ،شود ت نمیزنان ثاب

لیکن اینکـه زهرا  ،شهادت احمد و زنان دیگـر، یک طالق رجعی حتماً واقع شده است
از  ،همین ادعاي زهرا بر حرمت زناشویی ایشان کافی است ،»مرا سه طالق داد «گوید:  می

یدن زهرا سه طالق را از شوهر خود، بر او حجت است بر این : بعد از شن این ببعد، یعنی
که زوج خود را بر خود   ، حسب عـلم خود او، پس او را روا نیست او مغلظه شده است

، و درباره این مسئله  در این مورد صریح است »محتارـرد ال«تمکین دهد. چنانکه عبارت 

 باشد. نیز موجود می /ت تهانويتألیف حضر »امداد الفتاوی«مقداري تفصیل در کتاب 

 ].2/403 :امداد الفتاوي[

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه25/10/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

فتواي موالنا دین محمد صـاحب درست است و با خبر دادن زنان ملک شوهر زائل 
ام طبق  ته چـونکه خانـم ادعـا دارد که من سه طالق را از شوهر شنیدهگردد، الب نمی

  پس در این مسئله راه حل آن به این صورت است ،شود . حرمت تمکین ثابت می اعترافش
 



 وايمحمود الفتا  772

که زن راجع به این مسئله به دادگاه مراجعه نماید و قاضی شوهر را قسم دهد، اگر قسم 
اگر زن توانایی دادن   ، پس بینه و گواه نداشت مهام و زن  خورد که من سه طالق نداده

کند و   ورنه با وي زندگی ،مال دارد، مالی بصورت خلع بدهد و خود را از او جدا کند
 باشد. گناه آن تنها بر شوهر می

 الرد:  يفو

مرأة اكلقايض إذا سمعته أو أخربها عدل ال �ل هلا تمكينه. والَفتْوى ىلع أنه ليس ـوال« 

، وال تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو تهرب، كما أنه ليس هل قتلها إذا حرمت هلا قتله
از�ة«عليه و�ما هرب ردته بالسحر. و�  عن األوزجندي أنها ترفع األمر للقايض، » الزَبّ
ُت: أي إذا لم تقدر ىلع الفداء أو الـهرب وال ىلع  هفإن حلف وال بينة هلا فاإلثْم عليه ا

ْ
قُل

 ].ط کویته2/468 :محتارـرد ال[ . »منعه عنها

 علم بالصوابأواهللا 

 -فا اهللا عنهع-خدانظر 
 .قه25/10/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 به همسرش گفت تو سه طالقی

 شود یا خیر؟  ، آیا سه طالق واقع می قی اگر کسی به همسرش بگوید: تو سه طال

 اجلواب باسم ملهم الصواب

دهد به اجماع  که در یک لفظ به همسرش سه طالق می ؤال شده در صورت س
، و خانم بر شوهرش به سه  سه طالق واقع شده  - رحمهم اهللا -ائمه مجتهدین  صحابه

 . طالق مغلظه شده و حرام گشته است

 : فتح القدير البن اهلامم احلنفی يفو

 . »ىل انه يقع ثالثاً إ� مسلمـئمه الأمن بعدهم من ذهب مجهور الصحابة واتلابع� و «

 ].3/330 :فتح القدير[
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 مختار:ـالدر ال يفو

 . »طهر واحد ابلدىع ثالث متفـرقة أو ثنتان بمرة أو مرت� يفو «

 الرد: يفو

 ].2/454 :محتارـرد ال[ . »و�و�ذا ب�لمة واحدة باأل »ثـالث متفرقة«:  هل قو «

 : اعالء السنن يفو

كـمـا رصح به ابن  وقوع الطلقات اثلالث مجلة  عة يفئمة األر�ـال خالف ب� األ «
 ].11/174 :اعالء السنن للعالمة ظفر امحد العثامين[ . »معادـزاد ال القيم يف

 : مـغنی البن قدامةـال يفو

غ�ه، وال  ت عليه حىت تنكح زوجاً حرمب�لمة واحدة وقع اثلالث و وان طلق ثالثا  «
بد اهللا بن ابن عمر و عهر�رة و  عباس وأىب  ذلك عن ابنفرق ب� قبل ادلخول و�عده، روی 

مغني ـال[ .»األئمة بعدهمول اكرث اهل العلم من اتلابع� وق د وأ�س و عمرو وابن مسعو

 ].8/243 :البن قدامة احلنبيل

 :  ، للعثـمـانی رشح مسلم يفو

ه يقع به ر�عة ومجاه� العلـماء من السلف واخللف وهو انئمة األول مذهب األاأل «

هو غ�ه، و ل حىت تنكح زوجاً  وا األهمـرأة بها مغلٌظة الحتل لزوجـتص� الاثلالث مجـيعاً و
هو مسعـود وا�س و هر�رة وابن عمر وعبداهللا بن عمرو وابن  بـى أمروی عن ابن عباس و 

عن  مروی ، و مغ� البن قدامةـال كما يف  ئمة بعدهماأل�رث اهل العلـم من اتلابع� وأقول 
 .  احلسن بن ىلع و عبادة بن صامتعمر وعثمان وىلع و

ثم   اثراً ر�عة عرشحديثاً وأادلة اجلمهور �و   -حفظه اهللا  -ثم رسد العالمة العثما� 
عمر وعبداهللا  مسعود وابن  هؤالء فقهاء الصحابة امثال عمر وىلع وعثمان وابن :ف قال
عمرو  ابن  ب� واعصم اس وابن زعب  ابنهر�رة و بـىأعمرو وعبادة بن صامت و بن

�لس واحد و�يف بهم  لو نطق بها الرجل يفاثلالث و وقوع  ىلع  مطبقون  هم لكٌ  واعيـشة
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، 1/15 :ملهم رشح صحيح مسلم، للعالمة حممد تقي العثامينـتكملة فتح ال[ .»استناداً حٌجة و

153.[ 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفتاء

 طالق دادن در حالت نشه بر اثر استفاده مواد مخدر و مشروبات الکلـی

: شخصی در حالت مستی و نشـه بر اثر استفاده مـواد مخدر از قبیل حشیش و  سؤال
 گردد یا خـیر؟  تریاك و یا مشروبات الکلی زنش را سه طالق دهد. آیا طالق واقع می

 لهم الصواباجلواب باسم م

 گردد.  هاي مذکور بر خانـم این شخص طالق واقع می در صورت

 : رشحهالتنوير و ويف

لو بنبيذ أو حشيش ...أو سكران و أو مكرهاً  عبداً  لك زوج بالغ اعقل ولو  �قع طالقو «
 . »، تصـحيح القدوری أو أفيون أو بنج زجراً، يفىت

 : / قال ابن عابدين الشامی

محرمة أو غ�ها ـأي سواء اكن سكره من اخلمر أو األرش�ة األر�عة ال »بنبيذ«قولـه:  «
رْش�ة ال

َ
و�قولـه يفىت، ألَنّ »: الفتح«متخذة من احلبوب والعسل عند �مد. قال يف ـمن األ

ْكر من لك رشاب �رم  ].456، 2/460 :محتارـمختار مع رد الـالدر ال[ . »الُسّ

 علم بالصوابأواهللا 

 - عنهعفا اهللا-خدانظر 
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/ طالق را بر انجام دادن کاري معلق کرد و  حد صحت در تلفظ الفاظ طالق
 سپس بـطور فراموشی آن کار را انجام داد

: اینجانب حمید حدود چهار ماه پیش با خود و بدون حضور شخصی دیگر عهد  ال سؤ
م سه طالق ، و اگر بردارم زن ندارمغازه پولی بـرکردم که بدون اجازه برادرم از دخل م

ام و چند روز بعد  . بعد از مدتی بدون اینکـه یادم باشد مبلغی پول از دخل برداشته است
 .  ، حال آن اقرار و عهد یادم آمده است ام پول را بـه دخل واریز نموده

 ؟ رت مذکور طالق واقع شده است یا خیـر آیا در صو
کلمات را بر زبان جاري   بلکه قابل ذکر است عهدي که با خود کردم تنها در دلم نبود

 .  نمودم

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اید و اگر کسی  ن نیز شنیده اید که خودتا اگر شما کلمات مذکور را طوري تلفظ کرده
ت پس از برداشتن پول از دخل شنید، در اینصور بود می دیگر در کنار و نزدي شما می

 . قع شده استچه در حال فراموشی بوده است سه طالق وااگـر
 .  اید طالق واقع نشده است اید که خودتـان هم نشنیده اما اگر طوري تلفظ نموده

 الدر: يفو

ْد� ال«
َ
ْو رجالن فليس جبَْهر،  ،مخافتة إسماع نفسه ومن بقر�هـوأ

َ
فلو سمع رجل أ

مية مذكور (يف لك ما يتعلق بنطق، كتسَ ـواجلَْهر أْن �َْسَمَع اللّك. خالصة (و�ري ذلك) ال
ىلع ذبيحة ووجوب َسْجدة تالوة وعتاق وطالق واستثناء) وغ�ها فلو طلق أو استث� ولم 

 . »�َْسمع نفسه لم يصَحّ يف األصِحّ 

 الرد: يفو

 .  »: لم يصح ىف األصح أی اذلی هو قول اهلندوا� هل قو «

 قال صاحب الرد قبل اسطر:و
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 ، كذا يف حللـوا� قول اهلندوا�امحيط وـصاحب الواختار شيخ االسالم وقاضيخان و «
 ].1/395 :مختار مع الرد فصل القراءةـالدر ال[ .» معراج ادلراية

 الدر:  ويف

 . »....أو اغفًال أو ساهياً  ....أو �طئاً  لك زوج بالغ اعقل �قع طالقو «

 الرد:  يفو

دخلها مثًال ف دخول ادلار صورته أن يعلق طالقها ىلعو »... ياً هأو اغفًال أو سا«:  قوهل «
 ].ط کویته2/461 :محتارـرد ال[ .» ناسياً اتلعليق أو ساهياً 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

ده اگر کسی  / طالق را به خواستگاري فرد معین معلق کر طالق قبل از نکاح
 شود دیگر خواستگاري کند حانث نمی

گوید: اگر شما مرا اینجا داماد کنی  شخصی در حالت ناراحتی به مادرش می سؤال:
خواهد با همان دختر ازدواج کند. آیا در  و حال می ،همین االت پانزده طالق است

 ارد یا خیر؟ ازدواجش مانعی وجود د

 اجلواب باسم ملهم الصواب

لذا طالق واقع  در صورت مذکور چونکه این جمله را زمانی گفته که همسر نداشته
 ،باشد و در اینجا معدوم است ، وجود نکاح می زیرا یکی از شرایط طالق ،نشده است

 گردد. الی ندارد و طالق واقع نمیخواستگاري کند اشک  این اگر مادرشبنابر

 فتح القدير:  يفو

ْن يَُ�وَن اَعقِال بَاِلًغا ُمْستَيِْقًظا, َوِ� الزَّ «
َ
ْوِج أ ُطُه يِف الَزّ ْو َورَشْ

َ
ْن تَُ�وَن َمنُْكوَحتَُه أ

َ
وَْجِة أ
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تِِه اليَِّت تَْص  القِ يِف ِعَدّ  ].3/326 :فتح القدير[ .»لُُح َمَعَها َ�َال لِلَطّ

 : التتارخانية يفو

 ].3/254 تتارخانیۀ:[ .»اكن أو عدة مرأة ن�احاً ـال رشط صحة الطالق قيـام القيد يف «

 الدر: يفو

 نكوحته أو معتدته إن ذهبت فأنت طالق، أو اإلضافة إيلهمـكقوهل ل  ، كملـرشطه الو«
ْجنبية إن زرت ز�داً فأنت طالق فنكحها فزارت اكن ن�حتك فأنت طالق 

َ
 . »فلغا قوهل األ

 ].ط کویته 2/537 :مختار مع الردـالدر ال[

اما احتیاط در این است که مادر او اقدام به خواستگاري دختر نکند، بلکه خودش راي 
 اري برود یا عالوه از مادر کسی دیگر را وکیل قرار دهد.خواستگ

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه8/2/1377داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 : خالصی  به خانمش گفت

 :  فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
که به خانه   آن هنگام چیزي نگفته، بعد زن، شوهر در  خانم گفته شوهرش را نپذیرفته

بلفظ »  برو خالصی «گوید:  زند بعد از آن می می ،آید، شوهرش او را گرفته و کتک می
بلوچـی، در صورتی که منظور تهدید و تنبیه بوده و نیت طالق همسر را نداشته است 

 ؟  حکمش چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب

یک   ، بر خانمش طالق مستعمل است بدون نیت طالق چون در عرف ما این لفظ براي
کند و بعد از آن در آینده شوهر  تواند رجوع  طالق رجعی واقع شده است و در عدت می

 . مالک دو طالق دیگر است
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 الرد: يفو

ازي عقب قوهل يف اجلواب ال« متعارف به إيقاع ـإن ال :مارـو�دل ىلع ذلك ما ذكره الَرّ
ه: خبالف فارسية قوهل رسحتك وهو ابلائن ال الرَّْجيع ألنَّه » رهاء كردم«، حيُث قال ما نُصّ

ح به �م الزاهدي اخلوارز� يف  ح القدوري«صار رص�اً يف العرف ىلع ما رَصّ ...ثم  ها» رَشْ
 الفرس غلب استعماهل يف عرف فرق بينه و ب� رسحتک فان رسحتک كناية لكنه يف

ما ذاك و كناية ايضاً  رجيع مع ان اصله يقع به ال كأی رسحت«  رها کردم « : ذا قالإ، ف الرص�ع

 ألنه غلب يف
ٌ
 ].ط کویته2/503 :محتارـرد ال[ .»عرف الفـرس استعماهل يف الطالق اال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 ندگی کرده استت درازي با همسرش زپس از ایقاع سه طالق مد

کردم باالخره بنده  سوال: بنده تا مدتی قرص مسکن سر درد و شربت سینه مصرف می
 اهرم متوجه شدند. که مادر و خو معتاد شدم و روزي نشه بودم 

اگر از این به بعد من  : « کلمات را گفتم کردند، من این  بعد از اینکه با بنده صــحبت
،  ، زن من طـالق است کردم یا خوردم ئین مصرف ، تریاك و هرو ، شربت، حشیش قرص

 . » ، طالق است طالق است
ها استفاده  مرتبه از همان قرص ، و دو  ود دو سال بعد، بنده شدیداً بیمار شدم در حد

که قسم من از بین  باالخره فکر کردم  ،کردم بدون اینکـه ماجراي قسم در ذهنم باشد
کردن از چیزهائیکه بر آنها قسم خـورده بـودم   تفادهکردم به اس ، سپس شروع  رفته است

 . اکنون بفرمائید: بجز از هروئین
؟ راه حل شرعی وجـود  آیا زنم طالق شده است یا خیر؟ اگر طالق شده چند طالق

 دارد یاخیر؟
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

،  ن، هروئی کشیدن تریاك  ق زن خویش را معلق به صورت مذکور که شما طال در 
اید همـسرتان از همان  کرده  اید. و چون از اینها استفاده خوردن قرص و شربت نموده

کنید، و تـا   که با او زندگی لحظه استفاده به سه طالق مغلظه شده است و جایز نبوده 
زمـانی که شوهر دیگري او را نکاح نکند و بعد از مقاربت طالق ندهد عدتش نگذرد، 

 شد.با براي شما حرام می

 اهلندهية:  يفو

: ان  ىل الرشط وقع عقيب الرشط اتفاقاً مثل ان يقول المرأتهإذا اضاف الطالق إ«
 ].1/420 :ةاهلندي[ . »نت طالقأدخلت ادلار ف

ـكح زوجاً غ�ه األمة لم حتـل هل حىت تن احلروة ثنت� يف يف ثالثاً   اكن الطالق ان و«
 ].1/473 :اهلنديه[ . »اهلداية كذا يف  عنها، و يموت يطلقها أ  �دخل بها ثمصحيحاً و ن�احاً 

 : رشحهالتنوير و يفو

وال ينكح مطلَّقة من ن�اح صحيح نافذ بها أي باثلَّالث لو حرة وثنت� لو أمة حىت «
ته يطأها غ�ه بناكح نافذ  ].2/583 :مختار مع الردـالدر ال[ . »وتميض عَدّ

 علم بالصوابأواهللا 

 -نهعفا اهللا ع-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 : دیگر زن من نیستی به خانمش گفت

،  کار را نکردي دیگر زن من نیستی  گوید. اگر فالن می : شخصی به همسرش سؤال
 شود یا خیر؟ دهد. آیا طالق واقع می آن کار را انجام نمی بعداً خانمش 

 اجلواب باسم ملهم الصواب
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، و بدون  نیت طالق را داشته است ك طالق رجعی واقع شدهدر صورت مذکور اگر 
: با دو  کند، اما در آینده حق دو طالق دیگر را دارد. یعنی  تواند رجوع تجدید نکاح می

 شود. می طالق دیگر همـسرش بر وي حرام

 الدر:   ويف

لست لك بزوج أو لست يل بامرأة أو قالت هل لست يل بزوج فقال صدقت طالق إن «
 .»ه خالفاً هلمانوا

 الرد: يف و

ألَنّ اجلملَة تصلح إل�شاء الطالق كما تصلح إلن�اره فيتع�  »طالق إن نواه«قوهل: «
ل بانلية، وقيد بانلية ألنَّه ال يقع بدونها اتفاقاً لكونه من  وأشار إىل �نَّه ال » الكنايات«األَوّ
وهو ألفاظ ليس هذا منها، يقوم مقامها داللة احلال، ألن ذلك فيما يصلح جواباً فقط 
 . »من باب الكنايات» ابَلْحر«وأشار بقوهل طالق إىل أن الواقع بهذه الكناية رَْجيع، كذا يف 

 ].2/491 :مدخول هباـمحتار قبيل باب طالق غري الـرد ال[

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه- خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 انجام دادن کاري معلق کرد، سپــس کار را انجام دادطالق را بر 

خسر) و برادر خانم خودم  : شخصی قسم خورد که من اگر با پدر خانم ( سؤال
 شود یا خیر؟ می واقع  کرد طالق   ، اگر صحبت است  ، زنـم طالق کنم  صحبت

 اجلواب باسم ملهم الصواب

شود و جاي دو طالق  واقع می کـرد یک طالق رجعی  اگر با پدر خانم خود صحبت 
مالک دو طالق   کند و در آینده باقی است و شوهر در عدت بدون تجدید نکاح رجوع 

 باشد.  دیگر می
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 : اهلندية يفو

: ان دخلت  ىل الرشط وقع عقيب الرشط اتفاقاً، مثل ان يـقول المرأتهإذا اضافه إ«
 ].1/420 :اهلنديه [ . »ادلار فانت طالق

 لصوابعلم باأواهللا 

 --عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 : اگر فالنی را داماد کنم زنم طالق است راه حل شخصی که گفته

گوید: اگر فالنی را داماد کنم زنم طالق است،  : شخصی در حال ناراحتی می سؤال
ی براي عدم وقوع طالق خواهد که او را داماد کند، آیا راه حل حاال پشیمان شده و می

 وجود دارد یا خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

: اگر دختر عاقله و بالغه است غیر از پدر  که  راه حل براي عدم وقوع طالق این است
کسی دیگر را وکیل نکاح خود قرار دهد تا عقد نکاحش را انجام دهد و یا اینکه پدرش 

نماید که عقد او را با آن شخص ببندد و در هر کسی دیگر را بعنوان وکیل دخترش تعیین  
، و همسرش طالق  کرد نکاح منعقد کشته دو صورت بعد از اینکه وکیل ایجاب و قبول 

شود و اگر دختر کوچک است باید صبر کنند که به سن بلوغ برسد و سپس راه حل  نمی
 مذکور را اختیار نمایند.

 الدر: يفو

 .»العتاقن�اح والطالق و الإنلاكح ال ا فعل مأموره يف�نث بفعله وو «

 الرد: يفو

 بمبارشته، وهذا يف الودل الكب� أو  ،أي الزتو�ج »ال اإلن�اح«قوهل: «
ّ
فال �نث به إَال

ْجنيب ل
َ
حلف ال يزّوج عبده أو أمته �نث باتلو�يل واإلجازة، »: الُمْختار ورَشْحه«ما يف ـاأل
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غ��ن ـلألَنّ ذلك مضاف إيله متوقف ىلع إرادته  ملكه وواليته، و�ذا يف ابنه و�نته الَصّ
 بال

ّ
ْجنيب ـلواليته عليهما، و� الكب��ن ال �نث إَال

َ
مبارشة لعدم واليته عليهما، فهو اكأل

 ].ط کویته3/129 :محتارـرد ال[ . »هعنهما فيتعلق حبقيقة الفعل ا 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 میه دارالعلوم زاهدانداراالفتاء حوزه عل

 در ظهار قبل از اداء کفاره مقاربت کرد/ در کفاره ظهار چند روز روزه بگیرد 

 ؟ کند حکمش چیست کفاره مقاربت می ، و قبل از اداي  شخصی با زنش ظهار کرده
 شود یا خیر؟  می ) روز متوالی روزه بگیرد، آیا کفاره ظهار اداء60(  خواهد دو ماه نیز می

 باسم ملهم الصواباجلواب 

اگر قبل از اداي کفاره مقاربت کرد توبه و استغفار کند و دوباره به آن عـمل عود نکند 
 تا اینکه کفاره ظهار را اداء نکرده است.

 . گرفتن الزم است در کفاره ظهار دو ماه متوالی روزه

 الكنز: يفو

 . »ء قبله استغفر ر�ه فقط فلو وىط «

 : حتت قوله /ابن عابدين حاشية البحر للعالمة يفو

أن رجًال ظاهر «بلغنا عن رسول اهللا  ،يف باب الظهار �مد) (  ) فقال ما االستغفار الخأ ( «

فأمره أن �ستغفر اهللا تعاىل وال يعود  ،من امرأته فوقع عليها قبل أن ي�ّفر، فبلغ ذلك انليب
 ].ط کویته4/97 :البحر الرائق[ .»حىت ي�ّفر

 الدر:  يف و

 فست� يوماً س� باهلالل ومخ... صام شهر�ن ولو ثمانية و يعتقلم �د... ما  نإف «
ٌ

 .»اال

 



 783  کتاب الطالق

 الـرد:  يوفـ

أي و�ن لم ي�ن صومه يف أول الشهر برؤ�ة اهلالل بأن غّم أو صام يف  »و�ال«قوهل: «
و�ن صام شهراً باهلالل �سعة »: اكيف احلا�م«أثناء شهر فإنه يصوم ست� يوماً، و� 

 :محتارـرد ال[ . »د صام قبله مخسة عرش و�عده مخسة عرش يوماً أجزأهوعرش�ن وق

2/631.[ 

 علم بالصواأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 انجام ندادن کاري  معلق کردن طالق بر

او را  کند و آنها کند و در دادن پول تأخیر می : شخصی با افرادي معامله می سؤال
اگر من در فالن تاریخ پول شما را  «گوید:  کنند، او می کردن پول می  مجبور به پرداخت

کند و یا خودش در  تواند پول را تهیه  ، و در آن روز موعود نمی » ندادم زن من طالق است
 بینند و اینکار در چندین معامله با افراد مختلف آیند و ایشان را نمی آنجا نیست و آنها می

 شود یا خیر؟ شود آیا زن ایشان طالق می تکرار مـی

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، و در  کرده آنها معلق  زنش را به پرداخت نکردن پول   طالق مذکور چونکه   در صورت
  طالق واقع شده است و اگر سه بار چنین  ، یک تاریخ معین پول را پرداخت نکرده است

شده و  واقع   بر خانمش  ، سه طالق  است نکرده   خود عمل کرده و در هر سه بار بر وعده
 ، حرام گشته است.  مـغلظه بر وي به حرمت 

 : اهلنديه يفو

: ان دخلت  يقول المرأته  نأعقيب الرشط اتفاقا،ً مثل  الرشط وقع  ىلإذا اضافه �و «
 ].1/420 :اهلنديه[ . »نت طالقأادلار ف

 



 وايمحمود الفتا  784

 علم بالصوابأواهللا 

 -اهللا عنهعفا -خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 طالق دادن در حالت خواب

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در مسئله ذیل چه می
 او معتبر است یا نه؟  آیا طالق  بدهد،  طالق  خواب  را در   زنش  اگرکسی

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 شود.  نیست و طالق واقع نمی اگر زنش را در خواب طالق داد، طالقش معتبر

 الدر: يفو

 ].2/463 :مختار مع الردـالدر ال. [»انلائم النتفاء االرادةمدهوش وـال يقع طالق الو «

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 اگر از شما پول طلب کنـم زنم طالق است 

 : ي دین مبین اسالم در مسئله ذیلفرمایند علما چه می
آن برادر در دادن پول امروز و فردا  ولی  ،کند یک برادر از برادر دیگر پول طلب می

  گوید اگر من از شما پول بگیرم یـا پول طلب ، و می االخره برادرش ناراحت شدهکـرده ب
 کنم زنـم طالق است. 

کند، این چطور  ه این برادر کمک خواهد ب اکنون آن برادر دیگر صاحب پول شده و می
 است؟  ممکن 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 



 785  کتاب الطالق

کند یا بگیرد زنش یک   که سوگند خورده از برادر دیگرش پول طلب  اگر برادري
 کند.  تواند در عدت بدون نکاح جدید به زنش رجوع شود می طالق رجعی می

مرتبه دوم و سوم پول گرفت  : اگر یعنی ،شود و با یکمرتبه پول گرفتن سوگند تمام می
 شود. طالق دیگري بر همسرش واقع نمی

 الدر: يما فـو

 .»ه.ا ذا وجد الرشط مرةإفيها لكها تنحل أی تبطل ايلم� ببطالن اتلعليق و«

 :  الشامية يفو

 �أی تـنت� وتتـم و» أی تبطل ايلم�«:  قوهل «
ٌ
ذا تٌمت فال يتصور احلــنث ثانياً اال

 ].ط کویته2/544ط بیروت. 3/352 :محتارـرد ال[ . » بيم� أخری

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 / در تعداد طالق شک دارد  طالق مکره

 : فرمایند عـلماي دین در مسئله ذیل چه می
بیابان بردند و تا سه ماه  گرفته و به ،  ز مردمان بنده را به اتهام دزدي مال ا  بعضی

:  گفتم . و من در جواب  ام کنید من این مال را دزدیده شکنجه دادند و گفتند: شما اعتراف 
. باالخره مرا با داغ دادن بر جسم و  کنم من از مال شما خبري ندارم چطور اعتراف 

 شکنجه دادند.  ، سخت ب و چوب زدنانداختن بر آفتا
کنم و به بنده گفتند: شما  می کنید بنده اعتراف ونکه شما اجبار می: چ باالخره بنده گفتم

کنید و نگویید که مـرا شکنجه   ، باید در آنجا اعتراف بریم را پیـش ریش سفید شما می
.  کردم اند زنم بر من طالق باشد، بنده قبول  اند، و بگویید: اگر گفتم مرا شکنجه داده داده

هایم را بستند و پیش  یک طالق گفتم یا بیشتر، بعد چشم که ناگفته نماند یادم نیست 
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، من بگمان اینکـه نزد ریش سفید خود  کن کسی دیگر بردند، و گفتند: حاال اعتراف 
کسی دیگر است سپس  هایم را باز گردند دیدم این  ، بعد از آن چشم کردم هستم اعتراف 

.  : بله د؟ بنده بخاطر ترس گفتمای آن شخص از من پرسید: شما به میل خود اعتراف کرده
بعد از آن مرا بردند و بعد از مدتی موفق به فرار شدم و پیش ریش سفید طایفه خود آمدم 

 .  که این اعتراف به علت شکنجه بوده است کردم  ل را براي او عرض  در اینجا حقیقت حا
 شود یا خیر؟  که آیا زنم طالق می  حال سؤال من اینست

 ملهم الصواباجلواب باسم 

چه هنگام را با ریش سفید خود گفتهاید اگر در صورت مسئوله چونکه شما واقعه
 شود. می تعلیق طالق بر شما جبر و اکراه بوده باز هم طالق واقع

 .»جعل يم� به اتت طالق ىلع« و يف الدر:

 ويف الشامية:

اد به تعليق مرـالأي بالطالق، وفاعل اتت ضم� ايلم�، و» يم� به اتت« قوهل:«
د ر[ .»ن يقول ان يقول ان لكمت ز�داً فزوجيت كذاأ �راه ىلعأذا إيشء كما  الطالق ىلع

 ].2/458 :محتارـال

اید پس خوب فکر کنید و هر جانبی را  دانید که چند طالق گفته شما نمی اگر واقعاً
جیح ندادید ترجیح دادید بر آن عمل کنید اما اگر با وجود فکر و تدبر، هیچ جانبی را تر

پس با توجه به حساس بودن مسئله بهتر این است که به زن رجوع نکنید و او را رها کنید 
اید  با وجود این اگر قبالً رجوع کردهزیرا مسئله دیانت است باید خوب احتیاط نمود، اما 

کنید که یادم کنید قضاءاً جایز است، لیکن باید نزد زن خود سوگند یاد  نمی و زن را رها
 ام. نیست چند طالق گفته

 يف الدر:و

 .»لو شك أطلٌق واحدة أو أ�رث ب� يلع األقٌل «
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 يف الشامية:و

 » األقٌل  ب� ىلع« قوهل:«
ٌ

أن �ستيقن باأل�رث أو ي�ون  أي كما ذكره اال سبيجايب، اال
 �رب ظنٌه.أ

ذلك و�ن استو�ا عمل بأشد  ،وعن اإلمام اثلا�: إذا اكن ال يدري أثالث أم أقل يتحرى
از�ة«عن » أْشباه«عليه.  ولعلَّه ألنه يعمل  :قال ط: وىلع قول اثلا� اقترص قاضيخان». الزَبّ

 .هباالْحتياط خصوصاً يف باب الفروج ا
يانة ل ىلع القضاء واثلا� ىلع ادِلّ ُت: و�م�ن محل األَوّ

ْ
لة ال ،قُل

َ
متون يف ـو�ؤ�ده َمْسأ

لق واحدة و�ن ودلت أنىث فأنت طالق ثنت� باب اتلعليق لو قال: إن ودلت ذكراً فأنت طا
 :محتارـرد ال[ .»فودلتهما ولم يدر األول، تطلق واحدة قضاء وثنت� ت�هاً: أي ديانة

2/492.[ 

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 تلفظ طالق اکراهاً و اخبار آن اختیاراً

 یند علماي دین در این مسئله:فرما می چه
کشند،  می برند و بعد از اینکه یکی از آنها را می گروهی ناشناس دو نفر را به بیابان

کنند که به طالق ثالثه قسم بخورد که اگر راز آنها را فاش کرد، زنش  می دومی را اجبار
حوي از او آمده به نطالق باشد. حاال که این مرد نجات پیدا کرده و در بین اقوامش 

 است. اند و قضیه را کامالً توضیح داده اعتراف گرفته
 شود یا خیر؟ می بفرمائید آیا زنش طالق

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 شود. می در صورت مذکور اکراه مؤثر نیست و طالق ثالثه واقع
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 يف الدر:و

 .»�م� به أتتما يصح مع االكراه، فقال: و نظم يف ابلحر:«

 يف الرد:و

مراد به تعليق الطالق ـالأي بالطالق وفاعل أتت ضم� ايلم� و» يم� به أتت«: قوهل«
 ].2/458 :محتارـرد ال[ .»ان لكمت ز�داً فزوجيت كذا ن يقول:أ ذا اكره ىلعإيلع يشء كما 

 علم بالصوابأواهللا 

 -هعفا اهللا عن-خدانظر 
 .شه19/2/1377داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 بار طالق همسرش را نوشتبا اج

 فرمایند علماي دین در مسئله ذیل:  می چه
یقاع طالق ثالثه هشت نفر شخصی را گرفته و خوب کتک زده و او را مجبور به ا

اند، آن مرد با خط خود نوشته است که: زنم طالق ثالثه است. حکم  همسر خویش نموده
 طالق این شخص مکروه چیست؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، لفظ طالق را نیز تلفظ  در صورت مسئوله اگر شخص مکره در وقت نوشتن طالق
 .  گشته است ، و به حرمت مغلظه حـرام  نموده است همسرش طالق ثالثه شده

 الدر: يفو

 ].2/456 :مختار مع الردـالدر ال[ .»اً و مكرهألك زوج بالغ اعقل ولو عبداً  �قع طالق و«

 شود. ست همسرش طالق نمی نوشته ا ه فقط طالق را، بلک اما اگر تلفظ نکـرده

 : الشامية يفو

ت مقام ألن الكتابة اقيم ،، ال تطلق �ره ىلع أن ي�تب طالق امرأته فكتبأفلو  «
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 ].2/457 :محتارـرد ال[ . »ال حاجة هنا. كذا ىف اخلانيةالعبارة باعتبار احلاجة و

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 راالفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهداندا

 برو تو مادر و خواهر من هستی 

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
اگر فردي به نامزدش بعد از ایجاب و قبول در حضور شهود و تعیین مهر مبلغ سه 

ؤجل براي ثبت دو میلیون تومان براي اثاثیه خانه و یک میلیون تومان م میلیون تومان (
و این لفظ را دو بار »  برو تو مادر و خواهر من هستی «گوید:  ) قبل از مقاربت می محضري
 . » تو مرا بکار نیستی : « کند، مرتبه سوم می گوید تکرار می

 را مرقوم فرمایید. خواهشمندم جواب آن

 اجلواب باسم ملهم الصواب

در »  مادر و خواهر من هستی «یرا لفظ  گشته است ز منکوحه این فرد بر وي طالق بائن 
،  د و چون غیر مدخول بها است شود و بر آن تصریح دار عرف به عنوان طالق استفاده می

گردد. و لفظ  شود و چون عدت ندارد طالق دیگري واقع نمی یک طالق بائن واقع می
 . لغو است»  مرا بکار نیستی «

نویسد:  ظه اهللا در احسن الفتاوي میحضرت موالنا مفتی رشید احمد لدهیانوي حف
فقط براي ایقاع طالق متعین هستند و استفاده »  : خواهر و مادر منی یعنی «امروزه این الفاظ 

 ].5/186 :احسن الفتاوي [ شود. ، طالق واقع می شوند، لذا بدون نیت می

ذلك ثلاثلة ول بها) باألو� ولم تقع اثلانية وا ت (أی غ� مدخوفان فرق الطالق بان « 

، وقعت  نت طالق واحدة و واحدةأ : « ذا قالإ. و�ذا  ، طالق ، طالق نت طالقأ: « مثل ان يقول
 ].1/373 :اهلندية[ »اهلداية . كذا يف » واحدة
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تواند با نکاح  خواهند با یکدیگر به زندگی زناشویـی ادامه بدهند، شوهر می اگر می
ه نکاح خود در آورد، و اگر خانم راضی نبود ریه جدید خانم را دو مرتبه بهجدید و م
 تواند او را مجبور کند. شوهر نمی
از یک ونیم میلیون تومان است به خانم   ر حال نصف مهر قبلی راکه عبارتهو در 

 بپردازد.  

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .شه14/2/77 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

خانمش طـالق  ،: طالقی گوید: من همسر شما هستم گفت ه میزن بیگان
 شود  نمی

 : من همسر شما هستم در صورتی کرد و گفت : اگر زنی به شخص دیگري تلفن  سؤال
شود یا  آیا زنش طالق می ،، آن مرد در جواب وي گفت: تو طالقی که همسر او نیست 

 خیر؟

 ملهم الصواب  اجلواب باسم 

که همسر او  ، معلوم شده  گرفته  که تلفنی با او تماس  زیرا متکلم شود زنش طالق نمی
 باشد.  . بلکه ادعاي دروغین نموده است و محل طالق منکوحه می ده نبو

 الرد: يفو

أي ولو معتدة عن طالق رجيع أو بائن غ� ثالث يف حّرة  »و�له املنكوحة«قوهل: «
 ].2/452 :محتارـرد ال[ . »وثنت� يف أمة

ابلحر  . كذا يف ليست بامرأته لم تطلقها وو قال امرأيت عمرة أم ودلي هذه غ�ول«
 ].1/359: اهلنديه[ . »الرائق

 علم بالصوابأواهللا 
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 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 ، خواهر و مادر منـی  طالق 3، 2، 1:  بـه همسرش گفت

 : ر مسئله ذیلفرمایند علماي دین د چه می
. حکم شرع  ، خواهر و مادر منی ، طالق دو و سه  ،: یک ام بعد از دعوا این حرف را زده

 را بیان فرمایبد. 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 . با ذکر این الفاظ خانم شما طالق ثالثه مغلظـه شده است

 : اخلانية يفو

ثالثاً : طلقـت  /ال صدر الشهيدق»  ترا سه : « أو قال»  ترا ي�ى «رجل قال المرأته  «
  ، قال موالنا  : ال يقع الطالق / قال ابو القاسم » تو، سه «  :أو قال » تو یکی «  :لو قالو

حالة  حال مذاكرة الطالق أو يف اكن ذلك يف ن إ،  ن ي�ون اجلواب ىلع اتلفصيلأ�نبىغ و
. »لو قال بالعر�ية أنت واحدةما ك ان لم ي�ن ال يـقع اال بـابلينة ، و الغضب يقع الطالق

 ].1/464: اخلانيه[

که قرینه قوي بـر   کی نیستدر اینجا گرچه اضافت صریحه بطرف زن نیست مگـر ش
 معنوي وجود دارد. اضافت
بواسطـه ذکر طالق بعد از عدد سهل او : . 

دو و  ،  : یک کنند. یعنی ، بلوچها اغلب با این الفاظ طالق واقع می : به قرینه عرف دوم
 .  سه

 . : حالت غضب سؤم

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
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 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 اگر زن من سوار ماشین شما شود یا در خانه شما بیاید در جمع فرزندانم باشد

در اگر زن من به ماشین شما سوار شود یا  «:  : شخصی به برادر خانم خود گفته سؤال
 . »خانه شما بیاید در جمع فرزندانم باشد

اگر ماشین و منزل را فروخت و ماشین و منزل دیگري خرید و زن سوار شد آیا طالق 
 شود یا خیر؟ واقع می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

میان مردم براي طالق و در» در جمع فرزندانم باشد «شوهر در صورت سوال شده قول 
 .  ر کالم او لغو استهشود، لذا در ظا نمی نیز براي اظهار استفاده

لیکن اگر زن او به ماشین برادرش سوار شد یا در منزل او داخل شد شوهر احتیاطاً 
 . کند. و حکم ماشین و منزل قدیم و جدید یکی است  تجدید نکاح

له العالمة الشامی يف  محتار:ـرد ال كام فصٌ

 محتار،ـرد ال[ .» زالت بببع أو طالقم : حلف ال ي�لم عبد فالن أو عرسه ث مطلب «

 ].ط کویته3/116: االميانکتاب 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 خورد  سوگند به طالق خورده که از منزل مادر زنش چیزي نمی

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
.  که اگر از منزل مادر زنم چیزي را بخورم زنم به سه طالق کرده  گند یادشخصی سو

 راه حل آن را بیان بفرمائید تا از سوگند خاتمه یابد و طالق مغلظه هم واقع نشود. 
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

که قسم خورده) زن خـود را در طهر یک  کسی که حالف (  راه حل آن چنین است
سه  را به حال خود رها کند تا عدتش تمام شود بعد از اینکه عدتش (طـالق بدهد و او 

سید از طعام منزل مادر زن خویش بخورد در اینصورت سوگند باال پایان  ) بپایان ر حیض
 یابد.  می

هاي منزل مادر خانم خویش مبادرت نمود، دو مرتبه  بعد از اینکه به خوردن خوراکی
 شود.  دیگر حانث نمی کند همسر خویش را مـجدداً نکاح 

خواهد زمان عدت همسرش طوالنی نشود پس اگر خانمش حامله و  اگر می تذکر:
بدهد و او را به حال خود رها کند   را یک طالق  ، خانمش باردار است قبل از وضع حمل

تا وضع حمل شود بعد از اینکه وضع حمل شد، برود از منزل مادر خانم خود چیزي 
زیرا هنگام  ،شود رسد ولی طالق واقع نمی ردن سوگند او به پایان میبـخورد بعد از خو

 کند.  و بعد خانم را مجدداً نکاح  ، زن در نکاح او نیست خوردن از منزل مادر خانم

 : اهلندية يفو

ان دخلت ادلار فانت  : « ا�لت ايلم�، بأن قال المرأته كملـغ� ال ان وجد يفو«
يقع   لمو ة ثم دخلت ادلار تنحل ايلم�  مضت العدلرشط ود افطـلقها قبل وجو  » طالق «

 ].1/416 :اهلنديه باب الطالق بالرشط. [»الاكيف ء كذا يف ىش

 يف الدر: و

ط ُمْطلقاً وتنحل ايلم� بعد وجود «  ـل�ن إْن وجد يف ال الرَشّ
ّ
ملك طلقت وعتق، و�َال

ار أن يطلقها واحد ،ال ة تدخلها فتنحل فحيلة من علق اثلالث بدخول ادَلّ ة ثم بعد العَدّ
 .  »ايلم� فينكحها

 يف الرد: و

ط يف اللمك أو ال كما يدل عليه الالَّحق ح. قوهل:  »مطلقاً «قوهل: «  أي سواء وجد الرَشّ
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ْطلق ال »ل�ن إن وجد يف اللمك طلقت«
َ
ة ملكـأ رد [ .»فََشَمَل ما إذا وجد يف العَدّ

 ].ط بیروت2/24 :ر الرائقكذا يف البحط کویته. 2/544 :محتارـال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

/ شهادت پدر براي دختر/ خودم را از زن و فرزند خالص  حکم منکر طالق
 کردم

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
: و سپس شوهر از خانه بیرون شده و  است  دارد که شوهرم مرا سه طالق داده زنی ادعا

 ات ببریم در جواب گویند: بیا تو را به خانه رود، اهل روستا به او می جاي دیگر مـی
. و نیز به پدر  روم ام و دیگر به آنجا نمی کرده  گوید: من خودم را از زن و بچه خالص می

.  ب اتفاق افتاده است. اینهمه ماجرا در ش ام گوید: من دخترت را سه طالق داده زن می
 . » ام من زنم را طالق نداده «گوید:  . شوهر می وقتی کـه صبح شده است

 شود که مسئله را طبق دستور شریعت اسالمی فیصله نمائید.  تقاضا می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

،  مرد و دو زن : دو مرد و یا یک در اینصورت اگر زن بر ادعاي خود گواه دارد یعنی
ه است و اگر زن شاهد و گواه ندارد  هی دهند پس زن بر شوهرش طالق مغلظه شدگوا

کند. و اگر این ممکن   تواند شوهر را با دادن مال راضی کند، با وي خلع پس اگر می
کند. پس جدا  تواند بدون جنگ و فتنه و فساد از شوهر جدا شده و زندگی  نیست و می

گر احتمال جنگ و فتنه و فساد است شوهر را سوگند شود و خـود را از او باز دارد، و ا
و اگر  ،تواند با او زندگی کند ، زن می و بعد از قسم»  ام من زنم را طالق نداده: « دهد که

 . گناهی نیست شود و بر زن هیچ  شوهر به دروغ قسم خـورده است شوهر گناهکار می
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  ].يالءاالقبیل باب  محتارــرد الو  مختارـالدر المأخوذ از [

، شهادت پدر  گوید که شوهر در جلوي من طالق را اقرار نموده است اینکه پدر زن می
شود و قطع نظر از  اعتباري ندارد و پذیرفته نمی  زن چون به نفع دخترش است لذا شرعاً

 ].الشهادةکتاب  :الدر املختارو  محتارـرد ال[ باشد. آن در اینجا نصاب شهادت تکمیل نمی

ام این  کرده  نزد اهل روستا گفته کـه من خودم را از زن و بچه خالص و اینکـه
 اللت صریح بـر ایقاع طالق ندارد.کلمات د

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 شخصی سوگند به سه طالق خورده که اگر در زمین پدرم سکونت ورزم 

 : د علماي دین مبین اسالم در این مسئلهفرماین چه می
که اگر در زمین پدرم سکونت ورزم زنم به سه  فردي به اسم رمضان سوگند خوده 

هاي خود را به داماد خویش به اسم زید، بعنوان  مقداري از زمین  . حال پدرش طالق
نموده است و  کپر نیز گرفته و اقدام به بستن و ساختن  را نیز تحویل  اش داده و آن سهمیه

، و  و متمایز از دیگران است  کرده که حد و مرز آن نیز مشخص  مدتی در آن سکونت
نت ورزد و در عوض زید  زید) سکو خواهد در زمین دامادشان ( ) می رمضان حال حالف (

هاي پدرش تصاحب کند (گویا در نتیجه مبادله زمین با زمین  سهمیه او را از زمیـن
شود  ساکن  است  بوده   که قبل از این مال پدرش  حالف در زمـین دامادشنماینـد) اگر  می

 شود یاخیـر؟  می بر او طالق   زنـش

 اجلواب باسم ملهم الصواب

شود، زیرا دیگر اضافت و  ) طالق نمی رمضان زید ساکن شود زن حالف ( اگر در زمین 
و از ملکیت او خارج شده  ، ) باقی نمانده مالک قبلی زمین به پدر حالف ( نسبت زمین 
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 . است

 الرد: يفو

ِفِه (ال ي�ِلّم عبده) أي عبد فالن (أو عرسه أو صديقه أو ال يدخل داره) أو  و�«
ْ
َحل

ال يلبس ثو�ه أو ال يأ�ل طعامه أو ال ير�ب دابته (إن زالت إضافته) ببيع أو طالق أو 
 .»ارِ عداوة (أو لكمه لم �نث يف العبد) و�وه ما ال يملك اكدلَّ 

 الرد: يفو

أي أو هبة أو صدقة أو إرث أو غ� ذلك. رم�. وهذا راجع للعبد وادلار  »ببيع«قوهل: «
الزوال يف اللك  أنه إذا أضاف ولم �رش ال �نث بعد»: ابلحر«وما بعدهما واحلاصل كما يف 

 ].3/117 :محتارـرد ال[ . »النقطاع اإلضافة

کند و حد و مرز او را جدا کند  ) هبه  رمضان (   شو نیز اگر پدر حالف زمینی را به پسر
کند حالف حانث نمی شود و زنش طالق  و تحویل او بدهد بعد از آن، در آن سکونت 

 گـردد.  نمی 

 :  يف الردو

قوله: (إن زالت إضافته) أي ولو إلى الحالف کما فی ال آکل طعامک هذا فأهداه له «

 ) 3/116:ملحتاررد ا».(فأکل لم یحنث فی قیاس قولهما

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 طالق بدون اضافت درحالت عصبانیت

 : مسئله در این  ین مبین اسـالم فرمایند علماي د می چه 
،  طالق ،  طالق شده  گیر شدم و بر عین ناراحتی از زبانم بــیرون خود در بنده با خانم 

خورم بنام خدا که هنگام  می  . و قسم ، طالق ، طالق طالق  ،: اگر نفهمیدي ز گفتم . با طالق
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همـین این  بود. بلکه  مقصودم ترساندن  خود را نداشتم و نه  الفاظ اراده خانم  اداي این 
 شدند.  بیرون   الفاظ از دهانم 

م طالق واقع شده آیا بر زن که از روي شرع و مذهب حنفی،  ، سؤال اینست اکنون
 ؟است یا خیر

 اجلواب باسم ملهم الصواب

زن به  ا بطـرف ر  زیرا شما طلالق ،شود طالق واقع نمی در صورت مذکور بر زن شما 
ام و همـچنین  من اراده طالق زن را نداشته  اید و قسم خوردید که صراحت نسبت نداده

  طرف زن باشد وجود ندارد. چنانکه در فتاوايب که دالٌ بـر نسبت طالق  اي  قرینه قویه

 فرماید:  می  الفصل السابع،  هندیه

، ال يقع اذا  مع حذف ايلاء ، » طالق  سه  منـی  اگر تو زن : « المرأته قال  يف الفتاوی رجل  «

 . »ي�ن مضيفاً ايلها حذف لم  ماـألنه ل ،  : لم انو الطالق قال

 يضاً:أفيه و

اينكت  : « لو قـال، و ، ال يقع » طـالق كاين «قال هلا: فرض�ها، و» لٌق�ط« :  ولو قالت «
 ].الفصل السابع 1/382 :اهلندية[ . » يقع ،» طالق 

نسبت طالق بـه طرف زن نباشد طالق واقع  شود که اگر  از این عبارات معلوم می
قرینه قویه گردد. البته اضافت طالق به طرف زن به صراحت الزم نیست، بلکه اگر  نمی

 . قرینه قویه هم بر چند قسم است، و  کافی است معنوي موجود باشد باز هم
انکه در فتاواي هندیه آمده است، چن : نیت ل او : 

:  ، ان قال : به سه طالق لم يظفر بها، فقال بالفارسيةسكران هر�ت منه امرأته فتبعها و «
الفصل  1/382 :اهلندية[ . »اخلالصة كذا يف . ان لم يقل شيئاً ال يقع، و عنيت امرأىت يقع

 ].السابع

کـه در فتاواي هندیه منقول است، چنان م سائل : اضافت در کال م دو : 
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.  »يقع اثلالث،  » دادم « : فقال،  » ، و مرا طالق ده ده  ، و مرا طالق ق ده مرا طال«:  لو قالت «
نه ذکري از طالق »  دادم «رد که گفته کالم م کالم زن هست و در در اینجا اضافت فقط در

، سه طالق واقع  چونکه در کالم زن موجود است است و نه ذکري از عدد او، لیکن 
 شود.  می

 :»مختارـالدر ال«، چنانکه عالمه شامی در حاشیه خود بر این عبارت  : عرف سوم

،  ىلع احلرامو لطالقىلع ا، و ، واحلرام يلزم� ظ الـستعمـلة الطـالق يلزم�من األلفاو «

اند که  تحقیق نموده است و بیان داشته ].2/469 محتار:ـرد ال[ .» فيقع بال نية للعـرف
 رود. می عرف از قرائن قویه بشمار
در جواب  اید. و نه  طالق را نداشته  اینجا چون شما نیت شود کـه  مکراً توضیح داده می

این الفاظ  که با اید. و نه عرف است  گفته ضافت طالق به طرف زن باشد، سؤال که در او ا
 . طالق بر همسرتان واقع نشده استاین داده شود بنابر  طالق

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 همسر  به   تفویض طالق

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
وقت صادر نمودن سند ازدواج شرایط قید شده در سند ازدواج را در مورد  زوجی در

توانـد به اذن دادگاه  که اگر یکی از موارد مذکور یافته شد، زن می  تفویض طالق به زوجه
به انتخاب هر نوع طالق خود را مطلقه نماید و نیز خود زن از طرف مرد وکالت دارد که 

و دادگاه به زن اجازه ثبت و ایقاع طالق  ط هم یافته شده کند و شرای  بر خود طالق واقع
ی نماینده دادگاه داد. آیا از نظر فقهاء و مفتیان عظام این تفویض و ایقاع هرا به همرا

 طالق درست است یا خیر؟ 
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

ول باشند قب اگر شوهر بعد از عقـد ازدواج این شرایط را که درباره تفویض طالق می
تواند بر خود طالق  می ، زن از شرایط پذیرفته شده کند، پس در صورت وجود شرطی  

کند و یا از طریق دادگاه اقدام نماید و اگر قبل از عقد ازدواج این شرایـط ذکر  واقع 
کند. و اگر این احتمال وجود دارد   تـواند بر خود ایقاع طالق شدند در اینصورت زن نمی

که شوهر از قبول این شرایط سر باز زند احتیاط   و قبول ممکن است که بعد از ایجاب 
که من خود را یا   که اول شرایط را مفصل ذکر کند بعد زن یا وکیل زن بگوید:  این است

دم کر  . و شوهر بگوید: من قبول فالنه را در نکاح شما در آوردم با این شرایط مذکوره
  پس تعلیق این تفویض صحیح است

 :  مـشيئهـالتنوير قبـيل فصل ال  رشح يوفـ

 . »مرها بيدها صحٌ أن�حـها ىلع ان  «

 الشامية:  يوفـ

ىلع ان أمری  ك: زوجت نفسـى من مرأة، فقالتـذا ابتدأت الإمـقيد بما  »صحٌ «قوهل «
نقل نموده و  البحر الرائقاز  /ابن عبارت را عالمه شامی(ر�د ألكمـا  بيدی اطلق نفىس

علـى أ�  ك: زوجت نفسـى من مرأة فقالـت ال ولو بدأ « : چنین است لرائقالبحر اعبارت 

 : قئالبحر الرا[.  »: قبلت ر�د فقال الزوجأطالق أو ىلع أن امری بـيدی اطلق نفىس كـلما 

ال يص� األمر . اّما لو بدأ الزوج التطلق و لت: قب ، فقال الزوج و ىلع ا� طالقأ  ].3/318

 ].2/526: محتارـرد ال[ . » الزباز�ةحر عن اخلالصة وبلا كما يف بيدها، 

 : بی الليث حتت قول العالئيةأنقل ابن عابدين وجه الفرق عن الفقيه 

ذا اكنت إة  ن ابلداءنصه أل...) و . الخ ذا قالإال إمـو� ىلع امرأة عبده ـال يقع طالق ال («
مرأة يص� ـذا اكنت من الإما ، ا اتلفو�ض قبل انلاكح فال يصحاكن الطالق و  من الزوج

اجلواب يتضمن . و ) » قبلت «مرأة: ـالكم ال ما قال بعدـن الزوج لاتلفو�ض بعد انلاكح أل
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»  كمر بيدو ىلع ان ي�ون األأطالق  كقبلت ىلع أن « :  ااعدة ما ىف السوال فصار اكنه قال
 ].462/ 2 :محتارـرد ال[ . » فيص� مفوضاً بعد انلاكح

 بالصواب علمأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 اجبار دیگران بدون تلفظ طالق نوشتن طالق با

 : ذیل فرمایند علماي دین در مسئله  چه می
، بنده  کنم  نامه زنم را که آنها نوشته بودند پاکنویس طالق هچند نفر مرا مجبور کردند ک

شود یا  بدون اینکه با زبان تلفظ کنم آیا بر همسرم طالق واقع می کردم  را پاکنویس آن
 خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اید طالق واقع  اید و به زبان اقرار نکرده نامه را بطور اکراه و اجبار نوشته اگر طالق
 شود.  نمی

 : الشامية يفو

راه ىلع اتللفظ بالطالق فـأَنّ ال» ابَلْحر« و� «
ْ
لو أ�ره ىلع أن ي�تب طالق مراَد اإلك

جة وال حاجة هنا، امرأته فكتب ال تطلق، ألَنّ الكتابَة أقيمت مقام العبارة باعتبار احلا
 ].2/457 :محتارـرد ال[. »كذا يف اخلانية

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
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 ون شو، برو به خانه پدر خود خانه بیر : از همسرش را گفـت

 : اسالم در این مسئله  فرمایند علماي دین مبین چه می
من بر سر خود نفت  که یکی از همسران  ، و در خانه نشسته بودم  بنده دو همسر دارم

از خانه  : « او گفتم ، بنده هم ناراحت شدم و به  ریخته و قصد آتش زدن خود را داشت
که اکنون   و منظور از این الفاظ اراده طالق نبوده است» پدر خود بیرون شو، برو به خانه

که وقتی پدر و اقوامش بیایند، در حضور آنها او را از خود   طالق شود. البته اراده داشتم
 . جدا کنم
 ؟ شود که بیان دارید تکلیف شرعی من چیست ، تقاضا می حال

 اجلواب باسم ملهم الصواب

آیند  بشمار می»  کنائی طالق «اید در اصطالح فقهاء الفاظ  کرده که شما استفاده الفاظی 
بائن واقع  داشته باشد یک طالق  که در حالت غضب و عصبانیت اگر کسی اراده طالق 

 شود.  نمی واقع   شود و با تکرار این الفاظ بیش از یک طالق می

 ].2/510 :مع الردمختار ـدر ال[ . »ابلـائن ال يلحق ابلائن« : مختارـالدر ال يفو

 الن براي شما دو صورت وجود دارد: ا
ع طالق  اید باید قسم بخورید که من با ایـن الفاظ اراده ایقا اگر اراده طالق نداشته  -1

شود، و نیاز به تجدید نکاح هم  فی الحال را نداشتم پس بر زن شما طالق واقع نمی
 .  نیست
،  گردد که با تجدید نکاح  می  الق بائن واقعاید، تنها یک ط اگر اراده طالق داشته -2

 گیرد.   همسرتان مجدداً منکوحه شما قرار می

 علم بالصواب أو اهللا 

  -عفا اهللا عنه  -خدا نظر 
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 طالق دادن در حالت دیوانگی 

 :  ذیل فرمایند علماي دین در مسئله  چه می
، البته در وقت ایقاع  کردم فر برگشته بودم و بر زن خود طالق ثالثه واقع بنده تازه از س

 .  ام لت دیوانگی و جنون داشتـم که در حالت عادي و اصلی نبوده طالق حا
 خواهشمندم که حکم شرعی را درباره بنده بیان نمایید.

طالق حالت  دهم که ایشان در وقت ایـقاع دارد: بنده گواهی می : اظهار می ل شاهد او
ام شما نیز زن خود را  : من زن خود را طالق داده ، حتی به بنده گفت اشت دیوانگی د

: شما دیوانه هستید من دیوانه نیستم و پیش از این حالت  گفتم  طالق دهید! در جوابش
 .  دیوانگی داشته است

نگی داشته و دهم که ایشان در وقت طالق دادن حالت دیوا گواهی می  : بنده م شاهد دو
 . شده است قبل از این نیز حالت دیوانگی بر وي طاري می

که ایشان در وقت طالق دادن حالت دیوانگی داشت   دهم : بنده گواهی می شاهد سوم
 و قبل از این نیز حالت دیوانگی داشته است.

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اید و  لت دیوانگی داشتهآید که در وقت ایقاع طالق حا میاز اظهارات باال چنین بر

احسن «شود. چنانکه در  این طالق واقع نمیکنند، بنابر نیز شما را تأیید میاهان  گو

  ].5/162 :احسن الفتاوي[ . در جواب چنین سوالی نوشته شده است »الفتاوی

 نقل ابن عابدين عن اخلريية حتت قول الدر: 

ته ثالثاً يف �لس القايض وهو وسئل نظماً فيمن طلق زوج .)القاموس دهش.. �و («
مغتاظ مدهوش، فأجاب نظماً أيضاً بأن ادلهش من أقسام اجلنون فال يقع، و�ذا اكن يعتاده 

 ].2/463 :محتارـرد ال[ . »رف منه ادلهش مرة يصدق بال برهانبأن ع

 قال يف تنقيح الفتاوي احلامدية:و
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 .  »-رمحهم اهللا تعايل - كما رصح بذالك العلماء احلنفية بيمينه  قوهل  القولو«

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ن  دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدا

 حـکم تعلیق طالق قبل از نکاح

 : فرمایند عـلماي دیـن در این مسئله چه می
عد اگر گوید: از این تاریخ بب خواهد بـراي هنده داماد شود، قبل از دامادي مـی زید می

کند. و بعد دو  . و بعد از مدتی هنده را نکاح می . هنده طالق است از هروئین استفاده کنم
، و او می گوید: من تریاك  کشیده است نفر زن شهادت دادند که این آقا در خانه ما تریاك 

 . . و حاال هم معتاد نیستم ام و قسم من براي هروئین بوده است ام چون مریض بوده کشیده 
 ؟ لطف نموده بفرماید حکم نکاح همسـرش چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب
این اثري بر او بنابر ،این تعلیق که پیش از ایجاب و قبول صورت گرفته، لغو است

که  زیرا که براي صحت تعلیق طالق شرط اینـست کـه هر زمان زنی ،شود مرتب نمی
طالق را بطرف ازدواج وي در آینده  کـرده است در نـکاح او باشد یا طالقش را معلق 

 . ق بکند آن تعلیق لغو است جنبیه اگر تعلیق طالانسبت دهد، براي زن 
 :الدر يوفـ

 ة إيلهحته أو معتدته إن ذهبت فأنت طالق، أو اإلضاف كقوهل لـمنكو  كملـرشطه الو «
ْجنبية إن زرت ز�داً فأنت طالق فنكحه ن�حتك فأنت طالق كإن

َ
ا فلغا قوهل األ

 ].ط کویته2/537 :مختار مع الردـالدر ال. [»فزارت...

 علم بالصوابأو اهللا 
 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 

 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 اگر تا فردا یـا پس فردا پول را نیاوردم زنم طالق است 

 : فرماید علماي دین در این مسئله چه می
که به بکر داده بودم و عمویم جلوي آن را گرفته بود، زمینی   اینجانب زید راجع به

 000/50ر قرار بـر این شد که من مبلغ  م و پش از تبادل نظ کرد پـیش او رفته بحث 
م و به امید این که فردا یا پس فردا این ها بدهتومان سهمیه بـرادر و خواهرانم را به آن

ا ندادم هپس فردا مبلغ فوق را نیاوردم و به آنـاگر تا فردا یا  : « ، گفتم کنم مبلغ را پرداخت 
اما  ،»از این سخنان نگو : « خ کرده گفتکدخداي محل من را توبی ، آنگاه  » زنم طالق است

  . سپس ق را تکرار نمودم س بیرون رفتـم و مجدداً اسم زنم را بـردم و طال من از پاال
 بشود.   بتکه بیش از این صح  کدخدا جلوي مرا گرفت و نگذاشت 

که دو چک  ، بدین شرح  تومان 000/50دم روز دوم مبلغ  و چون سوگند خورده بو
تومان پول نقد   5000و  تومانی 5000تومانی و یک سپه چک  000/20مسافرتی بانک ملی 

که این  ، ولی من به او گفتم  ، اول او آنها را برداشت ام بردم نامـادري  برداشته و پیش
ام به من گفت شما  پس نامادري ،اي هستند که آنها را ببرند و نقد کنند نهگو ها به  چک

ام بدهید و بقیه را براي  مان از اینها را به عمه تو 000/20خودتان آنها را ببرید و نقد کنید و
 . ما اجناس ضروري خریده و باقی را بیاورید و موضوع ما و شما خاتمه یافته است

که روز قبل نسبت به او  او رفتم   کردن عــمویم پیشمن به خاطر خوشنود   سپس
قسم یاد شده بود ، مجدداً به او گفتم مبلغ پولی که دیروز بر آن  داده بودم نخشونت نشا

. خالصه  در و خواهرانتکـاري ندارم تو بدان و برا : من  دارید. او گفتام شما بر آورده
 کرد. میان مردم شـایع در و پس از پنج روز موضوع قسم رانداشت پول را بر

 لطفاً مسئله را توضیح دهید و حکمش را بیان نمائید. 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 شود:  از اظهارات آقاي زید امور ذیل فهمیده می
و او  ،است ده و به نامادري خود تـحویل دادهها را آور ل اینکه راس وعده خود پو -1
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برده و در اختیار او گذاشته اما وي تحویل  عموي خود  نموده است و بعد پیش  قبض
 .  نگرفته است

 : ، لذا حکـم مسئله به شرح ذیل است ق را دوبـاره تکـرار نموده است وي لفظ طال -2
اش را ایفا.  زیرا که وعده ،گردد شود و زنش طالق نمی حانث نمی  آقاي زید در قسمش

نموده است و   ا را قبضه، و او آنـ ادهها را به نـامادري خود تحویل د ه است و پول نمود
 کنند. ا را نقد شمار میهاند در عرف آنـ هائیکـه بصورت چک مسافرتی بوده پول

 مختار:ـالدر ال يفو

ي�ن   اال راد قبضه، وأ�ذا يرب لو وجده فاعطاه فلم يقبل فوضعه حبيث تناهل يده لو و «
 ].3/146 :مختارـالدر ال[ . » كذلك ال يرب. ظه��ة

 : يضاً فيهأو

ما يرده بنت  ز�وفاً و قضاه نبهرجة ما يرده اتلٌجار وحلفه يلقض� دينه ايلوم، ل يرب يف «
 .»، أو مستحقة للغ� مالـال

 : قال ابن عابدينو

ْصله نبهره وهو احلظ: أي حظ هذه ادلراهم من  »نبهرجة«قوهل: «
َ
هذا غ� عر�. وأ

ة أقل وغشه أ�رث وذلا ردها اتلجا مسهل منهم يقبلها ـر: أي الُمْستَْقيص منهم والالفَضّ
مغشوشة يتجوز بها ـمجع ز�ف: أي كفلس وفلوس. ِمْصباح: و� ال »أو ز�وفاً «قوهل: » نهر«

 ما هو يف اغية  »مالـما يرده بيت ال«مال.... قوهل: ـاتلجار و�ردها بيت ال
ّ
ألنَّه ال يقبل إَال

 .]3/145 :محتارـرد ال[ . »اجلودة. قهستا�

 علم بالصواب أو اهللا 

 - عنهعفا اهللا -خدا نظر 
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 : از این لحظه به بعد بمنزله خواهوم هستی به زن گفت

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
. و زن  فردي به زنش بگوید: از این لحظه به بعد توي خانه بمنزله خواهر من هستی

 : از این لحظه به بعد به من مادر نگوئید بلکه عمه بگوئید. طاب به فرزندان گفتخ
کردن به همسر بود  گوید: بواهللا که منظور بنده از این حرف فقط نزدیکی  ر میهو شو
 . نه طالق

 لطف فرموده و مسئله فوق را حل بفرمائید. 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

: قبل از اینکه با خانم خود  شود، یعنی واجب می در اینصورت بر شوهر کفاره ظهار
مقاربت کند باید دو ماه پی در پی روزه بگیرد بشرطیکه در وسط این دو ماه با خانم خود 

چه مسافر هم باشد و نیز در وسط ه هیچ عذري روزه را ترك نکند اگرمقاربت نکند، و ب
کرد یا با   ماه روزه را تـركاگر در وسط این دو  ،این دو ماه رمضان و عید واقع نشود

خانـم خود مقاربت نمود، روزه گذشته او اعتباري ندارد باید از سر نو دو ماه کامل روزه 
 بگیرد.

 : اهلندية يفو

ان نوی نوی فان نوی الطالق وقع بائناً و� أو كأ� يأنت ىلع مثل ألو قال هلا و «
ان نوی اتلحر�ـم اختلفت ....وفتح القدير . هكذا يف الكرامة أو الظهار فكمـا نوی

 ].1/507 :ههندی[ . » الصحيح انه ي�ون ظهاراً عند اللكات فيه والرواي

 : رشحهالتنوير و ويف

ايام ن� عن صومها، فان ع� قبل السيس ليس فيهما رمضان و.... متتاب صام شهر�ن «
 ].2/631 :حتارمـرد ال[ . » أفطر بعذر أو بغ�ه أو وطئها فيهما مطلقاً استأنف الصوم

 علم بالصواب أو اهللا 
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 خدا نظر عفا اهللا عنه
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهد

 طالق در حالت عصبانیت 

 : د علماي دین راجع به مسئله ذیلفرماین چه می
، و به  ، و هنگامی که برگشته شخصی بـراي دفن یکی از خویشاوندان به قبرستان رفته

هاي  که دو خانمش با همدیگر جر و بحث دارند و به یکدیگر حرف بیند خانه رسیده می
 گویند. می ناروا و ناجایز

، اما باز هم  دهم گوید که ساکت باشید، ورنه شما را طالق می  این فرد چـند مرتبه می
کـرده   هاي خود خطاب ، و به زن شوند و باالخر این شخص به خشم آمده آنها ساکت نمی

و این جمله را سه مرتبه تکرار نموده و بعد از دقایقی » سه طالق هستید شما هر : « گفته
 . ، عصبانت بوده است که این کار خوبی نبوده و سبب آن  متوجه شده

 شود در مورد این مسئله تحریر بفرمایید آیا طالق واقع شده یا خیر؟  تقاضا می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

قاع ، ولی باز هم ای حالت غـضب و ناراحتی بودهر  چه شوهر ددر این مسئله اگـر
 شوند. ثه مغلظه می این هر سه خانمش طالق ثالباشد بنابر ق وي نافذ می طال

 : الفقه االسالمی قال الزحيلی يف

، بان وصل  شتد الغضب ذا اإ: يفهم ما ذكر ان طالق الغضبان ال يقع  طالق الغضبان «
ىل درجة يغلب إال يقصد، أو وصل به الـغضب و�فعل ول  درجة اليدری فيها ما يقو  ىلإ

حالة  ، فان ٌظل الشخص يف هذه حالة نادرة، و أقواهل وافعاهل االضطراب يفعليه فيها اخللل و
ن ، أل لك طالق يصدر عن الرجل  هذا يغالب يف، و ما يقول فيقع طالقهـل كادراوىع و

خذ مال بغ� حق أوقتل نفس و�فر   حال غضبه بما يصدر منه من الغضبان ملكف يف
محتار البن ـو كذا يفهم من عبارة رد ال. 7/365:  ادلتهالفقه االسالمی و[ .»غ�هاالق وطو
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مفـتني للشيخ ـامداد ال. 2/405 :/امداد الفتاوی للتهانوی يفو. 2/463:  /عابدين الشامی

 ]. 593: ص /مفتی حممد شفيعـال

 علم بالصواب أو اهللا 

 -اهللا عنه عفا -خدا نظر 
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

  ، زن طالق باشم »کلما«: اگر فالن کار را کردم  راه حل شخصی که گفته

 فرمایند علماي دین در مسئله ذیل: چه می
ن کار را کردم  اگر من فال «گوید:  گذارد و می می اگر شخصی مجرد با دیگري شرط

کند،  سوي ازدواج نمی برد، و مضاف بـه لفاظ را بکار میمین ا، فقط ه ق باشم کلما زن طال

 ». كلٌام تزوجت امرأة فهی طالق«که بگـوید:  

، حکمش  است یکه شرط فوق الذکر را انجام دادهاکنون ازدواج کرده است در حال
 ؟  چیست

 تواند تواند ازدواج کند یا خیر؟ اگر می ؟ آیا می حکمش چیست اگر ازدواج کرده باشد
 ؟  یطی با چه شرا

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ها به عرف مردم آنجا تعلق دارند، در این جمله قسم دو احتمال وجود  این نوع قسم
 دارد. 
، در اینصورت هر  » که من بگیرم طالق است هر زنی : « که این بوده   این مقصدش -1

و مرتبه اگر همان منکوحه شود، اما د کـرد یک طالق واقع می  زنی را که ایجاب و قبول
 شود. ق واقع نمی کند طال قبلی را نکـاح 

 :  قال ابن عابدين الشامی حتت قول الشارح

من �نَّه » ابلحر«(و�ذا لك امرأة) أي إذا قال: لك امرأة أتزوجها طالق، واحليلة فيه ما يف «
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الق عليها، يزوجه فضو�، و�� بالفعل كسوق الواجب إيلها، أو يزتوجها بعدما وقع  الَطّ
 ].2/537 :محتارـرد ال[ . »هألَنّ لكمَة لك ال تقتيض اتلكرار ا

، در اینصورت  این بوده که هر وقت ازدواج کنم زنم طالق است  اینکه منظورش -2
کند در  شود و لو اینکه یک زن را چند مرتبه نکـاح  می کند طالق واقع  ر موقع که نکاح ه

 گردد.  شود و بعد از مرتبه سوم مغلظه می یق واقع م هر مرتبه یک طال
: نزد  که ق در اینصورت و صورت قبلی چنین است  پس راه حل براي عـدم وقوع طال

خواهد در فالن جا  می شخص عالم و با خبر از این نوع مسائل برود. و بگوید که دلم
را وکیل خود  توانم نکاح کـنم و نه کسی ام خودم نمی ازدواج کـنم اما چون قسم خورده

نکاح حالف را   را وکیل خود قرار بدهد، و هرگاه آن شخص آن  . بدون اینکه قرار بدهم
کند  در جایی بست و سپس به او خبر رسید با زبان چیزي نگوید بـلکه در عـمل قبول 

: مبلغی از مهر یا کل مهر را بفرستد یا اینکه در کـاغــذي قبول نماید بدون اینکه  یعنی
 را بخواند. کلمات

 الدر:  يف و

 منه الكتابة خالفاً البنفزوجه فضو� فأجاز بالقول حنث و�الفعل و حلف ال يزتوج «
 .» . خانية سماعة ال �نث به يفىت

 الرد: يفو

كبعث املهر أو بعضه �رشط  »بالفعل«:  قوهل  .... قبلتكرضيت و »  فأجاز بالقول«:  قوهل «
أی من الفعل ما لو اجاز  »منه الكتابة«:  قوهل .... س �رشطان يصل ايلها و قيل الوصول لي

 ].3/150 :محتارـرد ال[ . » بالكتابة

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
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 مطلقه بعد از هفتاد روز اقدام به نکاح ثانی نمود 

 : ه ذیلفرمایند علماي دین در مسئل چه می
ر سه سال و اندي او را ه، شو ر بیرون شده و به خانه پدرش رفتههدختري از خانه شو

رش را هرا طالق داده و م بدون خرج و مخارج رها کرده و بعد از مدت مذکور آن
، راجع  روز به نکاح دیگـري در آمده 70. و آن دختر بعد ازگذشت  پرداخت نموده است

که   دیم ولی امام جمعه قبول نکرده کر  ه محترم محل مراجعهبه این موضوع به امام جمع
روز  70عقد دختر نامبـرده را با پسر منعقد کند، در حالیکـه از وقت طالق تا نکاح ثانی 

 . گذشته است
 .  از علماي کرام تقاضاي همکاري و راهنمایی داریم

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، اقدام به نکاح نموده است  از وقت طالق چونکه زن بعد از تمام شدن هفتاد روز
باشد تمام شده و الزم نیـست که  که عبارت از سه حیض می  شود که عده زن معلوم می

،  ح دال بر انقضاي عده استبلکه اقدام به نکا ،ام تمام شده است زن بگوید که عده
 باشد. این نکاح ثانی درست میبنابر

 حتار:قال ابن عابدين الشامی فی رد الـم

يت الخ«قوهل: « ة ال ينحرص يف إْخبارها، بل  »قالت مضت عَدّ اعلم أن انقضاء العَدّ
ة، فلو قالت بعده: لم  ي�ون به و�الفعل، بأن تزوجت بآخر بعد مدة تنقيض يف مثلها العَدّ

 :محتارـرد ال[ . »حبر عن ابلدائع«تنقض، لم تصدق، ألن اِإلقْدام عليه ديلل اِإلقْرار. 

3/150.[ 

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 زه علمـیه دار العلوم زاهدان  دار االفتاء حو
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 همسر خود را طالق داده به شرطی که بـا دیگري نکاح نکنـد 

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
ه خود که زوج  کنم من اقرار می «زن خود را با این الفاظ نوشته است  هشخصی طالقنام

 . که او را به نکاح زید ندهند و گرنه طالق نیست دهم  می را با این شرط طالق
که او رابه فرد مذکور ندهند،   است به این شرط از آن همسر خود را سه طالق داده بعد

 . لطفا حکم مسئله را بیان فرمایید. اگر دادند از طرف من طالق نیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که در اینصورت االن طالق واقـع  اند کور اگرچه بعضی از علماء فرمودهدر صورت مذ
شود.  ، طالق واقع می اش زندگانی شود مگر پیش از موت شوهر و در آخرین لمحه  نمی

 چنانکه صاحب التحریر المختار درباره همین مسئله نوشته است.

ر ان هاألظو،  قشة�اجلملة فجميع ما قيل يف جواب هذه احلادثة ال �لو عن مناو «
مختار ـالتحرير ال. [» ىلع عصمته�آخر جزء من حياتها و يتطلق فـاتلعليق صـحيح و

 ].2/223 :للرافعي

 شود. که در اینصــورت االن طالق واقع می  اما صـحیح و راجـح این است

 : الرد حتت عنوان تنبيه يفو

لـمـرشدی انه سئل عمــن محقق عبـدالرمحـن اـ� فتاوی الاكزرونـى عن فتاوی الو «

أن مراد الزوج بهذا  فاجاب ال خفاء يف»  أنت طالق ان لم تزتوىج بـفالن : « قال لزوجته
ال سلطانه عنها بانفصال العصمة وانقضـاء ن بعد زو اتلعليق انما هو عدم تزوجها بفال

فتطلق » طالق  نتأ: « �بىق قوهلاً فيلغو الرشط و ملكه فيكون لغوغ�  � حينئذ يفالعدة، و
متأخر�ن من علماء ايلمن بناء ىلع استحالة وجود الرشط ـكما أختاره بعض ال منجزاً 

مسئله ـعصمة الزوج ... ثم نقل الاكزرو� هذه ال معلق عليه الطالق حالة بقائها يفـال
جاب عنها رساج ادلين اهلام� رواية عن شيخه أانه انياً عن احلدادی صاحب اجلوهرة وث
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ن يعول عليه أهو اذلی ينبىغ : و . قال الاكزرو� وج من ارادتنوح بانها تطلق و تزت ىلع بن
 ].ط کویته2/536: محتارـرد ال[ . »و رشط الزا�أی بناء ىلع انه تعليق بمستحيل أ

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ش را به خانه پدر او به برد خورده که اگر همسرسوگند بـه طالق 

  : فرمایند علماي دین مفتیان شرع در مسئله ذیل چه می
،  اگر من در زندگی : « م بر اثر ناراحتی مادرم از همسرم چنین گفتم اینجاب بنام غال

، اکنون در حدود شش  »بردم زن بر من خواهر و مادر باشد  خانم خود را به خانه پدرش
. آیا براي همیشه این ممانعت را ادامه  ام شود که از رفتن همسرم جلوگیري کرده ه میما

 بدهم یا اینکه راهی دیگر وجود دارد؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اگر شما میل دارید که همسر خود را به خانه پدرش ببرید اختیار دارید البته در 
شود که با تجدید نکاح  مسر شما واقع میق بر ه آنصورت بعد از بردن او به آنجا یک طال

کـه همسر خود را به خانه خود بیاورید و با او زناشوئی داشته   براي شما جایـز است
که شوهر خانم را نبرد بلکه   باشید و راه حل دیگري که هیچ طالقی واقع نگردد این است

ر هکنید که به   خانم خودش برود یا کسی دیگر غیر از شوهر او را ببرد. البته کوشش
که رعایت   که باشد مادر خود را راضی نگهدارید و بر مادر شما الزم است  طریقی

 که با همسر شما دارد.   را داشته باشد و عناد و ضدیت  شــریعت نبوي
از آن دست بکشد که موجب  بخاطر رضاي خدا و خوشنودي روح مبارك پیامبر

 اشد. ب می خدا  رسول رضاي خدا و خشنودي 

 علم بالصوابأواهللا 
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 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

ثالثه اســت / اگر  سوگند خورده اگر بر ماشین فالنی سوار شود زنش طالق 
 ثالثه  طالق   را بفروشد زنش  ماشینش

 :  اسالم  مبین و علماي دین  فرمایند مفتیان عظام   می چه
و بـکر سه بـرادر و شریک متساوي در یک دستگاه ماشین تویوتا که این  زید، عـمرو

 چنین اختالف دارند: 
ق  ار شد زنش طال زید زن طالق ثالثه خورده است که بر ماشین سوار نشود. اگر سو

که ماشین را تا دو سال نفروشد و اگر   ق ثالثه خورده است ثه باشد. و بکر زن طال ثال
 :گفته است اگر ماشین را به شریک سوم، یعنی ثالثه باشد. و نیزق  بفروشد زنش طال

 باشد.  ثالثه  طالق  عمرو بـدهد نـیز زنش 
کافی ندارد که برادران و شریکان خود را   پس در اینصورت چه باید کرد و بکر پول

 هد و آنها هر یکـی تقاضاي پول سهمیه خود را دارند. بد
 ر را بنویسید. مذکو  لطف فرموده راه حل مسئله

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کند که ماشین او را بفروشد و سـهم شرکاء خود را از آن  آقاي بکر فردي را وکـیل 
یا بدون اطالع او فرد دیگري ماشین  ،شود نمی پـول پرداخت کند در آنصورت بکر حانث

 را بفروشد و قیمت آن را به بکر تحویل دهد. 

 الدر: ويف

 . » اجارة ال حنث بفعل مأمورهمبارش كبيع وـن لك فعل تتعلق حقوقه بالاألصل فيه ا«

 الرد:  ويف

ْصًال أظهر من هذا، وهو أَنّ لَكّ عقد ترجع » الفتح«ذكر يف  »األصل فيه الخ«قوهل: «
َ
أ
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مو� ال �نث احلالف ىلع ـمبارش، و�ستغ� الو�يل فيه عن �سبة العقد إىل الـحقوقه إىل ال
مور حقيقة وُحْكماً، فال �نث بفعلـرشة العدم فعله بمبا

ْ
غ�ه  مأمور لوجوده من الَمأ

 ].3/126 :مختار مع الردـالدر ال[ . »ذللك، وذلك اكبليع والرشاء

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 سوگند خورده اگر تریاك بکشم زنم سه طالق است

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله یچه م
زن من به سه طالق است که اگر من تریاك  «گوید:  فردي معتاد قبل از ازدواج می

. حکم آن  کشیده است یاك اند که تر گواهی داده  ج، گواهانحال بعد از ازدوا»  بکشم
 ؟  چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

کنند  ست اگر اهل عرف این مـعنی را از آن اخذ مـی ا این جمله که حالف بکار برده
، در اینـصورت چونکه معناي  : زنی که در نکاح من بیاید طالق است اگر تریاك بکشم که

شود.  این زنش طالق ثالثه می، بنابر کشیده است  عرفی اعتبار دارد و بعد از ازدواج تریاك
بلکه منظور همان زنی است که هنگام قسم اما اگر عرفاً جمله مذکور چنین مفهومی ندارد 

 گردد. نمی   در اینصورت هیچ طالقی واقعدر نـکاحش باشد 

 : التتارخانية ويف

يقع الطالق ىلع  فان لم ينو شيئاً »  که مرا بود تا سی سال فهی طالق هر زنی «:  ذا قالإ«

» او را بود که  هر زنی  » :  ن قوهلاكنت عنده وقت ايلم�، أل ال يقع ىلع الىتالىت يزتوجها و

�ذا مطلق ايله، وـفانرصف ال فاً  عر  ، »کند که او را به زنی هر زنی  : « صار عبارة عن قوهل

 ].3/541 تتارخانیۀ:[ . » ذا نوی ما �ستفيدها، هكذا اختار الفقيه ابو الليثإاجلواب فيما 
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 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 لمیه دارالعلوم زاهدانداراالفتاء حوزه ع

 آن  نوشتن طالقنامه با اجبار و استثناء متصل به 

 :  ذیل دین در مسئله   فرمایند علماي می  چه
اگر منکوحه خود را طالق ندهید ترا قتل  کنند که  چند نفر شخصی را تهدید می

این برکنند بنا طبق تهدید خود عمل میمذکور یقین دارد که این اشرار   کشیم و شخص می
گوید و بعد از   اهللا می نویسد و در هر جمله متصل به آن انشاء مجبور شده طالقنامه را می

دهد و بطور متصل  گیرند، باز هم بهمین صورت طالق می ز او شفاهی اقرار می آن ا
 گوید. اهللا می انشاء

 اجلواب باسم ملهم الصواب

  اي که مربوط ن بر هر جملهگوید که من در وقت نوشت  در اینصورت چونکه حالف می
-وقت تلفظ بطور متصل ام و نیز در  گفته -اهللا  انشاء -به طـالق است بطور متصل 

کند، و آن اینکه  ام و قرینه قویه موجود است کـه بر صداقت او داللت می گفته  -اهللا انشاء
 شود.  یاین در صورت مذکور زن حالف طالق نماست بنابرعالـم و از مسئله آگاه   حالف

 يف اهلندية:و

؟ ال  ذا كتب الطالق و استث� بلسانه أو طلق بلسانه و استثنـى بالكتابة هل يصح�و «

 ) 1/379.(الهندیۀ: ». كذا يف الظه��ة  رواية هلذه الـمسئلة و ينبـىغ ان يصح

 يف الدر:و

 حبيث -اهللا  ان شاء -نت طالق أقال هلا  «
ً
ىل فيه إ لو قرب شخص اذنه  متصًال مسمـواع

 .». ادلر الـمختار باختصار ك�سمع ال يقع للش
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 الرد: يفو

رد [ . »ع عليها يف مشية اهللا تعايل الطالق لعدم االطال كأی للش »كللش«:  قوهل«

 ].ط کویته2/553 :محتارـال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 انه آمدم زنم طالق است سپس براي مالقات آمداگر در این خ

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
میان خانواده خود اختالفی بوجود آورده و بعد گفته است من به این خانه شخصـی در

، و بعد از مدتی براي مالقات در همان خانه رفته  آیم اگر آمدم زن من طالق است نمی
 شود یا خیر؟ ق واقع می ) طال مالقات ( . آیا با این رفتن است

 ؟ شده است  ق واقع شده چند طال اگر واقع 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

انه یک مرتبه شود. زیـرا کـه ورود در خـ ق رجعی واقع می در اینصورت یک طال
. و شوهر بدون تجدید نکاح رجوع  چه براي مالقات بوده استصورت گرفته است اگر

. یعنی از وقوع دو طالق دیگر، زن مغلظه  در آینده مالک دو طالق است البته ،کند 
 گردد. گردد. و بـعد از آن اگر بار دیگر وارد خانه شود طالق دیگري واقع نمی می 

 الدر:   يفو

 .  »ذا وجد الرشط مرةإاتلعليق  فيها لكها تنحل أی تـبطل ايلمــ� ببطالن و  «

 الرد:  يف و

ذا تمت حنث فال يتصور احلنث ثانياً اال �أی تنت� وتتم و »ايلم� أی تبطل«:  قوهل«
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  ].2/542 :محتارـرد ال[ .»اتلكرار لغة. نهرنها غ� مقتضية للعـمـوم وخری ألأبيم� 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 : طالق است  از گفتو ب»  آزاد است : « بـه نامزدش گفت

 : فرماید علماي دین در مسئله ذیل چه می
کرده است و قبل از خلوت و مقاربت در حالت   شخصی دختري را عقد نکاح

تواند او را جاي دیگري  منـکوحه من از طرف من آزاد است پدرش می : « ناراحتی گفت
 . » ق است طال : « گفت   . و سپس »ازدواج دهد

 طالق واقع شده است یا خیر؟ شوهر حق رجوع دارد یا خیر؟آیا در اینصورت 
 تواند جاي دیگري ازدواج کند؟  شود یا نصف مهر؟ آیا دختر می مهر کامل واجب می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

در صورت مذکوره بر منکوحه این شخص یک طالق واقع شده است و چونکه دختر 
شود و عدت ندارد، لذا طالق دوم لغـو  ئن میق اول با غیر مدخول بها است با همان طال

 ،جا که بخواهدـانده است و دختر اختیار دارد هراست و براي شوهر حق رجوع نم
 کند. اند با تجدید عقد مجدداً او را نکاح  تو البته با رضایت دختر می ،ازدواج کند

که بـهنگام اي  ، لذا نصف مهریه چونکه این طالق قبل از خلوت و مقاربت واقـع شده
 . عقد نکاح تعیین شده بر شوهر واجب است

 علم بالصــواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 دار االفتاء حـوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 و آنها او را بردند » بیایید دختر خود را ببرید : « به وارثین خانم گفت

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
و خیلی ناراحت » بیائید و دختر خود را ببرید : « به وارثین خانم خود گفتماینجانب 

ام و  بودم و آنها آمدند و خانم من را بردند، از مدتی فـکر کردم که من لفظ طالق را نگفته
 . دهد که من لفظ طالق راگفتـه باشم م شـهادت نمیهکسی دیگـر 

موده و توضیح دهید که طالق واقع  شود که جواب مسئله را مرقوم فر لذا تقاضا می
 شود یا خیر؟ می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

در اینصورت از شوهر سوال شود که نیت طالق داشته است یا خیر؟ اگر نیت طالق 
ي زندگی  شود و با تجدید نکاح جایز است ادامه داشته است یک طالق بائن واقع می
ام  نداشته  اراده طالق گوید من  اگر شوهر میاست و   زناشویی دهد و آینده مالک دو طالق

 ، پس اشکالی ندارد. ام   قسم خورد که من نیت طالق نداشته به شوهر قسم داده شود و اگر

 : رشحهالتنوير و يفو

م .... فـىف حالة الرضا....، تتوقف االقسا ....�تمل رٌداً  خريج واذهبـى وقو�أفنحو  «
لدر ا[ . »، وقع و اال، ال ، ان نوی � الـغضـب تتوقف االٌوالنو.  تأث�اً ىلع انلية الالثة 

 ].ط بیروت2/465ط کویته. 2/505 :مختار هبامنش الردـال

 يف الرد:و

أی ما يصلح رداً وجواباً  »توقف األوالن«:  �صلع جواباً، قوهلأی و »رداً  �تمل و«:  قوهل «
 ].2/503 :محتارـرد ال[ . »جواباً وما يصلح سباً و

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
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 گوید اگر با تو بخوابم با مادر و خواهرم بـخوابم  به همسرش می

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
و : اگر در این خانه بیایم  کریم در حال عصبانیت به همسر خود اظهار داشتم  اینجانب

 . با تو بخوابم با مادر و خواهرم بخوابم
 شود یا خیر؟ شود توضیح دهید که با این الفاظ طالق واقع می تقاضا می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

شود و نکاح بین زوجین بر حال خود باقی  در اینصورت بر خانم چیزي واقع نمی
 .  است

 :  اهلنديه يفو

 . »اغية الرسويج كذا يف .  ء عليه �، فال ش �أوطئت  كلو قال ان وطئت «

 ].687ص :مفتنيـكذا يف امداد الط کویته. 1/507هندیه:[

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 » تو مخرج نداري : « گوید شوهر به خانم خود می

 : فرمایند علماي دین دراین مسئله چه می
دختر تو  : « گفت یا به مادر خانم »  تو مخرج نداري «گوید:  می خصی به خانمش چنینش

شود یا خیر؟ و آیا این تهمت  . آیا با این جمله بین زوجین تفریق می »مخرج ندارد
 شود یا خیر؟  محسوب می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

یچ اعتباري کذب و دروغ محض است ه شوهر)  در اینصورت چونکه حرف داماد (
شود و تهمتی هم  این هیچ چیزي واقع نمیبنابر ،لفاظ طالق هم نیست ندارد و از ا
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کلمه زشت و فحشی است باید شوهر توبه و استغفار کند  گردد. البته این  محسوب نمی
 زیرا که فرد مسلمان باید عفت کالم داشته باشد. 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 اء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدانداراالفت

 اگر قلیان کشیدي طالق هستی 

این مطلب را در »  اگـر قلیان کشیدي طالق هستی «بگوید:   : اگر کسی به خانمش سؤال
 . االن باکشیدن قلیان بر خانمش چند طالق واقع سه جلسه مختلف ذکر کرده است

 شود؟   می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

کشید و منظور شوهر از این حرف تغلیظ بوده یا نـیتی نـداشته است   اگر خانم قلیان
ولی اگر منظورش تکرار همان سوگند اولی و تأکید  ،شود بـر خانمش سه طالق واقع می

 شود. اً سه طالق واقع می ، و قضاء ، در آنصورت دیانۀ یک طالق آن بوده است

 : اهلندية يفو

مجلس أو �لس آخر ال ـذلك ال بداً ثم حلف يفأمر اليفعله أذا حلف الرجل ىلع إ «
نوی اتلغليظ أو خری أو أذا نوی يميناً إهذا يمين� و كفارة  اكنت عليه فعله افعله أبداً ثم 

لفتاوي ا[ . »ذا نوی بالالكم اثلا� ايلم� األو� عليه كفارة واحدة�لم ي�ن هل تية، و

 ].2/56 :اهلندية

 يف الدر:و

ارة« ولو قال: عنيت باثلا�  ،مجالس سواءـتلعدد ايلم�، والَمْجلس وال وتتعدد الكَفّ
 ].ط کویته3/57 :مختارـالدر ال[ . »األول فيف حلفه باهللا ال يقبل. وحبجة أو عمرة يقبل
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 :  قول الشارح الرد حتت  يفو

رة ولو قال المرأته واّ� ال أقر�ك ثم قال واّ� ال أقر�ك فقر�ها م »وقع اثلالث«قوهل: «
اهر أنه إن نوى اتلأ�يد بدين ح. هلزمه كفارتان ا لة بما إذا ذكر  . والَظّ

َ
ُت: وتصو�ر الَمْسأ

ْ
قُل

 ].2/559 :محتارـرد ال[ .»للك رشط جزاء

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 کند  د از مدتی با او مقاربت میگوید من تو را الزم ندارم و بع  بـه همسرش می

 :  فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
و »  من تو را الزم ندارم «گوید:  کند، شوهر خطاب به او می زنی از شوهر اطاعت نمی

 . ، شش ماه با او مقاربت نکرده سپس با او همبستر شده است تـا مدت پنج
. حال  ام جهت ناراحتی ایـن حرف را گفتهام و از  گوید که من عـصبانی بوده شوهر می

 ؟ حکمش چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 شود. زنش طالق نمی

 : اهلندية يفو

اِج إذا قال « وََهّ
ْ
اِج ال َ الَق فَلَيَْس بَِطالٍق َكَذا يِف الرِسّ َولَْو قَاَل ال َحاَجَة يِل ِ�يِك َ�نْوِي الَطّ

أو ال أشتهيك أو ال رغبة يل فيك فإنه ال يقع و�ن ال حاجة يل فيك أو ال أر�دك أو ال أحبك 
 ].1/375 :ةاهلندي[ .». كذا يف ابلحر الرائق/نوى يف قول أيب حنيفة

 يضاً:أفيها و

 ].1/380 :ةاهلندي. [»نوي به الطالق ال ينقعو »مرا بکار نیستی« المرأته: رجل قال«
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 بالصواب  علم أو اهللا 

 -عفـا اهللا عنه -خدا نظر
 ء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان داراالفتا

 : بروید، مادر و خواهر من هستید  به همسرش گفت

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
:  گفت کرده   خود چنین خطاب  :شخصی در حالت خشم و ناراحتی به منکوحه

نظورش ، بطور مسلم م گفته  کلمه فوق را در حالت خشم ،»بروید، مادر و خواهرم هستید «
شود یا خیر؟ اگر واقع شده چند  توضیح دهید، طالق واقع می طالق بوده است. لطفاً 

 طالق است.

 اجلواب باسم ملهم الصواب

تواند ادامه زندگی  ، با تجدید نکاح می است واقع شده  در اینصورت یک طالق بائن 

رد . 5/185 :احسن الفتاوي[ . زناشویی بدهد و در آینده مالک دو طالق دیگر است

 ].505، 2/626 :محتارـال

 بالصواب  علم أو اهللا 

 -عفـا اهللا عنه -خدا نظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهد

 » تو مادر و خواهر من هستی : « هسه سنگ در کف دست زن گذاشته و گفت
 : رمایند علماي دین در مسئله ذیلف چه می

سپس سه »  ن و تو از هم جـدا شویمکه م خواهم  می : « گفت شخصی به همسرش 
 ». تو مادر و خواهر من هستی : « استگذاشته و گفته   کف دست زن سنگ برداشته و بر

 شود یا خیر؟ آیا از این مکالمه پیش آمدي می
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

به منکوحه خود به منزله طالق »  مادر و خواهر من هستی «گفتن  ،  در عرف قوم بلوچ
، یعنی غیر از طالق معناي دیگري ندارد، البته با این لفظ طالق بائن واقع  ح استصـری

 » ر من هستیهشما مادر و خوا : « شود و چونکه سه سنگ در دست زن گذاشته و گفته می
 . این زن مذکور بر وي به سه طالق مغلظه شده است، بنابر منظورش طـالق ثالثه است

طـالق »  خواهر و مادر من هستی «اند که با این لفظ  گرچه بزرگان ما و شما فرموده
، بنابـر عرف قوم بلوچ فتواي طالق با این  شود، لیکن بنده در زمان گذشته واقـع نمی
 . ام و نظر فعلی بنده نیز همین است الفاظ داده

متاسفانه حضرت موالنا  (  ، موالنا مفتی رشید احمد لدهیانوي صاحب دامت برکاته
هجري قمري به لقاء اهللا  1422ذیحجه سال   6درمورخه  ،د احمد لدهیانويمفتی رشی

مادر و خواهر من  «گفته بودند که با این لفظ  ) حسن زهی . ( ليه راجعونإنا إنا هللا وإ.  شتافت

اند و حکم به وقوع  کرده شود، لیکن االن از راي سابق خود رجوع  طالق واقع نمی»  هستی

 ].5/171 :ن الفتاوياحس[ اند. طالق داده

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-انظر خد
 .قه25/10/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 برو تو مادر و خواهر من هستی 

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
مبلغ سه اگر فردي به نامزدش بعد از ایجاب و قبول در حضور شهود و تعیین مهر 

دو میلیون تومان براي اثاثیه خانه و یک میلیون تومان مؤجل براي ثبت  میلیون تومان (
و این لفظ را دو بار »  برو تو مادر و خواهر من هستی «گوید:  ) قبل از مقاربت می محضري
 . » تو مرا بکار نیستی : « کند، مرتبه سوم می گوید تکرار می
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 فرمایید.را مرقوم  خواهشمندم جواب آن

 اجلواب باسم ملهم الصواب

در »  مادر و خواهر من هستی «یرا لفظ  گشته است ز منکوحه این فرد بر وي طالق بائن 
،  د و چون غیر مدخول بها است شود و بر آن تصریح دار عرف به عنوان طالق استفاده می

. و لفظ گردد شود و چون عدت ندارد طالق دیگري واقع نمی یک طالق بائن واقع می
 . لغو است»  مرا بکار نیستی «

نویسد:  حضرت موالنا مفتی رشید احمد لدهیانوي حفظه اهللا در احسن الفتاوي می
فقط براي ایقاع طالق متعین هستند و استفاده »  : خواهر و مادر منی یعنی «امروزه این الفاظ 

 ].5/186 :احسن الفتاوي [ شود. ، طالق واقع می شوند، لذا بدون نیت می

ذلك � و لم تقع اثلانية و اثلاثلة ول بها) باألو نت (أی غ� مدخوأفان فرق الطالق ب «
، وقعت  نت طالق واحدة و واحدةأ : « ذا قالإ. و�ذا  ، طالق ، طالق نت طالقأ: « ن يقولأمثل 

 ].1/373 :اهلندية[ .»اهلداية . كذا يف » واحدة

تواند با نکاح  شویـی ادامه بدهند، شوهر میخواهند با یکدیگر به زندگی زنا اگر می
ریه جدید خانم را دو مرتبه به نکاح خود در آورد، و اگر خانم راضی نبود هجدید و م
 تواند او را مجبور کند. شوهر نمی
نیم میلیون تومان است به خانم  از یک و  ر حال نصف مهر قبلی راکه عبارتهو در 

 بپردازد.  

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-انظر خد
 .شه14/2/77 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 »  ام تو بر من حرام هستـی تا وقتی که نکاح دیگري نکرده : « بـه همسرش گفت

 : فرمایند علماي دین در مسـئله ذیل می چه
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.  ام که نکـاح دیگر نکـرده تو بر من حرام هستی تا وقتی  : « شخصی به خانم خود گفت
 دهید.   کرده حکم مسئله را توضیح لطف

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که نکاح جدید نکند بـا  شود کـه قسم خورده است تا وقتی  از کالم شوهر معلوم می
. و ایالء هم  که قصد و اراده طالق نداشته است  منکوحه خود نزدیکی نکند و معلوم است

ز مدت ایالء نکاح جدید کند و با منکوحه خود شود زیرا که امکـان دارد که قبل ا نمی
 شود. لذا چیزي واقع نمی ،کند نزدیکی

 کـرد کفاره یمین اداء کند. یکی  البته اگر در این اثناء با منکوحه خود نزد

 ة::اهلندي اخلانية يفو

 خانیه:[ . »، الي�ون مويلاً ألنه يـتوهم قدومه حىت يـقدم فالن ك: واهللا ال اقر� لو قال «

 ].ةهبامنش اهلندي 1/544

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-انظر خد
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

تواند دختر خود را به کسی  اگر تا شصت روز بـه خانه نیامدم پدر همسرم می
 دیگر بدهد

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
، باز  روز به خانه 60گر از این تاریخ تا مدت : ا عبدالکریـم به پدر خانم خود گفت

باشد، در این معنی که به  می عبدالبصیر پدر خانم بنده از طرف بنده در کل آزاد ،نگشتم
. بفرمایید حکـم آن  تواند دخترش را به هر کسی خواست بدهد می رسم شرع نبی

 ؟ چیست

 اجلوان باسم ملهم الصواب
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م پـدر خانم بنده  ، اگر تا دو ماه نیامد کرده استدر صورت مذکور عبدالکـریم شرط 
آزاد است که دختر خود را به هرکسی خواست بدهد پس اگر تـا دو ماه نیامد طـالق 

تواند او را به ازدواج بدهد که زن از قید نکاح  شود، زیرا پدر خانم وقتی می بائن واقع می
. این مطلب در جـواب سوال شود ون باشد و این در طالق بائن متحقق می شـوهر بیر

 . ) مذکور است /تألیف حضرت موالنا مفتی محمد شفیع امداد المفتین ( 537
توانند بعد از  خواهد که با عبدالکریم ادامه زندگی بدهد، می اگر زن با میل خود می

 . تجدید نکاح و مهریه جدید ادامه زندگی دهند و در آینده شوهر مالک دو طالق است

 م بالصواب علأاهللا و

 -عفا اهللا عنه -ظر خدا ن
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 » ، دو، سه یک : « شم به زنش گفتبا خ
 : رمایند علماي دین در مسئله ذیلف چه می

و منظورم از »  ، دو، سه یک : « اینجانب محمد نصیر در حالت ناراحتی به زن خود گفتم
 . طالق ایقاع  بود نه  زن   ندن ترسا مقصودم  لیکن   ،  بوده طالق  ایـن جمله 

  ؟ لطف الق استآیا از کلمات مذکوره طالق واقع شده یا خیر؟ اگر واقع شده چند ط
 کرده توضیح دهید.

 اجلواب باسم ملهم الصواب

وقوع طالق   چه شما اراده داشتید که زن خود را بترسانید و بهدر صورت مذکور اگر
 . ما در اینصورت بر زن شما طالق ثالثه واقع شده استراضی نبودید، ا

 التنوير: قال يف

 . » أو هازًال ال يقصـد حقيقة الكمه أو مكرهاً  لك زوج بالغ اعقل ولو عبداً  �قع طالق و «
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 الشامي:  عابدين    ابن  قال

 ].1/382 :اهلندية[ . » أی فيقع قضاءاً و ديانةً » هازالً «:  قوهل«

طالق  اضافت   اید و همچنین  نکرده  را تلفظ طالق   شما لفظ چه کور اگرمذ  در صورت
ها صفت براي  به اعتبار عرف بلوچ»  ، دو، سه یک «اید ولی چونکه لفظ  بطرف زن نکرده 

، دو  القیک ط «اید:  ، گویا شما گفته که در اینجا طالق است  مـوصوف محذوفی است
ریح طالق بطرف زن نیست مگر قرینه معنوي قوي چه اضافت صو اگر»  ، سه طالق طالق

و  از نیت   . و قرینه قوي عبارت است که مقصد شما منکوحه شما بوده   موجود است
 باشد. می اضافت و عرف

  ، بر چند قسم شود که قرینه بعد از تتبع می  معلوم /چنانکه از عبارت عالمه تهانوي
 .  است

 : در فتاوي هندیه است اول: نیت، 

:  ان قال » طالق �سه  «لم يظفـر بها فقال بالفارسيهة: فتبعـا و بت منه امرأته  ان هرسكر «
 ].1/382 :اهلندية[ . ». كذا يف اخلالصة ال يقع ان لم يقل شيناً ، و عنيت امرأيت يقع

 : چنانکه در فتاوي هندیه آمده ،  اضافت در کالم سائل م: دو

. در »  تقع ثالث»  دادم « : فقال»  طالق ده و مرا طالق ده مرا طالق ده و مرا « : لو قالت «
نه ذکري از طالق است و »  دادم : « گفته کالم مرد که  اینجا اضافت در کالم زن هست و در

 شود. نه ذکري از عدد او، لیکن چونکه درکالم زن است سه طالق واقع می

 :ختارمـالدر البارت ، چنانچه عالمه شامی در حاشیه خود بر این ع : عرف سوم

احلـرام  ىلع الطالق وىلعفاظ الـستعملهة، الطالق يلزم� واحلرام يلز� ومن االلو «
که عرف از قرائن قویه بشمار   . تحقیق نموده است و بیان داشته» فيقع بال نية للعـرف

 ].2/445 :امداد الفتاوي[ رود. می

 علم بالصوابأواهللا 
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 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 الفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهداندارا

 طالقی که معلق به هر ازدواج است راه حل عدم وقوع

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
من  : « کاغذ چنین نوشته است کند که در این  کاغذي امضاء می شخصی بر مضمون 

، اگر  نه کارهاي خالف بکنم که نه سیگار بکشم و نمایم  احمد از این به بعد تعهد می
و تا هفت زن به   »کردم زنم طالق شود که  چنین خالفی از من سر بزند ازدواجی  احیاناً 

 . اسـت داده شده  احمد زن طالق  آقاي
 آیا راه حلی براي چنین شخصی وجود دارد که ازدواج بکند؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کرده   کشیده یا کارهاي خـالف شرع سیگار که راه حل شرعی براي این شخص وقتی 
 : کند، به اینصورت است د ازدواج خواه می  است و بعد از حانث شدن

که میل دارد ازدواج   جاییاین مسائل اطالع دارد برود و هر که از اول: پیش شخـصـی 
شخصاً که خودم  توانم  بکند تنها اظهار تمایل نماید که من در اینجا تمایل دارم ولی نمی

ام و او را به صراحت وکیل  کنم زیرا قسم زن طالق خورده کنم یا کسی را وکیل   نکاح 
، این شخص پیش ولی دختر رفته و  نکند، بر همین قـول خود اکتفا نماید، بعد از آن

ر وقت رضایت جانبین حاصل شد ایجاب و قبول نماید، بعد از آن هخواستگاري کند. 
رضایت خود را اظهار نکند،  کند و حالف لفظاً  اجرا را بیان بیاید براي شخص حالف مـ

بلکه مهریه زن را یا قسمتی از مهریه را یا پارچه و غیره را به دست این شخص داده تا به 
، نکاح منعقد  گرفت  دختر یا ولی دختر تحویل دهد وقتی دختر یا ولی او آن را تحویل

 شود. گشته و شخص حالف حانث نمی
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 ر:الد ويف

حلف ال يزتّوج فزوجه فضو� فأجاز بالقول حنث و�الِفْعل ومنه الكتابة خالفاً البن «
 .» »خانية«سماعة (ال) �نث، به يفىت. 

 يف الرد:و

كبعث الَمْهر أو بعضه  »و�الفعل«كرضيت وقبلت الخ... قوهل:  »فأجاز بالقول«قوهل: «
ما يف ـمن الفعل ما لو أجاز بالكتابة لأي  »ومنه الكتابة«�رشط أن يصل إيلها الخ... قوهل: 

ث، وذكر ابن حلف ال ي�ِلّم فالناً أو ال يقول هل شيئاً فكتب إيله كتاباً ال �ن» اجلامع«
 ].ط کویته3/150 :محتارـرد ال[. »نهرسماعة أنه �نث 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 ام گوید: من زن طالق خورده دروغ میبـه 

 :  فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
طالق   که من زن  «گوید:  کند، او در جوابش می می کاري را شخصی از کسی تقاضاي 

که  که زن طالق نخورده است و مصلحت دانسته  . در صورتی  » ام که اینکار را نکنم خورده
 شود یا خیر؟ کار را انجام بدهد آیا زن وي طالق می  ر کند، اگر آناین جمله را ذک

 اجلواب باسم ملهم الصواب

قضاء اعتباري ندارد و »  ام من بطور دروغ این جمله را ذکر کرده : « این ادعاي او که
شود، باز هم چونکه  بر همسرش طالق واقع نمی هکند. البته دیان . او را تصدیق نمی قاضی

این قضاء یک طالق بر زن او واقع ، بنابر ، نه طالق ثالثه طالق زنده به مطلق اقرار کر
 . و آینده مالک دو طالق دیگر استکافی است  شود و رجوع بدون تجدید نکاح  مـی
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 الرد:   يفو

 ].2/457: ارختمـد الر[ . »هاً ال ديانًة.ا اكذباً أو هازًال وقع قضاء  و لو اقٌر بالطالق « 

 لم بالصوابعأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 ت: به عوض خانم مادرش را بغل کنمشخصی گف

 : رمایند علماي دین در مسئله ذیلف چه مـی
کند که در سـرش چیزي صدا  شخصی اعصابش ناراحت است و همیشه حس می

به  : « گفته  ک زده است وي به خانمشدهد، یک مرتبه بعد از اینکه برادرش او راکت می
 ؟ کرده بیان فرماییـد حکم مسئله چیست . لطف  » کنم عوض تو مادرت را بغل 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

نکه در فتاواي هندیه نوشته چنا ،در صورت مذکور نه طالق واقع شده و نه ظهار است
 : است

 هندیه:[ .» ذا ىف اغية الرسوىجك .  ء عليه وطئت أ� فال ىش كلو قال ان وطئت « 

 ].687: صمفتنيـامداد ال.1/507

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 دار االفتاء حوزه علمـیه دار الـعلوم زاهدان

 ، کلما تزوجتها فهی طالقۀ  ، طالق است ، طالق است : طالق است آهسته گفته 

  : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل می چه
:  گفته  ، جلوي خودش شخصی نامزدش را بدون اینکه کسی باشد و بدون صوت

 



 831  کتاب الطالق

. اکنون بـفرمایید بر نامزد  » كلام تزوجتها فهي طالقة،  ، طالق است ، طالق است طالق است «

براي نکاح جدید دارد  آیا راه حل شرعــی   ؟ این شخص چند طالق واقع شده است
 یاخیر؟ 

 اباجلواب باسم ملهم الصو

صداي او را  کرد،  گوش خود را به دهان او نزدیک می  که اگر کسی در صورتی
تواند بار دیگـر خودش  نمی» کلٌما «شود و بخاطر  واقع می بائن   شنید، بر نامزدش طالق می

 کند. و یا از طـریق توکیل او را ازدواج  شخصاً 

 الدر: يفو

  متـصالً   -اهللا  ان شاء  -نت طالق أقال هلا «
ً
ىل فيه إحبيث لو قٌرب شخص اذنه  مسـمـواع

 . » ك�سمع ال يقع للش

 الرد: يفو

  مسمو «:  هل قو«
ً
عـند الكرىخ ليس ابلدائع و كما يف هو الصـحيح هذا عند اهلندوا� و »اع

رد [ .»الطـالق لعدم االطالع عليـها ىلتعا يف مشية اهللا  كأی للش » كللش«:  هل �رشط قو

 ].2/553 :محتارـال

، طالقی واقع  شده است که طبق صورت باال صدایش شنیده نمی اما اگر طوري بوده 
 گردد. نمی

ن مسئله را درمیا که با فردي دانا و آگاه این   آن این است  و در صورت اول راه حل
کند آن شخص برود و  ام و بدون اینکه او را وکیل  بگذارد که من چنین سوگند خورده

و بعد از اینکه خبر ازدواج  ،، منعقد کند ا با زنی که بر آن سوگند یاد کردهاین فرد ر  نکاح
کند، باید عمالً چیزي  به او رسید، فرد حالف نباید قوال، اجازه نکاح بدهد یا زبانی قبول 

او بـفرستد که  دهد یا با کسی پـیش   به عنوان وسایل عـروسی یا هدیه به نامزدش تحویل
 شود. ت است و حانث نمیدر آن صورت عقد درس
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 الدر: يفو

  �الفعل ومنه الكتابة خالفاً فزوجه فضولـى فاجاز بالقول حنث وحلف ال يزتوج  «
 . »البن سماعة ال �نث به يفىت

 الرد: يفو

 ].3/150 :محتارـرد ال[ . »مهر أو بعضه �رشط ان يصل ايلهاـكبعـث ال » بالفعل«:  قـوهل«

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-ظر خدان
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 اگر خودم یا برادرم با این دختر ازدواج کند، زن من طالق است

 : فرمایند علماي دین در باره مسئله ذیل چه می
.  خواسته با دختـري ازدواج کند که من راضی به این ازدواج نبوده و نیستم برادرم می

کنی من بخاطر  ختر ازدواج  خواهی با این د که حتماً خودت می  گفته است و مادر بزرگم 
دختر ازدواج کند، زن   اگر خودم یا برادرم با این : « ام اینکه کامالً آنها مطمئن شوند گفته

 . » من طالق است
خواهد با آن دختر ازدواج نماید، آیا در صورت ازدواج برادرم بر  حال بـرادرم مـی

 ؟ شود یا نه اقع میخانم بنده طالقی و

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ایـد بعد  ایـد که در استفتاء نوشته اگر در وقت قسـم خوردن همین الفاظ را ذکر کرده
کردن   شود و بـه رجوع اج برادرتان با دختر مذکور بر زن شما یک طالق واقع می از ازدو

جدید نکاح ندارد و در آینده ماند و نیاز به ت در عدت منکوحه شما در ملک تان باقی می
 مـالک دو طالق هستید.

 شود. اگر خداي ناخواسته زن خود را دو طالق دیگر دادید زن بر شما مغلظه می
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 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 کند که از مفـهوم آن اطالعـی ندارد شوهر در حالی خلع می

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله میچه 
که زن خود را طالق دهد،   فردي از طرف اولیاي خانمش تحت فشار قرار داده شده

چه من صرف و پذیرید که هر : اگر شرایط مرا میگوید کند در آخر می ایشان قبول نمی
بعد از مذاکره قرار بر  ، ام به من تحویل دهید حاضرم بعداً او را طالق دهم خرج او نموده

که نصف پول را به مرد تحویل دهند، از طرف مرد در صلحنامه معتمدین این را  این شده 
نویسند که این  ها را گرفت، آنگاه طالق دهد. ولی در آخر می که پول  کنند زمانی قید می

از  که من   گوید: از چند روز زن به مرد می ) شد. پس  خلع زن حول ( دعوا حل شد و این 
 اند. که هنوز پولی هم به او نداده تی ، در صور ام گرفته  تو طالق

) بمعنی طالق  خلع (  حول  گوید که . زن می ام که من تو را طالق نداده گوید:  مرد می
کاله  بمعنی طالق است شما سرم  )  خلع دارد: اگر حول ( می . مرد در جواب اظهار است

، فقط قرار بر  ام نگفتـه  در جلسه  چیزي لفظاً  . و من  دانم نی را نمیاید و من این مع گذاشته 
. لطفا بفرمایید حکم این مسئله  ها را بـدهند سپس من طالق بدهم    که پول بوده  این 

 ؟ چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 شود که متکلم کنایی وقتی طالق واقع می  لفظ خلع از الفاظ کنایی است و در الفاظ
 را داشته باشد.   طالق را دانستـه و اراده  معناي لفظ کنایی 

 الدر: يفو

مختار ـالدر ال[ .» اخللع هو من الكنايات فيعترب فيه ما يعترب فيها من قرائن الطالقو«
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 ].2/608 :باب اخللع

شود که شوهر معناي خلع را ندانسته و اراده طالق را هم نداشته  در اینجا معلوم می
که هر  دهم  که به این شرط طالق می ینکه شوهر در ابتدا نوشته است  قرینه ا . به است

نویسند که  اي می ، صلحنامه بپردازد و در پایان  ام باید زن آنها را بمن که خرج کرده  چیزي
گردد، پس این   که پول به مرد برسد همسرش طالق می و هر زمانی  این دعــوا حل شده 

انشاء  الفاظ اراده  را ندانسته و با این  خلع  است بر اینکه شوهر معناي  اي عبارت قرینه قویه
ه است و این مطلب را که در آخر،  واقع نشد  طالق بنابر این  ،  را نداشته است طالق 

که این حول شد معلوم است کـه شوهر معناي خلع را ندانسته   نویسنده نوشته است
 . که خلع شد نه حول نوشت  رنه میو نویسنده هم مطلب را درك نکرده است

آن عده از علماء مانند موالنا رشید احمد صاحب و غیره که حکم به وقوع طالق بـه 
کنند که  ، چنانکه خودشان تـصـریح می اند بنابر عرف خود آنان بوده است کرده لفـظ خلع 

بر همگان  دانند. ولی در عرف قوم بلوچ معناي آن معناي خلع را خاص و عام همه می
باشد. لذا احتیاج به اراده و قصد و نیت  واضح و آشکار نیست بلکه از الفاظ کنائی می

 دارد.

 الرد:  يفو

خبالف  ،مبارأَة لم يغلب استعماهلا يف الطالق عرفاً ـوفيه إشارة إىل أَنّ ال» ههنا« قوهل:«
 ].2/609 :محتارـرد ال[ .»اخللع فإنه مشتهر ب� اخلاص والعام، فافهم

: معامله و تعیین مقدار مـال را  شود که قصد مساومت یعنی و از این جریان معلوم می
شود تا زمـانی که عوض تحویل  نویسند که به مساومت خلع واقع نمی ، و علماء می داشته

 نگردد.

 البحر: يفو

مهر قبالة ثم اختلعت نفسها منه �رشط أن ـوهبت مهرها ألخيها فأخذ أخوها منه ال «
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ط 4/77 :البحر الرائق[ .»هل القبالة غداً فقبل ولم �سلم إيله القبالة غداً ال حترم �سلم

 ].کویته

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

، چه وقت طالق واقـع  گوید: زنم طالق اگر یکی از شما را نکشم فردي می
 شود می

 : علماي دین مبین اسالم در این مسئلهفرمایند  چه می
دو نفر با هم دعوا کردند، نفر سوم آمد که اینها را خالص کـند و صالحکاري کند، 

از شما را   اگـر شما بیشتر دعوا کنید، زنم طالق اگر من یکی : « آقـاي صالحکار گفت
 ».نکشم

 . ی را نکشتو آنـدو نفر حرف این بنده خدا را گوش نکرده و ایشان هم هیچ یک
 ؟ است طالقی  نوع   وقوع طالق چه شود؟ در صورت  می آیا زنش طالق 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

شود، بلکه در آخرین جزء حیات قبل از مرگ او، خانمش  االن خانمش طالق نمی
 گردد.  طالق می

 الرد: يفو

 ىلإموٌسع ـب ال جوان كـان بمع� الوفغايتها آخر جزء من احلياة... و مطلقةـوأما ال «
 ].ط کویته3/110 :محتارـرد ال[ .»آخر جزء من احلياة موت فيحنث يفـال

 بود. می شد یک طالق رجعی می بالفرض اگر طالق واقع

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
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 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 گذشته به زمان   طالق قبل از دخول و نسبت آن

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله می چه
که با دختر او ایجاب و  ، و بعد پدر خانم او ( کتک زدن مادر خود کرده  زید اقدام به

من دختر خود را به فرد معتاد و  «گوید:  ) می قبول کرده و تا حال زفاف نشده است
من یک سال قبل  «گوید:  شود و می . زید بر آشفته می » دهم پروایی مثل شما تحویل نمی بی

 ؟ . حکم آن چیست گفته است کند که دروغ  . حال ادعا می » ام دختر شما را طالق داده

 اجلواب باسم ملهم الصواب

تر از یکسال است در اینصورت طالق واقع  اگر فاصله بین عقد و گفتار زید کم
 گردد  نمی

 عقد اعتباري ندارد. د و طالق قبل ازگرد  زیـرا که این طالق به قبل از عقد بر می

 مختار:ـالدر ال يفو

 .  »(أي يلغو) أنت طالق قبل أن أتزوّجك أو أمس وقد ن�حها ايلوم كذا«

 الرد: يفو

الق إىل حالة معهودة منافية ل »كذا أنت طالق الخ«قوهل: « مالكية ـألنه أسند الَطّ

الق  تعذر تصحيحه إ�شاء أم�ن فاكن حاصله إن�ار الطالق فيلغو، وألنه ح� ،الَطّ
تصحيحه إخباراً عن عدم انلاكح: أي طالق أمس عن قيد انلاكح إذ لم تنكيح بعد، أو 

 ].2/479 :محتارـرد ال [ . »هعن طالق اكن هلا إن اكن ا

نم زید طالق بائن واقع شده و اگر فاصله یک سال یا بیش از آن است پس بر خا
 . است

 الدر: يفو

ة لَْغواً وَ�ْطلق للحالـر القتك شهراً اكن ذكفإنَّه لو قال طل«  ].2/484:مختارـالدر ال[ . »مَدّ
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م با او هخول بها بوده و خلوت صحیحه و زفافی  و عدت هم ندارد زیرا غیر مد
 .  است صورت نگرفته 

 الدر: يفو

ىل إوقعن و ان فرق بانت باال و� ال  ثاً  ثال ا انت طالق هقال لزوجته غ� مدخول ب «
 ].492، 2/494: مختارـالدر ال[ . »عدة

 . لو اینکه ادعاي دروغ داشته باشد طالق قضاء واقع شده است و

 الرد: يفو

احسن . 2/457 :محتارـرد ال[ . » هباً أو هازًال وقع قضاًء ال ديانًة ا اكذ  لو أقٌر بالطالقو «

 ].5/161 :الفتاوي

 .کند و زن حکم قاضی را دارد نباید او را تصدیق 

 :/حاشية ابن عابدين يفو

 :محتارـرد ال[ .» و أخربها عدل ال �ل هلا تمكينهذا سمعـته أإمرأة اكلقاىض ـالو«

2/468.[ 
 . و نصف مهر بر او الزم االداء است

 الدر: يفو

 -ىل ان قالإ-منها ان سٌ� االكرث  ب األ�رث سٌماها أو دونها) و �  العرشة إن  وتـجـب «
 ].358، 2/360 :محتارـالدر ال[ .»ء أو خلوة قبل وط �ب نصفـه بطالقو

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 چه کار کند شوهر فاسق است همسرش 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
از کارهاي زشت دست  خواهد که شوهرش زنی شـوهر زناکار و فاسقی دارد و می

کند جایـز است یا  کند: آیا اگر این زن تقاضاي طالق  بـردارد و االن تقاضاي طالق می
خیر؟ آیا راهی وجود دارد که این خانم خود را از قید نکاح او برهاند؟ لطف کرده 

 توضیح دهید.

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

شریعت بـراي همسر جایز است که شوهر. زناکار و فاسق باشد از لحاظ  در صورتی
کند و تقاضاي طالق نکند، البته اگر اختالفی بین آنها رخ  که با او معاشرت و زندگی  

تواند با دادن مقداري مال به  توانند با هم به خوبی زندگی کنند، زن می دهد و نمی می
 شود. کـردن یک طالق بائن واقع می شوهر از او خلع کند و پست از خلع 

 لدر:ا يفو

 . »ال �ب ىلع الزوج تطليق الفاجرة «

 الرد: يفو

ْن ال يقيما حدوَد اللـه و »..... ال�ب الخ«:  قوهل«
َ
 إذا خافا أ

ّ
ال عليها �رَْس�ح الفاجر إَال

ْن يتفرقا ا
َ
َس أ

ْ
،  »ال ترديد المس«  : من زوجتهـل غ�ه، قد قالوالفجور يعٌم الٌزنا و هفال بَأ

و  2/317و  اللفظ لهو 5/303: محتارـرد ال[ . » . طحطاویهاستمتع بها ا حبها،أ: ا�  وقد قال

 ].2/23: مختارـو حاشية الطحطاوی علی الدر ال 3/107:  البحر الرائق

 : اهلداية يفو

اذا �شاق الزوجان و خافا ان ال يقيمـا حدود اهللا (أی ما يلزمهما من حقوق و «
مال �لعها به لقوهل تعايل فال جناح عليهمـا ) فال بأس ان تفتدی نفسها منه ب الزوجية

اخللع  « :مال لقـوهلـلزمـها ال ذلك وقع باخللع تطليقة بائنة وفيـما افتدت به فاذا فعال
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 ].4/158 :اهلداية مع فتح القدير[ . » تـطليقة بائنة

 علم بالصوابأواهللا 

 عفا اهللا عنه -خدانظر 
 انداراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهد

 »  ، طالقی ، طالقی طالقی «گوید:  بـه زنش می

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
؟ و بعد از چند روز  » ، طالقی طالقی ،  طالقی «اگر کسی از فرط غضب به زنش بگوید: 

گوید با توجه به معلومات مذهبی دارم این زن از ملک من خارج  شوهر به افراد معتمد می
 موده حکـم مسئله را بیان دارید.گشته لطف فر

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، و معلوم  ، چون سه بار تکرار کرده خانـم این فرد بر او به طالق ثالثه مغلظه شده
 هیچ شکی وجود ندارد.»  ، طالقی ، طالقی طالقی «که در وقوع طالق با لفظ  است 

 : التاتارخانية يفو

، ألن  تقع عليها تطليقة رجعية واحدة »! تو طالق«ل هلا: ذا قاإهل سمرقند: أ� فتاوی و «

 ].1/380 :اهلندية. 3/277 :الفتاوي التتار خانية[ . »معناه: تو طالىق

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

د/ ایـن ده می را طالق  شخـص به عمد تظاهر به دیوانگی کرده و خانمش
 یا مجنون یا معتوه شخص سفیه است 

 : متین در مورد مسئله ذیل دین و مفتیان شرع   فرمایند علماي چه می
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کردن را از  شود و حق صـحبت  می که در هنگام صحبت بامردم عصبانـی   فردي
کامل بوده   که داراي هوش و حواس لیحاشود، در اي می کند و زود عقده میدیگران سلب 

 دستور کیلومتري شهر در شرکتی مشغول است و به فرزندانش هم  25نگهبانی در و به 
. از قرآن و  کامل است کار و مرخصی داراي هوش   دهد و در اوقات اداي نماز می  اکید به

هاي زمان عصبانیت را کامل بیاد دارد و  نماید و صحبت حدیث و شاعران هم صحبت می
کرده و به خارج سفر نموده و سالم  پاسپورت و ویزا تهیه دو مرتبه به بندر عباس رفته و 

، و  و تندرست است ، سالم  و روان و از نظر پزشک متخصص مغز و اعصاب   برگشته است 
گوید:  به پدر خانم و پسرانش می از جلسات   در یکی روانی ندارد، بهرحال  مرض  هیچ 

 . نمایم دخترت و مادرتان را مطلقه می
! او توقف  اي صبر کن گوید: لحظه می آید و ، پاي ماشین می ام جلسه با یکیبعد از اتم

همسـر و  کند، شخص نامبرده نزدیک ماشین پهلوي راننده و شخص دیگر، با ذکر اسم  می
اش همانند خواهر و مادر  ، دو، سه و ذکـر طالق و اینکه زوجه پدرش و با ذکر عدد یک

 سازد. ، او را مطلقه می اوست
آیم مرا با خود ببر، اما صبر کن تا  گوید: من با شما می به صاحب ماشین می سپس

. پس از آوردن ساکش قبل از سوار شدن ماشین به صاحب ماشین و  ساکم را بیاورم
شما هر دو نفر گواه باشید که من همسر  «گوید:  که ایستاده بود می  شخص دیگـري

از چهار ماه حالت عادي از خود نشان   پس ، » خویش را طالق دادم او از من خالص است
، خصائل و  ، من قصداً ، من دیوانه نیستم ام گویند: من دیوانه گوبد: مردم می دهد و می می

که هدفم از این تغییر و تبدل مطلقه ساختن همسرم بوده تا مردم  ام  عاداتم را تغییر داده
شخص سفیه است   ؟ و آیا این ، حال حکـم این جریان چیست نفهمند که من سالم هستم

 ؟ معتوه یا مجنون یا

 ملهم الصواب  اجلواب باسم 

،  ، سفیه شود: معتوه کردن در میدان خشم وارد می که در حالت صحبت   به این شخص
 



 841  کتاب الطالق

شود با وجود اینکه قراین هوشیاري و عـقل در او وجود دارند. از  و مجنون گفته نمی
به اقامه نماز، استخدام او توسط شرکت براي نگهبانی قبیل تشخیص دکتر، تأکید فرزندان 

، تهیه در نامه و ویزا و اقدام بـه  کار و مرخصی و جـمع بودن هوش و حواس در اوقات 
 . سفر و سالم برگشتن او و غیره

که خالف میل او باشد خشمگین و   کردن و مکالمه چیزي  البته در وقت صحبت
شود که زود رنج و سریع الغضب است و شخص  می گردد و از این معلوم  عصبانی می

غضبناك اگر در حالت طبیعی منکوحه خود را طالق بدهد، هیچ شکی در وقوع طالق 
، حتی اگر معتوه باشد و در وقت طالق حواسش جمع باشد، طالق او  منکوحه نیست

 شود. واقع می

 : اهلندية يفو

حالة االفاقة  ما يفأ،  حالة العته اكن يف ذاإهذا ، و يضاً  أمعتوه اليقع طالقه ـ�ذلك الو«
 ].1/353 :اهلنديه. [»، هكذا يف اجلوهرة انل�ة فالصحيح انه واقع

شود که شخص مذکور در زمان ایقاع طالق غضبناك نبوده  و از این گفتار او معلوم می
، ، دو د طالق یک، عد ، نام زوجه که نام پدر زوجه  ، و حواس و عقل او جمع بوده است

سازد و باز به راحتی به صاحب  اش مانند خواهر و مادر است مطلقه می سه و اینکه زوجه
و پس »  آیم مرا با خود ببر، اما صبر کن تا ساکم را بیاورم من با شما می «گوید:  مـاشین می

، به صاحب ماشین و شخص  از آوردن ساکش با کمال اطمینان قبل از سوار شدن ماشین
ام و از من  ادهمسرم را طالق دهشما گواه باشید که من  «گوید:  اده بوده میکه ایست  دیگري

 . نیست  این بر مطلقه شدن زنش به طالق ثالثه هیچ شکیبنابر»  خالص است
کردن واقع غضبناك و   که در وقت صحبت جواب ذکر شده باال در صورتی است 

د چنانکه خودش جلوي مردم عصبانی شود و نه به عمد حالت غیر طبیعی بـه خـود بگیر
، خصایل و عـادات  انه نیستم و قصداً گویند، من دیو  که به من دیوانه می  اقرار کرده است
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، تا مـردم  ام که هدفم از این تغییر و تبدیل مطلقه ساختن همسرم بوده است را تغییر داده
 . هستم  مند من سالمهنف

 : اهلندية يفو

كذا  ،  بالغاً اعقًال سواء اكن حراً أو عبداً، طائعاً أو مكرهاً ذا اكن ؛�قع طالق لك زوج و«
 ].ط کویته2/451 :مختارـالدر ال .1/353 :اهلندية[ .» اجلوهرة انل�ة يف

 . »مرء يؤخذ باقرارهـالن ال . « پس در اینصورت وقوع طالق الزم و یقیـنی است

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 اء حوزه علمیه دار العلـوم زاهدان دار االفت

/ بـا مادر زن مسافرت کرد و  ثبوت حرمت مصاهرت در صورت مالعبت با زنی
 شود  نمی ، زنش طالق احتالم شد/ از لواطت با مردي

 :  فرمایند علماء و فقهاي دین در مسائل ذیل چه می
باشد و منجر  کند، البته تماس در حد بازي می شخصی با یک زن تماس حاصل می -1

کند   خواهد با دختر آن زن ازدواج شود، بعد از چند مدت آن شخص می به مجامعت نمی
 آیا جایز است یا خیر؟ 

بر یک موتور سوار شده و در اثر تـماس با مادر زن احتالم  با مادر زنش  شخصی  -2
 شود یاخیر؟ شود، آیا زنش طالق می می

 شود یا خیر؟ واقع می طالق   ن لوطیآیا از عمل لواطت با یک مرد، بر ز -3
 مسائل مذکور را با دلیل و ذکـر کتب معتبره توضیح دهید.

 اجلواب باسم ملهم الصـواب

اگر آن زن را با شهوت و انتشار آلت تناسلی بدون حائل و پرده دست زده   اول: -ج
شود و  می، حرمت مصاهرت ثابت  انزال صورت نگرفته است کرده ولی   است و با او بازي
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گردد، البته اگر انزال صـورت گـرفته   نکاح دختر آن زن براي این شـخص حرام می
 شود. حرمت ثابت نمی

شود و  در اینصورت چونکه انزال صورت گرفته است حـرمت ثابت نمی  م: دو  -ج
 گردد.  زنش طالق نمی

 :  محرماتـالدر من باب ال يفو

ْهر�ة .... « ْص   وحرم أيضاً بالِصّ
َ
ِس حبائل ال يمنع أ

ْ
أ ل (مسوسته �َشْهوة) ولو لَشْعر ىلع الَرّ

ته وفروعهن ْصل ماَسّ
َ
ْهوة عند ال) احلرارة (وأ مِسّ وانلََّظِر ال َ�ْعدهما ـُمْطلقاً، والعربة للَشّ

نَْزَل مع مِسّ أْو َ�َظٍر فال 
َ
وَْحَدها فيهما حترك آتله أو ز�ادته، به يفىت... هذا إذا لم ي�ل، فلو أ

 .»مة، به ُ�ْفىَت. ابن كمال وغ�هرْ حُ 

 الرد: يفو

 :محتارـرد ال[ . ». هدايه ء ىل الوطإألنه باالنزال تب� انه غ� مفض  »فال حومة«:  قوهل «

2/304.[ 
شود  گناه بسیار بزرگی است اما بر زنش طالق واقع نمی  چه عمل لواطت: اگر سوم -ج

 کند. و باید از این عمل زشت توبه 

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان

 شهادت بـه طالق علیه فردي که با هم عداوت دنیوي دارند

 : فرمایند علماء دین اسالم در این مسئله چه می
، برادرم را براي بیوه زنی نامزد کرده و او را بدون موافقت پدر و ما به نکاح  عمویم

  هاي اعطایی به پدر عروس را از او پس هاي زیاد، پول ، در نتیجه اعتراض و کشمکش داده
ام او  : این برادر من هیچ ندارد، لباس عیدي خانم او را من تهیه کرده . به عمو گفتم گرفتیم
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که لباس   گویم اگر من دروغ می : « ، من چنین سوگند یاد کردم گویی گوید: تو دروغ می می
در حالیکه تسبیح بدست بـوده و سـه »  ، این زنم طالق است ام را تـهیه کرده خانمش

ام بعد از  الواقع لبـاس او را من تهیه کرده. فی  مـهره آن را جدا کرده و اینطور گفتم
شود بعد از عفو مهریه و شیر  درگیري و کشمکش منجر به جدائی برادرم با آن دختر می

 گیرد.  بها طالق می
با شما   که اگر من : « اي تو اینطور سوگـند خورده گوید: ده روز عمویم می بعد از

و بر این ادعاي خود پسرش و پدر عروس را »  عداوت و ناراحتی دارم زنم طالق است
ترم را       گواه دارد و من هم بر آن حرف خود، مادرم و عروس برادر دیگرم و برادر بزرگ

 . گواه دارم
،  گواه عروس آماده است  که االن بعنوان  که در بین ما و عموبم انددر ضمن ناگفته نم

ایم و از  روز عید به مالقات یکدیگر نرفته  کافی موجـود است حـتی  عداوت و ناراضی
بناحق علیه   این عداوت و ناراحتی همه فامیل ما خبر دارند بنابـر این عمویم و پسرش

کشم و نیز  اید من تو را می اند که شما گفته همت زدهبرادرم تبه  دهند حتی  گـواهی می  من
گرفتم   را از او پس آن گرفته بود، من   بخاطر داماد کردن برادرم شصت هزار تومان رشوه

، قبول  را که بخاطر طالق دادن دخترش عداوت او با ما ظاهر است و شهادت پدر عروس 
 مسئله چیست؟  . حال حکم این ندارم

 لهم الصواباجلـواب باسم م

باشید و ادعا دارید که عـمو و فرزندش بـا من عداوت و  چونکه شما مشهود علیه می
کنم و نیز پدر نامزد برادرم به سبب  نمی نارضایتی دارند و من شهادت ایشان را قبول 

بنابر این اگر عداوت و  ،ایجاد جدائی بین دخترش و برادرم از من ناراضـی هستند
عمو و فرزند و پدر  و عمویتان و فرزند او وجود دارد. شهادت  میان شماناراضی در

 شود.  می نامـزد برادرتان علیه شما صحیح نیست و این در عرف عداوت وناراضی دانسته
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 مجلة: ـال يفو

تعـرف العداوة دنيو�ة و مشهود عليه عداوة ـال�شرتط ان ال ي�ون ب� الشاهد و «

  ].1702ه: دما :مجلةـال[ . »ادلنيو�ة بالعرف

 حها:  رش وجاء يف

الشـادةعلی العدو سواء فسق بها اوال و علیه  قبول اختار المتأخرون عدم   و لکن «
قبول  ال الفسق و المـتون عـلی عدم  و مـقتضاه ان العلۀ العداوة   صاحب الکنز و الملتقی

و  اختاره الـمـتأخرونشاهد لما  الحدیث الشریف  للتهمۀ و  یفسق بالعداوة  الشهادة و ان لم 
العدو من یفرح لحزنه و یحـزن   و :قال فی الحـامدیۀ ملـخصاً  تکملۀ  ،  المـتون اصحاب 

بغیـرحق فهی   و الخصومۀ اذا جرت بین المدعی و المـدعی علیه  حه کما فی البحر لفر

. 1/83 :محتارـاللفظ له.تكملة رد الو 1034سلیم رستم باز ص  هشرح المجل[ . »هدنیویۀ.ا

 ].5/356 :حكاماحلكام رشح جملة األرد در 

شود و ناگفته نماند شما در داراالفتاء  نمی این حکم به وقوع طالق همسر شما دادهبنابر
شما عداوت دارم زنم که اگر من با  ام  اید که من این الفاظ را نگفته حوزه قسم خورده

 . ....» طالق

 علم بالصوابأواهللا 

 -عنهعفا اهللا -خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

باشد، این  گوید: اگر منظورت طالق دخترت می به مادر خانم خود مـی
 طالقش است

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
، چند عدد  خود درگیري داشته است بوده و با مادر خانم  حالیکه ناراحت شخصی در

اگر هدف شـما طالق  : « ادر خانم خود کرده و گفته استسنگ را برداشته و خطاب به مـ
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ایـن   -کـرده گـفته نمش پـرتاب  مادر خادر حالیکه آنها را بطرف  -باشد  ان میدخترت
 . » طالقش هستند، مثل مادرم است

 لطف فرموده حکم آن را بیان دارید.

 الصواب  ملهم   اجلواب باسم

،  چند که حرف شرط را بکار بردهع شده است هرالق مغلظه ثالثه واقبر خانم ایشان ط
 . زیرا ذکر این شرط بقصد مجازات بوده است

 : يف الفتاوی الرساجيةو

اكن يف حالة  ، ان  » كنت قرطباناً فانت طالق ان  : « ، فقال » لزوجها أی قرطبان « : قالت«
 44: ص :وي الرساجيةالفتا[ . »راندن  خشم :  ، یعـنیمجازاةـال ن هذا ىلعالغضـب تطلق أل

 ].5/188 :احسن الفتاوي 2/539 ط کویته:536/2 :محتارـكذا يف ردالو

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 » تو جماع کنم با مادرم جماع کنماگر با  : « اگر به زنش گفت

 : فرمایند علماي دیـن در مسئله ذیل چه می
شود بعد از تهدید، ضرب و شتم به زنش  شخصی با زنش هنگام خواب درگیر می

شود یا  ی. آیا از الفاظ فوق ظهار واقع م » کنم  کنم با مادرم جماع  اگر با تو جماع «گوید:  می
 ؟ طالق بائن یا لغو است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 . شود و نه ظهار است در اینصورت نه طالق واقع می
 
 

 



 847  کتاب الطالق

 : اهلندية يفو

 :اهلندية[ . »اغية الرسوىج  كذا يف ء عليه  ، فال ىش �أو طئـت   كلو قال ان وطئت «

1/507.[ 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 ، طالق است  ، طالق است اگر از فالن طایفه زن بگیرم طالق است

 : عـلماي دین در مسئله ذیل فرمایند چه می
.  » ، طالق است ، طالق است اگر من از طائفه بکر زن بگیرم طالق است «گوید:  زید می

 ؟ کند حکمش چیست حال این شخص اگر با زنی از طایفه بکر ازدواج 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

بعد از تجدید شود و  زید با هر زنی از طائفه بکر ازدواج کند یک طالق بـائن واقع می
باشد. و  شود، البته زید در آینده مالک دو طالق دیگر می ، طالق دیگري واقع نمی نـکاح

که فرد مذکور شخصی را که از این نوع مسائل   راه حل براي عدم وقوع طالق این است
خواهم ازدواج کنم ولی به خـاطر قسمی که  جا می اطالع داشته باشد بگوید: من فالن

کنم و او را از طـرف خود وکیل نکند   توانم خودم مستقیماً ایجاب و قبول میام ن خورده
سپس شـخص مذکور عقد نکاح او را انجام دهد و بعد از اینکه او خبـر شد با زبان 
چیزي نگوید بلکه چیزي براي دختر از قبیل انگشتري یا لباس بفرستد، در اینصورت یک 

 گردد.  م واقع نمیهطالق 

 : رشحهر والتنوي يفو

ملك احلقييق اعماً أو ـملك حقيقه أو حكماً... أو اإلضافة إيله أي الـرَشْط الو«
�حتك فأنت طالق و�ذا لك خاصاً.... أو احلُْك� كذلك كإن ن�حت امرأة أو إن ن
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ة
َ
 . »اْمرأ

 :  / قال ابن عابدين الشامی

حيث خصه   /كىل خالف مالإشار بذلك أو خاصاً وأأی اعماً  »كذلك« : قوهل«
  : ذا قالإأی  »كذا لك امرأة«:  هل قو ..... ، بامرأة أو بمرص أو قبيلة أو ب�ارة أو ثيو�ة باخلاص

�يـز بالفعل ابلحر: من انه يزوجه فضو� و احليلة فيه ما يف، و لك امرأة أتزوجها طالق
تقتىض لك ال  لكمة  يلها أو يزتوجها بعد ما وقع الطالق عليها ألن إاجب  كسوق الو 

 ].2/537 :مختارـالدر ال محتار عىلـرد ال[ . »اتلكرار

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

شخص با عروس خود زنا کرد/ با خانمی زنا کرده بود بعداً دختر آن را 
 ازدواج نمود 

 : ه ذیلي دین اسالم در مورد مسئلفرمایند علما چه می
 کرد، حکم شرعی این مسئله چیست؟  اگر شخصی با همسر پسرش نزدیکی  -1
کرد و بعد دختر همان خانم را به    مقاربت اگر شخصی قبل از ازدواج با خانمی  -2

 ؟ نکاح خود در آورد حکم این عقد چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب

. و در  رفته است بین از  اول نکاحی که بین عروس و همسرش بوده   در صورت
 . است فاسد بوده  بلکه نکاح  ،  است و دختر مزنیه منعقد نگشته  بین زانی   صورت دوم نکاح

 الدر: ويف

� الَوْطء احلرام« ْصل َمْزنيته أراد بالِزّ
َ
ْهر�ة أ  . »وحرم أيضاً بالِصّ

ْصل َمْز�ته«قوهل: «:  /عابدین  قال ابن
َ
ْهر�ة أ أراد »: ابَلْحر«يف  قال »وحرم أيضاً بالِصّ
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، ـحبرمة ال
ً
مصاهرة احلرمات األر�ع: حرمة الَمْرأة ىلع أصول الزا� وفروعه �سباً ورضااع

 كما يف الوطء احلالل
ً
محتار مع ـرد ال[ .»وحرمة أصوهلا وفروعها ىلع الزا� �سباً ورضااع

 ].2/303 :مختارـالدر ال

من تو را  «: شفاهی بگوید:  یعنی کند.  را ترك و در هر دو صورت شوهر باید خانمش 
 . » تو آزادي «یا بگوید: »  کردما هر

 :/قال الشامي

ًال  اكنت مدخو ل ان  ال بالقوإمتار�ة ال تتحقق ـانلاكح الفاسد بأن ال قد رصحوا يفو «
 ].2/307 :محتارـرد ال[ .» كأو خليت سـبيل ككرت�ت بها، 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 خانه  ثالثه به وارد شدن به  حل تعلیق طالق  راه

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
،  صبانی و خشمگین شده، در آخر ع کرده فردي با مادر خانم خود جر و بحث 

و در همان  »  داخل این منزل بیایم اگر  به سه طالق من  را نکشتم زن   تا یکی «گوید:  می
، حال اگر  رود و دو مرتبه به آن منزل رجوع نکرده است از منزل با ماشین بیرون می  حال

 ) برود راه حلٌی دارد یا خیر؟ به منزل (مـحلوف علیه
ام یا یک  دانم سه طالقه گفته در ضمن خود حالف ادعا دارد که از فرط عصبانیت نمی

 . گفته است اند که سه طالقه  گواهی داده زن و دو تا پسر بچه ، ولی دو  طالق

 اجلواب باسم ملهم الصواب

) برگردد، راه حل آن این  محلوف علیه خواهد به منزل ( شخص سوگند خورنده اگر می
است که اول زن خود را یک طالق بدهد و بگذارد که عدت زن تمام بشود بعد از تمام 
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که قسم خورده است برود و داخل شود، بعد از وارد  ن منزلی ، حال به هما شدن عدت زن
 کند. شود. و پس از آن زن را دو مرتبه نکاح  ، سوگند تمام می شدن

گوید سه عدت انتظار کـردن مشکل است صبر کند تا یک ماه یا ده روز پیش   اگر می
از وضع  که حامله باشد) او را یک طالق بدهد بعد  در صورتی از وضع حمل زنش (

 . کند ، او به منزل وارد شود، بعد از وارد شدن زن را دو مرتبه نکاح  حمل زن

 الدر: يفو

فحيلة من علق اثلالث بدخول ادلار أن يطلٌقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل  «

 ].بوالق، مصر 2/502 :مختارـالدر ال[ .»ايلم�، فينكحها

 گردد.  از دو طالق مغلظه می ضمناً در آینده مالک دو طالق است بعد

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان د

 : زنم طالق باشد اگر دخترم را به تو به زور بدهم  شخصی گفته

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
زن من طالق باشد اگر من  : «گوید می شود و باالخره شخصی با دامادش درگیر می

 . » دختر خود را بتو به زور بدهم
 لطف فرموده راه حل این مسئله را بنویسید. 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

زن بنده طالق باشد، اگر من دختر خود را به زور  : « اگر آن شخـص اینطور گفته که
شود  تد طالق واقع نمیدختر را با شوهر بفرس  در اینصورت اگر به رضاي خویش»  بدهم

، در اینصورت  » دهم دخترم را به تو نمی که  : « را نگفته و مطلقاً گفته» به زور «اما اگر کلمه 
 شود. که پدرش آنجا نباشد با شوهرش برود نیز طالق واقع نمی دختر زمانی 
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 : يف اهلنديةو

لم لم واحلالف فميت ع، فهو ىلع ادلخول بعلم  فإمرأته طالق لو قال ان تر�ت فالناً و «
 ].2/72 :اهلنديه. [»خل يمنع فقد ترك حىت د

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 ساکـن باشی زن بنده طالق اسـت  اگر در این مکان خانه بسازي و

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
، براي خود اتاقی بسازد،  خواسته در ضلع جنوبی حیاط خـانه برادرش یفردي م

، زن  کردي اي ساختی و سکونت  ، خانه اگر در این قسمت جنوبی : « برادرش به او گفته
که شاید برادرم این حرف بنده را نشنیده، لذا بار دوم  . بعد فکر کرده  »بنده طالق است

.  » ، زن بنده طالق است کردي  اي ساختی و سکونت هاگر در قسمت جنوبی، خان : « گفته
خواهد او را اجازه بناي خانه بدهد، حکم این سوگند چه  اکنون حالف پشیمان است و می

 شود؟ می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

سوگند  کند بر زن حالف ( ، منزل بناء  اگر اجازه دهد و برادر او در ضلع جنوبی
گردد که  یک طالق رجعی واقع می هشود و دیان عی واقع می) قضاء دو طالق رج خورنده

در آنصورت بگوید من به زن خود رجوع کردم و احتیاطاً دو گواه بر این رجوع خود 
 بگیرد.

 : اهلندية يفو

 ك، قد طلقت كنت طالق أو قال: قد طلقتأ،  نت طالقأ. أو  نت طالق طالقألو قال هلا: و«
: عنيت  لو قالمرأة مدخوًال بها، وـذا كـانت الإ، تـقع ثنتان  كقد طلقت: انت طالق و أو قال
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 . �� اهللا تعاىلالقضاء و�صدق فيما بينه و خبار عن األٌول لم يصدق يفباثلا� األ
الطالق  و�، فقال: عنيت بـاأل نت طالقأ،  نت طالقأ،  نت طالقأ:  رجل قال المرأته

فتاوی  كذا يف القضاء طلقت ثالثاً،  �، و و�اثلانية واثلاثلة افهامها صدق ديانة
 ].355، 1/356 :اهلنديه[ . »... قاضيخان

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

/ آیا کشیدن  : اگر تا دو سال تریاك بکشم زنم طالق است شخص مجردي گفته
 تریاك با خوردن آن یکی است

 : ایند علماي دین اسالم در مسائل ذیلفرم می چه
کشیدم زنم طالق است و   اگر شخصی قسم خورد و گفت اگر طی دو سال تریاك -1

که ازدواج کرد طالق واقع  ده بود، آیا وقتی  کشید و ازدواج نکر  در طی دو سال تریاك
 شود یا خیر؟  می

 کشیدن تریاك با خوردن یکی است یا فرق دارند؟ آیا حکم   -2

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کشیدن متأهل نبوده  شود چون در وقت حلف و تریاك  زن وي طالق نمی -1ج 

 ].ط کویته2/452 :مختارـالدر ال[ . » منكوحةـ�له الو « : ئية العا قال العالئی يف.  است

کنند، پس اگر سوگند خورده بود  چه یـکی است ولی الفاظ فرق میهدف اگر -2ج 
خـوردن  زیرا در عرف  شود،  نمی طالق واقع   کشم بعد خورد برزنش مین که تریاك

 شود. برکشیدن اطالق نمی

 يف الدر:و

حلـف ان ال غ�ه و  اغراض فلو اغتاظ علـى مبنية ىلع األالفاظ ال ىلع األيمان  «
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 .»�نث  شيئاً لم هل بدرهم أو اكرث فاشرتی   بفلس  ً�شرتی هل شيئا

 الرد: يفو

مقاصد ـأی ال »ال علـى األغراض«قـوهل: و ».... األيمان مبنية ىلع األلفاظ«:  قوهل«
اللفظ  معتـرب انما هو ـعن القول ببنائها ىلع انليٌة فصار احلاصل أن ال انلٌيات احرتز به و

اكن زائداً  ان مـس� اعترب وـاكن مدلول اللفظ ال فان  ،  احلالف  اٌما غرضمس� وـالعر� ال
 ].ط کویته3/79 :محتارـرد ال[ .»ال يعترباللفظ ف ىلع

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 دم زنم طالق است اگر ازدواج کر

 وجود شرط طالق واقع  . آیا وقت است طالق  کردم زنم  ازدواج  : اگر من  گفت شخصی 
 شود یاخیر؟  می

 هم الصواباجلواب باسم مل

 شود.  واقع می طالق  ازدواج بـر منکوحه وي  ، به هنگام  بله

 :  قاضيخان  فتاوی يفو

ن ي�ون هذا ىلع لك أينبىغ » آید من  در نکاح  که  زن  هر کدام «ولو قال بالفارسيهة:  «

:  و قالأ ... ألنه جعل انلكـاح صفة للمرأة فتعم بعموم الوصف امرأة يزتج ىف قوهلم مجيعاً 
اكن   ان، و ج يقع الطالق هذا الفظ الزتواكن ذلك موضع يـر�دون ب  ان »را بخواهم نی هر ز «

عرفنا   يال يقع اطـالق عند الزتوج وفـدون به اخلطـبة ال تصـح ايلم� وذلك موضع ير�
 . »يراد بهذا اللفظ الزتوج دون اخلطبة

 قال قبل هذا:و
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 حلف ان اليزتوج فزوجه الو�يل امرأة حنث يفمرأة ثم  رجًال بأن يزوجه ا لو و� و«
 ].بهامش الهندیۀ 513و 1/512 قاضیخان:[ .»يـمينه

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

، زن  گوید: تا زمان که تو دست از این کارهاي زشت برنداري به برادرش می
 کنـم   ا تو صـحبتب  است اگر  طالق  من 

 : رد مسئله ذیل فرمایند علماي اسالم در مو  می چه
کارها  از این   و دستکه ت تا زمانی «  : گفته برادر خود عبدالحکیم  آقاي عبدالـمـجید به 

کارها را انجام دهید زن من  نوشی و دود و چرس و تریاك برنداري و این  یعنی مشروب
کـارها  . اکنون آن برادر قسم یاد کـرد که مـن این  » کنم  طالق است اگر من با تو صحبت

کردم و او دوباره همان عمل خود را انجام داد آیا   دهم و من با او صحبت را انجام نمی
 بـرایم اشکال دارد یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ه سوگند کارها را تـرك داد و بقیه  کشیدن تریاك  اگر بعد از سوگند خوردن برادرش 
شود و بعد از آن اگر  او طالق نـمی کند زن  یابد و با او صحبت  می تـمام شده و خاتمه

 شود. باز هم زن برادرش طالق نمی کشید دو مرتبه تریاك 

 مختار:ـالدر ال ويف

كذا مادام  ايلم� بها) فلو حلف ال يفعل  اكن اغية تنت� ( مالكمة مازال ومادام و«
 .» ال �نث ففعل  رجع   ا ثم هنم  بـبخاری فخرج  

 الرد:  يوفـ

مه ال �نثعليه هذا اثلوب ف�عه ثم لبسه و ابلحر: ال الكمه مادام �و«
ٌ
رد [ . » �
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 ].ط کویته3/115 :محتارـال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

ل ندادم زنم طالق است قبل از موعد آنها را اگر تا فالن روز اجناس را تحوی
 اند تحویل داده و باز به او هبه شده

 : فرمایند علماي دین در مورد مسئله ذیل چه می
ام هستند به  که وسایل ذیل را که بابت بدهی نمایم  من خالد فرزند احمد تعهد مـی

چه به عللی وسـایل باشد. اگر چنان می 27/4/74عبدالواحد تحویل نمایم و آخرین مهلت 
 را به ایشان تحویل ندادم همسرم طالق ثالثه باشد.

 باشد: وسایل بشرح ذیل می
، ویدئو آیوا،  نی، تلویزیون رنگی سو متري 12، فرش ماشینی  جارو برقی ناسیونال

 دار. تخت و کمد آینه
از تـاریخ  قبل  شود بنده خالد اند. یادآوري مـی را تایید کرده  فوق  گواهی گواهان   ضمناً 

و تعهد به عبدالواحد تحویل  وسایل فوق را در قبال شـرط 27/4/74آخرین مهلت یعنی 
گونه ادعایی   اند و هیچ ا به همسرم برگشت دادهکه ایشان خودشان وسایل ر م  ا داده

حوزه علمیه زاهدان استدعا دارم وضعیت خانوادگی من   از مقامات مذهبی نداشتند، حال 
 پذیر است یا خیر؟ ه آیا ادامه زندگی برایمان امکانرا روشن نمائید ک و همسرم

که مـن به  گذاشته و گفته  خود آقاي عبدالواحد وسایل را داخل ماشین من   در ضمن
 . خواهم شما و خانم شما بخشیدم من نمی

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اید و  مال را تحویل داده ، زیرا شما به تعهد خود عمل نموده و خانم شما طالق نیست
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گرفت باز هم زن شما طالق  نمی دانده است و اگر تحویل هم  بعد از آن خود است برگر
 شد. نمی

 الرد: يفو

قْضَ�ّ مالك ايلوم.... لو«
ّ
فه لرّب ادلين َال

ْ
(ـــأعطاه فلم وجده فـ يرّب الَمْديون يف َحل

 ي
ّ
رد [ .»يرب. ظه��ة �ن كذلك اليقبل فوصفه حبيث تناهل يده لو أراد) قبضه و�َال

 ].ط کویته3/146 :محتارـال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 گیرند  ، دو، براي سومین بار دهان او را با دست می : یک شوهر گفت

 : فرمایند علماء دین اسالم در مورد مسئله ذیل چه می
بـرو کـاري کن تا حال من «گوید:  که خانم می ،   با خانمشین جر و بحث مردي در ح

در کنایه  ؟ ( خواهی سه تاي خـودت را می «گوید:  ، می » ام با سوزن کاري به شما خرج داده
و فرزندش   ، دو، براي سومین بار خواهرش گوید: یک ، مرد می ید: بله گو ق) زن می به طال

شود  گیرند حتی که دهان او خونین می  ن او را طوري محکم میجلوي دها  و زن فرزندش
 ؟ ، حکم آن چیست و لفظ سه تلفظ نشده است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

در صورت مسئوله بر زن این آقا دو طالق رجعی واقع شده است و در عدت به زن 
ه کند از آن پست مالک یک طالق است اگر یک طالق دیگر داد مغلظ خود رجوع 

 شود. می

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
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 دار االفتاء حوزه علـمـیه دارالعلوم زاهدان 

 هر منـی ، تو مادر و خوا : یک، دو، سه شوهر گفت

 :  دین مبین اسالم در این مسئله  فرمایند علماي چه می
و  دارم  میبر ، ورنه سه سنگ ينگو سخن  گوید: می هنگام مشاجره به زن خود شخصی 

ر ه، تو مادر و خوا ، دو، سـه یک «گوید:  ، بعد از پانزده، بیست دقیقه می دهم ترا طالق می
. لطفاً  نه طالق دارد که مـنظور من فقط تهدید بوده  اظهار می  شوهر نزد قاضـی»  منی

 شود یا خیر؟  می واقع  بفرمایید آیا طالق 
 الجواب باسم ملهم الصواب

ام و  رخ داده بود، نوشته .ش  ه 1363سؤالی در سال  ه در جواب چنین فتوایی بند
 : به شرح ذیل است  اند که را امضاء کرده ي علماء هم آن اجلٌه

کنم  در اینجا علماي احناف چند مسئله جـزئـی دارند که اول این جزئیات را ذکر می
 گردد. می مسئله مذکور معلوم جواب  و سپس 

ذا اكن يف حال إلو قال لم أنو اليصدق ، و ث وقعت ثالث ان نويأنت بثال لو قال «
 صدق،ة الطالق و مذاكر

ٌ
 .»مختار للفـتویـما هو ال ىلع  » تو سه «مثله بالفارسية: و اال

 ].1/357 :اهلندية[

ثاً : طلقت ثال/قال الصـدر الشهيد ، »ترا سه«:  قال أو  »ترا یکی«:  رجل قال المرأته«

و ينبىغ ان  . قـال موالنا ال يقع الطالق /قال ابو القاسم »تو سه «أو  »یکی تو «:  لو قال و

حالة الغضب يقع  ، أو يف اكن ىف حالة مذاكرة الطالق ي�ون اجلواب ىلع اتلفصيل ان 
 بابلينة،  ان لمالـطالق و

ٌ
 ].1/464 خانیۀ:[ .»كما لو قال بالعر�ية أنت واحدة  ي�ن ال اال

 بزازیه:[ .»يقع اثلالث بالنية » سه و دو،  یکی  دادم  «:  فقال  ، طلبت منه الطـالق«
4/197.[ 

شود و اگر تـردید  شود که در مسئله باال سه طالق واقع می از این جزئیات معلوم می
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، و در جزئیات باال که  موجود نیست  زن در طالق اضافت به طرف  مسئله  شود که در این 
این عبارت فقهاء دلیل بر این طرف زن مـوجود هست بنابـر افت بهاند اض فقهاء ذکر کرده

: در بعضی عبارات فقها، نیز اضافت صـریحه موجود  گویم شوند در جواب می مسئله نمی
که در کالم  ، با وجودي  نیست، چنانکه در عبارت بزازیه حکم به وقوع طالق ثالثه کرده

 . ، مذکور هست ، دو، سه : یکی شوهر تنها لفظ دادم
کالم را در تهدید به زن در وقت  که مرد ایـن  البته قرینه براي اضافت موجود هست 

کند، و اگر  فوري رجوع می» کنید  شما رجوع «گوید:  گوید، بعد پدر زن می می مشاجره
کند  کند و نیز شوهر خود اقـرار مـی می  اراده طالق را نداشته است از چه چیزي رجوع

شود. همچنین در  می که تهدید زن به طالق ، معلوم است  ه استمقصد او تهدید زن بود

 :  نوشته شده»  طالق صریح «در باب  »مختارـرد ال«

، فقيل من  : طالق لو قال ابلحر:  ما يفـ، ل الكمه  كون االضافة رص�ة يف ال يلزم و«
 .» طلقت امرأته ، : امرأىت ؟ فقال عنيت

که   هانوي قدس سره در جواب یک شخصیموالنا اشرفعلی ت هحضرت حکیم االم
اضافت  ع طالق  شود که براي وقو می کند که از بعضی عبارات عالمگیریه معلوم سوال می

معلوم   شامی صـریحه الزم است و از بعـضـی عبارات عالمگیریه و از تحقیق عالمه 
را  امید است تعارض مذکور ،اضافت صریحه به طرف زن نیست گردد که نیاز به  می
 اي رفع نمایید. گونه به

 اند: در جواب چنین نوشته /موالنا
اضافت است نه  ، مطلق  شود که شرط وقوع طالق معلوم می چنان  از قواعد و جزئیات 

 .  اضافت صریحه
قویه هست و قـربنه ضعیفه محتمله در آن  اضافت محتاج به قرایـن   ، تحقق مطلق آري

که در او  آن نیست  اند سببش  کـرده  حکم به عدم وقوعکه   یاتیکافی نیست پس در جزن
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که در آن قرینۀ قویه بر اضافت قائم نیست و   ، آن است ، بلکه سبب اضافت صریحه نیست
 : آن قرینه به تتبع و استقراء به چند نوع است

 . »اینکت طالق « : كام فی قوله.  آن ظاهر است ، و اضافت صریحه -1

: من  فقيل ، طالق «:  گفت او که   بعد از قول »  عنيت امرأتی « :قولهكام فی   ، نیت -2

 للطالق بل  : عنيت! يقع ل ذا قاإف ، مرأىت ؟ فقال: ا عنيت
ً
، ال لقوهل عنيت، ألنه ليس موضواع

 ].2/445 :امداد الفتاوي[ . »لقوهل طالق

، مرا طالق  مرا طالق ده ،فی جواب قوهلا،  دادم « : كام فی قوله ،  اضافت در کالم سائل -3

نه بـراي »  دادم «لتکرارها ثالثاً و گرنه کالم   شود، ، و لهذا ثالث واقع می ، مرا طالق ده ده
 . عدد ثالثه براي  و نه   وع استطالق موض

که همه قرائن   پس در جزئیاتی   الطالق يلزمنی الخ...  : رواية الشامی كام يف  ، عرف - 4

 ، ال لعدم االضافة الرصحية بل لعدم مطلق االضافة واقع نخواهد شد. مفقود باشند طالق

ا . پس در این مسائل هیچگونه تدافع نیست  .انتهی بتغيري مّ

، دو،  : یک ها به زن خود گفت کسی از بلوچ که  و در این هیچ تـردیدي نیست وقتی 
قوم بلوچ اگر این  ، و هر کسی از ، مرادش طالق ثالثه است ر و مادر منیه، تو خوا سه

فهمد  ، می ، بزرگ باشد یا صغیر، عالم باشد یـا نه کالم را بشنود برابر است مرد باشد یا زن 
کالم در عرف قوم بلوچ به غیر از  ، و این  که گوینده زن خود را طالق ثالثه کـرده است

، گویا  ي، عرف قرینه قویه است براي اضافت معنو اینبرطالق مطلبی دیگر ندارد. بنا
 . » ، تو سه طالق هستی ، تو دو طالق هستی تو یک طالق هستی : « ر گفتههشو

در باب »  حكام علی العرفبناء األ نرش العرف يف «عالمه ابن عابدین در رساله خود بنام 

 : ثانی نوشته

ان ما مسائل الفقهية اـ: اعلم ان ال ل ؟ فنقو ظاهر الرواية ذا خالف العـرف ما هو إفيما «
،  ثابتة برضب اجتهاد ورأی ن  ا ان ت�وام، و ول� الفصل األبح انلص و ن ثابتة برص ت�و
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زمان العرف  عرف زمانه حبيث لو اكن يف  مجتهد ىلع ما اكن يفـ�ث� منها ما يبيٌته الو
جتهاد انه البٌد من معرفة اعدات رشوط األ هلذا قالوا يفدث لقال خبالف ما قاهل اٌوًال، واحلا
اس فـكث� من األحاكم تـختلف باختالف الزمان تلغي� عرف أهله أو حلدوث رضورة انل

مشقة والرضر ـأو فساد اهل زمان حبيث لو بيق احل�م ىلع مااكن عليه اٌوًال للزم منه ال
ساد الفمبنٌيه ىلع اتلخفيف واتليس� ودفع الرضر وـخلالف قواعد الرش�عة البانلاس و

مذهب خالفوا ما نٌص ـهلذا تری مشائخ ال، و ظام واحسن احكـامبلقاء العالم ىلع اتم ن
زمنهم  زمنه لعلمهم بانه لو اكن يف ة بناها ىلع ما اكن يف مواضع كث� مجتهد يفـعليه ال 

 نرش العرف يف بناء االحكام عيل العرف:[ . »لقال بما قالوا به أخذاً من قواعد مذهبه

2/125.[ 
 فرماید: و می دهد بـراي عرف قولی مثالی می

قول ، قال مشائخ بلخ و الطالق للعـرفيقع به »  لك حٌل ىلٌع حرام «: : ىف قوهل �ذا قوهلمو «
عرف بالدنا ف��دون به   ، اما يف ديارهم عرف   جاب به علـىأ،  اليقع اال بانلٌيه /�مـد

حیاء التراث طبع دادا 2/124 :جمموعة رسائل ابن عابدين[ . »منكوحة فيحمل عليهـحتر�م ال

 ].العربی، بیروت

 : در باب طالق صریح نوشته است »محتارـرد ال«و نیز در کتاب 

الق يلزم�، واحلرام  ،ان من األلفاظ الُمْستعملة) و مصنفـ(أی ال  سيذكر قر�باً و « الَطّ
الق م الق، ويلَعّ احلرام فيقع بال نية للُعْرف الخ... فأوقعوا به الَطّ ع أنه يلزم�، ويلّع الَطّ

الق إيلها رص�اً ظاهره انه اليصدق انه لم يرد امرأته رد [ . » للعرف ،  ليس فيه إضافة الَطّ

 ].2/466 :محتارـال

بعد از تمثیل »  حكام علی العرفبناء األ نشـر العرف يف«عالمه شامی در رساله خود 

آن زمانه  ، که مبنی بر عرف هستند و در هر اقلیم و هر زمان عرف اهل احکام متعددي
 نو یسد: ، می معتبر است
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 منصوص عليه يفـان خالف الاعتبار العرف اخلـاص و �وها دالة ىلعل و فهذه انلقو «
يقال ال يعترب  �يف يصح انه كما قدمناه و �الف انلص الرشىع ما لم  كتب الـمـذهب  

الالكم فيما ب�  : مطلق جامع الفصول� �، و م انما يقصـد ما يتعارفهمطلقاً ان لك متلك
 . »..... متعارف الخـىل الإاس ينرصف انل

شود،  که گفته طالق نمی و نیز از این جزئیات معلوم شد که مبناي فتواي دار العلوم 
، چون فرموده بدون لفظ طالق و مذاکـره طالق چیزي  عدم وجود قـرینه بـر طالق است

شود. ولی در دیار ما که عرف  نمی : وقتی قرینه قوي نباشد طالق یعنی ،شود واقع نمی
شک و تردیدي  باشد بنابراین در وقوع طالق هیچ ، موجود می قویه است یکی از قرائن

شود. البته  ، طالق واقع نمی دهم : ترا طالق می که او گفته . ناگفته نماند با این جمله  نیست
شود.  می طالق ثالثه واقع»  مادر و خواهر منی  ، دو، سه یک : « که بعد گفته  بااین لفظ

 .است  وقوع طالق با این الفاظ را داده همانطور کـه موالنا رشید احمد لدهیانوي حکم به

 . حسن الفتاویأ كام يف

 علم بالصوابأواهللا 

 عفا اهللا عنه -خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 ، االحقر حممد شهداد عفي عنه اجلواب صحيح

 ین حقیر طالق ثالثه شده است. عبد العزیز ملٌازادهاز نظر ا
 عبدالحمید . مصیب المجیب 

 علم .عبدالرمحـن حمبـی عفـی عنه أاهللا مجيـب فهو قرين بالصـواب وـجاب الأما 

 نظر اینجانب با امضاء کنندگان موافق است. جان محمد عفی عنه 

 اهم تو را نگه دارم خو ، برو بیرون من نمی و بیرون : طالق بر به خانم گفت

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
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. و بعداً  » طالق برو بیرون : « بنده در حالت ناراحتی شدید به خانم خود دو مـرتبه گفتم
مسئله بنده را طبق  . لطـفاً  » خواهم تو را نگه دارم برو بیرون من نمی : « چند مرتبه گفتم

 شرع مقدس فیصله نمایید.

 واب باسم ملهم الصواباجل

اگر نـیت »  برو بیرون «از تکرار لفظ طالق دو طالق رجعی واقع شده است و از جمله 
شود و اگر نیت طالق  ، خانم شما مغلظـه می اید سه طالق واقع شده طالق داشته

 کنید و آینده مالک یک طالق دیگر هستید. اید بدون تجدید نکاح رجوع  نـداشته

 الدر:  یوف

يضاً) و� الغضب توقف أ�صلح جواباً و ( نحو اْخريج واذهيب وقو� �تمل رّداً،ف «
الق يتوقف األول  ال و� مذاكرة الَطّ

ّ
 األوالن أي ما يصلح رداً وجواباً إْن نوى وقع و�َال

  ].2/505 :مختارـالدر ال[ .»اجلواب)ي ما يصلح للرد وأ(

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 راالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهداندا

دیگر نکـاح کرد مبلغ  جاي   شـرط این که اگر زن کنـد به  خلع مـی با همسر 
 تعیین شده را به او تحویل دهد

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
کنم نوري فرزند نظـر را که در عقد بنده است اکنون  اینجانب داود اقرار و اعتراف می

به طالق ثالثه  شرط ذیل  دویست هزار تومان به  بمبلغ  ه رضا و رغبت خود بعنوان خلع ب
 . نمودم و دیگر دعوا و جنجال ندارم طالق 

که دختر خود بنام نوري به عقد شخص دیگري در  که نظر، هر روزي  شرط این است 
طالقنامه بحضور آورد باید همان روز همین مبلغ دویست هزار تومان را تحویل دهد. این 
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 شود. چنـد نفر گواهی می
 لطـف فرموده جواب مسئله را مرقوم فـرمایید.

 اجلواب باسم ملهم الصواب

زن داود دختـر نظر بر وي به طـالق ثالثه مغلظـه شده است زیرا که در طالقنامه 
یل شرط ذ دویست هزار تومان به  رضا و رغبـت خود بعنوان خلع بمبلغ  به  : « نوشته است

 . » که دیگر دعوا و جنجال ندارم به طالق ثالثه طالق نمودم 
گفته ولی   چه داود به شرطاگر  نیست کدام شرطی  رت معلق بهایقاع طـالق در اینصو

 . زنش طالق مغلظه شده است طالق و شرط را در یک جمله ذکر نکرده است بنابر این  
واقع شده است و  ین که طالق منجزاً که ذکر کـرده است، عالوه از ا بعد از این شرطی

هر گفته هرگاه نوري را  ، زیـرا شو لغو است  شرط این  ه است  چیزي براي داود نماند
دویست هزار تومان به من بدهد. و معلوم نیست  پـدرش بجاي دیگري ازدواج دهد مبلغ 

واند جاي دیگر ت که ازدواج دیگر براي نوري میسر شود یا خیر. و باز هم نوري زمانی می 
گفته داود   د و وقتی از نکاحش بیرون شد این ازدواج نماید که از نکاح داود بیرون شو

 لغو است و اعتباري ندارد.
اي را ذکر نموده و وقوع طالق را ترجیح  شبیه این مسئله جزئیه /عالمی شامی

مه شامی راجح نزد بنده قول عال  اند ولی اند. اگرچه بعضی از علماء اختالف نموده دهدا
 فرمایند:  می  که . چنان است

الرمحن الُمرْشدي �نَّه سئل عمن قال محقق عبدـ� فتاوى الاكزرو� عن فتاوى الو«
لزوجته أنت طالق إن لم تزتويج بفالن. فأجاب ال خفاء يف أن مراد الزوج بهذا اتلعليق 

ْصَمة وانقضاء العدة و� إنما هو عدم تزوجها بفالن بعد زوال سلطانه عنها بانفصال العِ 
ْط و�بىق قوهل أنت طالق فتطلق منجزاً كما  حينئذ يف غ� ملكه فيكون لغواً فيلغو الرَشّ

ط الـاختاره بعض ال معلق عليه ـمتأخر�ن من علماء ايلمن، بناء اْستحالة وجود الرَشّ
وج  .الطالق حالة بقائها يف عصمة الَزّ
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لة ثا
َ
ادي صاحب ثَمّ نقل الاكزرو� هذه الَمْسأ ، أجاب عنها رساج »اجلوهرة«نياً عن احلَدّ

ادلين اهلام� رواية عن شيخه يلع بن نوح بأنها تطلق وتزتوج من أرادت. قال الاكزرو�: 
رد [ .»وهو اذلي ينبيغ أن يعّول عليه: أي بناء ىلع أنه تعليق بمستحيل أو رَشْط إلزا�

 ].2/536 :محتارـال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه- خدانظر
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

حالت عادي چندین  گوید: مادر و خواهرم هستـی و بعد در در حال خشم می
 کند  مرتبه لفظ طالق را تکرار می

 آقاي رستم: اظهارات
به داراالفتاء مراجعه نموده چنین اظهار داشتند: بنده از   رستم جهت طالق همسرش

  که به خانه آمدم بین من و همسرم درگیري صورت و خسته بودم و هنگامی  سفر برگشته
ها را شکسته و جیغ و داد کردم و گریه  ، یخچال و شیشه پنجره ه تلویزیون گرفت که بند

تو مادر و خواهرم هستی و بعد از آنجا بیرون شده در  « : کردم و به خانم خود گفتم نیز می
. به من  » من زنم را طالق دادم«  : خواسته و به او گفتم که فاصله بیست متري برادرم را

همانطوریکه  : « . من در جواب گفتم »اید ق اینطور نیست که شما طالق دادهطال : « گفت
 ، ، طالق است ، طالق است ق است اقرار کردم که طال . و بعداً  » دانید همانطور است  شما می

گرفته بود و بنده را   که صورت لت درگیري قبلی که اعصاب بنده به ع ناگفته نماند
 گردیده بود. کنترل بنده خارج  اند، خراب و از نفر زده چند

کرد،  گریه میاش زیاد  که رستم خسته بود بچه دهد شبی  خانم او نیز گواهی می
، منکر شد که  خواست او را بزند، سپس از او پرسیدم ور شد و می باالخره بر وي حمله

 . ام اري نکردهک من 
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 :  گواهان  اظهارات
 : دهد که ، امین شهادت می شاهد اول

نیم ساعت نشسته بود بعد از  که در آن بودم تقریباً   ه در مجلسی برادرم رستم نزد بند
من در جواب »  زنم را طالق دادم : « اي خواسته و گفت ر گوشه آنجا که بیرون شدیم مرا د

. سپس بنده به  » ده مرتبه خواهر و مادرم هستی: « : من گفتم تاید؟ گف گفتم شما چه گفته 
تري پسر عمویت  اختالف قبلی حل نشده بلکه یک میل بزرگ : « گفتم الرحمن   آقاي عبد

. و پدر خانم رستم نیز در آنجا آمد و  » است طالق داده «که خانمش را  ت کرده درس
:  . سپس رستم گفت ام خبر ندارم و نشنیدهز چیزي  : من ا گفت هنگامی که از او سوال شد

، بیست و سی  ، سه طالق ، دو طالق ، یک طالق ق واقع نشده اآلن  اگر با این الفاظ طال
آثار  ند که رستم در این وقت در حال طبیعی خود بود و ظاهراً  . ناگفته نما طالق است

 شد.   خشم و غضب دیده نمی
 : دهد که ، عبدالرحمن، شهادت می شاهد دوم

کرده و   خشم  م بعداً کنم البته لفظ طالق را یکمرتبه شنید شهادت امین را تأیید می
 . کردم و بقیه الفاظ طالق یادم نیست  م و بر رستم خشم عصبانی شد

 :  دهد که ، جمعه شهادت می شاهد سوم
کرده  که لفظ طالق را چندین مرتبه تکرار  کنم و یادم هست گواهی امین را تأیید می

 .  است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

در مرحله اولیه رستم با خانمش در خانه درگیر شده و از قول او و خانمش معلوم 
، یخچال و  ته حتی تلویزیونگش که از حالت طبیعی خارج شده سخت غضبناك  شود می

 ی. اگر اظهارات وي حقیقت دارد پس طالقی که در چنین حال ها را شکسته است پنجره
 . اعتبار است لغو و بی ایقاع کرده است شرعاً 

 الرد قال ابن عابدين حتت قول الدر: يفو
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مدهوش و�وه ـفاذلي ينبيغ اتلعو�ل عليه يف ال »مدهوشـال يقع طالق الو« : هلقو«
فْعاهل اخلارجة عن اعدته

َ
و�ذا يقال فيمن اختل  ،إناطة احل�م بغلبة اخللل يف أقواهل وأ

مصيبة فاجأته، فما دام يف حال غلبة اخللل يف األقوال واألفعال ـمرض أو لـعقله لكرب أو ل
ال تعترب أقواهل و�ن اكن يعلمها و�ر�دها، ألَنّ هذه الَمْعرفة واإلرادة غ� معتربة لعدم 

يّب العاقل  ].2/463 :محتارـرد ال. [»حصوهلا عن إدراك صحيح كما ال تعترب من الَصّ

ون شده و در مجلس برادرش امین و دیگر خویشاوندان که از خانه بیر البته وقتی
  کرده و در حدود نیم اند شرکت  باره حل مشکلی جلسه مشورت داشتهکه در  خویش

، و  شهادت گواهان در مجلس نشسته و در حالت طبیعی خود بوده است  ساعت طبق
من زن  «گوید:  کرده می یت  شوند با برادرش در تنهایی حکا هنگامی که از خانه بیرون می

من  « : که ؟ در جواب می گوید  اي گفته پرسند که چه  از او می»  خود را طالق دادم
مادر و  شود که از جمله مذکور ( می باز به او گفته»  ام که مادر و خواهرم هستی گفته چنین

اگر اوال طالق واقع  «گوید:  رستم در جواب می شود،  ) طالق واقع نمی خواهرم هستی
. و طبق گواهی شاهدان این لفظ را  » ، طالق است ، طالق است شده است اآلن طالق استن

طالق است،  «:  ام که سه دفعه گفته  چندین مرتبه تکرارکرده است و نیز رستم اعتراف دارد
 .»، طالق است طالق است

ا که آیا رستم در این هنگام در حال طبیعی خود بوده ی  گواهان در جواب این سؤال
شد،  گویند: در حالت طبیعی خود بوده است و آثار غضب و خشم دیده نمی خیر؟ می

اعتباردارد و زن رستم به طالق  بنابر این طالقی در این هنگام ایقاع کرده است شرعاً 
 مغلظه جدا شده است.

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
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 طالق سنت داد) قنامه نامزد را امضاء کرده و در آن نوشته (طال

 :  دین و مفتیان شرع متین اسالم در این مسئله  فرمایند علماي چه می
آقاي رحیم رابعه را  : «  چنین مطلقه ساخته است  آقاي رحیم نامزد خود را در طالقنامه

 بحضور بهادر و محمود و ملک طالق سنت داد.
 .1414ذولحجه 16مطابق با 1373اد خرد 6در تاریخ 

 بسمه تعالی 

 جناب مفتی خدا نظر صاحب مد ظله 
 م علیکم  سال

گرفته بودم که براي  بعد عرض اینکه بنده از این طالق دهنده به این الفاظ اعتراف
 . دهم : که طالقش می ؟ در جواب گفت دهی فالنه طالق می

 .  فقط با احترام اسماعیل
 الصواب الجواب باسم ملهم

است چنانکه در  که رحیم نامزد خود را طالق داده شود از الفاظ طالقنامه معلوم می
تواند  شود و می لذا فقط یک طالق واقع می» طالق سنت داد : « طالقنامه نوشته است آخر 

آینده مالک دو طالق دیگر است و همین معتبر است نه   با تجدید عقد رجوع بکند و در
شود که وعده طالق داده به او است  می و از توضیحات اسماعیل معلوم ، ضیح اسماعیل تو

اگر این حقیقت داشته باشد هیچ »  دهم طالقش می «  چنانکه اسماعیل نوشته است که گفته:
گذشت الفاظ طالقنامه معتبر   ، ولی چنانکه او است هشود و همواره زوج طالقی واقع نمی

 .  است
 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -نظر  خدا
 دار االفتاء حوزه علیه دار العلوم زاهدان 
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 گوید: رفتن به رختخواب این زن برایم حرام است  شخصی می

 : فرمایند علماي دین اسالم در مورد مسئله ذیل چه می
) بر من حرام  جماع است  که مقصدش گوید رفتن به رختخواب این زن ( شخصی می

 شود یا خیر؟ وره طالق واقع می. آیا از جمله مذک است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

را  که مقاربت با همسر حالل است و اینجا آن شود در رابطه با جواب سؤال عرض می
ء حالل یمین  که حرام قرار دادن شی باشد زیرا است لذا این قسم می حرام قرار داده

 شود .  حساب می
 : التنویر وشرحه یفو

 . »ما تقرر ان حتر�م احلالل يم�ـثم فعله �فر يلمينه ل نفسه شيئاً من حرم أی ىلع و «

 ].3/68 :محتارـمختار هبامش رد الـالدر ال[

 : اهلندية يفو

ان ه الطالق فهو مول عندهم مجيعاً ونت ىلع حرام فان نوی بأان قر�تك ف : لو قالو «
د رمحهما اهللا ال �ميوسف و وعند اىب /حنيفة ىبأنوی ايلم� فهو مول للحال عند 

 ].1/487 :اهلندية[ .» ابلدائع ما لم يقر�ها . هكذا يف ي�ون مويلاً 

ي یمین طعام دادن  لذا باید شوهر اوالً مقاربت کند و بعد کفاره یمین اداء کند. وکفاره
) ده نفر مسکین یا لباس پوشاندن آنها و در صورت نداشتن و تنگدستی سه  ناهار و شام (

 باشد.  فتن میگر روز روزه 

 :  رشحهالتنوير و يفو

و أو اطعام عرشة مساك� أ) حتر�ر رقبة  القسميلم� بمع� احللف و ی اأ و�فارته (« 

ىل إلعجز  الرشط استمرار ايام والء وأداء صام ثالثة ان عجز عنها وقت األكسوتهم و
مختار مع ـالدر ال[ .» معرس يوم� ثم ا�رس ال�وز هل الصومـالفراغ من الصوم فلو صام ال
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 ].66، 3/67 :الرد

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 طالقی 130تو  گفت   زنش به 

 : فرمایند علماي دین اسالم در مورد مسئله ذیل چه می
آیا طالق واقع  .... طالقی تو بجاي مادر و خواهر منی 130: تو  گوید فردي به زنش می

 شود؟ شده است یا خیر؟ و در صورت اثبات چند طالق واقع می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

سه طالق واقع شده است و تا زن بعد از انقضاي »  طالقی 130«اینصورت با جمله  در
 باشد. نمی ، نکاح ثانی نکند و مقاربت انجام نگیرد براي شوهر اولی حالل عدت

 ر:مختاـالدر ال يفو

 . » اجلوهرة مختار.كما يفـالكث� فثالث هو النت طالق مراراً اوألوفاً اوال قليل وأو أ«

 :/قال ابن عابدين

 :الدر محتار عىلـرد ال[ .»ائد �لغو الزای فيقع به اثلالث و مجع الٍف ح »الوفاً «:  قوهل «

2/490.[ 

 الطحطاوي علی الدر: يفو

 . »نها منت� الطالق فيبطل ما زادهذه فقط أل ث يفانما وقع اثلالو »أو الوفاً «:  قوهل «

 ].126/2 :مختارـالدر ال طحطاوي عىل[

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
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 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 / طالق علی مال توکیل در نکاح/ طالق قبل از زفاف

 :  ذیل در مسئله   دین  فرمایند علماي می  چه
که از طرف من عقد نکاح انجام دهد، چنانچه  نده پدرم را از طرف خودم فرستادم ب

که   آنچه پدرم براي من دختر آقاي یار محمد را به مبلغ یک میلیون تومان مهریه و طال و
اآلن پدر دختر پشیمان است و  اند و باشد در حضور چند نفر قبول نموده رسم ما می

فاً بفرمائید که بنده حق طالق را دارم یا خیر؟ نیز توکیل در . لط تقاضاي طالق نموده است
 نکاح درست است یا خیر؟ توضیح دهید.

 الصواب ملهم   اجلواب باسم

رتان را وکیل خود قرار  که شما پد  است لذا هنگامی  درست  چونکه توکیل در نکاح
، نکاح  است ام دادهانج ، عقد نکاح را اید و وي از طرف شما با ایجاب و قبول شرعی داده

قبل   دادن چونکه طالق  هستید. البته درصورت طالق آن  درست است و شما مالک طالق 
 که به دختر تحویل دهید.  باشد اداي نصف مهریه بر شما واجب است  از زفاف می 

 : التتارخانيه يفو

حال  يفانما ي�ون الشهود رشطاً �رضه الشهود و �صح اتلو�يل باانلاكح وان لم و «
مرأة ـمفصل يف احكام الـال. 1/294 :ةكذا يف اهلندي. 3/69 تتارخانیه:. [»مرأةـ�اطبة الو�يل ال

 ].6/483 :مسلمـالبيت الو

 يف الدر:و

 .» و خلوةأء  �ب نصفه بطالق قبل وطو «

و أالعرشة ان سٌماها  هو مذكور وـمهر الـی نصف الأ)  نصفه : ( قوهل« :/قال الشامی

 ].2/360 :مختارـالدر ال[ . » االكرثمنها ان سّماهو أدونها 
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 علم بالصوابأو اهللا 

 -اهللا عنه عفا -خدا نظر 
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 : از من خالص است کرد و بعد گفت طالق همسر را در دل تصور

 : دین و مفتیان شرع متین در مسئله ذیل  فرمایند علماي چه می
ي  ام آمدم تا به کوه ببرم اما خانواده همسرم جلوگیر وسی دنبال خانوادهاینجانب م

خواهر و مادرم  «ر دل گفتم، ، و د گوید در دلم تصور طالق آمده است می موسی ،کردند
 . »است

خانه  من از او پرسیدم چرا دیشب همسرت را در گوید: شمس الدین می  -1 شاهد:
. باز پرسیدم یک طالق  » ام و از من خالص است دادهمن طالق  « : گفت ؟ وي اي نگذاشته

 . : از من رفته و معامله تمام شده است گفت دو طالق راهی دارد، او
: یک طالق و دو طالق  گفت که شمس الدین به او هنگاهی  گوید: محمد می  -2شاهد: 

 . : نه از من خالص است گفت موسی ، شد شاید راهی داشته با
می گوید: موسی وقتی همسرش را بردم و نپذیرفت و من اصرار کردم خالد   -3شاهد: 

 . دلش تصوري آمده است در : ببر شاید گفت  مادرش
 دستور شرع حل نمائید.  لطفاً مسئله فوق را طبق

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

موسی چونکه در دل طالق همسرش را تصور نموده و بر زبان چیزي نگفته و جاري 
 شود.  نمی واقعنکرده طالق 

 مختار: ـالدر ال يفو

لك ما يتعلق   �ری ذلك يفمخافة اسماع نفسه وـاد� الاد� اجلهر اسماع غ�ه وو «
الدر [ . »غ�هاكتسمية ىلع ذبيحة ووجوب سجدة تالوة وعتاق وطالق واستثناء و  بنطق
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 ].1/395 :مختار هبامش الردـال

 : للكهنویمة ا السعاية رشح رشح الوقاية للعال يفو

 ثبوت العتق مرشوط بنطق ما يدل عليهما فانهما الن وقوع الطالق وأل »ال يقع« : قوهل«
نه �رد إذا سمع نفسه فإن اال  انلطق ال ي�و، و ر هما بالقلب يقعان بمجرد انلية وخطو

ط 2/272 :السعاية[ . » مخارج من دون الصوت ليس بنطق ىلع االصحـعضالت ال  كحتر�

 ].پاکستان
زنم از  : « ، محمد و خالد بعد از سؤال آنها گفته که موسی در جواب شمس الدین و این 

غیر   که شرعاً  کردن از کالمی بوده این گفتارش دروغ است و حکایت »  من رفته است
 شود. معتبر است بر آن اثري مرتب نمی

 : حاشية ابن عابدين حتت قول احلصكفی يفو

 وأكما لو اقٌر بالطالق هازًال  ن يقٌر بالطالق فاقٌر ال يقعاىلع �ره ألو  »أو هازًال....««
 .»اكذباً 

 : التلويح يفو

َعتَاِق ُمْكَرًها َكَذلَِك َ�بُْط   «
ْ
الِق, َوال نَُّه َ�بُْطُل اِإلقَْراُر بِالَطّ

َ
َنّ ُل اِإلقَْراُر بِِهَما َهاِزالَوَ�َما �

َ
; أل

َراهِ 
ْ
َكِذِب اَكِإلك

ْ
َهْزَل َديِلُل ال

ْ
َجاَز َذلَِك لَْم َ�ُزْ َحىَتّ  ال

َ
َحُق َشيْئًا لَْو أ

ْ
َنّ اإلَِجاَزَة إَ�َّما تَل

َ
; أل

َكِذَب ِصْدقًا, وََهَذا خِبِالِف إ�َْشاِء 
ْ
ُ ال ُْطالُن بِاإلَِجاَزِة ال يَُصِ�ّ َة, َوابلْ َحّ ُمنَْعِقًدا َ�ْتَِمُل الِصّ

ا ال  ْوِِهَما ِمَمّ
َ

َعَتاِق, َو�
ْ
الِق, َوال إِنَّ الَطّ

َفْسَخ فَ
ْ
َهْزلِ َ�َْتِمُل ال

ْ
ثََر ِ�يِه لِل

َ
 :محتارـرد ال[ . »ُه ال أ

2/459.[ 
:  ناگفته نماند که موسی را قسم داده شود که او بغیر از اینکه در دلش خطور کرده که

؟ او  ، یا لفظ مادر و خواهر را جاري نکرده است بر زبان طالقی»  مادر و خواهرم است «
 . ام که من جاري نکردههم قسم بخورد 

 علم بالصوابأواهللا 
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 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 باشد بعد از طالق ثالثه بدون حالله براي شوهر اول جایز نمی

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
که خانم خود   جایز استه خانم خود را بیش از سه مرتبه طالق دادم آیا براي بنده  بند

 کنم یا خیر؟  را بدون حالل دو مرتبه نکاح

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اید طالق شده به طالق  گفته که الفاظ مذکور را طبق اظهارات فوق خانم شما در زمانی
گشته به حرمت غلیظه که بدون ازدواج با فرد دیگري و بعد از طالق وي و   م ثالثه و حرا

َ�ٰ ٱ﴿ فرماید: . خداوند متعال می براي شما عقد مجدد آن جایز نیست ، گذشتن عدت  قُ لطَّ
تَانِ�  وۡ  ُروٍف بَِمعۡ  َساُكۢ فَإِمۡ  َمرَّ

َ
  .]230: ة[البقر ﴾نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  �حُۢ �َۡ�ِ  أ

تواند خانممش را نگاه دارد به رجوع  یعنی: طالق دوبار است بعد از آن شوهر می
کتد و به او رجوع نکند   ، یا اینکه زن را ترك رتکردن به طرف خانم خود و حسن معاش

 هرش، جدا گردد یا او را طالق سوم بدهد. که با تمام شدن عدت از شو تا
 : و در همین مورد حدیثی در ابو داود منقول است

: الطالق مرتان  اسمع اهللا تعايل يقول : يا رسول اهللا األسدي: ان رجًال قال عن رز�ن «
كذا يف اعالء  /معاين لآللويسـروح ال[ .» : الترس�ح باحسان هو اثلالثة فقال؟  فأين اثلاثلة

 ].11/204 :/السنن للعثامين

ٰ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  ۥَ�ُ  َ�ِلُّ  فََ�  َطلََّقَها فَإِن﴿ : فرماید و بعد از بیان حکم خلع، اهللا تعالی می  َح�َّ
 .]230: ةالبقر[ ﴾ۥهُ َ�ۡ�َ  ًجاَزوۡ  تَنِكحَ 

کرد پس این خانم براي  باحسان را اختیار نمود و طالق سوم را واقع   یجیعنی اگر تسر
باشد تا اینکه بعد از عدت با شوهر دیگري ازدواج کند و در حدیث  این شوهر حالل نمی
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نی با وي مقاربت نماید و بعد از  : شوهر ثا که فرمودند  ه است که نبی اکرم شریف آمد
تواند با شوهر  ، این زن می عدت زن از شوهر دوم آن او را طالق دهد و پس از گذشت

 واج نماید.  اول ازد

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه10/9/1417داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 »  تو بر من حرامی «یا » تو خواهر و مادرمنی : « همسرش را گفت

 : این مسئله فرمایند علماي دین مبین اسالم در چه می
یا »  شما خواهر و مادر من هستی : « کرده و سه مرتبه گفته فردي به همسر خود خطاب

شود یا  . آیا در اینصورت طالق واقع می » تو بر من حرام هستی : « گفته است  سه مرتبه
 شود؟ خیر؟ و در صورت وقوع چند طالق واقع می

گردد  طالق واقع نمی»  خواهر منی ر وماد «گفتن  آید که با از بعضی کتب چنین بر می
 گردد. شودکه سه طالق واقع می و از بعضی فتاوي چنین فهمیده می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

گردد، گر چه نیت طالق هم داشته   در هر دو صورت مسئوله یک طالق بائن واقع می
اب قرار دهد نباشد، زیرا در عرف قوم بلوچ وقتی با این الفاظ همسر خود را مورد خط

ها از الفاظ صریح  این جمله  غیر از ایقاع طالق معناي دیگري ندارد، بنابر عرف عارض

 : فرموده است »مختارـالدر ال«شوند، چنانکه صاحب  محسوب می

 فيه ولو بالفارسية «
ٌ

 . » رص�ه ما لم �ستعمل اال

 فی الرد:و

 ].ط کویته2/465 :محتارـرد ال[ .» اتلحر�ر بما يثبت حكمه الرشىع بال نية عرفه يفو «
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 مختار:ـالدر ال يفو

 ].2/509 :مختارـالدر ال[ . » و رجعياً فتحأىل نية بائناً اكن الواقع به إالرص�ح ما ال �تاج  «

به زن »  مادر گفتن « القاري روایتی نقل شده است که با ةدر عمد / از امام ابو یوسف

 شود. طالق واقع می

، �و ان  مرء مظاهراً ىلع نوع� رص�ح ....و�نايةـالىت يص� بها الاعلم ان االلفاظ  «
 يوسف هو مثله ان ىبأو �و هما يعترب فيه نيته وعن أ»  مثل اّ�  «و أ» اكٌ�  نت ىلعأ: « ل يقو

عمدة . [ » ، انت� ان نوی طالقاً اكن طالقاً بائناً ون ي�ون ايالء أعنه الغضب و اكن يف 

 ].20/281 :القاري

گویید که مادر و خواهر گفتن در محاوره قوم بلوچ از  شود که شما می شکال وارد میا

 پس چرا با»  ابلائنالرص�ح والرص�ح يلحق  «که  ظ صریح هستند و این مسلم است الفا
قائل به وقوع یک »  شما بر من حرام هستی«گفتن یا با تکرار  خواهر تکرار لفظ مادر و

 طالق هستید؟
ح شود صری : مراد از صریحی که بائن به او ملحق می شود که گاشته میدر جواب آن ن

در جواب چنین اعتراضی که با  »محتارـرد ال«که در ، چنان است نه صریح بائن  رجعی

 ،  ، یک طالق واقع کرده است نه بیشتر، با وجودي که صریح عرفی است تکرار لفظ حرام
 فرماید:  می

مفىت به من عدم توقفه ىلع انلية مع أنه ال يلحق ابلائن، ـال وال يرد أنت يلّع حرام ىلع «
حقه ابلائن لكونه بائناً ل

ْ
ْصل ـوال يَل

َ
ما أن عدم توقفه ىلع انلية أمر عرض هل ال حبسب أ

 ].ط کویته2/509 :محتارـرد ال[ . »وضعه

رد « گشته و به اعتبار اصل از الفاظ کنایه بائن است و نیز در یعنی باعتبار عرف صریح 

 : چنین آورده است »محتارـال

�ح يف اجلملة اثلانيةـالو « �ح ال ابلائن«أع� قوهلم:  :مراد بالرَصّ  .»وابلائن يلحق الرَصّ
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 ].2/510 :محتارـرد ال[

این با این الفاظ طالق ، بنابر ح بائن واقع شده نه رجعیطالق صری ، را این الفاظ مسئول
: در  لحق شدن بائن با صریح رجعی اینست کهگردد، و نیز حکمت م دیگري واقع نمی

 . کل وجوه احکام نکاح منقطع نگشته است صورت طالق رجعی من
، پس براي لحوق طالق بائن با طالق صریح رجعی  مثال: جواز استمتاع باقی است

اي نیست  ق اول بائن شود براي بائن ثانی فایده اي وجود دارد. و در صورتی که طال فایده
ملحق شود و تا جایی که امکان داشته باشدکه بائن ثانی خبر و تأکید طالق بائن  تا با او

که  که دو طالق واقع شود. چنان شود تا این اول است پس به بائن اول ملحق نمی

ن القيد احلك� باق كون ابلائن يلحق الرص�ح فظاهر أل ماأو «:  فرموده است /زیلعی

مراد بالرص�ح يف اجلمله اثلانية هو ـان ال رص�ح يف فهذا هلك وجه بلقاء االستمتاع ا من
�قاء االستمتاع ال ي�ون بعد لك وجه و ان بقاء قيد انلاكح من ذ ال �ىفإ،  الرص�ح الرجيع

 ].2/510 :محتارـال[ .» يح ابلائن الرص

براي تایید قول خود جزئیات متعددي ذکر کرده است که مراد  »محتارـرد ال«صاحب 

 نویسد: ائن به او ملحق خواهد شد صریح رجعی است و در آخر چنین میکه ب از صریحی

اجلملة اثلانية الرص�ح  مراد بالرص�ح يفـهذا ع� ما فهمته حبمد اهللا من ان الو «
 ].ط کویته2/511 :محتارـرد ال[ . » . فقط الرجىع

 : و چند سطر قبل نوشته است

نه من إفهام فاغتنمه فت فيه اقدام األزلٌ  يمقام اذلـتقر�ر هذا ال يف هذا ما ظهر يل «

 ].2/511 :محتارـرد ال[ . » اوهاب كملـمجلة ما اختص به هذا الكتاب بعون ال

اند، مراد از صریح که در  کرده اند و حکم به سه طالق اشخاصی که قائل به لحوق شده
ثانی اند، در صورتی که مراد از صریح در جمله  جمله ثانی ذکر است مطلق صریح گرفته

یا  «در   که آنحضرت  که در این زمینه آمده است . و جواب حدیثی ، صریح رجعی است
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حکم به وقوع طالق نفرمودند، این است که نه در عرف آنها این الفاظ »  یا اختی«و »  امی
اند، چنانکه  کلمات داشته گرفت و نه اراده طالق را با این براي طالق مورد استفاده قرار می

کرد و  ام که یک فرد نجار همیشه با زن خود شوخی می اهد و حاضر بودهخودم ش
، در اینجا منظور او ایقاع طالق نبود و نه در  »خاله برایم آب بیاور و یا نان بیاور : « گفت می

 شود. عرف قوم بلوچ لفظ خاله براي ایقاع طالق استعمال می

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان د

 بعد از گذشت عدت شوهر حق رجوع را ندارد 

 : دین در مسئله ذیل يفرمایند علما چه می
شوهرم فرد معتادي است تقریباً یکسال قبل به من گفته که اگر تا ششماه به خانواده 

امده و حاال پس از . و مدت ششماه تمام شده و او نی ، طالق هستی گی نکردم خود رسید
خواهم  ه می ، حاال بند آن ششماه دیگر هم سپري شده و عدت بنده نیز تمام شده است

ترا  گویند: ما جاي دیگري ازدواج کنم اما شوهرم و برادرانش پدرم را تهدید کرده می
که قبًال به من و فرزندانم خرج و مخارج نیز  حالیکشیم باید دخترت را برگردانی، در می
 . ده استندا

که مسئله بنده را روشن بفرمائید که آیا من   کرام تقاضا دارم  حال از شما علماء
 توانم در جاي دیگر ازدواج کنم یا خیر؟ می

نامه مذکور همراه امضاء شوهرم و امام جماعت محله و  قابل تذکر است که طالق
 . گواهان پیوست استفتاء است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

هاي شما مطابق واقع باشد که در ششماه اول شوهر برنگشته و مطابق وعده  گفته اگر
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خویش عمل نکرده است طالق واقع شده و چونکه در ششماه بعد رجوع نکرده و عمل 
، شما  گذشت مدت مذکور و اتمام عدت ، لذا با را انجام نداده است مقاربت و دواعی آن

 دواج نمایید.شرعاً اختیار دارید هر جایی که بخواهید از

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .ق ه11/9/1417داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 دن طالق به آمدن مادر زن به خانه داماد معلق کر

گوید: اگر مادر خانم بنده به خانه من بیاید  نمش درگیر شده می شخصی با مادر خا
. آیا اگر مادر خانم به منزل جدید دامادش بیاید طالق  ست) طالق ثالثه ا زنم دختر او (

 گردد یا خیر؟ می واقع

 اجلواب باسم ملهم الصواب

در صورت مذکور اگرچه شخص حالف منزل دیگري خریده است، اما چونکه مقصود 
د و خانمش  بین داماحالف نرفتن مادر خانم به خانه داماد است تا که سبب اختالف 

 شود. اگر مادر خانم در منزل جدید دامادش بیاید طالق واقع می ایننگردد، بنابر

 : التتارخانيه يفو

للمحلوف عليه ، و دخل دار فالنأواهللا ال  ذا قال لغ�ه:إ :/منتىق عن �مدـال �و «
محلوف عليه حتول من هذه ـاحلالف لم ينو هذه ادلار بعينها ثم أن ال�سكنها و كدار مل
 4:التتارخانية[ . »و اعر�ة فدخل احلالف عليه حنثأكنها باجارة سخری وأىل دار إادلار 

/577.[ 
که خانمش نزد مادر خود برود و او به خانه داماد نیاید و یا اینکه   پس بهتر این است

که عده زن که عبارت از سه حیض است تمام شد  زن خود را یک طالق بدهد و هرگاه 
ینکه هر وقتی که خانم حامله شد در نزدیکی زمان مادر خانم به خانه داماد بیاید و یا ا
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وضع حمل و پیش از وضع حمل او را شوهر یک طالق بدهد و بعد از وضع حمل مادر 
که وقوع  گردد و جزاء آن   خانم به خانه داماد بیاید، در این هر دو صورت یمین منحل می

با نکاح جدید و شود، در هر دو صورت مذکور بعد از آن شوهر  طالق است واقع نمی
مهر جدید دو مرتبه خانمش را در عقد خود در آورد و در آینده مالک دو طالق دیگر 

شود  باشد و اگر این احتمال را دارد که خانم پس از عدت به تجدید نکاح راضی نمی می
که زن به خانه مادرش برود و مادرش  در چنین حالتی همان صورت اول را اختیار نماید

 اد نیاید.به خانه دام

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه1/11/1417دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 طالق مدهوش و مغتاظ 

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
زند و  شخصی در حالت خشم و ناراحتی دست به شکستن وسائل خانه خود می

کوبد با همین سر و صدا  ه تلویزیون را هم بشکند و درها را با لگد میک کند  حمله می
گویند که چرا وسائل زندگی خود را  آیند و می شوند و به نزد او می همسایگان متوجه می

گواهی همسایگان این شخص به   ، در همین حال طبق ، زن خود را طالق بده شکنی می
حالیکه شوهر دهد در ) طالق می1100ارد (ز او دهمسر خود که یک پسر شش ماهه هم ا

 . گفته باشم یا طالق داده باشم  خورد که اصالء بیاد ندارم که چنین الفاظی قسم می
گاهگاهی چنین حالتی از خشم و ناراحتی براي او پیش   در صورتی که قبالً هم

کرده و  آمده و مردم از آن خبر دارند ولی این دفعه وسایل را که شکسته مادرش جمع می
 شود یا خیر؟ مردم در حیاط خانه بودند. حال آیا زن این شخص طالق می

 اجلواب باسم ملهم الصواب
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،  اگر در وقت ایقاع طالق آن فرد به علت شدت خشم حالت دیوانگی داشته
دهند بر خانمش طالق واقع  همانطوري که نوشته شده است و گواهان هم گواهی می

 : در جواب چنین سؤالی آمده است »الفتاوی احسن«شود. چنانکه در  نمی

طالق  اگر دو نفر مرد معتبر یا یک مرد و دو زن شهادت دهند که هنگام طالق (
 شود. ، طالق واقع نمی ) کیفیت دیوانگی داشته است دهنده

 عن اخلريية حتت قول الدر: /و نقل ابن عابدين

الثاً يف �لس القايض وهو ) وسئل نظماً فيمن طلق زوجته ث س دهش القامو �و («
مغتاظ مدهوش، فأجاب نظماً أيضاً بأن ادلهش من أقسام اجلنون فال يقع، و�ذا اكن يعتاده 

رد به نقل از  5/165 :احسن الفتاوي[ . »بأن عرف منه ادلهش مرة يصدق بال برهان

 ].محتارـال

 : و باز بعد از بحث طوالنی نوشته است

مدهوش و�وه إناطة احل�م بغلبة اخللل يف أقواهل ـ الفاذلي ينبيغ اتلعو�ل عليه يف «
فْعاهل اخلارجة عن اعدته

َ
مصيبة ـمرض أو لـو�ذا يقال فيمن اختل عقله لكرب أو ل ،وأ

فاجأته، فما دام يف حال غلبة اخللل يف األقوال واألفعال ال تعترب أقواهل و�ن اكن يعلمها 
معتربة لعدم حصوهلا عن إدراك صحيح كما ال و�ر�دها، ألَنّ هذه الَمْعرفة واإلرادة غ� 

يّب العاقل  ].2/463 :محتارـرد ال[ . »تعترب من الَصّ

 : تنقيح الفتاوی احلامدية قال يفو

 ].1/38 :العقود الدرية. [»/علماء احلنفية ككما رصح بذال القول قوهل بيمنهو «

هستند که این شدت  شود زیرا که گواهان موجود این بر زن ایشان طالق واقع نمیبنابر
غضب را درگذشته هم داشته است و در این وقت نیز افعال و اقوال او مانند شخص 

کارها را انجام   اراحتی ایناند البته قسم داده شود که بر اثر شدت ن عاقل و هوشیار نبوده
 .  است داده
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 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه21/5/1417لوم زاهدان داراالفتاء حوزه علمیه دارالع

 کنم : تو را خواهر و مادر می به همسرش گفت

کنم و  و خواهر و مادرم میبرم  کسی به زن خود بگوید که شما را به خانه پدر می اگر
کند تا اینکه حرفش را تکرار نکند و صبح فردا باز هم این حرف را  خانمش سکوت می

من ترا به  کن   هاي خود را جمع گوید لباس  کند و بعد از ظهر به خانمش می تکرار می
فرستم تا اینکه  ها کسی دیگر را می گوید که دنبال لباس برم و خانمش می خانه پدرت می

. طال  کنم خورد که دیگر توي این خانه زندگی نمی کند. خانمش قسم می شوهر قبول نمی
آورد و شوهر  خیابان می گیرد و خانم خود را تا سر  که دارد از خانمش می  و جواهراتی

گوید تا خانمش را به خانه پدرش   برد و به پدر خود می خانم را به خانه پدر خانمش نمی
 شود یا خیر؟ برد، آیا در اینصورت طالق می ببرد و او هم می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 :  فتهي طالق است زیرا گ شود بلکه وعده از الفاظ فوق الذکر ایقاع طالق فهمیده نمی
این خانم وي بر او وز طالق را واقع نکرده است بنابرخواهر و مادرم می کنم) و تا هن (
 .  ق نشده است طال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه9/6/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 تعلیق طالق به انجام ندادن کاري

دادم و او گفت که ده روز بعد   به برادرم به طور قرض بنده مبلغ سیزده میلیون تومان
ز وام من را پرداخت نکرده است  گذشته و هنو  فرستم حال از تاریخ باال سه ماه برایت می
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:  گفتم  ها بنده قصد دارم که پارچه مشترك بخرم باالخره بنده ناراحت شده و از این پول
،  ران بیایم زنم طالق استرد اگر بنده به ایاخت نکنی یا کارم انجام نگی اگر پول مرا پر

 ؟  خواهم داخل ایران بیایم راه حل چیست حال می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 : اید در مسئله باال شما طالق همسر خود را به انجام نگرفتن دو کار معلق کرده
برادرتان لذا اگر  . انجام نگرفتن کارتان -2شما را.   پرداخت نکردن برادرتان قرض -1

قرض را پرداخت نکرد و کارتان نیز انجام نگرفت و به ایران آمدید بر زنت یک طالق 
توانید زندگی خود را ادامه دهید اما در آینده  ید عقد می شود بدون تجد رجعی واقع می

باشید. اگر برادرتان قرض را پرداخت نکرده و کار شما انجام  ق دیگر می مالک دو طال
ها اگر به  نجام نگرفت اما برادرتان قرضش را پرداخت کرد در اینصورتگرفت یا کار ا

 .شود ق واقع می بیایید بر زن طال ایران

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدا نظر 
 .قه10/9/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ست اگر خانم خود را به خانه دیگر منتقل کنم خواهر و مادر من ا

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
اگر خانم خود را به منزل دیگري ببرم مادر و  « گوید: فردي به هنگام عصبانیت می

گواهی  ، گواهان چنین  این گفته را دو الی سه مرتبه تکرار نموده است»  خواهر من است
گویند ما این  گر ببرم، اما گواهان میکه تا دو الی سه ماه ا گوید دهند، ولی حالف می می

 . ایم قسمت را نشنیده
 کرده حکم آن را بنوسید. خواهد به آن منزل منتقل شود، لطف حال می

 اجلواب باسم ملهم الصواب
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اند اعتباري ندارد زیرا گواهی بر  شهادت گواهان در مورد اینکه جمله آخري را نشنیده
باشد، لهذا  که شهادت بر اثبات می باشد زیرا ر نمیگواهی بر نفی معتب نفی است و شرعاً 

ادعاي شوهر اعتبار دارد و در مدت مذکور اگر خانم را منتقل نماید یک طالق بائن بر 
 اهللا مشود زیرا که فقها رحمه گردد و طالق دیگري واقع نمی واقع می  همسرش

ا تجدید عقد با رضایت تواند ب و بعد از آن می »ابلائن ال يلحق ابلائن  «فرمایند:  می
 شود. کند و اگر بعد از مدت مذکور منتقل کرد طالقی واقع نمی همسرش نکاح مجدد

 علم بالصواب أو اهللا 

 -فا اهللا عنهع -خدا نظر 
 .قه8/2/1419دار االفتاء حوزه علیه دار العلوم زاهدان 

 بعد از طالق رجعی بدون تجدید عقد حق رجوع دارد

ام پیش آمد و  که در خانواده به علت ناراحتی 5/12/75در مورخه ال: اینجانب مجید  سؤ
طالق  « : با همسرم دعوا نمودم در حالت عصبانیت و ناراحتی یک دفعه به خانم خود گفتم

 لطفاً حکم مسئله را مرقوم دارید. ». هستی

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ک طالق رجعی واقع اگر آنچه نوشته شده مطابق واقع باشد پس در صورت مذکور ی
توانید در عدت به همسرتان رجوع نمایید البته در آینده  شده و بدون تجدید عقد می

 باشید. مالک دو طالق دیگر می

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه15/10/1417داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 تعلیق طالق 
کشور داشتم و برادرم را تهدید کردم که اگر کارم  : بنده کاري در خارج از سؤال

کارم انجام نگرفته است  ، حاال دوباره به ایران بیایم درست نشد من زن طالق باشم اگر
 ؟  چکار کنم

 اجلواب باسم ملهم الصواب

حاال که کار شما انجام نگرفته است اگر به ایران بیایید یک طالق رجعی بر خانمتان 
توانید با همسرتان  صورت واقع شدت طالق بدون تجدید عقد می شود و در واقع می

 گردد. ادامه زندگی دهید البته در آینده با دو طالق دیگر خانم مغلظه و حرام می

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 آیا طالق است یا خیر؟،  خواهم ، من تو را نمی تو زن من نیستی

، تو زن من  اگر تو بدون اجازه من به خانه پدرت رفتی : گفته : خالد به خانمش  سؤال
 .  خواهم نیستی به خانه من نیایید من تو را نمی
. در این مسئله خداداد پدر زن خالد مدعی است که  بعداً زن به خانه پدرش رفته است

ام و  گوید: من دو بار گفته . اما خود خالد می استوي سه بار این جمله را تکرار کرده 
.....وي را بر عدم  ، و جناب مولوي دارد که منظورم طالق نبوده بلکه تهدید بوده اظهار می

 . است و خالد قسم خورده است ق قسم داده ت طالنی
شود پس چند  شود یا خیر؟ اگر واقع می لطفاً بفرمائید در این صورت طالق واقع می

 باشد؟ ق میطال

 باسم ملهم الصواب باجلوا

 : در کلماتی که آقاي خالد بکار برده دو جمله قابل توجه است
 



 885  کتاب الطالق

 . خواهم من تو را نمی -2.  زن من نیستی -1
کنایات طالق است لذا اگر شوهر نیت طالق را داشته باشد دو طالق  جمله اولی از
گر نیت طالق را نداشته باشد گردد زیرا که دو بار تکرارکرده است و ا رجعی واقع می
 شود. گردد. و از جمله دوم چیزي واقع نمی چیزي واقع نمی

 الدر: يفو

. طالق  : صدقت بزوج، فقال : لست يل و قالت هلأبامراًة  و لست يلأبزوج  كلست ل «
 . »ان نواه خالفاً هلما

 :  الشامية يفو

الق كما تصلح إلن�اره فيتع� ألَنّ اجلملَة تصلح إل�شاء الط »طالق إن نواه«قوهل: «
ل بانلية، وقيد بانلية ألنَّه ال يقع بدونها اتفاقاً لكونه من  وأشار إىل �نَّه ال » الكنايات«األَوّ

يقوم مقامها داللة احلال، ألن ذلك فيما يصلح جواباً فقط وهو ألفاظ ليس هذا منها، 
 .»من باب الكنايات» ابَلْحر«ا يف وأشار بقوهل طالق إىل أن الواقع بهذه الكناية رَْجيع، كذ

 ].2/491 :محتارـرد ال[

 :  اخلانية يفو

و�ذا لو  » مرا بکار نیستی«  :�ذا لو قالونوی الطالق ال يقع و كفي : ال حاجة يل لو قالو «

 ].1/468 :فتاوي قاضيخان هبامش اهلندية[ . »كر�دأقال ما 

 : اهلندية يفو

 كذا يف /حنيفة ىبأقول  ، يف ان نوی....فانه ال يقع و كو ال احبأ،  كر�دأ: ال  ذا قالإ«
 ].1/375 هندیه:[ .»ابلحر

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه11/2/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 گوید: تو را طالق دادم  ، بعد می گوید: تو طالقی به همسرش می

گوید: تو  عوا با همسرانش به یکی از آنان میشخصی در نیمه ماه رمضان ضمن د
گوید: تو را طالق  ؟ وي در جواب می گفتی که چه پرسد . بعد همسرش از او می طالقی

 .  دادم
 ؟ حال بر خانم مزبور چند طالق واقع شده است  -1
 تواند رجوع نماید یا خیر؟ آیا االن می  -2

 اجلواب باسم ملهم الصواب

»  تو را طالق دادم «یک طالق صریح واقع شده است چون لفظ  ر بر خانم مزبو -1ج 
 حکایت از طالق قبلی است نه انشاء مجدد.

، همسر شرعی وي قرار گرفته است و فقط  اگر بعد از طالق رجوع قولی نموده -2ج 
شود از  ه است ظاهراً معلوم می پشیمانی و ندامت قلبی کافی نیست ولی اگر رجوع نکرد

خواهند  این اگر می) عدت خانم گذشته است بنابر29/1/1419تاریخ  ن (رمضان تا اال
گی مجددي با هم داشته باشند فقط با نکاح مجدد و تعیین مهریه جدید او را به  زند

 باشد. ازدواج خویش در آورد و از آن پس مالک دو طالق می

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 

 .قه29/1/1419ارالعلوم زاهدان داراالفتاء حوزه علمیه د

/  فالن کار را انجام دهم اگر: شما خواهر و مادر من هستید  به نامزدش گفت
 اگر فالن کس را نکشتم شما طالق هستید

بگوید شما خواهر و مادر من هستید اگر من فالن کار را انجام   کسی به نامزدش اگر
تبه البته به شوخی بگوید اگر فالن کس کار شود و نیز چندین مر  مرتکب آن دهم و بعداً 
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نامزد هستند و مهریه نیز   که آن دو رسماً  ، و این در حالی است را نکشم شما طالق هست
 که در اینمورد مرا راهنمایی نمائید.   ، لذا از شما تقاضا دارم تعیین شده

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ن دو جمله توسط یک فرد اداء شود که ای ظاهراً از سوال شما چنین فهمیده می
اش بائنه گردیده، و  ، نامزد شرعی اند، پس اگر چنین است به اولین سوگند ذکر شده شده

محلی باقی  »کس را نکشم شما طالق هستید  اگر فالن «:  گفته  که براي سوگند بعدي 
نکاح ي زندگی مجدداً نامزد خویش را  شود، و براي ادامه نمانده و سوگند منعقد نمی

 نماید.

 الدر: ويف

النفی  النكرة يفمنكراً و ن الفعل يقتضی مصدراً كذا تركه علی االبد) أل حلف ال يفعل («

 . »يمينه انحلتو  ) حنث مرة (  محلوف عليهـل) ا فلو فعل تعم، (

 الرد: يفو

و�ن نوى يوماً أو يوم� أو  ،فيف أي وقت فعلـه حنث »تر�ه ىلع األبد الخ«قولـه: «
ْشبهه لم يدين أصًال ألنه نوى ختصيص ما ليس بملفوظ كما ثال

َ
ثة أو ب�اً أو م�ًال أو ما أ

خ�ة  ].3/148 :محتارـرد ال[ . »يف اذَلّ

، فرد دیگري است در آنصورت فعالً بر خانم وي طالق  اما اگر صاحب سوگند دوم
د خود را عملی ، چون در آینده احتمال دارد که فرد مذکور را بکشد و سوگن واقع نشده

نگاه در آخرین لحظات  نماید مگر اینکه فرد مورد نظر یا سوگند خورنده بمیرد که آ
 گردد. ، خانم وي مطلقه می حیات

 الدر: يفو

 ال) و بموته حنث ان علم) احلالف ( ميت( هو) أی ز�دان لم اقتل ز�داً فكذا و («
ٌ

 . »اال

  ].3/144 :مختارـالدر ال[
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 الدر:  يفو

 . » ق ولو بطال  مستقبل رشط انعقاد ايلم�ـال تصور الرب يفاماكن «

 الرد:  يفو

أي كونه موجوداً،  :مراد بتصوره كونه ذا صورةـفال »اماكن تصور الرٌب....«:  قوهل «
مراد إماكن وجوده يف الُمْستَْقبل: أي إماكنه عقًال و�ن استحال اعدة احرتازاً عما ال ـفال

مثال اآليت، فهذا ال تنعقد يف ايلم� وال تبىق منعقدة، ـيف ال يم�ن عقًال وال اعدة كما
ولو «خبالف ما أم�ن وجوده عقًال واعدة أو عقًال فقط مع استحاتله اعدة .... قوهل: 

 ].3/109 :محتارـرد ال[ . »تعميم لليم�: أي ال فرق ب� ايلم� باهللا تعاىل أو بطالق »بطالق

 علم بالصوابأواهللا 

 -اهللا عنه عفا-خدانظر 
 .قه27/1/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 شود با طالق قبل از زفاف نصف مهریه الزم می

دهد با این الفاظ  شخصی نامزدش را پس از ایجاب و قبول و قبل از زفاف طالق می
حکم این مسئله »  خواهمش ، من نمی دختر شما طالق است«گوید:  ر دختر می که به پد

 ؟  ستچی
تواند نصف مهریه را پس  داخت کرده است آیا می در صورتی کل مهریه را قبال پر

 یا خیر؟  بگیرد

 اجلواب باسم ملهم الصواب

نکه قبل از  ، یک طالق بائن واقع شده است. چو با این الفاظ که به پدر دختر گفته
 . زفاف بوده است

 محتار:ـال و فی رد

�َح نواعن: رص�ح «  فه وهو ان ما اثلا� فبخالأ) و ىل قوهلإورص�ح بائن، ( ،رجيعأَنّ الرَصّ
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و بعده ل�ن مقروناً أل حقيقة  حبروف الطالق ل�ن قبل ادلخوي�ون حبروف االبانة و
 ].2/467 :محتارـرد ال[ .»بعدد اثلالث نصاً 

 مختار:ـالدر ال يفو

الدر [ . » و�ت باألان فرق نانوقعن و نت طالق ثالثاً أمدخول بها: ـقال لزوجته غ� ال «

 ].2/494 :مختارـال

تواند نصف مهریه را از دختر باز  و چون طالق قبل از زفاف صورت گرفته شوهر می
 پس بگیرد.

 : قال اهللا تعالی

ن لِ َ�بۡ  ِمن ُتُموُهنَّ َطلَّقۡ  �ن﴿
َ
وُهنَّ  أ  ﴾ُتمۡ فََرۡض  َما ُف فَنِۡص  فَرِ�َضةٗ  لَُهنَّ  ُتمۡ فََرۡض  َوقَدۡ  َ�َمسُّ

 .]237: ةبقر[ال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه8/1/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 شود  اگر از خانه بیرون رفتی سر شما در بغلم گذاشته نمی

 :  فرمایند علماي دین مبین اسالم در مسئله ذیل چه می
اگر شما از خانه بیرون رفتی سر  : گفته  اش دعوا نموده و به خانمش شخصی با خانواده

.  گفته است  شود. این الفاظ را بحضور برادرش و برادر خانمش گذاشته نمی  بغلم شما در
 را بیان فرمایید.  لطفاً حکم آن

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 شود به دالیل زیر: خانم وي بر وي طالق نمی
 . سئله ذیل استرود چون مثل م این قول از الفاظ طالق بشمار نمی -1
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 . »اغية الرسوىج كذا يف  ، ء عليه �، فال ىشأوطئت  كلو قال: ان وطئت « : اهلنديه يفو

 ].1/507 هندیه:[
گردد، چون  نمی ق شمار شود باز هم طالق واقع اگر به فرض اینکه از الفاظ طال -2

ه او را طالق یعنی در آیند» شود گذاشته نمی  سر شما در بغلم : « گفته که معلق است و
 .  دهم می

 علم بالصوابأواهللا 

  -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه18/1/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 / مهر قبل از زفاف  امضاء کردن طالق نامه

: شخصی چند وقت جلوتر نامزد دار شده است و چند ماه قبل داماد با پدر  سؤال
گذارند که اگر  دهند و در آن چنین قرار می ي تشکیل میا نامزدش و چند نفر دیگر جلسه

ازدواج کرد و مراسم عروسی را انجام نداد دختر طالق ثالثه است  2/2/77داماد تا تاریخ 
که تحویل  و بعد از آن داماد کل مهریه یک میلیون تومان را باید پرداخت کند و از وسائلی

 داده چیزي پس نگیرد.
اند، حاال با گذشت تاریخ باال داماد  چند نفر دیگر امضاء کردهامزدش و داماد و پدر ن

 کتباً اعالم بفرمائید. واج نکرده است لطفاً حکم مسئله فوق را ازد

 اجلواب باسم ملهم الصواب

معلق کرده  2/2/77در صورت سؤال شده داماد طالق نامزد خود را به ازدواج تا تاریخ 
سم ازدواج انجام نگرفته لذا نامزدش حرام گشته و حاال باگذشت تاریخ فوق چونکه مرا

، و بدون اینکه با شوهر دیگري ازدواج نماید و پس از مقاربت او را  به حرمت مغلظه
 باشد. طالق دهد و عدتش بگذرد براي او جایز نمی
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 الدر: يفو

 :مختار مع الردـالدر ال[ .» نت طالق ثالثاً وقعنأمدخول بها ـقال لزوجته غ� ال « 

2/493.[ 
و اینکه نامه را داماد خودش ننوشته و فقط امضاء کرده است در حکم مسئله فرقی 

، و امضاء کردن به  کند زیرا از محتوي آن اطالع داشته و امضاء نموده است ایجاد نمی

رقم  2/386:امداد الفتاوي[ . معنی اظهار رضایت از آنچه که در کاغذ نوشته شده است

 ].479 السؤال
است اعتباري ندارد زیراکه در صورت  امزد کل مهریه را الزم قرار دادهنکه پدر ناما ای

طالق قبل از زفاف و خلوت صحیحه نصف مهر واجب است پس در اینجا فقط 
 باشد. کل مهر واجب االداء می نصف

اشیایی را که شوهر به خانه پدر نامزدش فرستاده اگر بعنوان مهریه بوده جزو مهر 
اند و در صورت  ال حاضر موجود باشند یا مصرف شدهخواه در ح شوند حساب می

را  مصرف شدن قیمت آن اعتبار دارد، و اگر بعنوان هدیه و هبه ارسال داشته و آنها آن
.  گرفتن آنها را ندارد زیرا در وقت هبه کردن  اند در اینصورت داماد حق پس قبض کرده

و هرگاه یکی از زوجین به دیگري چیزي  عقد نکاح بین او و نامزدش بر قرار بوده است
 . واهب حق رجوع را در آن ندارد. کند پس از قبض  هبه

 :  )867 (  مجلة العدلية مادةـال يفو

فبعد  كون الزوجية قائمة بينهما حال الزوجة صاحبه شيئاً لك من الزوج و  لو وهب «
 :مختار مع الردـيف الدر ال كذا .867ماده  :مجلة العدليةـال[ . » التسليم ليس هل الرجوع

4/578.[ 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
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 .قه2/1/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 : برو خانه برادرت و اصالً بر نگرد شوهر گفت

 : کرام و مفتیان شرع متین در مورد مسئله ذیل  فرمایند علماي چه می
چیست آیا   برو به خانه برادرت و اصالً برنگرد حکمش : اگر کسی به زنش بگوید

 ي در حکم مسئله دارد یا خیر؟ اثر»  برو به خانه برادرت «تعداد دفعات تکرار جمله 
دیگر اینکه مرد در حال عصبانیت و ناراحتی این الفاظ را گفته و اگر پس از چند روز 

 ؟  ق نبوده حکمش چیستپشیمان شود و قسم یادکند که منظورم از این الفاظ طال

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

شود و  باشند و بدون نیت طالق واقع نمی کلمات مذکور از الفاظ کنایی طالق می
خورد که نیت طالق را نداشته است لذا هیچ طالقی واقع نشده  شوهر چون قسم می

 . است

 الدر: يفو

و الغضب أ� حال مذاكرة الطالق ) و و داللة احلالأال بنية إفالكنايات ال تطلق بها  (  «

و�و  لية بر�ة حرام بائن يصلح سباً �و خ) �تمل رداً و ، وقو� ذهىبا، و خرىجأفنحو  (
الرد فيف حالة الرضا تتوقف نت واحدة ... ال�تمل السب وأاسترب� رمحك اعتدی و

 �لح سباً وجواباً وجواباً وما يص ،ی ما يصلح رداً أالغضب االوالن  �ام ىلع نيته وقساأل
 ].2/51 : مختار مع الردـالدر ال[ .» ول فقطمذاكرة الطالق األ

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه8/1/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 

 



 893  کتاب الطالق

 گذارم شخصی زن طالق خورده که فالنی را در اتاق نمی

گفته  گذارم و چند نفر بر  که علی را در اتاق نمی) خورده  ثالثه ي یحیی زن طالق ( آقا
، خانم یحیی  نمایند. آیا از وارد شدن علی در خانه دهند و او را تأیید می گواهی می  یحیی
 گردد یا خیر؟ می مطلقه

 اجلواب باسم ملهم الصواب

در صورتی  و عمالً اگر اتاق مذکور اطاق خصوصی یحیی است در این صورت زباناً 
توانش باشد علی را از وارد شدن در اتاق باز دارد یعنی اصالً او را در اتاق نگذارد. که در 

اما اگر اتاق از کسی دیگر است پس یحیی در صورت داخل شدن علی در خانه او را 
 گردد. زباناً منع کند و بعداً اگر داخل شد طالقی واقع نمی

 الدر: يفو

منع ـاال فع� انل� والمنعه و كن لم يملال يدخل فالن داره فيمينه ىلع انل� ا «

 ].3/152 :مختار مع الردـالدر ال[ . »مجيعاً 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه22/11/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 خواهم دختر شما را طالق ثالثه بدهم اي نوشته: من می در نامه

اي براي آنها چنین  ام داشتم در نامه حتی و درگیري که با خانواده: بنده بر اثر نارا سؤال
بفرمائید با   لطفاً»  خواهم دختر شما را طالق ثالثه یعنی سه طالق بدهم که من می « : نوشتم

 الفاظ فوق طالق واقع شده است یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

،  چیزي واقع نگشته است»  ق بدهمخواهم طال می : « در اینصورت با این الفاظ که گفته
، لهذا فی الحال  زیرا که این شخص اظهار کرده است که اراده دارم در آینده طالق بدهم
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خواهم به تهران  اش است و بگوید که می . چنانچه کسی در خانه نکرده است طالقی واقع
 نه است البته اراده رفتن دارد.  بروم حاالنکه تا حال در خا

 م بالصوابعلأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه6/11/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 ، و بعد تریاك کشید اگر تریاك بکشم زنم طالق است

گوید: اگر تریاك بکشم زنم طالق است و بعد از چند روز تریاك  شخص معتادي می
گوید: زنم  می  اش به خاله داند به طالق واقع گشته لذا بطور حکایت کشد. و چون می می

خبر دادن از همان طالقی است که بخاطر کشیدن تریاك   ، یعنی منظورش ام را طالق داده
 .  واقع شده است

 شود؟  لطفاً بفرمائید که در این صورت چند طالق واقع می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

دد زیرا وقتی گر واقع شده و طالق دیگري واقع نمی در این صورت همان یک طالق
، بلکه منظورش اخبار از همان طالق قبلی  طالق جدیدي نبوده  ، این اش گفته است به خاله

 شود. ، طالق جدیدي واقع نمی بوده است و با خبر دادن از طالق
توانند با هم ادامه زندگی دهند و در آینده  زن و شوهر) می (  در اینصورت زوجین

 گردد. اشد یعنی با دو طالق دیگر همسرش مغلظه میب می لک دو طالق دیگر شوهر ما

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه19/11/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 گوید: همسرم خواهر و مادر من است شوهر می

راحت ام بیرون رفته من نا اجازه من دو الی سه روز از خانه : خانم بنده بدون ال سؤ 
ام زن من بنام مریم مادر و خواهر من  ام و گفته کرده ام و تلفنی با خواهرم صحبت شده
 . آیا زنم طالق شده است یا خیر؟ . و منظور من از مادر و خواهر طالق بوده است است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ادامه بر خانم شما در اینصورت یک طالق بائن واقع شده است اگر خانم عالقمند به 
 کنید. تواند با نکاح جدید به ازدواج شما در آید و او را نکاح باشد، می زندگی می

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه5/11/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 حالله کردن پس از طالق ثالثه

ام آن هم  نم را طالق نمودهکه مادر فرزنداسؤال: احتراماً اینجانب مدت دو سال است 
که آخرین  ، از عمل خویش به خاطر فرزندانم پشیمانم لذا خواهشمند است سه طالق

 حکم شرعی را نسبت به رجوع طرفین بیان نمایید.

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ٰ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  ۥَ�ُ  َ�ِلُّ  فََ�  َطلََّقَها فَإِن﴿فرماید:  در چنین صورتی اهللا تعالی می  تَنِكحَ  َح�َّ
زن و  هرگاه شوهر طالق سوم را داد براي طرفین ( :یعنی. ]230: ةالبقر[ ﴾ۥهُ َ�ۡ�َ  ًجاَزوۡ 

که شوهري دیگر او را ازدواج کند و پس   شوهر) تجدید نکاح در صورتی درست است
از مقاربت به رضاي خویش او را طالق دهد. و مقاربت شوهر دوم را در احادیث براي 

 . است انم براي شوهر اول شرط قرار دادهحالل بودن خ

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
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 .قه5/11/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 کشد کند و بعد چندین مرتبه تریاك می طالق را به تریاك کشیدن معلق می

کند که  می کند و او شرط شخصی در حضور سه نفر از یکی تقاضاي مبلغی قرض می
  کند که اگر تریاك دهم و بعد این شرط را هم می کنی به تو پول می  د را ترك اگر تو اعتیا

کند. اما در همان روز و بعد از آن تا  ط را هم قبول می ن تو طالق باشد، این شر کشیدي ز
 نش طالق شده است یا خیر؟ کشد. آیا ز یاك می سه ماه دیگر هنوز تر

 م الصواباجلواب باسم مله

کرده است لذا پس از آنکه  کشیدن معلق  شخص مذکور طالق را به تریاك
الق رجعی بر خانمش واقع شده است و بعد از آن که با خانمش  کشیده یک ط تریاك

ه طالق دیگر واقع شود و مرتبه دوم که تریاك کشید رجوعی حساب می مقاربت کرده 
 باشد می طالق دیگر  این در آینده شوهر مالک دونشده است بنابر

 مختار: ـالدر ال ويف

ط مرة فيهاو «  يف لكما  ،(تنحل) أي َ�بْطل (ايلم�) بُِبْطالن اتَلّعليق (إذا وجد الرَشّ
ّ
إَال

 . »فإنه ينحّل بعد اثلالث

 الرد: ويف

  »أي تبطل ايلم�«قوهل: «
ّ
أي تنت� وتتم، و�ذا تمت حنث فال يتصور احلنث ثانياً إَال

 ].2/542 :محتارـرد ال. [»نهر«ألنها غ� مقتضية للعموم واتلكرار لغة.  بيم� أخرى

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 13/10/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 شود؟ شخصی که مشکل اعصاب دارد آیا طالق او واقع می

و ما هر دو مشکل اعصاب داریم : بنده چند وقت قبل با خانم خود درگیر شدم  ال سؤ
، و بعد از آن ما با هم توافق  گفتم طالقی تا سه بار این لفظ را تکرار نمودم باالخره او را

که مشکلی ندارد خداوند بخشنده و مهربان است و مدتی بعد باز هم بر اثر   نمودیم
طالق واقع شده است  ، حاال بفرمائید آیا کردم ار ناراحتی کلمه طالق را بیش از ده بار تکر

 یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که شما  از آنجائیکه مسئله طالق از مسائل دیانت و ایمانی مسلمان است و حالتی
نوشته بودید باید از نزدیک بررسی شود زیرا براي ما کیفیت و چگونگی مشکل اعصاب 

چه ه خویش را هرمسئلباشد لذا به علماي معتمد محله مراجعه نموده و  شما روشن نمی
 تر حل و فصل نمائید.  سریع

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه7/9/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 دد گر با تکرار سه مرتبه لفظ طالق خانم مغلظه می

بدون ام و یک روزي صبح از خواب بیدار شدم دیدم  : بنده با زنی ازدواج کرده ال سؤ
. بنده بر اثر فرط ناراحتی سه مرتبه لفظ طالق را تکرار  ام از خانه بیرون رفته است اجازه

 . است»  مادر و خواهرم : « گفتم کرده و
، لطفا بفرمائید زنم طالق شده  در ضمن بنده چند عدد قرص دیازپام نیز خورده بودم

 ؟ است یا خیر

 باسم ملهم الصواب اجلواب

گردد لذا خانمتان به سه طالق مغلظه شده است  ت نشه باشد واقع میکه در حال طالقی
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 باشد.  و بر شما حرام می

 مختار: ـالدر ال يفو

الدر [ . »و سكرانأو هازًال..أ.. و مكرهاً أ�قع طالق لك زوج بالغ اعقل ...ولو عبداً و « 

 ].2/458 :مختار مع الردـال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه22/7/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 الزم بودن حضور شوهر در مجلس شهادت بر طالق

است اما شوهر  ده که فالنی خانمش را سه طالق دادهند  گواهی می : چند نفر ال سؤ
 خودش در مجلس قاضی حضور ندارد، آیا گواهی آنها اعتبار دارد یا خیر؟

 باجلواب باسم ملهم الصوا

چه در معتبر قرار دادن گواهی بر طالق ادعاي خانم شرط نیست و بدون ادعاي اگر
شود اما حضور شوهر در مجلس قاضی الزم است لذا در  همسر شهادت پذیرفته می

 صورت باال گواهی که در غیاب شوهر بوده اعتبار ندارد.

 : تنقيح الفتاوی احلامدية ويف

مقبولة  ائب طلق امرأته فهل ت�ون شهادتهما غ�ذا شهد رجالن ان الغإ: فيما  سئل «
 ؟ �شرتط حضور الزوجو

نلهاية كما رصح ا كما قيد به يف : الشهادة ىلع الطالق �شرتط هلا حضور الزوج  اجلواب
 تقبل الزوج اغئب الذا شهد شاهدان ىلع الطالق وإيضاً أفيه فتاو�ه و بذلك اتلمرتاىش يف

مرأة بطر�ق ـان لم توجد دعوی اللزوج حارضاً تقبل وا لو اكنلعدم الشهادة ىلع اخلصم و
مثله يف تكملة رد و .1/345 :تنقيح الفتاوي احلامدية[ .»الشهادة عند القاىض هذا يفاحلسبة و

 



 899  کتاب الطالق

 ].1/50 :محتارـال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه16/7/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

: اگر فالنی را بگذارم که داماد فالن  ي که سوگند خورده استراه حل فرد
 شود زنم طالق ثالثه است

خواهد داماد فردي بنام احمد بشود ضمناً احمد برادري دارد بنام  فردي بنام محمود می
محمد، چند روز پیش محمد با محمود درگیر شده و گفته اگر بگذارم شما داماد احمد که 

گوید حاال اگر محمود بخواهد داماد احمد   ، تا سه مرتبه می م طالقبرادرم هست بشوید زن
 ؟  حل چیست  شود راه

 اجلواب باسم ملهم الصواب

باشد و اگر  در اینصورت اگر دختر عاقله و بالغه هست اختیارش بدست خودش می
این در هر دو صورت محمد هیچ باشد، بنابر ختیارش بدست پدرش میصغیره است ا

امور دختر ندارد لذا در صورت داماد شدن محمود اگر محمد برادرش را  اختیاري در
کند و  ، یعنی فقط به زبان او را منع  گذارم دخترت را به محمود بدهی بگوید که من نمی

گردد  سپس احمد دخترش را در عقد محمود در آورد بر خانم محمد طالقی واقع نمی
از داماد شدن محمود، خانم محمد به سه کرد و چیزي نگفت پس   کامال سکوت ولی اگر

 گردد.  طالق مطلقه می

 محتار:ـرد ال ويف

ار، فلو ادلار ملك احلالف فرشط الرب منعه بالقول « حلف ال يدع فالناً يدخل هذه ادَلّ
والفعل بقدر ما يطيق، فلو منعه بالقول دون الفعل حنث، و�ن لم ت�ن هل فمنعه بالقول 

ا عدم احلنث باملنع قوًال وفعًال أو قوًال فقط ىلع دون الفعل ال �نث بادلُّ  خول. ثم قال:وأَمّ
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مار فهو خاص باحللف ىلع �نَّه ال يدعه أو ال يرت�ه يدخل، و�ذا قوهل ال �ليه ـاتلفصيل ال
ة ـألنَّه مىت لم يمنعه حتقق �نَّه تر�ه أو خَالّه فيحنث، هذا هو ال يدخل، ح به يف اعَمّ مرَصّ

 ].152، 3/153 :محتارـرد ال[ .»هو ظاهر الوجهكتب الَمْذهب، و

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه18/7/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 ، خواهر و مادرم هستی شوهر گفت آزاد هستی

»  شوم خدایا کی از دست این شوهر آزاد می « گوید: : زنی یقه خود را گرفته و می سؤال
. لطفاً  » ، خواهر و مادرم هستی تو آزاد هستی : « شوهر هم در آنجا حضور داشت و گفت

 بفرمائید زن شخص مذکور طالق شده است یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 : اهلداية يفو

ان اكنت واحدة بائنة وان نوی ثالثاً اكنت ثالثاً و ی بها الطالقذا نوإ�قية الكنايات و«
 :مع فتح القدير اهلداية[ . » ....و انت حرة : انت بائن هذا مثل قوهلة ونت واحداك نوی ثنت� 

3/399.[ 
ه است و با لفظ شد ،در صورت اول که شوهر گفته آزاد هستی یک طالق بائن واقع

ابلائن ال  «اند:  شود اما چونکه فقهاء نوشته قع میچه یک طالق بائن واخواهر و مادر اگر

این با تجدید عقد گردد بنابر طالق دیگري واقع نمی با این جمله لذا » يلحق ابلائن
 باشد. توانند ادامه زندگی بدهند و در آینده این شوهر مالک دو طالق دیگر می می

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 دار االفتاء حوزه علیه دار العلوم زاهدان 
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 ا بگذارم که به خانه مادرت بروید  ر: زنم سه طالق اگر شما  به خانمش گفت

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله می چه
که به خانه  ا بگذارم  زنم سه طالق اگر شما ر : « گفتم  ه در حالت ناراحتی به همسرم بند

 کرده بنویسید. را لطف . حکم آن »مادرت بروید

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ان به خانه مادرش رفت شما او را منع کنید، ولی اگر در غیاب در اینصورت اگر خانمت
 شود. شما رفت طالق واقع نمی

 : اهلندية ويف

ان رآه ال �نث و كهو ال يعلم بذال ال ادعه �رج من الكورة فخرج واهللاولو قال و«
فتاوی  ، كذا يف �رج فرت�ه حنث وان الزمه فلم يقدر عليه حىت ذهب ال�نث

 ].2/140 هندیه:[ . » قاضيخان

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه21/3/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 رجوع در طالق بائن قبل از زفاف 

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
و بعد  ام و ایجاب و قبول بین ما خوانده شده اینجانب بمدت یک سال نامزد هنده بوده

خواهم و من در  که من این شخص را نمی از یک مدتی دختر درخواست جدائی کرده 
حضور وکیل او که اجباراً از من درخواست جدائی نموده و من خودم با زبان جدائی را 

از این ساعت ببعد شما به عنوان مادر و خواهر من  : « گفتم ام فقط به دختر چنین ذکر نکرده
 . »هستید

. حال از نظر  خواهم زندگی کنم ختر مجدداً رجوع کرده است که من با تو میاکنون د
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دانید و راهی وجود دارد بنده حاضر هستم با هنده ازدواج  قرآن و شریعت اگر صالح می
 کنم و پدر و مادر و خودش راضی هستند.

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ها  ع شده است زیرا در عرف بلوچال یک طالق بائن بر نامزد شما هنده واق در مسئله با
شود. و در این صورت اگر هر دو طرف  براي طالق استعمال می»  ر و خواهر منی ماد «لفظ 

کنند البته در   توانند نکاح خواهان ازدواج باشند، با تجدید عقد و تعیین مهریه جدیدي می
 باشد. آینده شوهر مالک دو طالق دیگر می

 علم بالصواب أو اهللا 

 -اهللا عنهعفا  -نظر  خدا
 .قه14/2/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 اند بیرون از خانه نکنم زنم سه طالق است هائیکه، اینجا گذاشته اگر این لحاف

 : ي دین در مسئله ذیل فرمایند علما چه می
اند  دههائیکه اینجا گذاشته ش گوید اگر این لحاف زید هنگام مشاجره به مادرش می

اندازد قابل ذکر  ها را بیرون می بیرون از خانه نکنم زنم سه طالق باد، بالفاصله زید لحاف
اش و یک نفر شاهد بیگانه  است که حاضرین در این صحنه فقط مادر زید و زوجه

 ؟ اند. آیا زن زید طالق است یا خیر بوده

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 .  کرده است فاصله به مقتضاي سوگند خود عمل  الشود زیرا او ب خانم زید طالق نمی

 الرد: قال يف

 ].3/152 :محتارـرد ال[ . »رشط حنثه عدمهرشط بٌره هو الفعل وو «

 يضاً قال يف الدر: أو

 ].3/148 :مختارمع الردـالدر ال[ .» ولو حلف يلفعلنه بٌر بمٌره «
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 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه12/2/1419حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفتاء 

 ازدواج مجدد با نامزد بعد از طالق ثالثه 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
پیش  ، و بنابر مشکالتی که داشتم دو ماه بنده مدت چهار سال است که نامزد دارم

ري به نامزدي شخص دیگ، بعد از من نامزدم را  نامه هم دارم نامزدم را طالق دادم و طالق
را   خواهند که از آن نامزد طالقش ، و می ده اند و هنوز نامزد قبلی من ازدواج نکر در آورده

 از طالق با او ازدواج بکنم یا خیر؟  توانم پس بگیرند. آیا من می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کلمه طالق ثالثه   اي که ارائه دادید معلوم شد که نامزد خود را با یک از طالق نامه
اید. لذا اگر نامزد دومی او را قبل از زفاف و مقاربت طالق بدهد نکاح وي براي شما  کرده

 که شخصی او را ازدواج نماید و با وي مقاربت کند.  جایز نیست تا وقتی 

 مختار:ـالدر ال ويف

ة ولو قبل ال ينكح مطلَّقة من ن�اح صحيح نافذ بها أي باثلَّالث لو حرة وثنت� لو أم«
خول وما يف الُمْشالكت باطل أو مؤّول كما مَرّ حىت يطأها غ�ه  . »ادُلّ

 : الشامية يفو

خول ثابت باِإلمْجاع فال ي�يف �رد  »غ�ه حىت يطأها «:  قوهل « ثَمّ اعلم أَنّ اْشرتاَط ادُلّ
� سعيد بن وغ�ه من كتب األصول أَنّ العلماَء غ» الَكْشف«و�  :العقد. قال الَقِهْستا�

خول. و� ـال اهدي«مسيب اتفقوا ىلع اْشرتاط ادُلّ » منيةـال«أنه ثابت بإمجاع األمة. و� » الَزّ
أن سعيداً رجع عنه إىل قول اجلمهور، فمن عمل به �سوّد وجهه و�بعد، ومن أفىت به يعزر، 

هيد فليس هل أثر يف مصنفاته بل فيها نقيضه، وذكر  ْدر الَشّ » اخلالصة«يف وما �سب إىل الَصّ
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مْجع�، فإنه �الف اإلمجاع وال 
َ
عنه أن من أفىت به فعليه لعنة اهللا واملالئ�ة وانلاس أ

 ].2/583 :محتارـرد ال[ .»ينفذ قضاء القايض به، وتمامه فيه

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه14/2/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 



 
 

 و النفقه  ةو العد نةباب الحضا

 بازداشتن همسر از مالقات با محارم در وقت احتمال فتنه و فساد

چرا نگذاشتی با دختر عمویم ازدواج کنم نگاه کن   گوید می سوال: شخصی به مادرش
 ؟ چقدر زیبا است

و   شنود و حاال به خانمش اجازه رفتن به خانه عمویش می این حرف را شوهر آن زن
ل آنکه این  تواند مانع از رفتن به خانه آنان بشود؟ حا دهد. آیا شرعاً می نمیپسر عموي او 

 ؟ اي نداشته است ه گفته و قصد و اراد صحبت را شوخی و مسخره 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کند  : اگر عمو زاده در خانه عمو زندگی می حکم مسئله مذکور از نظر شرع این است
 ،باشد چونکه پسر عمو از محارم نمی ،باز دارد  ز خانه عموشرا ا  تواند خانمش شوهر می

تواند  هرش مالقات کند و حتی شوهر می اش را در خانه شو تواند برادرزاده می اما عمو
 ت احتمال فتنه باز دارد. ر صور د  درش خانمش را از رفتن به خانه پدر و ما

 : اهلندية ويف

لز�ارة يف لك  محرم عن اـ، قال بعضهم ال يمنع ال الز�ارة  ين من هل يمنع غ� اال بوو «
مرأه أن خترج لز�ارة ـ، و�ذا لو أرادت ال عليه الفتویلك سنة و  قال مشايخ بلخ يفشهر، و

 . »فتاوی قاضيخان يفكذا   ، األخت فهو ىلع هذه األقاو�لاكخلالة والعمة و محارم ـال

 ].1/557 :اهلندية[

 الدر: يفو

اتيانها..... وال يمنعهما   لك مجعة ان لم يقدرا ىلع ىل الوادلين يفإروج ال يمنعها من اخلو «
مختار مع ـالدر ال[ . »لك سنة محارم يفـغ�هما من ال �، و لك مجعة  من ادلخول عليها يف
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 ].ط کویته2/721 :الرد

 : البدائع يفو

م�ل ـها، ألن العلي  ودلها من غ�ه و�ارمها من ادلخولن يمنع اباها وامها وأللزوج  «

م�ل ـيلها و�مها خارج الإليس هل ان يمنعهم من انلظر ، فاكن هل ان يمنع من شاء و �هلم
 ان ي�ون يف هل  ألن ذلك ليس حبق

ٌ
، بان �اف عليها الفساد فله ان يمنعهم  ذلك فتنة ، اال

 ].4/33 :بدائع الصنائع للكاساين[ . »يضاءأمن ذلك 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-نظر خدا
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

پدر نفقه دختر خویش را در ایام زندانی بودن از جیب خود داده آیا 
 تواند این هزینه را از او بگیرد می

 : فرمایند علماء دین مبین اسالم در مسئله ذیل چه می
توانم نفقه دو سال را از  می ، آیا مرا نداده است دامادم دو سال زندان بوده که نفقه دختر

 ؟ دامادم تقاضا کنم

 اجلواب باسم ملهم الصواب

گردد که چون براي  می عرضب  در مورد نفقه دخترتان در زمان زندانی بودن شوهرش
اید لذا  ی را تعیین نه نمودهاید و با اتفاق هم قبالً مبلغ اش نزد قاضی نرفته تعیین نفقه

 ندانی را از شوهر تقاضا کنید.توانید نفقه ایام ز نمی

 الدر: قال يف

وانلفقة ال تص� ديناً إال بالقضاء أو الِرّضا أي اصطالحهما ىلع قدر مع� أصنافاً أو «
زمه يشء

ْ
 . »دراهم، فقبل ذلك ال يَل
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 الرد: يفو

:  قوهل  نهر و دنان�،أو دراهم أىض عليه اصنافاً  بأن يفرضها القا »اال بالقضاء«:  قوهل«
رد [ . »و الرضاأی ال يلزمه عما مىض قبل الفرض بالقضاء أ »ء ىش فقبل ذلك ال يلزمه«

 ].ط کویته2/715 :محتارـال

 علم بالصوابآواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه5/5/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 دختر عاقله و بالغه در زندگی با برادران خویش خود مختار است

: دو تا دختر هستند یکی در کالس سوم راهنمائی و دومی در کالس دوم  لسؤا
ي و چند برادر مادري دارند که همراه  باشند، دو برادر پدر ل تحصیل می راهنمائی مشغو

 مادر خود هستند. 
اند که خواهران را همراه خود نگهدارند و برادران مادري خواهان  برادران پدري مدعی

، ناگفته نماند که برادران پدري اگر خواهران را با  اه با مادرشان هستندسرپرستی آنها همر
باشد نگهداري  مادر خود که مادر اندر دختران میخود ببرند در ایام تعطیالت پیش 

 گیرد؟ کدام برادران تعلق می  ئید که آیا حضانت و سرپرستی آنها به کنند. حال بفرما می
 الجواب باسم ملهم الصواب

شود که دخترها عاقله و بالغه هستند و به تعلیم و فرا گرفتن  ارات باال معلوم میاز اظه
دانند لذا آنها اختیار دارند که با  اند و مصلحت خویش را بهتر می علم و دانش مشغول

خواهند که نزد برادران پدري  این اگر نمی، بنابر د بروند یا برادران پدريبرادران مادري خو
توانند با برادران مادري  هم دارند، می  اً، در این صورت که مادر اندريخود بمانند خصوص

 ري حق اجبار آنها را ندارند. خود و پیش مادر خود بمانند و برادران پد
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 : فتاوی اخلريية يفو

ب ير�د أن �سكنها مع رضة أمها  أم و ة اعقلة مستقلة برأيها هلا اب�ر بالغ : يف سئل«
 ال؟ م ا هل هل ذلك أمهأ�� و�فرق بينها و

هها ىلع أن  ن ي�رأبيها السن ليس أل دخلت يفاكن هلا رأی عقل و  : حيث جابأ
ت�ل حيث احبت حيث اليتخوف عليها،  مها، وهلا ان أمع رضة  �س�ن معه ال سيماً 

 ].1/110 :الفتاوي اخلريية هبامش تنقيح الفتاوي احلامدية[ . »الظه��ة يف كرصح بذال

 بالصوابعلم أواهللا 

 -اهللا عنه عفا-خدانظر 
 .قه29/6/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

تواند سر کار اداري خود حاضر  برد می زن کارمند که در عدت وفات بسر می
 شود یا خیر؟ 

هایش را از دست داده طبق آیه قران مجید باید چهار ماه و ده  کسیکه پدر بچه  : سؤال
 کار کنند زیرا  ل کند و از خانه بیرون نرود. کسانیکه کارمند هستند چهروز عدتش را کام

 دهند؟ که بیشتر از ده روز مرخصی به آنها نمی

 اجلواب باسم ملهم الصواب

برد،  خانمی که شوهرش زندگی را بدرود گفته است و در عدت وفات بسر می
د چون کسی نیست که او تواند براي تهیه ارزاق و قوت اطفال خود از خانه بیرون رو می

تواند بر سر کار اداري  کرده است می  وفات  را نفقه بدهد، پس زن کارمندي که شوهرش
 خود حاضر شود 

 ولی شب را در منزل خود بسر برد. 

 الدر: يفو

رث اللَّيل (يف  ال خترج معتدة الرجيعو «
ْ
�

َ
...، (ومعتدة موت خترج يف اجلديدين، وتبيت ) أ
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القنية خروجها الصالح ما البد  جوز يف... و خروج تها عليها، فتحتاج للم�هلا) ألن نفق
 .»كزراعة و ال و�يل هلا  هلا منه

 الرد: يفو

ألن نفقتها « :أي اللَّيل وانلهار فإنهما يتجددان دائماً ط. قوهل »يف اجلديدين«قوهل: «
، وهذا بياـأي لم �سقط باْختيارها، خبالف ال »عليها ن للفرق ب� معتدة مختلعة كما مَرّ

الق. قال يف ـال متو� عنها زوجها فألنَّه ال نفقة هلا ـوأما ال»: اهلداية«موت ومعتدة والَطّ
معاش وقد يمتد إىل أن يهجم الليل، وال كذلك ـفتحتاج إىل اخلروج نهاراً لطلب ال

اصل أَنّ مداَر حّل واحل»: الَفتِْح «. قال يف همطلقة، ألَنّ انلفقَة دارة عليها من مال زوجها اـال
معيشة فيتقّدر بقدره، فمىت انقضت حاجتها ال �ل هلا بعد ـخروجها �سبب قيام شغل ال

البد أن انلهر: و قال يف »... و جٌوز ىف القنية الخ«:  قوهل... هذلك رصف الزمان خارج بيتها ا
 ].2/674 :محتارـرد ال[ . »بيت زوجها يقيد ذلك بان تبيت يف

 :  قترجمه عبارت فو
 ، در شبانه روز زن معتده طالق رجعی از خانه بیرون نرود...، و زن معتده شوهر مرده «

تواند از خانه بیرون برود، و بیشتر شب را در منزل بسر برد، زیرا مسئولیت تأمین هزینه خود   می
»  قنیه «ب این نیازمند بیرون رفتن از خانه است و در کتا، بنابر ان بر عهده این خانم استو فرزند

هاي خود از قبیل کشاورزي که وکیلی هم ندارد.  خارج شدنش جهت تأمین و اصالح نیازمندي

 .]مختارـالدر ال[.  »مجاز دانسته شده است

 : آمده است »محتارـرد ال«و در 
: اما زن شوهر مرده چون نفقه ندارد براي تالش در پی یافتن رزق و  هدایه فرموده در «

، وگاهی تا فرا رسیدن شب به درازا  زمند بیرون رفتن از خانه در روز استمایحتاج خود نیا
 .  »رسد انجامد، حالت زن مطلقه چنین نیست چون نفقه او از دارائی شوهر به او می می

 : چنین آمده که حاصل مطلب اینست» فتح القدير «و در 
این بیرون رفتن ، بنابر  ستاحتیاج هزینه زندگی اجواز بیرون رفتن زن شوهر مرده مبتنی بر «

 



 وايمحمود الفتا  910

:  در کتاب النهر الفائق آمده هایش را بر آورده نماید. او تا زمانی مجاز است که بتواند نیازمندي
ضروري است که جواز بیرون رفتن وي مقید به این شرط باشدکه شب را در خانه شوهر 

 . »بگذراند

 علم بالصوابأواهللا 
 -عفا اهللا عنه-خدانظر 

 .قه27/1/1419وزه علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفتاء ح

 / حق والدین بر فرزند ان پرورش فرزند دیگر

، ما چند برادر و خواهر بودیم که مادرمان  بنده در زمان کودکی پدرم را از دست دادم
گرفت به بهانه  کرد و ما را تحویل نمی  پس از شهادت پدرمان در جاي دیگري ازدواج

. خالصه اینکه با تحمل مشکالت زندگی مدتی از  ازداشته استاو را ب  اینکه شوهرش
نفري ازدواج نمودم و خداوند متعال چند فرزند   عمرم را سپري نمودم و باالخره با یک

دختر و پسر به ما عنایت فرمود. چند سال پیش پسر عموم را شخصی بقتل رساند و قاتل 
تر آنها چهار ساله  قی مانده که کوچکدستگیر شده و زندان شد، از وي دو فرزند یتیم با

، با  خواهم همان پسر چهار ساله را براي پرورش با خودم نگهدارم باشد. حال من می می
 توجه به آنچه نوشته شد جواب سواالت زیر را لطفا بنویسید.

 آیا مادر من نسبت به من حقی دارد؟ -1
 ؟ قی دارمآیا من نسبت به مادرم ح -2
 کنند بهتر است یا خیر؟ گذشت  به قاتل پسر عمویم آیا اگر فامیل من نسبت  -3
که در متن  ساله به سن جوانی رسید با توجه به تفاوت سنی 4آیا در آینده فرزند  -4

 رزندانم و خودم چه محرمیتی دارد؟باال ذکر شد به هرکدام از ف
 کنم و  توانم به راه خداوند راهنمائی ام را چگونه می ساله 14ساله و دختر  16پسر  -5

 ؟ توانم فرزندي که تازه به خانه ما قدم نهاده را فردي مومن پرورش دهم چگونه می
او را به طرف نماز هدایت  توانم متاسفانه شوهرم به نمازش مقید نیست آیا می -6
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 ؟  کنم

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، از تمامی حقوق حق پدر و مادر و از آن دو حق مادر بر فرزند بیشتر  بله -:1ج 
 فرماید: که خداوند می است

�َّ  َر�َُّك  َوقََ�ٰ ﴿
َ
ْ ُبُدوٓ َ�عۡ  � ٓ  ا ِ  إِيَّاهُ  إِ�َّ ٰ لۡ ٱَو� يۡ َ� ۚ َ�ٰ إِحۡ  نِ ِ�َ ا ًنا ٓ  ِكَ�َ لۡ ٱ ِعنَدكَ  لَُغنَّ َ�بۡ  إِمَّ َحُدُهَما

َ
وۡ  أ

َ
 أ

ُهَما ٓ  َ�ُقل َفَ�  ِ�َ َُّهَما ّفٖ  ل
ُ
َُّهَما َوُقل ُهَماَهرۡ َ�نۡ  َوَ�  أ ّلِ ٱ َجَناحَ  لَُهَما ِفۡض خۡ ٱوَ  ٢٣ اَكرِ�مٗ  ٗ� قَوۡ  ل ُّ� 

 .]25-24[اإلسراء:  ﴾٢٤ �َصغِ�ٗ  َر�ََّياِ�  َكَما ُهَماَ�ۡ رۡ ٱ رَّّبِ  َوقُل ةِ لرَّۡ�َ ٱ ِمنَ 
با  ( کنید که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی  است اي انسان پروردگارت فرمان داده«

ترین  کم  ن یا هر دوي آنها نزد تو به سن پیري برسند،، هرگاه یکی از آنا فتار کنید) آنان نیکو ر
ین تعبیر نامؤدبانه همچون اُف به آنان مگو و بر سر ایشان  تر اهانتی به ایشان مکن و حتی سبک

و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو و بال تواضع را  ) و آنان را از پیش خود مران فریاد مزن (
گاه خدا  ي آنان دست دعا به در ر برابر ایشان کامال فروتن باش و براو د( بر سر ایشان فرود آور

اینک که ضعیف و ناتوانند و جز تو پناهی ندارند) بدیشان رحم بفرما  گارا ( بردار و بگو: پرورد
 .») مرا تربیت و بزرگ نمودندکردند حم و کودکی من ر  به ضعف (همانگونه که آنان در کوچکی 

 ].خرم دل تفسیر نور، مصطفی[
در مورد حق والدین و باالخص حق مادر تأکید  در احادیث متعددي آنحضرت

 شود. اند به طور نمونه چند روایت درج می فرموده

 اهللا يف ريض « : انه قال سبل السالم عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن انلىب �و «
 . »سخط الوادلين سخط اهللا يفرىض الوادلين و

  .د در خشنودي والدین است و نارضایتی خدا در نارضایتی آنان استخشنودي خداون

  َجاءَ  َجاِهَمةَ  بِْن  ُمَعاِوَ�ةَ  َ�نْ « :النسائیمحد وأروی 
َ

ِ  رَُسولِ  إىِل ِ  رَُسوَل  يَا َ�َقاَل  ا�َّ  ا�َّ

رَْدُت 
َ
َغْزوَ  أ

ْ
ْستَِشُ�كَ  وَِجئْتَُك  ال

َ
مٍّ  ِمنْ  لََك  َهْل  :َ�َقاَل . أ

ُ
َزْمَها :َ�َقاَل   مْ َ�عَ  قَاَل . أ

ْ
إِنَّ  ال

َنَّةَ  فَ
ْ
 ِعنْدَ  اجل

 . »رِْجِلَها
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آمده در مورد شرکت در جهاد مشوره نمودند رسول    نزد رسول اکرم  حضرت جاهمه«
. فرمودند: همراه مادرت باش  گفت: بله ) در جواب  زنده است (  ؟ سؤال کردند آیا مادر داري اهللا
 . »است ا جنت نزد پاهاي مادران یرز

ىِب  َ�نْ « :روی البخاری 
َ
  رَُجٌل  َجاءَ  قَاَل  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ِ  رَُسولِ  إِىل َحقُّ  َمنْ  َ�َقاَل  ا�َّ

َ
 انلَّاِس  أ

َك  :قَاَل  َصَحابىَِت  حِبُْسِن  مُّ
ُ
َك  ُ�مَّ  :قَاَل  َمنْ  ُ�مَّ  قَاَل . أ مُّ

ُ
َك  ُ�مَّ  :قَاَل  َمنْ  ُ�مَّ  قَاَل . أ مُّ

ُ
 َمنْ  ُ�مَّ  قَاَل . أ

بُوكَ  مَّ �ُ  :قَاَل 
َ
 .»أ

آمد وگفت اي رسول اهللا چه   فرماید: شخصی در محضر رسول اهللا می ه سیدنا ابوهریر«
ال را پرسید  ، باز همین سؤ بیشتر است که من او را همراهی کنم فرمود: مادرت  کسی حقش

 .  »، مرتبه سوم نیز پرسید فرمود: مادر تو، در دفعه چهارم فرمود: پدرت جواب دادند مادرت

الطواف  : ان رجًال اكن يف بيهأعن سليمان بن بر�دة عن « :كثري فی تفسريه روی ابن 

 . »ال بذفرة واحدةديت حقها؟ قال ال، وأهل  :ٌمه يطوف بها فسأل انلىبأحامًال 
حق مادرم را  پرسید: آیا . از رسول اهللا شخصی در حال طواف مادرش را بر دوش داشت«

 .»اید یر. حتی حق یک دردي از دردهاي زایمان را اداء نکرده؟ فرمودند خ اداء کردم

: يا رسول اهللا ا�  فقال   ىل انلىبإان رجال جاء  عن بر�دة« :جممع الزوائد يفو 

� ىلع عنىق فرسخ� ىف رمضاء شديدة لو القيت فيها بضعة حلم نلضجت فهل أمحلت 
 :حادث مأخوذة من االوالداأل[ .» احدة ن ي�ون لطلقة وألعله  : « اديت شكرها؟ فقال

1/376.[ 
که اگر قطعه  پرسید: مادرم را بر دوشم در چنان ریگستان گرمی  شخصی از رسول اهللا«

؟  ام ، آیا حق او را اداء کرده نمودم ، دو فرسخ حمل پخت شد، می گوشتی در آن انداخته می
 .»زایمان باشدها در مقابل یک درد از دردهاي  : شاید همه این درد فرمودند

 َراٍع، لُكُُّ�مْ «فرمودند:  بله شما هم نسبت به مادرتان حق دارید رسول اهللا -2ج 

ُ�مْ 
ُّ
هر یکی از شما سرپرست هستید و در مورد آنها مسؤل هستید « .»َرِ�يَِّتهِ  عن َمسؤوٌل  وُ�

 . »شو ید و سؤال می
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و او را از خود نرنجانید، بر کنید   کامالً حق مادرتان را رعایت خالصه اینکه شما باید
 وي نیز الزم است که در حق شما کوتاهی نورزد.

گردد، در این صورت قصاص  اگر بر قاتل طبق مقررات شرعی قصاص الزم  -3ج 
اي که از مرحوم میراث  باشد یعنی کلیه ورثه قی بماند میمانند مالی که از مرحوم با

 باشند. گرفتن شریک می  برند در قصاص می

 البحر: يفو

 ].8/310 :البحر الرائق[ . »مواهلأكسائر  القصاص بدل انلفس كدية فيورثو «

 کند با شرایط زیر:  تواند حق خود را از قصاص معاف و هر یکی از ورثه می
کند، لذا شخص اجنبی و بیگانه و نیز پدر و پدر   خود را معاف  عفو کننده حق -1

 وچک نابالغ را از قصاص معاف نماید.تواند حق بچه ک بزرگ یا کسی دیگر نمی
، بالغ باشد پس بچه نابالغ اگر حقش را معاف کند اعتباري ندارد  عفوکننده عاقل -2

اگر مرحوم ورثه بزرگ و کوچک دارد پس اگر ورثه بزرگ حق خود را از قصاص معاف 
گردد و بر ورثه  شود ولی خون بهاي مقتول واجب می کنند، قصاص از قاتل ساقط می

 شود و سهمیه وارثی که معاف نکرده و یا کننده ساقط می شود و سهمیه عفو تقسیم می
 رسد. می کوچک و نابالغ هستند به آنها

 : بدائع الصنائع يفو

وأما الرشائط: فمنها: أن ي�ون العفو من صاحب احلق ألنه إسقاط احلق، و�سقاط « 

ق وال من األب واجلد يف قصاص احلق وال حق �ال فال يصح العفو من األجنبـي لعدم احل
وجب للصغ� ألن احلق للصغ� ال هلما، و�نما هلما والية استيفاء حق وجب للصغ�، وألن 
واليتهما مقيدة بانلظر للصغ� والعفو رضر �ض ألنه إسقاط احلق أصًال ورأساً فال 

 هللا تعاىل أعلم.يملاكنه وهذا ال يملكه السلطان فيما هل والية االستيفاء ىلع ما بينا، وا
ومنها أن ي�ون بالغاً فال يصح العفو من الصبـي  ومنها: أن ي�ون العايف اعقًال.

محضة فال يملاكنه ـمرضة الـمجنون و�ن اكن احلق ثابتاً هلما ألنه من اتلرصفات الـوال
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 ].7/247 :بدائع الصنائع[ . »اكلطالق والعتاق و�و ذلك

 الدر: يفو

�صلح اء و�صلحهم ىلع مال ولو قليًال وويلتل يعفوا األ�سقط القود بموت القاو «
 ].5/394 :مختارـالدر ال[ . »من بىق من الورثة حصته من ادليةـلحدهم عفوه وأ

ن به سن  ر ساله را اگر نگهداري بکنید ثواب دارد اما پس از رسید این بچه چها -4ج 
ماند و  اي می د اجنبی و بیگانهبلوغ هیچ نوع محرمیتی با شما و فرزندانتان ندارد و مثل فر

 گیرد. شما اگر دختر خویش را در عقدش در آورید محرم خانواده شما قرار می
تماس که بچه با هرکس  م این بود یکی از رسومات جاهلیت قبل از اسالم و آغاز اسال

که او را  گرفت و در عرف او را بسوي همین شخصی  کرد فرزندش قرار می حاصل می
 دادند.  ده بود نسبت میدا  پرورش

دۡ  َجَعَل  َوَما﴿ : است  در سوره احزاب آمده
َ
ٓ أ �ۡ  َءُ�مۡ ِ�َيا

َ
� ٓ ر  و د. ]4[األحزاب:  ﴾َءُ�مۡ َنا

 فرماید: می »حكام القرآنأ«در  /ذیل همین آیه عالمه مفتی محمد شفیع

ال يرث عنه م�اث وـحاكم باالبن فال �ستحق الاأل اتلب� ال يلحق يفان ادلىع و «
حكام أ[ .»مدىع وال عكسهـالعدة ىلع ذلك الالق وال �رم حليله بعد الطمدىع وـال

 ].3/291 :القران

کند.  خوانید با فرزند واقعی شما در تمام احکام فرق می یعنی شخصی را که فرزند می
 : ه در حدیث آمد

ال ز�د بن : ماكنٌا ندعوا ز�د بن حارثة ا اكن يقول بيه انهأعن سالم بن عبد اهللا عن  «
ٓ � ُعوُهمۡ دۡ ٱ﴿ : القرآن �مد حىت نزل يف قۡ  ُهوَ  �ِِهمۡ بَا

َ
ِ ٱ ِعندَ  َسُط أ مسلم . «»]5األحزاب: [ ﴾�َّ

 ].5/133 :ملهمـفتح ال ةتكمل[ . »كتاب فضائل الصحابة  : فضائل زيد بن حارثة

ا کتب دینی و تماس با افراد متدین و ایجاد محیط دینی و ب  با مطالعه -6و  5ج 
تر دعا و تضرٌع و نیایش بدرگاه  فرستادن در جماعات تبلیغ و دعوت و از همه مهم
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، خداوند متعال فرزند و شوهر شما را هدایت  دن این راه اهللا با اختیار نمو ، انشاء احدیت
 کند. می

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه18/1/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 شود؟  مخارجی که پدر دختر متحمل شده آیا از شوهر گرفته می

 :  ي دین در این مسئله فرمایند علما چه می
دهد لذا پدر خانمش تا مدت سه سال بر دختر  شوهر به خانمش نفقه و خرج نمی

و شته را از دامادش بگیرد. آیا براي ا که نفقه گذ کند و االن متقاضی است خود خرج می
 جایز است یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

گذشته را که براي دخترش خرج   تواند مخارج سه سال در اینصورت پدر زن نمی
توانست تقاضا کند که قبال قاضی مبلغی را  است از داماد بگیرد، زیرا در صورتی می کرده

قبالً بر مبلغی توافق داد یا اینکه زوجین  تعیین نموده و دستور به اتفاق از طرف شوهر می
نمود، و در اینجا هیچ  ش از حساب شوهر خرج می پدر از جیب خود کردند و سپس  می

 تواند از داماد بگیرد. کالمی نیست لذا نفقه و مخارج سه سال را نمی

 : رشحهالتنوير و يفو

افاً ی اصطالحهما ىلع قدر مع� اصنأو ارضاء أی اال بالقضاء أوانلفقة ال تص� ديناً  «

 . » و دراهمأ

 الرد: يفو

أي إذا لم ينفق عليها بأن اغب عنها أو اكن حارضاً  »وانلفقة ال تص� ديناً الخ«قوهل: «
بأن يفرضها القايض  »إال بالقضاء«مدة. قوهل: ـفامتنع فال يطالب بها بل �سقط بميّض ال
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 ].2/715 :مختار مع الردـالدر ال[ .»عليه أصنافاً أو دراهم أو دنان�. نهر

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

اند آیا نسب فرزندان ثابت  پس از طالق ثالثه مدتی با هم زندگی کرده
 شود یا نه  می

ها با هم زندگی  بعد از آن سال است و : شخصی همسرش را سه طالق داده السؤ
. آیا در این مدت این زندگی آنها حرام بوده  ند بدنیا آمده استاند حتی چندین فرز کرده

 شود یا خیر؟ است یا خیر؟ آیا نسب فرزندان ثابت می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، همسرش به  در صورت مذکور از زمانیکه شوهر اصالق ثالثه را بر زبان جاري کرده
از آن زندگی زناشویی با وي  . و پس گشته و بر او حرام شده است  طالق ثالثه مغلظه

 .  حرام بوده است

ٰ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  ۥَ�ُ  َ�ِلُّ  فََ�  َطلََّقَها فَإِن﴿ فرماید: خدارند متعال می  ﴾ۥهُ َ�ۡ�َ  ًجاَزوۡ  تَنِكحَ  َح�َّ
  .]230: ة[البقر

 اما در مورد نسب: 
 ست ثابتتر از دو سال بدنیا آمده ا نسب اولین فرزندي که بعد از طالق با فاصله کم

شود زیراکه احتماال این فرزند از مقاربتی است که قبل از طالق در ایام نکاح بوده  می
، و اگر فاصله بین طالق و والدت فرزند دو سال یا بیشتر باشد پس اگر شوهر  است

کرد نسب اولین   دانست و نیز ادعاي نسب زناشویی بعد از طالق را براي خود حالل می
که در ایام عده بوده   که احتماال این فرزند از همان مقاربتی است دد زیراگر  فرزند ثابت می

شود زیرا که عدت با تولد اولین فرزند تمام شده و  است و نسب بقیه فرزندان ثابت نمی
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 .  مقاربتی که بعد از آن بوده زنا است

 الدر: يفو

 لوو اثلالث)وال حّد أيضاً �شبهة الفعل و�ن ظن حله (كوطء أمة أبو�ه معتدة «
ی شبهة أاثلانية  شبهة العقد ال يف ی يفأو� األ الواىط ان ادىع النسب يثبت يف....و مجلة

كرث اال �رشطه بأن ت� القل من سنت� ال ثالثاً  مطلقه ـال تلمحضه زنا) اال يف الفعل (
 . » بابه بدعوة كما مر يف

 : احلاشيه البن عابدين يفو

 »ال أل�رث«قوهل:  مناسب إْسقاطه كما يظهر قر�باً ـبوت، والأي �رشط اثل »�رشطه«قوهل: «
مطلقة ـمن أنه ال يثبت النَّسب يف ال »كما مَرّ يف بابه«ومثل األ�رث تمام السنت� ح. قوهل: 

ُت: وحتصل من هذا �نَّه إذ ادىع الودل يثبت النَّسب، سواء  ثالثاً بعد سنت� إال بدعوة
ْ
قُل

ة لوجود شبهة العقدودلت ألقل من سنت� أو أل وأما بدون  ،�رث و�ن لزم الَوْطء يف العَدّ
الق،   إذا ودلت ألقل من سنت� محًال ىلع �نَّه بوطء سابق ىلع الَطّ

ّ
ْعوى فال يثبت إَال ادَلّ

ال �ل هل، ألَنّ الكَمُه فيما إذا ادىع النَّسب وفيه يثبت مطلقاً » �رشطه«مصنف ـفقول ال
 ].3/167 :الدر محتار عىلـرد ال[ .»»ابلحر«وتبعه يف » الفتح«يف كما علمت، وهو اذلي حرره 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

ا  : اگر فالنی دخترش را به عمرو بدهد، یا فالن کار ر راه حل شخصی که گفته
 انجام دهد، زنم طالق است

 :  دین در مسئله ذیلفرمایند علماي  چه می
خورد که پدرم اگر چنانچه عمرو را داماد کند زنم به یکصد و سی طالق  زید قسم می

. و حال آنکه اختیار  باشد. طالق باشد، طالق باشد که پدرم و مادرم و خواهرانم را نکشم
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 کشتن این همه افراد قادر نیست.  دختر را هم ندارد و به
 ؟شود یا خیر آیا زنش طالق می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

،  که اگر دختر عاقله و بالغه است  در مسئله مذکور راه حل عدم وقوع طالق اینست
کسی دیگر را وکیل نکاح خود قرار دهد تا عقد نکاحش را با عمرو انجام  رش  غیر از پد

و دهد و یا اینکه پدر کسی دیگر را وکیل دخترش قرار دهد تا نکاح دختر او را با عمر
انجام دهد. در هر دو صورت بعد از اینکه وکیل وکالت خود را انجام داد، نکاح منعقد 

 ، باید صبر شود و اگر دختر به سن بلوغ نرسیده گردد و بر همسر زید طالق واقع نمی می
 کنند تا به آن سن برسد و سپس روش مذکور را اختیار نمایند.

 الدر:  يفو

 .  »العتاقانلاكح ال االن�اح والطالق و فعل مأموره يف�نث بفعله وو «

 الرد:  يفو

 بمبارشته، وهذا يف الودل الكب�  ،أي الزتو�ج »ال اإلن�اح«قوهل: «
ّ
أو فال �نث به إَال

ْجنيب ... (
َ
 بال مختار) قوهلـل نقل الشا� عن او األ

ّ
مبارشة لعدم ـ: و� الكب��ن ال �نث إَال

ْجنيب ع
َ
 :محتار مع الردـرد ال[ . »نهما فيتعلق حبقيقة الفعلواليته عليهما، فهو اكأل

 ].ط کویته4/348 :كذا يف البحر الرائق.3/128

 الطحطاوی علی الدر: يفو

 طحطاوي عىل[ .»زوج فالنة فأمر رجًال فزوجها ال�نت هللا ال ا ال و قا انلهر: لو ل يف قا «

 ].2/372 :الدر

 : اخلانية لقاضيخان يفو

ب اال ان يبارش العقد و ابنه الكب� ال �نث األأوج ابنته الكب�ة ولو حلف ان ال يز «
 ].2/35 :فتاوي قاضيخان هبامش اهلندية[ .» بنفسه
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 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه27/1/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

میرد چه  می شخص معتادي قسم به ترك اعتیاد خورد حاال اگر تریاك نکشد
 کار کند

طالق است و چونکه معتاد  : زید گفته است اگر من تریاك حبه کنم زن من ثالثاً  سؤال
بوده لذا بیمار شده است و طبیب حاذقی گفته است اگر شما تریاك استفاده نکنید 

 کار باید بکند؟  میرید. لطفاً بفرمایید که این شخص چه می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

، پزشکان  د که امروزه براي ترك اعتیاد تریاك شو رد این مسئله عرض می ودر م
بر خانم کنند، لذا نباید شما تریاك حبه کنید وگرنه سه طالق  یکسري داروهایی تجویز می

ي که در این مورد مهارت دارند مراجعه  شکان ماهر این به پزشما واقع می گردد. بنابر
 نمایید.

  علم بالصوابأو اهللا 

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه 2/1/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 وشد همسرم طالق باشد  قسم خورد اگر پدر منزل را بفر

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
گوید اگر شما منزل را بفروشید زنم طالق باشد اگر با شما رفت  شخصی به پدرش می

 د؟ شو مائید اگر پدر منزل را فروخت تکلیف فرزند چه می . لطفاً بفر ه باشمو آمدي داشت
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 اجلواب باسم ملهم الصواب 

وشد و شما با آنها رفت و آمد داشته باشید یک  در اینصورت اگر پدر شما منزل را بفر
کنید و   توانید رجوع گردد و بدون تجدید نکاح می طالق رجعی بر همسرتان واقع می

 باشید. خود را ادامه دهید و در آینده مالک دو طالق میزندگی 
اما راه حل این مسئله که اصالً طالق هم واقع نشود این است که کسی از دیگر از 
طرف پدر منزل را بفروشد و یا اینکه پدر کس دیگري را از طرف خود وکیل قرار دهد تا 

با پدرتان رفت و آمد کنید منزل را بفروشد و پس از اینکه وکیل منزل را فروخت شما 
ر از افرادي باشد که کارهاي  د. و این هم در صورتی است که پد شو طالق واقع نمی

دهد اما اگر از اشراف و شخصیت بزرگیست مثل حاکم و  خویش را خودش انجام می
دهند، در اینصورت اگر وکیل  رهاي آنها را دیگران انجام می رئیس، و ریش سفید که کا

 شود. را بفروشد، طالق واقع میهم منزل 

 الدر: يفو

اال حنث بفعل كبيع واجارة و مبارشـصل فيه ان لك، فعل تتعلق حقوقه بالاأل «
 . » مأموره

 يضاً: أفيه و

 .  »ابليع اآلمر] من يبارش بنفسه يف ذااكن [إمر مبارشة بنفسه ال باألـ�نث بال «

 الرد:  يفو

 .»مور ماً ـقد بارش الامره لغ�ه بان يبارش عنه يع� وبی ال �نث أ» مرال باأل«:  قوهل «

 ].3/126 :محتارـمختار مع الرد الـالدر ال[

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه17/1/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 ) خورده هروئین نکشد آیا از کشیدن تریاك و مرفین حانث طالق (  قسم
 شود می

، اآلن اگر  خورد که اگر من هروئین بکشم زنم طالق است : شخصی قسم می سؤال
 گردد یا خیر؟ ، تریاك بکشد یا مرفین تزریق بکند زنش طالق می بجاي هروئین

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اند بنابر آن اصل شخص  ک اصل و قانون کلی را بیات داشتهدر اینجا فقهاي کرام ی
گردد. و آن  شود و زنش طالق نمی شیدن تریاك و یا تزریق مرفین حانث نمیمذکور از ک

  :اصل اینست

ذا حلف إ. مثًال  انلياتمقاصد وـی الألفاظ ال ىلع االغراض االيمان مبنية ىلع األ  «
اللغة  معناه يف ، هو الفلسمذكور وـنه ال �شرتی ال�سان شيئاً بفلس فاللفظ الأحد بأ

خاص معلوم ال معلومة فهو اسم ـمرضو�ة الـقطعة من انلحاس الهو الوالعرف واحد و
اكن الغرض عرفاً ان   اناشرتی هل شيئاً بدرهم ال �نث و ذاإادلينار فيصدق ىلع ادلراهم و

 ].3/79 :مختارـالدر ال[. »البغ�هيضا بدرهم وأال�شرتی 

از لفظ   اش درهم از مدلول لفظ مذکور زائد است که فلس است پس اراده یعنی این 
فروشد  اگر بائع قسم خورد که این چیز را به ده درهم نمی  فلس درست نیست و همچنین

تر از ده درهم بفروشد حانث  لذا اگر به کم ،فروشد ریق اولی نمیتر از آن بط به کم
 شود. نمی

پس در صورت مذکور تریاك و مرفین در مدلول لفظ هروئین داخل نیستند و مراد 
 شود.  گناهکار می  چهگردد اگر ق واقع نمی ال آنها طال، لذا از استعم نیستگرفتنش درست 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه2/2/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 مقدار کفاره یمین 

 : یل فرماند علماي دین در مسئله ذ چه می
 تعیین نمایید.  باشد، لطفاً مقدار کفاره یمین چقدر می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 باشد:  مقدار کفاره یمین به شرح ذیل می ما بعد:أرسوله الكريم  نصلی عىلنحمده و

 : یعنی به ده مسکین ناهار و شام دهد. اطعام مساکین  -1
 را بدهد. یا اینکه به هر یکی از آنها دو کیلوگندم یا قیمت آن -2
 ده مسکین را لباس دهد.  -3

که به یک مسکین تا ده روز اشیاء مذکور را  باشد می ه صورت مذکور جایزدر هر س
. و اگر از اداء  تحویل دهد یعنی به اندازه هر مسکین همان یک مسکین را تا ده روز بدهد

چیزهاي مذکور عاجز است و توانایی آنها را نداشت سه روز متوالی روزه بگیرد، البته در 
 باشد: جه میمسئله مذکور دو مورد قابل تو

وریکه دادن زکات باشد یعنی همانط ان مصرف زکات می: مصرف کفاره یمین هم الف
به اصول و فروع و زوجین به یکدیگر و اعطاء آن به شخص غنی و دارا و بناء مساجد 

 باشد. جایز نیست، دادن کفاره یمین نیز روا نمی
اید در تمام سه روز گیرد ب در صورت اخیرکه بعلت تنگدستی سه روز روزه می  -ب

کفاره یمین را  که در چنین صورتی باید مالی حاصل نکند که به علت آن غنی شود زیرا
 از مال خود پرداخت نماید. 

 الدر و التنوير: يفو

ْو كِ وَ «
َ
ِة َمَساِكَ� أ ْو إْطَعاُم َعرَشَ

َ
ِْر�ُر َرَ�بٍَة أ

َ
اَرتُُه حت ْسَوُ�ُهْم بَِما يصلح لالوساط و�سرت َ�َفّ

ط اْستمرار الَعْجز ، و ًيام والءألكها وقت االداء صام ثالثه  ان عجز عنهامة ابلدن واع الرَشّ
وم، فلو صام الُمْعرس يوم� ثم قبل فراغه ولو �سا �رس) ال �وز هل إىل الفراغ من الَصّ

َ
عة (أ

وم و  .»مرصفها مرصف الز�ة فما ال فالمال... وـ�ستأنف بالالَصّ
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 : قال ابن عابدين الشامی

عرشة  و تقديراً حىت لو اعطى مسكيناً واحداً يفأی حتقيقاً أ »عرشة مساك�«:  قوهل «
ز دفع  ، ال �و يلهإای ما ال �وز دفع الز�ة  »فما ال فال« : لك يوم نصف صاع �وز قوهل  يامأ

 ].ط کویته3/66 :محتارـرد ال[ . »يلهإالكفارة 

 علم بالصوابآواهللا 

 -هعفا اهللا عن-خدانظر 
 .قه25/1/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 تداخل کفارات یمین 

 : م در این مسئله فرمایند علماي دین مبین اسال چه می
خدایا از  : « کند که شود و براي اصالح خود چنین نذر می اگر فردي مرتکب گناه می

یک روز روزه را بر خود  امروز اگر هر وقت این گناه از من سر زد در مقابل هر مرتبه
 . » بر من الزم شود) دانم ( واجب می

ر بیش از اندازه این معصیت را مرتکب شد و روزهاي متعددي روزه  اکنون فرد مذکو
 تواند کفاره آن قرارگیرد یا خیر؟  روز متوالی می 3  بر او واجب شد، چه باید بکند و آیا

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 کند یا اینکه کفاره یمین اداء نماید.  به نذر خود وفار باید  فرد مذکو

 و الدر:

بنذره أو �ّفر يلمينه ىلع  �ن علقه بما لم يرده كإن زنيت بفالنة مثًال فحنثت و�و«
 . »الَمْذهِب ألنَّه نذر بظاهره يم� بمعناه فيخ� رضورة

 الرد: يفو

�ب الوفاء به ُمْطلقاً: أي سواء  معلقـأعلم أَنّ الَمْذكوَر يف كتب ظاهر الرواية أن ال«
ط ما يراد كونه: أي يطلب حصوهل كإن شىف اهللا مر�يض أو ال، كإن لكمت ز�داً  اكن الرَشّ

 



 وايمحمود الفتا  924

ار فكذا، وهو ال افعية نذر اللجاج، وروي عن أيب حنيفة ـأو دخلت ادَلّ مسَ�ّ عند الَشّ
إنه قول �مد »: اهلداية« مذكور هنا، وأنه راجع إيله قبل موته �سبعة أيام و�ـاتلفصيل ال

حيح ا ْصحاب الهوهو الَصّ
َ
�ترص «و» مجمعـال«و» مختارـال«متون كــ، ومىش عليه أ

مروي يف انلوادر ـأنه ال» الفتح«وذكر يف  ،وغ�ها، وهو مذهب الشافيع» ملتىقـال«و» انلقابة
 ].3/75 :محتارـرد ال[ . »محقق�ـال» ُ�ْتارُ «وأنه 

 .  کفاره کافی است اند لیکن اداي یک متعدد تحقق یافته چه ایماندر اینجا اگر

 الرد: ويف

و� ابلغية: كفارات األيمان إذا كرثت تداخلت، و�رج بالكفارة الواحدة عن عهدة  « 

ْصل: هو 
ْ
 . »هعندي ا» مختارـال«اجلميع، وقال شهاب األئمة: هذا قول �مد. قال صاحب األ

 ].3/57 :محتارـرد ال[

قال شهاب االئمة هذا قول  «که  بر این عبارت 13ص  2درج  »مختارـال حترير«صاحب 

اخل کفارات یمین درست نیست و با عبارات متعددي  فرماید که تد کرده می تعلیق» حممد

کفارات یمین تداخل  که در  است اجح قرار داده ده است و این را راین مطلب را ثابت نمو
 .  صحیح نیست

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-دانظر خ
 .شه15/10/1371داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 تتابع در کفاره قتل و وقوع حیض در هنگام روزه کفاره

 فرمایند علماي دین در این مسئله: چه می
اگر زنی در حالت خواب بر فرزندش بغلتید و فرزندش را بکشد و بر اوکفاره قتل 

شود و شوهري هم ندارد  ت اداء کفاره چندین بار حیض می دالزم گردد و این زن در م
 اش را اداء کند؟ که در حالت حامله بودن اداء کفاره کند پس به چه صورتی کفاره
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 اجلواب باسم ملهم الصواب 

شود اشکالی ندارد لیکن بعد از پاك شدن  اگر تتابع به واسطه آمدن حیض منقطع می
گر یک روز از روزه در ایام پاکی از او فوت شد باید ، متصالً روزه بگیرد و ا از حیض

 روزه را از ابتدا شروع کند.

 الرد:  يفو

فإنه ال يقطع كفارة قتلها و�فطارها، ألنها ال جتد شهر�ن  »خبالف احليض«قوهل: «
خايل� عنه، خبالف كفارة ايلم�، وعليها أن تصل ما بعد احليض بما قبله، فلو أفطرت 

 ].2/581 :محتارـرد ال[ .»بلت لرت�ها اتلتابع بال رضورةبعده يوماً استق

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه14/1/1413دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 اگر از گوشت گوسفندان دامادم بخورم گوشت خوك بخورم 

 : ي دین در این مسئله فرمایند علما چه می
،  ر از گوشت گوسفندان دامادم بخورم گوشت خوك بخورمگوید اگ علی می

 خواهشمند است مسئله را توضیح دهید.

 اجلواب باسم ملهم الصواب

خوردن گوشت گوسفندان داماد، بر علی حرام شده است اگر از گوشت آنها خورده 
 کفاره بدهد.  است باید

 الدر:  قال يف

(ثم فعله) �ّفر » خانية«لم يرد اإلِْخبار.  كقوهل اخلمر أو مال فالن يلّع حرام فيم� ما«
 . »ما تقرر أَنّ حتر�َم احلالل يم�ـيلمينه، ل
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 الرد: يفو

. وىلع هذا �ب يف ه�نث. وانلاس ير�دون بهذا أن أ�له حرام ا»: االْسِتْحسان«و� «
 .  »أن �نث إذا أ�له» حرام ان الكت هذا الطعام فهو ىلع« اليت قبلها قوهل:
 شود و باید کفاره بدهد.  از گوشت گوسفند داماد خود حانث می و همچنین

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه15/10/1413داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 بکشم نه هروئین  سوگند خورد که نه تریاك 

 : ر این مسئله فرمایند علماي دین مبین اسالم د چه می
کشیدن   ، بعد از مدتی دست به خورد که نه تریاك بکشم نه هروئین فردي سوگند می

 شود یا خیر؟ زند آیا حانث می شیره می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

را  شود چون شیره در این سوگند داخل نیست و سوگند حالف آن حالف حانث نمی
 گیرد.  نمی در بر

 الدر:  يفو

 .  »غراضااليمان مبنية ىلع األلفاظ ال ىلع األ «

 الرد: يفو

مس� وهو الفلس معناه يف اللَّغِة ـ�ذا حلف ال �شرتي إل�سان شيئاً بفلس فاللفظ الو«
والعرف واحد، وهو القطعة من انلحاس الَمرْضو�ة الَمْعلومة، فهو اسم خاص معلوم ال 

ينار، فإذا اشرتى هل شيئاً بدرهم ال �نث، و�ن اكن الغ رهم أو ادِلّ رض عرفاً يصدق ىلع ادِلّ
أن ال �شرتي أيضاً بدرهم وال غ�ه، ول�ن ذلك زائد ىلع اللفظ املس� غ� داخل يف 

 ].ط کویته3/79 :محتارـرد ال[ . »دلوهل فال تصح إرادته بلفظ الفلس
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ولی   خرم و نه به بیشتر از آن را نه به یک فلس می که آن  چه هدف حالف ایستاگر
 شود. حانث نمی گیرد را در بر نمی چون لفظ فلس آن

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه13/4/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 را صدقه کند بجاي حیوان منذور قیمت آن

 :  فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
را  ل آنتواند قیمت معاد کند حال می  کرده که حیوانی را فی سبیل اهللا ذبح فردي نذر

 تصدق کند یا خیر؟

 الصواب ملهم اجلواب باسم

 الدر: قال يف

وم أن انلَّذر غ� ال ملا« َق ـتقرر يف كتاب الَصّ ْن يتصَدّ
َ
معلق ال �تص �يشء. (نذر أ

 . »بعرشة دراهم من اخلزب فتصدق بغ�ه جاز إن ساوى العرشة) كتصدق بثمنه

 الرد: يفو

ي يف آخر قبيل باب االعتاكف وعبارته هناك مع أ »ما تقرر يف كتاب الصومـل«قوهل: «
معلق لو معيناً ال ـالَمنْتِ وانلَّْذر من اعتاكف أو حج أو صالة أو صيام أو غ�ها غ� ال

�تص بزمان وماكن ودرهم وفق�، فلو نذر اتلصّدق يوم اجلمعة بمكة بهذا ادلرهم ىلع 
ْصِل من عدم اتلعي�ماكن وادلرهم والفق� ف� ـفالن فخالف جاز... أما ال

ْ
 . »باقية ىلع األ

 ].3/77 :محتارـرد ال[

تواند بجاي  معلوم گردید که می »محتارـرد ال«و توضیح  »مختارـال الدر«از عبارت 

حیوان منذور قیمت آن را صدقه کند زیرا عمل به اصل نذر کافی است نه عمل به تمام 
 اوصاف منذور. 
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 رشح فتح القدير: يفو

ی من حيث هو قر�ة ال ب�ل وصف الزتمه أو أقوهل الوفاء به لرتمذی وو�ذا قال ا «
 ].4/26 :رشح فتح القدير[ . » ع�

 يضا:أو

يِب َحِنيَفةَ «
َ
ِْط:  /َوَ�ْن أ َمنُْذوِر إَذا اَكَن ُمَعلًَّقا بِالرَشّ

ْ
ْي َ�ْن لُُزوِم َ�ْ�ِ ال

َ
نَُّه رََجَع َ�نُْه: أ

َ
�

ٌ َ�ْ�َ فِعْ  نَُّه ُ�ََ�ّ
َ
ْي �

َ
ٌة أ ت َكَذا َ�َعَ�َّ َحَجّ

ْ
إَِذا قَاَل إْن َ�َعل

ٍد. فَ اَرِة يَِمٍ� وَُهَو قَْوُل ُ�ََمّ ِلِه بَِعيِْنِه َوَ�َفّ
رَ  ْو َصاَم َسنًَة َو�ِْن َشاَء َ�َفّ

َ
ْو َصْوُم َسنٍَة إْن َشاَء َحَجّ أ

َ
 ].4/28 :رشح فتح القدير[ . »أ

 يضا:أو

رشح فتح [ . »ق بلحمه فذبح ماكنه سبع شياه جازتصد قال هللا ىلع أن أذبح جزوراً فاُ  «

 ].4/27 :القدير

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .شه15/10/1371داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

اند اگر آن زن را  هایم طالق اند/زن اگر پیش این زنت رفتی زنان من طالق
 نکشم 

 : سالم در این مسئلهفرمایند علماي دین مبین ا چه می
و  : زید اگر پیش این زنت رفتی زنان بکر طالقند. برادرم بکر اینطور قسم خورده است

 اند اگر آن زن را نکشد. هایش طالق : بکر زن دیگر گفته
شوند  حکم هر کدام را لطف کرده بنویسید. و اگر پیش زنم بروم زنان برادرم طالق می

 یا خیر؟ 
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 صواباجلواب باسم ملهم ال

 . شود که برادرت دو مرتبه سوگند خورده است ظاهراً اینطور معلوم می
گفته  . که این را یکبار »اند زید اگر پیش این زنت رفتی زنان بکر طالق : « اول اینکه

 .  است
 . »اند، اگر آن زن را نکشد هایش طالق ، بکر زن اگر پیش این زنت رفتی : « دوم اینکه

 . جداگانه بصورت زیر است حکم هر کدام از آنها
شود، در  اگر شما پیش زنت بروید بر همه زنان بر یک طالق رجعی واقع می -1

ام و  تواند در عدت آنان رجوع نموده و بگوید: من به زنانم رجوع کرده آنصورت او می
 ئی برقرار کند. که گواه نیز بگیرد و با آنان روابط زناشو  احتیاط در این است

 : ةاهلندي يفو

 ].1/420 :اهلندية[ .»لرشط اتفاقاً  ىل الرشط وقع عقيب اإذا اضافه �و «

شود تا زمانی که بکر  اگر شما پیش زنت بروید، االن بر زنان بکر طالق واقع نمی -2
بر زنان او یک طالق واقع یا همسرش از دنیا برود در آنصورت لحظاتی قبل از مرگ 

 شود. می

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه21/2/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 تعلیق طالق به ازدواج دختر

. حال  گوید: اگر من دخترم را در نکاح فالنی در آورم زنم طالق است : پدري می سؤال
 واج بدهد و زنش طالق نشود؟ راه حلی براي وي وجود دارد که دخترش را ازد

 لصواباجلواب باسم ملهم ا
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که دختر اگر به سن بلوغ رسیده و عقل و   در صورت مذکور راه حل آن اینست
ر یا عمو) وکالت ازدواج  مثل براد درکش خوب است شخص دیگري را از طرف خود (

، نکاح وي را منعقد کند در این صورت بر خانم پدر طالق واقع  وکیل  بدهد و آن شخص
کنند تا  له و بالغه نیست در اینصورت باید صبرکوچک است و عاق  شود و اگر دختر نمی

 دختر به سن بلوغ برسد بعد از آن از راه حل مذکور استفاده نمایند.

 مختار: ـالدر ال يفو

 . »انلاكح ال االن�اح فعل مأموره يف�نث بفعله وو «

 الرد: يفو

 بمبارشته، وهذا يف  ،أي الزتو�ج »ال اإلن�اح«(قوهل: «
ّ
الودل الكب� أو فال �نث به إَال

ْجنيب ل
َ
حلف ال يزّوج عبده أو أمته �نث باتلو�يل واإلجازة، »: الُمْختار ورَشْحه«ما يف ـاأل

غ��ن ـألَنّ ذلك مضاف إيله متوقف ىلع إرادته ل ملكه وواليته، و�ذا يف ابنه و�نته الَصّ
 بال

ّ
ْجنيب مبارشة لعدم واليته علـلواليته عليهما، و� الكب��ن ال �نث إَال

َ
يهما، فهو اكأل

 ].3/129 :محتارـرد ال[ .»هعنهما فيتعلق حبقيقة الفعل ا 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه26/2/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 : تا وقتیکه حرفت را پس نگیري تو طالقی به خانمش گفته

می برد   باالخره خانمش را به خانه پدرششود و  می درگیر سؤال: شخصی با خانمش 
ها  سد حرف ر و او را توصیه میکند که جریان را به آنها راست بگوید، وقتی خانم آنجا می

گوید: چون دروغ گفتی و همه  کند، شوهر ناراحت شده می را کامال بر عکس توصیف می
ان نشوي مثل گویی تا زمانیکه حرفت را پس نگیري و پشیم هایت را بر عکس می حرف

 . ، طالق ، طالق خواهر و مادرم هستی
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 ؟  لطفاً بفرمایید آیا همسر مذکور مطلقه شده است یا نه

 اجلواب باسم ملهم الصواب

چون دروغ  : « گفته کرده و  گفته و شوهر او را خطاب در این صورت که زن دروغ 
س نگیري و پشیمان که حرفت را پ گوئی، تا وقتی هایت را بر عکس می ف گفتی و کل حر

در صورت مذکور گویا شوهر خانم »  ، طالق ، طالق نشوي مثل خواهر و مادرم هستی
کرده است تا وقتیکه پشیمان نشود و  خود را طالق کرده و مدت وقوع طالق را طوالنی

ها  ، طالق حرف خود را پس نگیرد. بنابر این سه طالق واقع شده و پس از پشیمان شدن
قی تا زمستان یا بهار یا  بگوید: طال  کسی به همسرش شوند. چنانکه اگر میفسخ و مرتفع ن

 شود. ، طالق فوراً واقع می تابستان

 الرد: يفو

يف أو إىل الشتاء أو « ْهر أو إىل السنة أو إىل الَصّ ولو قال أنت طالق إىل اللَّيل أو إىل الَشّ
مضاف ـينوي الوقوع بعد الوقت الإىل الر�يع أو إىل اخلر�ف فهو ىلع ثالثة أوجه: إما أن 

الق بعد مضيه، أو ينوي الوقوع و�عل الَوقْت لالمتداد فيقع للحال الخ...  . »إيله فيقع الَطّ

 ].3/427 :الفتاوي التتارخانية. 1/365 :اهلندية .2/476 :محتارـرد ال[

ی . هیچ شک ، طالق ، طالق : مثل خواهر و مادر هستی گفته که شوهر  در این صورت
ه تا وقتی ، البته زمانش را ممتد کرد نیست که اراده وقوع طالق را فی الحال داشته است

که واقع شد دیگر فسخ و مرتفع   ه و طالقی این طالق واقع شدکه پشیمان نشود. بنابر
 شود.  نمی

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه29/2/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
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، بعد خانم  : بدون اجازه اگر خانه پدرت رفتی همانجا بمان به خانمش گفته
 رفته است

، همانجا  : اگر بدون اجازه من خانه پدرت رفتی خانم خود گفته سؤال: شخصی به 
، با این کلمات  ، و بعد از آن خانمش بدون اجازه شوهر به خانه پدرش رفته است بمانی

 ؟ شود یا نه نداشته است. آیا طالق واقع میشوهر نیت طالق را هم 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

. همانجا بمانی  : اگر بدون اجازه من به خانه پدرت رفتی در این مسئله که شوهر گفته
ظ کنایی طالق هستند و بدون نیت طالق واقع  شود که الفاظ مذکور از الفا عرض می

 . ق را نداشته لذا طالق واقع نشده استشود و در اینجا چونکه شوهر نیت طال نمی

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه2/3/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 ، زنم هفت مرتبه طالق شود اگر شما را در این منزل سکونت دهم

گوید: اگر شما را در این  سؤال: شخصی در حالت غضب و خشم به دو پسرش می
رش فوراً از منزل زل سکونت دهم زنم هفت مرتبه طالق شود و در این لحظه دو پسمن

 .اند بیرون رفته
آیا در شریعت مقدس راه حلی وجود دارد که دو فرزند شخص مذکور در منزل 

 اشته باشند و زن پدرشان طالق نشود؟ سکونت د

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 : راه حل شرعی آن بشرح ذیل است
مسرش را یک طالق بدهد و بعد از تمام شدن عدت آن دو پسر در آن منزل شوهر ه

 شود. می کنند در این صورت یمین منحل  سکونت
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کنند  که پسرانش سکونت  کند و لذا در آینده   شوهر خانم خود را با تجدید عقد، نکاح
 . شود زیرا قسم از بین رفته است طالق واقع نمی

 الرد: يفو

ط ُمْطلقاً � (وتنحل) ايلم« ملك طلقت ـ) ل�ن إْن وجد يف ال(بعد) وجود (الرَشّ
 ال

ّ
ة  ،وعتق، و�َال ار أن يطلقها واحدة ثم بعد العَدّ فحيلة من علق اثلالث بدخول ادَلّ

 ].2/544 :محتارـرد ال[ . »تدخلها فتنحل ايلم� فينكحها

از وضع اگر زن حامله باشد قبل ار وضع حمل خانم خود را یک طالق بدهد و بعد 
شود و شوهر  جا قسم منحل میکنند، در این  حمل آن دو پسرش در منزل او سکونت

کنند اشکالی ندارد و طالق   کند و بعد از آن اگر سکونت  تواند با تجدید عقد، نکاح می
 شود.  واقع نمی

 علم بالصوابأاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه3/3/1419ن دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدا

 ، طالقی  ، دو، سه : یک در حالت خشم گفت

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
کند که بچه را  کند، دخترش را صدا می گریه می اش شخصی بنام احمد درحالیکه بچه

مادر  ،زند رسد، او را کتک می بردارد. دخترش دیر رسیده است و هنگامی که دخترش می
 . ، طالقی ، دو، سه شود، شوهر به اوگفته یک ع از او با شوهرش درگیر میدختر براي دفا

:  فقط یکبار گفته گوید که خواهرم مدعی است که شوهرش او را  برادر خانمش می
کرده است و بعد  کیلومتر فرار دنکرده و تا چ  . بعد از این ماجرا خانه را ترك برو، طالقی

 اند. او را تعقیب و دستگیر کرده
گوید که برادرم سابقه بیماري اعصاب دارد و گاهی از کنترل   برادرش بنام محمد می
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 .  ایم شود چند بار به پزشکان متخصص اعصاب مراجعه نموده خارج می
 را بنویسید.  لطف نموده جواب مسئله

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که در حالت   ت، اس ت رسیده و اکنون نیز مدعی شخص مذکور که قبال جنون او بثبو
، طالق او اعتباري ندارد. بشرطیکه قسم بخورد که هنگام طالق دادن همان  عادي نبوده

کیفیت جنونی قبلی بر وي طاري شده بود. نیز با توجه به تصرفات وي هنگام اقدام به 
شدید  ، او مدهوش و غضبان ( ، و حالت قبلی وي مبنی بر ضرب و شتم و غیره طالق

 شود. ق مدهوش نیز واقع نمی ست و طال) بوده ا الغضب

 : لی اخلرييةإعابدين معزياً  بنقال ا

وسئل نظماً فيمن طلق زوجته ثالثاً يف �لس القايض وهو مغتاظ مدهوش، فأجاب  «

نظماً أيضاً بأن ادلهش من أقسام اجلنون فال يقع، و�ذا اكن يعتاده بأن عرف منه ادلهش 
 ].2/463 :محتارـرد ال[ . »همرة يصدق بال برهان ا

 : در تعریف مدهوش چنین آمده است

 ].475ص :قواعد الفقه[ .» هو اذلاهب عقله حياًء أو خوفاً أو غضباً  «

 :  قال ابن عابدی

الغضبان ال يلزم فيه أن ي�ون حبيث ال يعلم دهوش والًك من الس  اذلی يظهر يل انو «
 . السكران كما هو الفىت به يف اهلزلاختالط اجلد بول بل ي�تيق فيه بغلبة اهلذيان وما يق
 �وه اناطة احل�م بغلبة اخللل يفمدهوش وـال يل عليه يف : فاذلی ينبىغ اتلعو /قالو

مصيبة ـمرض أو لـو لأفعاهل اخلارجة عن اعدته و�ذا يقال فيمن اختل عقله لكرب أقواهل وأ
 . »اكن يعلمها انقواهل وأرب ل ال تعت فعااألقوال واأل حال غلبة اخللل يف فاجأته فما دام يف

 فرماید: نیز در جواب سؤالی مشابه چنین می »احسن الفتاوی«در 

کی جنونی کیفیت پهلی سی لوگون مین مشهور تهی اور آپ حلفیه بیان دین   اگر آپ«
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 ».که بوقت طالق آپ پر یهی جنونی کیفیت طاري تهی تو طالق نهین هوئی الخ...

 : امديةتنقيح الفتاوی احل قال يف  

 :العقود الدرية يف تنقيح الفتاوي احلامدية[ . »القول قوهل بيمينه ان عرف منه ادلهشو «

1/38.[ 
، احمد قسم داده شد که هنگام طالق دادن در حالت عادي  با توجه به عبارات مذکوره
که در هنگام طالق دادن در حالت عادي نبوده بلکه بدون  نبوده است و او قسم خورد

. لذا با توجه به شرایط  است کامل بوده و زنش را طالق داده  و در حالت خشم اختیار
 . مذکور در سؤال و قسم احمد زنش از وي جدا نشده است

 علم بالصوابأواهللا 

 -اهللا عنهعفا -خدانظر 
 .قه7/3/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 تا وقتی اخالقت را خوب نکردي به خانه نیایی

: هر  گفته است سؤال: شخصی در حالت ناراحتی خانمش را به خانه پدر او برده و
.  ، بعد از دو روز خانم به خانه برگشته است کردي به خانه بیایی  وقتیکه اخالقت را خوب

 ؟ در اینجا نیت طالق را نداشته است آیا طالق واقع شده است یا نه

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

کند  کلمات بر طالق داللت نمی  شود زیرا که این نوع طالق واقع نمی کلمات مذکور از
 گفته که هرگاه اخالقت خوب شد به خانه بیایید. و خود شوهر

 علم بالصواب أاهللا و

 - عنهعفا اهللا -خدا نظر 
 .قه2/3/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 تو را طالق دهم گوید: زنم هفتاد طالق است اگر همسرش را می

گوید: هفتاد  ارد بر اثر ناراحتی و درگیري به خانمش چنین می : زید یک خانم د سؤال
خواهد  ، دلم نمی کالم و قسم مرا بگیرد و هفتاد مرتبه زنم طالق شود اگر ترا طالق دهم

 .  هم که ترا طالق د
لطفاً حکم شرعی  . و از فرط ناراحتی و عصبانیت این دو جمله را بر زبان آورده است

 را در این مورد بنویسید. 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

،  کرده به طالق دادن زنش در صورت مذکور آقاي زید ایقاع هفتاد مرتبه طالق را معلق
که هفتاد مرتبه طالق  شد و از جزاء می داد شرط یافته پس اگر او را یک طالق هم می

 . گشت نم وي مغلظه میشد و خا است دو طالق نیز ازان واقع می
، پس جزاء هم بر وي  فتهکه شرط بوده تحقق نیا  جا چونکه طالق دادن زناما در این
 . گردد و هیچ طالقی بر خانم زید واقع نشده است مرتب نمی

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه20/3/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

محتواي آن اطالعی  دفترچه محضري مدعی است که از بعد از امضاي
 نداشته است

بعنوان توکیل بال عزل زن در مورد طالق  «فردي دفترچه محضري گرفته و یک بند: 
نموده و خودش را مطلقه قرار را امضاء کرده است حال زن به دادگاه مراجعه »  خویش

نداشته و امضاء کرده  عی است که از مضمون آن اطالعی است شخص مذکور مد داده
اند  ، اما شخص دیگري مدعی است که سه نفر در دفتر ثبت محضري حضور داشته است

گردید و پس از آن امضاء نموده است و از آن سه نفر  که بندهاي دفترچه براي وي قرائت 
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 اند. یک نفر فوت کرده و دو نفر دیگر در قید حیات
سواد دارد. لطفاً نسبت به ایقاع طالق از   که شخص مذکور هشت کالس ناگفته نماند

 طرف زن حکم شرعی را اعالم بفرمائید.

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 فرماید: عالمه علی حیدر در شرح مجله چنین می

 اللغة اللىت حرر بها السند، اكن صاحب االمضاء أو اخلتم غ� واقف ىلع ذاإاما  « 

ما لم يثبت بأن السند سند، فال يؤاخذ بالسند ه بدون علم مآل ال ادىع بأنه وقع امضاءو
و ختم السند بعد أن وقف ىلع تمام أأنه امىض قرئ عليه ورشح وفرس مضمونه هل و

مجلة لعيل ـرشح ال[ . »اكن السند يتضمن ادلين أو ابليع أو اترصفات األخری مضمونه سواء 

 ].4/161 1609: امدةـحيدر ال

اي  ود که اگر شخصی بر سندي که به زبان بیگانهش از عبارت مذکور چنین فهمیده می
 ،ام ام و امضاء کرده نوشته شده امضاء کرد و ادعا کرد که من از محتواي آن اطالعی نداشته

را  آن  اگر دو نفر گواهی دهند که مضمون سند مذکور براي وي قرائت شده و سپس
مضاء خود مواخذه امضاء کرده است در اینصورت ادعاي وي اعتباري ندارد و طبق ا

 شود. می
اي که امضاء  آید که اگر فرد مذکور با زبان نوشته میاز مفهوم مخالف عبارت چنین بر

 ي ندارد و مطابق با اعتبار را بداند در چنین صورتی ادعاي وي  کرده است آشنا باشد و آن
 .  شود و مفهوم مخالف عبارات فقهاء معتبر است امضایش مؤاخذه می

 الدر:  يفو

 فيه من احلجانلهر و كذا يف  ن مفاهيم الكتب حجة خبالف بر مفاهيم انلصوصأل «
 .» الروايات اتفاقاً  مفهوم معترب يفـي كتاب احلج) الأ( 
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 الرد: يفو

داللة اللفظ ىلع شيئ هو مفاهيم مجع مفهوم وـالو »ن مفاهيم الكتب حجةأل«:  قوهل «
قسام مفهوم أهو مخالفة خبالفه وـوم المفهموافقة وـهو قسمان مفهوم المسكوت عنه و

 . هو معترب عند الشافىع اال مفهوم اللقلبالصفة والرشط والغاية والعدد واللقب و
. فأفاد  الكم الشارح فقط  مخالفة بأقسامه يفـن مفهوم ال احلنفية ينفواتلحر�ر: و قال يف

 ].1/82 :محتارـال رد[ . »�وها معترب بأقسامه حىت مفهوم اللقلبالروايات و انه يف

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه12/8/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 معلق طالق به ثبوت دزدي

مدت مدیدي زید دنبال  ،گوسفند از زید گم شده است  سؤال: مدتی پیش هفت رأس
کند که  بنام خالد اعتراف میگوید که قصابی  . زید می انها گشته اما پیدا نکرده است

شود او زید را  اند، اما وقتیکه به خالد مراجعه می گوسفندها را بکر و عمرو به من فروخته
گواهی  کند و بنابر ، بکر، عمرو و پدر بکر را احضار می کند. پاسگاه محله می تکذیب

تومان  000/160ایم و بر پدر بکر  دروغ چهار نفر که گواهی دادند که ما شریعت کرده
، بعد  حالیکه این گواهی آنها دروغ بوده و بین آنها شریعتی نشده است. در گشته است  الزم

کنند و در صورت  ، پدر بکر را اجبار به پرداخت جریمه فوق می از آن پاسگاه و مدعیان
 نمایند. می عدم پرداخت او را تهدید به زندان

گوید که اگر سارق را  کند و چنین می ا قبول میر ، پدر بکر آن خره بنابر جبر و کراه باال
 . هایم را پس بدهید و گرنه من پیش خدا از شما شاکی هستم پیدا نمودید پول

، آیا طبق موارد فوق  ناگفته نماند که بکر تا به حال سرقت را اعتراف ننموده است
 شود یا خیر؟ سرقت ثابت می
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را  سرقت زن طالق یاد کرده که اینو شایعه شده که بکر در حضور سه نفر بر عدم 
 کنند. یک نفر از آن سه نفر تأیید می کند و دو نفر دیگر نفر سوم را تکذیب می

گفته نامبرده در صورتیکه سرقت ثابت شود بر منکوحه بکر طالق واقع  آیا بنابر
 ؟ نه گردد یا می

 . صحیحه نیز نشده است هکه زید هنوز ازدواج نکرده و خلو ناگفته نماند

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

در صورت فوق ضمانتی را که پدر بکر تقبل نموده بنابر اجبار و اکراه بوده است لذا 
، خصوصاً در اینجا قرینه وجود دارد که پدر بکر  در این صورت سرقت ثابت نشده است

شاکی  هایم را پس بدهید وگرنه پیش خدا : اگر سارق را پیدا کردید، باید پول چنین گفته
 .  هستم

اما در مورد طالق خوردن بکر: براي اثبات طالق در صورت انکار شوهر، گواهی دو 
 نفر مرد یا یک مرد و دو زن الزم است و در اینجا چونکه نصاب شهادت تکمیل نیست با

 گردد. گواهی یک نفر طالقی ثابت نمی

 الدر: يفو

حلق ماًال أو غ�ه كناكح وطالق اكن ا الشهادة) لغ�ها من احلقوق سواء نصابها (و «
 ].4/413 :مختار مع الردـالدر ال[ . »امرأتان.....رجالن أو رجل و وو�لة

 ؟ شود یا نه گردد آیا زنش طالق می  اید که اگر سرقت بر بکر ثابت در آخر نوشته
گفته یا سه بار اما  شود در چنین صورتی اگر بکر طالق را یکبار در جواب عرض می

. در  ، طالق است ، طالق است : نامزدم طالق است ، بطور مثال چنین گفته فرقبصورت مت
این هر دو صورت بر نامزدش یک طالق بائن واقع شده و با رضایت طرفین و عقد 

 تواند بدون حالله دو مرتبه عقد نماید. جدید و تعیین مهریه جدید، می
: نامزدم سه طالق باشد. در  کلمه گفته بطور مثال  اما اگر لفظ سه طالق را در یک

ون ازدواج دوم براي زید چنین صورتی بعد از اثبات سرقت نامزدش مغلظه شده و بد
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 باشد. حالل نمی

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه25/3/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 وکالت دادن به همسر اول براي طالق دادن همسر دوم

ن داشته باشد و به زن اول بگوید که شما از طرف من وکیل  ال: اگر فردي دو ز ؤس
؟ و آیا  شود یا نه آیا این وکالت دادن صحیح می ،هستید .که زن دوم من را طالق بدهید

 زن دوم طالق می شود؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

الق بدهد، آري، وکالت زن اول درست است و هرگاه زن دوم را از طرف شوهر ط
، یعنی: اگر شوهر  گردد، اما براي شوهر قبل از ایقاع طالق حق رجوع است طالق واقع می

ق بخواهد که زن اول را از وکالت معزول کند، عزلش درست است و  قبل از ایقاع طال
ق بدهد. و اگر زن اول قبل از معزولیت  تواند زن دوم را طال بعد از معزولیت زن اول نمی

را داشته و زن اول چند اده بستگی به نیت شوهر دارد که نیت چند طالق  ق دآن را طال
 . است طالق داده

 : اخلانية يفو

، فقالت طلقت فالنة ثم طلقت  امر امرأىت فالنة بيدكمرك بيدك وأ:  رجل قال المرأته«
 :نديةاخلانية هبامش اهل[ .»ن اللك تفو�ض واحد فباًيتهما بدأت ال يبطل اآلخرنفسها صح، أل

1/522.[ 

 الدر: يفو

لم يقيد ، و عه منه طلق امرأىت فيصح رجو : طلىق رٌضتك أو قوهل الجنىب اما يفو «
 ].2/517 :محتارـرد ال[ . »مجلس ألنه تو�يل �ضـبال
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 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه26/3/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 وهر مدعی جنون است در وقت طالق ش

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
و هم اکنون  ام البته قبًال هم ناراحتی روانی نیز داشته -حالیکه خیلی ناراحت بودم در

ام بحث کردم و بنده در حالت ناراحتی  امروز ظهر با خانواده  -کنم هم دارو مصرف می
را بر زبان آورده باشم ولی تا آنجائیکه یادم  دقیقاً یادم نیست که چند مرتبه کلمه طالق

هست فقط دو مرتبه این کالم را بر زبان جاري نمودم آنهم در حضور مادرم نه در حضور 
، حال دستور شرعی در این مورد  ام گوید که یک مرتبه شنیده البته مادرم می ،ام خانواده
 ؟ چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب

گردد زیرا که امروز بسیاري مردم  ب دیوانگی انسان ثابت نمیبا استفاده داروي اعصا
 کنند در حالیکه حالت جنون و دیوانگی ندارند. از این دارو استفاده می

اگر در حالت طالق دادن بر اثر خشم و ناراحتی براي شما حالت جنونی پیش آمده که 
شما در بین مردم اید دراین صورت اگر حالت وکیفیت دیوانگی  عقلت را از دست داده

معروف بوده و در وقت طالق دادن نیز ادعاي آن را دارید باید سوگند یاد کنید که من در 
ده بود و وقت طالق دادن از حالت عادي خارج بوده و حالت دیوانگی به من دست دا

 عقلم پریده بود.
ف گردد و اگر حالت جنون قبلی شما بین مردم معرو در این صورت طالقی واقع نمی

باشد پس براي حل این مسئله اگر به دادگاه مراجعه نمودید باید بر ثبوت حالت  نمی
  که دو نفر مرد یا یک مرد و دو زن گواه داشته باشید  جنونی خویش در وقت طالق

 



 وايمحمود الفتا  942

 اید. طالق دادن حالت جنون داشته گواهی دهند که در وقت
خود   راجعه نکردید و پیشگردد و اگر به دادگاه م در این صورت نیز طالق واقع نمی

کنید و در این صورت نیز طالق واقع  مسئله را حل نمودید براي ثبوت آن باید سوگند یاد
گردد. و اگر سوگند یاد نکردید بر خانم شما دو طالق واقع شده و بدون تجدي عقد،  نمی

 باشید. کنید و در آینده مالک یک طالق دیگر می  توانید رجوع در عدت می

 : شاميةال يفو

وسئل نظماً فيمن طلق زوجته ثالثاً يف �لس القايض وهو  »و� القاموس دهش«:  قوهل «
مغتاظ مدهوش، فأجاب نظماً أيضاً بأن ادلهش من أقسام اجلنون فال يقع، و�ذا اكن يعتاده 

مدهوش ـ. فاذلي ينبيغ اتلعو�ل عليه يف الهبأن عرف منه ادلهش مرة يصدق بال برهان ا
فْعاهل اخلارجة عن اعدتهو�وه إنا

َ
و�ذا يقال فيمن  ،طة احل�م بغلبة اخللل يف أقواهل وأ

مصيبة فاجأته، فما دام يف حال غلبة اخللل يف األقوال ـمرض أو لـاختل عقله لكرب أو ل
واألفعال ال تعترب أقواهل و�ن اكن يعلمها و�ر�دها، ألَنّ هذه الَمْعرفة واإلرادة غ� معتربة 

يّب العاقللعدم حصوهلا ع  ].2/463 :محتارـرد ال[ .»ن إدراك صحيح كما ال تعترب من الَصّ

 فی تنقيح الفتاوی احلامدية:و

ان لم يعرف منه ال يقبل قضاًء اال ببينة قوهل بيمينه ان عرف منه ادلهش و القولو «
 ].1/38 :العقود الدرية[ . »كما رصح بذالك العلماء احلنفية رمحهم اهللا تعاىل 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه3/4/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 به فالن جا برود زن من نیست   اگر

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
که به خانه فالن  اگر چنانچه مردي خواست زن خود را تهدید کند و مانع آن شود
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. ضمناً این جمله  جا برود زن من نیست کند: اگر به فالن میمله را بیان ود این ج شخص نر
) این را بیان  دو زن شود بلک در جمع افرادي ( مستقیماً از طرف شخص به زن گفته نمی

جا خودداري کنی وگرنه  که باید از رفتن به فالن .زندسا می کند و ایشان زن را متوجه می
 شود. طالق می

رود و  کند و به آنجا که از طرف شوهر منع شده می کار را می زن روي لجاجت آن 
کند که به زندگیش برگردد  شود و از زن خواهش و تمنا می بعد از این مرد نیز پشیمان می

گوید من تحت هیچ شرایطی حاضر نیستم با تو  کند و می و با زن همین را بهانه می
 . کنم  زندگی

 ؟ اینجا حکم شرع در مورد مهریه چیست -1
 آیا طالقی واقع شده است یا خیر؟  -2

 اجلواب باسم ملهم الصواب

در صورت باال اگر شوهر نیت طالق را داشته باشد با رفتن زن به آن خانه یک طالق 
رجعی واقع شده است و بعد از آن شوهر بدون رضایت همسرش حق رجوع و ادامه 

 ناع ورزد.تواند از ادامه بنابر طالق گذشته امت زندگی را دارد و زن می

 الدر: يفو

لست لك بزوج أو لست يل بامرأة أو قالت هل لست يل بزوج فقال صدقت طالق إن  «
 .»نواه خالفاً هلما

 الدر:  يفو

ح الن�اره فيتع� كما تص ن اجلملة تصح ال�شاء الطالقأل »طالق ان نواه«قوهل:  «

ىل انه ال إشار أنه من الكنايات ونها اتفاقاً لكو، ألنه ال يقع بدو قيدنا بانليةاألول بانلتة و
أشار ا منها و ن ذلك فيما يصح جواباً فقط وهو الفاظ ليس هذأل م مقامها داللة احلال  يقو

رد [ . »ابلحر من الكنايات ىل أن الواقع بهذاه الكنايات رجىع كذا يفإ: طالق  بقوهل
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 ].3/305 :كذا يف البحر. 2/491 :محتارـال

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -دا نظر خ
 .قه22/4/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 تقاضاي طالق خانم بعلت بد گمان بودن شوهر به او

اش تهمت و افتراء به ناپاکی و فساد  : مردي بخاطر اغراض دنیوي به زوجه سؤال
خواهی براي  اینکه می، تماس تلفنی با فردي ناشناس و  اخالقی از قبیل ارتباط با اجنبی

وجه، وارد شدن از محل تخریب  ، تخریب دیوار خانه بر ز جدیدي پیدا کنی خود شوهر 
اش که زوجه  اي پر از الفاظ رکیک براي زوجه ي دو صفحه ا و نامه  شده و تهدید به مرگ

، رنگ رخسار خبر  اعتماد هستم و بالخره گوید من به تو بی دل نیت شومی دارد و می در
که شوهر براي زن بگوید و بنویسد و بعد هم ثابت شود که همه  دهد از سرٌ درون یم

؟ و اعاده حیثیت که در  . حال حکمش چیست ده است گفته و بهتان ز موارد فوق را بدروغ 
تواند بگوید  ؟ و آیا اینگونه مرد می اجتماع بر باد رفته و هتک حرمت شده چگونه است

 ؟ گیرد یا نه دهم و مهریه زن تعلق می ام را طالق نمی من زوجه
 لطف فرمود جواب را مرقوم فرمایید.

 اجلواب باسم ملهم الصواب

شود، اگر خود را تکذیب نماید و یا ثابت نکرد،  طالق نمی  به مجرد اتهام خانم وي 
 باشد.  گناهکار می مرد

 : اهلندية يفو

 . » انلهاية ، كذا يف نلاكحء من غ� جتديد ا �ذا لو أ�ذف الرجل نفسه حل الوطو «

 ].2/639 :محتارـالفظ هلا. رد الو 1/515 :اهلندية[

 کند.  و براي زن شایسته نیست که جریان را پیگیري 
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 : اهلندية يفو

ىل القاىض إخاصمته و كمطابلة فان لم ترتـاخلصومة وال كألفضل للمرأة أن ترتا «

 :اهلندية[ .»أعرىض عن هذا الخ...ترىك وفيقول هلا أ كىل الرتإ�ستحسن للقاىض أن يدعوها 

1/516.[ 
بر مرد شدیداً الزم است که از تهمت به همسر خویش پرهیز نماید و شخصیت او را 

 . گناه است دار ننماید چون بدگمانی و تهمت و بهتان ناروا حرام و خدشه

 : بدليل قوله تعايل

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ جۡ ٱ َءاَمُنوا نِّ ٱ ّمِنَ  ��ٗ َكثِ  َتنُِبوا نِّ ٱ َض َ�عۡ  إِنَّ  لظَّ ْ  َ�  وَ  ٞمۖ إِثۡ  لظَّ ُسوا  َوَ�  َ�َسَّ

ۚ َ�عۡ  ُضُ�م�َّعۡ  َتبَ�غۡ  ُ�ِبُّ  ًضا
َ
َحُدُ�مۡ  �

َ
ن أ

َ
  أ

ۡ
ِخيهِ  مَ �َۡ  ُ�َل يَأ

َ
ۚ فََكرِهۡ  اتٗ َميۡ  أ ْ ٱوَ  ُتُموهُ ۚ ٱ �َُّقوا َ  إِنَّ  �َّ

َ ٱ  .]12[الحجرات:  ﴾١٢ رَِّحيمٞ  تَوَّابٞ  �َّ

 : حلديثا يفو

ىِب  َ�نْ «
َ
نَّ  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ نَّ  إِيَّاُ�مْ  :قَاَل  ا�َّ إِنَّ  َوالظَّ

نَّ  فَ َذُب  الظَّ
ْ
�

َ
َِديِث  أ

ْ
 َوالَ  احل

ُسوا َسَّ ُسوا َوالَ  حتَ َسَّ  .] رواه مسلم[ . »جتَ

 : رشحه يفو

بالفاحشة من  مراد بالظن هنا اتلهمة الىٌت ال سبب هلاكمن يتٌهم رجالً ـ: ال قال القرطىب «

 غ� ان يظهر عليه ما يقتضيها.
: ان اتهام رجل  قال ، فكأنه  مبنية ىلع الظنـملفوضة الـمراد بالظن اتلهمة الـالو

مسلم بدون حتقيق أشٌد من الالكم الاكذب اذلی ال تهمة فيه ىلع أحد، فانه ال رضر فيه 
ار الرجل اآلخر، واهللا سبحانه ارض، الكذب و مر�نأ، خبالف اتلهمة فانها جتمع ب�  مسلمـل

 ].5/358 :ملهمـتكملة فتح ال[ .»أعلم

گفته خود مصر باشد باید ثابت بکند، وگرنه دولت  اگر مرد خود را تکذیب نکند و بر
تواند مبادرت به تنبیه او نماید، و بر زن هم الزم  کسی دیگر نمی او را تعزیر نماید.
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شوهر بدان رضایت ندارد، امتناع ورزد تا خود را  کارهایی که که از تماس با افراد و است
در معرض اتهام و سوء ظن قرار ندهد و تا زندگی مسالمت آمیزي داشته باشند، وکرامت 

 . و برشوهر پرداخت مهریه به زن الزم است دار نشود. او لکه

 : البدائع يفو

، سواء  حد الزوج�أموت : ادلخول واخللوة الصحيحة و كد باحد معان ثالثة مهر يتاً ـال «
 باال براء من صاحب ـمسٌ� أو مهر الـاكن ال 

ٌ
مثل حىت ال �سقط ىشء منه بعد ذلك اال

 ].2/291 :بدائع الصنائع[ . » احلق

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه2/4/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 / خلع طالق دادن توسط وکیل

 : رمایند علماي دین در این مسئلهف چه می
لیکن به  ،ید نامزدي داشته که نکاح آن طبق شریعت اسالمی انجام گرفته است ز

. مهریه مبلغ پنج میلیون تومان بوده  دالئلی تقاضاي طالق از جانب برادر نامزد، شده است
وکیلی . زید در اینجا از طالق دادن منصرف شده و برادر نامزد، جهت حل مسئله  است

که وکیل  کند و وکیل با پدر زید صحبت کرده و بکر  بنام بکر گرفته تا با زید صحبت
بگفته وکیل اگر کار زید  ،، باز هم وکیل زید گردیده اما با شرایط دختر) بوده نامزد (

درست شود و عروسی انجام شود خودم یعنی وکیل پنج میلیون تومان مهریه دختر را 
بنابر درخواست  دهم ( نکردند خودم پنج میلیون تومان زید را می دهم و اگر موافقت می

زید) وکیل با خانواده نامزد صحبت کرد، اما موافقتی براي ازدواج صورت نگرفت وکیل 
 پیش پدر زید آمد و نتیجه عدم موفقیت راگفت و پدر زید بدون اطالع زید به وکیل

کیل هم نامزد زید را طالق  وبدهید و کردند شما طالق نامزد را  : شما راکه وکیل گفت 
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 . است داده
 : شما بشرطی وکیل هستید که کار مرا درست گفتم  گوید: من به وکیل حال زید می

کنید و پنج میلیون را به دختر که نامزد من هست بپردازید و اگر درست نشد باز هم پنج  
گفته که   نهایی را به پدرممیلیون به من پرداخت کنید به عوض خلع نامزدم و وکیل نتیجه 

ام و خودم دستور طالق را صراحتاً به وکیل دستور  زید) در مجلس حاضر نبوده (  بنده
 . ام نداده
 گرفته است یا خیر؟  آیا طالق وکیل انجام -1
زد یا  اگر طالق واقع شده آیا وکیل موظف است به عوض خلع پنج میلیون بپردا -2

 ؟  نه
 ن را چه کسی باید بپردازد؟ ده پنج میلیون توماکر  اگر وکیل فوت - 3

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

در ضمن ضامن  نب زید و نامزدش وکیل بوده و در صورت مذکور آقاي بکر از جا
. پس وکالت و ضمانت بکر  مبلغ پنج میلیون تومانی که زید متقاضی، بوده شده است

 ، باید پرداخت نماید. بکر واجب است درست است. و پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان بر
را به بکر بدهد زیرا  باشد باید دختر آن پرداخت این مبلغ از طرف شخص بکر نمی

 . است ر نیز بکر را وکیل خود قرار دادهدخت

 : اهلندية يفو

ذا �مرأة بالضمان وـان لم تأمره الذا خالع بألف ىلع انه ضامن يصح وإلو�يل باخللع ا «

 :اهلندية[ . » الرساجية كذا يف  ، يضاً قبل االداءأمرأة و�ذا يرجع ـجع ىلع الادی الو�يل ر

3/613.[ 

 محتار:ـالتكملة علی رد ال يف /الدين ابن عابدين قال العالمة عالء

، و ذلا يرجع قبل االداء  مرأة بالضمانـان لم تأمره الولو ضمن و�يل اخللع ابلدل صح و «
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 ].7/152 :كذا يف البحر الرائق. 1/228 :ارمحتـتكملة رد ال[ .». حبر ها

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه - خدا نظر
 .ق ه1/6/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 در حالت خشم بگوید:اگر زنم را داشته باشم مادرش را داشته باشم 

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
.  شم بزنش بگوید: اگر زنم را داشته باشم مادرش را داشته باشمکسی در حالت خ اگر

 ؟  گردد یا نه  آیا طالق واقع می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 گردد.  در صورت مذکور طالق واقع نمی

 : اهلندية يفو

 ].1/507 :اهلندية[ . »اغية الرسوىج كذا يف ء عليه � فال ىشألو قال ان وطئتك وطئت  «

 بالصواب علمأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 1/6/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 ادعاي شوهر مبنی بر دیوانگی هنگام عقد و بعد از آن

کـه دامادي گرفتم و   : بعد از عرض سالم بنده حدود یک سال و انـدي است سؤال
تـر بنده منکر ازدواج با عقد بسته شده اما عروسی نشده و داماد بنده مجنون است و دخـ

خواهم طالق  ام و االن می کـرده تومان خرج  000/138، بنده حدود  چنین شوهري است
 . شخص بگیرم  دخترم را از این

 لطف بفرمائید راه حل شرعی را بنویسید.

 



 949 والنفقه ةوالعد نةکتاب الطالق: باب الحضا

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ح منعقد شده اگر در وقت نکاح داماد مجنون بوده اما بنابر عدم اطالع از حال وي نکا
، ولی  زن اختیار فسخ نکاح را ندارد خواه جنون دائمی باشد یا مقطعی /نزد امام محمد

 /در وقت ضـرورت شدید بر مذهب امام مالک ،اگر جنون پس از نکاح پیش آمده
عمل شود و در هر دو صورت روش فسخ نکاح اینستکه زن به دادگاه مراجعه نموده و 

و چنان دیوانگی  شخص مذکور او را نکاح کرده است  کند که  باگواه شرعی ثابت
اش وجود دارد بعد از آن قاضی  خطرناکی دارد که احتمال ایذا رسانی زیادي به منکوحه

ولی و سرپرست مجنون را یک سال جهت معالجه مهلت دهد اگر سرپرستی نداشت 
 شخصی را از طرف او وکیل کند و این حکـم را صادر نماید.

یک سال اگر دیوانگی داماد برطرف نشد و زن مجدداً تقاضاي فسـخ پس از مـدت 
قاضی زن را اختیار دهد اگر زن در همان مجلس   مجلس عقد نکاح نمود در همان 

کند و حکم تفریق را براي ولی و یا وکیل   تقاضاي تفریق نماید قاضی بین آنها تفریق
قد بوده پس این تفریق فسخ مجنون قرائت نماید. در این صورت اگر جنون در وقت ع

و اگر فسخ  ،شود باشد و اگر جنون پس از عقد نکاح پیش آمده طالق بائن حساب می می
ت نیز ندارد. و اگر  گردد و عد  کامالً ساقط می  نکـاح قبل از خلوت صحیحه باشد مهریه

 شود. پس از خلوت صـحیحه باشد مهر کامل و عدت واجب می
 . ط ذیل واجب استدر این مسئله رعایت شرای

، شدید بـاشد. در جنون معمولی  جنون در حد خطرناکی باشد که احتمال ایذاء -1
 باشد.  تفریق نمی خیار
 قبل از عقد نکاح از جنون خبر داشته نباشد.  -2
م اظهار رضـایت بر هطالع یافتن از حالت دیوانگی شوهر منکوحه یکبار  ز ا پس ا -3

 ایت نمود خیار تفریق را ندارد. نکاح نکند و اگر یکبار هم اظهار رض
پس از اطالع یافتن از حالت دیوانگی با نامزدش باالختیار دواعی مقاربت را  -4
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 انجام ندهد. 
 . براي تفریق قضاي قاضی الزم است -5
پس از گذشتن یکسال با درخواست مجدد نامزد، قاضی او را خیار فسخ نکاح  -6

 نماید.  را قبول  نکاح   فسخ   بدهد و او در همان مجلس
گردد و   کار دیگري مشغول شد خیار فسخش باطل می اگر مجلس پایان یافت یا زن به

 ].5/415 :احسن الفتاوي[ شود. دوباره به او اختیار داده نمی

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه23/5/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 اه  و اکرکتابت طالق نامه به جبر 

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
اند که تـو طالق زنت  برادر خانم من با دو نفر دیگر در بیابان مرا با اسلحه تهدید کرده

که همراهم  کـوچکی  کردم و قرآن چاپ  . بنده هرچه فریاد کشیم را بنویس ورنه تو را می
الق همسرم اجبار نکنید اما آنها قبول که مرا به نوشتن ط  بود جلوي آنها نگاه داشتم

کاغذ از جیب خود بیرون آوردند و بـر مـن طالق نامه را امال  نکـردند و قلم و
 . کنم ه نامه را نوشتم بدون اینکه با زبان تلفظ  بند ،کردند مـی

 ده دستور شرعی را در این مورد بیان نمایید. لطف فرمو

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اید مطابق بـا واقعیت دارد، همسر شما طالق نشده  ت مذکور آنچه نوشتهاگر در صور
 .  است

 : يف الشاميةو

فلو أ�ره ىلع أن ي�تب طالق امرأته فكتب ال تطلق، ألَنّ الكتابَة أقيمت مقام  «
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ط بیروت. 2/421 :محتارـرد ال[ .»العبارة باعتبار احلاجة وال حاجة هنا، كذا يف اخلانية

 ].ل اللتي تصح مع االكراهمسائـال مطلب:

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه- خدانظر
 .قه26/5/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 / سوگند دادن معتاد به طالق  اهللا استثناء با انشاء

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
دارند کـه ما  کر، اظهار میزید و عمرو یکی برادر خانم بکر و دیگري دایی خانم ب

 3به خارج از آبادي برده و او را حلف به  ،بکــر را که فردي معتاد به هروئین است
 ام که آینده به هیچ صورت هروئین استفاده ننماید. طالق داده

بعد بکر هروئین را در آب حل نـموده و آشامیده است و بکـر ضـمن اعتراف به 
که هروئین نکـشم   ام که زنم طالق است حلف برداشتهگوید: من  حلف طالق چنین می

. و اعتراف حــل کردن هروئین و آشـامیدن آن را دارد و در مطلق استفاده از  اهللا انشاء
 نماید. طالق انکار می 3روئن و حلف برداشتن به ه

؟ یـا از قبیل  نفر، زید و عمرو علیه بکر قابل قبول است آیا شرعاً گواهی این دو
 که پذیرفته نخواهد شد.  ) بر عدو است دشمن ی عدو (گواه

باشند و عـالوه بر اقـدام تحلیف  بکر) نیز مـی (  ضمناً دو نفر مذبور از نزدیکان زوج
 اند. گونه دشمنی با هم نداشته قبالً هیچ

 اجلواب باسم ملهم الصواب

زیـرا هیچ  ، کار اشتباهی است گردد که قسم دادن معتاد به طالق  ابتداء عرض می
شود که این  کند و در مورد مسئله باال عرض می  تواند بر قول خود عمل معتادي نمی

 .  مسئله مشتمل بر چند بند است
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را در  بکر) مدعی است که قسـم به کـشیدن هروئین برداشته و بعد آن شـوهر ( -1
 . آب حـل نموده استفاده کرده است

خورده است ولی بکـر مـنکر سه  طالق 3دهند که حلف به  گواهی می دو نفر -2
 . طالق اسـت

 . بکر مدعی اسـت که انشاء اهللا گفته است -3
 شود یا خیر؟ گواهی زید و عمرو بر عـلیه بکر پذیرفته می -4
ام و  حـلف به نکشـیدن برداشتهکه من  شود که بکر اگرچه مدعی است عرض می -1

چـونکه دو نفر بـر علیه او  میان کلمه نکشیدن و استفاده نکردن فرق وجود دارد امادر
شود و طالق واقع  کنم لذا ادعاي بکر پذیرفته نمی دهند که گفته استفاده نمی می گواهی

 گردد.  می
 گواه کامل وجود دارد.   ، شود زیرا که بر حلف سه طالق ادعاي بکر پذیـرفته نمی -2
: هروئین  بطور مثال گفته ، اهللا گفته اگر بکر قبل از اینکه قسم به طالق بـردارد انشاء -3
. در این صورت  : اگر هروئین کشیدم زنم سه طالق است . و بعد گفته اهللا کشم انشاء نمی

اهللا با جمله اولی تعلق دارد و با جمله دوم ربطی ندارد و در حکم مسئله فرقی  کلمه انشاء
 گردد.  شود و طالق واقع می ایـجاد نمی

: اگر هروئین کشیدم زنـم به طالق است  : بطور مثالاما اگر آنرا با جمله آخر گفته
اهللا  گردد به شرط ایـنکه انشـاء . در این صورت قسم لغو شده و طالق واقع نمی اهللا انشـاء

 . را متصال بگوید
ی آنها هگردد کـه گوا در رابطه به شهادت زید و عمرو بر علیه بکر عرض می -4

و سـابقه  ،خیرخواهی بوده نه دشمنی و عـداوتمعتبر است زیرا که تحلیف آنها بنابر 
 باشد. و نمی م ندارند. پس این شهادت عدو علی العدهدشمنی 
 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه12/6/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 ام است  : رجوع من بو تو حر به همسر گفت

 ر این مسئله:فرمایند علماي دین د چه می
 ؟  . آیا زنش طالق است یا نه : رجوع من به تو حرام است گفت اگر کسی به زنش 

 الجواب باسم ملهم الصواب
کـرد فقط کفاره یمین   بلکه وقتی به همسرش رجوع ،شود وي طالق نمی همسرش بر

 را باید ادا نماید.

 مختار:ـيف الدر الو

ارَة. ومن حّرم أي ىلع َ�ْفِسِه، ألنَّه لو « عام فهو يلّع حرام ال كَفّ قال إن أ�لت هذا الَطّ
مصِنّف (شيئاً) ولو حراماً أو ملك غ�ه كقوهل اخلمر أو مال فالن ـخالصة. واْستَْشلَكَُه ال

َق أو وهب لم » خانية«يلّع حرام فيم� ما لم يرد اإلِْخبار.  (ثم فعله) بأ�ل أو نفقة، ولو تصَدّ
الدر [ . »ما تقرر أَنّ حتر�َم احلالل يم�ـ(�ّفر) يلمينه، ل�نث حب�م الُعرِْف. ز�ليع 

 ].ط کویته3/68 :مختار مع الردـال

ء حالل یمین  کرده است و تحریم شی در اینصورت چون نزدیکی با زن را حرام 
 کفاره یمین اداء نماید. کرد بعداز مراجعه   این وقتی مراجعهشود بنابر می محسوب

 يف الدر:و

ا لزوجها منه قوهلوحتر�م احلالل يـم�  ما تقر أن ـ�ٌفر يلمينه ل يئاً: فعله من حٌرم شو«
الدر [ . »نت يلٌع حرام أو حرمتك يلع نفيس فلو طاوعته يف اجلماع أو أ�رهها �ٌفر...أ

 ].69، 3/68 :مختار مع الردـال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه2/6/1419زاهدان داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم 
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 ا تا فالن ساعت نیاورید خالص است اگر همسر مـر

سؤال: بنده بعد از اینکه همسر مرا باجناغ من به خانه خود برده بود به آنها تلفن کردم 
: اگر شما همسر مرا تا ساعت دوازده نیاوردید خالص است براي همـیشه بعد  و گفتم

:  ؟ گفت : تـو در جـریات هسـتی گفتم گ زدم وساعت ده و نیـم هم بـه همسر خـود زن
را   بعد گوشی ،: کـه اینطور جریانی صـورت گرفته است در مورد چـه چیزي؟ گفتم

 اش نیاوردند. گذاشتم و در مـدت مذکور همسرم را به خانه
 حال حکم این مـسئله را بیان فرمائید.

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 .  قع شده استبر خانم شما یک طالق رجعی وا

 : يف اهلنديةو

غداً، أو غد نت طالق ايلوم وأ:  ، أو قال لك يوم أو أبداً أو طالق األيام  نت طالقألو قال و «
 ].1/367 :اهلندية[ .» ؟ محيط الرسخيسـف� واحدة. كذا يف ال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه20/5/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

: اگر بـه دادگاه شکـایت کردي ســه طالق، خانم بعد از  ش گفته به همسر
 یکسـال شکایت کرد

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
گوید مـن فـردا بـه دادگاه شکایت   شود، خانم می شخصی با خانمش درگیر می

 . دي طالق ثالثه هستی کر  گوید: اگر فردا شکایت ، شوهر می کنم می
شود یا خیر؟  کند، آیا طالق واقع می خانم پس از حدود یکسال به دادگاه شکایت می

هایشان قسـم داده شــده و هر دو جهت  گـفته مسرش را بـرهدر مسئله مذکور شوهر و 
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 اند.  تصدیق این جریان قسم خورده

 اجلواب باسم ملهم الصواب

گردد زیرا شرط براي وقـوع  خص طالق واقع نمیدر صورت مذکور بر خانم این ش
طالق شکایت زن به دادگاه فرداي همان روز است و در این صورت شرط یـافته نشده 

 . کرده است لذا مشروط هم یافته نشده است  وداً پس از یکسال شکایت است بلکه حد
ن رفتی چنانکه اگر خانم در حال بیرون رفتن از خانه باشد شوهر بگوید اگر بیرو

 دد. گر نمی ، پس از آن زن بنشیند و بعد از مدتی بیرون رود طالق واقع طــالق هستی

 :يف اجلامع الصغريو

عة ال خرجت بعد ساج فقال الزوج ان خرجت فعادت وجلست و رارادت ان خت «

ذا خرجت بعد ساعة تغي� تلك اهليئه إم حنثه  ال �شرتط لعد، محوي عن الربجندي و �نث
ذا إفحلف الخترج ف : تهيأت للخروج  يله قول الفتحإة مع ارادة الـخروج �ش� احلاصل

ن قصده منعها من اخلروج اذلي تـهيأت هل فكأنه قال ساعة ثم خرجت ال�نث أل  جلست
 ].3/92 :محتارـرد ال[ .»ان خرجت الساعة

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه7/8/1419لوم زاهدان داراالفتاء حوزه علمیه دارالع

 بـه طالقم سوگند است اگر این کار را بکنـم

 :  فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
، بعد آن کار را انجام داد، آیا  گوید: به طالقم سوگند است اگر اینکار را بکنم می فردي

 شود یا خیر؟ طالق بـر خانم وي واقع می

 اباجلواب باسم ملهم الصو

تواند در  واقع شده است و می  رجعی  سوگند منعقد شده و بر خانم وي یک طالق
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تواند با او ازدواج  کند، اما بعد از عدت با تجدید نکاح می  عدت به همسـر خود رجوع
 کند. 

 لرد: ا  يفو

الق » الفتح«محقق ابن اهلمام يف ـعبارة ال« هكذا: وقد تعورف يف عرفنا يف احللف: الَطّ
زم� ال أفعل كذا: ير�د إن فعلته لزم الطالق ووقع، فيجب أن �ري عليهم، ألنَّه صار يل

الق ال  بم�لة قوهل: إن فعلت فأنت طالق، و�ذا تعارف أهل األر�اف احللف بقوهل يلّع الَطّ
محلوف عليه بغلبة العرف و�ن ـمع� ىلع فعل الـ. وهذا رص�ح يف أنه تعليق يف الهأفعل ا

 ].2/469 :محتارـرد ال[ . »أداة تعليق رص�اً لم ي�ن فيه 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه3/6/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 : اگر با فالنی صحبت کنـم هر زن بگیرم طالق باشد  شخصی چنین گفته

،  زنـم ال حرف نمیگوید که با فالنی تا یکس : شخصی بر اثر ناراحتی چنین می سؤال
 . اگـر حرف بـزنم هرگاه زن بگیرم طالق است

که در  حال این شخص اگر پس از ازدواج با فرد مورد نظر صحبت کند آیا زنی
 ؟ شود یا نه نکاحش از قبل بوده طالق می
 الجواب باسم ملهم الصواب

ع قبل از صحبت کـردن در نکاحش بوده طالق واق در صورت مذکور بر همسري که 
، ازدواج مجددي نماید طالق بر همین همسر  کردن  شود ولی اگر بعد از صحبت نمی

 گردد.  بعدي واقع می

 :  ويف البزازية

بزازية [ .»، فهو يلع اتلـزوج بعد الالكم لكٌم فالناً فلك امرأة يزتوجها فـ� طالق ان  «
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 ].4/288 :هبامش اهلندية

 علم بالصوابأواهللا 

 -نهعفا اهللا ع-خدانظر 
 .قه6/7/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 شود آیا با مطلقه شدن خانم مهریـه ساقط می

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
د هتومان از او بگیرد و من را طالق د 000/200شوهرم با پدرم قرار گذاشته که مبلغ 

و صحبتی از   است تومان طالق داده 000/200قبال کرده و شوهرم مرا در   و پدرم قبول
اده بودم آیا  کردن را ند  مهریه نشده و من هم پـدرم را اجازه معاف کردن مهریه یا خلع

 ؟ باشد بر شوهرم واجب االداء است یا نه تومان می 000/400مهریه بنده که مبلغ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

تومان به شوهر الزم است و  000/200ردن مبلغدر صورت مذکور بر پدر شما اداء ک
 باشد. تومان مهریه شما واجب االداء می 000/400بر شوهر پرداخت 

 : يف الفتاوي اخلرييةو

كذا دراهم عليه   �العها يلع مدخول بها أن ـسئل يف رجل سأل زوج بنته الكب�ة ال «
ابلدل اذلي ب بطالب األ�ب هل يصح اخللع واأل ىلإابلدل الـمـضاف  ا ىلعههو �تلع

ال يرجع اكن بغ� اذنها و ا عليه حيث مرأة تطالب الزوج بماهلـالالـزتمه وجعله عليه و
نفسه  ىلإضاف االب ابلدل أ: حيث  جابأ؟  ب و�يف احل�ماأل الزوج بما أخذته منه ىلع

ب األ ال يرجع به ىلعو   ء فتطالب الزوج بما هلا عليه ال �سقط من مهرها شيصٌح ولزمه و
فتاوي [ . »اهللا اعلم. و دل اذلي الزتمه يف عقد اخللعانما يلزمه ابلذا لم يضـمن هل ذلك وإ

 ].1/98 :اخل��ه بهامش الفتاوي احلامدية

 علم بالصوابأواهللا 
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 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه25/8/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 ـسرم طالق اگر او را نکشماگر وام مرا تا سه روز نداد همـ

گوید اگر دین مرا تـا سه روز ندهد او   سؤال: شخصی در مورد مدیون خود چنین می
 . تا سه روز مدیون دین را پرداخت نکرد. کشم و اگر نکشتم زنم طالق ثالثه است را می

رمایند این یمین فـور ف ؟ بعضی از علما مـی شود حال کدام وقت حالف حانث می
گردد زیرا   این بعد از سه روز اگـر حالف مدیون را نکشت زنش طالق ثالثه میابربن  است
. عده  گفته و این قرینه بر یمین فور بودن است  کالم را در حال خشم و ناراحتی  این

فرمایند یمین مذکور، یمین مؤبد است مثل اینکه بگوید اگر من  دیگـري از علما مـی
 :  ثه استفالنی را نکشتم زنم طالق ثال

 گفته حالف یمین فور است یا یمین مؤبد؟   حال بفرمایید آیا این

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 قوهلم االيامن مبنية عىل دفع االعرتاض عىلرفـع االنتقاض و «مه ابن عابدین در رساله  عال

 فرماید:   می » االغراض الفاظ ال عىل

ضـلة معـمسائل الـالة ومشلكـت المحالـمن ال موضوع ـٌوًال ان هذا الأاعلم و«
بة هذا  صعو مـمـن نبٌه ىلعبيه و�نقاد وأقاد ليك يتذلل لك فعليك ان تتلقاه بفكر خال و

كتابه اتلحر�ر رشح اجلامع الكب� حيث قال يف   محل االمام مجـال ادلين احلص�ي يفـال
 : احلر�ص مـا نٌصهكمـا نقله عنه الفاريس فـي رشحه حتفة  باب ايلم� يف الـمساومة 

: هلموا نطارح مسائل اجلامع  صحابهانه قال أل /روي عن القايض اجلليل السجزيو
اكن  اذلي /فسألوه عن مسائل هذا ابلاب فقال ايتو� بأل� من هذا و روي عن الشايش

هذا  ىلإ: قرأنا كتاب اجلامع يلع الكريخ فلما انتهينا  انه قال /صحاب الكريخأمن 
�تة تلخر�ج مسائل ابلاب فانتقضت بمسئلة ثانية من ابلاب ثم وضع ابلاب وضع ن

 



 959 والنفقه ةوالعد نةکتاب الطالق: باب الحضا

ترك خري فانتفضت بالرابعة فقام وأخري فانتقضت بمسئلة ثاثلة ثم وضع ن�تة أن�تة 
جمموعه رسائل ابن [ . » بة انت� ادلرس يومئذ قال ذكر مشا�نا هات� احلاكيت� بليان الصعو

 ].1/292 :عابدين

ترین مسائل فقهی  آید کـه مباحث و مسائل یمین از مشکل میبر از نوشته باال چنین
 گردد.  رسد درج می باشد در مورد مسئله باال آنچه به نظر بنده می می

که لفظاً مؤبد و معناً با داللت قرینه حالی یا مقالی مـوقت   یمین فور، یمینی است

 فرماید: میدر تعریف یمین فور چنین  »محتارـرد ال«باشد چنانکـه در  می

إما بأن ت�ون بناء ىلع أمر حايل كما  ،وهذه مؤ�دة لفظاً مؤقتة مع� تتقيد باحلال«
رد [ .»مثل، أو أن تقع جواباً بالالكم يتعلق باحلال، كما يف إن تغديت، أفاده يف انلهر

 ].3/92 :محتارـال

در یمین  شود زیرا گفته نمی ، یمین فور این در صورت مسئول عنها به این یمینبنابر
، یمین فوري است و در  کـه منظور از یمین که قرینه حالی یا مقالی باشد  فور الزم است

باشد بلکه نیاز به  پذیر نمی اي نیست زیرا کشتن انسان فوراً امکان این صورت چنین قریـنه
کشم  اند اگر کسی قسـم خورد کـه فـالنی را می مقدمه و تمهیداتی دارد چنانکه فقها گفته

که شـخص  شود گاهی بـراي این می شود زیرا صلح  کرد حانث نمی و بـعد بـا او صلح 
 کشتن وي فرصتی بیابد.  محلوف علیه مطمئن شود و حالف براي

کرد و قسم خورد مطمئن   شنیدم که فالن قوم اگر صلح کوچکی از بزرگان می  در زمان
 کشتن شما وجود دارد.   نشوید بلکه خطر بیشتري براي

خورد که اگر فالنی را نکشم زنم  که شخصی قسم می و صورت مذکور مثل این است
گردد تا وقتیکه از حـالف و محلوف  به طالق ثالثه مطلقه باشد در اینجا حالف حانث نمی

گردد تا  شود یعنی همسـرش مطلقه نمی علیه یکی بمیرد و در صورت مسئوله حانث نمی
دیون و بعد از مردن یکی از آنها، همسر حانف به لحظاتی قبل از مرگ حالف یامردن م
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اند که در این  شود بعضی از بزرگان این اشکـال را ایراد نموده طالق ثالثه مطلقه می
، لهذا این  کلمات را گفته است  صـورت شخص حالف در حال خشم و ناراحتی این

 باشد. یمین فور می
اند که شخصی چنین  اء نـوشتهاي را که فقه که مسئله شود آن عرض می  در جواب

، در این صورت هم حالف بر  را نکشم زنم طالق است به طالق ثالثه  گوید: اگر فالنی می
و این  ، پس بین مسئله مورد بحث  و ناراحتی چنین قسمی را برداشته است اثر خشم 

 ارد.  مسئله هیچ فـرقی وجود ند
ا ادا نکردن دین تا سه روز و در آن جا یمین مقید است ب ر این اند که د نیز فرموده

 . اند مطلق است صورت که فقـهاء نوشتـه
که در صورت تعلیق گویا حالف پس از تمام شـدن سه  شود در پاسخ آن عرض می

این فــرقی نکشم زنم طالق ثـالثه است بنابر روز قسم خورده است که اگر مدیون را
 باشد. بـین حلف مطلق و حلف مقید نمی

 :  االنوار چنین آمده استدر نور 

: ان دخلت  ذا قالإان انعقد صورة فق بالرشط ال ينعقد سبباً حقيقة ومطلـعندنا الو «
نت طالق قبل دخول ادلار فح� يوجد دخول ادلار أ:  نت طالق فكأنه لم يتلكم بقوهلأادلار ف

 .» نت طالقأ:  وجد اتللكم بقـوهل

ان لم  « گوید: شدن سه روز حالف چنین میو در مسئله مورد بحث گویا پس از تمام 

با   -که شرط وقوع طالق است -عدم قتل  که پس تا زمانی .»اقتل فالنا فامرأيت طاللق
 شود. موت حالف یا مردن مدیون متحقق نگـردد طالق واقع نمی

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه26/1/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 ام  کـند که نامزد خود را طالق داده به دروغ ادعاي می

 : فرمایند علماي دین مبیـن اسالم در این مسئله چه می
خواهد با دختر دیگـري  شخصی بنام زید نامزدي به عقد نکـاح شرعی دارد و حال می

ر جواب کنند شما مگر نامزد نداریـد؟ او د  نکاح نماید، اولیاي دختر از او سؤال می
 گوید. ام در صورتی که دروغ می گوید من او را طالق داده مـی

 شود یا خیر؟ حال آیا طالق واقع می
 الجواب باسم ملهم الصواب

ام در این صورت اگر زن  ام که طالق داده اگر شخص مذکور ادعا دارد من دروغ گفته
شود و باید  مـی، یک طالق بـائن واقع  است ا کسی دگر مدعی شود که طالق دادهو ی

کسی مدعی نبود دیانتاً و  باشد و اگــر تجدید نکاح شود و آینده مالک دو طالق دیگر می
 م زندگی کنند.هتوانند با عنداهللا مشکلی ندارد و می

 : خلانية و يف الشامية عن ا

:  هل قو « ].2/457 :محتارـرد ال[ . » و هازًال وقع قضاء ال ديانةأاكذباً   لو اقر بالطالقو«

ان كذباً ال يقع ديانة و  مايضـراد اخلرب عن الأالقنية لو ثم نقل عن الزباز�ة و »ًال.... هاز«
 ].2/459 :محتارـرد ال[ . »يضاً أاشهد قبل ذلك ال يقع قضاء 

 قال يف الرد:

رد [ . »ذلك ذا أشهد ىلعإال  ع� االخبار كذباً وقع قضاًء انت حر وأنت طالق و أقال  «

 ].2/459 :محتارـال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه15/10/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 اگر به تبلیغ رفتی طالقی 

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
اندازد که شما امروز کجا  شود و داد و فریاد راه می شخصی با همسر خود درگیر می

گوید من امروز به تبلیغ رفته بودم و مولوي مسائلی در مورد  ه بودید؟ همسرش میرفت
گوید: اگر دوباره به تبلیغ رفتی  شود و می ر عصبانی میهشو ،حقوق زوجین بیان کرد

 . ، رفتن با جماعت مستورات بوده است . منظور وي از تبلیغ طـالق هستی
غ برود یا فقط حق شرکت در جماعت تواند به تبلی حال بفرمایید آیا این زن می

 مستورات را ندارد؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 را مقید به جماعت مستورات نکـرده است و در کالم شوهر چونکه مطلق است و آن
که بـرود یک طـالق   این زن بـه هر مجلس تبلیغیاي وجود ندارد، بنابر نیز قرینه کالم زن
کند و در آینده   دون تجدید عقد نکاح به همسرش رجوعتواند ب شود و شوهر می واقع می

شود و اگر در  باشد و با یک بار رفتن فقط یک طالق واقع می مالک دو طالق دیگر می
 شود. ، طالق دیگر واقع نمی آینده دوباره رفت

 ].3/79 :محتارـرد ال[ .»االغراض لفاظ ال ىلعاأل االيمان مبنبة ىلع «فرمایند:  فقها می

 علم بالصوابأ واهللا

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه12/9/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 اگر تا دو هفته یا تا دو ماه با تو نزدیکی کنم طالقی 

 : ي دین مبین اسالم در مسئله ذیل فرمایند علما چه می
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ه یا دو ماه : اگر من با تو تا دو هفت کرد و با خود گفت  اگر یک نفر با زنش دعوي
 نزدیکی کردم تو طالقی، بعد از این به فراموشی این عمل را انجام داد آیا زنش طالق

 شود؟  می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

را در یمین مستقبل گردد زی  شود و یک طالق واقع می در صورت مذکوره حانث می
 شود. ها حانث می صورت ، در همه را انجام دهد یا اکراهاً چه به فراموشی آن) اگر آینده (

 قال يف الدر:

و أذاهال و �طئاً اوأهاً  لو احلالف مكر: و ان قال ىلإكفارة  ) مستقبلـيم� ال ي أ فيه (و«
 .» محلوفـو احلنث فيحنث بفعل الأو ناسياً يف ايلم� أساهياً 

 قال يف الرد:

اكراه ي سواء اكن االأاً و ناسيألو مكرهاً متعلق بقوهل و » يف ايلمي�او احلنث«  قوهل: «
و ناسياً أو يف احلـنث بان فعل ما حلف عليه مكرهاً أقد مر النسيان يف نفس ايلمـ� و

 . »النسيانعل احلقييق ال ينعدم باالكـراه وسبب الكفارة اف هو ن الفعل رشط احنث وأل

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه3/6/1419م زاهدان داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلو

 اختالف زن و شوهر در تعداد طالق

 : فرمایند علماي دین مبـین اسالم در مسئله ذیل چه می
کند لفظ  که زن اقرار می شود و عصبانی شده و آنگـونه  شخصی با همسرش درگیر می

: بجاي مادر و خواهر من هستی.  ، ودر آخر گفت مرتبه به زبان آورده است 2طالق را 
.  ام کرده : فقط یک مرتبه یاد من است و مرتبه دوم را فراموش گوید ساله می 16پسر  یک

 . را گفته باشم  کنم یک مرتبه لفظ طالق گمان می گوید: من شوهر می
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 کرده این مسئله را حل بفرمائـید.  لطف

 الصـواب باسم ملهم اجلواب

را و یک بار لفـظ مـادر بار لفظ طالق  2که شـوهر  در صورت باال که زن مدعی است
فقط یک بار یـادم است   که  رمدعی است کرده است و شوه  و خواهر را بر زبان جاري

 ام و یک بار مادر و خواهر را. کـه لفظ طالق راگفته 
که اگر شوهر قلباً فیما بینه و بین اهللا ادعاي زن را   حکـم مسئله مذکور این است

تواند با او ادامه   می کند و اگر قلباً ادعایش را تأیید نمیکند   ك داند، زن را تر می درست
ه مالک یک طالق دیگر است یعنی با یک طالق دیگر خانمش  زندگی دهد. و در آیند

 گردد و براي تسلی خاطر خانمش بهتر است سوگند یاد و بـر وي حرام می مغلظه شـده 
 . و خواهر چیزي دیگر یادم نیستق و یک بار لفظ مادر  که بـیش از یک بار لفظ طال کند

 يف الدر: و

 .» قلاأل و اكرث ب� ىلعألو شك اطلق واحدة و «

 : يف الشاميةو

أي كما ذكر اإلْسبيجايب، إال أن �ستيقن باأل�رث أو ي�ون أ�رب  »ب� ىلع األقل«قوهل: «
 ظنه. 

ل بأشد ذلك و�ن استو�ا عم ،وعن اإلمام اثلا�: إذا اكن ال يدري أثالث أم أقل يتحرى
از�ة«عن » أْشباه«عليه.  ولعلَّه ألنه يعمل  :قال ط: وىلع قول اثلا� اقترص قاضيخان». الزَبّ

 .هباالْحتياط خصوصاً يف باب الفروج ا

يانة ل ىلع القضاء واثلا� ىلع ادِلّ ُت: و�م�ن محل األَوّ
ْ
لة ال ،قُل

َ
متون يف ـو�ؤ�ده َمْسأ

فأنت طالق واحدة و�ن ودلت أنىث فأنت طالق ثنت� باب اتلعليق لو قال: إن ودلت ذكراً 
 فودلتهما ولم يدر األول، تطلق واحدة قضاء وثنت� ت�هاً: أي ديانة.

ْشباه«هذا و� 
َ
أيضاً: و�ن قال عزمت ىلع أنه ثالث يرت�ها، و�ن أخربه عدول حرضوا » األ
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 ].ط کویته2/492 :محتارـرد ال[ . »ذلك الَمْجلس بأنها واحدة وصدقهم أخذ بقوهلم

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه3/6/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 والدین در مورد طالق خانم دستور  اطاعت از

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
ي که من داراي م با وجودهخواهند که همسرم را طالق د والدین من مصرانه از من می

کار خالفی را مرتکب نشده است   ، و همسر من از نظـر شرعی کوچکی هستــم فرزندانی 
گردند و  سرپرست شده و ضایع می ترسم اگر او را طالق دهم فرزندان من بی حـال می

 شوند. درست و صحیح می  دچار ســر درگمی و عدم تربیت
 ؟  باشد یا نه االطـاعۀ میحال بفرمایید اطاعت و دستور والدین واجـب 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

را احتـرام گذاشته و  با وجودي که رعایت حقوق والدین بر فرزندان الزم است و آنان
، بلکه  خدمت کنند در اینجا باید دانست که عمل به دستور والدیـن مطلقاً واجب نیست

کسی ضایع نگردد.   حق ستور والدین عمل شود کـه خالف شرع نباشد و جایی به د
عمل به دستور واالینتان تبعات و عواقب یتیمی و   این در این خصوصبـنابـر

سرپرستی و ضایع شــدن فرزندانتان را بدنبال دارد لذا خانمتان را طالق ندهید و مادر  بی
 و پدر را بـا احسان و خدمت راضی نگهدارید.

 يب داود:أمجهود رشح سنن ـيف بذل الو

مره أي�ن طالقها واجباً عليه فلما  بطالق زوجته لم  عبداهللا امر عـمرما ـل «
 :مجهودـبذل ال[ . »بـه للوجوب  مرهأن الظاهر ا وجب عليه الطالق ألهبطالق  انليب

20/74.[ 
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 علم بالصواب أو اهللا 

 -هللا عنهعفا ا -خدا نظر 
 .قه24/10/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 الق مدهوش ط

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
ر حالت عادي و طبیعی  ، و د آقـاي زید دو حالت دارد، حالت عادي و غــیر عادي

باشد و در حالت غیر عادي که هوش  هاي عاقل می تمام افعال و حرکاتش مانند انسان
غیر عادي بوده وکارهاي غیر معقول   فهمد تمام افعال و حرکاتش یچ چیزي نمیهندارد و 

 71دهد و در همین حالت غیر عادي دیوانه گونه در سال  چون دیوانگان انجام می
ست خود  ، اگر د ، طالقی ، طالقی : طالقی گفته است و را با این الفاظ طالق داده  مسرشه

غیر عادي به تو بزنـم به خواهر و مادرخود بزنم وشش ماه قبل هم با داشتن این حالت 
وجود دارد که   این حالت گواه بر الفاظ فوق را تکرار کرده است و دو مرد و سه زن 

که مراجعه شـده دکتر گفته احتیاج به   نمایند و حتی به دکتر هم مراتب فوق را تایید می
و حالت غیر عادي ایشان از قبل باشد  حاضر تحت درمان پزشک می  مداوا دارد و در حال

ز مردم ضـمیمه استفتاء  دم معروف و مشهور بوده و هست و استشهاد نامه امیان مـردر
 باشد. می

 است یا نه؟  همسرایشان طالق  حال

 اجلواب باسم ملهم الصواب

گاهی مثل عاقالن نیست و   شود که حالـت و افعال ایشان می استفتاء فوق معلوم  طبق
که در حالت  بوده و طالق وي دهد، این فـرد مدهوش  کارهاي غیر معقول انجام مـی

 . ، واقع نشده اســت مدهوشی بوده
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 الـمـحتار: يف ردو

مدهوش و�وه إناطة احل�م بغلبة اخللل يف أقواهل ـفاذلي ينبيغ اتلعو�ل عليه يف ال«
فْعاهل اخلارجة عن اعدته

َ
مصيبة ـمرض أو لـو�ذا يقال فيمن اختل عقله لكرب أو ل ،وأ

غلبة اخللل يف األقوال واألفعال ال تعترب أقواهل و�ن اكن يعلمها  فاجأته، فما دام يف حال
و�ر�دها، ألَنّ هذه الَمْعرفة واإلرادة غ� معتربة لعدم حصوهلا عن إدراك صحيح كما ال 

يّب العاقل  ].ط کویته2/463 :محتارـرد ال[ . »تعترب من الَصّ

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه27/10/1419زه علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفتاء حو

 زن مدعـی دو طالق و شوهر مدعـی یک طالق است 

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در مسئله ذیل می چه
که شوهرم   خانـم زینب فرزند زید علیه شوهرش شاکی است و شکایـتش این است

  که این  دانم ته تو طالقی نمیگف است و به این صـورت  ، من را طالق داده ز مجادلهبعد ا
که من اصـالً کلمه   از دوبار و شوهر در ابتدا اظهار داشت گفته یا بیشتر کلمه را دو بار

که از  کـرد  که قـرآن عظیم را آوردند اعتراف  وقـتی  ام ولی طـالق را به زبان جاري نکرده
 . ام یک طالق بیـشتر نداده

 بیان فرمایید.خواهشمند است حکم این مسئله را 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

طـالق دارد   و شوهر ادعـاي یک که زن مدعی دو طالق یا بیشتر است   در مسئله فوق
 گردد.  شود و قضاء یک طالق واقع می دیانۀ و احتیاطاً دو طالق واقع می

و اگر خواهان ادامه زندگی باشند شوهر بـدون تجدید عقد رجوع نماید به شـرطیکه 
 که سه حـیض است) تمام نشده باشد. زن (  دتع
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 ويف الدر:

 .» قلولو شك أ طلق واحدة أو اكرث ب� يلع األ «

 يف الرد:و

 أي كما ذكر اإلْسبيجايب، إال أن �ستيقن باأل�رث أو ي�ون أ�رب ظنه. )ب� ىلع األقل («
مل بأشد ذلك تو�ا عو�ن اس ،وعن اإلمام اثلا�: إذا اكن ال يدري أثالث أم أقل يتحرى

از�ة«عن » أْشباه«عليه.  ولعلَّه ألنه يعمل  :وىلع قول اثلا� اقترص قاضيخان :قال ط». الزَبّ
 .هباالْحتياط خصوصاً يف باب الفروج ا

يانة ل ىلع القضاء واثلا� ىلع ادِلّ ُت: و�م�ن محل األَوّ
ْ
 ]. 2/492 :محتارـرد ال[  .»قُل

 علم بالصوابأواهللا 

 -عنه عفا اهللا-خدانظر 
 .قه6/11/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 طالق شخص معتاد 

 :  فرمایند علماي دین مبین اسالم در مسئله ذیل چه می
مرتبه  3شود، زن ادعا دارد که در حین دعوي شوهر  بین زن و مردي مشاجره واقع می

ام تو از این به بعد مادر و  هبرو بیرون از خان : « است که طالق داده با این الفاظ من را
ام و او را طالق نیز  و مرد ادعا دارد که من این سخنان را نگـفته»  خواهر من هستی

 . ام نداده
ناگفته نماند که شوهر در این زمان بعلت مصرف مواد مخدر در حالت نشه بوده 

 بـاشد. . حال بفرمایید که حکـم این مسئله چه می است

 لصواب اجلواب باسم ملهم ا

) و گواهان گواهی  یعنی دو مرد یا یک مرد و دو زن اگر زن بر ادعاي خود گواه دارد (
ر هشود کـه در این صورت اگر زن و شو کور بـر شوهرش طـالق بـان می دهند، زن مذ
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ید تجدید نکاح و مهر جدید تعیین نمایند و شوهر در  م زندگی کنند باهخواهند با  می
 باشد. می ق دیگرآینده داراي دو طال

خواهد با این مرد زندگی کند اوالً اگر زن  گواه ندارد و نمی و اگـر زن بر ادعاي خود
کـند و   کند و با وي خلع  ون جنگ و فساد با پرداخت مال راضی شـوهر را بد تواند می

اگر این ممکن نیست زن شوهر خود را نزد عالمی بیاورد تا او قسم بخورد کـه من زن 
شود و بر زن هیچ  ام و اگر شوهر به دروغ قسم خورد گنهکار می ق نداده ا طالخود ر

 تواند با او زندگی کند. مشکلی نیست و بعد از قسم خوردن شوهر، زن می

 يف الرد: و

مرأة اكلقايض إذا سمعته أو أخربها عدل ال �ل هلا تمكينه. والَفتْوى ىلع أنه ليس ـوال«
ل تفدي نفسها بمال أو تهرب، كما أنه ليس هل قتلها إذا حرمت هلا قتله، وال تقتل نفسها ب

از�ة«عليه و�ما هرب ردته بالسحر. و�  عن األوزجندي أنها ترفع األمر للقايض، » الزَبّ
ُت: أي إذا لم تقدر ىلع الفداء أو الـهرب وال ىلع هفإن حلف وال بينة هلا فاإلثْم عليه ا

ْ
. قُل

 ].2/468 :محتارـرد ال[ . »هينايف ما قبلـ منعه عنها فال

 .»الطالق ابلائن اكثلالثو « بعد از عبارت مذکور است که: »خالصة الفتاو«و در 

 ].2/119 :خالصة الفتاوي[

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه28/11/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 شود  طالق واقع میبر تعداد طالق دو گواه موجود است آیا 

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
دانم چه الفاظی بر زبانم جاري  ام و نمی مشاجره نموده  بنده هنگام خشـم با همسرم

شود  ، تقاضا مـی ام دهند که بنده همسرم را دو طالق داده ی مـیهگوا ، دو نفر شده است
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 ائید:حکم شرعی این مسئله را بیان فرم

 اجلواب باسم ملهم الصواب

گواه بر همسـر شـما دو طـالق رجـعی واقع شده است و شـما  گواهی دو بنابر
آینده مالک یک طـالق  کنید اما در توانید بدون تجدید نکاج به همسر خود رجوع  می

 .دیگر هستید
اهد شد و بر شما حرام  چنانچه همسر را اگر یک طالق دیگر بدهید مغلظه خو

 گردد.   یم

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا اجلواب صحيح عبداحلميد عفا اهللا عنه-خدانظر 

 .قه1/1/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 ثالثه مطلقه   زن  حل  راه 

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در مورد مسئله ذیل چه می
دهد آیا راهی جزء حالله  مـیسه طـالق صـریح   را در یک مجلس  شخصی زنش

 براي ادامه زندگی مشترك آنها وجود دارد یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

در صورت طالق ثالثه راهی جز این وجود ندارد که خانم مذکور را فردي دیگري 
،  کند و پس از انقضاء عـدت  نکاح کند و بعد از زفاف او را طالق دهد، یا شوهر فوت

 کند و عالوه بر آن راه حل دیگري وجود ندارد. تواند با او ازدواج  شوهر اول می

تَهُ  ُ�َطلُِّق  الرَُّجلِ  َعِن  انلَّىِبُّ  ُسئَِل  قَاَل  ُ�َمرَ  ابِْن  َعِن «
َ
وَُّجَها ثََالثًا اْمَرأ  َ�يُْغِلُق  الرَُّجُل  َ�يَزَتَ

َاَب 
ْ

رْتَ  َوُ�ْرىِخ  ابل نْ  َ�بَْل  ُ�َطلُِّقَها ُ�مَّ  السِّ
َ
ِلُّ  الَ  :قَاَل  بَِها ُخَل يَدْ  أ

َ
لِ  حت وَّ

َ
 .»اآلَخرُ  ُ�َاِمَعَها َحىتَّ  لِأل

 ].11/205 :اعالءالسنن[ .»رواه النسـائي وقال هذا أويل بالصـواب«
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 : ويف البدائع الصنـائع

محلية أيضاً ـملك، وزوال حّل الـفحكمها األص� هو زوال ال :وأما الطلقات اثلالث«
 ِمنۢ  ۥَ�ُ  َ�ِلُّ  فََ�  َطلََّقَها فَإِن﴿ :قبل الزتوج بزوج آخر لقوهلحىت ال �وز هل ن�احها 

ٰ  دُ َ�عۡ   ]. 3/187 :بدائع الصنائع. [»]230: ةالبقر[ ﴾ۥهُ َ�ۡ�َ  ًجاَزوۡ  تَنِكحَ  َح�َّ

 يف الدر:و

 ].2/583 :مختارـالدر ال[ .»يطأها غ�ه ي باثلالث حىتأال ينكح مطلقة بها «

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-انظر خد
 .قه21/12/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 طالق مردي که توانایی مقاربت را ندارد 

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در مسئله ذیل چه می
اند و مرد بعلت مـریضی  کـرده که با هم ازدواج   زن و مردي مدت چهار سال است

که   خواهند از هم جدا شوند آیا تمام مهریه زن و طالهایی اال میتوان مقاربت را ندارد ح
 گیرد؟   براي او خرید شده است به او تعلق می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

را ادا کند و طالها به  که باید آن  کل مهریه واجب است در صورت مسئوله بر شوهر
گیرند کـه مـال خودش باشند یـا   گیرند اما وسایل خانه وقتی به زن تعلق می  زن تعلق می

اینکه پدرش به او داده باشد، یا اینکه جزو مهریه او باشند و صـورت دیگر اینکه شوهر 
کـه شوهر بـعد   است اما وسـایلی ـدیه دادههقبل از ازدواج آنها را خریده و به زن به طور 

داده از آن شوهر مسرش نه، تلویزیون و آنها را بـه  ، مثل یخچال خریده  از ازدواج
گذراندن عدت  باشند و زن در آنها حقی ندارد. ناگفته نماند بعد از جدایی بر زن  مـی

 . شرعی واجب است
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 : ويف اهلندية

مجاع عليها العدة باال مهر اكمًال وـهلا الكذا يف الاكيف و ) تطليقة بائنة  العن� فرقة (و«
اكن مس�  مهر انـهلا نصف العدة عليها واكن الزوج قد خال بها وان لم �ل بها فال  ان
 ].1/524 :اهلندية[ . »متعة ان لم ي�ن مس� كذا يف ابلدائعـالو

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه17/3/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 صحیحه مطلٌقه شده است  هعدت زنی که قبل از خلو

 : دین مبین اسالم در مسئله ذیلفرمایند علماي  چه می
است آیا این  کند، طالق داده  ع یا خلوت صحیحهمردي زنش را قبل از اینکه با او جما

 ؟  دارد یا نه عدت  زن 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

صـحیحه طالق  گذراندن عدت الزم نیست چون قبل از جماع و خلوت   بر این زن
 . داده شده است

 : عاىلتقال اهللا تبارك و

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ۡ ٱ ُتمُ نََ�حۡ  إَِذا ا ن لِ َ�بۡ  ِمن ُتُموُهنَّ َطلَّقۡ  ُ�مَّ  تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل

َ
وُهنَّ  أ  َ�َما َ�َمسُّ

ةٖ  ِمنۡ  ِهنَّ َعلَيۡ  لَُ�مۡ  ۖ َ�عۡ  ِعدَّ وَ�َها احٗ  َوَ�ُِّحوُهنَّ  َ�َمّتُِعوُهنَّ  َتدُّ  .]49[األحزاب:  ﴾٤٩ َ�ِيٗ�  اَ�َ

 علم بالصوابأ واهللا

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه12/3/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 ادعا دارد که اختالل حواس داشته است  بعد از طالق دادن 

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در مسئله ذیل می چه
مغزي آقاي زید درگذشته بر اثر اصابت ضربه برسرش طبق نظر پزشک خونریزي 

نموده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است و مدتی در اغما بسر برده است و وضعیت 
هایش  کند و اگر بموقع قرص که همیشه قرص اعصاب مصرف می فعلی نامبرده این است

 کند. پیدا می  را نخورد تشنج
، پزشک تایید  اي به پـزشک معرفی شده و پس از معاینه طی نامه 5/3/78در مورخه 

خواهد تا بهبودي  که نامبرده ناراحتی اعصاب و روحی دارد و مدت زیادي می ده استنمو
کند، مع الوصف شخص مذکور هنگام خشـم و عـصبانیت زنش را طالق   حاصل

پرسند آیا شما زن خود را طالق  شوند و می می دهد و پس از اینکه مردم جمع مـی
گوید:  . در جواب آنها می گویند این دیوانه است . مردم ام ، طالق داده گوید: بله اید؟ می داده

کند. امـا بعد  ام و این جمله را چندین بار تکرار می داده  ، طالق خیر من دیوانه نیستم
گوید کامال یادم  اید؟ می گفته وقـتی از او پـرسیده شد که شما درباره طالق زن خود چه 

 شود با خیر؟  می نیست. حال با توجه به این توضیحات آیا زنش طالق

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 اگر دو نفر گواهی بدهند که آقاي زید هنگام طالق دادن همسرش دیوانه بـوده و
ی هگوا  کسی زنش طالق واقع نشده است و اگر ، بر کامالً اخالل حواس داشته است

ري ندهد ولی خود آقاي زید قسم بخورد که هنگام طالق دادن حالت جنون بـر وي طا
و زید   نشده است اما اگر گواه موجود نیست همسرش طالق واقع  بوده است باز هم بر

 . است  خورد در این صورت زنش مطلقه شده نیـز قسم نمی

 : قال يف تنقيـح الفتاوي احلامدية

ع  ما بعدم وقوهغ� ادلهش وهو ذهاب العقل.....وقد رصح يف اتلنو�ر واتلتارخانية و «
ال  دهش زال به عقله وصار ال شعور هل  يث حصل للرجل هذا ح فع�  مـدهوشـطالق ال
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يعرف منه ال يقبل قوهل قضاء  ان لم عرف منه ادلهش و القول قوهل بيمينه ان طالقه و يقع 
 ].1/38 :الفتاوي احلامدية[ .»/ كما رصح بذالك علماء احلنفية اال ببينة 

  علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عن-محمد قاسم
 -عفا اهللا عنه-لجواب صحیح خدانظر ا

 .قه/3/6داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 چیست  ، حکمش اگر این کار را انجام دادي خانمم نیستـی

 : کرام در مسئله ذیل فرمایند علماي  چه می
گوید: شـما  اند در حـال خشم مـی که قبًال با هم دعوا کرده  هایش شخصی به خانم

کند و بعد از  لفظ را دو مرتبه تکرار مـی نیستید اگر با هم دعوا کنید این  هاي من  ندیگر ز
رود. لطفاً  مهایش بـه خانه بـرادرش می از خان هاي شـوهر یکـی  تمام شدن صحبـت

 ن فرمائید. شان را بیا حکم

 اجلواب باسم ملهم الصواب

قی واقع نشده است اما اگر ها با هم دعوا نکردند طال اگر بعد از صحبت شوهر، خانم
ر هپس از آن با هم دعوا کردند و شوهر با گفتن این جمله نیت طـالق را داشته است بر 

ها با  اگر دوبـاره زن گردد. پس  می منحل شود و یمین  خانمی یک طالق رجعی واقع می
 شود. هم دعوي کردند هیچ طالقی واقع نمی

 مـختار:ـيف الدر الو

 بزوج فقال صدقت طالق إن لست يل بامرأة أو قالت هل لست يل لست لك بزوج أو«
 .»كذا يف ابلحر من باب الكنايات  ان الواقع بهذه الكناية رجيع ىلإاشار بقوهل طالق نواه و

 ].2/491 :محتارـرد ال[
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 مختار:ـويف الدر ال

ط مرة ذا وجد الرشإا تنحل ايلم� ببطالن اتلعليق هلك ات الرشط) ي يف ادوأ ا (هفيو«
 ].2/542 :محتارـرد ال[ .»اال يف لكما

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه3/3/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 شود؟ طالق قبل از مقاربت نصف مهریه واجب می چرا در

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل می چه
کرد گوش  یوئی که بـرنامه فقهی پخش میروزي مانند عادت سابقه خویش به راد

شود سؤاالتی بـخاطرم  که ذیالً ذکر می دادم در اینجا بود که بعد از شنیدن جمالتی  می
 . گفت  گوینده رادیو خواهم  آمـد که آنـها را بعد از ذکر جمالت

 هاي گوینده رادیو: گفته
است اما در بعضی  خـود دادهخوار را هشدار جنگ با  ، اهللا ربا آنکه حرام است ربا با «

 که برایش هنگام عقد مهر تعیین شده و شـوهر آن را الزم دانسته است مثالً زنی  موارد آن
 . » را قبل از دخول طالق نمود باید نصف مهر را بپردازد و این ربا است

 اند: خود مشغول داشته است به شرح ذیل که خاطرم را به حال سؤاالتی 
را حرام و مثل  توان آن گرفتن نصف مهر شـرعاً حالل است مـیکه  در صورتی  -1

 نامید؟ » ربـا «
 ؟ نامید فلسفه این چیست» ربا «توان  اگر می  -2
 گویندهاي چه خواهد بود؟  چنین    نامید حکم» ربا «توان  اگر نمی  -3

 اجلواب باسم ملهم الصواب

هریه واجب االداء است ، نصف م در صورت طالق قبل از مقاربت و خلوت صـحیحه
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 فرماید: می 237آیه  و این با نص صریح قرآن ثابت است چنانکه در سوره بقره 

ن لِ َ�بۡ  ِمن ُتُموُهنَّ َطلَّقۡ  �ن﴿
َ
وُهنَّ  أ ٓ  ُتمۡ فََرۡض  َما ُف فَنِۡص  فَرِ�َضةٗ  لَُهنَّ  ُتمۡ فََرۡض  َوَقدۡ  َ�َمسُّ  إِ�َّ

ن
َ
وۡ  ُفونَ َ�عۡ  أ

َ
ْ َ�عۡ  أ ِيٱ ُفَوا ِ �ِيَ  �َّ ن �َِّ�ِح� ٱ َدةُ ُ�قۡ  ۦِده

َ
ْ ُفوٓ َ�عۡ  َوأ قۡ  ا

َ
ْ  َوَ�  َوىٰۚ لِلتَّقۡ  َرُب أ  َل َفۡض لۡ ٱ تَنَسُوا

َ ٱ إِنَّ  َنُ�مۚۡ بَيۡ   .]237: ة[البقر ﴾٢٣٧ بَِص�ٌ  َملُونَ َ�عۡ  بَِما �َّ
کرده باشید  اید زنان را پیش از آنکه دست رسانید بـایشان و معین  و اگر طالق داده «:  ترجمه

کردید مگر آنکه ببخشد زنان یا در گذرد  معین  ي ایشان مقداري پس الزم است نیمه آنچه برا
خود گذاشته تـمام دهد و آنکه در گذرید   کسیکه بدست اوست عقد نکاح یعنی زوج حق

ر آیینه اهللا همیان خویش ـردن را درک  تر است به پرهیزکاري و فراموش مکنید احسان نزدیک

 ]./ترجمه از شاه ولی اهللا دهلوي [ . » ناستکنید بـی بآنچه می
و چون نص صریح وجود دارد لذا نیازي به علت و سبب براي این مسئله نیـسـت 

گیرد و بعد فسخ  می مردم هرگاه نکاحی انجام گردد که در عرف  می  عرض امـا باز هم 
یت و گردد وشخص می ماللت و رنجش  شود بـراي خانواده دختر و فامیلش باعث مـی

گوید که اگر فـالن دختر مشکـلی  می رود و هر یکی چنین آبروي زن زیر سؤال می
 کرد.  ا نمیهداشت فالنی او را ر نمی

کــرد  سبب ماللت بندگان مظلوم خدا قرار می  که به ناحق  شوهري بر لذا شریعت 
ه را ربا دهد و اینکه گرفتن نصف مهری حداقل نصف مهر بر ذمه او واجب االداء قرار می

 . اش شرعاً اعتباري ندارد و اشتباه است گفته  قرار داده این

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه3/5/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 ، آیا طالق واقع شـده براي ترساندن زن سه طالق داده

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
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دهد که از ناراحتی زیاد برخوردار است و بخاطر  را در حالتی طالق مـی  فردي زنش
کند و مشار الیـه  دهد و اشاره به انگشتانش می ترساندن زنش سه مرتبه طالق می

بعد از آن در  نداشته است و  انگشتانش بودند و هدف خاصی نداشته و نیت طالق را هم
 که پنج طالق داده با شش طالق و بیشتر و یا  کـه بـا شدت ناراحتی بوده و نفهمیده حالی

براي برگشتن غـیر از   ؟ آیا راهی اسالمی چیست تر. حکم ایـن از نظر اسالم و شریعت  کم
 کند؟  تواند با او صحبت حالله وجود دارد؟ و یا آیا می

 کتاب مبذول فرمائید.  کتاب یا حدیث و آدرس خواهشمندیم جوابش را با دلیل از
 اسم ملهم الصواباجلواب ب

شود لذا در صورت باال بر  ، طالق واقع مـی ، بدون قصد واراده با الفاظ صریح طالق
و اینکه شوهر  ،گشته اسـت خانم فرد مذکور، سه طالق واقع شده است و بر وي حرام 

اعتباري ندارد چنانکه  ، شرعاً  ام لیه انگـشتان بوده و هدفی نداشتهکه مشارا مدعی است 
گـردد و نیز  می  واقع . طالق  قصد و اراده بدون  ،  طالق  با الفاظ صریح  عرض شد که قـبالً

 . است  ها تعداد طالق منظور از اشاره با انگشت
 ويف الدر:

 فيه) كطلقتك وأنت طالق ومطلّقة و�قع بها أي بهذه «
ّ
(رص�ه ما لم �ُْستَْعمل إَال

�ح....  فاظ وما بَمْعناها من الرَصّ
ْ
ل
َ
واحدة رجعية، و�ْن نوى خالفها أو لم ينو شيئاً ولو نوى األ

الق عن وثاق دين إْن لم يقرنه بعدد  . »به الَطّ
 يف الرد:و

، 2/467 :محتارـرد ال[ .»انلية ىلإما مر ان اصـر�ـح ال�تاج ـل »و لم ينو شيئاً أ«:  قوهل«
464.[ 

 علم بالصوابأواهللا 
 -عفا اهللا عنه-خدانظر 

 .قه16/6/1420علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفتاء حوزه
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 شود؟ از گذاشتن دست بر سه عدد سنگ آیا طالق واقع می

دزدد، بعد از خبر گیري معلوم  کند و مـوتوري می بنام زیـد دزدي می ال: شخصی  سؤ
شود. بعد صاحب موتور  شد که موتور را همین آقا دزدیده ولی شخص مذکور منکر می

ها را بدست  دارد و سـنگ که سه عدد سنگ برمی به این صورت دهد  او را زن طالق می
اید زن  گوید: اگر شما از بردن موتور من خبر داریـد یا خود شما برده می گیرد و  خود می

 شما طالق بشود.
گوید: زن من  گذارد و می  مدعی هستند می در دست   ها که خود را بر سنگ  دزد دست

ها هم سه عدد هستنـد) اگر مـن  کند و سنگ ه ذکر میطالق (و لفظ طالق را یک مرتب
شود که موتور را همین شخـص برده و گواه  . ولی بعد معلوم می ام مـوتور مذکور را برده

 . م موجود استه
شود یا خیر؟ و اگر طالق  که بیان شد طالق می  حال بفرمایید آیا زن زید با این تفصیل

 شود با بیان دلیل توضیح دهید. ت و اگر طالق نمیاس شود این طالق چه نوع طالقی  می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

در  کـه فرد متهم مـوتور را به سرقت برده، پس  در صورت مذکور اگر به ثبوت بـرسد
زنش  ،هنگام گفتن لفظ طالق و گذاشتن دست روي سه سنگ برداشتن و نیت سه طالق

، عدد مشـخصی نیتش  ان با گفتن لفظ طـالقبا طالق ثالثه از او جدا گشته و اگر همزم
، یعنی نیاز به تجدید نکاح و  کافیست  که مطلق رجوع  ، ، یک طالق رجعی واقع شده نبوده

 باشد. تعیین مهر جدید نمی

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه25/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 م هستی  خواهر : تو مادر و به خانمش گفـته

رم هسـتی و ه: اگر به خانه پدرت رفتی مادر و خوا گفته  به خانمش  سؤال: شخصی
 . بعد خانم این به خانه پدرش رفته است

 شود.  لطفاً بفرمایید آیا با الفاظ مذکور طالق واقع می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

و اگـر زن و شوهر راضـی باشند ، یک طالق بائن واقع شده است  در صورت مسئوله
کنند و براي وقوع طالق نیت هم الزم نیست زیرا در عرف قوم  توانند تجدید عقد می

رد خطاب قرار دهد، غیر از ایقاع طـالق  با این الفاظ زن خود را مو  کسی  بلوچ وقتی
ب کلمه از الفاظ طالق صریح بائن محسو  ، این معناي دیگري ندارد بنابر عرف عارض

 شود.  می

 فرماید: می »مختارـال الدر«چنانکه صاحب 

 .»رص�ه ما لم �ستعمل اال فيه ولو بالفارسية «

 يف الرد:و

 ].2/465 :محتارـرد ال[ . »عرفه يف اتلحـر�ر بما يثبت حكمه ارشيع بالنيةو«

 يضاً:أفيها و

 :مختارـالدر ال[ . »و رجعياً فتحأنية بـائناً اكن الواقع به  ىلإالرص�ح ما ال �تاج  «

2/509.[ 

، بر او  به زن»  مادر گفتن «القاري نقل شده که با  ةروایتی در عمد / از امام ابو یوسف

 فرماید: چنانکه می ،طالق واقع خواهد شد

، �و ان  �ناية:رص�ح و نوع� مرء مظاهراً ىلعـا الهيص� ب اعلم ان االلفـاظ اللتـي  «
يوسف هو مثله ان اكن يف  يبأعن و �وهما يعترب فيه نيته وأ� أمثل  وأاك�  نت يلع أيقول 

 ].2/281 :القاري عمدة[ .»ان نوي طالقاً اكن طالقاً بائناً و الغضب وعنه ان ي�ون ايالءً 
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حتی  ،باشد شود فقط براي طالق می گاه به زن خطاب هر این جمله در عرف قوم بلوچ 
 شود. طالق واقع نمی کنندکه بدون این الفاظ بعضـی چنان فکر می

. و این  ام اهر نکـردهام اما مادر و خو من طالق داده  اند گفته که  بارها شنیده شده است 
ها براي براي طالق  شدند اما در عرف بلوچ ابتداء براي طالق استعمال نمی  چهکلمات اگر

نبودند اما   قهستند که در واقع براي طال از کلمات    اند و بسیاري استفاده و مختص شده
. عالمه  » حـرام «اند مانند کلمه  بنابر عرف مردم از الفاظ صـریح طالق قرار گرفته

 فرماید: می /حصکفی

 ىلعالطـالق و يلزم� وىلع احلـرام : الطالق يلزم� و مستعملةـلفاظ الومن األ «
 . » احلـرام فيقع بال نية للعرف

 يف الرد:و

بديلل عدم اشرتاط انلية  ،أي فيكون رص�اً ال كناية »فيقع بال نية للعرف«قولـه: «
�َح قد يقع به ابلائن كما مر، ل�ن يف وقوع  و�ن اكن الواقع يف لفظ احلرام ابلائن ألَنّ الرَصّ
ابلائن به حبث سنذكره يف باب الكنايات، و�نَّما اكن ما ذكره رص�اً ألنه صار فاشياً يف 

الق ال الق غ�ه وال �لف به إال الرجال،  العرف يف استعمالـه يف الَطّ يعرفون من صيغ الَطّ
�َح ما غلب يف العرف استعمالـه يف الطالق حبيث ال �ستعمل عرفاً إال فيه  وقد مر أَنّ الرَصّ
من أي لغة اكنت، وهذا يف عرف زماننا كذلك، فوجب اعتباره رص�اً كما أفىت 

منصوَص عليه ـللعرف بال نية مع أَنّ المتأخرون يف أنت يلّع حرام ب�نَّه طالٌق بائن ـال
 ].2/469 :محتارـرد ال[ . »متقدم� توقفه ىلع انليةـعند ال

 چاپ 185ص  5ج   احسن الفتـاويعالمه رشید احمد لدهیانوي دامت فیوضهم در 

مفصلـی در این موضوع نوشته و با الفاظ مذکور طالق  کمپانی بحث جالب و  ایچ ایم 
 . . فلیراجع تکرده اس بائن واقع 

 علم بالصوابأواهللا 

 



 981 والنفقه ةوالعد نةکتاب الطالق: باب الحضا

 -عفا اهللا عنه-خدانظر -
 .قه8/7/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 منکر آن است خانم ادعا طالق دارد و شوهر 

 : اسالم در مسئله ذیل   فرمایند علماي دین مبین چه می
شـوهر به خانه پدر است و از خانه   دارد که شوهرم مرا پنج طالق دادههمسر ادعا 

اصالً اطـالعی ندارم  جریان    از این گوید من  می  است و شوهر منکر طالق است  خود رفته
 دارید.   بیان را  مسئله فوق  ده حکم . لطف فرمو 

 اجلواب باسم ملهم الصواب
: اگر خانم  مسئله چنین است شده اگر واقعیت داشته باشد حکم  آنچه در استفتاء نوشته 

شوهر را راضی نماید تا او   هر صورت ممکن دارد باید بکوشد به  یقین  ادعاي خویش  بر
مالی تحویل دهد و اگر  به وي  را طالق دهد یا اقرار به طالق نماید مثالً به صورت خلع 

عالم محله یا قاضی قسم یاد کند که همسرم را طالق  شوهر راضی نشود باید شوهر پیش 
سم خورد خانم با شوهرش ادامه زندگی دهد و اگر خانم در ادعاي که ق ام و بعد نداده

 باشد. می گناه آن بر شوهر خود راستگو است 
 الرد:  ويف 

مرأة اكلقايض إذا سمعته أو أخربها عدل ال �ل هلا تمكينه. والَفتْوى ىلع أنه ليس ـوال«
يس هل قتلها إذا حرمت هلا قتله، وال تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو تهرب، كما أنه ل

از�ة«عليه و�ما هرب ردته بالسحر. و�  عن األوزجندي أنها ترفع األمر للقايض، » الزَبّ
ُت: أي إذا لم تقدر ىلع الفداء أو الـهرب وال ىلع هفإن حلف وال بينة هلا فاإلثْم عليه ا

ْ
. قُل

 ].2/468 :محتارـرد ال[ . »منعه عنها فالينايف ما قبلـه

 بالصواب علمأواهللا 
 -عفا اهللا عنه-خدانظر 

 .قه3/6/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 حکم یک بار طالق دادن 

 : فرمایند علما در مسئله ذیل چه می
گفتم: طالق است و به احتمال زیاد از   رفیقم  ام در جلوي بنده بر اثر ناراحتی با خانواده

کار شما درست   : این گفت  بعد رفیقم به من ودم وتکرار ننم یکبار بیشتر لفظ طالق را
 . . حال حکم مسئله چیست باشد، نباید خانم خود را طالق دهی نمی

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اید لذا اگر  شود که شما یک طالق رجعی داده میاز سؤال شما اینگونه مشخص 
کـردم و  رجـوع   به همسرم  من  : کنید مثالً بگویید توانید به همسر خود رجوع  ید میهبخوا

که  بشرطی ،کردم  ع کـرده بگویید: من به تو رجو یا در حضور همسر خود به او خطاب 
، نکـاح  رجوع نگذشته باشد و در صورت  )  حیض سه  بعد از طالق عدت همسر شما (

عنی بعد از این شما مالک دو طالق دیگر هستید، ی ماند ولی  می شما به حال خـود باقی
 را در طالق دادن ذکر کنید همسر شما طالق مغلظه دوبار لفظ طالق  آینده اگـر فقط  

 گردد.  می
که فقط بکار  که مطمئن هستید  صورتی است که این جواب در اما باید توجه داشت 

را بیش از یک بار به زبان   اید نه بیـشتر، ولی اگر لفظ طالق کرده لفظ طالق را ذکر
 کند.  کــم مسئله فرق میایـد ح آورده

 مختار: ـيف الدر الو

 فيه كطلقتك وأنت طالق ومطلّقة«
ّ
 و�قع بها واحدة رجعية، رص�ه ما لم �ُْستَْعمل إَال
 . »و�ْن نوى خالفها أو لم ينو شيئاً 

 يف الرد:و

حضورها ا وهمثله راجعت امرأيت يف حال غيبتا وهي يف حال خطابأ »راجعتك « : قوهل«
 ].2/529 :محتارـرد ال[ . »يضاً أ
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 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه13/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 اگر رفتی دوباره حق برگشتن بخانه من نداري

 : کرام در مسئله ذیل  فرمایند علماي چه می
کند و سه  می خواهد، شوهر امتناع زنی از همسرش براي رفتن به مسافرت اجازه می

زن بدون  ،کند که اگر رفتی دوباره حق برگشتن به خانه من را نداري نفر گواه حاضر می
 رود.  اعتناء به حرف مرد به مسافرت می

و در صورت وقوع طالق چه نوع طالقی   خیر؟ شود یا طالق واقع می حال بفرمایید آیا
 گردد.  می واقع

 اجلواب باسم ملهم الصواب

فتاوي دارالعلوم دیوبند) چنین بر  ( »عزيز الفتاوي«کتاب  908شماره  از جواب سوال

روند و اگـر شخص مذکور نیت طالق داشته  ید که الفاظ مذکور از کنایات بشمار میآ می
شود و در این صورت زوجین با تمدید نکـاح  باشد یک طالق بائن بر خانمش واقـع می

راضی باشند و آینده شوهر مالک  هر دو طرف  که توانند ادامه زندگی بدهند، بشرطی  می
 دو طالق دیگر خواهد بود.

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 تواند او را معزول کند؟ ، می آیا مؤکل قبل از اقدام وکیل به طالق

ع مطلقه نمودن همسرش بـه انوا اختالف خانوادگی بـراي  که به علت  سؤال: شخصی
غیره وکیلی بال عزل را کتابۀً با امضاء خود و چندین تن و ، خلع  از قبیل مبارات  طالق

خواهد که  و می شخص پشیمان شده  کند و حاال این  دیگـر بعنوان شاهد تعیین می
لطف فرموده  ،همسرش طـالق نشود و راه طالق را بر وکیل از نظر شرعی ببندد

 نمایی فرمایید.راه

 اجلواب باسم ملهم الصواب

رغم خواسته همسر و وکیل از وکالت عزل نـماید و  اند وکیل خود را علی تو می موکل
به وکیل حضوري بگوید، یا طی نامه و یا توسط یک فرد ممیز و عادل به او خبـر دهد که 

 . ، عزل نمودم معلقه کردم و شما را از وکالت منجـزٌه و من از وکالت دادن به شما رجوع 

كو�يل خصومة بطلب اخلـصم  يتعلق به حق الغ�  فللـمـؤ� العزل ميت شاء ما لم  «
ما صححه الزبازي �رشط علم الو�يل  عتاق و ىلعء ولو الو�لة دور�ة يف طالق و كما سييج

 .» القصدي ي يف أ

 محتار:ـيف التكملة رد الو

ق زوجته باتلماسها ثم اغب ال يملك عزهل مشايخ: إذا و� الزوج بطالـقال بعض ال«
الق ا ـوليس �يشء، بل هل عزهل يف الصحيح ألن ال قال العالمة  همرأة ال حق هلا يف الَطّ

الق وىلع اتلو�يل به، و�نما جعلـه  وج غ� �بور ىلع الَطّ قاسم ز�اد يف اتلعليل: وألن الَزّ
حيَح إذا أراد عزهل وأراد و�يًال باختياره فيملك عزلـه كما يف سائر الو�الت . ول�َنّ الَصّ

منجزة، ألَنّ ـمعقلة وعزتلك عن الـأن ال تنعقد الو�لة بعد العزل أن يقول رجعت عن ال
ملخصاً وسيأيت قر�باً نظ�ه عن  هيصح الرجوع عنه والو�لة منه ا ما ال ي�ون الزماً 

از�ة  ].1/296 :محتارـتكملة رد ال[ . »الزَبّ

هذا ان شاء اهللا هو لكها و عزهل يف الفصول مشا�نا يملك  : قال  فيتمـمنية ال � و«
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 ].1/297 :محتارـتكملة رد ال[ .»معتمد. حبرـال

 يف الدر مع الرد:و

نه ال حق الصحيـح أل ا عـ�ها بطلبهليس منه مـا تعلق به حق الغ� تو�يله بطالقو«
 . » هلا فيه

 يف التكميلة:و

 :محتارـتكملة رد ال[ .»ههلا يف الطالق ا مـرأة ال حق ـن الأل ل  الصـحيح ان هل العزو«

1/299.[ 

 يضاً:أيف التحرير و

الـمختار ان الزوج يملك عزل و�يله بطالق امرأته : و يضاً من نصهأذكر الزبازي و «
 ].4/220 :مختارـحترير ال[ . »ها

 : مجلةـاحلكام رشح ال دررويف 

و أرسوًال مـ�اً عدال  ارساهل تابة مكتوب بعزهل ول بمشافهة و�� ي العزأ�ثبت ذالك و «
مصنف يف متفرقات ـو كذبه ذكره الأكبيـراً صدقه  و أو عبداً صغ�اً أغ�ه اتفاقاً حراً 

  ].1/297 :محتارـتكملة رد ال، 4/520 :مجاةـرشح ال، 3/622 :درر احلكام[ . »القضاء

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه1/10/1420فتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان داراال

 طالق  تعلیق

آورم و  می گوید تا دو ماه دیگر مبلغ پنجاه هزار روپیـه خودم  شخصی چنین می  سؤال:
سه  به  مسرم هرا نـیاوردم  اما مبلغ  و یا آمدم  نیاوردم  مذکور را فرستادم و خودم   اگر مبلغ

 . نیاورده است را آید اما پولی  می ر قبل از تکمیل دو ماهطـالق مطلقـه باشد. شخص مذکو
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؟ ناگفته نماند حـاال چندین  لطفاً بفـرمایید آیا همسر این شخص طالق شده است یا نه
 .  ماه از موعد مقرر رد شده است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

سرش سـه ، لذا بر هم نیامده همراه با پول  دو ماه  در صورت مذکور چون در مدت 
 . است طالق واقع شده 

 :  يف اهلنديةو

 ].1/420 :اهلندية[ . »الرشط وقع عقيب الرشط ىلإذا اضافه �و«

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه3/6/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 زن خواست طالق از طرف مـقابل تهدید به خودکشی و در طالق ثالثه زن در

 : در مسئله ذیل  فرمایند علماي دین چه می
کـرد  کـردم آخـر مرا تهدید به خـودکشی  کرد و من تحمل می زنم مرا خیلی اذیت می

از مرگم  بعد که  نویسم  می نامه عمویم  و به  تا بمیرم  خورم   آنها را می  که  برداشت و قرص 
اینکه بنده  ، با توجه به  طالق ثالثه دادم ا این بنده مجبور شدم او رکنند. بنابر ترا قصاص  

هزار تومان  راننده بیکار هستم که هیچ درآمدي ندارم ضمناً مهریه زن مبلغ پانصد  یک
از خانه پدرش هیچ وسایلی همراه نداشته   بوده است الزم به توضیح است که همسرم

 . است
 بفرمایید.  حل یعت حال از محضر شما استدعا دارم این مسئله را طبق دستور شر

 اجلواب باسم ملهم الصواب

  مت مغلظه حرام اید همسرتان بر شما به حر که شما در استفتاء نوشته بنابر گزارشی 
کل مهریه را باید بپردازید و نیز  این ، بنابر طالق بعد از مقاربت بودهکشته است و چون 
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اید باید به ایشان تحویل  کرده هدیه اند یا شما  وسائلی را که خانواده همسـرتان به او داده
 دهید.

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه3/6/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 اگر مرا برادرم تنبیه کـند یا کسی دیگر را امرکند زنم سه طالق است 

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
کرد تا اینکه روزي توسط   کار منع  برادرش او را از این کشد و شخصی تریاك می

،  خواست او را تنبیه بکند از دستش فرار کرد و رفت که می برادرش گرفته شد و همین
 . کنم گذارم و تو را تنبیه می  : اگر به خانه من بیایی تو را نمی گفت  برادرش

بزنی زنم به سـه طالق  گوید: اگر مرا از کتک خوردن می  مذکور بعلت ترس شخص 
: اگر برادرم مرا بزند تو بـه سـه طالق  گفت ها بود و به زن  است و زنش در همان نزدیکی

: یا به دیگري دستور بدهد که مرا بزند. بـرادرش از زدن  گفت  هستی و بعد از چند دقیقه
ر و خالف دیگ  ماه به علت یک تا اینکه بعد از گذشت تقریبا یک او صرف نظر کرد

 ، برادرش او را گرفته و تنبیه کرد. دزدي
 ؟  یا نه  است شـده  طالق   مایید آیا زنش  بفر حال 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

مطلق زدن بـوده  وقوع طـالق   است زیرا شـرط براي زن این شخص طالق ثالثه شده
مرا بزنی زنم به  : اگر گمان نکند که این قسم یمین فور است زیرا وقتی گفته  است و کسی

گفته اگر   ، برادرش از زدنش صرف نظرکرده است اما با وجـود این به زن سه طالق است
کسی دیگر را دستور بدهدکه مرا بزند، شما طالق ثالثه هستید. لذا  ایبـرادرم مـرا بزند 

 .  زنش طـالق ثالثه گشته است
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 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه6/9/1420حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفتاء

 آوردن لفظ طالق بدون منسوب کردن آن به زن بر زبان 

 : فرمایند علماي دین در مورد مسئله ذیل چه می
پدر بنده با همسرم مشاجره نموده و بنده ناراحت شدم بر حال عصبانیت بـراي ساکت 

. پدرم  ، طالق ، طالق : طالق گفتم نمودن پدرم با یک نفس لفظ طالق را به زبان آوردم و
ام نیز بنده  ، و از تو بدي ندیده گفتم طالق نیستی : طالق هستی و بنده  گفت به همسرم 

 . ام ام و فقط نیت ساکت نمودن پدر را داشته که قصد طالق نداشته کنم  قسـم یاد می
ین جریان همسرم از خانه بیـرون شده و به خانه پدرش رفت و چهل روز بعد از ا

 واقع شده است و اکثریت آنها وقتی بـه علما مراجعه نمودیم بعضی از آنها گفتند طالق  
 . گفتند یک طالق رجعی واقع شده است

 ؟ که آیا طالق واقع شده است یا نه حال حکم شرعی مسئله را بیان فرمایید

 الصـواب ملهم   اجلواب باسم

گویید کـه  اید و مـی ه زن ننمودهدر صورت مذکور چون شما طالق را منسوب ب
این بر کنید بنابر اي خود قسم هم یاد میکردن پدرم بوده و بر این ادع  مقصودم ساکت

 گردد.  همسرتان طالق واقع نمی

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه3/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 ایـیج تعلیق طالق به رفتن در

مراسم  و  باشم کانون خانوادگی می که خواهان تشکـیل   هستم  : بنده جوانی سؤال
باشد پدر بنده به علت مسایل  منطقه دیگري غیر از این استان می عروسی بنده در

باشد انجام داده بود  که پدر خانـم بنده می  که با عمویم  گوهایی خانوادگی و گفت 
کردم بعلت  ه در مورد زمان انجام مراسم عروسی از او سؤال عصبانی شده و زمانی که بند

دانـی و   می هر دو خانم من طالق اگر من بیایم تو «عصبانیت این سخن را اظهارکرد: 
 .  » عمویت

که با عمویم داشته در مورد زمان انجام   که پدرم در تماس تلفنی  الزم بذکر است
دانـم  که من نمی  کرده در حال عصبانیت اظهارمراسـم بگو مگوهایی داشته و سخنانی را 
 آیا آنجا هم این الفاظ را گفته است یا خیر.

که پدرم در مراسـم عـروسی  من این است آیا راه شرعی وجود دارد حال سؤال 
شرکت کند یا خیر؟ و یا اینکه بیاید امـا در مراسم شرکت نکند در همان منطقه باشد و یا  

 د؟ لطفاً حل شرعی این مسئله را بیان فرمابید.تواند بیای اصال نمی

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کند خانمش یک طالق رجعی   اگر شخص مذکور بیاید و در مراسم عروسی شرکت
کند امـا از این به   تواند بدون تجدید نکاح به خانمش رجوع شود و این شخص می می

شود،  طالق دهد خانمش مغلظه می بعد مالک دو طالق است اگر بار دیگـر خانمش را دو
 کند.  که این شخص باید در عدت رجوع ناگفته نماند

 : يف اهلنديةو

و تطلـقت� فله ان يراجعها يف عدتها رضيت أذا طلٌق رجل امرأته تطليقة رجعيه �و «

 ].1/470 :اهلندية[ . » دايةكذا يف اهل و لم ترض أبذالك 

پندارند کـه  نابر عرف خودشان چنین میو اگر این شخص جایی بیایدکه مردم بـ
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 شود. ایشان در مراسم عروسی شرکت نکرده است بر زنش هیچ طالقی واقع نمی

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 تعلیق طالق 

که زنم   ه: فردي با پدرش جر و بحث نموده و در حین بگو مگو قسـم خورد سؤال
 : هفت طالق باشد، در اینجا دو روایت است

: زنم هفت طالق باشد اگر دو مرتبه به نهبندان بیایم  ام گوید که گفته  خودش می -1
 مگر اینکه مرگ و میر شما.

: مگر مرگ و میر شما) ولی  یعنی گوید که اگرچه این جمله ذکر نشده (  حالف می
 . مقصدم بوده است

، زنـم هفت طالق  گوید که برادرم قسم خورده جا بوده ولی میخواهرش همان -2
 .  باشد اگر من دیگر به نهبنـدان بیایم

گردد فرد مذکور که سوگند یاد کرده است ازدواج رسمی   براي اطالع بیشتر ذکر می
 . ننموده ولی عقد و خلوت صحیحه نموده است بجز جماع

 ر با ذکـر مرجع جواب عنایت فرمائید. حال با توجه به بیانات باال به سؤاالت زی
 آیا این سوگند صحیح است یا خیر؟ -1
 گردد؟ اگر صحیح باشد آیا اگر شرط یافته شد چند طالق واقع می  -2

 اجلواب باسم ملهم الصواب

رفتن بـه ) طالق زنش را معلق به  رشهطبق اظهارات خودش و خوا (  چون حالف -1
) طالق ثالثه واقع  رفــتن به نهبندان د از یافته شـدن شرط (این بعنهبندان کرده است بنابر

 . شود خواه قبل از خلوت صحیحه و جماع بوده یا بعد از آن می
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که همسر خود را یک طـالق   که براي ایشان وجود دارد این است  البته راه شرعی
شود سپس  ی، شوهر به نهبندان برود قسم ایشان تمام مـ بـدهد و بعد از تمام شدن عدت

کند و در آینده اختیار دو طالق دیگر   با تجدید عقد و مهریه جدید به زوجه خود رجوع
 شود. را دارد یعنی اگر دو طالق دیگر داد خانـم ایشان مغلظه می

 يف الدر:و

 يف لكما  «
ّ
ط مرة، إَال وفيها لكها تنحل أي َ�بْطل ايلم� بِبُْطالن اتَلّعليق إذا وجد الرَشّ

فْعالفإنه ين
َ
 .»حّل بعد اثلالث القْتضائها عموم األ

 يف الرد:و

ذا تٌمت حنث فال يتصور احلنث ثانياً اال �ي تنتـ� و تتم وأ »ي تبطل ايلم�أ«:  هل قو«
 ].2/542 :محتارـرد ال[ .»نهر،  اتلكرار لغةخري النها غ� مقتضية للعموم وأبيم� 

 علم بالصواب أو اهللا 

 -هعفا اهللا عن -خدا نظر 
 .ق ه10/1/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

خانه  به   رود/تـو دیگر از من مرخصی  طالق بشمار می»  تو بر من روا نیستی «
 برو   پدرت 

 : فرمایند علماي دین در مسثله ذیل چه می
ر کسی به خانه تو بیاید تو دیگ کسی حرفی بزنی و اگر با : « شخصی به زن خود گفته

  میانوضوع را بـا عالمی دراین م ،افتد این اتفاق می» از من مرخصی و به خانه پدرت برو
کـرداند و   اند یک طالق واقع شده است و مقداري به مهریه اضافه گفته ،  گذاشته است

 . نکاح مجدد شده است
و مـن تو دیگر بر من روا نیستی  : « گذشته و شوهر به زن خود گفته  باز مدت چند ماه

اند و  ، باز نزد عـالمی رفته و زن نرفته خواهی برو  می ، خواهی بمان ، می خواهم تو را نمی
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 زن و شوهر اختالف شده و شوهر کند. باز بعد از مدتی بین  تواند رجوع  می ایشان گفته
 . کرده است کلمات را تکرار  مانند قبل همان

زن از   کند البته  از هم به زنش رجوعحال آیا امکان داردکه اگر شوهر مایل باشد ب
گفته نیت طالق وجود   که مرد به زن هایی  حرف خـانه شوهر بیرون نرفته و در تمام این 

 .  نداشته است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

خواهی  ، می خواهم تو دیگر از من مرخصی و به خانه پدرت برو من تو را نمی «باالفاظ 
، طالق  ام اگر قسم بخورد که من با این الفاظ نیت طالق نـداشته» اهی برو خو ، می بمان

» حرام نت عىلأ«چون مانند: »  تو دیگر بر من روا نیستی : « شود ولی با این الفاظ واقع نمی

 . شوهر بر خانم وي یک طالق بائن واقع شده است این بدون داشتن نیت طالق است بنابر
 باشد. مالک دو طالق دیگر می کند و آینده  تواند تجدید نکاح می

 ويف الرد:

�َح ما غلب يف العرف استعمالـه يف الطالق حبيث ال �ستعمل عرفاً « وقد مر أَنّ الرَصّ
إال فيه من أي لغة اكنت، وهذا يف عرف زماننا كذلك، فوجب اعتباره رص�اً كما أفىت 

 :محتارـرد ال[ .»..... الخمتأخرون يف أنت يلّع حرام ب�نَّه طالٌق بائن للعرف بال نية ـال

2/469.[ 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عنه عفا اهللا-خدانظر 
 .قه7/3/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 ، تو مثل خواهر و مادر منـی  : طالقی، طالقی به خانمش گفت

 : فرمایند علماي دین در مسـئله ذیل می چه
، تو مثل خواهر و  ، طالقی : طالقی گفت  نمشبه خا  و ناراحتی در حالت خشم   شخصی
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 ؟ کلمات مذکور چند طالق واقع شده است لطفاً بفرمایید با ،مادر منی

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 رجعی واقـع شده  دو طالق )  ، طالقی طالقی (  اولی در صورت مذکور از دو جمله 
مثل خواهر و مــادر «ا کلمه ، زیر الق دیگر واقع شدهاست و با جمله بعدي نیز یک ط 

را دارد اما در این   که احتمال احترام به خانم باظهار و یا طالق  کلماتی است از»  منی
و ناراحتی چنین  حالت خشم  الفاظ طالق در مسئله احتمال اول لغـو است زیرا با تلفظ 

 باشد. پذیر نمی احتمالـی امکان 
ظهار اطـالعی ندارند   از مفهوم   مردم عموم   زیرا که  اعتبار نیست  نیز قابل  دوم  احتمال 

این  ماند و ایقاع دو طالق صریح قبلی قرینه بر می باقی  لذا احتمال ثالث یعنی طالق
مذکور   بوده است نه چیز دیگر، بنابراین خانم  از این جمله طالق که منظور شوهر است

 . گشته است  بـر شوهر حرام شـده و  سه طـالق

  الدر:يفو

ْو «
َ
ْو ِظَهاًرا أ

َ
ا أ ِ�ّ بًِرّ

ُ
َّ ِمثُْل أ نِْت يلَعَ

َ
كنـاية  نه مانواه أل وقع َطالقًاصحـت نيته وَو�ِْن نََوى بِأ

 . »ي الرب يعنـي الكرامةأتع� االد� اال ينو شيئا أو حذف الاكف لغا وو

 : يف الشاميةو

مشاجرة ـذا اكن يف حال الإرادة الرب �نبيغ ان ال يصدق قضاًء يف او »نه كنايةأل«:  قوهل « 

 ].2/626 :محتارـرد ال[ .»هذكر الطالق او

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه20/5/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 مطلقه هستی اگر بدون اجازه من به خانه پدر و مادرت رفتی بـه سـه طالق 

 : لماي دین در مسئله ذیلفرمایند ع چه می
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گوید: اگـر بدون اجازه من به خانه پدر و مادرت رفتی تو به  شخصی به همسرش می
شود همسر همراه با  ر همسرش بیمار می ، پس از مدتی که پد سه طالق مطلقه هستی

روند و  روند و از آنجا هم به خانه پدر خانـم می رش جهت عیادت به بیمارستان میهشو
. حال حکم  گرفته است  این خبر ندارند که در زمان ماضی چه تعلیقی صورت هر دو از

 ؟  شرعی این مسئله چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب

در مورد شود زیرا همراه بردن خانـم دلیل بر اذن و رضایت شوهر  زنش طالق نمی
 . رفتن به خانه پدرش است

 : فـي اهلنديةو

سمع سائًال سأل فقال اعطي  نت طالق ثم أاال باذ� فلو قال هلا ان خرجت من ادلار  «
وجها من يله اال خبرإادلفع  مرأة ىلعـاكن السائل بـحيث التقدر ال للسائل هذه الكرسة فان
 ].1/438 :اهلندية[ . »اكنت تقدر تطلق انادلار ال تطلق باخلروج و

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 علمیه دار العلوم زاهدان دار االفتاء حوزه 

شود یا  به دیـدن تـلویزیون کرد آیـا شـامل ویدئو هم می طالق زن را معلق 
 خیر؟

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل می چه
، و منظور مـرد  کردي طالق هستی  گوید: اگر تو تلویزیون نگاه شخصی به خانمش می

 . ال بوده استفیلم سینمایی و سری، تماشاي  کردن  از نگاه
مان هکـردن این فیلم هم جزء  گرفته باشند آیا نگاه   اگر آن خانواده از خودشان فیلم

 خیر؟  شود یا گـفته مرد می 
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

شود و شوهرش  کند بر وي یک طالق واقع می  هاي تلویزیون نگاه اگر به برنامه
گیرد و از آن پس   نکه تجدید نکاح صورتکند بدون ای  تواند در عدت به او رجوع مـی

تواند  شوهر مـالک دو طالق خواهد بود ولی اگر در عدت رجوع نکرد بعد از عدت مـی
 او را بــا نکـاح مجدد ازدواج کند. 
شود  کـه توسط ویدئو از صفحه تلویزیون پخش مـی اما با دیدن فیلم خانوادگی خـود

گویند بلکه نگاه به تلویزیون   ویدئو، تلویزیون نمی گردد زیرا در عرف مردم به مطلقه نمی
باشد پس لفظ سوگند، ویـدئو  هاي ارسالی و پخش شـده غیر از ویـدئو می شامل برنامه

 شود.  را شامل نمی

 يف الدر: و

 .» اض االغر ىعلـ االلفاظ ال األيـمـان مبنية ىلع «

 يف الرد:و

مقاصد وانليات، احرتز ـال ىلع اإلغراض: أي ال) وقوهل:   اهللا : االيـان مشه ىلع سله («
  به عن القول ببنائها ىلع انلية.

مسَ�ّ وأما غرض احلالف فإن اكن ـفصار احلاصل أَنّ الُمْعترَب إنَّما هو اللفظ العر� ال
مسَ�ّ اعترب، و�ن اكن زائداً ىلع اللفظ فال يعترب، وهلذا قال يف تلخيص ـمدلول اللفظ ال

ملك يف ـ: و�العرف �ص وال يزاد حىت خص الرأس بما ي�بس ولم يرد الاجلامع الكب�
ْجنبية بادلخول ا

َ
. ومعناه أن اللفظ إذا اكن اعماً �وز ختصيصه بالعرف، هتعليق طالق األ

ْسواق، ـكما لو حلف ال يأ�ل رأساً فإنه يف العرف اسم ل
َ
ما ي�بس يف اتلنور و�باع يف األ

صفور و�وه، فالغرض العر� �صص عمومه، فإذا أطلق وهو رأس الغنم دون رأس الع
ْجنبية: إن دخلت ـينرصف إىل ال

َ
متعارف، خبالف الز�ادة اخلارجة عن اللَّْفِظ كما لو قال أل

ار فأنت طالق، فإنَّه يلغو، وال يصح إرادة ال ملك، أي إن دخلت وأنت يف ن�ايح و�ن ـادَلّ
معترب هو ـاء األيمان ىلع العرف معناه أن المتعارف ... ظهر لك أن قاعدة بنـاكن هو ال
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، و�ن اكن يف اللغة أو يف الرشع أعم من ـمقصود يف العرف من اللَّْفِظ الـمع� الـال مسَ�ّ
 ].3/78 :محتارـرد ال[ .»متعارفـمع� الـال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه3/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 با نامزدش خلوت صـحیحه داشته و دو بار کلـمه طالق را تلفظ کرده است 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
در رابطه با  از ناحیه خانواده زنم  که  باره مشکلی به تنهایی در  گوید من می شخصی 

انم جاري شد و بار کلمه طالق بر زب 2، در این حال  کـردم عروسی پیش آمده بود فکر می
از جمله  رکس سوال نموده هدر این فاصله  گذرد و  روز تاکنون مدت چندین ماه می از آن

را طالق  من او نیست و  که اون دیگر زن من  : گفتـم خانواده خودم و اقوام در جواب 
اند و مـن در جواب  آمده ام هم اکنون خانواده دختر براي معذرت خواهی پیش پدرم  داده
هاي اول  : حاال دیر شده و کار از کار گذشته است و دختر آنها در همان ماه گفتم رم پـد

و در عقد من بوده  که دخـتر آنها نامزد من  سال است 2که  ، ناگفته نماند طالق شده است
، عمل زناشوئی هرگز  ایم ولی بنابر عرف مردم هاي زیادي با هم خوابیده شب است و

 . انجام نشده است
 فرموده حل این مسـئله را بیان فرمائید. لطف

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 این دو طالق واقع شده است واید، بنابر خود خلوت صحیحه داشتهچون با نامزد 
 مهریه باید تکمیل اداء برد.

که عقد جدید با مهریه جدیدي  کنید الزم است  اگر بخواهید باز هم با هم ازدواج
 دیگر هستید.  طالق  یک   لک ما منعقد شود و آینده 
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 مختار:ـيف الدر الو

ت النسب وتأ�د الـمهر  ثبو .....يف  ء .اكلوط. اخللوة بال مانع حيٌس وطيب ورشيعو«
مة حرمة ن�اح األعدتها و سواها يف  ختها وار�ع أحرمة ن�اح والعدة و  وانلفقة والسك�

. كذا يف الشامية) بائن ي احتياطاً أ(  ع طالق �ذا يف وقوقها ومرااعة وقت الطـالق يف حو
 ].2/370 :مختار مع الردـالدر ال[ . »مخـتارـال ىعلـ  آخر

 علم بالصوابأواهللا 

  -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه5/5/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 سه طالق دادم من زنم را یک طالق و دو طالق و

 :  ذیل  لهمسئ در  دین  فرمایند علماي می  چه
 طالق و  که من زنـم را یک : « ) در حضور شهود گفت نامزدش همـسرش ( به  شخصی 

خیر؟ در  شود یا طالق ثالثه می زنش  مطابق فتوي حنفی  آیا»  دادم ق سه طال و  دو طالق
 رسد یا خیر؟ کامل به زوجه می آیا مهریه  صورتی که باهمسرش خلوت صحیحه نموده 

 م الصواباجلواب باسم مله

ایشان چون با نامزدش خلوت صـحیـحه نموده لذا بـر وي سه طـالق واقع شده و 
که در خلوت  باشد زیرا بـراي ایشان ازدواج مجدد آن زن بدون حالله شرعی حرام می

چه آنها را در یک لفظ نگفته بلکه جدا جدا گفته گردد اگر  واقع می  صحیحه هر سه طالق
تواند با شخصی دیگر  ) می یعنی سه حیض عدت ( م شدن از تما است و نامزدش پس

 ازدواج نماید.

 ويف الدر: 

ذلا لم عدة و ىلإنت باال و� ال أو غ�ه بأو مجل بعطـف أو خبـر أان فرق بوصف و «
 . »يقع اللك طوئة حيث  تقع اثلانية خبالف الو 
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 : ويف الشامية

طوئه يف لزوم موـا اكلهبـها فان  ـختـ�لو حكماً كـالـمي وأ »طوئة موـخبالف ال«هل:  قو«
 :محتارـرد ال. [»متقدمة بلقاء العدةـي يف مجيع الصور الأ»  حيث يـقع اللك«هل:  قوالعدة 

2/494.[  

 : ويف الدر

 ىما جرعقد انلاكح الـمـتأ�د بالتسليم و  -ي سبب وجوب العدة أ-وسبب وجو�ها  «
 ].2/650 :مختار مع الردـالالدر [ . »ي صحيحهأو خلوة أ�راه من موت 

 علم بالصوابأواهللا 

  -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه29/7/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 حضانت تا چه زمانی حق مادر است در صورتی که عصبه وجود دارد

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
کـه عمویش   خترهاست و یک وارثکه مادر د  کرد و سه دختر و زن  شخصی وفات

، در این صورت والیت و حق حضانت و نگهداري و نفقه  گذاشت  است از خود بجاي
 آنها تـا وقت استغناء به چه کسی تعلق دارد؟ 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

چه یک مسئله است و لکن باعتبار تحلیل و دقت نظر، : این مسئله به ظاهر اگر الجواب
 باشد.  یچهار مسئله م

 ؟ ل اینکه: آیا عصبه میت بر صغیرها والیت دارند یا نه او
 ؟ کیست  دوم: حق حضانت تا وقت استغناء صغیرها براي

شوند و  کسی رد مـی  : بعد از انقضاء مدت نگهداري و حضانت به جانب چه سوم
 گردد؟ والیت چه کسی ثابت می
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 ؟  ارم: آیا نفقه این صغیرها بـر چه کسی واجب استهچ
) ثابت  که این عـموي متوفی است : اقارب مذکر قوم متوفی ( اما حکم مسئله اول اینکه

 :  کتب معتبره فقه شریف است  است و دلیلش این عبارت

 : ولياءقال يف اهلندية يف باب األ

اذلكر يف حال ابلنت و و� هؤالء هلم والية االجبار ىلع -ن قال أ ىلإ -ثم العم الب «
 ].1/283 :اهلندية[ .»ذا جنا، كذا يف ابلحرإكربهما  الحمـا وهصغر

 مختار:ـقال يف الدر الو

 :مختار مع الردـالدر ال[ . » رقيقي الو� رشط صحة ن�اح صغ� و�نون وأهو و«

2/52.[ 
که   است  اما مسئله حضانت و نگهداري تا وقت استغناء و عدم احتیاج حکمش این

کسی از  گیرد و تا وقت و زمان استغناء  می  ران تعلقمادر آن دخت  نگهداري و حفظ به
 تواند. دستش کشیده نمی

 مخـتار:ـقال فـي الدر ال

 .»تثبت لالم اال�سبية«

 : قال يف الشامي

 :محتارـال مختار مع الردـالدر ال[ . »للودل قيل ا وظاهره ان احلق هل » متثبت لأل«:  هل قو«

2/687.[  

 : يف اهلندية قال و

كذا و اهلندية:[ .» مو بعد الفرقة األأالـناس حبضـانة الـصغ� حال قيام الـناكح  حقأ «

 ].4/367  :فتح القدير. 4/167 :رشحه البحر الرائقيف الكنز و

که بعد از استغنـاء و عدم حاجت صغـیرها بخدمت دیگـر کـه   و اما مسئله سوم
گیرد و  ه آنها تعلق مـیچه شخصی ب  شوند و حق و والیت می بـجانب چه شخصی رد
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، آنها مسترد بـه  کمال مخفی نماند که بعد از استغناء و  این شق مورد نزاع واقع شده، پس
 گیرد.  می بعم پدرشان شوند و حق، تعلق  می طرف عصبه و اینجا بطرف عم پدرش

 مختار:ـرد ال قال يف 

انفضت احلضانة فمن و ب أللصيب  ي�ن  ان لم : و واتلتارخانية منهاج واخلالصة ـيف ال«
 ].2/697 :محتارـرد ال. [»قربفاال االقرب   اه من العصبة او�سو

 عبارته:وكذا يف اهلندية و

 ]. 1/542 :اهلندية[ . »�لغت اجلار�ة فالعصبة أو�ما استغ� الغالم و  و بعد«

عم  کـه نفقه دختران باالي : یعنی مسئله نفقه پس باید دانست  رم و اما مسئله چها
 نفقـه داشته باشند. نداشته باشند و حاجت به  پدرشان واجب است اگر خودشان چیزي  

 مختار:ـقال يف الدر ال

 . » صغيـر أو انيث مطقاً   م  رحم �ر يضاً للك ذي أوجتب «

 قال يف رشحه:و

رد [ . »و زمنةأو صغ�ة، صـحيحة، أاكنت بالغة  قيد لالنيث أي سواء  »مطلقـاً «:  هل قو«

 :اهلنديةو  4/416 :فتح القديرو  4/209 :كذا يف البحر الرائقط کویته و 3/740 :محتارـال

1/567.[ 
 23/11/77غالم محی الدین غفرله  حرره االحقـر مولوي 

 جواب از داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

توانـند آنان را از آغـوش مادر جدا  نـمیاند  گانه بالغه نشده که دختران سه تا زمانی 
آنان نباشد و مأمون بر خویشتن   خطر مزاحمتی براي که در منزل عصبه هم   کنند بشرطی

که در آنجا عقد نکاح بسته با خود   تواند آنان را به شهري باشند. و در این مدت مادر می
نکاح  فو و غیر شایستـه و الیق مثل یا بافرد غیر ک تر از مهر کم ببرد و اگر آنان راهم با
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دهند نکاح دختران باطل است و اصالً منعقد نشده است و نزدیکی با آنان حرام و زنا 
 شود. محسوب می

 : يف اهلنديةو

هذا صحيح حق وأذا بلغت حد الشهود فاالب إ /عن مـحمد � نوادر هشام و«
يـقدم االقرب فاال  و�أفالعصبة �لغت اجلار�ة ما استغ� الغالم و...و�عد  هكذا يف اتلبي�

 ].101 :حكام الصغارأ. 1/542 :اهلندية[ . »كذا يف فتاري قاضيخان قرب 

 ،و�ن لم ي�ن هلا أب وال جد، ول�ن هلا أخ أو عم فله ضمها إن لم ي�ن ُمْفسداً «
لدر ا. [»و�ن اكن مفسداً ال يم�ن من ذلك و�ذا احل�م يف لك عصبة ذي رحم �رم منها

 ].2/697 :مع الرد مختارـال

ان مرصها و  ىلإتنتقل  لـها ان   ليس م االم أ ىلإوصلت احلضانة  م حىتاأل  ذا ماتتإ«
ا همـرأة يطلقـيف باب ال  كذا ذكر يف ادب القايض ،  خاصة م نما هو حق األإاكن العقد ثم 

ط 102 :الصغار احكام [ .»م مع الودل مذكور يف اجلـامع الصغ�م يف انتقال األ الالكزوجها و

 ].جدید

 يف الدر:و

ليس للمطلقة بائناً بعد عدتها اخلروج بالودل من ب�ة إىل أخرى بينهما تفاوت.... إال «
إذا اكن ما انتقلت إيله وطنها وقد ن�حها ثمة أي عقد عليها يف وطنها ولو قر�ة يف األصِحّ 

 .» ... و هذا يف االم

 يف الرد: و

مراد بانلاكح �َرّد الَعْقد، وأَنّ اإلشارَة بثمة ـأفاد أن ال »نهاأي عقد عليها يف وط«قوهل: «

للوطن، فال بد من جواز االنتقال إىل ابل�ة ابلعيدة من رشط�: كونها وطنها، و�ون العقد 
�ليع: واألول أصح، ألن  فيها. و� رواية اجلامع الصغ� اشرتاط العقد دون الوطن. قال الَزّ

 :محتارـرد ال[ . »اماً للمقام فيها عرفاً فال ي�ون هلا انلقلة إيلهاالزتّوج يف دار ليس الزت
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2/698.[ 

 يف الدر:و

و بغنب أأبيه ال يصح انلاكح من غ� كفـوء ب وي غ� األأهما مزوج غ�ـاكن ال ان و «
مـثل ـاكن من كفوء بمهر ال ان وهم صدر الرش�عة صح وهلما فسخه و  فاحش اصًال وما يف

ي الصغ� والصغ�ة خيار الفسخ بابللوغ أو العـلم بانلاكح بعده انت� أا ل�ن هلم، و صح
 . »ملخصـاً 

 يف الرد:و

�عة يف َمتْنه: وصَحّ إن�اح األب واجلد » ما«خرب عن » وهم«وقوهل: « وعبارة َصْدر الرَشّ
الصغ� والصغ�ة بغنب فاحش ومن غ� كفء ال غ�هما. وقال يف رَشْحه: أي لو فعل األب 

غ�ة حق الَفْسخ بعد ابللوغ، و�ن فعل أو  غ� والَصّ اجلد عند عدم األب ال ي�ون للَصّ
 ].2/331 :محتارـرد ال. [»هغ�هما فلهما أن يفسخا بعد ابللوغ ا

 : قال يف هامش رشح الوقايةو

مـا هاالصح بطالن ان�اح غ�ترب وفيه قول غ� مـعهذا ديلل يلع وجود الرواية وو «
 :محتار، امداد االحكامـنقالً من رد ال[ . ». انت�  كفوء من اصلهمن غ�بغنب فاحش و

2/325.[ 

 .» هال من القايض أب واجلد وانه ال�وز ذلك من غ� األ امجعوا ىلعو«:  يف اهلنديةو

 ].2/317 :حكامكذا يف امداد األ :اهلندية[

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه28/6/1420ارالعلوم زاهدان داراالفتاء حوزه علمیه د
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 نکاح دادن عصبه دختر را و تعیین مهریـه کم 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
که در اختیار او بود به نکـاح خود یا شخص دیگري در آورد و  اگر عصبه دختري را

 ؟ کرد، آیا این نکاح درست است یا نه اش را کم تعیین  مهریه

 لهم الصواباجلواب باسم م

ه را به  کسی دیگر از عصبه باشد و صغیر  که ناکح غیر از پدر و پدر بزرگ در صورتی
مثال اگر مهر  (  تر از مهر مثل دختر گذاشت کم اش  ازدواج غیر کفو او در آورد یا مهربه

منعقد   گذارد) این نکاح می تر ، پانصد هزار تومان یا کم مثل او یک ملیون تومان بوده
 گردد. نمی

 مختار:ـقال يف الدر ال

مزوج غ�هما أي غ� األب وأبيه ولو األم أو القايض أو و�يل األب... ال ـو�ْن اكَن ال«
ْصًال و�ْن اكَن من كفء و�َمْهر الِمثْل صح، 

َ
يصُحّ انِلّاكح من غ� كفء أو بغنب فاحش أ

م بانِلّاكح بعدهبرَشْط
ْ
مختار ـالدر ال. [»القضاء ول�ن هلما خيار الَفْسخ بابللوغ أو الِعل

 ].2/331 :مع الرد

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه28/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 طالق ثـالثه درحالـی که زن حامله است و حضـانت فرزندان 

 :  فرمایند علـماي دین در مسئله ذیل می چه
، سکنی  نفقه در یک دفعه بدهد و زن حامله باشد، مسئله   را سه طالق  که زنش کســی 

،  که غیر از حمل  ؟ قابل یادآوري است نفقه چه اندازه است و حضانت فرزندان آن و مبلغ 
 فرزند دیگري ندارد.
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

براي زن مطلقه تا پایان ایام عدت نفقه و مسکن بـر شوهر الزم است البته این زن 
 باشد.  می حامله است عدتش تا پایان مدت حمل چون

حضانت نوزاد بعد از تولد اگر پسر باشد تا هفت سالگی و اگر دختـر باشد تا نه 
با مادر است و نفقه و مسکن و اجرت شیر دادن نوزاد بر پدر در طول مدت الزم  سالگی 

اندازه اسـتطاعت  است اما مـبلغ هزینه بستگی به استطاعت مالی پدر نوزاد دارد که به
 مالیش باید نفقه را بدهد. 

 يف الفتاوي اهلندية:

رجعياً أو بائناً أو ثالثاً  اكن الطالق   السكـ��ستحق انلفقة و  معتدة عن الطالقـال «
كذا يف الدر . 1/557 :اهلندية[ . »كذا يف فتاوي قاضيخان  مـرأة أو لم ت�نـحامًال اكنت ال

 .]2/691 :مختار مع الردـال

 مختار:ـيف الدر الو

ذا لم ت�ن منكوحة وال معتدة البيه و� غ� أجرة إ�ستحق احلاضنة اجرة احلضانة و «
 .» كـما يف ابلحر عن السـراجية  نفقتـهارضاعه و

 : قال ابن عابدين

فع� هذا �ب ىلع األب ثالثة: »: ابَلْحر«قال يف  »و� غ� أجرة إرضاعه ونفقته«قوهل: «
مختار مع ـالدر ال[ .»نباليلة . ومثله يف الرُشّ هوأجرة احلضانة، ونفقة الودل ا أجرة الرضاع،

 ].2/691 :الرد

 يضاً:أيف الدر و

�ه �ستغ� عن النساء وقد �سبع و ي بالغالم حىتأحق به أو غ�ها أاحلاضنة اماً و«
غ� ...... و  ضحتي ي بالصغ�ة حىتأحق بها أم أو األب اجلدة ألاالم و.....و نه الغالبيفيت أل

 ].2/695 :مختار مع الردـالدر ال. [»�ه يفيت�شتـ� وقدر بتسع و هما أحق بها حىت
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 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 

 حق پرورش فرزندان   / حقوق زوجه بعد از طالق

 : ذیل فرمایند علماي دین در مسائل  چه می
 ؟ حقوق زوجه مطلقه بعد از طالق چیست -1
ترین آنها نه سال سن دارد از آن شوهر است یا  کوچک که  حق پرورش فرزندان  -2

 ؟ آنها را شوهر دارد یا زن  خیر؟ و مخارج و زندگی آینده و اختیارات
 کرده پاسخ سواالت فوق را عنایت فرمایید. لطف

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 شد.با بر شوهر واجب می  نفقه و مسکن زوجه مطلقه در ایام عدت

 يف البدائع:و

و�ن اكن الطالق ثالثاً أو بائناً فلها انلفقة والسك� إن اكنت حامًال باإلمجاع لقوهل «
ْوَ�ٰ  ُ�نَّ  �ن﴿ تعاىل:

ُ
ْ  لٖ َ�ۡ  تِ أ نفُِقوا

َ
ٰ  ِهنَّ َعلَيۡ  فَأ و�ن اكنت . ]6الطالق: [ ﴾لَُهنَّ َ�ۡ  نَ يََضعۡ  َح�َّ

 ].3/209 :بدائع الصنائع[ .»حائًال فلها انلفقة والسك� عند أصحابنا

آنها  و مخارج   پدرشان است  فرزندان بزرگ هستند لذا اختیار آنها در دست و چونکه 
 باشد. می نیز بر وي 

 يف الدر:و

واحلاضنة أما أو غ�ها أحق به أي بالغالم حىت �ستغ� عن النِّساء وقدر �سبع و�ه «
واية ُ�ْفىت ألنَّه الغالُب.... واألم واجلدة أحق بها ....  حىت حتيض أي تبلغ يف ظاهر الِرّ

ة  وغ�هما أحق بها حىت �شت� وقدر بتسع، و�ه ُ�ْفىت، وعن �مد أن احل�م يف األِمّ واجلَدّ
 .»كذلك و�ه يفىت لكرثة الفساد. ز�ليع
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 يف الرد:و

خالف  احلاصل ان الفتوي عـ�: و قال يف ابلحر بعد نقل تصحيحه »�ه يـفيتو«:  هل قو«
 ].2/696 :محتارـرد ال[ .» الروايةظاهر 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه4/2/1416داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 حق پرورش فرزندان  مسکن و نفقـه زوجه/  اختالف در وسایل خانه /

 : فرمایند علماي اسالم در مسائل ذیل چه می
ر و خواهران شـوهر نیـز سکونت دارند و زن هیچ اگر زنی در منزل شوهرکه ماد -1

ها و مورد اذیت و  استقاللی از خود ندارد و همیشه از طرف آنها در مظان اتهام و تهمت
تواند از شوهر تـقاضاي مسکن و مخارج جداگانه بکند یا خیر؟  گیرد، آیا می  آزار قرار می

ز آن شوهر اقدام نـکرد زن چکار که شوهر ثروتمند و توانگر است و اگر بعد ا در صورتی
 کند؟ 
 رود و تا زمانی اگر زن به خاطر اذیت بودنش در خانه شوهر به خانه پدرش مـی -2

ر بـوده و  که در خانه پد ماند، آیا نفقه روزهایی  که تکلیف آن روشن نگردد در آنجا می 
 گذشته فرزندان او بر شوهر واجب است یا خیر؟  نیز نفقه روزهاي

که دارد به مادرشان روزانه حتی  هاي خردسالی  هاي بچه ز شوهر جهت خواستهو نی
ها بر  کند آیا پرداخت ایـن قـرض دهد و همسر به حساب شوهر قرض می صد تومان نمی

که این زن در عقد شوهر  ، هشت سال است  شوهر واجب است یا خیر؟ نیز مدت هفت
تواند براي نفقه و مخارج  آیا زن می ،  دهدر آمده است و او تا حاال یک دست لباس نخری

 هاي گذشته ادعایی داشته باشد یا خیر؟ سال
برد  کند و در بال تکلیفی بسر می که زن در خانه پدرش سکونت می آیا تا زمانی - 3
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ر و مادر خود هکوچک را از او گرفته و به خوا هاي خردسال و شوهر حق دارد بچه
 تحویل دهد یا خیر؟ 

دوستان به  انـد یا فـامیل و که والدین زن به او داده هر حق دارد در وسایلیآیا شو -4
عنوان قسمتی از که شوهر به  اند یا طال و وسایلی او موقع عروسی به عنوان تحفه داده

 کند یا خیر؟ بدون رضایت زن تصرف است در آنها  مهریه به زن داده
منزل بوده و در دوران زندگی مشـترك که در  آیا در وسائلی از قبیل فرش و غیره   -5

 تواند ادعایی داشته باشد یا خیر؟ اند، زن می با مرد، در اختیار زن قرار داشته
 ؟ براي اثبات موارد باال گواهی چند نفر الزم است -6

 اجلواب باسم ملهم الصواب

تواند از شوهر منزل  می برد که زن در اذیت و آزار بسر می در صورتی -1ج 
 اي تقاضا کند. نهجداگا

 : يف التنقيحو

و احد من ألو اكن يف ادلار رٌضة  حاصله انه ) و/ي ابن اعبـدين الشامـيأ قول (أ «
 .» حد يوذيها كيفأان لم ي�ن ومرافق و  منها هل غلق  ذيها لم ي�ف بيتيؤ قارب الزوج أ

 ].1/251 :مختارـالتحرير ال، 1/71 :تنقيح الفتاوي احلامدية[

مسئوله با توجه به توضیـحات داده شده اعـطاي تسـهیالت الزم بـر  و در صورت
 ، لذا نباید شوهر این حکم را زیر پا بگذارد. شـوهر واجب است

توانند  گذشت آنها نمی شوهر هرگاه نفقه همسر و فرزندانش را نداد و مدتی  -:2ج 
که قبالً  مگـر در صورتیگیرد   گذشته را تقاضا کنند و به آنها چیزي تعلق نمی  نفقه ایام

اي تعیین نموده و یـا شوهر و همسر با رضـایت خود  قاضی و دادگاه براي آنها نفقه
 اند. مقداري را بـراي نفقه تعیین کرده
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 يف الدر:و

وانلفقة ال تص� ديناً إال بالقضاء أو الِرّضا أي اصطالحهما ىلع قدر مع� أصنافاً أو «
زم

ْ
 . »ه يشء، و�عده ترجع بما انفقتدراهم، فقبل ذلك ال يَل

 يف الرد:و

أي إذا لم ينفق عليها بأن اغب عنها أو اكن حارضاً  »وانلفقة ال تص� ديناً الخ«قوهل: «
 ].2/715 :محتارـرد ال[ .»مدةـفامتنع فال يطالب بها بل �سقط بميّض ال

است لذا کرده چونکه بـدون اجازه او بوده   شوهر قرض  که زن به حساب و چیزهایی
 .  االداء نیست ر واجب هبر شو
آنها  نـدارد که  باشد لذا شوهر حقی  می از آن مـادر  کوچک هاي  بچه  حق پـرورش  -ج

 را از مادر جدا کند.

 : يف اهلنديةو

و بعد الفرقة، االم اال ان ت�ون أحق انلاس حبضانة الصغ� حال قيام انلكـاح أ«
 ].1/541 :اهلندية[ . »الاكيفكذا  و فاجرة غ� مأمونة أمرتدة 

اند یا بعنوان تحفه و هدیه به او رسیده و یا جزء  که والدین زن به او داده اشیایی   -4ج 
 رضایت زن بردارد. را بدون   ندارد از آنها چیزي  اش هستند، شوهر حق مهریه

  ُمْسِلمٍ  اْمِرئٍ  َماُل  َ�ِلُّ  الَ «اند:  فرموده  اکرم نبی 
َّ
كنز العامل رقم [ .»ِمنْهُ  َ�ْفٍس  ِب بِِطي إِال

 ].1/202 :التلخيص احلبري للعسقالين، متهيد البن عبدالرب، 397 احلديث

استفاده گذاشته  و در خانه براي  خریده   را که شوهر از پول خودش  وسائلی  -5ج 
او  بهادعا در آنها ندارد البته اگر چیزي به طور هدیه   باشند و زن حق ، مال شوهر می است

 باشند. می است از آن زن داده و او را مالک قرار داده
دو نفر مـرد الزم است و در  هشهاد  )1( امات مذکور در سؤالهبراي اثبات ات -6ج 

 . کافیست بقیه موارد شهاده دو مرد و یا یک مرد و دو زن 
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 يف التنوير:و

لغ�ها من احلـقوق سواء و ... .. رجالنالقود.) بلقية احلدود و ي الشـهادةأنصابها (و «
تنوير االبصار مع [ . »امرأتانو رجل وأ....رجالن  و�لةو غ�ه كناكح وطالق وأاكن ماًال  

 ].4/412 :مختارـرشحه الدر ال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 حضانت بعد ازسن ده سالگی  حق 

 : ایند علماي دین در مسئله ذیلفرم می چه
مادر و دو پدر هستیم و   و ما از یک  شهید شده است  که بنده برادري بنام زید داشتم 

دختــر ده ساله از برادرم مانده   کـرده است و یک خـانم شهید با شخص دیگري ازدواج 
رادري از پدر که از پـدر شهید است و شهید ب تر داریم  ست و مـا نیز یک خواهر بزرگ ا

که حضانت این دختر ده ساله متعلق به  ) حال سؤال این است  مادرش دیگري است دارد (
؟ ناگفته نماندکه مادر من و شهید زنده است و مادر خانم وي فوت نکرده  کسی است  چه

 . است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

  ري و عمهزرگ پداز مادر ب رسیده است حق پرورش  سالگی  چونکه دختر به سن ده 
دختر که بـرادر شهید از طـرف پدر است   این االن بـه عمويوي ساقط شده است بنابر

 گیرد.  تعلق می

 يف الدر:و

تبلغ يف ظاهر الرواية   يأتـحـيض   للصغ� حىت  ي أو الب أحق بها أ اجلدة الٌم االم وو«
احدي عـشـرة مشتهاة �نت �ه يفيت وبتسع و قدرو �شت�   غ�همــا أحق بها حىت... و 
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 .»�ه يفيت لكثـرة الفسادم واجلدة كذالك وعن �مد ان احل�م يف األاتفاقاً... و

 يف الرد:و

بنت �سع فصاعداً مشتهاة اتفاقاً. »: منحـ�رمات ال«بل يف  »مشتهاة اتفاقاً «قوهل: «
قال يف  »و�ه يفىت«أي يف كونها أحق بها حىت �شت�. قوهل:  »كذلك«قوهل: ». ساحئا�«
واية» ابَلْحر«  :محتارـرد ال[ .»بعد نقل تصحيحه: وحلاصل أن الفتوى ىلع خالف ظاهر الِرّ

2/695.[ 

 يف الدر:و

 ].3/566 :مختار مع الردـالدر ال[ . »ا ان لم ي�ن مفسداً الخهو عم فله ضمأخ ألـها  «

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه25/7/1413ارالعلوم زاهدان داراالفتاء حوزه علمیه د

 حکم حضانت فرزندان

 : فرماینـد علماي دین در مسـائل ذیل چه می
باشد، از نـظر  است و داراي چند پســر و دختر می شخصی زن خود را طالق داده -1

 باشد؟ شرعی نگهداري و حضانت پسران و دختران تا چند سالگی به عهده مادر می
 باشد؟ الگی بر عهده مادر میدادن نفقه فرزندان تا چند س -2
تواند دختران و پسران را از دست مادر بگیرد و نــزد  در سن چند سالگی پدر می -3
 نگـهدارد؟ خود
یا مادر  اگر پس از گذشتن سن شرعی مادر از دادن فرزندان خودداري ورزید آ -4

 شرعاً حق جلوگیري فرزندان را دارد؟
با میل شخصی خود و یـا به حرف  ، اگر فرزندان پس از گذشتن مدت تعیین شده -5

خویشاوندان گـوش دادند و نزد مادر مـاندند و از آمدن نـزد پـدر خـودداري کردند آیا 
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 ؟ دادن نفقه به آنـها بر پدر الزم است
تواند فرزندان خویش را به زور و جبراً  با توجه به سؤاالت فوق الذکر آیا پدر می -6

 گیرد؟ و سرنوشت فرزندان را شخصاً بدست از مادر گرفته و نزد خودش نگهدارد 
اگر پدر قـبل از سن بلوغ دختر یا پسر را به عقـد کسی دیگر در بیاورد آیـا  -7

 توانند بعد از سن بلوغ عقد را فسخ نمایند؟ فرزندان می
تواند بدون رضایت آنـها با  چنانچه دختـر و پسر به سن بلوغ رسیدند پدر می -8

توانند عقد را فسخ  کـرد فرزندان می  کاري  دد و اگر چنینکـسی دیگر عقد آنها را ببن
 نمایند یا خیر؟ 

 تواند غیر از پدر شخصی دیگر را به عنوان وکـیل خویش تعیین آیـا دختر می -9
 ؟ کـند و بگوید پدر هیچکاره است 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

آن مادر  حق نگهداري پسران تا سن هفت سالگی و دختران تا بالغه شدن از -1
باشد و در صورت نبودن مادر و یا ازدواج مادر با شخص اجنبی حق مادر ساقط و به  مـی

گیرد و در صورت نبودن مادر بزرگ مادري حق   مادر مادر) تعلق می مـادر بزرگ (
 گیرد. ا تعلق میه نگهداري به مادر بزرگ پدري بچه

 فرماید: چنانکه عالمه شامی می

رد [ .»�ه يفيت�ستغ� عن انلـساء وقدر �سبع و بالغالم حىت يأحق به أاحلاضنة و «

 ].ط کویته695/2 :محتارـال

 فرماید:  و در جایی دیگر می

 :محتارـرد ال[ . »استغ�ذا عقل وإالغالم ب وبلغت اجلار�ة مبلغ النسـاء ضمها األ «

 ].ط کویته696/2
که ازدواج نمایند به   انیتا به سن بلوغ برسند و دختران تا زم دادن نفقه پسران  -2

 باشد. عهده پدر می
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حق نگهداري پسران پس از هفت سالگی و دختران بعد از بالغه شدن آنها از آن  -3
 .  پدر است

پس از گذشتن هفت سال بـراي پسران و بالغه شدن دختران اگر مادر از تحویل  -4
شوند و مادر  یل پدر داده میدادن آنها به پدر انکار نماید باالجبار از مادر گرفته و تحو

حق ندارد از تحویل دادن فرزندان به پدر آنها اباء کند و همچنین اگر خـود فرزندان 
 بخواهند پیش مادرشان بمانند این اختیار و حق را ندارند.

 كام يف الشامية:

ط 2/696و  2/641 :محتارـرد ال[ . »و انيثأاكن  ال خيار للودل عندنا مطلقاً ذكراً و «

 ].کویته
 . جواب سواالت پنج و شش در ضمن سوال چهار داده شده است

که قبل از رسیدن پسر یا دختر به سن بلوغ پدر و جد آنها را نکاح  در صورتی  -7ج 
 دهد بعد از بلوغ حق فسخ را ندارد اگر چه نکاح در غیر کفو باشد.

 يف الرد:و

�ـنون لزم انلاكح ان اكن كمعتوه و ن�اح الصغ� والصغ�ة جرباً ولو ثيباً للو� او «
 ].2/329 :محتارـرد ال [ . »و جداً الخأالو� اباً 

دیگر موجود باشند انکـاح اقوام مادر و  که پدر و یا جد و یا اولیاي عصبی  در صورتی
 باشد. یا خود مادر براي طفل جائز نمی

سیله وکیل او و یا که بسن بلوغ رسیده باشد و یا بو اگر بوسیله خود دختر در صورتی
. یعنی زن و مرد  گیرد و در کفو باشد، صحیح است اقوام مادري آن نکاح آن دختر انجام 

 .  با همدیگر از نظر سن و مال و تقوي و نجابت و دین مساوي باشند نکاح صحیح است
اگر در مقابل مهر مثل باشد اما اگر نکاحش در کفو نباشد بنابر قول مفتی به جایز 

تر از مهریه اقـوام پدري باشد  کم  اش اگر در مقابل مهر مثل نباشد بلکه مهریه نیست و
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کـند اولیاي او   پس اولیاي او حق اعتراض دارند و اگر شوهر از دادن مهر مثل خودداري
 فرماید: توانند با ارجاع بقاضـی نکاح را فسخ نمایند چنانکه در تنوبر االبصار می می

 .» ن عصـبة االعرتاض يف غ� الكـفو فيفسخه القايضذا اكإي للولـي أهل و «

 يف الرد:و

أي يف تزو�ها نفسها من غ� كفء، و�ذا هل االْعرتاض يف  »يف غ� الكفء«قوهل: «
رد [ . » مثل أو يفرق القايض الخـتزو�ها نفسها بأقل من َمْهر مثلها، حىت يتَمّ مهر ال

 ].2/322 :محتارـال

 صحيح  اجلـواب 

 ی هزیز مالزعبدالع
 االحقر عبدالحمید بزرگزاده 

 هذا هو احلق 

 عبدالصمددامنی 
21/11/1365  

 اجلواب صحيح

 دامنی  محمد ابراهیم 

 اجلواب صحيح

 یوسف حسیـن پور  محمد
 گشت   مدیر حوزه علمیه

 اشکاالت بنده خدا نظر بر فتوي مذکور

نه   است  شدن هشتهامادر تا وقت م نگهداري دختر براي  حق   -1سوال   در جواب
 . است /و فتوي بر قول امام مـحمد /، بنابر روایت امام محمد بلوغ
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 حق بها حيت �شت�أي يف كونـهما) أ اجلدة كذلك (م وعن �مد ان احل�م يف األو«
 . »الفساد ز�لـي  ة �ه يفيت لكرثو

 يف الرد:و

الفتوى ىلع خالف  أن بعد نقل تصحيحه: وحلاصل» ابَلْحر«قال يف  »و�ه يفىت«قوهل: «
واية  ].2/696 :محتارـرد ال[ .»ظاهر الِرّ

اجنبی   کردن مادر با شخص در صورت نکاح  «اند:  اب همین سوال فرموده و نیز در جو
هاست نه مطلقاً و  از صورت این حکم در بعضی » شود حق نگهداري مادر ساقط می

 : دلیل این ادعاست »محتارـرد ال«عبارت 

 يف الرد: و

غ�، فينبيغ للمفيت أن « وأنت علمت أن سقوط احلضانة بذلك دلفع الرضر عن الَصّ
ي�ون ذا بص�ة ل�ايع األصلح للودل، فإنه قد ي�ون هل قر�ب مبغض هل يتم� موته 
و��ون زوج أمه مشفقاً عليه يعّز عليه فراقه ف��د قر�به أخذه منها يلؤذيه و�ؤذيها أو 

وقد ي�ون هل زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج أمه  يلأ�ل من نفقته أو �و ذلك،
األجنيب، وقد ي�ون هل أوالد �ىش ىلع ابلنت منهم الفتنة لسكناها معهم، فإذا علم 

مفيت أو القايض شيئاً من ذلك ال �ل هل نزعه من أمه، ألن مدار أمر احلضانة ىلع نفع ـال
غ� مأمون� ىلع نفسها أو ماهلا ال  وقد مر عن ابلدائع: لو اكنت اإلخوة واألعمام ،الودل

 ].2/694 :محتارـرد ال[ .»�سلم إيلهم

د بعد از هد اگـر پدر یا جد آنها را نکاح «  : که مجیب فرموده است   -7در جواب سؤال 
  مشروط به این شرط است . لیکن در این صورت لزوم نکاح  » بلوغ حق فسخ را ندارند الخ

اختیار یقینی  ت سوء اختیار نباشند یا در همین صور که پدر و جد مـعروف به سوء
 متحقق نشود.
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 مختار:ـيف الدر الو

لم يعرف منهما سوء  ولزم انِلّاكح ولو بُغنْب أو بغ� كفو إْن اكن الو� أباً أو جداً «
 . » �ْن عرف ال يصُحّ انِلّاكح اتِّفاقاً الخاالْختيار و

 : نوشته است /یعاهر الفقه موالنا مفتی محمد شف و در جو
که در همین صورت سوء  اگر چه پدر معروف به سوء اختیار نـباشد لکن یقین شود «

 .  » اختیار شده
که   مجیب خیلی اختصار کرده زیرا در این صورت تفصیل است 2در جواب سؤال 

غ صالحیت کسب را پسر و دختر از خود مال دارند یا خیر؟ و در صورت ثانی بعد از بلو
  یا خیـر؟دارند 

 يف التنوير:و

اكنيث مطلقاً  �ذا جتب لودله الكب� العاجز عن الكسب الفق� و  جتب انلفقة لطفله «
 ].ط کویته2/729 :محتارـتنوير االبصار مع رد ال[ .» الخ

 علم بالصوابأواهللا 

 -نهعفا اهللا ع-خدانظر 
 .قه21/12/1365داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

چگونگی تقسیم وسائل  ت فرزند کوچک در صورت ازدواج مادر /حق حضان
 خانه بین همسر و شوهر

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل می چه
کوچک یک و نیم ساله از وي مانده  کـرده و یک پسر  پدرم چند وقت قبل وفات -1

عی . حال پدر بزرگ مـادري مد ، مادرم ازدواج کرده است است و پس از وفات پدرم
که حق پرورش این بچه با من است و ما بـرادران نیز همین ادعا را داریـم و در   است

 . ضمن مادر بزرگ مادریش نیز در قید حیات است
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 ؟ کیست  لطفاً بفرمایید شرعاً حق پرورش این فرزند از آن
 وسائل خانه و اموال متروکه پدرم چگونه تقسیم شود؟ -2

 اجلواب باسم ملهم الصواب

م به مادر بزرگ  که پرورش فرزند مرحو شود در مورد مسئله اول عرض می -1
 گیرد.  مادریش تعلق می

 يف الدر:و

 أن ت�ون مرتدة....أو مزتوجة بغ� �رم الصغ� ثم  ) لألمٌ  أي احلضانة تثبت (و «
ٌ

....اال
  ].2/688 :مختارـالدر ال[ . »ام االم

اش مطابق  متروکه مرحوم بین ورثـه شود اموال و در مورد مسئله دوم عرض می -2
بق عرف فیصله شود یعنی آنچه  شود و دیگر وسائل خانه مطا شریعت تقسیم می

گیرد و آنچه مخصوص مرد است به ورثه مرد تعلق  مخصوص زنان است به زن تعلق می
گیرد و آنـچه که براي استفاده زن و مرد صالحیت دارد، زن اگر در مورد آنها ادعا   می
یعنی قسم بخورد که آنها مال من  گیرد ( وي پس از قسم خوردنش تعلق می  د بهدار

 . هستند)

 : رشحهويف التنويـر و

ُ مع يمينه «
َ

ّ َواِحٍد ِمنُْهَما ِ�يَما يَْصلُُح هل
َقْوُل ِللُكِ

ْ
َيِْت فَال

ْ
وَْجاِن يِف َمتَاِع ابل َو�ِْن اْختَلََف الَزّ

الح لـهما... (و  مشلك) ـ�ن مات أحدهما واْختلف وارثه مع اليح يف الالقول لـه يف الَصّ
الح لـهما (فالقول) فيه لليح  .» الَصّ

 يف الرد:و

ي أن القول للك أما مر، محوي  مشلك ىلعـغ� ال  واجلواب يف» مشلكـال يف  «:  قوهل«
ـيق ، درمنت ذ ال يد للميتإي بيمينه أ» ل فيـه لليح فالقو« : قوهل منهما فيـمـا �تص به ط 

�قوم ورثته مـقامه موت وـمااكن قبل ال خر فـهو ىلعاليصلح لآلا وهاما ما يصلح الحدو
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 ].374تا 1/371 :مختارـمحتار عيل الدر الـتكملة رد ال [ . »، عيـ� فيه

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه7/9/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ت و پرورش فرزند از آن کـیست حق حضان

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل می چـه
 ؟ الـف: حق حضانت فرزند بترتیب براي چه کـسی است

 گیرد؟  می به مادر تعلق حضانت پسر بچه و دختـر بچه تا چند سالگی  حق  ب: 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 : رشحهقال يف التنوير و

فاجرة فجوراً يضيع الودل به   مرتدة  ن  لو بعد الفرقة اال ان ت�وتثبت لالم و احلضانة  «
و ابت أترتك الودل ضائعا... أو مزتوجة بغ� �رم الصغ� لك وقت و ج  مونة بان ختر غ� مأو أ

 .»بيته �ـاناً  ي ترأالعمة تقبل ذلك ب معسـر واحلال األو ان تر�يه �اناً 
ي  ها در صورت دارد و  حضانت به مادر تعلقشود که حق  از عبارت باال معلوم می

 گردد. می مادر ساقط   ل حق حضانتذیـ
 )  العیاذ باهللا ( مادر مرتد شود. -1
فرزند   فجوري باشد که خطـر فسـاد اخـالقی براي مادر مبتالي چنان فسق و -2

 باشد. وجود داشته 
گذارد و  می شود که مادر در نگهداري فرزند امین نیست مثالً بچه را  احساس -3

 بچه وجود دارد. رود بطوریکه احتمال خطر بـراي  بیرون می
البـته در این  مـحرم بچه باشد ازدواج نماید،   که غیـر ذي رحم اي  مادر با بیگانه -4

چه اگر  تر است مهربان  اگر شوهر مادر از دیگران صورت قاضی مفتی باید بنگرد چنانکـه 
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جدا شدن از  بچه در صورت   هد که ر تشخـیص دبیگانه هم باشد در این صورت مفتی اگ
 گردد در چنین صورتی نباید او را از مادر جدا کند. می مـادر متضرر

 يف الرد:و

غ�، فينبيغ للمفيت أن  « وأنت علمت أن سقوط احلضانة بذلك دلفع الرضر عن الَصّ
� موته ي�ون ذا بص�ة ل�ايع األصلح للودل، فإنه قد ي�ون هل قر�ب مبغض هل يتم

مفيت أو القايض شيئاً من ذلك ال �ل هل ـو��ون زوج أمه مشفقاً عليه... فإذا علم ال
 ].ط کویته2/694 :محتارـرد ال. [»نزعه من أمه، ألن مدار أمر احلضانة ىلع نفع الودل الخ...

کند و پدر بچه نـیز  اگر مادر بچه حاضر نشودکه بچه را بـدون اجرت نگهداري   -5
 کند. اجرت نگهداري  بچه را بدون   وي از محارم  اشد یکی تنگدست ب

و حق حضانت دختر تا سن نـه  که حق حضانت پسر تا سن هفت سالگی   باید دانست
 . مادر است متعلق به  سالگی 

�ستغ� عن النساء وقدر  ي بـالغالم حىتأو غ�ه أحق به ألعاضنة اٌما  الو « و يف الدر:

�مد ان احلـ�م يف   عنحتيض و بالصغ� حىت  يأحق بها أ اجلدة  و ماأل�سبع و�ه يـفيت و
 .» اجلدة كذالكاالم و

 : /قـال ابن عابـدين الشامي

ل تصحيحه ابلحـر بعد نق �ه يفيت قال يف  و��شت حق بها حىتأا هكون  ي يفأ«
 ].2/696 :محتارـرد ال[ . »ظاهر الرواية خالف   ىلع الفتوي   الـحاصل انو

نـیز تـا سن  حضانت   کسی دیگر باشد حق کننده غیر از مادر و مادر بزرگ  ربیت اگر ت
 دارد.  وي تعلق به  نه سالگی 

 الدر: قال يف

 ].2/695 :محتارـرد ال[. »قدر بـتسعو �شت�    حق حىتأما هغ�و «

 علم بالصواب أواهللا 
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 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه21/11/1419ان داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهد

 حضانت و ازدواج دختران نابالغ  حق

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
از خواهران خود را که  از نامادري خویش دارد و یکی  )  نابالغ شخصـی سه خواهر (

، مادر دختر  است بـعد از این جریان اله بوده به نکاح فردي دیگر دادهس 11 - 12تقریباً 
،  این نکـاح نبوده و در ضمن دختر بتبعیت مـادر راضی به این ازدواج نیست راضی بـه

دارند که براي جلوگیري از فحشاء و خداي نکرده مسائل دیگر دوران  برادران اظهار می
اند و کارشان ایرادي ندارد و تا کنون مخارج دختران را بـرادرانشان  ، دختر را داده جوانی

خواهد دخترانش را از شهر  دانستند و مادر می را وارث او می انـد و خود پرداخت کـرده
دهد مانع از این عمل  خارج و به جاي دیگر منتقل کند، آیا شرع به برادران اجازه می

 شـوند؟ لطـفاً حکم شرعی را بیان دارید.

 اجلواب باسم ملهم الصواب

باشند. لذا  وي می ، برادران بزرگ ولی نکاح دختر نابالغ در صورت نبودن پدر و پدر
اگر برادرش در جاي مناسبی با مهر مناسبی نکاح دختر را انجام داد، نکـاح منعقد شده اما 

  که با همان شوهر ادامه زندگی دهد یا نکاح را فسخ دختر بعد از بالغ شدن اختیار دارد
کردن آثـار بلوغ   که بمحض احساس نمودن و مشاهده  اینست کند و روش فسخ نکاح 

. و بعد به دادگاه مراجعه نماید تا حاکم  یش چند نفر بگوید: این نکاح را قبول ندارمپ
 کند.   را فسخ شرع آن

 : يف اهلنديةو

اجلد ب واأل ان زوجهما غ�د فال خيار هلما بعد بلوغهمـا واجلب وفان زوجهما األ « 

يب أهذا عند سخ وانلاكح وان شاء ف ذا بـلغ ان شاء اقام ىلعإفللك واحد منهما اخيار 
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 . » �شرتط فيه القضاء خبـالف خيار العتق كذا يف اهلدايةو /�ـمـدو /حنيفه

 ].1/285 :اهلندية[

که ایران وطن اصلی آنها نیست و قانوناً حق اقامت در ایـران را ندارند،   و از آنجایی
اح انجام گرفته که بین پدر و مادر دخترها عقد نک  لذا از پاکستان و افغانستان در هر جایی

 ها را انتقال دهد. تواند به آنجا بچه مـادر می

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه4/5/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العـلوم زاهدان 

 نفقه زنی که شوهرش مفقوداالثر است

 : رمایند علماي دین در مسئله ذیلف چه می
سال پیش به پاکستان رفته و از او هیچ اطالعی در دست فـرزندم بنام زید حدود ده 

گـاهی در خانه  نـدارم و فرزندم متاهل بوده و یک فرزند نیز دارد همسرش در این مدت 
و خرج چهار سالی را   ، حال برادران وي نفقه اش رفته است ما بوده و گاهی نزد خانواده

 گیرد یا خیر؟  عاً به آنها چیزي تعلق میکه عروسم در خانه آنها بوده تقاضا دارند، آیا شر

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

گذشته را بنمایند که   هاي توانسـتند تقاضاي نفقه سـال برادران عروس شما زمانی می
نمود یـا اینکه دختربا شوهرش قرار داد  قاضی براي وي مبلغی را به عنوان نفقه تعیین مـی

گذشته به آنها چیزي تعلق  هاي  یست از نفقه سالکه چنین ن  گذاشتند. حال نفقه می
 گیرد.   نمی

 : /رشحه للحصـكفيويف التنوير و

و أقدر مـع� اصنافاً  ي اصطالحهما ىلعأو الرضاء أيناً اال بالقضاء  انلفقة ال تص� دو «
 . » دراهم
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 يف الرد:و

عنها أو اكن حارضاً أي إذا لم ينفق عليها بأن اغب  »وانلفقة ال تص� ديناً الخ«قوهل: «
بأن يفرضها القايض  »إال بالقضاء«مدة قوهل: ـفامتنع فال يطالب بها بل �سقط بميّض ال

 ].2/715 :محتارـرد ال[ . »نهر«صنافاً أو دراهم أو دنان�. عليه أ

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدانظر 
 .قه21/7/1420ار العلوم زاهدان  دار االفتاء حوزه علمیه د

 ئید و من نکنم  اگر شما کاري بگو گوید زنم سه طالق  به دوستش می

 مسئله: در این  دین   فرمایند علماي می چه 
مـن دوست  «از این دو نفر به دوستش گوید:   دوست هستند یکی  دو نفر با هم خیلی

چنین  و یا»  من به سه طالق اگر شما هر حرفی بگـوید من نکنم باشم زن  حقیقی شما می
شما زن  « گوید:  ، دوستش فوراً می » که شما بگویید من نکنم  هرکار و یا چیزي «گوید:  می

 .  »خود را طالق دهید
 شود یا خیر؟ اگر واقع ندهد بر زن ایـن فرد طالق واقع می  حال بفرمایید اگر طالق

 گردد؟ می واقع  وقت شود چه  می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

گردد زیرا حالف  شود و بر زنش طالق واقع نمی نمـی االن حانث  در صورت مذکور
این ، بنابر گفته  بلکه مطلقاً»  است  اگر فوراً به حرف شما نکردم زنم طالق «نگفتـه که 

طالق   خواهد طالق دهد یک دهد یا سال دیگر، و اگر االن می امکان دارد فردا طالق 
که شما همسرتان را طالق ثالثه  ادان او نگفته کند زیرا دوست ن صریح دهد و بعد رجوع 

که یک طالق صربع به همسرش   بري شود کافی است ید، لهذا براي اینکه از یمین هد
 کند.  بدهد و بعد رجوع 

 



 وايمحمود الفتا  1022

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه1410/رمضان/21داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

گذارد اگر همسرش براي  اي سکونت نمی در خانه برقسم خورد همسرش را 
 تر از آن بیاید یک روز یا کم

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
کردن گذارم.   که زنم را در این خانه براي زندگی شخصی به طالق ثالثه قسم خورده 

دیگري، تر و یا سکونت نمودن در منزل  روز یا کم  آیا در صورت آمدن زنش براي یک
 گردد یا خیر؟ شود و بر همسرش طالق واقع می این شخص حانث می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

گذارم   کردن در این خانه نمی در این مسئله چونکه شوهر گفته همسرم را براي زندگی 
لذا بعد از بیرون شدن اگر بقصد سکونت نیاید بلکه اراده زیارت و مالقات را داشته باشد 

ولی اگر به  ،نامند آمدي را سکونت نمی شود زیرادر عرف چنین رفت و ع نمیطالق واق
چه براي شود اگر لین وهله طـالق واقـع مینیت سکونت و ماندن در آن منزل بیاید در او

 چـند لحظه هم باشد.

 يف اهلندهية:و

م ج باهله ومتاعه ث ) فخر اس�ن هذه القر�ةال  ( اندرین ده نباشم:  قالولو حلف و «

لك فعل يمتد ال يبطل ايلـم� فيه بابلـر كذا فـي خزانة   �ذلكاكن حانثاً و اعد وس�ن 
ياماً يلنفل أو ليس�ن أذا اعد للز�ارة إاما ذا اعد للسك� والقـرار وإ، قالوا هذا  مفت�ـال

ار ي�تيف �سك� ساعة  ذا اعد للسكـ� والقر�ه ال السكـ� ال �نث يف يمينه ومتاع
 ].2/76 :اهلندية[ . » محيطـكذا يف ال �شرتط ادلوام عليه  الللخث و

  و چونکه سوگند شوهر بر منزل مشخصی بوده است لذا اگر در منزل دیگري سکونت
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 چه در همان شهر باشد.شود اگر میاختیار کند حانث ن

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه7/6/1416داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 



 
 

 کتاب الرٌضاع

هاي دیگر او را ازدواج  تواند نوه که از مادر بزرگ شیر خورده نمی  اي نوه
 نماید

تواند با فرزندان  . آیا این نوه می است دههایش را شیر دا : مادر بزرگی یکی از نوه سؤال
 هاي خود ازدواج کند؟ خاله

توانند با  اهران نسبی شیرخورنده میدر صورتیکه نتواند ازدواج کند آیا بـرادران و خو
 هاي خود ازدواج نمایند؟ فرزندان خاله

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کند   هاي خـود ازدواج تواند با فرزندان خاله اي که از مادر بزرگ شیر خورده نمی نوه
هاي او  گیرد و فرزندان خاله زیرا شیرخوار فرزند رضاعی مادر بزرگ خود قرار می

 باشند. شیـري) او می ه رضاعی (خواهرزاد

 فی الدر:و

 . »خودل ودلها النه ودل األرضـعتها وأودل مرضعتها أی اللىت الحل ب� رضيعة وو «

 ].2/443 :مختار مع الردـالدر ال[

 . ها درست است در صورت دوم ازدواج برادران و خواهران او با فرزندان خاله

 الدر: يفو

 أخت أحتل و«
ً
 ].2/442 :محتارـد الر[ . »خيه رضااع

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 شود  کودك رضاع ثابت نمی پستان در دهان  با گذاشـتن 

، آیا  که شیـر نداشته  : پیرزنی هشتاد ساله نوه خود را پستان داده و مدعی است ال سؤ
 ا خیر؟شود ی رضاع ثابت می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که   شود زیرا پیرزن خودش مدعی است در صورت مذکور حـرمت رضاع ثابت نمی
 . شیر نداشته است

 الرد: يفو

 : لم ي�ن يف ل اشتهر ذلك بينهم ثم تقواكنت تعطى ثديها صبية و : امرأة  � القنيةو «
هتها، جاز البنها أن يزتوج بهذه لم يـعلم ذلك اال مـن جثدی لنب ح� القمتها ثـدی و

 .  . ط هالصبية ا
االرتضاع ال تثبت احلرمة  يشكت فـلو ادخلت احللمة ىف ىٌف الصـىب و:  الفتح �و
 ].2/439 :محتارـرد ال[ .» كبالش

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه3/4/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 کردن شیر با داروي گیاهی ط مخلو

که بکر کوچک بـوده از پسـتان خـود شـیر دوشیده و با  : زنی بنام زینب زمانی  ال سؤ
خواهد با دختر بکر  است حـال پسـر زیـنب می گیاهی مخلوط کرده و به بکر داده  داروي

 ؟ کند آیا شرعاً درست است یا نه ازدواج 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که اگر شیر غالب باشد. حرمت رضاع ثابت شده و   مذکور حکمش اینستدر صورت 
ازدواج بین فرزند زینب و دختر بکر جایز نیست و اگر دارو غالب باشد حرمت رضاع 
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 . گردد و ازدواجشان جایز است ثابت نمی
) شیر  ، رنگ بو، طعم گانه ( منظور از غالب شدن دارو اینست که یکی از اوصاف سه

 .متغیر شود

 : فی اهلنديةو

 ماء أو بادلواء أو بلنب ابلـهيمة فـالعربة للغالب كذا يفـمرأة بالـلو خلط لنب الو«
انلهر الفائق وتفس� الغلبة أن يری منه طعمه  أو جامد كذا يف �ذا ب�ل مائع . و الظه��ة

عند وتغ� اللون والطعم  /يوسف ىب أقيل الغلبة عند شياء وحد هذه األأر�ه أو ولونه و
 ].1/344 :اهلندية[ . »الرساج الوٌهاج اخلراجه من اللبنية كذا يف/�مد

 علم بالصـواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه14/5/1419دار االفتاء حـوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 دهد گواهی می  بر شـیردهی یک زن

 : فرمایند علماي دین اسالم در مسئله ذیل چه می
اند و زنی  کوچکی به نام همدیگر بوده نام فاطمه و پسري بنام ابراهیم ازدختري ب

 م ازدواج کنند؟ه، آیا درست است که با  مدعی است که این هر دو را شیر داده
 .  کسـی دیگـر گواه نیست  که بر این شیر دادن غیر از همین زن  الزم بتذکر است

تواند با برادر این شخص که با آن  ، آیا این دختـر می اگر ازدواجشان درست نیست
 کند؟ ، ازدواج  شیر خورده
 تر خواهر رضـاعیش را ازدواج کند؟ تواند خواهر کوچک تواند آیا این پسر می اگر نمی

 اجلواب باسم ملهم الصواب

توانند که  یم گـواه شـرعی وجـود نـدارد، پس میهچونکه بر شیر دادن فاطمه و ابـرا
 . اما اجتناب بهتر است کنند. با هم ازدواج 
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 اما دو صورت باال جایز است و هیچ اشکال شرعی ندارد.

 الدر:ی فو

 . »عدتل�� شهادة عدل� أو عدل وو مالـحجته حجة ال والرضاع  «

 الرد: يفو

ن أو اك أفاد أنه ال يثبت خبرب الواحد امرأة أی من ارجال و» � شهادة عدل�و«:  قوهل «

رد [ . » رضاع اخلانية ما يفـانلهاية تبعاً لالاكىف و �ه رصح يفبعده و رجًال قبل العـقد أو

 ].2/448 :محتارـال

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ق ه10/5/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 نصاب گواهی در شیردهی

 : فرمایند علماي دین اسالم در مسئله ذیل می چه
خاله  دهد و مریم ( ، زینب را شیر می کند و مریم خاله زینب ه مادر زینب فوت میفاطم

است در ضمن  مان پسري به نام حسن را شیر دادهدختر) ادعا دارد بعد از چندین زای
ام و مادر بزرگ  گوید: پسر مذکور بنام حسن را در ظرفی شیر داده نامادري زینب می

کند. در چنین صورتی آیا ازدواج این پسر با  انکار می زینب این قول نامادري را به شدت
 این دختر جایز است یا خیر؟

 اجلواف باسم ملهم الصـواب 

گواه شرعی   در صورت باال اگر خاله زینب بنام مریم بر شیر دادن به زینب و حسن
ا است ی گواهی دهند که آنها را شیر داده : دو مرد یا دو زن و یک مرد داشته باشد یعنی

گواهی دهند  اینکه بر شیر دادن نامادري زینب به حسن دو نفر مرد یا یک مرد و دو زن 
 . پس نکاح دختر با پسر درست نیست و گرنه درست است
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 الدر: يفو

 مختارـالدر ال[ . »عدتل�و� شهادة عدل� أو عدل و  مالـحجته حجة ال والرضاع  «

 ].2/448 :مع الرد

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -ا نظر خد
 .قه13/5/1419ار العلوم زاهدان  دار االفتاء حوزه علمیه د

 نصاب الزم براي ثبوت شیردهی

. پس از انجام  : بنده زید دخترم را چند ماه پیش به عقد آقاي اکبر در آوردم سؤال
 : در زمانی که آقاي اکبر کوچک گفت مراسم عقد بعد از سه شب ناگهان همسرم به من 

بوده مریض شده است و من همراه مادرش به بیمارستان رفتم و شب بعنوان باالسري در 
کرد من از  ، در همین زمان بچه گریه می ، و مادرش به خانه برگشت بیمارستان ماندم

، هنگام عقد نکاح این  ادم کرده به او د پستانم شیر دوشیده و داخل شیشه شیر خوري بچه 
 مطلب در ذهنم نبود.

 گرفته آیا صحیح است یا خیر؟   که انجام که عقد مذکوري  ؤال اینستس

 اجلـواب باسم ملهم الصواب

. و پس از عقد  ثبوت شیردهی شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن الزم است  براي
 باشد. ) به تنهایی معتبر نمی مرضعه (  نکاح قول شیر دهنده

 :  رشحهالتنوير و يفو

 . » عدتل�مال و� شهادة عدل� أو عدل وـ) حجة ال عأی الرضا حجـته (و «

 : الشامية يفو

 ].2/341 :محتارـرد ال[ . »... . الخ مرضعةـحداهما الألو و«
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 علم بالصوابأاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه8/1/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 تعداد گواه براي اثبات رضاع

 : اسالم در مسئله ذیل  د علماي دینفرماین چه می
، که برادر مهدي بنام بکـر از وي شیر خورده است حال مهدي  مهدي همسري داشته

، فقط یک زن به عنوان  خواهد دختر خود را در نکاح پسر بکر در بیاورد و بر شیردهی می
 شاهد وجود دارد، آیا نکاح مذکور درست است یا خیر؟ 

 اباجلواب باسم ملهم الصو

جا  . و در این مرد و دو زن الزم استبراي اثبات حرمت رضاع دو گواه مرد یا یک 
و نکاح پسـر بکر با  ،گردد دهد حرمت رضاع ثابت نمی می گواهی  چونکه فقط یک زن

گفتارش  دهد طـرفین بر گواهی می که  اما اگر همان زنی  ،باشد دختر مهدي جایـز می
مایل به تایید او هست احتیاط در این است که چنین نکاحی یقین و اعتماد دارند و لبشان 

 . را انجام ندهند و اگر انجام دادند جایز است

 الدر: يفو

مختار ـالدر ال[ . »عدتل�) و� شهادة عدل� أو عدل و مالـحجته حجة ال والرضاع (  «

 ].2/448 :مع الرد

 :  يف اهلنديةو

وجد ،  �أخذ باثلقةو� ان يت�ه و، فـاأل انه صادققلبه  وقع يفمخرب واحداً وـان اكن الو«
 ].1/347 :ةاهلندي[ .» محيطـال كذا يف ال �ب عليه ذلك االخبار قبل العقد أو بعده و

 علم بالصواب أو اهللا 
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 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه14/6/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 جگواهی بر شـیردهی بعد از ازدوا

ام البته من  : همسر آقاي زید بنام هنده را من شیر داده گوید که خواهر بزرگ زید می
ام و کسی دیگر از این  که من شیر داده  که در آن وقت بچه چند ساله بوده است  دانم نمی

 ماجرا اطالعی ندارد.
 ؟  آیا نکاح زید با همسرش درست بوده است

 الـجواب باسم ملهم الصواب

داند  باشد و بطور دقیق هم نمی ذکور چون این شهادت بعد از ازدواج میدر صورت م
 . ، شهادت این زن معتبر نیست که چند ساله بوده

 مختار:ـالدر ال يفو

 .» عدتل�) و� شهادة عدل� أو عدل و مالـحجته حجة ال والرضاع ( «

 الرد: يفو

أو  ثبت خبرب الواحد امرأة اكنأفاد انه اليأی من ارجال و »� شهادة عـدل�و«:  قوهل «
رد [ . » رضاع اخلانية ما يفـانلهاية تبعاً لالاكىف و �ه رٌصح يف، و رجًال قبل العقد أو بعده

 ].2/448 :محتارـال

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه5/11/1417دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 رضاعی و روش تفریق بین آنهاازدواج با دو خواهر 

. و زید اول هنده را در عقد  کریم شیر خورده است  : هنده از مادر زینب بنام سؤال
 . کرده است  نکاح خود در آورده و سپس زینب را نکاح

 باشد، صحیح است یا خیر؟  که همسر دوم او می آیا عقد زید با زینب 

 باسم ملهم الصواب   اجلـواب

که هنده از مادر زینب شیر خورده  گواهی دهند  د یا یک مرد و دو زناگر دو نفر مر
چه زمان شیر خوارگی اگر ،است در این صورت نکاح زید با زینب منعقد نگشته است

 یکی نباشد. 

 الدر: يفو

 :مختارـالدر ال[ .» عدتل�دة عدل� أو عدل و) و� شها مالـحجته حجة ال والرضاع ( «

2/448.[ 
تفریق میان زید  ،گرفته است  که نکاح منعقد گشته و مقاربت صورت  رتیالبته در صو

گیرد، یا اینکه شوهر بگوید: من زینب را ویل کردم و   و زینب باید توسط قاضی انجام
 . آینده با او رابطه زناشوئی ندارم

باشد  گفته زید نمی ، نیازي به  اما اگر نکاح منعقد شده ولی مقاربت صورت نگرفته
 . ه از هم جدا شوند کافی استبلک

 يف الدر:و

 بتفر�ق القاىض تلضمنـا حق العبدو «
ٌ
 .  »ل�ن ال تقع الفرقة اال

 الرد:  يوفـ

 يمتار�ة بالقول فــيق القـاىض أو ال الفاسد البد مـن تـفر �و »...تلضمنها«:  قوهل «
مختار مع رد ـال الدر[ .» مفارقة باألبدانـغـ�ها ي�ـتىف بـال �مـدخول بـها، وـال

 ].2/448 :محتارـال
 



 وايمحمود الفتا  1032

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ق ه14/5/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

مکیدن پستانی که شیر نداشته بـاشد/ ثبـوت مـحرمیت بـین شیرخوار و دیگر 
 فرزندان شـیرده

، پستانش را در دهان نوه پسري  ه استشوهر بود سال بی 15: پیرزنی که مدت  سؤال
، آیا حرمت رضاع ثابت  ، و بنابر اظهارات او پستانش شیر نداشته است خود گذاشته

 شود یا خیر؟ می
باشد نیز پستان مادر بزرگش  در ضمن خواهر همان پسر مذکور که از مادر دیگري می

 دهید.  گردد یا خیر؟ با دلیل پاسخ . آیا حرمت ثابت می را مکیده است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، حرمت  گونه شیري نداشته است باشد که هیچ چونکه پیرزن مدعی میدر صورت اول 
 گردد. رضاع ثابت نمی

 : الرد حتت قول احلصكفی يفو

 اشتهر ذلك بينهم ثم تقول لمتعطى ثديها صبية واكنت  : امرأة  القنية �... و فلو اتلقم) («
لم يعلم ذلك اال من جهتها جاز البنها ان يزتوج � ألقمتها ثدی وثدی لنب ح ي�ن يف 

 ].2/439 :محتارـرد ال[ . ». . ط هبهذه الصبية ا

 : مسئله دوم
اگر پستان وي  ،باشد و پستان مادر بزرگش را مکیده است فرزندیکه از مادر دیگر می

این فرزندان . بنابرگیرد مادر بزرگش قرار می شیر داشته است آن دختر شیر خوار فرزند
هاي مادر بزرگ خواهرزاده و برادرزاده او  باشند و نوه مادر بزرگ، برادر و خواهران او می

 هاي مـادر بـزرگش ازدواج نماید. تواند بـا نـوه باشند لذا او نمی می
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 : رشحهالتنوير و يفو

ذا اكن بلنها إ�ثبت ابوة زوج مرضعة مرضعة للرضيع وـ... أمومية ال ان قلو�ثبت به و «
 ].2/439 :مختار مع الردـالدر ال[ . »منه هل فيحرم منه ما �رم من النسب

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -ا نظر  خد
 .قه16/2/1417دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 گیرد   هاي او قرار می اي از مادر بزرگش شیر خورده محرم بقیه نوه نوه

 : رمایند علماي دین در مسئله ذیلف چه می
ر دو، دو دختر دارند، و همین نوه هزنی یک پسر و یک دختـر دارد، پسر و دختر 

تواند با دختـر  خورد. آیا برادر این دختر شیرخوار می ، از مادر بزرگش شیر می دختري
ده با که از مادر بزرگ شیر خور  پسر مادر بزرگش ازدواج نماید یا خیر؟ و این دختري

 اي دارد؟ ها چه رابطه بقیه نوه

 اجلواب باسم ملهم الصواب

گویا از مادر بزرگش متولد شده  ،  که از مادر بزرگش شیر خورده  اي در این صورت نوه
گیرد. امـا بـرادر و خواهران  هاي دیگر او قرار مـی این محرم فرزندان و نوهبنابـر ،است

مادر بزرگ ازدواج نمایند. همین مطلب را فقهاء در هاي دیگر  توانند با نوه شیرخوار می
 : که اند شعري چنین بیان نموده

 .از جانب شیرده همه خویش شـوند و از جانب شیـر خوار زوجان و فروع 

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه16/2/1417دار االفتاء حوزه علـمیه دار العلوم زاهدان 
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 ی شیر خورده استاز جده غیر حقیق

 : فرمایند علماي دین اسالم در مسئله ذیل چه می
ام  ، و من از همسر دیگر پدر بزرگ خود شیـر نوشیده پدر بزرگم داراي دو همسر بوده

،  : محمد، رقیه باشد و دیگران بنام ام فرزندانی دارد که یکی پدرم رحمت می و جده
که با طیبه دختر   جایـز است  -رزند رحمتحسین ف -حال براي من  ،، آمنه ، مریم طاووس

 ؟ کنم طاووس ازدواج 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

حرمت رضاع بین آن  ،باشد شیر خوارگی) عمو بطیبه می چون حسین از ناحیه رضاع (
 کنند. توانند با هم ازدواج  دو ثابت است و نمی

 الدر: يفو

فيحرم  . ( كما سيىج اال ال، ) و ها منه هلبلن ذا اكن (إأی  ) بٌوة زوج مرضعةأ�ثبت (و «
ط 2/439 :مختار مع الردـالدر ال[ .» . رواه الشيخان  ) م من النسب ما �ر ی �سببه ( ) أ منه

 ].کویته

 : التتارخانية يفو

بـواه مـن الرضـاع وأصوهلما وفروعهما من أ�رم عـ� الرضـيع : و و� اخلالصة «
 ].3/229: ار خانيهالتت[ . »... الرضاعالنسب و

، وهو الزوج  مرأة يثبت من جانب الرجلـ، كما يثبت من جانب ال اتلحر�م بالرضاعو «
 ].3/230 :التتارخانيه[ . » �سميه الفقهاء لنب الفحلنزل بلنها بوطئه و ياذل

،  ، طاووس که حسین با هیچکدام از دخـتران مـحمد، رقـیه  مزید توضیح این است
 .  کند چون عموي رضاعی همه آنها است تواند ازدواج  مریـم و آمنه نمی

به استثناي  که بخواهد از پسـران رحمت ( که با هر کدام  ولی براي طیبه جایز است 
 حسین) ازدواج کند.
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 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه16/2/1417دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 مورد شیرخوارگی چند مسئله در

: عائشه چند فرزند  فرمایند علماي دین و مفتیان شرع متین اسالم در این مسائل چه می
م رحیم ره و مریم رحیمه پسـري داشته بناه، ز ، نسـاء ، خیري ، صدیقه هاي رحیمه دارد بنام

 . ستا ادهاست و نیز رحیمه خواهر خود بنام صدیقه را شیـر د که عائشه او را شیر داده 
تر هستند بر  ، به دیگر برادران رحیم که از او کـوچک آیا این نسبت شیر خوارگی -1

 گردد یا خیر؟ می
، مریم و  ، زهره ، نساء : فرزندان خیري یعنی هاي دیگر خود ( آیا رحیم با دختر خاله -2

 نسبت شیر خوارگی دارد یا خیر؟  )  صدیقه 
، نسـبت شیر خوارگی  که دائـی او هستآیا رحیم با دختران محمد حسین   -پ 3
 دارد؟

تواند با دختر دائی و  باشد و از کسی شیر نخورده می : برادر رحیم که کریم می توضیح
 دختر عموي خود ازدواج کند یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 چون ،باشد ) می ، صـدیقه و مـریم رهه، ز ، نسـاء خـیري آقاي رحیم برادر رضاعی ( -1
نسبی خودش است شیر نـوشیده و همچنان رحیم نسبت به  هکه جد  از مادر آنان عائشه

که رحیمه باشد به صدیقه شیر  چون مادر رحیم  ،صدیقه برادر رضاعی صدیقه است
توانند رابطه ازدواج  پس بین آنان حرمت رضاع و شیر خوارگی ثابت است نمی ،است داده

 داشته باشند.
، برادر شیري محمد  یق رضاع و شیر خوارگی توسط عائشهآقاي رحیم از طر -2
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باشد که در نتیجه عموي رضاعی دختران محمد حسین  می دائی نسبی خویش ) حسین (
 توانـد بـا آنـان ازدواج کند. گیرد لذا حرمت رضاع ثابت است و نمی قرار می

از طـرف  کریم و غیـره باشند که   حرمت رضاع نسبت به دیگر بـرادران رحیم -3
گردد البته چونکه صدیقه از مادر رحیم شیر خورده است لذا ازدواج تمام  عائشه ثابت نمی

هاي  فرزندان رحیمه بـر فرزندان صدیقه حـرام است زیـرا فـرزندان صدیقه خواهر زاده
 رضاعی فرزندان رحیمه هستند.

 :  جوبه الثالثةدليل األ

الرضاع صوهلما وفروعهما من النسب وأو بواه من الرضاعأ�رم ىلع الرضيع و «
 ].1/343 :ةاهلندي[ . » ...الخ مجيعاً 

 : الرضاع بالفارسية يضا قالوا يفأو

 اي مر شیر خواره را) از جانب شیرده همه خویش شوند (
 وز جــــانب شــــیر خـــوار زوجــــان و فـــروع 

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه - خدا نظر
 .قه 1/4/1418اء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان دار االفت

 شود که از پستان خارج می حکم آب سفیدي

 : کرام در مورد مسئله ذیل فرمایند علماي چه می
، و پستانش هم خشک  کرده یا او را طالق داده زنی بیست سال قبل شوهرش فوت 

آن آب سفید بیرون  . بعد از مدتی پستانش را به دهان نوه خود گذاشته و از شده است
. حال بفرمائید که آیا حرمت رضاع ثابت شده یا خیر؟ و نیز شوهر زن مذکور  آمده است

که از زن   ، خانم دیگر فرزند دارد، آیا نکاح این بچه شـیر خوار با فرزندان شوهر آن از
 باشند جایز است یا خیـر؟  دیگري می
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 اجلواب باسم ملهم الصواب 

آید که فقط از آب سفید حـرمت  میرت فتاواي هندیه چنین برعبااز مفهوم مخالف 
 شود.  رضاع ثابت نمی

 :  يف اهلنديةو

نه لنب تغ� فم الصىب من اثلدی مائع لونـه اصـفر تـثبت حـرمة الرضاع أل دخل يف «
 ].1/344 :اهلندية[ . »مفت�ـخزانة ال كذا يف ،  لونه

 .  ها درست و جایز استلذا در صورت مسئول عنها نکاح در میان آن

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ق ه6/3/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 که با شیر خشک مخلوط شود  حکم شیري

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
، و شیر  اده شـده است، و به طفل شیر خوار د شیر یک زن با شیر خشک مخلوط شده

 شود یا خیـر؟  . آیا حرمت ثابت می است خشک غالب و بیشتر بوده 

 اجلـواب باسم ملهم الصواب

کنند به اعتبار   که شیـر خشک را در آب حل  ، وقتی اگر شیر مادر بر شیـر خشک
شود. در غـیر اینصورت حرمت  اجزاء غالب یا مساوي بـاشد حـرمت رضـاع ثـابت مـی

 شود. ع ثابت نمیرضا

 الدر: يفو

ذا غلب لنب إ،  ، أو لنب شاة ، أو لنب أخری �لوط بماء أو دواء.... و و�ذا �رم لنب ميتة«
 لعـدم األإ�ذا مرأة وـال

ً
 ].2/443 :مختار مع الردـالدر ال[ .» ، جوهرة ولو�ـةذا استو�ا امحااع

: فقال  ادلر الـمنتىق وفق يفو)  مرأةـذا غلب لنب الإ (« : الرد حتت قول احلصكـی يفو
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ىب أكما روی عن   غ�ه بتغ� طعم أو لون أو ر�ح �اجلنس و تعترب الغلبة باالجزاء يف
 ].2/443 :محتارـرد ال[ . »ها /يوسف

 علم بالصواب أو اهللا 
 -عفا اهللا عنه -ا نظر  خد

 .ق ه6/4/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 هاي آنها  دهنده و شیر خوار و نیز بین نوه دان شیرنکاح بین فرزن

 : فرمایند علماي دین اسالم در مسئله ذیل می چه
دهد. حال بعد از اینکه خواهر کوچک  خواهر بزرگ، خواهر کوچک خود را شیر می

کرده است و فرزند و نوه دارد. آیا نکاح بین فرزندان این دو خواهر  بزرگ شده و ازدواج 
 هاي آنان جایز است یا خیر؟  وهو یا بین ن

 اجلـواب باسم ملهم الصواب
زیرا خواهري  ،باشد در صورت مسئوله نکاح بین فرزندان این دو خواهر درست نمی

. و فرزندان خواهر  ، گویا فـرزند او قـرار گـرفته است که از خواهر بزرگش شیر خورده
هاي  واهر کوچک خواهر زادهباشند. و فرزندان خ شیر دهنده بـرادر و خواهر او می

هاي آنها درست است چونکه آنها با هم  هر بزرگ هستند. اما نکاح بین نوهفرزندان خوا
 دختر خاله و پسـر خاله هستند.

 التنوير: يفو

ذا اكن بلنها منه إأبـوة زوج مرضعة مرضعة للـرضيع وـ... امومية ال ان قٌل و�ثبت به و«
 ].2/439 :مختار مع الردـالدر ال[ .»هل فيعرم منه ما �رم من النسب

 علم بالصواب أو اهللا 
 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 

 .ق ه15/3/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 ازدواج با خواهر نسبی دایی رضاعی جایز است 

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
ه مادرم بنام نساء با دایی خانم بنده بنام احمد ام ک بنده با دختري بنام هنده ازدواج کرده

اند. و نیز برادر بزرگ خانم من بنام محمد از سعیده شیر  از زنی بنام سعیده شیر خورده
 . خورده است

 آیا ازدواج من با همسرم درست است یا خیر؟
 کنم یا خیر؟  توانم با خواهر نسبی دایی رضاعی خودم ازدواج  آیا من می

 سم ملهم الصواباجلـواب با

، زیرا هنده خانم شما در  در صورت مذکوره در جواز ازدواج شما هیچ اشکالی نیست
. و ازدواج شما با خواهر نسبی  اینصورت شیـر خواري هیچ ربطی ندارد و اجنبیه است

 دایی رضاعی شما اشکالی ندارد

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ق ه1/4/1418لمیه دار العلوم زاهدان دار االفتاء حوزه ع

شـود/ عدم محرمیت با برادر و خواهر شیر  شیر خورنده محرم شیر دهنده می
 خورنده

. اما مشکلی پـیش آمـده است  ام ازدواج کنـم خواهم با دختر پسر دایی بنده می
 که از نظر شرعی ما را مطلع نمایید.  امیدوارم

هاي محمد و احمد دارد. در دوران  ام دو تا پسر بنام یکه دای  جریان از این قرار است
خواهم با  . حاال بنده می است ، و به محمد شیـر نداده شیر دادهطفلی احمد، مادرم او را 

 ، آیا بـراي بنده جایز است یا خیر؟  کنم دختـر محمد ازدواج 
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 اجلواب باسم ملهم الصـواب

،  گویا احمد از مادر شما متولد شده  ، است دهاکه مادر شما احمد را شیر د در اینصورت 
 گیرند. و تمام خویشان و محارم مادر و پدر شما خویشان و محارم احمد قرار می

اما برادران و خواهران احمد بخاطـر شیر خوردن او از مادر شما، هیچ نوع محرمیتی 
 باشد. لذا نکاح شما با دختر محمد جایز می ،ندارند

 اب علم بالصوأاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه10/3/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 باشد نکاح خواهر رضاعی شرعاً جایز نمی

است حاال که بزرگ شده براي  زنی بنام هنده در کوچکی شیر داده: آقاي بکر را  سؤال
 یر؟ . آیا نکاح مذکور جواز شرعی دارد یا خ دختر هنده داماد شده است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ر و باشد. و فرزندان هنده براد بکر که از هنده شیر خورده است فرزند شیري او می
تواند خواهر  . و بکر نمی این عقد مذکور صحیح نبوده استباشند. بنابر خواهران بکر می

 ) خود را ازدواج نماید. شیري رضاعی (

 : رشحهالتنوير و يفو

مرضعة للرضيع و يثبت ابٌوة زوج مرضعة اذا اكن بلنها ـٌل امومية الان قو �ثبت بهو «

 :مختار مع الردـالدر ال[ . » . رواه الشيخان منه هل فـيحرم مـنه مـا يـحرم مـن النسب

2/439.[ 

 يضاً: أفيه و

مختار مع ـالدر ال[ . »ودل ودلهاوالحل ب� الرضيعة وودل مرضعتها أی الىت أرضـعتها و «
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 ].2/443 :الرد

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظـر 
 .قه15/3/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ازدواج با خواهر نسبی برادر رضاعی

و بـعد از چـهار فرزند که  ،عبدالجلیل از مادر عبدالشکور با او شیر خورده است
. حال عبدالشکور قصد  بدنیا آمده استباشد،  چهارمین آنها خواهر کوچک عبدالجلیل می

 خواستگاري او را دارد.
 باشد یا خیر؟  آیا ازدواج عبدالشکور با خواهر عبدالجلیل درست می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 براي عبدالشکور جایز است که با خواهر عبدالجلیل ازدواج کند.

 الدر: يفو

 أخت أحتل و«
ً
ون هل اخ �سىب هل اخت كأن ي�  مضافـ، يصـح اتصاهل بال خيه رضااع

  يله إمضاف ـ�ال، و رضاعية
ً
 :مختار مع الردـالدر ال[ .»خت �سباً أكأن ي�ون ألخيه رضااع

2/442.[ 

 اب  علم بالصوأاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .اء حوزه علمیه دار العلوم زاهداندار االفت

 حکم ازدواج خواهر رضاعی خواهر نسبی

اده شوهرش را بنام هنده رزهزید دو همسر دارد، همسر دوم خوا : شخصی بنام سؤال
حال آیا پسر  ،است عموي زید بنام جمیله را شیر دادهاست و همسر اول او دختر  شیر داده
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تواند با  عموي زید بنام بکر که برادر جمیله است و از همسر زید شیر نخورده است می
 خیر؟  : هنده ازدواج کند یا خواهر زاده زید یعنی

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

زیرا بکر از دو همسر  ،، براي بکر جایز است که خواهر زاده زید را ازدواج نماید بله
 زید شیر نخورده است پس بکر محرمیت شیري با آنها ندارد.

 اند: فقها نوشته
 ».از جانب شیر خوار زوجان و فـروع مه خـویش شـوند وهاز جانب شیر ده «

 م بالصواب علأاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ق ه 10/4/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ازدواج بین دائی و خواهر زاده رضاعی

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
زنی بنام زهرا دختر بچه خودش را بنام فاطمه و دختر بچه شـیرخـوار دیگري را بنام 

اند و داراي فرزندانی  اند و ازدواج کرده د، هر دو دختر بزرگ شدهده مریم شیر می
که  باشد با دختر مریم  تر می باشند، زهرا پسري دارد بنام غـالم کـه از فـاطمه کـوچک می

 کند یا خیر؟  تواند ازدواج مریم با خواهرش شیر خورده است می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

چون مریـم از مادر غالم شیر خورده است  ،کند ازدواج تواند با دختر مریم  غالم نمی
 باشد. و دختر او خواهرزاده غالم می

 مختار: ـفی الدر الو

ر امختـالدر ال[ .»ودل ودلها)و أی الىت أرضعتها ( ودل مرضعتهاب� الرضيعة و ال حل و«

 ].2/443 :مع الرد
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 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ق ه28/12/1418اء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان دار االفت

 عدم ثبوت حرمت رضاع بین فرزندان شیر دهنده و خواهر شیر خوار 

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
اهد پسر  اش را که پسر است شیر بدهد و شیر دهنده بخو اگر خواهري برادر زاده

 ا از نظر شرع درست است یا خیر؟دختر برادرش بدهد، آی  خویش را به سومین

 اجلواب باسم ملهم الصواب

گیرند. اما بقیه خواهران و  دختران این عمه شیر دهنده فقط با شیر خوار محرم قرار می
شوند پس ازدواج و نکـاح بین پسر خواهر و دختر برادر  برادران شیرخوار محرم نمی

 شرعاً جایز است و اشکالی ندارد.

 ر:مختاـالدر ال يفو

 أخت أحتل و«
ً
خت أخ �سىب هل أاكن ي�ون هل  مضاف ـيـصح اتصاهل بال  خيه رضااع

 اكن ي�ون أل يله إمضاف ـ�ال، و رضاعية
ٌ
الدر [ .»هو ظاهرخت �سبا و�هما وأخيه رضااع

 ].2/442 :مختار مع الردـال

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه25/12/1418وم زاهدان دار االفتاء حوزه علمیه دار العل

 شیر دادن فرزند در حال جنابت 

 تواند در حالت جنابت فرزندش را شیر بدهد؟  : آیا زن می سؤال

 اجلـواب باسم ملهم اجلواب
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، و  تواند، زیرا که در حال جنابت انجام دادن پنج چیز حرام قرار داده شده است می بله
 باشد. شیـر دادن جزء آنها نمی

 : الفالح مع حاشيته للطحطاریمراقی  يفو

آن  قراءة آية من القر، و اآلية ه لألمر بالطهارة يف ، الصلو شياءأ�رم باجلنابة مخسة و«
الطواف للنص ، ودخول مسجد و ا اال بغالف للن� عنه بانلصهمسو نلهيه عنه

 :فتاويخري الو 2/36 :حسن الفتاويأكذا يف . 2/117 :مراقيـال طحطاوي عىل[ . »متقدمـال

2/87.[ 

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ق ه 25/10/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ثابت نشدن حرمت رضاع بین برادر شـیر خوار با دختر شیر دهنده 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
. حال برادر زهرا بنام سلیم  است داده اي را بنام زهرا شیر تر بچهخانمی بنام پري دخ

 کند. آیا درست است یا خیر؟ دواج خواهد با دختر پري بنام زینب از می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

برادر زهرا با فرزندان پري بخاطر شیر خوردن زهرا هیچ نوع مـحـرمیتی ندارد پس 
 ازدواج وي با زینب شرعاً اشکالی ندارد.

  علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ق ه9/2/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 نکاح بین دائی و خواهر زاده رضاعی

 : فرمایند علماء دین در مسئله ذیل چه می
، سارا خاتون و زهرا دارد. آقاي عبداهللا پسر آمنه با  خانم جمیله سه دختر بنام آمنه

. آیا نکاح عبداهللا با دختر سارا  رگش جمیله شیر خورده استاش زهرا از مادر بز خاله
 خاتون بنام عائشه جایز است یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 .  . زیرا عائشه خواهر زاده رضاعی عبداهللا است خیر، نکاح درست نیست

 الدر: يفو

 . »خاأل ودل ودلها ألنه ودلی الىت ارضعتها وا أهودل مرضعتوال حل ب� ارضيعة و«

 ].ط کویته2/443 :محتارـمختار مع الرد الـالدر ال[

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه10/2/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 



 
 

 کتاب االیمان و النذور 

 مصرف نذر 

 : در این مسئله دین  فرمایند علماي  چه می
کنم و   گوسفند را به رضاي اهللا ذبح  بر من الزم است اینکه   کند: فردي چنین نذر می

کند و مردم محله و همسایگان را  گوسفندي خیرات می  ثوابش به مرده برسد و یا اینکه
 ؟  چیست  آنها غذا بدهد حکمش و به   جمع کرده

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 سؤال شما دو صورت دارد:
را  که آن گوسفند بر من الزم است  این  «بگوئید:  نذر کرده باشید، مثالً : صورت اول
که فقط به فقراء و  در این صورت حکمش این است »  کنم تعالی ذبح  به رضاي اهللا 

توانید غذا بدهید و به اهل محله و همسایگان و مردمان دیگر که غنی باشند  مساکین می
توانند از آن استفاده  ا نمیتوانید غذا بدهید و همچنان خود شما و اصول و فروع شم نمی

 کنند. 

 يف الرد:و

ْغنياء ينبيغ أن ال يصح.«
َ
ُت: و�نبيغ أن يصح إذا نوى  نذر أن يتصدق بدينار ىلع األ

ْ
قُل

ة يف األول عدم كونها قر�ة أو  َحّ ُت: ولعَلّ وَْجَه عدم الِصّ
ْ
أبناء السبيل ألنَّهم �ل الز�ة اه.قُل
 :محتارـرد ال[ .»ها للغ� هبة كما أن اهلبة للفق� صدقةمستحيلة الكون لعدم حتققها، ألنَّ 

3/75.[ 

 يف الدر:و

ولو ذحبها تصدق بلحمها، ولو نقصها تصدق بقيمة انلقصان أيضاً وال يأ�ل انلاذر «
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 ].5/225 :مختار مع الردـالدر ال[ . »منها، فإن أ�ل تصدق بقيمة ما أ�ل

 قال ابن عابدين حتت قول الدر:

 . »الكفاراتاكلفطرة وانلذر و و�ذا لك صدقة واجبة » من بينهما والد ىلإ الو«:  قوهل «

 ].2/69 :محتارـرد ال[

گوسفند را به  : نذر کرده باشید مثالً بگویید این  که صورت دوم سؤال شما این است 
که شما  نمایم در این صورت حکمش اینست  می کنم و خیراتش رضاي اهللا ذبح می

توانند از  و مساکین و اغنیاء غذا بدهید و همچنان اصول و فروع شما می توانید به فقراء می
 آن استفاده بکنند. 

 يف الدر:و

الدر [ . »مقصود فيها اثلواب ال العوضـن الغ� أل .....ولو ىلع اكهلبة الصدقة و«

 ].4/582 :مختارـال

 قال ابن عابدين حتت قول الدر:

الكفارات اما اكلفطرة وانلذر و ذا لك صدقة واجبة يل من بينهما والد) و�إال و«:  قوهل «
  ].2/69 :محتارـرد ال[ . »كما يف ابلدائع  و�أاتلطوع فيجوز بل هو 

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه22/8/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 رت هالك شدن آن شود/ سقوط منذور در صو با چه کلماتی نذر ثابت می

فروشم و  می گوسفند را گوسفندي را نذر کرده و گفته این  : شخصی قیمت  سؤال
کسی دیگر هالك شد آیا  ، پس از مدتی گوسفند از دست  دهم هایش را به مسجد می پول

 شود و واجب االداء است یا خیر؟ می این نذر شمرده
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

د  که بر خو  شود زیرا نذر شرعی آن است تاء نذر ثابت نمیاز کلمات مذکور در استف
 کند.   چیزي را الزم

 :  اهلندية يف و

وهذا قياس، و�  ولو قال إن عوفيت صمت كذا لم �ب عليه حىت يقول ّ� يلعّ «
كذا يف  ان لم ي�ن تعليق ال �ب عليه قياساً وال استحساناً االستحسان �ب و

 ].2/552 :مثله يف امداد الفتاويو. 1/210 :اهلندية[ .»الظه��ة

و در مقابلش   گشت بود در صورت هالك شدن و مردن ساقط می و باز هم اگر نذر می
 گردید. نمی چیزي واجب 

 : يف الرد عن البدائعو

منذورَة لو هلكت أو ضاعت �سقط اتلضحية �سبب انلذر، غ� أنه إن اكن ـأَنّ ال«
رد [ .»ع ابتداء ال بانلذر، ولو ُمْعرساً ال يشء عليه أصالً مورساً تلزمه أخرى بإ�اب الرَشّ 

 ].5/66 :بدائع الصنائع .5/229 :محتارـال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه9/11/1417داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 دد گر می چیز نذر شده گم شد نذر ساقط

بر من الزم است این  : « که ر کرده به این صورت قیمت ساعتی را نذ سؤال: شخصی 
کسی   پس از مدتی ساعت از دست»  هایش را به مسجد بدهم ساعت را بفروشم و پول

 شود آیا این نذر واجب االداء است یا خیر؟ دیگر گم می

 اجلواب باسم ملهم الصواب
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نذر کرده و پس از آن گم شده است لذا   در این صورت چونکه ساعت را مشخص
 گردد. ساقط گشته و در مقابلش چیزي واجب نمی

 : محتار عن البدائعـال يف ردو

منذورَة لو هلكت أو ضاعت �سقط اتلضحية �سبب انلذر، غ� أنه إن اكن ـأَنّ ال «
ع ابتداء ال بانلذر، ولو ُمْعرساً ال يشء عليه أصالً  رد [ . »مورساً تلزمه أخرى بإ�اب الرَشّ

 ].5/66 :دائع الصنائعب. 5/229 :محتارـال

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه8/11/1417داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 د سوگند است که فالن کار را نکنممرا هفتا

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
 کار را اگر آن »  کنم یکار را نم  که فالن مرا هفتاد سوگند است  « : که گفته است  شخصی 

تاد شود یا هفتاد سوگند؟ هف شود یا خیر؟ یک سوگند می کرد در سوگند خود حانث می
 ؟ کفاره ادا کند یا یک کفاره

 اجلواب باسم ملهم الصواب

آمده  »محتارـرد ال«آید چنانچه در  ، یمین بحساب می » مرا سوگند است : « گفته اینکه 

 :  است

مضارع و�ذا ـبلفظ ال »و اشهدأو اعزم أو احلف أاقسم  «:  هل يضاً بقوأالقسم و «
 ].الكتب العلمية دارط 490، 5/489 :محتارـرد ال[ . » اكقسمت  و�مايض باألـال

شود و هفتاد  گفته مرا هفتاد سوگند است این لفظ یک سوگند محسوب می  و اینکه
 .  براي مبالغه است
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 ويف الدر: 

 .  »ة يم� واحدةلف مرأء من اهللا  �ريو «

 قال يف الرد: 

ط 5/486 :محتارـرد ال[ .» للمبالغة فلم يتكرر فيها اللفظ حقيقة»  لف مرةأ « :  ن قوهلأل«

 ].دارالكتب العلمية

آید کفاره آن هم یکی  اب میشودکه چون یمین واحد بحس از جواب باال معلوم می
 . است

 علم بالصوابأواهللا 

 -فا اهللا عنهع-خدانظر 
 .قه7/3/1416االفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان دار

 کند و حال استطاعت بجاي آوردن آن را ندارد می روزه یکماه نذر

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
گوید اگر پسرم از بیماریش شفا و بهبود یافت یکماه را براي خدا روزه   زنی می

تواند فدیه بدهد یا خیر؟  ، آیا می توانم است نمی گوید: روزه یک ماه زیاد گیرم حال می می
 ؟ راه تسهیل آن چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 که یکماه را روزه بگیرد. بر او الزم است

 مختار: ـيف الدر الو

 ومن نذر نذراً مطلقاً أو معلقاً �رشط و�ن من جنسه واجب وهو عبادة َمْقصودة«
كصوم وصالة    فعليه الوفاء بما سّ� نذر و سّ�  ووجد الرشط لزم انلاذر حلديث من

 . » صدقةو
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 يف الرد:و

مراد أن يلزمه الوفاء بأصل القر�ة اليت الزتمها ال ب�ل وصف ـأي لزمه الوفاء به، وال«
 ].3/73 :محتارـرد ال[ .»إلزتمه

را تأخیر کرد تا اینکه از صوم عاجز گشت و امید  تواند فدیه بدهد اما اگر آن و نمی
کرد در صورت اول فدیه بدهد و در صورت دوم   رفت یا از دنیا رحلت هبودي مادر نمیب

 .  وصیت به فدیه بر او الزم است

 يف الدر:و

فإِْن ماتوا فيه أي يف ذلك الُعْذر فال جتب  وقضوا لزوماً ما قدروا بال فِْدية و�ال والء.... «
َخر ولو ماتوا بعد زوال الُعْذر وجبت عليهم الوصيَّة بالِفْدية لعدم إِْدراكهم عّدة من 

ُ
يَّام أ

َ
�

ة من أيام أخر  ].2/127 :مختار مع الردـالدر ال[ . »الوصية بَِقْدر إِْدراكهم عَدّ

روز را  30،  میاناند یکروز در میان یا چند روز درتو که می راه تسهیل آن چنین است
 روزه بگیرد تا بر او گران تمام نشود.

 : يف اهلنديةو

 ].1/210 :اهلندية[ . »ان اطلق ��م شهراً متتابعاً لزمه اتلتابع وان اصو و قال هللا ىلعلو «

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه7/1/1414دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 مصرف نذر چه کسانی هستند؟ 

 : این مسئلهفرمایند علماي دین در  چه می
، حال  کار من درست شد بر من این چیز الزم است  کندکه اگر فالن یکسی نذر م

 کسانی هستند؟  مستحقین نذر چه
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

این خود ناذر اند که مستحن زکات هستند، بنابر مستحقین نذر همان فقراء و مساکین
قیمتش را صدقه کند  ء نذر شده استفاده کند، و اگر از آن استفاده کرد تواند از آن شیی نمی

 انند استفاده کنند و همچنان اجازه ندارد که به اغنیاء بدهد.  تو نمی و نیز اصول و فروع ناذر

 يف الدر:و

ولو ذحبها تصدق بلحمها، ولو نقصها تصدق بقيمة انلقصان أيضاً وال يأ�ل انلاذر «
 ].5/225 :مختارـالدر ال[ .»منها، فإن أ�ل تصدق بقيمة ما أ�ل

 :  »العرشف الزكاة و ي مرصأمرصف ـباب ال «لرد حتت قول الدر: يف او

غ� ذالك من الصدقات الواجبة يضاً لصدقة الفطر والكفارة وانلذر وأهو مرصف و«
 ].2/64 :محتارـرد ال[ .» كما يف القهستا�

ة واجبة اكلفطرة وانلذر �ذا لك صدقوال من بينهما والد: و  « يف الرد حتت قول الدر:و

 ].2/69 :محتارـرد ال[ . »كفاراتالو

 : /قال ابن عابدين الشامي

االغنياء ينبيغ ان  عبارتها كما يف ابلحر: نذر ان يتصدق بدينار ىلع »� القنيةو«:  قوهل «
لعل وجه . قلت وهنهم �ل الز�ة اذا نوي ابناء السبيل ألإ�نبيغ ان يصح ال يصح قلت و

نها للغ� هبة ة أو مستحيلة الكون لعدم حتققها ألنها قر� كو  ول عدمعدم الصحة يف األ
 ].3/75 :محتارـرد ال[ .» كما ان اهلبة للفق� صدقة 

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه8/11/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 نذر معلق 

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
کنم و اگر  ، مطالعه نمی کردم مطالعه می ید من فالن مجله راکه قبالگو  شخصی می
دهد  کار را انجام می  که دو ماه روزه بگیرم. بعد این  من الزم است کردم بر  چنانچه مطالعه

 . و این عمل را چندین مرتبه انجام داده و تکرارکرده است
توانایی آن را که  در صورتی که شخص مذکور چند ماه روزه بگیرد؟ و بفرمائید  لطفاً 

 ندارد چه کار کند؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که قصد و   است  کاري نموده به  را معلق  که آن  از نذري است صورت مذکور عبارت 
 کفاره یمین را ادا  است لذا اختیار دارد که را انجام داده را ندارد و بعداً آن اراده انجام آن

 یرد.کند یا دوماه روزه بگ

 يف الدر:و

معلق فيه تفصيل فإْن علَّقه �رشط ير�ده كأن قدم اغئيب أو شيف مر�يض يو� ـثَمّ إن ال«
ط  بنذره أو  إن علقه بما لم يرده كإن زنيت بفالنة مثًال فحنثت و� ووجو�اً إن جد الرَشّ

مختار مع ـر الالد[ . »�ّفر يلمينه ىلع الَمْذهِب ألنَّه نذر بظاهره يم� بمعناه فيخ� رضورة

 ].3/67 :الرد

) یا از  یعنی ناهار و شام که ده مسکین را طعام دهد (  و کفاره یمین به شرح زیر است
ده مسکین به هر مسکینی و یا به یک مسکین، ده روز، هر روز مقدار دو کیلو گندم 

ندارد دهد و اگر مال   را بدهد یا ده مسکین را لباس آن ) نصف صاع یا قیمت  نصف صاع (
که در تمام روزها تنک دست و  و تنک دست است سه روز پیاپی روزه بگیرد بشرطی

 نادار بماند. 

 : رشحه ويف التنوير 
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ْو ِكْسَوُ�ُهْم و ان عجز عنها لكها وقت وَ «
َ
ِة َمَساِكَ� أ ْو إْطَعاُم َعرَشَ

َ
ِْر�ُر َرَ�بٍَة أ

َ
اَرتُُه حت َ�َفّ

الفراغ من الصوم فلو صام  ىلإالرشط استمرار العجز يام والًء وأاالداء عندنا صام ثالتة 
مورثه مؤرساً ال �وز هل الصوم معرس يوم� ثم قبل فراغه ولو �ساعة أ�رس ولو بموت 

 ].3/76 :التنوير االبصار مع الرد[ . »مالـ�ستأنف بالو

تر است و تعدد  کرده است تداخل ایسر و آسان که چند مرتبه نذر  و در این صورت

 . حسن الفتاويأكام افاده يف  . ارجح و احوط است کفاره

 يف الدر: و

تكلم ابن عابدين يف و [ . »مجالس سواءـالمجلس وـالوتتعد الكفارة تلعدد ايلم� و «

يف التحرير   رجح بأن الكفارات تتداخل واما العالمة الرافعي ردههذه العبارة و حاشية عىل

 3/57 :محتارـال الكفارات ال تتداخل انظر رد  يل بانرجح بالدلمحتار، وـال رد مختار عىلـال

 ].2/13 :مختارـالتحرير الو

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .قه11/3/1416دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 نذر چیزي با اوصاف معین 

 : فرمایند علماي دین در این مسئله می چه
گاو نر   اگر بعد از عمل جراحی قادر به قدم زدن باشم : « هک  کرده است شخصی نذر

کند گاوي  االن هرچه تالش می»  کنم سیاه رنگی با فالن شرایط را در راه خدا خیرات می
 ؟ شود، حال حکمش چیست با صفات مذکور یافته نمی

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

ه هر رنگی که باشد گاوي ب  که یک  در صورت مذکور بر نذر کننده واجب است
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گاو را  گاو نذر شده با صفات ذکر شده باشد حتی اگر قیمت  خیرات کند، الزم نیست 
 . کافی است  کند باز هم  خیرات

 يف اهلداية:و

 . » من نذر نذراً فعليه الوفاءو«

 يف فتح القدير:و

هو � وعو أي من حيث هو قر�ة ال ب�ل وصف الزتمه به أ»  فعليه الوفاء به«:  قوهلو«
و نذر اتلصدق يف أخالفية زفر فلو نذر ان يتصدق بهذا ادلرهم فتصدق بغ�ه عن نذره 

غ�ه عن نذره  هذا الفق� فتصدق ىلع و نذر ان يتصدق ىلعأهذا ايلوم فتصدق يف غد 
 ].ط بیروت4/26 :فتح القدير[ . » اجزاه يف ذلك

 علم باصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه13/1/1369اء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان دار االفت

اگر به خانه فالنی بدون اجازه بروي طالق ثالثه هستی و در قلب نیت سه روز 
 را داشت

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
اگر شما بدون اجازه به خانه فالنی  : « ام که کرده  بنده با این الفاظ خانم خود را خطاب

ام و بعد از شش  کرده : سه روز را لم نیت چند روز یعنی و در د» ثالثه هستید رفتید طالق
ام که از خانه بیرون رفته و االن در دلم وسوسه آمده که شاید به خانه پدرش رفته  ماه دیده

 . لطف فرموده حکم مسئله را بیان نمایید. است

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

باشد و اگر خانمتان به  اید مطلق می ه کار بردهاي که شما ب در صورت مذکور جمله
گفته شما که اراده سه   خانه پدرش رفته بر همسرتان طالق ثالثه واقع شده است و این
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اعتبار و کالم لغو است زیرا بر این اراده هیچ قرینه لفظی و معنوي  ام بی روز را داشته
 کند. داللت نمی

 يف الرد: و

ْصًال، ألَنّ انليَة ولو قال إن تغديت نوى ما «
َ
ب� الفور واألبد اكيلوم أو الغد لم يصدق أ

مقال، كما لو ـملفوظ واحلال ال تدل عليه فانتىف داللة احلال وداللة الـإنما تعمل يف ال
، كذا  حلف ال يزتّوج النِّساء ونوى عدداً أو ال يأ�ل طعاماً ونوى لقمة أو لقمت� لم يصِحّ

 ].3/93 :محتارـد الر[ . »يف رشح تلخيص اجلامع

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه7/1/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 باشد دادن چیز نذر شده به والدین و فرزندان جایز نمی

ء منذور را به والدین خود یا به فرزندان خویش  آیا براي نذر جایز است که شی سؤال:
 بدهد؟ 

 واب باسم ملهم الصواب اجل

 باشد.  خیر، جایز نمی

 يف الدر:و

  ىلإال و «
ً
 .» من بينهما والد ولو ملو�

 يف الرد:و

ألن منافع األمالك بينهم  ،أي بينه و�� الَمْدفوع إيله »و�ىل من بينهما والد«قوهل: «

مرأة ـلوالوالد بالكرس مصدر ودلت ا». هداية«متصلة فال يتحقق اتلمليك ىلع الكمال. 
ْصله و�ن عال كأبو�ه وأجداده وجداته من قبلهما وفرعه و�ن »: مغرب«والدة ووالداً. 

َ
أي أ

أما اتلطّوع  ،سفل ... كأوالد األوالد ... و�ذا لك صدقة واجبة اكلفطرة وانلذر والكفارات
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الدر  كذا يف الطحطاوي عىل. 2/69 :محتارـرد ال[ . »فيجوز، بل هو أو� كما يف ابلدائع

  ].1/426 :مختارـلا

 ويف البحر: 

وفيه إشارة إىل أن هذا احل�م ال �ص الز�ة بل لك صدقة واجبة ال �وز دفعها هلم «
 ].ط کویته2/243 :البحر الرائق[ .»كأحد الزوج� اكلكفارات وصدقة الفطر وانلذور

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه5/4/1418زاهدان داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم 

 نذر به نام خدا/ توسل جستن به پیامبران و اولیاء اهللا

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
: اي خدا یا به شرافت و دوستی  که کنیم  آمد ما دعا می  هرگاه براي ما مشکلی پیش

،  فالن محل گوسفند در که یک راس   کنیم ، و نذر می کن فالن بزرگ این مشکل ما را حل 
رسول اهللا و ثواب به روح یکصد و بیست و چهار   به روح خاص در رضاي خدا و ثواب 

، اهللا اکبر نیز  کنیم وقت ذبع بسم اهللا ذبح    هزار پیامبر و ثواب به روح حضرت علی
 گوییم.  می

 ؟ با دلیل بیان دارید. حال حکم مسئله چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

که اي خدا به  دعا به شرافت و دوستی بزرگان اگر به این نیت باشد توسل جستن در
فضل و صالحیت این شخص و به اینکه این شخص نزد شما محبوب است من معتقد 

، این نوع وسیله جایز  خواهم که با او داري من رحمت تو را می هستم و بنابر محبتی 
 . است
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هرگاه من به  : « که یده را داشته باشدفاسدي داشته باشد، مثالً این عق  اما اگر غرض
که خواسته مرا بر   شرف و جاه فالن بزرگ از خدا چیزي بخواهم بر خدا واجب است

با این غرض دعا خواستن به شرافت و جاه حرام است و اگر این هدف را » آورده سازد
فاسده  ندارد جایز است اما چونکه دعا خواستن به شرافت و جاه بزرگان احتمال اغراض

 اند. را مکروه گفته را دارد، فقهاء آن

د تقي العثامين يف رشحه عىل   : صحيح لالمام مسلم قال االستاذ حممّ

متوٌسًال بعالقته مع عبد صالح يريج كونه  ، ان يدعوا اهللا سبحانه وتعاىل اخلامس «
 . اهللا تعاىل ىلإمقٌر�اً 

 ـا ال: اٌن اتلوٌسل بهذ اذلي يظهر هلذا العبد الضعيفو
ٌ

اتلوٌسل  ىلإمع� ال يرجع اال
: ا� اٌ� اتوسل  ن من يقولذلك ألجوازه و باالعمال الٌصاحلة اذلي انعقد االمجاع ىلع

 ان� إ
ٌ

�ما حب ذلك العبد واعتقد فضله وصالحه وأيلك بعبدك فالن فانه الير�د بذلك اال
يقة استجالب لرمحة اهللا �بوب دليك فان� استجلب رمحتك بعالقيت به فهو يف احلق  انه

و حبٌب صحابته أ  .....اما من يتوسل حبٌبه للنيب حبه اياهمرء برجل صالح وـبعالقة ال تعاىل
 :خرج الرتمذيأمع� ثابت بالسنة فقد ـان اتلوسل بهذا ال.....و اتلواضع ىلإمثًال فهو اقرب 

نَّ  ُحنَيٍْف  بِْن  ُ�ثَْمانَ  َ�نْ «
َ
�رَ  رَُجالً  أ َرَصِ  رَضِ ىَت  ابلْ

َ
َ  اْدعُ  َ�َقاَل  انلَّىِبَّ  أ نْ  ا�َّ

َ
 :قَاَل . ُ�َعاِ�َيِ�  أ

َمَرهُ  قَاَل . فَاْدُعهُ  قَاَل . لََك  َخْ�ٌ  َ�ُهوَ  َصرَبَْت  ِشئَْت  َو�ِنْ  َدَعوُْت  ِشئَْت  إِنْ 
َ
نْ  فَأ

َ
  أ

َ
أ  َ�ُيْحِسنَ  َ�تَوَضَّ

اَعءِ  بَِهَذا َوَ�ْدُعوَ  وُُضوَءهُ  سْ  إِ�ِّ  اللَُّهمَّ  ادلُّ
َ
لَُك أ

َ
هُ  أ تَوَجَّ

َ
َْك  َوأ

َ
دٍ  بِنَِبيَِّك  إيِل رواه [ .»الرَّمْحَةِ  نىَِبِّ  ُ�َمَّ

 ].5/621 :ملهمـتكملة فتح ال الرتمذي،

مع� ـال صل يتوقف ىلعو جباه فالن فحكمه يف األأما ادلاعء حبق فالن أ
عتقد انه لكما ن يأول : األ معني� جلاه �تمل  و اأمقصود...ل�ن ادلاعء بوسيلة هذا احلق ـال

اثلا� ان يضاً حرام وأاهللا استجابته فهذا  ذكر حق هذا الرجل أو جاهه يف ادلاع وجب ىلع
�وسيله حيب اياه استغيث وا� احبه و يقصد ان للمتوسل به مرتبة مقبولة عند اهللا تعاىل

اكن  ماـل�ن ل، و كما مرقر�باً  �ظور فيها استجلب رمحته فهذا ميع صحيح الو تعاىل  اهللا
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 مع� الفاسد فيه اظهر فقدـيضاً بل الأمع� الفاسد ـقوهل حبق فالن أو جباه فالن �تمل ال
صحابه انهم منعوا من ذلك، قال احلصكيف يف ادلر أيب حنيفة وأروي عن ، و كرهه الفقهاء

 .» اويلائكمختار: و�ره قوهل حبق رسلك وانبيائك وـال

منع ـ�رد ايهام اللفظ ما ال �وز اكف يف ال«: 6/397 -محتارـال و قال ابن عابدين يف رد

 ].5/624 :تكملة فتح الكلهم[ . » منعـ) اطلق ائمتنا ال اهللا اعلمو كما قدمناه ف�ا ( 

، یا شخص و یا تقرب غیر اهللا  اگر منظور از ذبح در فالن جا تعظیم همان مکان -2
چه بوقت هم حرام است اگر ود و این گوسفندش می باشد این نذر، نذر غیر اهللا شمرده

 ذبح اسم خدا گرفته شود.

ۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  َحرَّمَ  إِ�ََّما﴿ مَ ٱوَ  َتةَ َميۡ ل ٓ  �ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مَ َو�َۡ  �َّ هِلَّ  َوَما
ُ
ِ ٱ لَِغۡ�ِ  ۦبِهِ  أ  .]173: ة[البقر ﴾�َّ

 : ويف احلديث الرشيف

ُ  لََعنَ « هُ  لََعنَ  َمنْ  ا�َّ ُ  َولََعنَ  َوادِلَ ِ  ِلَغْ�ِ  حَ َذبَ  َمنْ  ا�َّ  ].رواه مسلم. [»ا�َّ

 :قال االستاد حممد تقي العثامين حفظه اهللا تعاىل

ال والكعبة و� هذا حرام و عيىسو موىسـو لأاكذلبح للصنم   »من ذبح لغ� اهللا«:  قوهل«
 :ملهمـتكملة فتح ال[.  »و يهودياً أو نرصانياً أن اذلابح مسلماً  حتل هذه اذلبيحة سواء اك

3/588.[ 

ذبيحته هللا صار مرتداً و غ� ا ىلإقصد بذحبها اتلقرب : لو ان مسلماً ذبح و قال علماء«
 ].551 تفسیر نیشابوري، فتاوي عزیزي:[ .»ذبيحة مرتد

اما اگر حیوان را بنام اهللا ذبح کند و ثوابش را به روح بزرگی ببخشد این نذر غیر اهللا 
همان جاي نامبرده این گوسفند ذبح شود البته ضروري نیست که در  ،نیست و جایز است

را و به یا اندازه قیمتش گوشت خریده و بر  تواند بجاي گوسفند قیمت آن می و همچنین
 فقراء تقسیم نماید.

﴿ ْ ا فَُ�ُوا ِ ٱ مُ سۡ ٱ ُذكِرَ  ِممَّ �َّ  َلُ�مۡ  َوَما ١١٨ ِمنِ�َ ُمؤۡ  ۦتِهِ َ�ٰ � ُكنُتم إِن هِ َعلَيۡ  �َّ
َ
�  

ۡ
ْ تَأ  ُ�لُوا
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امِ  ِ ٱ مُ سۡ ٱ ُذكِرَ  مَّ َل  َوقَدۡ  هِ َعلَيۡ  �َّ ا لَُ�م فَصَّ  .]119-118: األنعام[ ﴾ُ�مۡ َعلَيۡ  َحرَّمَ  مَّ
 نویسد: می در فتاري رشیدیه چنین /عالمه رشید احمد کنگوهی

اگر خداوند متعال خواسته مرا بر آورده سازد من ثواب ده  البته اگر اینطور بگوید: » 
فتاوي [ . »، در این هیچ اشکالی وجود ندارد بخشم به فالن بزرگ میتومان را بخاطر خدا 

 ].449 ص رشیدیه:
 نویسد: د می در تفسیر خو /شیخ االسالم عالمه شبیر احمد عثمانی

ُ  لََعنَ «:  در حدیث آمده است  ِ  ِلَغْ�ِ  َذبَحَ  َمنْ  ا�َّ کسی راکه براي غیر  کند  خدا لعنت «  »ا�َّ

بته در این هیچ حرجی وجود ندارد که حیوان را بنام اهللا ذبح کرده و به ال .»اهللا ذبح کند
فقراء بدهد و ثوابش را به یکی از نزدیکان خود یا به پیر و بزرگی ببخشد زیرا این ذبح به 

 ].موضح الفرقان[ . هیچ عنوان ذبح لغیر اهللا نیست

تی است و رعایت آنچه نوشته شد حکم مسئله بود اما از آنجائیکه این مسئله عقید
باشد و عموم مردم از شرائط و جزئیات آن اطالع  شرائط آن براي هر فردي مقدور نمی

این نوع نذر و تصدق کراهیت دارد و باید »  سداً للذریعه «ندارند لذا طبق اصل و قانون 
 ترك شود.

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه7/1/1418اهدان داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم ز

 / تعدد کفارات قسم و تداخل آنها مقدار کفاره یمین

: بنده حدود یک سال قبل که پدرم پیشنهاد ازدواج با دختر عمویم را داد، قسم  سؤال
کنم و چند دفعه قسم را تکرار نمودم لطفاً بفرمائید آیا بنده  خوردم که با او ازدواج نمی

 خیر؟توانم با وي ازدواج کنم یا  می
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 اجلواب باسم ملهم الصواب 

توانید با دختر عموي خود ازدواج نمائید البته چونکه قسم  در صورت مذکور شما می
است از  اید لذا باید کفاره قسم را پس از ازدواج اداء نمائید. کفاره قسم عبارت خورده

ت و پنجاه ده مسکین یا به هر مسکین قیمت دو کیلو و دویس  -ناهار و شام -طعام دادن 
را ندارید باید سه روز متوالی روزه  گندم را بدهید و اگر استطاعت آن  )250/2گرم ( 

 بگیرد.

 :  رشحهويف التنوير و

ان عجز عنها لكها وقت ....و كسوتهم وأو اطعام عرشة مساك� أ�فارته حتر�ر رقبة و «
، 3/66 :مختارـالدر ال[ . » نثلم �ز اتلكف� قبل احل.....و يام والءً أداء عندنا صام ثالثة األ

67.[ 
ها کافی  کفاره براي تمام قسم اید باز هم همان یک چه شما چند مرتبه قسم خوردهاگر

 .  است ت عالمه شامی همین را ترجیح دادهاس

 يف الدر: و

و� ابلغية: كفارات األيمان إذا كرثت تداخلت،  »وتتعدد الكفارة تلعدد ايلم�«قوهل: «
ارة الواحدة عن عهدة اجلميع، وقال شهاب األئمة: هذا قول �مد. قال و�رج بالكف

ْصل: هو 
ْ
رد [ . »منيةـومثله يف الَقْهَستا� عن ال». َمْقديس« هعندي ا» مختارـال«صاحب األ

تر و تعدد آنها ارجع و  در احسن الفتاوي نوشته که تداخل کفارات آسان 3/57 :محتارـال

 .]احوط است

 صواب علم بالأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه5/5/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 » کلٌما «قسم به 

شود، سائل  شود بعد در مورد آن عمل از او سؤال می ال: شخصی مرتکب عملی می سؤ
؟ مسئول بعد از اندکی  هستی» کلٌما «کار را کرده باشید یا دروغ بگویی  گوید: اگر این  می

ل  در د» کلٌما«ام و نیت طالق و لفظ  کار را انجام نداده گوید: بخدا قسم من این  کث میم
 ؟ . حکم این مسئله چیست او نبوده است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

گرفت  کار می گویی   ، و بعد از آن از دروغ : بله گفت در صورت مذکور مجیب اگر می
را بکار برده و   »کلٌما «ده در کالم خود لفظ شد لیکن در اینجا فقط قسم دهن حانث می

 شود. این بر وي هیچ چیزي الزم نمیل دیگري استفاده نموده است بنابرکالم مستق مجیب 
، اگر مجیب  گوید اگر این غذا را خوردي زنت بر شما طالق  مثالً: فردي به دیگري می

) پس اگر غذا را بخورد زنش بر  ق غذا را خوردم زنم بر من طال  یعنی اگر من ( ، : بله گفت
گوید و قسم بخورد که من این غذا را »  بله «شود و اگر مجیب در جوابش  وي طالق می

 شود. خورم و بعد از آن بخورد طالقی بر زنش واقع نمی نمی

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه9/5/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

دهم و بعد انجام داد/دو نفر به  قسم به طالق خورد که فالن کار را انجام نمی
 شود  ي حانث نمی انجام ندادن کاري قسم خوردند بعد یکی انجام داد دیگر

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل می چه
روم و شخص دیگري هم با او همراه  کار نمی  اگر کسی قسم خورد که من سر این -1
روند، و گفتند: اگر هر یکی از ما سر این  کار نمی و هر دو قسم خوردند که سر اینشد 

شود  . آیا زنش طالق می کار رفت ، و بعد یکی از آنها سر همان  کار برود زنش طالق است 
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 گردد؟  شود چه نوع طالقی واقع می یا خیر؟ و اگر می
گویم و اگر  کس نمی ه هیچ: من این سخن را ب گفت  سیصورت دیگر اینکه اگر ک -2

شود  بگویم زنم طالق است پس اگر این شخص سخن مذکور را گفت آیا زنش طالق می
 یا خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کرد بر همسرش طالق رجعی   که بر خالف قسم خود عمل : هر کدام 2و1ج سؤال 
 ند.ک  تواند به همسرش رجوع ، می واقع شده و بدون تجدید نکاح و عدت

 يف الرد:و

ط مرة«  . »وفيها لكها تنحل أي َ�بْطل ايلم� بُِبْطالن اتَلّعليق إذا وجد الرَشّ

 يف الرد:و

 بيم� «
ّ
أي تبطل ايلم� أي تنت� وتتم، و�ذا تمت حنث فال يتصور احلنث ثانياً إَال

 ].2/542 :محتارـرد ال[ . »»نهر«أخرى ألنها غ� مقتضية للعموم واتلكرار لغة. 

 علم بالصواب أاهللا و 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه20/11/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

گوید: زنم مادرم باشد اگر  یکی از دو همسایه مشترك در منزل به دیگري می
 تو را در اینجا بگذارم

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل می چه
، یکی از  جر هستند روزي بین همسایگان دعوا شدهسه نفر همسایه در یک منزل مستا

گوید: زنم مادرم باشند اگر شما را در این جا بگذارم در  آنها بخشم و غضب آمده و می
 اند. حالیکه همه در این جا بطور اجاره مشترك

 شود یا خیر؟ آیا اگر این شخص داخل شود زن حالف طالق می
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

نزل بین آنها مشترك است و همه در آن به طور اجاره سکونت دارند لذا این م  چونکه
 کند.  الً و زباناً از دخول منع اگر آن شخص بخواهد در منزل داخل شود حالف او را قو

شود زیرا که منزل مشترك است و همه در  اگر بعد از آن داخل شد حالف حانث نمی
نگفت و   عمالً باز دارد و اگر حالف چیزي آن حق سکونت را دارند و حق ندارد که او را

شود با تجدید نکاح ادامه حیات  زباناً منع نکرد و او داخل شد یک طالق بائن واقع می
باشد. و اگر او بدون علم و اطالع حالف  دهند و شوهر در آینده مالک دو طالق دیگر می

 شود.  داخل شد، حالف حانث نمی

 يف الرد:و

 كما لو َحلََف ال ي«
ً
ار، فقد قالوا: إن اكنت ادلار ملاك دع فالناً �س�ن يف هذا ادَلّ

 فبالقول فقط: أي ألنَّه ال يملك منعه بالِفْعلـللحالف فال
ّ
رد [ . »منع بالقول والفعل، و�َال

 ].185/5 :احسن الفتاوي. 2/561 :محتارـال

 : يف اهلنديةو

لم ، فميت علم و ول بعلم احلالفادلخ : ان تر�ت فالناً فامرأته طالق فهو ىلع ولو قال «
 ].2/72 :اهلندية[ . »دخل يمنع فقد ترك حىت

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه5/5/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 دهم زنم طالق ثالثه باد که دخترانم را به پسران فالنی نمی

 : ه ذیلفرمایند علماي دین در مسئل چه می
کند که هیچکدام از دخترانم را به ازدواج پسران  فردي به اسم زید طالق ثالثه یاد می

 ؟ ، حال راه حل آن چیست هنده ندهم
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

تواند براي خود وکیل بگیرد و  که دختر اگر بالغه است خودش می اینست راه حل اول: 
 وکیل او را ازدواج دهد. 

 :لقوله

» 
َ
مُ األ َحقُّ  �ِّ

َ
مالك يف رواه مسلم وابوداود والرتمذي والنسائي و[ »َويِلَِّها ِمنْ  بِنَْفِسَها أ

 ].2/322 :محتارـرد ال. [»االيم من ال زوج هلا ب�رأ أو الو «]. مؤطاـال

کند که دخترش را  تواند فردي را وکیل  است پدر می  اگر دختر بالغه  و راه حل دوم:
 ازدواج دهد.

 در:يف الو

 . »ال الن�اح انلاكح  يف    مأموره فعل بفعله و   و�نث«

 يف الرد:و

هذا يف الودل الكب� أو اال و�ج فال �نث به اال بمبارشته وأي الزت»  ال الن�اح«:  قوهل«
 ].3/129 :محتارـرد ال» [ جنيب

 مرحله بلوغ برسد.  کنند تا به اگر دختر به بلوغ نرسیده است صبر

 الصواب علم بأواهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه 20/10/1414داراالفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 شود  ، سوگند محسوب نمی قسم خوردن به مذهب

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل می چه
هاي بکر، احمد و خالد است و  زید و عمرو دو برادر هستند زید داراي سه پسر بنام

 نام زینب دارد.عمرو یک دختر ب
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گوید: به چهار مذهب که من دخترم را به غیر از پسرت بکر  عمرو به برادرش زید می
کند، آیا  بعد پسر زید بکر جاي دیگري ازدواج می ،آورم در نکاح بقیه پسرانت در نمی

 تواند از پسران دیگر زید یکی را داماد کند یا خیر؟ عمرو می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

به چهار مذهب که من دخترم به غیر از پسرت بکر  مسئله چونکه، قول عمرو ( در این
تواند که  ) قسم نیست و اعتبار ندارد لذا عمرو می آورم به نکاح بقیه پسرانت در نمی

 اج پسر دیگر زید در آورد.  دخترش را به ازدو

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه29/11/1419یه دار العلوم زاهدان دار االفتاء حوزه علم

 شود؟  قسم به طالق خورده اگر فالنی را نکشد، چه وقت حانث می

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
. اکنون با بکر رابطه  ، اگر نکشتم زنم طالق است کشم که بکر را می زید قسم یاد کرده 

 را دارد. و رفت و آمد دارد البته در قلبش قصد کشتن بکر
 این بفرمائید آیا زن زید طالق شده است یا خیر؟بنابر

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اي احتمال  این هر لحظه) بنابر قسمش مطلق بوده نه موقت یعنی زید شخص حالف (
کند، زیرا امکان دارد   دارد که بکر را قتل کند اگرچه با او رفت و آمد داشته باشد یا صلح

 رساند. کند و از این طریق او را به قتل می بین می ودش خوشاو را نسبت به خ

 : قال يف البدائع

ألن ايلمَ� الواقعة ىلع فعل مطلق عن زمان ال تتوقت بزمان دون زمان بل تقع ىلع «
 ].3/77 :بدائع الصنائع[ . »العمر إال أن يع� به احلال فيكون قد شدد ىلع نفسه
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شود و اگر حالف مرد در  همان لحظه زید حانث میبکر) مرد در  و اگر محلوف علیه (
 گردد.  شود و بر زنش یک طالق رجعی واقع می آخرین لحظات زندگی خویش حانث می

 يف الرد:و

 ىلإموسع ـاكن بمع� الوجوب ال ان فغايتها آخر جزء من احلياة... و مطلقةـأما ال «
 ].3/110 :محتارـرد ال. [»موت فيحنث يف آخر جزء من احلياةـال

 علم بالصوابأواهللا 

 - عنهعفا اهللا-خدانظر 
 .قه29/11/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 خورد  کشم حال تریاك را می سوگند خورده که تریاك نمی

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
ود یا ش خورد آیا حانث می کشم اما تریاك را می شخصی قسم خورده که تریاك نمی

 خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

) شامل خوردن تریاك  مکش من تریاك نمیشود، زیرا لفظ ( شخص حانث نمی این
 . چه غرض از کشیدن و خوردن یکی استشود گر نمی

 مختار:ـيف الدر الو

حلف ان ال �شرتي غ�ه و االغراض فلو اغتاظ ىلع لفاظ ال ىلعاأل االيمان مبنية ىلع «

 .» فلس فاشرتي هل بدرهم أو اكرث شيئاً لم �نثهل شيئاً ب

 يف الرد:و

معنرب انما هو ـ.....فصار احلاصل ان ال فية ي االلفاظ العرأ »لفاظاأل مبنية ىلع«:  قوهل «
اكن   انمسّ� اعترب وـاكن مدلول اللفظ ال أما غرض احلالف انمسّ� وـاللفظ العر� ال

ال يزاد عرف �ص و�القال يف ختليص اجلامع الكب�: وا هلذاللفظ فال يعترب، و زائداً ىلع
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رد [ . »هبادلخول ا ملك يف تعليق طالق االجنبية ـلم يرد الخص ارأس بما ب�بس و حىت

 ].3/49 :محتارـال

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه5/12/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 کنم و بعد با یکی صحبت کرد  ه با فالن و فالن صحبت نمیزن طالق خورد ک

 : ي دین در این مسئله فرمایند علما چه می
ور شده بودند و بعد از این جریان در بین ما  هایم حمله چند نفر آمده و بر من و بچه

ناراحتی و کدورتی ایجاد گردیده بود، افرادي میانجیگري کرده و به من گفتند: شما با 
:  ه از روي ناراحتی و کدورتی که نسبت به اینها داشتم گفتم ی و فالنی صلح کنید، بندن فال

که اگر با خیر محمد، عبدالحمید، پهلوان و غالم نبی سالم علیک بکنم زنم بر من طالق 
شود به هزار طالق، بعد از مدتی در مجلسی با عبدالحمید و پهلوان و خیر محمد 

در ضمن ناگفته نماند  ،ام یادم آمد که من زن طالق خورده ین هنگام روبوسی کردم در ا
ام که اگر  ام و در زمان سوگند خوردن هیچ نیتی نداشته م نبی تاکنون صلح نکرده که با غال

، و یا که با هر چهار نفر اگر صلح  با هر یکی صلح کنم زنم طالق شود به هزار طالق
 . د به هزار طالق بکنم زنم طالق شو

 باسم ملهم الصواب اجلواب 

 اید.  شود زیرا که با غالم نبی تاکنون صلح نکرده تان طالق نمی در صورت مذکور زن

 : يف اهلنديةو

و نوي ان ال �نث اال ب�ال مهما أفالناً فان لم ي�ن هل نية حلف ال ي�لم فالناً و «
قال نوي وما  حدهما فهو ىلعأ�نث ب�الم  نوي ان   ان�نث ب�الم واحد منهما و  لم

مختار أنه ال ـحدهما ل�ن الأذا لم ينو شيئاً فكذلك �نث ب�الم إابوالقاسم اصفار 
 



 1069  کتاب االیمان والنذور

 ].ط بیروت2/100 :اهلندية[ . »ىالكرب ىكذا يف الفتار �نث 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه17/12/1411داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

دارم و از قبل مالی از او در دست حالف  نی را بر نمیقسم خورده که مال فال
 است

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله می چه
دارم در حالیکه  اگر کسی قسم به طالق خورد که از این ببعد مال فالنی را بر نمی

 رااي  گذشته باشد، آیا این قسم اموال  اکنون چیزي از مال فرد مذکور در دست حالف می
 ؟ گیرد یا خیر؟ حکمش چیست  میکه نزد حالف بوده در بر

 اجلواب باسم ملهم الصواب

به اینکه از این ببعد مال فالنی را   از آنجائیکه شخص مذکور قسم طالق خورده است
گردد که از شخص مورد نظر مال جدیدي بردارد  می ، در صورتی زنش طالق  دارم بر نمی
این ، بنابر طرف مقابل ست در اختیار خودش است نه در اختیارکه قبالً برداشته ا و مالی

 شود. نمی  که از فرد مذکور برداشته است قسم شامل اموال قبلی

 : يف اهلنديةو

ج ثم  �ر  هو فيها، فمكث فيها اياماً لم �نث حىتلو حلف ال يدخل هذه ادلار وو«
 ].2/69 :اهلندية[ . »يدخل استحساناً كذا يف الاكيف

 علم بالصوابأ واهللا

 -عنه عفا اهللا-خدانظر 
 .قه2/1/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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اگر فالن روز فالنی را نکشم زنم طالق ثالثه است و حالف در آن روز در 
 برد زندان بسر می

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
زید خبر شد چنین قسم یاد کرد: کرد، وقتی که برادرزاده   زید دختر بکر را نکاح

کنم و اگر او را نکشتم  کند پدر زنش را قتل می  که عمویم با خانم جدید خود زفاف شبی
 . زنم به سه طالق مطلقه است

بعد برادر زاده زید زندان شد و هنگام زندانی شدن او زید با همسر جدید خود زفاف 
 ؟ کرد، حال آیا خانم حالف مطلقه است یا نه

 واب باسم ملهم الصواب اجل

عالمه  ،نامند شود که تعلیق طالق را فقها یمین می در مورد مسئله مذکور عرض می

 فرمایند: در آغاز کتاب االیمان می »مختارـالدر ال«در  /حصکفی

»  
ً
 . » فدخل اتلعليق فانه يم� رشاع

 فرماید: چنین می»  فانه يمني رشعاً  «و عالمه شامی بر این جمله 

 ىلعان لم ادخل ادلار فزوجته طالق و الفعل يف مثل ه يقوي به عزم احلالف ىلعنأل «
 ].3/49 :محتارـرد ال[ .»الرتك يف مثل ان دخلت ادلار

قواهلم االيامن أ دفع االعرتاض عىلرفع االنتقاض و «و عالمه شامی در رساله خود بنام 

 فرماید: چنین می»  االغراض لفاظ ال عىلاأل متنبة عىل

عظلة فعليك مـمسائل الـالمشلكة وـمحالت الـموضع من الـوًال ان هذا الأعلم او«
محل ـبة هذا ال صعو من نبه ىلعان تتلقاه بفكر خال وقاد ليك يتذلل لك أبيٌه و�نقاد و

: يف باب  قال  حيث» اتلحر�ر لرشح اجلامع الكب� : « كتابه  االمام مجال ادلين احلرصي يف
 : كما نقله عنه الفاريس يف رشحه حتفة احلر�ص ما نصه  مساومةـايلم� يف ال

: هلموا نطارح مسائل اجلامع  صحابهانه قال أل /روي عن القايض اجلليل السجزيو 
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اكن  اذلي  /روي عن الشايش: ايتو� بال� من هذا و اب فقالفسألوه عن مسائل هذا ابل
هذا  ىلإكريخ فلما انتهينا ال : قرأنا كتاب اجلامع ىلع انه قال /صحاب الكريخأمن 

ابلاب وضع ن�تة تلخر�ج مسائل ابلاب فانتقضت بمسئلة ثانية من ابلاب ثم وضع 
ترك خري فانتقضت بالرابعة فقام وأخري فانتقضت بمسئلة ثاثلة ثم وضع ن�تة أن�تة 

جمموعه رسائل . [»ادلرس يومئذ، قال ذكر مشا�نا هات� احلاكيت� بليان الصعو�ة انت�

 ].1/293 :/عابدين الشامي ابن

ترین مسائل هستند لذا با  شود که مسائل یمین از مشکل از عبارت باال چنین فهمیده می
، آنچه در مورد جواب استفتاء به ذهن بنده رسید  توجه به اهمیت و صعوبت مسئله

 . ال باهللا العيل العظيمإال قوة وال حول ونویسم  می

اند اما  شود که در آنها الفاظ یمین مطلق ي فقه نوشته میها در ابتدا چند جزئیه از کتاب
 . در آنها تخصیص آمده است هبنابر عرف و عاد

 .» ، فخرجت حلر�قها ال �نث ان خرجت من ادلار اال باذ� « -1

 : يف الشاميةو

َْط اخلروج بغ� إذنه لغ� الغرق واحلرق.  ،و�ذا لو خرجت للغرق« أي »: حبر«ألَنّ الرَشّ
 ].2/561 :محتارـرد ال[ .»ذلك غ� مراد عرفاً فال يدخل يف ايلم�ألن 

 يف الرد:و -2

رجل حلف رجًال أن يطيعه يف لك ما يأمره و�نهاه عنه ثم نهاه عن مجاع امرأته ال «
�نث إن لم ي�ن هناك سبب يدل عليه، ألَنّ انلَّاَس ال ير�دون بهذا انل� عن مجاع 

ب امرأته اعدة، كما ال يراد به ل والرُشّ
ْ
�

َ
 ].2/561 :محتارـرد ال[ . »انل� عن األ

 : يضاً أيف الرد و -3

ُت: ومثله فيما يظهر ما ذكره بعض �قيق احلنابلة فيمن قال لزوجته إن قلت يل «
ْ
قُل

الكماً ولم أقل لك مثله فأنت طالق، فقالت هل أنت طالق ولم يقل هلا مثله من أنها ال تطلق، 
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وج  �صص بما اكن سباً أو داعء أو �وه إذ ليس مراده أنها لو قالت اشرت يل ألَنّ الكَم الَزّ
 ].2/561 :محتارـرد ال[ . »ثو�اً أن يقول هلا مثله، بل أراد الالكم اذلي اكن سبب حلفه

اند اما  مطلق هچه صورشود که الفاظ یمین اگر فهمیده میاز جزئیات مذکوره چنین 
چه از روي الفاظ مطلق مسئله مورد بحث اگر اند و یص شدهبنابر عرف و عادت تخص

شود یعنی حالف زمانی محلوف علیه را به قتل  است اما بنابر عرف و عادت تخصیص می
 رساند که مانعی همچون زندان وجود نداشته باشد. می

که با این مسئله بیشتر مطابقت دارد   مسئله دیگري نوشته است /عالمه حصکفی
 فرماید:  چنانکه می

م�� فامرأته كذا فذهب بهم بعض الطر�ق فاخذهم  ىلإلم اذهب ب�م الليلة  ان «

 ].2/560 :مختار مع الردـالدر ال[ .» العسس فحبسهم ال �نث

شود چونکه  فرمایند که حالف حانث نمی اي می چه عدهدر مورد مسئله مذکور اگر
ل کرده است که از فتاوي قاضیخان نق /مطلق ذهاب یافته شده است اما عالمه رافعی

 .  ذهاب مانند اتیان است

 يف التحرير: و

 الوصول حىت اكالتيان يتوقف حتققه ىلع ان اذلهاب فالظاهر ان ما يف اخلانية مب� ىلع «
 ].1/228 :مختارـالتحرير ال[ .  »يتأيت اثبات اخلالف

 : ه عبارة اخلانية هذو

باذلهاب  ىيف ذلك ان نو �نبيغ ان ينويو ، قال اكالتيان الصحيح ان اذلهابو «
 ان لم ينو شيئاً �مل ىلعو ىما نو به اخلروج فهو ىلع ىان نوو ىما نو الوصول فهو ىلع

 ].2/89 :خانية هبامنش اهلندية[ . »الوصولن انلاس ير�دون به االتيان واالتيان أل

بود پس نیازي به این جمله که  ثانیاً اینکه اگر علت عدم حنث حالف مطلق ذهاب می

شود که علت عدم  نبود لذا با ذکر این جمله چنین فهمیده می»  فاخذهم العسس فحبسهم«
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 . حنث همان مانع است نه تحقق ذهاب
 : کند که نقل می»  هقنی «ازکتاب  / مسئله دیگري نیز عالمه شامی

 .  »لم يتم حنث ولو حسبه السلطان ال �نثتمامها فمرض وان لم اعمل هذه السنة ب «

 : نوشته است »محتارـرد ال«این مسئله اگرچه  در مورد

 .».... هو احلنث الخمختار وـخالف ال فالظاهر انها متنبة ىلع «
 فرماید: کرده است و می این جمله را رد /اما عالمه رافعی

ذا قيل إال يظهر فانه  »مختار الخـخالف ال اما مسئلة القنية فالظاهر انها ىلعو«:  قوهل«
كما  يضاً يف احليس باال و� أيلزم ان يقال به  منع غ� حىسـان ال ذاكإ بعدم احلنث فيما

 ].1/228 :مختارـالتحرير ال[ . »ال �يف

شود و در صورت  ) حانث می یعنی مریض شدن و در مورد اینکه چرا در صورت اول (
 فرماید: شود؟ عالمه رافعی می ) حانث نمی حبس سلطان دوم (

مرض لعدم توسط العبد يف هذا الرشط العد� فقد ـباحلنث يف ال والظاهر انه انما قيل «
حببس السلطان توسط العبد يف حتقق هذا ن وجود ما يقطع �سبة عدم الفعل وحتقق بدو

هذا ي�ون القيد مثل  ىلع، فكأنه لم يوجد و فعل عن احلالفالرشط فقطع �سبة عدم ال
 ].1/228 :مختارـالتحرير ال[ . » مرض تأملـاحلبس ال ال

که حبس سلطان مانع از ایجاد شرط بر حالف  کند داللت می مسئله مذکور صراحتاً 
سوي سلطان منسوب  ، به زیرا عدم ایجاد شرط بر حالفشود  است لذا حالف حانث نمی

 . باشد نه به حالف می
که در این مسئله محلل و محرم جمع شده و محرم ترجیح  اند گفته  و اینکه بعضی

گفته آنها در این مسئله درست نیست زیرا این زن براي افراد اجنبی حرام بود و   دارد، این
بخالف  ،آید گردد لذا ترجیح محلل بر محرم الزم می  حاال با فتواي وقوع طالق حالل می

کان است و دیگر اینکه براي  کان علی ما که در این صورت ابقاء ما  عدم وقوع طالق
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گردد و این   و ثابت بوده و حاال با شک و تردید ازاله می شوهر) ملک نکاح یقینی حالف (
 .  درست نیست

 .  که طالق واقع نشده است  بنابر دالئل مذکور نظر اینجانب این است

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ش ه15/1/1378دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

  بسمه تعاىل

 .  تر است به فتوي فوق اکتفا شود، جواب عدم وقوع طالق قويبا، نظر احقر 
 .شه15/1/1378موالنا) عبدالحمید  (

 .  مجيبـهللا در ال

 (مفتی) محمد قاسم قاسمی 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 بعد:رسوله الكريم و نصيل عىلنحمده و

داده بودم اما از ق  جواب این مسئله را بنده قبالً نوشته بودم و فتوي بر عدم وقوع طال
طرف بعضی از علماء فتوي به وقوع طالق ثالثه داده شده بود و نیز بر فتواي بنده 

 اعتراض نموده و دالیلی را نقل نموده بودند.
.  پس از آن بنده هنگام ترتیب جلد سوم محمود الفتاوي مجدداً مسئله را تحقیق نمودم

 اهللا آنها را ذکر مرحمه  فقهاء کرامسؤالی که در استفتاء مطرح شده با دو مسئله که 
 اند مشابهت کامل دارد. کرده

كذا فذهب بهم بعض الطر�ق  م�� فامرأته  ىلإان لم اذهب ب�م الليلة  «:  مسئله اول

 
ً
 ].2/560 :محتارـرد ال[ . »خذهم العسس فحبسهم ال �نث فأ

لو حبسه ولم يتم حنث والزارعة بتمامها فمرض   يف ان لم اعمل هذه السنة «:  مسئله دوم
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 ].2/562 :محتارـرد ال[ . » السلطان ال �نث

که هر دو مسئله فوق موقت به وقت مشخص هستند و در  روش استدالل این است 
وقت مشخص حالف از انجام دادن محلوف علیه بنابر عذري که همانا حبس سلطان یا 

ئله سوال شده نیز به اند لذا حال حانث نشده است و مس اخذ عسس است عاجز مانده
، موقت به شب زفاف بوده و در شب زفاف  کشتن که حلف حالف به همین صورت است

ید حانث  حالف بنابر حبس سلطان از انجام دادن محلوف علیه عاجز بوده است لذا نبا
 . شود. این بود .جواب مسئله از روي فقه

و هر دو مسئله را نیز  دچه در مورد دو مسئله باال نظر منفی داراگر /عالمه شامی
 فرماید: در مورد جواب اول می ،است جواب داده

شود چونکه ذهاب به  حالف حانث نمی» .... ان لم اذهب ب�م الليلة  «در این مسئله 
 . خروج است و خروج یافته شده استمعنی 

، طبق نظر بنده  با توجه به فقاهت و مرتبه واالي ایشان /مه شامی اما جواب عال
 : باشد به چند دلیل ت نمیدرس
خروج نیست بلکه »  عسس «اوالً بخاطر اینکه علت حانث نشدن حالف در مسئله  -1

دستگیري حالف توسط نیروي دولتی است که از انجام دادن آن مانع بوده و حالف عاجز 
 . مانده است

است و اگر حانث  و نه اینکه ذهاب بمعناي خروج است بلکه ذهاب به معنی وصول

خذهم العسس أف : « این باشد که ذهاب به معنی خروج است پس جملهشدن حالف بنابرن

؟ در حالیکه از مفهوم مخالف همین  را چرا ذکر کرده است و فایده آن چیست»  حبسهو

است و مفهوم مخالف در کالم فقهاء »  العسس اخذهم «شود که مانع از حنث  فهمیده می

 . معتبر است
ل نموده اي عالمه خیرالدین رملی از همین مسئله استدال مچنین مسئله: در مورد ه ثانیاً
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 . است و فتوي بر عدم حنث داده

 يف اخلريية:و

سئل يف رجل حلفه قاض من القضاة هذا الزمان بالطالق من زوجته انه يأتيه غداً  «
 ه حىت منعوو�ن مديع عليه فحبسه الرشطة و ب�ذا مال �سمونه �صوًال ياخذونه ظلماً 

 م ال؟أميض الغد هل �نث 
صحابه ان لم اذهب ب�م الليلة غ�ها قال أل: فيف اخلانية واتلتارخانية والقنية و جابأ

م�� فامرأته طالق فذهب بهم بعض الطر�ق فأخذهم العسس فحبسه ال �نث و�  ىلإ
سه لو حببتمامها فمرض ولم يتم حنث و مزارعة ـ: ان لم اعمل هذه السنة يف ال القنية

 ].1/67 :اخلريية[ . »اهللا اعلمرص�ان يف وقعة احلال و الفراعن السلطان ال�نث فهذان 

کوزه قیاس نموده است پس   : عالمه قاضیخان علیه السالم این مسئله را بر مسئله ثالثاً
 شود.  شود در اینجا نیز حانث نمی که درمسئله کوزه حانث نمی  همانگونه

 ا: عبارته هكذو

تُُه َطاِلٌق فََذَهَب بِِهْم َ�ْعَض رَُجٌل «
َ
ِ� فَاْمَرأ  َمْ�ِ

َ
ْذَهْب بُِ�ْم اللَّيْلََة إىل

َ
ْصَحابِِه إْن لَْم أ

َ
قَاَل أل

يِب 
َ
ََواُب يَُوافُِق قَْوَل أ

ْ
َخَذُهْم اللُُّصوُص وََحبَُسوُهْم قَالُوا ال َ�ْنَُث يِف يَِميِنِه وََهَذا اجل

َ
ِر�ِق فَأ الَطّ
َْوَم َحِنيَفَة َوُ�َ  ُكوِز ايلْ

ْ
ي يِف َهَذا ال ِ

َّ
َماَء اذل

ْ
َ�َنّ ال لَِة إَذا َحلََف لَيرَْشَ

َ
َمْسأ

ْ
ْصُل ال

َ
ٍد رمَِحَُهَما اَ�ُّ أ َمّ

َْوِم ال َ�ْنَُث ِعنَْدُهَما ّ ايلْ
ْهَراقَُه َ�بَْل ُميِضِ

َ
 ].1/499 خانیۀ:[ . »فَأ

البر عاجز است و در  شود چراکه از شرط و معلوم است که در مسئله کوزه حانث نمی
 . کشتن محلوف علیه عاجز نیست اکه با رفتن شب از شود چر اینجا حانث نمی

فرماید: که ذهاب در صورت مطلق که نیت  رابعاً عالمه قاضیخان در فتاواي خویش می
 . ان و وصول است نه خروجده به معنی اتی نکر

 :  يف اخلانيةو

َهاِب َوالَصّ  « َهاَب اَكِإلْ�يَاِن قَاَل َمْوالنَا ريَِضَ اَ�ُّ َ�نُْه َوَ�نْبَيِغ َواْختَلَُفوا يِف اذَلّ َنّ اذَلّ
َ
ِحيُح أ

 



 1077  کتاب االیمان والنذور

ُُروَج َ�ُهَو ىلَعَ مَ 
ْ
وُُصوَل َ�ُهَو ىلَعَ َما نََوى َو�ِْن نََوى بِِه اخل

ْ
َهاِب ال ْن َ�نْوَِي يِف َذلَِك إْن نََوى بِاذَلّ

َ
ا أ

َنّ انلَّاَس يُِر�ُدوَن بِ نََوى َو�ِْن لَْم َ�نِْو َشيْئًا ُ�ْمَ 
َ
وُُصوَل ُل ىلَعَ اِإلْ�يَاِن أل

ْ
 . »َهَذا اِإلْ�يَاَن َوال

 ].2/89 :اخلانية[

برم و بعد او را از آنجا بیرون کرد و به خانه  : اگر گفته شودکه ترا به خانه می خامساً
د که شو ه گفته می، بلک شود که به قول خود عمل نموده است گفته نمی نبرد، در عرف 

 . وعده خالفی کرد
شود که در عرف مردم ذهاب به  از عبارت مذکور فتاواي قاضیخان همین فهمیده می

 /معنی وصول و رسیدن به خانه است لذا باتوجه به مطالب مذکور گفته عالمه شامی

 . ظاهراً درست نیست ،داده شد»  العسس «فرماید: جواب مسئله  می

. عالمه شامی  »مزارعة بتاممها....ـاعمل هذه السنة يف الان مل  : « م در مورد مسئله دو

 فرماید: می

اهر �نَّها َمبنّية ىلع خالف « منع غ� ـ، وهو عدم احلنث فيما إذا اكن ال»الُمْختار«فالَظّ
طان، ألَنّ احلَبَْس إغالق بلاب ـمرض والـمنع بالـف�ا فرق ب� ال ،حيِسّ 

ْ
ل منع حببس الُسّ

 ].2/563 :محتارـرد ال[ .»يساحلبس فهو منع غ� ح

لة «
َ
ا َمْسأ اهر �نَّها َمبنّية ىلع خالف » القنية«وأَمّ نه إذا إ...ال يظهر ف الخ» الُمْختار«فالَظّ

) يلزم ان  هو حبس السلطانمنع غ� حيِسّ غ� حيس (وـذا اكن الإقيل بعدم احلنث فيما 
 ].1/228 :مختارـالحترير [ . »كما ال �يف و�يضاً يف احليس باألأبقال به 

شود و در صورت  ) حانث می یعنی مریض شدن و در مورد اینکه چرا در صورت اول (
 فرماید: می /شود؟ عالمه رافعی ) حانث نمی حبس سلطان دوم (

مرض لعدم توسط العبد يف هذا الرشط العد� فقد ـالظاهر انه قيل باحلنث يف الو « 

حتقيق   حببس السلطان توسط العبد يفلفعل عنه وجد ما يقطع �سبة عدم احتقق بدون الو
هذا  ىلع، فاكنه لم يوجد و فعل عن احلالففقطع �سبة ال مزارعة) ـي عدم الأ هذا الرشط (
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 ].1/228 :مختارـالتحرير ال[ . » مرض تأملـي�ون القيد مثل احلبس ال ال

سلطان مانع که در مسئله مزارعت حبس   خالصه اینکه نظریه عالمه رافعی همین است
بر شده و در مسئله سؤال شده نیز حبس سلطان مانع از ایجاد شرط بر حالف  از شرط 

سوي سلطان منسوب  یرا که عدم ایجاد شرط بر حالف بهشود ز شده لذا حالف حانث نمی
) شده است لهذا عدم  سلطان ( و در اینجا عدم زراعت به واسطه عبد ،باشد نه به حالف می

 . باشد نه به طرف حالف ) منسوب می سلطان زراعت به عبد (
که در مسئله سؤال شده محل حلف و محلوف علیه هر دو  اند که بعضی نوشته و آنچه

حالف  بوده و بر برايکه در اینجا یمین موقت  موجود هستند ظاهراً درست نیست زیرا
لف از که یمین موقت باشد و حا بعد از گذاشتن شب زفاف امکان ندارد و در صورتی

 فرماید: شود عالمه شامی می فعل محلوف علیه عاجز بماند یمین باطل می

محل يبطل ايلم�، و�أن الَعْجز عن فعل ـتنبيه: اْعلم �نَّهم رَصّحوا بأَنّ فواَت ال«
الَمْحلوف عليه يبطلها أيضاً لو موقتة ال لو مطلقة و�أن إماكن تصور الرّب رشط النعقادها 

فصار احلاصل �نَّه إذا اكن رشط احلنث  ورشط بلقائها لو موقتة ثم قال: يف االبتداء ُمْطلقاً 
محل حنث سواء ـعدمياً، فإن عجز عن رشط الرب بفوات �له ال �نث، و�ن مع بقاء ال

 ].2/563 شامی:[. »مانع حسياً أوالـاكن ال
چه در زندان اجراي شرط بر مستحیل عادیست و عجز فرمایند که اگر عالمه می و

که او را آزاد   یقی موجود است اما امکان عقلی بایجاد شرط بر و تصور آن ثابت استحق
 ...  کنند یا فرار کند و غیره

شان نیز درست نیست زیرا چنین احتماالتی را فقهاء کرام اگر معتبر قرار  گفته  این
ند داد و مسئله مزارعت فتوي به حانث شدن حالف می »عسس «دادند حتماً در صورت  یم

شود که نزد فقهاء این نوع احتماالت اعتباري  در حالیکه چنین نیست پس معلوم می
فرماید که آنها  نداشته است در فتاواي تتارخانیۀ در مورد چنین احتماالت ضعیفی می

 اعتبار ندارد.
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ولو أراد أن �رج فوجد باب ادلار مغلقاً حبيث لم يمكنه «:  و يف الفتاوي التتار خانية

مشايخ فيه، بعضهم قالوا: ال �نث، وهو اختيار ـواخلروج، ولم �رج، فقد اختلف الالفتح 
�ذا لو : و مختار و� الظهر�هـهو ال: و  الليث و�ه أخذ الصدر الشهيد. و� اخلانيةالفقيه أيب

  اخلروج انما يعترب ض احلائط فلم يهدم ال �نث وليس عليه ذالك وقدر اخلروج بهدم بع
 ].4/19 :البحر كذا يف منحة اخلالق عىل 4/589 تتارخانیۀ:[ .» معهود عند انلاسـمن الوجه ال

که به نظر بنده در مسئله سؤال شده همسر حالف  خالصه آنچه عرض شد این است 
 گردد. مطلقه نمی

هاء و نظریات مختلف آنها چنین گردد که از عبارت مختلف فق در آخر عرض می
 . چنانچه عالمه شامی ترین مسائل فقهی است کلکه مسائل یمین از مش آید میبر

 که نظریه هر یکی به جاي خود محترم باشد. فرماید: لذا مناسب این است می

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 آیا نیت حالف معتبر است

 : مسئله فرمایند علماي دین مبین اسالم در این چه می
 72هایت چیزي داد همسرش  گوید: هرکسی به بچه از مشاجره میزید با عمرو بعد 

نیز نیتش فقط »  هایت بچه «باشد و با گفتن  بار طالق باشد و منظور از هر کس خودش می
براي  فرزندان عمرو بوده نه همسر عمرو، حال حکم این شخص چیست؟ و آیا راه حلی 

 ود دارد یا خیر؟نجات از این نوع قسم وج

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

حکم مسئله فوق اینکه اگرچه درباره نیت حالف در مورد مسئله مذکور بین فقها 
که نیت حالف معتبر است لذا اگر زید به همسر   اختالف وجود دارد اما فتوي بر این است
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الق شود و زنش بر وي ط عمرو چیزي براي خرج او بدهد بر قسم خود حانث نمی
 فرماید: گردد چنانکه عالمه شامی بعد از بیان اختالف فقها می نمی

ذا لم ينو خالف إو مظلوما أما ـ�وه تعترب نية احلالف ظالاحلاصل ان احللف وو  «
 ].3/108 :محتارـرد ال[ .»الظاهر

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه8/2/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

گوید: بخدا قسم تا زمانیکه من زن دیگري براي خود عقد نکنم  می شخصی
 ، طالقه ، طالقه دختر فالنی طالقه

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
دارد که در عقد اوست و به دلیل ناراحتی بیش از حد از مادر  شخص جوانی نامزدي 

کنم و زن  : من دیگر با دختر او عروسی نمی ستکه مانع عروسی او شده بود گفته ا  زنش
دیگري خواهم گرفت و به خدا قسم تا زمانیکه من زن دیگري براي خود عقد کنم دختر 

موده راه  . لطف فر گرفته است . ضمناً خلوت صحیحه صورت  ، طالقه ، طالقه فالنی طالقه
 حل شرعی این مسئله را بیان فرمائید.

 باجلواب باسم ملهم الصوا

، لذا در  که از االن طالق است تا فالن وقت  معنی این جمله به اعتبار عرف این است
این صورت نامزد این شخص با طالق ثالثه مغلظه شده است چونکه بعد از خلوت 

کرده است و بعد از اینکه طالق واقع شد دو مرتبه برداشته   صحیحه سه طالق واقع
خانم خود را سه طالق داده و مدت وقوع طالق را  شود و در صورت باال گویا ایشان نمی

هاي مذکور از همسر ایشان  ا اگر ازدواج دیگري هم کند طالق طوالنی نموده است لذ
 شود.  برداشته نمی
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 : يف اهلنديةو

وجه اما ان أثالثة  سنة فهو ىلع ىلإو قال أشهر  ىلإو قال ألليل  ا  ىلإنت طالق ألو قال و «
اما ان ينوي و�عل الوقت لالمتداد و� هذا الوجه يقع الطالق للحال و ينوي الوقوع للحال

مضاف ـ� هذا الوجه يقع الطالق بعد ميض الوقت اليله وإمضاف ـالوقوع بعد الوقت ال
مضاف ايله عندنا ـان لم ت�ن هل نية اصًال ال يقع الطالق اال بعد ميض الوقت اليله وإ
 ىلإو أالليل  ىلإما لو قال الشتاء فهذا و ىلإقال هلا  الصيف أو ىلإنت طالق ألو قال هلا و

 :اهلندية. [»محيطـكذا يف ال اخلر�ف  ىلإو قال أالر�يع  ىلإذا قال إ�ذلك الشهر سواء و

 ].3/427 :التتارخانيةو  2/476 :مختارـكذا يف الدر ال 1/365

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه23/11/1420لعلوم زاهدان  یه دارادار االفتاء حوزه علم

 زن من یکصد و سی طالق اگر با تو همسایه شوم 

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
زن من صد و  «کند:  با همسایه خود در گیر شده سوگند یاد می  شب 12مردي ساعت 

ده و صبح زود شروع به و آن شب را در منزل خوابی»  سی طالق اگر با تو همسایه شوم
 کند.  نماید و نقل مکان می جمع کردن اثاث خانه می

 شود یا خیر؟ ؟ آیا زنش طالق می حال حکم این مسئله چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب

همسایه  : « گفته است  که حالف چنین  اگر آنچه در استفتاء ذکر شده حقیقت دارد،
شود چنانکه اگر کسی به جایی  گفته نمی مسایه و در عرف با ماندن یک شب ه»  شوم نمی

شود  گفته نمی  ، کسی  که بماند با یک شب و دو شب ماندن در خانه  رفت و اراده نداشت
:  که ام زیرا که اراده ماندن را ندارد و قاعده فقهی این است  که من همسایه او بوده
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 . واقع نشده استبنابراین بر زن حالف طالق »  العرف االيمان مبنية ىلع «

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه14/3/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 قسم کفاره 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 ؟  اگر کسی قسم بخورد و بعد قسم خود را بشکند حکمش چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب

قسم بر فعل الزمی  را ادا کند، خواه  شکستن قسم باید کفاره آن بعد از حانث شدن یا
 : باشد مثل نماز خواندن و یا کار نامشروعی باشد. و کفاره آن یکی از موارد زیر است

یا به هر یکی از ده مسکین دوکیلو و   -2 .خوراك دادن به ده مسکین و یا پوشاك آنان
(در دو کیلو و دویست و پنجاه گرم  بدهد.را  م یا قیمت آن گند گرم  دویست و پنجاه 

 .)نبه احتیاط در نظر گرفته شده استج
 تواند سه روز پشت سر هم روزه بگیرد.  کفاره ادا نماید، می  انست اگر از موارد فوق نتو

 : يف اهلنديةو

حكمها لزوم و ال يفعله وأمستقبل ان يفعله ـمر يف الأ ن �لف ىلعأهو ومنعقدة و«
 ].3/9 :بدائع الصنائع. 2/52 :اهلندية[ . » كذا يف الاكيف احلنث  الكفارة عند

ُ ٱ يَُؤاِخُذُ�مُ  َ� ﴿ : ، لقوهل تعاىل ح�م هذه ايلم� وجوب الكفارة عند احلنثو« َّ� 
 ِ يۡ  ِ�ٓ  وِ للَّغۡ ٱب

َ
د�ُّمُ  بَِما يَُؤاِخُذُ�م ِ�نَوَ�ٰ  نُِ�مۡ َ�ٰ �  ٱ َ�قَّ

َ
ٰ  َنۖ َ�ٰ يۡ ۡ� ةِ  َعامُ إِطۡ  ۥٓ َرتُهُ فََك�َّ  َعَ�َ

وۡ  ِمنۡ  ِك�َ َمَ�ٰ 
َ
هۡ  عُِمونَ ُ�طۡ  َما َسِط أ

َ
وۡ  لِيُ�مۡ أ

َ
وۡ  َوُ�ُهمۡ كِسۡ  أ

َ
 فَِصَيامُ  َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�َمن َرَ�َبةٖ�  ِر�رُ َ�ۡ  أ

 ٰ يَّاٖ��  َثةِ ثََ�
َ
�  ٰ ٰ  لَِك َ� يۡ  َرةُ َك�َّ

َ
 .]89: ة[المائد ﴾ُتمۡ َحلَفۡ  إَِذا نُِ�مۡ َ�ٰ �
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 يف الفقه االسالمي:و

 مر مقٌرر باالتفاق بعد احلنث سواء أ�انت ايلم� ىلعأيف هذا ايلم�  وجوب الكفارةو«
مباح ـم ترك الأم ترك مندوب، أم فعل معصية أم فعل معصية أم ترك واجب أ ،فعل واجب

 ].66، 3/67 :اتلنو�ر. 3/30 :بدائع الصنائع .3/365 :الفقه االسالمي[ .»م فعلهأ

 علم بالصواب أاهللا و

 -عنه عفا اهللا -خدا نظر 
 .قه13/4/1420ار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان  د

 قرآن   قسم به

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
توضیح شود یا خیر؟ لطفاً با دلیل  اگر کسی به قرآن عظیم قسم بخورد آیا حانث می

 دهید.
 الجواب باسم ملهم الصواب

شود لذا شرعاً نیز یمین  محسوب می، قسم خوردن به قرآن مجید یمین  در عرف
 باشد. می

 مختار:ـقال يف الدر ال

 :وال �ىف أن احللف بالقرآن اآلن متعارف فيكون يميناً... وقال العي� :قال الكمال«
مصحف يم� ال سيَّما يف زماننا. وعند اثلالثة املصحف والقرآن و�م اهللا ـوعندي أن ال

 . »يم�

 محتار:ـيف رد الو

ذا إ�ذا و ي قول صاحب اهلنديةأ( عن الُمْضمرات: وقد قيل هذا» اهلندية«يف ونقل «
نه غ� متعارف) يف زمانهم، أما يف زماننا فيم�، و�ه نأخذ ونأمر ونعتقد. حلف بالقرآن أل

. فهذا مؤ�د لكونه صفة هإنه يم�، و�ه أخذ مجهور مشا�نا ا :وقال �مد بن مقاتل الرازي
 



 وايمحمود الفتا  1084

 ].3/56 :محتارـرد ال[ .»ة اهللا وجالهلتعورف احللف بها كعزّ 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه10/6/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 اگر دوباره تریاك کشیدم زنم طالق است

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
خورد که  هم قسم میدهند که دیگر تریاك نکشد و او  شخص معتادي را قسم می

، بعد از یکماه زنش او را نزد پزشک  کشم و اگر کشیدم زنم طالق است دوباره تریاك نمی
 ،کند یعنی اینکه تریاك نکشیده برد و پزشک پس از معاینه جواب را منفی اعالم می می

 که آیا زنش طالق شده یا خیر؟ اکنون سؤال این است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ورده بعد از قسم خوردن چون هیچ نوع اثري از کشیدن تریاك در او شخص قسم خ
این ، بنابر جواب را منفی اعالم کردهدیده نشده بالخصوص وقتی که دکتر بعد از معاینه 

 .  زنش طالق، شده است

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه13/7/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 



 
 

 تاب الحدودک

/ سارق بهنگام ارتکاب  حکم رفع اکراه از مکره و ارتکاب جوم در این حالت
 سرقت غیر مکلف بوده

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
) را به  ساله است 14حمید پسري  فردي بنام زید دو نفر به اسامی احمد و حمید (

دارد که اگر مرتکب سرقت  می کند و اظهار ارتکاب سرقت از خانه محمد تهدید می
جدي ، هر دو نفر با این تهدید  کشت  اي که در دست دارم شما را خواهم نشوید با اسلحه

که در  شوند در همین هنگام زید آوري اثاثیه مشغول می وارد خانه محمد شده و به جمع
انسان  بیند و به تصور اینکه بیرون خانه محمد کامال مراقب اطراف است حیوانی را می

سازد و احمد  ، فرار نموده و ضمن فرار، احمد و حمید را نیز از رفتن خود آگاه می است
آوري شده را به منزل  گیرند که اثاثیه جمع  و حمید با هم مشورت نموده و تصمیم می

 نمایند.   حمید برده و آنها را تقسیم
متر دورتر از  200کردند حدود  که هر کدام چیزي را حمل می  نامبردگان در حالی

شوند و رسیدگی در  درب منزل محمد توسط پلیس دستگیر و به مراجع قضائی معرفی می
کند و حمید به  انجامد و در این مدت زید فوت می سال بطول می 2مرجع قضائی حدود 

 رسد. سن شانزده سال تمام می
 حال حکم مسئله را با توجه به اظهارات فوق بیان فرمائید. 

 اسم ملهم الصواباجلواب ب

: در صورت مسئوله چون وقت سرقت اکراه از بین رفته و مرتفع شده  حامداً و مصلیاً
 . است لذا این اکراه موجب سقوط ضمان نیست

 مختار:ـيف الدر الو
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فع إنَّما يبيعه ما دام حارضاً عند الـال«  لم �ل لزوال ـمكره ىلع األخذ وادَلّ
ّ
مكره، و�َال

ابلعد منه، و�هذا تب� �نَّه ال عذر ألعوان الظلمة يف األخذ عند غيبة القدرة واإلجلاء ب
 ].5/98 :مختار مع الردـالدر ال[ .»األم� أو رسوهل، فليحفظ

را به صاحبش پس دهند  اند، باید آن حمید نسبت به مال سرقت شده ضامن احمد و
 .  لف بوده استشود زیرا محمود هنگام سرقت غیر مک اما قطع دست از هر دو ساقط می

 التنوير: ويف 

 .» خذ ملكف ناطق بص� عرشة دراهمأالرسقة � «

 يف الرد:و

شمل األخذ حكماً، وهو أن يدخل مجاعة من اللصوص م�ل رجل  »أخذ ملكف«قوهل: «
م�ل، فإن اللك يقطعون ـو�أخذوا متاعه و�ملوه ىلع ظهر واحد، و�رجوه من ال

يّب والَمْجنون ألن القطع عقو�ة وهما ليسا من ». حبر«اْسِتْحساناً، وسيأيت.  وأخرج الَصّ
 ].3/211 :محتارـرد ال[ . »»ابلحر«مال كما يف ـأهلها، لكنهما يضمنان ال

 يف الدر:و

ْصحاب الًكّ قدر نصاب قطعوا و�ن أخذ ال«
َ
مال بعضهم اْسِتْحساناً سداً ـ�شارك مجع وأ

 . »توه أو �رم لم يقطع أحدبلاب الفساد، ولو فيهم صغ� أو �نون أو َمعْ 

 يف الرد:و

  يب يوسفخذ الكبار العقالء خالفاً ألذا تو� األإاطلقه فشمل ما  »لم يقطع أحد«:  قوهل«
 ].3/215 :محتارـرد ال[ . »كما يف الز�ليع

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه5/5/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 کند شخصی زن هفتاد ساله خود را متهم به زنا می

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 75فردي بنام زید با زنی بنام زینب ازدواج نموده است و االن عمر هر یکی باالتر از 

سال است و داراي هشت پسر و دو دختر هستند هر کسی از فرزندانشان داراي اوالد و 
شنود در این حال  ها خوب نمی بیند و از گوش ها می ستند، زید از چشمخانواده مستقلی ه

که بیش از هفتاد سال عمر دارد مرض  باز هم نیاز به همبستر شدن با زن دارد، همسرش 
شود) و بعلت مرض فشار خون به دکتر مراجعه  و خالد با او همبستر می فشار خون دارد (

 الت مرد بودن را دارد. : این زن دیگر ح شده است و دکتر گفته
زینب از کودکی در خدمت پدر زید بوده و همیشه در کارهاي کشاورزي و دامداري 
مشغول بوده است و تا امروز براي این زحمات را متحمل شده است و حاال مدت یکسال 

که زید همسر خودش را تهمت زنا زده است و شاهدي هم ندارد اما دو چیز را  است
 گیرد.  یبراي خود شاهد م

،  گوید در شب حین خواب صداي خشخشی شنیدم در حالی که خواب بوده است  می
همسرش در خانه یکی از افراد فامیل بوده و زید از زنیکه درب منزل ایستاده پرسیده 

؟ آن زن گفته است در خانه است و حاال معلوم نیست در خانه مردي  کجاست  همسرم
اند و در همه حال  هار فرزند دختر یا پسر داخل خانه بودهبوده است یا خیر؟ اما سه الی چ

کسی دست هم نزده است و  ام به من  خورد که هرگز تا به این سن رسیده زینب قسم می
 خورد. خالد در مقابل قسم نمی

 حاال با در نظر داشتن این حاالت به سؤاالت ذیل پاسخ عنایت بفرمائید:
گی مستقلی دارند نسبت به پدر و مادرشان مسئولیت فرزندان که هر یک زند  -1

 ؟  چیست
بین خالد و همسرش چه باید بشود و چناچه طالقی ایجاد شود آبروي قوم  -2

شود و اگر مسئله همینطور باقی بماند  ) از بین رفته و مایه سر افکندگی می فرزندانشان (
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تمام فامیل شده براي فرزندانشان و براي خودشان زندگی مشکل است و باعث ناراحتی 
 کند. شود زیرا زید همسرش را با این تهمت سرزنش می و می
آیا از نظر شریعت مقدس اسالم مردي به این سن از عمر با زنی به این سن  - 3

 . نزدیکی کند درست است
این مسئله که باعث بدبین شدن فرزندان و سیاه شدن قلبشان نسبت به پدر  -4

 ؟  گناه است شود، می

 باسم ملهم الصواب اجلواب

کند و زن در خواست   را ثابت هر زنش را تهمت زنا بزند و نتواند آن وقتی که شو
شود پس از لعان  اجرا می اجراي حد شرعی علیه شوهر کند بین آن زن و شوهر لعان

 نماید و از همدیگر باید جدا شوند.  میان آن دو اعالم تفریق و جداي میقاضی در
کند باید لعان میان آن دو اجرا شود و  ت اجراء علیه شوهر میخواسحال اگر زن در
هراس دارد، خاموش بنشیند   یش کند و از تبلیغات سوء و بدنامی خو اگر درخواست نمی

 هاي شوهر سکوت اختیار بنماید و شوهر را نصیحت و اندرز بکند. و در مقابل تهمت
از اوامر و نواهی آنان را عهده مت آنان و اطاعت  فرزندان در قبال والدین وظیفه خد

 بر قرار نمایند. دار هستند و سعی نمایند بین والدین صلح و سازش 
مسلمان، همبستري شدن با زن براي   کتر متخصص در صورتی که طبق نظر و راي د

کند و از  زن ضرري داشته باشد و باعث بیماري شود شوهر حق زن را بیاد رعایت 
 ید و زن در صدد عالج و دفع بیماریش بشود. همبستر شدن خودداري نما

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .شه23/4/1369داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 بسمه تعاىل

که نوشته شده است   چناچه شوهر تهمت زناي صریح را به زن بزند حکم همان است
دهد حکم لعان در  معناي زنا را به زن نسبت میباشد و لفظ زنا و یا  ك می و چناچه مشکو

شود اما باید شوهر توجه داشته باشد که زنا در هفتاد سالگی چیزي  بین آنها جاري نمی
 هاي شیطانی خود را بدنام نکند. که از عقل و قیاس بعید است و با وسوسه است
 .قه23/4/1369موالنا) عبدالحمید  (

 هاي دیگر گذاشتن کفشها از مسجد و باقی  برداشتن کفش

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
اند بعد بهنگام  هاي مردي از مسجد ربوده شدند یا اشتباهی برداشته شده اگر کفش

تواند این  کفش یافت و کسی در مسجد هم نبود، آیا می  بیرون شدن فقط یک جفت
 ها را بپوشد یا خیر؟ کفش 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کفش کهنه  ، بجاي آن  نو را برداشته  کفش -1ي این مسئله سه صورت امکان دارد، برا
، کفش کهنه خود را اشتباهاً جا بگذازد.  نو را اشتباهاً برداشته  کفش  -2 را عمداً بگذارد.

 ، مشتبه باشد. بردن عمدي و غیر عمدي آن -3
مرتکب چنین کاري  ل باید گفته شود: اینگونه افراد عمداً در پاسخ به صورت او

شوند کفش کهنه و دست دوم خود را جا گذاشته و کفش نو و خوب برداشته و  می
اند جایز است که این  ربوده شده  هایش روند، براي صاحب کفش نو که کفش می

 ه را بردارد. هاي کهنه و جا ماند کفش

 يف الرد:و

 .  »ذا يف الظه��ةك ترك األدون ديلل ارضا باالنتفاع به خذ األجود وأن أل «
 : توان یافت این است و دلیل دیگري که براي جواز اخذ می
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مهزولة اليت تر�ها ـألن صاحب األدون معرض عنه قصداً فهو بم�لة ادلابة ال «
 ].3/355 :محتارـرد ال[ .» قشور الرمانا عمداً بل بم�لة القاء انلوي وصاحبه

یکی و عدم رؤیت یا عدم تمییز آنها را بردارد : اگر اشتباهاً بنابر تار م پاسخ صورت دو
شود که اشتباهاً برداشته است پس حکم لقطه را دارد که  و از قرائن و شواهد معلوم می

باید از صاحب و مالک آن اجازه تملیک بگیرد در غیر این صورت استفاده از آن جایز 
 .  نیست

 يف الرد:و

ظلمة أو �وها و�علم ذلك بالقرائن فهو أما لو أخذ مكعب غ�ه وترك مكعبه غلطاً ل«
 :محتارـرد ال[ .»يف ح�م اللقطة ال بد من السؤال عن صاحبه بال فرق ب� أجود وأدون

3/355.[ 
پاسخ صورت سوم: اگر جریان برداشتن عمدي و غیر عمدي آنها بر مبتال به مشخص 

عراض صاحب اي بر ا نبود جواب آن همچون جواب صورت دوم است زیرا دلیل و قرینه
 ها از آنها وجود ندارد.  کفش

 محتار:ـرد ال

 ].3/355 :محتارـرد ال[ . »كونه غلطاً أو عمداً لعدم ديلل االعراض  �ذا لو اشتبهو «

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .ق ه8/5/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 



 
 

 کتاب اللقطۀ و اللقیط

 ه از مال دیگران بدون اجازه وي استفاد

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
،  زید براي شخصی از تفتان پارچه آورده و در بین راه براي خود فروخته است -1

آیا قیمت  ،شناسد شناسد ولی نماینده او را می ها را نمی حال توبه کرده اما صاحب پارچه
 ؟ تواند صدقه کند گر میها را به فقیر و با کسی دی پارچه
شخصی از تفتان براي فردي دیگر کاال و لوازم آورده اما حاال فوت کرده است و   -2

شناسند آیا براي فرزندان مرحوم جایز است که مال را  ، صاحب مال را نمی ورثه مرحوم
 براي خود بردارند و مصرف نمایند یا به فقیر دیگري تحویل دهند؟

 صواب اجلواب باسم ملهم ال

ها را به او  ها را جستجو کند اگر او را یافت پول پارچه در صورت اول صاحب پارچه
شناسد به اندازه قیمت  بدهد و اگر نیافت به ورثه اش تحویل دهد و اگر آنها را نیز نمی

که نسبت به بردن مال مردم بدون   ها بر فقراء و مساکین صدقه کرده و از ظلمی پارچه
ها را  ها را دید و او پول پارچه ه توبه کند و اگر بعداً صاحب پارچهاجازه انجام داد

 کرده او قیمت آنها را بدهد. طلب

 ويف الدر:

يه اتلصدق أ�س من عليه ذلك من معرفتهم فعلر�ابها وأمظالم جهل و عليه ديونو «
 . »صحاب ادليون يف العقيبأمطابلة من ـفعل ذلك سقط عنه ال مىت.....و بقدرها من ماهل

 يف الرد:و

�َْشَمل ورثتهم، فلو علمهم لزمه ادلفع إيلهم ألن ادلين صار  »جهل أر�ابها«قوهل: «
مال الضائع ـك�نَّه واّ� تعاىل أعلم ألنَّه بم�لة ال »مطابلة الخـسقط عنه ال«قوهل:  حقهم. 
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 :محتارـال رد[ . »والفقراء مرصفه عند جهل أر�ابه، و�اتلو�ة �سقط إثم اإلقْدام ىلع الظلم

 ].ط دارالفکر4/283
در صورت دوم اگر صاحب آن مال را بعد از جستجو نیافتند و نیز وارثانش را 

کنند و گرنه به فقراء  توانند از آن مال استفاده  شناسند، اگر اوالد مرحوم فقیر بودند می نمی
 بدهند.

 يف الدر: و

 . »ولو ىلع أصله وفرعه وعرسه فينتفع الرافع بها لو فق�اً و�ال تصدق بها ىلع فق�«

 يف الرد: و

 تصدق بها«مفهوم من قوهل: ـالضم� اعئد إىل الغ� ال »وفرعه«قوهل: «
ّ
فال بَدّ أن » و�َال

رد [ . »�وز ىلع طفل الغّ�، ولو فق�اً ما علمت من أنه ال ـيراد بفرعه الكب� الفق�، ل

 ].ط دارالفکر اللقطةکتاب  4/279 :محتارـال

 علم بالصوابأ واهللا

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه3/8/1413داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 نیست  مشخص  صاحبش اي که  لقطه  حکم

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
،  گوسفندان  دادن  نوشند در هنگام آب گوسفند بر یک رودخانه آب می چند گله 

گوسفند با  که   رود و اکنون شخصی گله دیگري می و به گوسفندي از گله جدا شده 
 ،گیرد گوسفند را تحویل نمی کس  دهد اما هیچ را به هرکس نشان می گوسفند  ،اش رفته گله

 کار کند؟  این گوسفند را چه

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که  شود پس شخصی گوسفند در حکم لقطه است یعنی اگر صاحبش شناخته نمی این 
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را بر فقرا  ، آن تواند از آن استفاده کند و اگر غنی است فند نزد اوست فقیر است میگوس
که از عهده او ساقط شود و قصد ثواب را نکند و اگر صاحبش  کند به این نیت تصدق 

پیدا شد و ادعا کرد این شخص صدقه کننده باید قیمتش را پرداخت نماید و اگر بر 
 ثوابش راضی شد مشکلی ندارد.

 مختار:ـيف الدر الو

ن إفينتفع الرافع بها لو فق�اً و�ال تصدق بها ىلع فق� ولو ىلع أصله وفرعه وعرسه ... ف«
رد [ . »هل ثوابها أو تضمينهبعد اتلصدق خ� ب� اجازة فعله ولو بعد هالكها وجاء مالكها 

 ].3/351 :محتارـال

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه - خدا نظر
 .قه20/11/1420فتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان دار اال

 



 
 

 کتاب الشرکۀ

 تعمیر چاه مشترك توسط یک نفر 

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
کار کردند  هشت نفر در چاهی شریک هستند و یک حلقه چاه دارند مدتی بتوافق هم 

ر کردند باز هم آب چاه روز با دستگاه کا 31ولی متاسفانه آب چاه اضافه نشد مدت 
فرستد که آب این  گفته خودش نزد سرپرست چاه پیام می اضافه نشد، یکی از شرکاء بنابه 

که من پول   کار نکن ایم بار دیگر با دستگاه  شود از دادن پول خسته شده چاه اضافه نمی
ا گوش به حرف این شریک نداده است و چاه را به قول خودش ب  دهم ولی سرپرست نمی

 کند. توافق شرکاي دیگر کار می
تومان باید بدهد شریک هشتم  700/23که باید هر شریکی مبلغ   حاال مدعی است

 . دهم این پول نمیاید بنابر نکنید و شما کار کرده ام کار گوید: چون من گفته می
تواند مدعی پول بشود؟ ضمناً سرپرست چاه  که آیا سرپرست چاه می  سؤال این است

است آیا جواب او بنظر   ولوي شمس الدین مالزهی جواب دادهستفتائی نموده و مخودش ا

 ؟ در این مورد چیست »محتارـرد ال«شما درست است یا خیر؟ و نظریه صاحب 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 اندکه حکم بسیاري جزئیات از آن اصل مستفاد کرده  در اینجا فقهاي عظام اصلی بیان
 گردد.  می

 ر:ويف الد

ْن يفعَل مع رش��ه إذا فعله أحدهما بال إذن فهو متطوع  «
َ
ابط أن لك من أجرب أ والَضّ

 يف ثالث: ويّص، وناظر، ورضورة تعذر قسمة 
ّ
�ك ىلع العمارة إَال  ال، وال �رب الرَشّ

ّ
و�َال

 ].3/88 :مختار مع الردـالدر ال[ . »ككرى نهر ومرمة قناة و�رئ الخ
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شود که با  که شریک از طرف دادگاه اجبار می هر جاییشود  از این اصل معلوم می
کار کند اگر یکی از شرکاء اقدام به تعمیر مال مشترك  شریک خود در تعمیر مال مشترك 

شود: پس بر شریک خود که با او همکاري  به غیر از اذن قاضی کرد، متبرع گفته می
شود مگر در سه  نمی ، حق رجوع را ندارد و شریک در تعمیرات مشترك مجبور نکرده

ر و وقت تعذر تقسیم مال مشترك و بر این اصل جزئی ذیل را بنا ناظ ، ، وصی صورت
 اند: کرده

حدهما لصاحبه عّمرها فقال هذه العبارة ت�في� ال أريض أطاحون مشرت�ة قال «
 ].3/87 الرد: مختار معـالدر ال[ . »بعمارتك فعمرها لم يرجع جواهر الفتاوي

، هر آن چیزي است  زیر همین عبارت آورده است که مراد از طاحون »حتارمـرد ال«در 

 که قابل تقسیم نباشد. 

 يف الرد:و

رد [ . »كما يعلم من الضابط االيت أن يفعل معه  ن رش��ه �رب ىلعأل »لم يرجع«:  قوهل«

 ].ط کویته3/387 :محتارـال

 : بعد از چند سطر فرموده است

إىل اإلنفاق معه وأنفق بال إذن اآلخر، فإن اكن اآلخر إذا اكن أحدهما مضطراً  «
 ال: أي ـال

ّ
ممتنع �رب ىلع الفعل معه فهو متطّوع تلمكنه من رفعه إىل القايض يلجربه و�َال

ارُح .....  . فاألول كما يف اثلالث اليت ذكرها الَشّ
ً
و�ن لم �رب املمتنع ال ي�ون متطواع

، فذو العلو مضطر إىل فإن صاحب ،واثلا� كما يف سفل انهدم ه ال �رب ىلع ابلناء ىلع ما مَرّ
 
ً
 ].3/388 :محتارـرد ال[ . »ابلناء وصاحبه ال �رب، فإذا أنفق ذو العلو ال ي�ون مترباّع

 فرماید:  و بعد از چند سطر می

حيُث قال: واتلحقيق أَنّ االضطراَر يثبت فيما » جامع الفصول�«وىلع هذا �مل ما يف «
احبه ال فيما �رب، فيف األول يرجع ال يف اثلا� لو فعله بال إذن، وهذا �لصك ال �رب ص
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 ].3/388 :محتارـرد ال[ . »عن االضطراب الواقع يف هذا ابلاب

اي جز تعمیر آن ندارد پس  صه اینست که اگر شریک مضطر است و چاره خال
کار کردن مجبور   هنگریم اگر این شخص به دادگاه مراجعت کند دادگاه شریکش را ب می
، اقدام  کند در آن هنگام اگر به دادگاه مراجعه نکرده است به غیر اذن قاضی و شریک می

شود زیرا به دادگاه نرفته تا دادگاه دادرسی کند  می به تعمیر مال مشترك نموده متبرع گفته
دهد که  ، قاضی وي را اجازه رت امتناع شریک و شریک را مجبور به انفاق نماید و در صو

کار کند و سهمیه نفقه را از شریک بگیرد و اگر مضطر است لیکن دادگاه شریک را شرعا 
در اینصورت اگر به   ، پس است»  سفل« و » علو «تواند مجبور کند چنانکه در مسئله  نمی

 شود. ام به تعمیر کرد متبرع گفته نمی غیر از کسب اجازه از دادگاه اقد
تواند از  کننده بغیر از اذن شریک در صورت مسئوله نمی حفر  صه اینکه شخص خال

 ) سهمیه او را از مخارج مطالبه کند.  انکار کننده شریک خود (

طاحون مشرت�ة  «شوند  تأویل و جواب جزئیاتی که ظاهراً خالف این اصل معلوم می

 ].3/387 :مختار مع الردـالدر ال[ . »انفق أحدهما يف عمارتها فليس بمتطوع

 فرماید: از این عبارت راضی نشده و می »محتارـرد ال«ب صاح

 ].3/387 :محتارـرد ال[ .» للضابط اآليتما قبله وـ�الف ل »فليس بمتطوع«:  قوهل «

 فرماید: و باز در جایی دیگر می

و�ه يظهر لك ما يف قسمة اخل��ة، حيث سئل يف عقار ال يقبل القسمة اكلطاحون  «

  واحلمام، إذا احتاج إىل
ً
مرمة وأنفق أحد الرش��� من ماهل، أجاب: ال ي�ون مترباع

، وجعل الَفتْوى عليه يف »جامع الفصول�«و�رجع بقيمة ابلناء بقدر حصته كما حققه يف 
طاحونة هلما أنفق »: فتاوى الَفْض�«معز�اً إىل » جامع الفصول�«، قال يف »الولواجلية«

 به  أحدهما يف مرمتها بال إذن اآلخر لم ي�ن
ّ
، إذ ال يتوصل إىل االنتفاع بنصيبه إَال

ً
مترباع

لة وقها
َ
 . »ع حت� واضطراب يف الكم األصحاب. فراجع كتب الَمْذهب، فإن يف هذه الَمْسأ
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 ].3/388 :محتارـرد ال[

شود مخالف با اصل  از عبارت فتاوي خیریه و فتاوي الفضلی امري که مستفاد می
،  که شریک مجبور شود مثل طاحون شد در هر جایی مذکور است چراکه در اینجا معلوم

شود لیکن جواب این جزئیه را صاحب  اگر کسی تنها اقدام به تعمیر کرده متبرع گفته نمی

 فرماید: داده و می »محتارـرد ال«

ُت «
ْ
عن الفض� قال عقبه أقول: ينبيغ أن ي�ون ىلع » جامع الفصول�«ما نقله يف  :قُل

 .أراد باتلفصيل ما مَرّ من إناطة الرجوع وعدمه ىلع اجلرب وعدمه . قلت:هتفصيل قدمته ا

احون �رب لكونها ما »فتاوى الَفْض�«وحاصله �نَّه لم يرض بما يف  �َك يف الَطّ ، ألَنّ الرَشّ
معمر بال إذنه و�ال أمر القايض. و�م�ن تأو�ل الكم الفض� حبمله ـال يقسم فال يرجع ال
نفَق بأمر 

َ
فقد ذكره يف » الولواجلية«القايض أو هو قول آخر كما يأيت. وأما ما يف ىلع ما إذا أ

لِة السفل، وهو ما قدمناه آنفاً عن 
َ
خ�ة«عن » رشح الوَْهبانية«َمْسأ لة » اذَلّ

َ
بعينه، وهذه الَمْسأ

معمر و�ن عمال بال إذنه كما علمت وال تقاس عليها ـال �رب فيها الرش�ك ف�جع عليه ال
لة الَطّ 

َ
 .»احونَمْسأ

 کند: رأي خود را با این عبارت خالصه می »محتارـرد ال«و در آخر صاحب 

�َك إذا لم يضطر إىل العمارة مع رش��ه بأن ـواذلي حتصل يف هذا ال« محل أَنّ الرَشّ
�ك �رب ىلع العمل معه  أمكنه القسمة فأنفق بال إذنه فهو متربع، و�ن اضطر و�ن الرَشّ

 فهو فمتربع إن اضطر و�ن رش��ه ال فال بَدّ من إذنه أو أم
ّ
ر القايض ف�جع بما أنفق، و�َال

�رب، فإنه أنفق بإذنه أو بأمر القايض رجع بما أنفق أو ال فبالقيمة، فاغتنم حتر�ر هذا 
 ].3/389 :محتارـرد ال[ . »مقام اذلي هو مزلة أقدام األفهامـال

ر جاهایی همچون طاحون بغیر از شود که د معلوم می 1313:  از ماده هالبته در المجل
تواند رجوع نماید لیکن این رجوع در  اذن حاکم یا قاضی مرمت کرده در آنجا شریک می

 . که حصه او است نه از انفاق  همان مقداري از قسمت بنا معتبر است
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ل�ن هل ان �ستو� مقدار ما رصف و ىلإان عّمر بغ� اذن احلا�م فال ينظر و«
 .» مرشوحـوجه الأ ف حصة رش�ك من قيمة ابلناء وقت اتلعم� ىلعصاأمقدار اذلي ـال

  ].1313 :امدةـمجلة العدلية الـال[

شود که در صورت عدم اذن بر شریک خود به اندازه سهمیه خود  از این متن ظاهر می
، پس در اینجا که آب چاه اضافه نشده حفر  کند نه به مقدار انفاق از قیمت بناء رجوع می

 گیرد؟  یمت چه چیزي را از شریک میکننده ق
فرماید: این متن مخالف تحقیق عالمه ابن  می / عالمه خالد االتاسی هدر شرح المجل

 : عابدین است

�نصف لرجوع بما انفق لو باذن القايض وهو اذا احل�م و: ان ه حيث قال ما ملخصه «
عليه مثل ما  ...اما فيما �رب عمارها ممتنع ىلعـقيمة ابلناء لو بال اذنه انما هو فيما ال �رب ال

رشح [ . »، فالبد فيه عند امتناع رش��ه من اذن القايض الطاحوناكحلمام و ال يقسم 

 .]4/234 :مجلة لالتايسـال

 فرماید: و در آخر می

الفض� عنها يف ادلر و�ذا االجناس و  ما نقله مجلة تبعاً للرساجية ىلعـفلعل ما يف ال «
 ].4/235 :مجلة لالتايسـرشح ال[ .».... القول بعدم جرب الرش�ك الخ .....�ٌرج ىلع الخ

ضی نیست چنانکه بر آن را »محتارـرد ال«جواب عبارت سراجیه این است که صاحب 

نویسد که در این  گذشت، و جواب عبارت فضلی و غیرهم داده شد. و شارح مجله می
 : در عبارت زیر آورده استرا  مسئله براي من توجیه دیگري ظاهر شده است و آن

 فيما �ري اجلرب ىلع ي�و «
ً
عم� أنه ليس الرجوع اتل ن ابلا� بال اذن القايض مترباع

 للرش�ك حيثذلك ألبما انفق و
ً
ملك  اكن بال اذنه بل هو باق ىلع ن ابلنا لم يرص ملاك

 . »بانيه، فهو نظ� من ب� يف أرض غ�ه بال اذنه
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 فرماید: باز می

العمارة مع رش��ه بان امكنه  ىلإذا لم يضطر إصل نلا يف هذا ان الرش�ك فقد حت «
ان اضطٌر و�ن بناه يؤمر بقلعه ان لم يضطٌر، و ماقسمة فانفق بال اذنه فهو متربع وال

العمل معه فان ب� باذنه أو اذن القايض اكن هل الرجوع بما خٌص  رش��ه �رب ىلع
حدهما أان لم ي�ن باذن من ممتنع وـ��ه الرش��ه من انلفقة و�ن ابلناء ملك رش

 بما انفقه فال يرجع بما انفق ىلع
ً
ال يؤمر الرش�ك و�ن ابلناء ملك ابلا� وحصة  اكن مترباع

 من االنتفاع حبصته حىت  نع الرش�كهل مالحياء حقه و نه مضطريه أل بقلعه لعدم تعد
�ن ما لو اضطر و  احل�م قيمتها للبا� ومثل هذا يف يتملك حصته من ابلناء و�دفع  

هذا  اال فبا لقيمة و باذن القايض رجع بما انفق وأيضاً ان انفق باذنه أرش��ه ال�ر فانه 
رشح [ . »فهامم األ تثبت اقداك واالوهام و لشكو�ه تندفع امقام وـما ظهر يل يف هذا ال

 ].4/235 :مجلة لألتايسـال

 /همانگونه که عالمه خالد االتاسی . (شود معلوم می »محتارـرد ال«از عبارت صاحب 

کننده حق رجوع را بر شریک خود ندارد و از  که در صورت مسئوله حفر  ) گفته است
کننده حق رجوع به سهمیه  که در صورت مذکور حفر المجله معلوم شد 1313 ماده

 . شریک از قیمت تعمیرات را دارد نه از سهمیه انفاق
بناء بدست نیامده تاگفته شود قیمت سهمیه شریک  در صورت مسئوله هیچ چیزي مثل

این در این صورت حفر . بنابر ب چاه هم اضافه نشده استاز او گرفته شود زیرا که آ
کننده حق رجوع بر شریک خود را ندارد نه طبق راي عالمه ابن عابدین و نه موافق رأي 

 ./ عالمه خالد االتاسی

 علم بالصوابأواهللا 

 -عنه عفا اهللا-خدانظر 
 .شه18/5/1372داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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/ تقسیم زمین توسط معتمدین محل  فروش زمین مشاع بدون رضایت شرکاء
 . بدون حضور وکیل شخص غایب

 : فرمایند علماء دین مبین اسالم در این مساله می چه
دو مادر زمینی کوچک و بزرگ و  کبیر و سه خواهر این جانب با چهار برادر صغیر و

که یکی از برادران کبیر مقدار شش دانک آن   به مقدار نه دانگ داشتیم و زمین مشاع بوده
را به شخص به نام عین الدین فروخته و برادر کبیر دیگر نیز باقیمانده زمین را به فرد 

تایید  اي از اقوام و برادران صغیر و کبیر نیز با امضاء خود معامله را مذکور فروخته و عده
اند در حالیکه من نه سال عمر داشتم و خواهرم پنج سال داشته است آیا فروش  کرده

 ؟ ، از نظر شرع جایز است یا نه چنین زمین تقسیم نشده باز هم بدون رضایت و وکالت
؟ و من  ثانیاً: آیا فروش دو برادر، سهمیه خودشان را از زمین مشاع صحیح است

 یا خیر؟توانم ادعاي شفعه بکنم  می
، در صورتی که از  اي از خویشاوندان : آیا تقسیم زمین توسط برادران بزرگ و عده ثالثاً

، وصی و وکیل شرعی حضور نداشته تا  طرف من و خواهرم در مجلس ترتیب داده شده
از نظر شرع مقدس درست است  کند، آیا این تقسیم  از حقوق مشروع من و خواهرم دفاع

 طل؟یا با
که آیا فروش رمیت مشاع توسط یکی از  أله اوالً: باید این مشخص شوددر این مس

 شرکاء با سهمیه شریکش بدون اجازه شریک دیگر درست است یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 .  فروش سهمیه خود بایع درست است و در سهمیه شریکش درست نیست

 بينه واثل  «
ً
يصح ابليع يف نصيبه ذن رش��ه ف�� غ�ه بغ� اانية ان يبيع شخص مشااع

ماً بان ابليع مشرتك بينه ـذا لم ي�ن اعلإمساك .....وللمشرتي اخيار ب� الرد واال بقسطه
 . �� غ�هو
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مخراً و بيع خًال وأمتاع غ�ه بغ� اذنه صفقة واحدة ن يبيع رجل متاعه و: ا اثلاثله
�صح يف اخلل بقسطه من ... ومتاعه بقسطه دون متاع غ�ه صفقًه واحدة فيصح ابليع يف 

و  4/533 :الفقه االسالمي[. » مبيع� يلعلم ما �ص الًك منهـقيمة ال قدر اثلمن فيوزع ىلع

 ].3/365 :محتارـذا يستفاد من رد الكه

کبیر است مثل هر دو زوجه   که درست نیست پس اگر شریکش  و در سهمیه شریکش
اش از زمین صحیح است و اگر شریکش  کبیر فروش سهمیه بعد از خبر شدن با اجازه 
ن و چه بعد از بالغ شداش اصال درست نیست اگر ختن سهمیهصغیر است یا مجنون فرو

 دليلها:وزایل شدن جنون اجازه بدهد. 

و �نوناً لم ينعقد اصًال أاالجازة لو الغ� بالغاً فلو صغ�اً  ي ىلعأوقف بيع مال الغ�  «
 : كما يف الزواهرمعز�اً للحاوي

ماال �� هل �� حال وقوعه انعقد موقوفاً و  هلو»  ي الفضو�أ «منه  ترصف صدر  لك
 ].4/152 :محتارـرد ال[ .»حالة العقد لم ينعقد اصالً 

آیا انتخاب برادر بزرگ به عنوان وصی یتیمان توسط ریش سفیدان و معتمدان فامیل 
 درست است یا خیر؟

اند درست است یا  منقول یتیمان را تقسیم کردهغیر  ریش سفیدان که امالك  و تصرف
 خیر؟

هر دو صورت درست نیست زیرا خود برادر و وصی برادر حق فروش  :الجواب
، وصی مقرر شده توسط ریش سفیدان  سهمیه غیر منقول یتیم را ندارند پس به طریق اولی

 . عتمدانرا ندارند حتی خود ریش سفیدان و م قوم حق فروش عقار یتیم یا تقسیم آن

 : يف التنقيحو

خاص بغ� العقار من �و  منه   ماال بدهل  يملك بيع ثم انٌما مٌر من ان اعئل ايلتيم  «
 . منقوالتـال
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:  مختار حيث قالـال ما يف ادلرـمسواٌغت لـبيعه ولو مع وجود ال  اّما العقار فليس هل
ا ال يملاكن و اخ فانهمأ م أمن قبل ي بيع العقار) للمسٌوغ لو ابلائع وصيٌاً ال أ هذا (: و قلت

 ].2/325 :تنقيح الفتاوي احلامدية[ .» ال رشاء غ� طعام و�سوةبيع العقار مطلقاً و

 يف لبدائع: و

وأما ترتيب الوالية فأو� األويلاء األب ثم وصيه ثم ويص وصيه ثم اجلد ثم وصيه ثم «
من سوى هؤالء ـ.. وليس لويص وصيه ثم القايض ثم من نصبه القايض وهو ويص القايض.
و 5/155 :بدائع الصنائع[ .»من األم واألخ والعم وغ�هم والية اتلرصف ىلع الصغ� يف ماهل

 ].فيه زياده تفصيل و حتقيق

 االٌ، ال.  شود و و ادعاي شفعه شرائط دارد اگر موجود شوند حق شفعه ثابت می

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه5/5/1418حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفتاء

 حکم شرکت عقد که یک شریک کارکرده است 

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
کند تا در یک روستا، شرکت تعاونی روستایی  شخصی بنام زید فعالیت و پیگیري می

ن معرفی دایر نماید شخص مذکور یک نفر را به عنوان فروشنده شرکت به سازمان تعاو
تو در  گذاردکه من و شود و با آن شخص چنین قرار داد می کند و ضامن آن هم می می

کوپن و مسائل   که فروشنده هستید تحویل منافع و ضرر این شرکت شریک هستیم و شما
 کنید.  گیري دیگر شرکت را با مشورت من پی

نسی و.... از شرکت کنند و اگر ج کار می  تا مدت سه سال این دو نفر به همین صورت
اند و پس از سه سال زید از آن منطقه به منطقه دیگري  اند با هم تصفیه حساب نکرده برده

کند و از اوضاع و  دوبار به نزد فروشنده مراجعه می بار یا سال یک کند ولی در می کوچ 
 



 1103  كةکتاب الشر

 نماید. احوال شرکت جستجو می
گونه حقی در این  شما هیچ دارد که روشنده اظهار میحاال پس از گذشت چند سال ف

 اید. کاري انجام نداده شرکت ندارید چون در طی این چند سال هیچ
اند و  شود این دو نفر در طول این مدت با هم عقد شرکت را فسخ نکرده یادآوري می

 . فروشنده هم مسئله را بطریق شرعی مطرح ننموده است
گیرند یا خیر؟ و این   قرار می که دو نفر مذبور با هم شریک  حال استفتاء این است

 نه؟  باشند یا شرکت به قوت خویش باقی است یا خیر؟ و در آینده هم شریک می
دارد  الزم بیادآوري است که مدعی علیه منکر شرکت در آغاز کار نیست البته اظهار می

 . که با من بعد از سه سال همکاري خاصی نداشته است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ذکور شرکت عقد است و در شرکت عقد هر یکی از شرکاء در سهمیه خود صورت م
 . هکند و در سهمیه شریک وکال عمل می هاصال

که هر دو  این تا زمانیکه این عقد را فسخ نکنند هر دو شریک هستند برابر استبنابر
بنابر کند و دیگري  کار  تر و یا یکی کم  کند و دیگري کار برابر کار کنند یا یکی بیشتر

 کار نکند. عذري یا بدون عار اصال

 : مجلةـويف ال

 ىلإليس هو بانلظر الرشط اذلكور يف عقد الرش�ة و  ىلإاستحقاق الر�ح انما هو بانلظر  «

اكنه عمل مثًال الرش��ان رش�ة  مرشوط عمله ولو لم يعمل بعدـالعمل الواقع فالرش�ك ال
و أاآلخر بعدر  يعمل   لو لمحدهما وأمل ذا عإلكيهما  صحيحة يف حال اشرتاط العمل ىلع

لك واحد منهما و�يل عن   الوجه اذلي اشرتطاه حيث بينهما ىلع بغ� عذر يقسم الر�ح 
 ].1349: امدةـمجلة الـال. [»يضا اًكنه عملأاآلخر فبعمل رش��ه يعد هو 

 علم بالصوابأواهللا 
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 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه16/2/1412زاهدان داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم 

 شرکت و فروع آن

 : کرام در این مساله فرمایند علماء چه می
کردید من در   چه معاملهکه شما در هر ،  با هم شریک شدیمکریم  بنده و آقاي محمد
که در  در آن شریک هستید ناگفته نماند کردم شما  چه من معاملهآن شریک هستم و هر

تومان بوده در این اثنا یک  000/15کریم   د و در دستتومان بو 000/25 دستم پول نقد
ام که نصف پول از بنده عبد اهللا و نصفش از محمد کریم بوده است  مغازه مشترك گرفته

ام و یک عدد  تومان خریده 000/190و یک باب دکان بنده از پول خالص خود به مبلغ 
ام و امتیاز نانوایی هم  اختهنانوایی در منزل شخصی خود از پول خود نه با پول شرکت س

 . به نام من است
کریم در هر دو مغازه شریک است یا خیر؟ و در امتیاز  : آیا محمد که  سؤال اینست

تواند به خاطر این  نانوایی و جوازي که به نام من است او شریک است یا خیر؟ و آیا می
 امتیاز از بنده پولی گیرد؟

اکتور و یک مغازه خریده است بنده ادعا دارم که : آقاي محمد کریم یک تر ثانیاً
، لذا بنده در آن شریکم اما محمد کریم منکر  گرفته شده  تراکتور و مغازه از پول مشترك

 . ام گوید: این تراکتور و مغازه را از پول برادرم براي او خریده است و می
شما چیزهائی ثالثاً: محمد کریم لیستی در دست دارد که در این مدت من براي 

ام هرچه  که بنده با شما شریک شده سال است 10: مدت  گفتم  ام و بنده در جوابش خریده
ام و پول هم مشترك بوده  شریک خود دانسته ام زیرا شما را ام ننوشته براي شما خریده

اید از مال مشترك بوده است و  است و شما در این چند سال اگر چیزي خرید نموده
 خواهید شد. مستحق چیزي ن
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که  آیا در اینجا ادعاي محمد کریم درست است یا خیر؟ و عبداهللا چونکه چیزهایی را
این بطور قطع و ، بنابر لیست آنها را ننوشته استبراي محمد کریم خریده و تحویل داده 

 ؟  ، در این رابطه حکم شرعی چیست یقین قیمت چیزها براي عبداهللا مشخص نیست
زه را عبداهللا به محمد کریم کرایه مغا ند که نصف درآمد نانوایی ودر آخر ناگفته نما

،  ، آیا این پولی که به محمد کریم رسیده است در صورت فاسد شدن شرکت است داده
 را از او بگیرد یا خیر؟  تواند آن عبداهللا می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ریم در این نانوایی شریک ک اید محمد که شما در منزل شخصی خود ساخته أ: نانوایی 
 . نیست و منافع آن از خود شماست

 :مجلةـيف رشح الو

ال یستحق الربح اال بواحد من الثالثۀ السالفۀ الذکر و هی المال و العمل و الضمان فاذا  « 
قال رجل آلخر اتجر انت بمالک علی ان الربح مشترك بیننا فالتحصل الشرکۀ و فی هذه 

 :هسلیم رستم باز ماد مجلة للعالمةـرشح ال.( » ه من الربح الحاصلالصورة لیس له اخذ حصت

1348.[ 
اید مبنی بر  که شما از فائده نانوائی به او داده  و فائده نانوائی ملک شما بوده و آنچه

رد «کتاب   توانید پس بگیرید چنانکه از عبارت همان عقد فاسد بوده و فائده نانوائی را می

متضمن ـذا بطل الإ« : قاعده شود، بنابر فهمیده می  »البيع بالتعاطي «  تحت عنوان »محتارـال

 .»الفاسد فاسد مب� ىلعـالمتضمن وـبطل ال
گرچه شما یا   اند، اید میان شما مشترك کریم خریده که شما و محمد هایی ب: مغازه

گواه   این ام و بر که این مغازه را بنده براي خود خریده کریم در وقت خرید بگویی  محمد
که از پول برادرم  ادعا دارد کریم خریده است و که محمد  هم داشته باشید و تراکتوري

ام و شما ادعا دارید که از پول مشترك و براي خودش خریده است  بوده و براي او خریده
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،  ام ام بلکه براي برادر خودم خریده که بگوید براي خود نخریده توانید او را قسم دهید می
. و اگر  ام که بگوید: قیمت تراکتور را از پول مشترك نداده باز مرتبه دوم او را قسم دهیدو 

 گواه بگیرد  براي خودش خریده است شما با او شریک هستید گرچه در وقت خرید هم
که این تراکتور و براي خود خریده است و اگر براي برادر خود با پول مشترك خریده 

 ز او بگیرید.بود سهمیه پول خود را ا

 الرد:  يف و

اء نلفسه ال للرش�ة. فيف «  فقال اآلخر هو »: اخلانية«وأما لو ادىع الرِشّ
ً
من  اشرتى متااع

رش�تنا وقال الُمْشرتي هو يل خاصة اشرت�ته بمايل لفنيس قبل الرش�ة فالقول هل بيمينه 
اهر أن قوهل قبل الرش�ة . والَظّ هباّ� ماهو من رش�تنا، ألنَّه حّر يعمل نلفسه فيما اشرتى ا

، وهو أنه لو »محيطـابلحر عن ال«ففيه تفصيل ذكره يف  ،احرتاز عن الرشاء حال الرش�ة
اء أنه نلفسه ألنه يف انلصف بم�لة  �ة، و�ن أشهد عند الرِشّ من جنس جتارتهما فهو للرَشّ

 .هالو�يل �رشاء يشء مع�، و�ن لم ي�ن من جتارتهما فهو هل خاصة ا
ُت:

ْ
 فإَنّ »: فتاوى اهلداية«و�الفه ما يف  قُل

ّ
إن أشهد عند الرشاء أنه نلفسه فهو هل، و�َال

. ل�ن اعرتض بأنه لم �ستند نلقل فال يعارض هنقَد اثلمن من مال الرش�ة فهو للرش�ة ا
رد [ . »جنس جتارتهما. تأمل وقد �اب حبمله ىلع ما إذا لم ي�ن من». محيطـال«ما يف 

 ].کویته ط3/375 :محتارـال

دارید سوغاتی که براي شما خریده است از مال مشترك بوده و  که اظهار می ج: شما
ین اگر او منکر است که از مال مشترك ا، بنابر مساوي آنها را خریده استبراي خود حتماً 

توانید او را قسم دهید  می »من انكر عىل اليمنيـمدعي وال البينة عىل «گرفته است بنابر قاعده 

این اید، بنابر مساوي آنها را خریده اید و براي او نیز چیزي که شما براي خود خریدهو 
 اید، را ندارید. شما حق استرداد قیمت اشیاي خریده شده که بطور سوغات آورده

 اید نصف قیمت آن اید و براي او نخریده و اگر براي خود چیزي از مال مشترك خریده
را به  محمدکریم براي شما خریده است نصف پول آن که را به او تحویل دهید و چیزي
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 را باید به شما بپردازد. ، نصف قیمت آن که او براي خود خریده  او بپردازید و هرچه
 .  د: حق امتیاز، از حقوق غیر مالی است و با شما در این حق شریک نیست

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -ظر خدا ن
 .قه11/4/1415میه دار العلوم زاهدان دار االفتاء حوزه عل

بعد از فروختن مال مشترك و گذشتن چند سال یکی از شرکاء ادعاي سهم 
 دارد

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
کرد و بنده مقداري زمین از   سال قبل زید وفات 32شخصی مدعی است که مدت 

ینکه از داشتن سهمیه در آن اطالع کامل ام و وارثین زید با توجه به ا مادر مرحوم خریده
اند و این فروش براي تجهیز میت بوده  اند در تحویل و تعیین زمین همراه بوده داشته
 باشد ، مدعی سهم خود می سال یکی از همان وارثان همراه 32. پس از گذشت  است

ي است خواهشمند است بفرمائید که دعواي نامبرده مقبول است یا خیر؟ الزم بیادآور
 . کرده است اند و مشتري در زمین تصرف نیز که وارثان همه بالغ بوده

 اجلواب باسم ملهم الصواب

در مسئله مذکور اگر این وارث مدعی بوقت بیع حضور داشته و از سهم خود باخبر 
کند این دعوایش مورد قبول  می سال ادعاي سهم 32بوده است، اکنون بعد از گذشت 

 نیست.

 : لالتايس  مجلهـرشح ال  ويف

اديع  ثم  به حارض يعلم به  قارأغ�ها من  وأو ابنه أو امرأته  و ثو�اً أو حيواناً أباع عقاراً  «
 ].5/158 :مجلة لالتايسـرشح ال[ .»دعواه ال�سمع   ملكه   مثًال انه االبن   

 علم بالصواب أاهللا و
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 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .قه4/3/1412وم زاهدان دار االفتاء حوزه علیه دار العل

ك  شود مشتر آنچه از قرض مشترك گرفته می ل شریک بدون اطالع او/ عز
 است

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می
گوید: من  گذشت مدتی یکی می دو نفر در مالی تا شش ماه شریک بودند و بعد از -1

اي لذا من با تو در نفع و  نکرده گوید: مرا خبر ، شریکش می ام کرده  تو را از شراکت بیرون
 . نقصان شریک هستم

اند و بعداً یکی از این  که با هم شریک بودند مال خود را به شخصی فروخته و نفر -2
گوید: تو هم برو و  گرفته و به شریک خود می  هاي خود را از مشتري دو شریک پول

 مشتري بگیر. هاي خود را از پول
گردد و به  دهد او برمی د و مشتري به او پول نمیرو شریک دوم پیش مشتري می

اي من با تو در آن شریک  گرفته که تو  گوید: مشتري به من پول نداد و آنچه می  شریکش
کردي و  هاي خود را بگیر و تو قبول گوید: من به توگفتم برو پول اما شریک می ،هستم

 . االن با من سهمی نداري
 ها سهمی دارد یا خیر؟  این پول حال بفرمایید آیا شریک دوم در

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که هر دو با  در مسئله اول قول او اعتبار ندارد و هر دو همواره شریک هستند تا وقتی
 کنند.  هم بنشینند و شرکت را فسخ

، عقد شرکت را فسخ کند ورنه به  تواند بدون اطالع شریک خویش و یک شریک نمی
 د. شو شریک ضرر الحق می
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 : حكام العدليةمجلة األـيف ال

علم اآلخر بفسخه رشط فال تنفسخ   حد الرش��� ل�نأتنفسخ الرش�ة بفسخ  «
 ].1353 :مجلة مادةـال[ .»حدهما معلوماً لآلخرأالرش�ة ما لم ي�ن فسخ 

 : يف رشحها لالتايسو

 .» فعاً للرضر عنه فتح هو نوع حجر فيشرتط علمه دنه عزل قصدي وأل « 
گرفته است در آن با هم شریک   که شریک اول از وام مشترك ر مسئله دوم پولی راو د

تواند به رفیق خود بگوید برو و سهمیه خود را بگیر و آنچه نزد  هستند و شریک اول نمی
 مشتري باقی مانده است در آن نیز با هم شریک هستند.

 : يف اهلنديهو

 بينهما حقيقًة و�سبب واحد حد  وا لك دين وجب لالثن� ىلع«
ً
حكماً اكن ادلين مشرت�

 :ةاهلندي[ . »محيطـمقبوض كذا يف الـ�شار�ه يف ال ن أن لآلخر  ذا قبض شيئاً منه اكإف

2/336.[ 

 علم بالصوابأواهللا 

 عفا اهللا عنه -خدانظر 
 .قه6/3/1413داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 پدر و پسر با هم کار کنند  اگر 

سال یا بیشتر از آن زندگی نمودم و آنچه بدست  30بنده با دو پسرم مدت  سوال:
خواهند از من  ، امروز می آنها را ازدواج دادم  کردم حتی این زندگی خرج می آوردم بر می

خواهند من  می نداري آنچه بدست آمده مال ماست و  گویند تو حقی می  جدا شوند به من
 کنند. را بدون دادن حقم جدا

 این زندگی حقی دارم یا خیر؟  که آیا من در  ال سؤال این استح
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

صوت مسئوله اگر پدر و پسر یک شغلی دارند و در آمد هر دو تا از یک طریق  در
در این صورت همه مال به پدر تعلق   کند پس زندگی می  وي نیز با پسر آید و بدست می

 آید. می  ی بحسابکمک معین و گیرد و پسر  می

 :  مجلة لآلتايسـح ال يف رشو

عياهل فجميع الكسب ذلالك الشخص ذا عمل شخص يف صنعة هو ابنه اذلي يف إ«
 ].1398ه: ماد مجلة لآلتايسـرشح ال[ .»ودله يعد معيناً هلو

ر بین پسر  از پدر و پسر جداگانه شغل دارند در این صورت همه مال د  اگر هر یکی و
 شود. می تقسیم  و پدر برابر

 مجلة لآلتايس:ـرشح ال  يفو

مال فهو بينهم سو�ة ولو اختلفوا يف ـبيهم ونما الأيعملون يف تر�ة  اخوة   لو اجتمع «
حدة  لك واحد منهما ىلع  اكن ي�تسب ذاإبيه أالظاهر ان االبن مع و هالرأي االعمل و
 ].1398ه: ماد مجلةـرشح ال[ .»كذالك

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه-دا نظر خ
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 قنات مشترك را بعد از منهدم شدن یکی از شرکاء آباد کرد

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
شخصاً  دو نفر در قناتی شریک شدند و یکی حصه خویش را پول داده و دیگري 

 کالً تخریب شده و  ه و وارد مزرعه شده بعداً قناتکند تا اینکه آب آمد کار می خودش 
کند و  ها نصب می خشکد باز شریکی که سهمیه خود را کار کرده بود موتوري بر زمین می

گوید اشکالی ندارد من در   کند و شریک دوم به او می هاي موات را آباد می این زمین
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کند و  و طرف نیز قبول می کنم موتور نیز شریک هستم و سهمیه پول خود را پرداخت می
 کند.  شود و قبل از پرداخت پول وفات می راضی می

اند و اینک مدعی  گذرد و وارثین پولی پرداخت نکرده  االن قریب هشت سال می
کلیه   کنند و در ضمن نصف گرفته و پول آن را پرداخت می ها را هستند که نصف زمین

ز درخت خرما و پرتقال در آن زمین کاشته که ها هنوز بحالت اول خرابه هستند و نی زمین
کشت   غیرهمناسب هر فصل از قبیل سبزیجات و اآلن قابل استفاده هستند و در طول سال

ها  کنند، الزم بیادآوري است که در طول هشت سال هر دو شریک از ثمرات زمین می
با هم در تقسیم توافق  کنند ولی  ها و خرماها را تقسیم ند بدون اینکه میوه ا ه استفاده کرد

 اند.  داشته

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

در صورت مسئول عنها چونکه صاحب موتور به شریک شدن شریک خود راضی 
شود و بر وارثین الزم است که نصف پول را  ، لهذا در نصف موتور با او شریک می شده

 به او پرداخت کنند. 

 يف الدر:و

لت ان قبل القبض لم يصح �� فيه فقال فعهل آخر أرشرتي عبداً مثًال فقال من اشو«
 .» لزمه نصف اثلمنوان بعده صح و

 يف الرد:و

 :محتارـرد ال[ . »بناء عن ان مطلق الرش�ة يقتيض التسو�ة »مه نصف اثلمن لزو«:  قوهل«

3/385.[ 
که   اند و خرجی شریک به اندازه ملک یکدیگر مشتركها نیز در بین هر دو  و درخت

اش الزم و واجب است پس  کرده است سهمیه شریک بر ورثه ها آن زمین و درخت براي
که مقدار خرجش چقدر بوده است از وارثین میت پول حصه اورا بگیرد و  داند اگر او می
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 کنند به او قسم بدهند. اگر ورثه او را تصدیق نمی
ت کنند و رضای  اگر مقدار خرج شده مشخص و معین نیست درمیان خود صلح

 . میان هر دو به نسبت ملک مشترك هستیه زمین مخروبه دریکدیگر را جلب نمایند و بق

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه23/8/1413داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 شود  دستگیر می  خرج و جریمه شریکی که بخاطر مال شرکت

 : ذیل فرمایند علماي دین در مسئله می چه
کاالها از  باشند و اتفاقاً  که از نظر دولت قاچاق است شریک می کاال  و نفر در مقداري د

 کاال از دست او  که  گردد و شخصی  شود و مصادره می ها گرفته می از شریک دست یکی 
 گردد.  اند به جریمه نقدي و مدتی حبس محکوم می گرفته شده

تواند از شرك  ریمه بمقدار سهم شریک میشخص بعد از پرداخت مبلغ ج نآیا ای
 خود بگیرد یا خیر؟

 تواند در برابر زندانی کردن مطالبه حقی از شرك بکند یا خیر؟ آیا می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

جریمه و ضرري که از طرف دولت بر این شریک وارد شده است به هر دو تعلق 
ود، عالوه از اینکه عرف تجار هم ش گیرد و بین آن دو به نسبت سرمایه تقسیم می می

 . همین است

 :  و يف املجلة

لك حال بنسبة مقدار رؤس   التقص� تقسم يفالرضر واخلسار اليت حتصل بال تعٌد و«
 ].1369 :درر احلكام[ .»ذا رشط خالف ذلك فال يعترب�و موال، األ
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 يف رشحها: و

النهر) �مع ا مال� (ـقدر ال الوضيعه ىلعما رشطا و الر�ح ىلع : « يف احلديث الرش�ف «
 ].ط دارالجیل4/389 :احلكام درر[ . »منتيقـ، ادلر ال اتلفاضلمن غ� فصل ب� التساوي و

 : يف الفقه االسالميو

 ].4/802 :الفقه االسالمي[ .» لك من الرش�ء اتفاقاً  قدر ضبان ما اخلسارة ف� ىلعأو«

: اگر شریک آزاد در زمان زندانی بودن  گفت در مورد نفقه و خرج زندانی شریک، باید
نماید خرج و نفقه زمان زندانی طرف بر او  شریکش براي خود و شریکش تجارت می

 .  الزم نیست
کند در آنصورت فقط به اندازه سهم خود شریک  اگر فقط تنها براي خود تجارت می

جار متدین و کسب معلومات از خود ت  هزینه زمان زندانی بر شریک الزم است چون طبق

 . » مرشوطـكال معروفـن الأل «که عرفشان نیز چنین است   گشته است مشهور واضح 

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 کسب و کار مشترك بین پدر و پسر 

است   رج آنها یکیال: پسري با پدرش در یک منزل سکونت دارد و خرج و مخا سؤ
کند و خرج و   دهد که با آنها تجارت ریال تحویل می 000/000/1مبلغ   پدر به فرزندش

 مخارج پدر و خود را در بیارود.
کنند؟  کند و هر دو بطور مشترك از آن استفاده می فرزند مذکور کسب و کار می

 .  کند و در ضمن متاهل است می بقضاي الهی فرزند فوت
گیرند یا پسر   تعلق می ) تنها به پدر  جمع شده ( که اموال مذکور  ین استحال سؤال ا

 دارد؟   حقی در آنها
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

چونکه فرزند در خانه پدر خود زندگی کرده و خرج و مخارج آنها یکی بوده است 
، چنانکه آید لذا تمام اموال جمع شده از آن پدر است و فرزند معین و مددکار بحساب می

 کار را انجام دهیم  ها را بکاریم یا فالن گوید این درخت می پدر براي تشویق فرزند خود
باشند و فرزند مددگار  خورد در این جا همه درختان مال پدر می که در آینده به درد ما می 

 .  و معین است نه شریک

 :  مهديةـيف الفتاوي الو

معه يف معيشة واحدة وليس لالبن مال خاص   ابن بالغهلسئل يف رجل بملك ماال و «
جرة ألم �شرتط هل . و ب جزء أمنهن �شرتط هل األأهو يعمل يف مال وادله من غ� به و

بيه فهل ال جباب أفاديع انه �ستحق حصته يف مال  ب واالبن فحصل التشاجر ب� األ
ال مال هل ومعيناً هل و بيهأاكن االبن يف اعئلة  ذاإ:  جابأ؟  ء بيه يشأليس هل عند ذلالك و

يف  مهدية:ـالفتاوي ال[ . »سابق وصنعتهما متحدة ي�ون مجيع ما حتصل ب�سبه البيه

 ].2/304 :مرص العربية الفقه احلنفي لدار االفتاء

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه21/11/1416زه علمیه دار العلوم زاهدان  دار االفتاء حو

 و ضرر  نفع شرکت در

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
است  کرایه دادههزار تومان در هر ماه به عمرو  10را به مبلغ  اي دارد که آن زید مغازه

خواهم  تر می کم  گوید من کرایه  تومان است اما می 000/40اش برجی  ولی در اصل کرایه
یا شرعاً این شرکت درست است آ ،در منافع تجارت شما و در ضرر و زیان شریک هستم

 یا خیر ؟
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 اجلواب باسم ملهم الصواب 

کرایه معروف  معامله مذکور شرکت فاسده است و باید صاحب مغازه اجرت و
تواند شریک  ) را از عمرو بگیرد و در نفع و ضرر تجارت عمرو نمی اجرت مثل (  اش مغازه
 شود.

 : مجلةـيف الو

 ان ي�ون الر�ح مشرتحدهما امتعته يف داكن االخر وأان يبيع  فلو اشرتك اثنان ىلع «
ً
�

جر أ�أخذ صاحب ادلاكن بينهما فتكون الرش�ة فاسدة و��ون ر�ح االمتعة لصاحبها و
 ].3/359 :حكامكذا يف درراحلكام رشح جملة األ[ . »ي من صاحب االمتعةأمثل داكنه ايضاً 

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 الفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان دار ا

 شرکت صنائع و اعمال بدون عمل صاحب ابزار

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
در بازار چنین رواج دارد که صاحب ماشین همچون چرخ خیاطی و... وسیله خود را 

اصفه تقسیم چه عاید شد بین من و تو بالمنکنید و هر کار که شما دهد به فرد دیگري می
که چنین عرف و شایع شده آیا اینگونه شرکت درست است یا خیر؟ و در   شود. حال

 ؟ توان براي آن راه حلی ارائه داد یا نه صورت عدم جواز می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

چه حاصل مسئول عنها شرکت فاسده بوده و هرنزد فقهاء متقدمین احناف صورت 
باشد و به صاحب ماشین یا چرخ خیاطی تنها کرایه مثل  ط میشود از آن راننده و یا خیا

رسد، چون معقود علیه در این شرکت عمل است و شریک عمل را به همراه عامل  آن می
 . تقبل ننموده است
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 :  حكاماأل يف درراحلكام رشح جملة و

العمل من حدهما وأاالدوات من ان ت�ون االالت و ذا عقدا رش�ة الصنائع ىلعإما أ«
معقود عليه يف ـن الادراته ألجر مثل آالته وألآلخر ن فاسدة والر�ح للعامل و خر فتكواآل

 . »الع� من اآلخرحدهما وأمسئلة فالعمل من ـما يف هذه الأ،  عمال هو العملرش�ة األ

رد  740ص  :مجلة لسليم رستم بازـرشح ال. اللفظ لهدارجليل و 3/418 :درراحلكام[

 ].5/184 :بحر الرائقال. 3/384 :محتارـال

 :  يف البزازيةو

جر أعليه مثل حدهما اداة القصارة والعمل من آخر فسدت والر�ح للعامل وأولو من  «
 ].6/228 :البزازية هبامش اهلندية[ .» مثل األداة

که بازداشتنشان متعذر و   اما بنابه عرف مردم و شیوع و گریباگیر شدن کسبه به آن
 ، جواز دارد.  در آن موجود نیست  بخصوص جهالت فاحشباشد و  مشکل آفرین می

 : يف الفقه االسالميو

و لرت�ية االبقار أماشية ـم رش�ت متعددة يف وقتنا احلارض ب� انلاس لريع ال تقو «
قد �شرتك الرش��ان يف مال من رش�ك والعمل من الرش�ك اآلخر، وـاالغنام فيقدم الو

و بتقديم الطعام والرشاب أما بالريع أما يف العمل حدهأ، ثم ينفرد  دفع ثمن ابلهائم
 �رشط انتفاء اجلهالة الف ذلكواحلراسة واتلنظيف و

ً
احشة ابلفضية لل�ع لكه جائز رشاع

 . »�تسامح انلاس فيها اعدةاتلتازع و ىلإال ترض اجلهالة اليس�ة اليت ال تفيض واخلصام و

 ].4/884 :الفقه االسالمي[

 : بدين يف جمموعة رسائلهقال العالمة ابن عاو

� نزع انلاس عن : وهلم يف ذالك اعدة ظاهرة و د صدق االمام الفض� يف قوهللقو «
 ].2/140 :رسالة نرش العرف يف احكام العرف[ . » اعداتهم حرج

 
 



 1117  كةکتاب الشر

 : يف الفقه االسالميو

اليت ال تصادم الرش�عة  األعراف اصحيحة: ان دين اهللا �رس ال عرس و الصةاخلو  «
 :الفقه االسالمي[ . »مران رضور�انأاتلطور تربة واالجتهاد يف ذالك متع� واتلجديد ومع

4/885.[ 
شود که شریک و صاحب وسیله  اگر صورت اصالح به آن بدهیم اینطور اصالح می

،  گاهی با او همکاري نماید، یا بعد از تعهد و تقبل عمل تعهد به همکاري و عمل نماید و
شود و در منافع مطابق قرارداد با هم سهیم  باز هم درست می اصالً همکاري نکند،

 شوند.  می

 :1346 مجلة مادةـيف الو

حد يف أذا �شارك اثنان رش�ة صنائع بأن وضع إ، ف�لك  ضمان العمل نوع من العمل «
هو من االعمال يعمله ذلك اآلخر ،  �تعهدهان ما يتقبٌله و داكنه آخر من ار�اب الصنائع ىلع

 انما استحقاق صاحبألجرة يقسم بينهما مناصفة جاز، و�صل من الكسب أي ا ان ماو
 . »يضاً منفعة داكنهأكما انه ينال يف ضمن ذلك  تعهده اياهادلاكن احلصة هو بضمانه العمل و

 يف رشحها: و

ي ان هل أ،  و عدم اقتداره سيٌانأعمل االشياء اليت يتقبٌلها  اقتدار صاحب ادلاكن ىلعو«
 .» )محتار بز�ادةـرد ال و غ� قادر (أعملهما  اكن قادراً ىلع عمال سواءل األان يتقب

 :1396:  امدةـال

العمل من اآلخر حدهما وأمن ن ت�ون ادلاكن أ ذا عقد اثنان رش�ة صنائع ىلعإ«
 .» صح

 : امدةـحكام العدلية يف رشح القال شارح جملة األو

احلاصل ان ...و ن العمل وان يتعهد بهن يتقبل صاحب ادلاكأ�ب لصحة هذه الرش�ة  «

�اصالحها الواقع رشحاً مادة وـمبٌ� يف ظاهر هذه الـالوجه ال الرش�ة غ� صحيحة ىلع
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 . »مستدر�هو ١٣٤٦ مادة:ـلكنها ت�ون ع� ال) تصح الرش�ة و ولمذكور يف السطر األـال (

 ].3/419 :حكاماأل مجلةـدرراحلكام رشح ال[

کند. تا دروغگو و وعده خالف  گاهی عمل گاه  رت تقبل عملناگفته نماند که در صو
 قرار نگیرد.

 علم بالصوابأواهللا 

 - عنهعفا اهللا-خدانظر 
 .قه1/7/1375داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 صاحب دکان در صورتی که جنس نداردشرکت 

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
هزار تومان خواسته  110کرایه مبلغ  را بصورت شخصی آن که  بنده یک مغازه دارم

هزار تومان  60کرایه به مبلغ   ولی من به آن شخص ندادم و به شخص دیگري به صورت
گذاري  که من سرمایه دادم به این شرط که با یک سوم درآمد شریک باشم در صورتی

 .  ام کرده نه
 یا این صورت درست است یا خیر؟آ ،شود کرایه از وسط برداشته می  توضیح: مبلغ

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 : نوشته شده است 1344ماده  ه. در مجل صورت مذکور شرعاً جایز نیست

 ان ي�ون الر�ح مشرتخر وداكن اآل  حدهما امتعة يفأان يبيع لو اشرتي اثنان عي «
ً
�

جر مثل أادلاكن  احب�أخذ صن ر�ح االمتعة لصاحبا و بينهما فتكون الرش�ة فاسدة و��و
 . » يضاً أداكنه 

اید فاسد است و منافع کاال براي صاحب کاال  کرده که شما ذکر  یعنی این شرکت
 ماند و صاحب مغازه اجر مثل دکان خود را باید بگیرد. می

کاالها را خرید کرده  3/1که شما مثالً   البته راه حل براي جواز شرکت شما این است
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گویا یک سوم   کنید پس  کاال عوض  کاالي صاحب  ا با یک سومآنها ر 3/2باز دو سوم 
نفع و ضرر نیز به همین منوال    همه کاال از شما هستند و دو سوم از صاحب کاال، پس

 وم از شما و دو سوم از شریک شما.شود یعنی یک س حساب می
 :  مجله عدلیه چنین آمده است 1342در ماده 

العقار اكلعروض و وال الليت ليست معدودة من انلقودماأل ال يصح عقد الرش�ة ىلع «
مواهلما الليت لم أراد اثنان اختاذ أذا إل�ن وز أن ت�ون هذه رأس مال للرش�ة وي ال�أ

لك واحد منهما   ت�ن من قبيل انلقود رأس مال للرش�ة فبعد ان �صل اشرتاكهما ببيع
 ].3/355 :درراحلكام[ . »اك هذمشرتـماهلما ال نصف ماهل لآلخر فلهما عقد الرش�ة ىلع

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 کند عقد شرکت را به زمان آینده معلق می

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل می چه
ش کپسول پرکنی در مرکز پخ  خواهد با آقاي بکر در طرح ایجاد تاسیسات زید می

که   کنم گوید شما را به شرطی شریک می  میرجاوه شریک شود، آقاي بکر به زید می
کند ولی تا تاریخ  ها را تا فالن تاریخ پرداخت نمایید و آقاي زید قبول می نصف سهمیه

 ماند. نماید ولی قسمت دیگري باقی می مقرر قسمتی از سهمیه را پرداخت می
 ؟ درست است یا نهلطفاً بفرمایید شرکت مذکور شرعاً 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کرده است و در شرکت   در مسئله باال عقد مشارکت را آقاي بکر به زمان آینده معلق
که از  تعلیق درست نیست لذا شرکت مذکور شرعاً معتبر نبوده و باید زید تمام مبلغی را

 بکر دریافت داشته به وي برگرداند.
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 مختار:ـيف الدر الو

الرش�ة مستقبل عرشة ابليع واجازته وفسخه والقسمة وـال ىلإ تصح اضافته ما الو «

 ].4/260 :مختارـالدر ال[ . »..... الخ

 :82 مادة  مجلة لعيل حيدر حتتـويف رشح ال

: ابليع واجازة ابليع وفسخ ابليع  مستقبل �ـالعقود الليت ال تصح اضافتها للزمن الو «
 ].1/84 :حكامدرراحلكام رشح جملة األ[ . »..... خالرش�ة الوفسخ ابليع والقسمة و

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه10/1/1419م زاهدان  زه علمیه دار العلو دار االفتاء حو

 باشد  کنند تمام اموال مال پدر می فرزند و پدر با هم کار می

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
مانند احمد  هاي احمد، سعید و محمود باقی می ند و از او سه فرزند بنامک زید فوت می

دهد و او را براي کار  که فرزند بزرگ خانواده است مبلغی پول از ترکه به فرزندش می
گاهی  گاه دهد و کند و دو مرتبه احمدبه او پول می فرستد و فرزندش کسب و کار می می

و بعضی از فرزندان احمد نیز با برادرشان نیز همراه فرزندش همکاري کرده است 
 اند. اند اما دو فرزند احمد که کوچک هستند از همکاري معذور بوده همکاري کرده

، احمد حقی دارد؟ و نیز فرزندان کوچکش که با برادرشان  حال آیا در مال کسب شده
 باشند یا خیر؟ می اند شریک همکاري نکرده

تر خود و سایر فرزندانش با هم  د با فرزند بزرگالزم بذکر است که هم اکنون احم
 . کنند و خرج و مخارج آنها مشترك است زندگی می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

در این صورت چونکه فرزند احمد خودش مال نداشته و نیز با پدرش یکجا زندگی 
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کرده  باشند گویا با پدرش همکاري می  الی را که کسب نموده مال پدرش کرده تمام امو
 . است

احواهل موره وأمعين� هل يف ـالاكن من �لة عياهل و : حيث قوهلجاب عن سؤال آخر بأو «
ء هل فيه حيث لم ي�ن هل مال  بيه ال يشتعبه هو ملك خاص ألده وفجميع ما حصله ب�

رشح جملة [ .» بيهلو غرس شجرة يف هذه احلالة ف� أل بيه مع� حىتنه يف ذلك ألأل

 ].4/320 :ايسحكام لألتاأل

 :  يف درراحلكامو

موال األ  فقدان -٢ احتاد الصنعة  -١  بيهلودل معيناً أل جل اعتبار ا�وجد ثالثة رشوط ألو«
موال بأن ورث من ألم ي�ن معلوم لالبن موال سابقة كسبها وأذا اكن لالب إسابقاً، 

 . »بيهأل   عيايف  ان ي�ون االبن -٣ب مورثه امواًال معلومة فيعد االبن يف عيال األ

 ].3/421 :درراحلكام رشح جملة لعيل حيدر[

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه22/1/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 روش تقسیم فائده بین دو شریک که در سرمایه با هم برابر نیستند

 : ر مسئله ذیل فرمایند علماي دین د می چه
گوید: مرا با تجارت  دهد، ولی می اي دارد بصورت اجاره به کسی دیگر می ي مغازهفرد

 000/200دارد و فقط مبلغ  گردان و اجاره دکان را هم از او دریافت می خود شریک 
تومان است و با او در عمل  000/2000دهد در حالیکه سرمایه طرف  تومان به او می

 .  تجارت شریک و سهیم نیست
. آیا ربح  گوید: ربح حاصله را باید هم بصورت مساوي بین خود تقسیم کنیم حاال می

 ؟ از این سرمایه بطور مشترك است حاصله
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

 سرمایه دو شریک در این عقد شرکت با هم برابر نیست و صاحب سهمیه قلیل
اشیم و باز هم درکار ب که در ربح و فایده با هم مساوي و برابر  کرده ) شرط000/200( 

باشد و هرچه  که سهیم نباشد این شرطش درست نمی  کرده  شرط  تجارت با شریکش
 شان تقسیم شود. مقدار سرمایه سود و فایده بدست آمد بین آن دو به تناسب و

 :1372: امدةـال  مجلة العدليةـويف ال

 ما متفاضًال بانالرش��� و�ن رأس ماهل ي ب�  لتساو ذا رشط تقسيم الر�ح ىلعإ«
كأنه رشط  مخس� الفاً صارمال اآلخر مائة و الف قرش ورأس  حدهما مأةأمال  اكن رأس  

احل�م يف رأس ماهل و ىلإمال ز�ادة من الر�ح بالنسبة ـذلي احلصة القليلة من رأس ال
ذا إمال فـحد الرش��� عند �ساو�هما رأس الذلك اكحل�م فيما لورشطت ز�ادة الر�ح أل

من قٌل رأس ماهل  االثن� أو عمل الرش�ك اذلي رشطت هل ز�ادة الر�ح وهو ىلع رشط
هو الرش�ك من ار�ح و عمل ذي احلصة القليلة ان رشط و  صحت الرش�ة واعترب الرشط

رشح [ .»�سبة رأس ماهلما كرث رأس ماهل فهو غ� جائز و�قسم الر�ح بينهما ىلع اذلي

 ].1/729 :مجلة لسليم رستم بازـال

کند بلکه تبرعاً مبادرت   که صاحب سهمیه فایده اندك فقط عمل اگر مشروط نبوده  و
، در آنصورت ربح و فایده طبق قرار داد آندو بصورت  کار کرد درست است  به این

 شود. مساوي تقسیم می

 : يف درراحلكامو

ح ك صاحب احلصة القليلة من الر�الرش� ح� العقد ىلع  �رشط العمل  ذا لمإما أ«
 فتبيق الرش�ة صحيحة و �ة مذكور للرشـعمل الرش�ك الو

ً
الوجه  �قسم الر�ح ىلعترباع

 ].3/394 1349 :هماد درراحلكام[ . »مرشوطـال

 علم بالصوابأواهللا 
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 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه14/11/1417داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 مال پدر بعد از مرگ زند/ حکم شرایط شریک بودن پدر با سرمایه فر

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می
که  65بنده در سال  ،کار خود مشغول است  که هر یکی به  بنده پدر و چند برادر دارم
هایم را تأمین  کرده و مخارج زن و بچه کار ام کسب و از خدمت سربازي برگشته

 . کردم گاه به پدرم نیز کمک می نمودم و گاه می
که چند سال قبل به حساب این سازمان واریز   از سازمان زمین شهري بنابر پولیحاال

کنند و  ، به من قطعه زمینی رسیده است اما پدر و برادرانم ادعاي شراکت می کرده بودم
گوید: اگر برادرانت را در این زمین شریک نکنی من تو را از تمام اموالی که دارم  پدرم می

 .  کنم می محروم
 آیا برادرانم با بنده در این زمین شریک هستند یا خیر؟ -1 :بفرمائید حال

 تواند مرا از ارث محروم کند یا خیر؟ آیا پدرم می -2

 اجلواب باسم ملهم الصواب

در صورت صحت آنچه در استفتاء نوشته شده زمینی که از سرمایه شخصی به  -1
اید و هر یکی  ار و کاسبی جدا بودهشما رسیده است و شما نیز از پدر و برادرانتان در ک

کرده و نیز طبق گفته شما، خودتان گاهگاه به  دنبال کارش بوده و مخارجش را تأمین می
گیرد وکسی دیگر در آن   اید لذا زمین مذکور تنها به شما تعلق می کرده پدرتان کمک می

 حق ادعاي شراکت را ندارد. 

 :1398 لعدلية حتت مادةمجلة اـمة عيل حيدر شارح ال قال العال «

فقدان  -٢احتاد الصنعة   -١ :بيه�وجد ثالثة رشوط الجل اعتبار الودل معيناً ألو«
 ].3/421 :حكامدرراحلكام رشح جملة األ[ . »بيهأان ي�ون االبن يف عيال  -٣موال سابقاً األ
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ي کند تواند شما را از اموالی که در اختیار دارد جلوگیر و پدرتان تا دم حیات می -2
اما پس از وفات ایشان تمام اموال متروکه از ملک او خارج شده و بین همه ورثه مطابق 

 گردد و شما نیز جزء ورثه هستید.  دستور شریعت تقسیم می

 :  جواب الثاين الدليل عىلو

نَّ «: اخرج االمام حممد يف مؤطا 
َ
اِب  ْ�نَ  ُ�َمرَ  أ َطَّ

ْ
ْ�نَاَءُهمْ  نَ َ�نَْحلُو رَِجالٍ  بَاُل  َما قَاَل  اخل

َ
 أ

ْالً 
ُ

َحِدِهمْ  اْ�نُ  َماَت  فَإِنْ  ُ�ْمِسُكوَ�َها ُ�مَّ  �
َ
ْعِطهِ  لَمْ  �ِيَِدى َماىِل  قَاَل  أ

ُ
َحًدا أ

َ
ي أ ( َماَت  َو�ِنْ . أ

ْ�َطيْتُهُ  ُكنُْت  قَدْ  ِالبِْ�  ُهوَ  قَاَل  ) ي اب الواهبأ ( ُهوَ   )موتـقرب ال
َ
 .»إِيَّاهُ  أ

 : /اللكهنويمؤطاء للعالمة ـيف حاشية الو

 املهملة احلاء بضم- �زها لم ومنحوال عطية أي بالكرس �لة أعطى أي �ل من: قوهل«
 أي مجهولـال بصيغة �لها اذلي يقبضها ولم �معها لم أي احلوز من -معجمة زاء بعدها
- ف� الواهب أي لورثته مات إن انلحلة أي ت�ون حىت هل موهوبـال وهو أعطيها اذلي

 ء امام محمد:امؤط[ . »الورثة ب� مشرتك هو بل ملاك تفيد ال باطل -لةانلح تلك أي
 ].30ص

 ماهل من وسقا عرش�ن جذاذ �لها اكن ب�ر أبا إن: قالت أنها لاع�شة نع«
 وال منك بعدي غ� إيل أحب انلاس من ما بنية يا واهللا: قال الوفاة حرضته فلما بالعايلة

 جذذتيه كنت فلو وسقا عرش�ن جذاذ مايل من �لتك كنت و�� منك فقرا يلع أعز
 كتاب  ىلع فاقسموه وأختاك  أخوك هو  و�نما  وارث مال ايلوم هو فإنما لك  اكن  واحزتتيه

 ذو: قال ؟ األخرى فمن أسماء � إنما لرت�ته و�ذا كذا  اكن لو واهللا أبت يا: قالت اهللا
 .جار�ة فودلت جار�ة أراها خارجة بنت بطن

 يفضل وال انلحلة يف ودله ب�  �سوي أن للرجل ينبيغ.  نأخذ لكه �هذاو:  �مد الق
 انلاحل مات حىت �لها اذلي يقبضها فلم غ�ه أو ودلا �لة �ل فمن بعض ىلع بعضهم

 الودل إال يقبضها حىت للمنحول جتوز وال ورثته وىلع انلاحل ىلع مردودة ف� منحولـوال
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 إىل للوادل  سبيل وال لودله جائزة ف� بها وأشهد أعلنها فإذا قبض هل وادله قبض فإن الصغ�
 من والعامة حنيفة أيب قول وهو.  عليها أشهد أن بعد اغتصابها إىل وال فيها الرجعة
مسالك ـو جز الأموطأ لالمام مالك، ـكذا يف ال 350ص  /موطا امام محمد[ . »فقهائنا

 ].12/259 :قضية باب ال جوز من النحلةرشح مؤطا مالك كتاب األ

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه19/7/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 کسب پدر و پسر یکجا و کسب پسر به تنهایی بعد از ناتوانی پدر 

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
نایی کار را داشتند با هم کار ام و تا زمانی که پدرم توا بنده در خانه پدر زندگی کرده

آوردیم و مدت چهار سال پدر از کار کردن مانده بود و دیگر  نموده و در منزل پدر می
کرد و من مرتب کارگري  تواناي کار را نداشته است بعد از این چهار سال وفات 

پسر و ؟ و ما یک  ام حقی دارد یا نه که بدست آورده ر من در مالی ، حال همسر پد کردم می
 . ایم چهار دختر از پدر بجاي مانده

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اید بین شما  کرده مبالغی که شما و پدرتان تا زمانی که توانایی کار را داشته است جمع
،  و پدرتان بصورت مساوي تقسیم شود نصف آن مال شماست و نصف دگر مال پدرتان

اید، کم  انیش ظرف چهار سال مصرف کردهو از سهمیه پدرتان مقداري که در زمان ناتو
 شود و بقیه به ارث گذاشته شود.

 :  يف درراحلكامو

حدة ومجعا كسبهما يف �ل واحد   � منهما ي�سب ىلعلو اكن اثنان �سكنان يف دار و «
 و اتلفاوت فيه فيقسم سٌو�ة بينهما ولوأكما انه لم يعلم التساوي  منـلم يعلم �موعه لو
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 ].3/421 :درراحلكام[ . » الرأييف العمل و اكنا �تلف�

همسر  ، بین همه شما و پدرتان از آن مقدار مصرفی او کم شده هحال همان سهمی
 : ماند که تقسیم آن اینطور است پدرتان ارث می

یک  که به شما ( کنید  ، و باقیمانده را طوري تقسیم یک هشتم آن مال همسر پدرتان
 باشند. و بقیه مال خواهرانت می پسر) سهمیه دو خواهر برسد

اید مال شخصی  ولی اموالی که هر کدام از شما بعد از ناتوانی پدرتان کسب کرده
 کسی حقی در آن ندارد. شماست و

 : يف درراحلكامو

قد كسب ماًال بيه وأ�عيش من طعام بيه عمرو يف بيت واحد وأان ز�داً �س�ن مع  «
 ].3/421 :درراحلكام[ . »اكلرش�ة  كسبه ز�د يف خال مابيه ادأفليس الخوانه بعد وفاة  آخر

 علم بالصواب أو اهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه29/10/1419ار العلوم زاهدان  داراالفتاء حوزه علمیه د

/ مالک اصلی سهمیه خود را  احیاء قنات توسط چند نفر بصورت شراکت
 شود فروخت شریک قبلی با مالک جدید شریک می

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل میچه 
گذارد که زمین را از   آب موجود در یک قنات را در اختیار دیگري می شخصی زمین و

طبق این  کشت نماید و احیاء و اشجار و آباد و حالت موات و غیر آباد در آورده و آن را
)  شریک الح محلی (به اصط متعلق به فرد خادم و سوم  آن از مالک و یک قرار داد دو سوم 

بعد   گذرد و حال  آن می سال یا بیشتر از 45یا  40بر این قرارداد مدت تقریبی  باشد و می
از گذشت سنوات فوق الذکر مالک اقدام بفروش سهم خود به فرد دیگري غیر از خادم 

 بکند.
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آیا حفظ و نگهداري و آبیاري اشجار و درختان خرماي مالک جدید باز هم طبق  الف:
 . قرار داد قبلی بعهده خادم و شریک است یا با مالک جدید قرارداد جدیدي الزم است

ب: با توجه به اینکه مالک جدید سهم خود دو سوم و خادم و شریک سهم خود یعنی 
که باید سهم شریک آبیاري شود چقدر   کنند، مقدار آبی یکسوم از نخیالت را تصاحب می

 ؟ است
اند یا اینکه  که از همان ابتداي کاشت تا بحال آبیاري شده از همین آب آبیاري شوند

کند باید آب از جاي دیگر تهیه و حصه خود را آبیاري  چون خادم سهم خود را جدا می
 نماید؟
 هاي خرماي شریک را بفروشد؟ تواند سهمیه آب درخت آیا مالک اولی می : ج

زمین احیاء شده طبق  که در  هاي خرماي سهمیه شریک د: پس از گذشت زمان درخت
هاي خرماي  ) درخت زمین میرند، محل کاشت ( روند و می اند از بین می قرارداد کاشته شده

 ، مالک جدید و خریدار؟ ، شریک و خادم ؟ مالک اول کیست تلف شده از
که هدف از قرار داد تنها محصول و ثمره نبوده بلکه اصل و ریشه   الزم بذکر است
 . نها نیز بوده استدرختان و عائدات آ

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که در مورد قفیز طحان  باشد زیرا حدیثی شراکت مذکور شرعاً بنابر عرف جایز می
اند و هرگاه  کرده باشد و بقیه مسائل را برآن قیاس وارد شده در همان مسئله منصوص می

جدید  «کتب  در تفصیل آن ،یابد عرف عام در مقابل قیاس قرارگیرد، قیاس ترجیح می
از موالنا مفتی محمد تقی »  اصول افتاء «از موالنا خالد سیف اهللا رحمانی و »  فقهی مسائل
 باشد.  حفظه اهللا می

 :  که  لذا با توجه به مطالب فوق جواب سؤال این است
،  اش را فروخته که یکی سهمیه قرار داد قبالً بین همان دو نفر بوده است و حاال :1

) اختیار دارد که با مشتري طبق قرار داد قبلی عمل نماید یا هر کدام مستقل  ادمخ شریک (
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 باشند. 
) و صاحب اصلی زمین به اندازه سهمیه خود از زمین و  خادم ب: هرکدام از شریک (

باشند. مثال از مجموعه آب یکسوم از یکی  ها در همان مقدار آب با هم شریک می درخت
 اشد.ب دیگري می سوم از و دو

 ويف الدر:

 . »مقصودـنه ال، أل قدر أراضيهم نهر ب� قوم اختصوا يف الرشب فهو بينهم ىلع «

 الرد:  يفو

:  قوهل ، بزاز�ة  متقادمـال تعرف الكيفية يف الزمان الي وأ » اختصموا يف الرشب«:  قوهل «
 محتارـرد ال [ . »مقصود فيها االنتفاع �سقيها فيقدر بقدرها. هدايهـي الأمقصود ـنه الأل

 ].7/276 :ه. هدای5/315
 .  گرفته است تواند زیراکه شریک پس از احیاء آن مالک سهمیه خود قرار : خیر، نمی ج
ها در آن هستند از وي  وقتی درخت و آب از آن شریک است پس زمین که درخت  د:

 کسی دیگر بدون اجازه او حق تصرف در آنها را ندارد. باشند و نیز می

 علم بالصواب أ اهللاو

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه29/10/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 



 
 

 کتاب البیوع

 بیع با ذکر حدود اربعه و رویت عینی

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
طراف سراوان دارد و این یک هاي محفور در ا زید یک شبانه روز آب در یکی از چاه

روز آب به اندازه سهم خودش مقدار زمین در اطراف همین چاه دارد. عمرو هم یک  انهشب
کهن داوود سراوان واقع است دارد. سهمیه آب عمرو هم  که در شبانه روز آب در چاهی

که سهمیه  کنند مقدار زمین در اطراف همین چاه دارد. حاال زید و عمر با هم معامله می
دارد  میزید عمرو را بر ،ان عمرو بردارد و زمین عمرو را زیدآب و زمین زید را در سراو

دهد عمرو  هاي خود را با حدود اربعه آن به او نشان می ، و تمام زمین برد سر چاه و می
دهد هر یکی آب و زمین  می هاي خود را با حدود اربعه آنها به زید نشان هم تمام زمین

گذرد عمرو هم نصف  می سال 6ود ف حدکنند و بر این تصر گر را تصرف مییکدی
که زید  شود ها متوجه می فروشد. بعد از فروختن زمین هایی که زید به او داده می زمین

، به  معامله بوده روز آب مورد که سهم همین یک شبانه  قبل از معامله یک قطعه زمین
 . است کسی دیگر داده

روز آب زید به من  ههاي یک شبان کامل زمین  حاال عمرو مدعی است چون سهم
 کند.  که شده باید جبران  کمبود را به هر نحوي  ، زید این نرسیده

که زید وقت معامله تمام  کمبود زمین بشود در صورتی  تواند مدعی جبران آیا عمرو می
 ، و آیا این معامله شرعاً درست است یا خیر؟ ها را به او نشان داده زمین

 اجلواب باسم ملهم الصواب

این معامله چونکه عالوه از تسمیه سهمیه آب عمرو و زمین او، رؤیت عینی و در 
با مشار الیه از یک جنس   که مسمی جایی ، و در ها و حدود آن شده است اشاره به زمین
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 ! شود نه با تسمیه و بیان وصف ، تعریف آنها به اشاره متحقق می چنانکه در اینجا) باشند (

لذا حق فسخ يا أخذما به   الجنس هستند، در این معامله متحدالیه  که مسمی با مشار

 را ندارد.  النقصان

 :65  ادةـمـمجلة الـيف الو

 . »� الغايب معتربوالوصف يف احلارض لغو  «

 جاء يف رشحها:و

يفه بالتسمية  واحد ابلغ من تعرفتعر�فه باالشاره يف األشياء اليت � من جنس  «

أي ان تعر�ف ابلدل فيها اء ذات اجلنس� فاألمر بالعكس شياّما يف األ، و والوصف
التسمية بابلدل ذا اجتمعت االشارة وإالتسمية ابلغ من تعر�فه باالشارة، فبالوصف و
 بالوصف فقط ال �لفمس� وـيله من جنس الإمشار ـاكن ابلدل ال  الواحد فان

ٌ
ان اال

 ].45ص  :ستم باز اللبناينمجلة لسايم رـرشح ال[ . »االشارة معتربةفالوصف لغو و

 مختار:ـيف الدر الو

) نليف اجلهالة  يلهإف� (مشار  -أي معرفة القدر و�يان الوصف-ال�شرتط ذلك  «
 .» ما لم ي�ن ر�و�اً  باالشارة 

 ويف الرد: 

قال يف ابَلْحر: وقوهل غ� مشار إيله قيد فيهما،  »ال �شرتط ذلك يف مشار إيله«قوهل: «
يله مبيعاً اكن أو ثمناً ال �تاج إىل معرفة قدره ووصفه، فلو قال: بعتك هذه مشاَر إـألَنّ ال

راهم  الصربة من احلنطة أو هذه الكورجة من األرز والشاشات و� �هولة العدد، بهذه ادَلّ
اليت يف يدك و� مرئية هل فقبل، جاز ولزم، ألَنّ ابلايق جهالة الوصف: يع� القدر، وهو ال 

 ].4/24 :محتارـرد ال[ . »هع من التسليم والتسلم ا يرّض إذ ال يمن

 : است  نوشته  »د الدرية العقو « و در

مشرتي يف ابلايق ان ـمبيعة بعد القبض فهل �ٌ� الـذا استحق بعض ادلار الإسئل فيها  «
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د العقو[ . » سيأيت يف االستحقاقاتلنو�ر و �كما  ، ) نعم اجلواب ؟ ( ان شاء رٌدهشاء ريض به و

 ].2/282 :الدرية

 ، و امکان فسخ هم ندارد.  و در اینجا مبیع از دست مشتري خارج شده است

 علم بالصواب أاهللا و

 -عنه عفا اهللا -خدا نظر 
 .شه22/6/1372دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ادعاي خرید از مادر خویش بدون مدرك

: فرزندي به حکم مادرش به  أله ذیلفرمایند علماء دین مبین در مورد مس چه می
،  ، زمینی را از شرکاء دیگر، حصه مادرش را جدا نموده حضوري دو شاهد به عنوان وکیل

باشد، از شوهر دیگر، و پس از مدتی  با توجه به اینکه مادر داراي فرزندان دیگر هم می
 مادرشان از دنیا رحلت نمود حاال این ترکه باید بین همه تقسیم شود؟

کند من این  گواه و مدرك ادعا می  ولی آن برادر که وکیل قرار داده شده است بدون
 ، حال بفرمایید در این صورت بقیه برادران حقی دارند، یا خیر؟ ام زمین را از مادرم خریده

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

خریده نماید بایدگواه بیاورد که این زمین را  در این صورت که ادعاي خرید را می
شود، ولی اگر  ، در این حال اگر گواه آورد و گواهی دادند، زمین به او واگذار می است

 ) سوگند یاد کنند: ما را علمی نیست مدعي عليهم:  یعنی گواه بیاورد برادران او (  نتوانست

ادا  ،» العلم حلف عىل«:  ، یعنی برادر) فروخته است که مادر ما این زمین را به ایشان ( 

 نمایند.

 1748:  ه، ماد مجلةـيف الو

عدم  : �لف ىلع ، يع� عدم العلم فعل غ�ه �لف ىلع ن �لف ىلعأراد أذا إما أ «
اهللا ال اعلم ان مورث استدان من هذا أو ليس هلا  ، بأن يقول مثًال  ء بذلك الشي علمه
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 . »علم بذلك

 جاء يف رشحها:و

يضاً أعجز عن اثباته �لف الوارث ت حبضور وارثه وميٌ  و عيناً ىلعأو�ذا اٌديع ديناً   «
 . »عدم العلم ىلع

شود و  کوتاه می  مدعی خرید) از این زمین دست برادر ( ،وقتی سوگند بر علم ادا نمود
 گردد که بین ورثه طبق شریعت تقسیم شود. زمین مال متروکه می

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه22/6/1372علمیه دارالعلوم زاهدان  داراالفتاء حوزه

 آن سکوت فرزند در وقت فروختن پدر زمینش را و ادعاي آن بعد از

 : فرمایند علماء دین مبین در این مساله چه می
آن بدون  من و ده سیر از 31، پدرش  خانمی را زمینی به طور مهریه رسیده است

 را فروخته است و در شب عروسی اقرارمن دیگر  60، و قبل از ازدواج  اجازه او فروخته
 . دهم من زمین را از زمین دیگر خود می 60که عوض این   کرده

که  من قبلی را 30که  من را به پدرش بخشیده است ولی ادعا دارد 60این خانم  حاال
آن را   عوضش یا قیمت  ، به من کرده است  حاال فوت پدرم بدون اجازه من فروخته و

 یا ادعاي ایشان درست است یا خیر؟ لطفا توضیح دهید. آ تحویل دهید.

 اجلواب باسم ملهم الصواب

و   در این مسأله چونکه این خانم هنگام فروختن زمین توسط پدرش اطالع داشته
شرعاً سکوت وي داللت بر رضایت او دارد، لذا ادعایش االن  ،کرده است سکوت اختیار

در زمین تصرفات زیادي از قبیل بناي که مشتري  درست نیست خصوصاً در صورتی
 . کرده است ، زراعت و کشاورزي  ساختمان
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 مختار:ـويف الدر ال

و ثو�اً وابنه أو امرأته أو غ�هما من أقار�ه حارض يعلم به ثَمّ  باع عقاراً «
َ
أو حيواناً أ

ْطلََقُه يف 
َ
، وجعل »ملتىقـال«و» الك�«اَدّىع االبن مثًال �نَّه ملكه ال �ُْسمع َدْعواه كذا أ

 .»سكوته اكإلفصاح قطعاً للزتو�ر واحليل

 :/ قال العالمة الشامي

تكملة رد ، 5/524 :محتارـرد ال[ .» ر االطالع مراد من احلضوـال »حارض « :قوهل«

 ].5/158 :مجلة لالتايسـرشح الو 1/377 :محتارـال

 علم بالصوابأاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 لمیه دار العلوم زاهدان دار االفتاء حوزه ع

  بسمه تعاىل

باشد و لیکن از نظر دیانت آقاي حاجی  جواب دار االفتاء در واقع فتواي فقهی می
کلیه حقوق خود را از ته قلب به  که این خانم  مگر این حسین مشغول الذمه خواهد بود

را با پرداخت ایشان ببخشد و یا اینکه ورثه دیگر توافق نمایند به اینکه رضایت ایشان 
 چیزي جلب نمایند.

 28/7/72موالنا) عبد الحمید.  (

 حکم پا جوش درخت خرما در صورت فروش اصل درخت خرما

 . : کرام و مفتیان عظام در مورد این مسئله که فرمایند علماي چه می
، در حیات خود چند اصله درخت خرما را از باغ آقاي زید  پدر مرحوم اینجانب

، و بعد از مدتی آقاي زید زمین باغ مذکور را به  کرده است خریداري)  بدون زمین (
هاي خرما را به  شخصی دیگر فروخته است، و پدر مرحومم در حیات خود این درخت

ام  ها را برداشت کرده سال محصول این درخت 30الی  25است و اینجانب مدت  من داده
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 . تو در این مدت احدي در این مورد ادعایی نداشته اس
: من به  دارد که زید) اظهار می ، صاحب قبلی ( ماه از وفات پدرم 6اکنون پس از مدت 

که  در صورتی . ( ام هاي آنها را نفروخته ام و پا جوش ها را فروخته پدرت فقط اصل درخت
) اکنون این پا  ام ها از آقاي زید خریداري کرده ها را با جوش : من این درخت گفت  پدرم

 گیرند؟  می کسی تعلق  ه چهها ب جوش

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که بر ادعاي   گواه الزم است باشد بر او اقامه بینه و در صورت مسئوله زید مدعی می
 شما حلف، علی العلم الزم است گواه اقامه نکرد در آن صورت بر خود گواه بیاورد اگر

بعد   باشد. در آن صورت زید می ال ها م که پا جوش  که مرا علم نیست کند که سوگند ادا 
 شود.  از اداي سوگند، ادعاي زید ساقط می

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه13/9/1372داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

تهران بین راه ضمانش بر عهده  ناپدید شدن مبیع سفارشی داده شده از
 کیست؟

کرده اگر این مال در راه به عناوینی   طور سفارش مال طلب سؤال: شخصی از تهران به
شرط عدم   : بائع که مرسل یعنی در صورتی و  ؟ بربائع است یا مشتري  ناپدید شد آیا ضمان

 ؟ چیست  بزند حکمش ضمان را

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 شده د) منعق یا مرسل  و فروشنده  ، این عقد بین طرفین (سفارش دهنده یا مشتري
 .  است 
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ته: الفقه االسالمي و كتابه  قال الزحييل يف  : ادلٌ

�لس اتلعاقد ب� اغئب� حارض�ن: هو �ل صدور اال�اب، و أن �لس اتلعاقد ب�«
تهالفقه االسالمي و[ . ».... محادثة اهلاتفيةـ، أو ال و تبليغ الرسالةأهو �ل وصول الكتاب   :ادلٌ

4/109.[ 
و عرف  حقوقی   هاي مروج در دادگاه  و حقوقی  قانونی  تور العملچون بنابر دس اما
کاالي فروخته شده   که ، تا زمانی توجه به نصوص فقهی علما و ائمهبا بین تجار، و  مروج

کاالي فروخته شده  . و در این مسئله مبیع و به مشتري تسلیم نشود موجب ضمان نیست
گرفتن در بین راه هالك شده یا  و قبل از تحویل ، ) تحویل نشده سفارش دهنده به مشتري (

  بر مشتري قیمت ، لذا و فروشنده خارج نشده است  ، از مالکیت بائع گردیده است مفقود
 . آنها الزم نیست

 مختار:ـيف الدر الو

مبيع) لم يرص قابضاً وانلاس عنه اغفلون، فإنهم �شرتون قر�ة ـ(ال أو اكن بعيداً «
حيحو�قرون بالتسليم وال  .»قبض، وهو ال يصح به القبض ىلع الَصّ

مذكور وال يتحقق به القبض، ـأي اإلقرار ال »وهو ال يصُحّ به القبض«قوهل: « ويف الرد:

مشرتي دفع اثلمن لعدم ـوقيد بالقبض ألَنّ العقَد يف ذاته صحيح، غ� أنه ال �ب ىلع ال
مراد بابلعيد ما ال يقدر ـالكما مٌر و... ي وان قال خليت الخأ» بعيداً   اكن وأ« قوهل: القبض 

 ].4/48 :محتارـرد ال[ . »مبيعـقبضه باللكفه و�تلف باختالف ال ىلع

 فسقط يف الطر�ق فع� م�هل   ىلإأشرتي واعء لنب خاثر يف السوق فأمر ابلائع بنقله  «
 ففعل : زنه هل وابعثه مع غالمك أو غال� ... قال للبائع مشرتيـابلائع ان لم يقبضه ال

 ].ط کویته4/49 :محتارـرد ال[ . » ان�رس الواعء يف الطر�ق فاتللف من ابلائعو

باشد  کرده است منافی عقد بیع می  ، عنوان که فروشنده مبنی بر برائت ذمه و شرطی
 . اعتباري ندارد. زیرا تسلیم مبیع بر عهده او است
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 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .شه30/6/1372تاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان دار االف

حق از مرور زمان در صورت اقرار خصم یا عذر ظالم بودن مدعی علیه ساقط 
 شود نمی

 : فرمایند علماي دین در این مسئله ذیل چه می
که داشته زمین را  و قدرتی عمرو به علت تقلب  که متعلق پدر زید بوده و  زمینی است

اند و زید به  کشته  هاي زید را عمرو و بستگانش دو نفر از عموزاده غصب نموده است و
 . علت ترس تا مدتی مدعی نشده و سپس نزد ریش سفید وقت رفته و ادعا نموده است

کرده است و   کتباً به زید واگذار نموده و زید زمین را زراعت ریش سفید زمین را
که مال  زمین بیش از ده شاهد داردسپس عمرو این زمین را غصب نموده و زید بر این 

. و عمرو توسط همان ریش سفید مبلغ پول براي زید فرستاده است به  پدر زید بوده است
 . عنوان قیمت زمین اما زید آنها را قبول نکرده است

گوید از   : مرور زمان شده لذا این زمین مال من است و زید می که گوید حاال عمرو می
ها  که مدعی  شود بلکه سالطین عثمانی به علت حیله و تزویري نمی مرور زمان حق ساقط

اند و اگر مدعی عذر موجهی مثل صورت مذکور  کرده  نمودند مسئله زمین را عنوان می
 شود. او تا پنجاه سال هم شنیده می  داشت دعواي

 لطفاً توضیح دهید آیا این زمین مال زید است یا مال عمرو؟ 

 لصواباجلواب باسم ملهم ا

در این مسئله قول عمرو از دو جهت درست نیست اول اینکه مرور زمان در صورتی 
آن خود بگوید البته آن  گرفته از که سبب دعوا قرار که مدعی علیه آن چیز را اعتبار دارد

شود، آن چیز به مدعی  می  که از استفتاء ظاهراً همین فهمیده داند چنان را حق مدعی می
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که حق  ولو اینکه پنجاه سال بگذرد زیرا  مدعی علیه هیچ نوع حقی ندارد، گیرد و  تعلق می
 شود. از مرور زمان ساقط نمی

 يف العقعود الدرية يف تنقيح الفتاوي احلامدية وغريها:و

من سماع  لقضاة انما هو �رد منع لبطالن احلٌق يف ذلك و ليس هذا مبنياً ىلعو«
، فال  قٌر به اخلصم يلزمهألو  لصاحبه يف االخرة حىت احليل مع بقاء احلٌق ادلعوي للزتو�ر و

 :مجلة لألتايسـرشح ال[ . » يرد ما يف قضاء االشباه من ان احلق ال �سقط بتقادم الزمان

5/167.[  
که مدعی در اقامه دعواي خود معذور  ثانیاً: اینکه مرور زمان در صورتی اعتبار دارد

علیه شخص ظالم و ستمگري بود چنانکه از نباشد اما اگر عذري داشت مثالً مدعی 
که  هر زمانی کند، ادعاي مدعی در توانست ادعا شود و مدعی نمی استفتاء چنین فهمیده می

 مدعی ادعا بعد از زوال عذر پنجاه سال هم باشد، البته اگر چه بعد ازباشد معتبر است اگر
و ادعاي او قابل  شود گذشت حقش ساقط می زوال عذر بعد از  وشش سال سی و نکرد

 . اعتبار نیست

 : يف التنفيحو

ي بعد ست وثالث� سنه اال ان  : ال �سمع ادلعو متأخرون من اهل الفتويـقال الو «
م�اً جائراً أمديع عليه ـو �نوناً وليس هلما و� أو الأمديع اغئباً أو صبياً ـي�ون ال
 ].3/2 :التنقيح[ . » ، كذا يف الفتاوي العتابيه �اف منه

 :امدةـقال خالد األتايس حتت هذه ال 1663 مجلة مادةـوكذا يف ال

يع�  -: أو كون خصمه  ان قوهل»  مور الليت ي�ون عذراً معترباً ي ثالث من األأ ثاثلها («

،  م�اً أكونه متغلباً ان ي�ون  انه ال�شرتط يف ىلإ، فيه اشارة  متغلبةـمن ال -مديع عليه ـال
م�اً وال مأموراً ألو لم ي�ن  ، حىت الغالب اً جائراً اتفايق أو جري ىلعم�أاتلقييد ب�ونه و

هو مع ذلك رش�ر يزٌور ادلاعوي مور وويلاء األأهل وجاهة عند ذ و ولكنه صاحب نفو
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هو ، بل تغلبه يف هذه احلالة و لٌبةمتغـمن يقاومه أو يعانده ي�ون من ال اجلنائية الاكذبة ىلع
اهللا عباده من  كىف من امثال هوالء ( م�اً، فقد شاهدناأاكن  غلبه لويف هذه احلالة أشد من ت

خالفها من اناس قد منعهم اخلوف من ارايض وعقارات و كث�اً من اسرت� ىلع  ) رشورهم
ن مرور الزمان مانعاً من سماع  رشه ان يدعوا عليه يف �كمة ما، فمثل هوالء الي�و

 ].5/178 :مجلة لألتايسـرشح ال[ . »زوال تغلبهم ذا اكن من تار�خإال إادلعوي عليهم 

 ويف الرد: 

لم يبينوا هل مٌدة فتسمع من الغائب ولو بعد مخس� : استثنوا الغائب والوقف و السابع «
ان طالت مٌدته يؤ�د مٌدة هلا ألن بقاء العذر وسنهة... و�ذا الظاهر يف بايق االعذار انه ال 

 ].ط کویته4/382: محتارـرد ال[ . »عدم اتزو�ر

 لذا در صورت مذکور ادعاي زید درست است و عمرو در آن هیچ حقی ندارد.

 و اهللا اعلم بالصواب 

 عفا اهللا عنه  -خدا نظر 
 . قه10/5/1415دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ، از دستش افتاد و شکست جهت نگاه کردن چیزي از مغازه برداشت

 :  دین مبین اسالم دراین مسئلهفرمایند علماي  چه می
و این  اي وارد شد، یک وسیله شکستنی برداشت اگرکسی براي خریدن چیزي به مغازه

 ؟ و ضمان دارد یا نه ، آیا تاوان  وسیله از دست مشتري افتاد و شکست

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کردید، ضمان  آن را برداشته است و تلف کردن   ي مغازه دار جهت نگاه اگر با اجازه
 ندارد. 

 : احلامدية يف تنقيح الفتاوو

مختار أي ـكذا يف ادلر ال  سوم انلظر فغ� مضون مطلقاً  ما القبوض ىلعأ) و (أقول «
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ال يقول ار�ه غ�ي و يله أو حىتإانظر  ل هاته حىت سواء ذكر اثلمن أو ال، وصورته ان يقو
 ].1/257 :احلامدية اوتنقيح الفت[ . »كذا يف انلهر ، خذتهأفان رضيته 

 را باید بپردازد.  آن  را برداشته است ضمان اما اگر بدون اجازه آن

 مجلة لسليم رستم باز:ـيف رشح الو

يله الرجل إيله فنظر إأر� قدحك هذا فدفعه  :  : ساوم رجال بقدح بقوهل � اخلانيةو«
نه  يضمن القدح ألح فال االقداداح لصاحب الزجاج فان�رس القدح واق فوقع منه ىلع

سلیم رستم 155: ص :مجلةـرشح ال[ .»هامانة و يضمن االقداح النه أتلفها بغ� اذنه أ

  ].باز

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه17/5/1415داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 بیع الوفاء 

 فرمایند: علماي دین در این مسئله چه می
مبلغ   به را آن  باغ  قطعی دو میلیون تومان خریدار دارد، صاحب و نقد یع به ب  باغی

 را بدهد و آن  که بعد از پنج سال پول فروشد چهار صد هزار تومان بمدت پنج سال می
 ؟ آیا این بیع صحیح است ،باغ خود را تحویل بگیرد

 باسم ملهم الصواب اجلواب

 ، مبیع را به بائعش برگرداند، و ل ثمنالزم است موقع تحوی و  این بیع درست است
 . گرفته است جائز است  طول این مدت اي که در ستفادها

 :118 امدةـيف الو

هو يف مبيع وـيله الإمشرتي ـرد اثلمن يرد ال بيع الوفاء هو ابليع �رشط ان ابلائع مىت «
 .  مشرتي بهـانتفاع ال ىلإح�م ابليع اجلائز بانلظر 
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�لبسه بالفالحة واالزدرع و�ر�به و  �ستغلهجرته وأ�أخذ جره وبأن يأ�ل نزهل و�ؤ«
ان لم �شرتط هل ذلك ظاهره انه هل االنتفاع بما ذكر ومنافع وـغ� ذلك من ال  ىلإو�سكنه 

قوال يف ح�م بيع مجلة من األـل اذلي اختارته هذه ال القو هو كذلك ىلعوقت العقد، و
 »غ�هامحتار وـردالالزباز�ة واالنقرو�ة وابلحر وكما يعلم من  ل اجلامع ، هو القو الوفاء
� خ والفس لك من الطرف� مقتدراً ىلع  كون  ىلإ� ح�م ابليع الفاسد بانلظر و «

مجلة ـرشح ال[ .  »»الغ� ىلإبيعه  يقدر ىلع مشرتي الـن الأ ىلإح�م الرهن بانلظر 

 .]2/11 :لالتايس

 علم بالصواب أاهللا و

 -عنهعفا اهللا  -خدا نظر 
 .قه12/5/1415دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 فروشد خرد و به کارمند به صورت اقساطی می بانک منزلی را می

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
 که چنانکه نیاز به مسکن دارد ما را در جریان بگذارد و کند کارمند اعالم می  اداره به

که در شهر  کند دهدکه نیاز به منزل دارد و اداره هم اعالم می اطالع میکارمند هم به اداره 
کند و اداره منزل را از هزینه  را انتخاب می  کارمند منزلی کند، منزل مورد نظر خود را پیدا

کارمند   سال به دو برابر قیمت به 20را به صورت قسطی در مدت   خرد و آن خود می
 ؟  له چیستاین مسئ شرعی در دهد. نظر می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 فروشد و کارمند می  اي به خرد و سپس آن را با فایده که اداره منزل را می در صورتی
کارمند   کند درست است و اگر اداره همین به صورت اقساطی قیمتش را ادا می کارمند

 کند ه پرداخت میپولش را ادار که از طرف اداره آن را بخرد و کند ) را وکیل می مشتري (
گیرد   بر آن فایده می و فروشد کارمند) به صورت اقساطی می را به مشتري (  آن  و سپس
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که مشتري به عنوان وکیل وقتی منزل را خرید   نیز درست است البته به این شرط  این بیع
و قبول   منزل از اداره ایجاب  براي خریدن  ام و سپس که منزل را خریده کند  به اداره اعالن
 کارمند و اداره صورت بگیرد.  جدیدي بین

 :  قال العالمه القايض موالنا حممد تقي العثامين مدظله العايل يف رسالة له

و أو اال الت أابلنك لطلب اتلمو�ل لرشاء بعض ابلضائع  ىلإان العميل حينما يتقدم  «
ة �شرتي تلك ابلضائع فائد مرصف االسال� بدًال من ان يقرضه ىلعـن الإ، ف معٌداتـال
 كث� معمول به يفـ، ول�ن ال العميل بمراحبة رشعية مؤجلة ىلإيبيعها   مطلو�ة نلفسه ثمـال

انما تو� العميل نفسه ليشرتي وء ابلضائع بنفسها  مصارف انه ال تقوم �رشاـمن ال
عقد كو�يل للمرصف ي  ابلضائع ، ثم بعد ما يقبض ىلع ابلضائع للمرصف بصفته و�يًال هل

البد يف هذا ، و مراحبة الرشعيةـطر�ق ال ها منه ىلع مرصف لرشاءـعقداً جديداً مع ال
، ثم  كو�يل ن يقوم العميل بعد رشاء ابلضائع للمرصف باخطارة باتمام مهمتهأالطر�ق 

رسالة البيع بالتقسيط [ . » مرصف بقبول ذلك الرشاءـ�قوم اليله با�اب للرشاء منه وإيتقدم 

 ].54ص :: بحوث يف قضا يا فقعية معارصةمع جمموعة

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه22/6/1415داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 بیرون کردن سند و تحویل آن وظیفه بائع است یا مشتري؟

 :  فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
 رد و مشتري تقاضاي انتقال سند مالکیت ماشین را از زیدخ ماشینی از زید می  فردي

کند هر دو متفقاً   گوید: سند امضاء نشده باید فالن شخص آن را امضاء نماید، زید می می
فرستند، به بمحض رفتن پیش  شخص ثالثی را وکالت داده به تهران جهت امضاء سند می

 گوید:  ، او می فرد تهرانی
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 را نپردازید سند به شما تحویل نخواهد شد؟ سند بدهی دارد تا بدهی
بر   مسئولیت آن یا  است  که بر عهده مشتري  است سند  بر سر، دریافت  حال اختالف

 عهده بایع؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، بر عهده بائع و  کردن سند از عهده بدهکاري و تحویل آن به مشتري  حق خارج
 رده با مبیع به مشتري تحویل دهد.ک  فروشنده است باید آن را دریافت

 262 : امدةـال

 ان العقد ميٌت تٌم اكن ىلع   القبض «
ٌ

مشرتي أن �سلٌم اثلمن ـال ليس �رشط يف ابليع اال
 .مبيعـأٌوًال ثم �سلٌم ابلائع ال

) وهذا يف بيع سلعة بدراهم  جوهرة مبيع (ـنه قد ملك اثلمن بالقبض فلزمه �سليم الأل
ان مبيع وـ�� الن يقول خليت بينك وأ:  رب يف صحة التسليم ثالثه معان�عتودنان�.... و

ان ي�ون ، و صفة يتأيت فيه انلقل و� غ� مانع مشرتي ىلعـمبيع حبرضة الـي�ون ال
 ].2/192 :مجلة لألتايسـرشح ال[ . »همفرزاً غ� مشغول حبق غ�ه أ

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه18/5/1415حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفتاء 

 ملکش نباشد، بیع منعقد نگشته فروختن چیزي که در

 : فرمایند علماي دین در مسئلۀ ذیل چه می
باشد و در همین حال یا  که زمین از شهرداري می فروشد در حالی شخصی زمینی را می

خواهد زمین را به بائع  ن می، اال که زمین از شهرداري است شود بعد از آن مشتري خبر می
 پس بدهد، آیا حق رد زمین بائع دارد یا خیر؟

کسی دیگر فروخت آیا   که زمین را شهرداري برده و به  که بائع خبر داشت  ثانیاً این
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 تواند ادعا کند؟ مشتري می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ته بیع منعقد نشده در این هر دو صورت چونکه زمین در ملک بائع نبوده و او را فروخ
که مبیع در   است زیرا زمین مال شهرداري است و از شرائط معقود علیه در بیع این است

 ملک بائع باشد. 

 ويف الرد:

 يف نفسه و ماً ، ماًال، متقو كونه موحوداً   : معقود عليه ستةـرشط الو«
ً
ملك ـ�ون ال، ملو�

.... وال بيع ما ليس  معدومـفلم ينعقد بيع ال،  للبائع فيما يبيعه نلفسه و�ونه مقدور التسليم
 هل

ً
 ].4/6 :محتارـردال[ . »ان ملكه بعده اال السلم، و ملو�

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .قه5/7/1415دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

از تحویل  قبل  عوض کردن  با دیگري  نتیجه  در سند   نداشتن و  ماشین   فروش
 توسط مأمورین ضبط شده است

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 : ماشین داراي سند است و عنقریب سندش را گفت زید به عمرو ماشینی فروخت و

 : ماشین سند ندارد لذا آن را گفت و کرد  مراجعه عمرو  زید به  از مدتی بعد  ،خواهم آورد
 ماشین : تو ، عمرو گفت و پولم را از او بگیرم بائع خودم برگردانم   به من برگردان تا من به

 . دهم شما پس می  به را ماشین   کن من براي من پیدا  دیگري 
این   ام کرده شما را تهیه که ماشین مورد نظر بعد از چند روز زید جدداً پیش عمرو آمد

: فردا نه پس فردا ماشین  گفت روو ماشین جدید را بردار، عم  ماشین را به من تحویل بده
ماشین  گرفتند و چون سند ندارد  را مامورین دولت  ، پس فردا ماشین آورم می دار را عیب
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 کرده است و  که در این میان عمرو از ماشین استفاده  ضبط شده است، الزم به تذکر است
زید  د وشو کسر  از قیمت ماشین خساره سند که باید  هم اکنون عمرو مدعی است

شما ماشین را به من تحویل  گرفته و  را از من تکمیل من پولش   گوید چونکه بائع می
. لطف فرموده جواب مسئله را مرقوم  کنم  اید باید قیمت ماشین را تکمیل حساب نداده

 دارید.

 اجلواب باسم ملهم الصواب

دلیل بر رضاي  گرفته است  کار شخصی  ماشین بعد وعده فسخ اوالً: چونکه مشتري از
رجوع به    نبوده است پس  رد آن  و امکان  ، آن ماشین هالك شده است بعد از و باشد او می

 ندارد،  نقصان را

 مجلة: ـويف ال

ذا ترصف فيه ترصف إمبيع ـعيب يف ال مشرتي ىلعـبعد اطالع ال  « 344 : امدةـال  -ا

 .» مالك سقط خيارهـال

بالعيب فهو رضا مسها �شهوة بعد علمه ـبلها �شهوة أو ل) أو ق األمة فان وطئا ( «  -ب

 ].ط کویته4/104: محتارـرد ال[ . » الرجوع بنقصانبالعيب فال رٌد و

،  مبيعـمبيعة بعد القبض أو هلك الـذا تعذر جعل االقالة فسخاً بأن ودلت الإانه  « - ج

 ].2/73 :ايسمجلة لألتـرشح ال[ . »حاهل فافهم �بيق ابليع ىلعتبطل االقالة و

د أن ب�ون قبل الريض به رص�اً أو اكن اهلالك بعد رؤ�ة العيب بل ذإل�ن  « - د

 قال رضيت به أو عرضه ىلعذا رأي العيب وإوجهه ظاهر ألنه ، و كما ذكره الز�ع�  ، داللة
الرجوع ، امتنع رٌده و اريض �و ذلك ما ي�ون داللة ىلعابليع أو استخدامه مراراً و

 . »، فكذا لو هلك باألو� وجوداً بنقصانه م
 اند. هم هالك هر دو مانع از رجوع به نقصان هم اسختدام و

شود نه  گفته می  فسخ و اقاله هدارم وعد که من آن را دو مرتبه بر می ثانیاً: این پول بایع
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بتداء و که مبیع ا  شرط این است»  اقاله «شد آنگاه در  می» اقاله «و اگر بفرض اینکه »!  اقاله «
انتهاء موجود باشد و اینجا مبیع انتهاء هالك شده و به بایع تسلیم نشده است لذا مشتري 

 حق ضمان نقصان عیب بر بائع را ندارد.

 :194:  امدةـال

مبيع ـمشرتي وقت االقالة فلو�ن الـموجوداً يف يد المبيع قائماً وـيلزم ان ي�ون ال«
 . قد تلف ال تصح االقالة

مشرتي بعد ـمبيع من يد الـلو ابق ال �قاًء حىتيع يمنع صٌحتها ابتداًء ومبـفهالك ال
، ألن  ليم: قبل التس ، يع� ، و�ذا لو هلك بعد االقالة عجز عن �سليمه بطلتاالقالة و

ابو  ( ههو قد هلك ا، و مبيعـقيامه بقيام ال، و ، ورفع ابليع يقتيض قيامه االقالة رفع ابليع
 ].2/79 :مجلة لألتايسـرشح ال[ . »ذااكن ابليع عيناً بدينإهذا و»  سك�م السعود ىلع

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه30/11/1415داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 وش ماشین در ازاي ماشین مدل باال و تحویل آن بعد دو ماه فر

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
: زیدکه داراي یک دستگاه اتومبیل  است اي به این شرح انجام داده معاملها عمرو زید ب

که بعد از دو ماه یک دستگاه ماشین تویوتاي مدل  را به عمرو داد بود، آن  91تویوتا مدل 
 صد   91یعنی اگر ماشین  کارکردگی مانند ماشین وي باشد ( به زید بدهد که از نظر  92

کرده باشد) عالوه از این چیزي به  کار کیلومتر نیز صد  92باشد ماشین کرده  کار متر کیلو
،  چندین قسم است به طور مثال سفارتی 92میان نیامده و آن هم در صورتی که ماشین

را  91پذیرد و ماشین  فوق معامله انجام می  .... به شرح ، ایکس وغیره ، ال ، جی هاي لوکس
فروشد و حاال  از چند روز آن را در جایی دیگر می گیرد و بعد عمرو تحویل تحویل می
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آیا این معامله  کند خودداري می 92که عمرو از دادن ماشین  مدت قریب به سه سال است
 سلم است یا خیر؟  از قبیل عقد

و   ،91آید یا قیمت ماشین  الزم می  92آیا در چنین صورتی بذمه عمرو اداء ماشین  و
 را بپردازد؟  صهالقبض یا مخام  قیمت یوم

 اجلواب باسم ملهم الصواب

و بعد از فراغت از جواب استفتاء جهت  صورت مذکوره بیع سلم است نه بیع فاسد
ذکر  آخر در  را ندارد،  حکم آن و  ، نبوده بیع فاسد که صورت مذکور  تبین این مطلب

مال از قبیل که رأس ال  که در سلم این امر الزم است . گمان شوداست  ممکن  شود، می
 گمان صحت ندارد.  نقود باشد این

 :يف اهلنديةو

متفاوتة ـالعدديات الدره من اذلر عيات ومال ما ال يتعلٌق العقد بقاكن رأس األ ولو «
 . » ) باالمجاع، كذا يف ابلدائع مالـرأس ال ىلإ��تيف باالشارة (أي ال�شرتط اعالم قدره و

 : يضاً فيهاأو ].3/178 :اهلندية[

 :اهلندية[ . »لو اسلم قطناً هرو�اً يف ثوب هروي جاز كذا يف الفتاوي قاضيخانو «

3/182.[ 
نیز صالحیت رأس المال بودن را » غیر نقود «که  شود از این دو عبارت معلوم می

باشد، بلکه ضبط   که مسلم فیه از قبیل مکیالت و موزونات دارند، و همچنین الزم نیست

ما مٌر من السلم يف القطن «ندهد.   رخ تا منازعه  الزمی است  و صفات مسلم فیه  نوع

 ». اهلروي يف ثوب هروي

 يضاً يف اهلندية:أو

ي يم�ن أ اكن يعرف ( ذاإو خف� أو �و ذلك أو ال بأس بالسلم يف طست أو قمقمة  «

 . » كذا يف اهلداية  ، يعرف فال خ� فيه اكن ال  ان) و مسلم فيه وصفته ونوعهـضبط قدر ال
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 ].3/185 :اهلندية[

) و  ماشین کرده است به رأس المال (  که مسلم الیه اشاره و در صورت مذکور وقتی
که من ماشینی مثل ماشین شما حتی از حیث کار کردگی بعد از دو ماه به شما   گفته
گفتن اینکه مثل  ) و رأس المال کردن به طرف ماشین ( دهم، در اینجا بواسطه اشاره می

غیره مشخص  G،GL، GLX  ) از قبیل سفارتی مسلم فیه شما، نوعیت ماشین (ماشین 
که به لحاظ نوعیت مثل   92که ماشین مدل  ، بر مسلم الیه الزم است این، بنابر شده است

، زیرا  بر مسلم الیه نیست  گونه خیاري و هیچ  ماشین رب السلم باشد به او تحویل دهد،

 ].ط کویته4/237 :كذا يف الرد[ . عقد سلم الزمی و اجباري است

، و  که این بیع فاسد است کند  گمان کسی حال جهت تبیین بیشتر و رفع شبه اینکه مبادا
، بنابراین باید قیمت یوم  چون ماشین با فروختن از ملکیت مشتري خارج شده است

 القبض الزم االداء باشد.
که این بیع سلم  وم شدشود که از تحقیق سابق فوق الذکر معل در جواب عرض می

که قیمت مبیع یوم   ، و حکم بیع فاسد در مثلی این نیست بوده و صحیح هم همین است
 . القبض معتبر باشد، بلکه مثل الزم االداء است

،  مبيع برضا بائعه رص�اً أو داللة يف ابليع الفاسد ملكه بمثلهـمشرتي الـذا قبض ال�و «
 .  » ان مثلياً 

 يف الرد: و

كما أفيت به الر�  وم اخلصومةمثل فبقيمة ايلـان القطع الو » مثلياً   ان  بمثله « :قوهل«
 ].طبع کویته125/  4 :محتارـردال[ . »متون من كتاب الغصبـعليه الو

از مثلیات است   بیع فاسد قرار داده شود چونکه ماشین بالفرض صورت مذکور اگر
 اگر بالفرض شود مثل او الزم األداء است و بنابراین در صورت بیع فاسد اگر مبیعه هالك

اهد بود، و دلیل اینکه ماشین از  الزم االداء خو هاز بازار منقطع شود قیمت یوم الخصوم  هم 
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 : است  مجلةـال 145، ابن ماده  قبیل مثلیات است

  .» مثله يف السوق بدون تفاوت يعتقد به مث� ما يوجدـال «

 :1119 كذا يف مادة

 .» معامل فمثليةـشة من مصنواعت القماألو «
 .بیع سلم است  ، بیع ایشان  که این شود  عرض در نهایت مکرراً 

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه - خدا نظر
 ق.ه7/1/1416دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 حرام است  و کارت خون   فروختن خون

 :  سئلهفرمایند علماي دین در این م چه می
 که  چیزي ندارم  بنده و فرستند برایم بودجه نمی  و از خانه  سرباز وظیفه هستم  بنده

.  ام کرده که یک واحد خون اهداء  کارت خون  و مخارجم را تأمین نمایم مگر یک  بفروشم 
 آن جایز است یا خیر؟  آیا براي بنده فروختن  که لطفاً بفرمایید

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 .  آن حرام است و پول حاصل شده از  نیست جایز  فروختن خون انسان

 10/3714: يف الفتاوي االسالمية لألزهرو

ن ابليع م أل كما �رم اقتضاء مقابل ل� منقول أو جزئهـ�ٌرم اقتضاء مقابل للعضو الو«
 
ً
 .» ئه آن الكر�م و�ذلك بيع جز امته بنص القر .لكر االد� احلر باطل رشاع

جدید مسائل ك شرعی «و  196: ص. »موجوده زمان ك مسائل اكجل« : ز در رسالهنی
 مذکور است. 38ص  /از مفتی شفیع» احکام

 علم بالصوابأواهللا 
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 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه12/3/1416داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 ق فسخ داردخرد بایع ح را بغبن فاحش می  مشتري بائع را فریب داده زمینش

 : فرمایند علماي دین در مورد این مسئله چه می
 که از زمین  گفته است و  آمده  به عنوان مشتري دیگر شخصی زمینی داشته و شخصی 

 را   آن رود و زمین شما چندان ارزشی ندارد بعداً  می خیابان کوچه و بزرگی در هشما حص
کوچه  که زمین در خیابان و  لوم شدهو االن مع  تومان خریده است 000/500مبلغ   به

آیا در این صورت براي فروشنده به   باشد، رود و قیمتش حدود یک میلیون تومان می نمی
 حق فسخ است یا خیر؟   ، خاطر غبن فاحش و فریب مشتري

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

ش فاح و که در معامله غبن  چرا باشد براي فروشنده حق فسخ می  این صورت در
 . است شده  ثابت   طرف مشتري از  فریب ضرر زیادي براي فروشنده و

 :357 هماد مجلةـيف الو

متبايع� االخر وحتقق ان يف ابليع غبناً فاحشاً فللمغبون أن يفسخ ـحد الأذا غر إ«
 .»ابليع حينئذ
 چنین آمده:  165 هو در ماد

اخلمس يف احليوانات و عرشض وال يف العرو نصف العرش قدر ىلع  الغنب الفاحش غنب «
 .»و ز�ادةأيف العقار 

 :164 امدةـيف الو

 .  » مبيع للمشرتي بغ� صفته احلقيقةـاتلغر�ر توصيف ال «

 حها لعيل حيدر: يف رشو

و أ،  ) فخذه ال�ساوي ذلك هوكذا (و وياكن يقول ابلائع للمشرتي ان مايل �سا ذلكو«
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وهو �ساوي اكرث من ذلك) فبعه  كذا (  اكرث من: ان مالك ال �ساوي  مشرتي للبائعـيقول ال
 .» يل به
فروشنده  است لذا فریب داده از حد بیشتر صورت مذکور مشتري فروشنده را در و

 فسخ دارد.

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه10/4/1416داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

  هختلفباجال م هالبیع بالنقد و النسیئ

 : فرمایند علماي دین در رابطه با این مسئله چه می
 40شش ماهه  تومان و نسیه 30کیلوئی   بیع نقد و نسیه مثالً گندم یا چیز دیگر نقداً

 تومان جایز است یا خیر؟ 50و نسیه سال   تومان

 اجلواب باسم ملهم الصواب

و ثمن نیز  اه استمشخص شودکه چند م که زمان جایزاست بیع نقد ونسیه به شرطی
 و  کرده باشند،  ثمن معلوم توافق و  بر زمان معلوم باشدو طرفین در وقت معامله   مشخص

 .  و زمان معامله جایز نیست  در صورت جهالت ثمن

د تقي العثامين مدظله:  قال القايض العالمة حممٌ

ل  الساومة فيقومختلفة عند ـاالثمان ال باس بلائع ان يذكر ال  ما سبق انه  قد تب�«
�تلفة باختالف االجال! مثل   هل �وز ان يذكر اثماناً عه نقداً بثمانية و�سيئة بعرشة وأبي

مثًال لم أر يف ذلك ترص�اً من  عرش شهر�ن باث� ىل��رشة و شهر ىلإ: أبيعه  ل يقو ن أ
 ان ىلعذا جاز اختالف االثمإيضاً ألنه أز ذلك  ، وقياس قوهلم السابق ان �و الفقهاء
نه ال فارق ب� ، أل اساس اجال �تلفة و �سيئة جاز اختالفها ىلعأكونها نقداً  اساس

اما عقد ابليع مساومة وـكرها عند ال ل�ن اختالف االثمان هذا انٌما �وز ذ، و صورت�
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ثمن معلوم فال بد من اجلزم بأحد ل معلوم واج ذا اتفق الفر�قان ىلعإفال يصح اال 
 ].بحوث يف قضا يا فقهية، رسالة البيع بالتقسيط[ . »مساومةـرة يف المذكوـالشقوق ال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 فروش کارت بازرگانی و پیله وري 

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
ایم  کارت گرفته ، از دولت وارد نمودن مال ما اهل میرجاوه و اطرافیان براي صادر و یا

اي را به چند نفر واگذار  کنار مرز، دولت چند غرفه ساخته و هر غرفه  به این طور که
 و چونکه دولت گیرد. ها صورت می کارت  و وارد نمودن مال توسط صادر ،نموده است

کارتی  توسط هرتومان  000/100ها یک سري امتیاز مقرر کرده است مثال  کارت  براي 
،  ها اجناس خریده که توان مالی دارند از غرفه باشد افرادي نمودن مجاز می وارد و صادر

و توسط  کنند و امضاء می  گرفته تکمیل نموده  کنند و خودشان فرم صادر یا وارد می
 دهد. آیا کرایه می  به عنوان  آنها مبلغی  غرفه به  بعد صاحب شود خودشان مال رد می

 نظر شرع مقدس اشکال دارد یا خیر؟ آن مبلغ از  تنگرف

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کارت  کاال به افراد  کردن که جهت وارد و صادر  در زمان حاضر چنین مرسوم است
 که این حق وارد و صادر نمودن توسط  کارت جایز است  دهند، حال براي دارنده این می

 کارت را به دیگران بفروشد یا خیر؟ 
که  که در قانون دولت مجاز باشد  است ولی مشروط به این که جایز  جوابش این است

 این کارت را به شخص دیگر واگذارکند.
باشد و  کارت ترخیص بنام شخص مخصوص یا شرکت مخصوص می  ولی اگر این
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کارت به دیگري واگذار شود پس در این هیچ شکی  دهدکه این قانون هم اجازه نمی
کارت به دیگري جایز نیست چون در این صورت  ختن و واگذار نمودن اینکه فرو نیست

کند  می کارت از آن استفاده  انجامد و خریدارکارت بنام صاحب به دروغگویی و فریب می
کارت خریدار را وکیل و  ، مگر در صورتی که صاحب نه به نام خود پس حالل نیست

 .فروش قرار دهد نماینده رسمی خود در خرید و

 : موالنا حممد تقي العثامين حفظه اهللا تعاىل قال القايض

رجل  ىلإن �سمح بنقل هذه الرخصة  اكن يف احلكومة قانو ذاإلك ذلك انما يتأيت  ل�نو «
�سع القانون بنقلها  و رش�ة �صوصة والأ�صوص   اكنت الرخصة باسم رجل ذاإاخر، اما 

 ىلإيؤدي حينئذ   ن بيعهبيعها، أل از جو شبهة يف عدم ، فال خريأرجل افراد الرش�ة  ىلإ
، فال�ل ذلك  مشرتي الرخصة �ستعملها باسم ابلايع ال باسم نفسه  ، فان اخلديعةب و الكذ

بيع : رسالة/بحوث يف قضا يا فقهية معارصة[ . »الرشاءاعمل الرخصة بابليع و  اال بأن يؤ�

 ].120 :ص مجردةـاحلقوق ال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه- خدانظر
 .قه23/5/1416داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 وش کوپن مواد غذایی  خرید و فر

 : فرمایند علماي دین درمسئله ذیل می چه
لوازم یدکی چه  کوپن مواد خوراکی و روغن و سوخت وسایل نقلیه و  و فروش خرید

 حکمی دارد؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که   کاغذ نیست کوپن . زیرا هدف از خرید وپن شرعاً درست نیستک فروش خرید و
فروشم و فروختن  که هر لیتري از بنزین مثالً به چهار تومان می گویند ارزش دارد بلکه می
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و   نیست ملکش نیامده است جایز در نکرده است و کوپن تا هنوز خرید  که صاحب  بنزین
 . روختنش جایز نیستکه قبض نکرده ف اگر خرید بکند تا زمانی

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه24/6/1408داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 بیع بالهزال

 و تا در حقیقت قصد خرید را ندارد و خرد بکررا می  حیله ماشین سؤال: زید به طور
ار تومان خریده است و به مثالً پانصد هز به قیمتی بیشتر به شخص بائع بفروشد ( آن را
که قرض   و هدف حیله است  فروشد) شش ماه می و با مهلت  و شصت هزار تومان پانصد

خواهد به این ترتیب نفعی ببرد. آیا این معامله جایز  خواهد بدهد بلکه می الحسنه نمی
 ؟ است

 لصوابملهم ا  باسم اهللا

و فاسد  که باطل شود می نامیدهکرام بیع بالهزل  این خرید و فروش در اصطالح فقهاء
الخصوص در   که حرام است علی ) را دارد ربوي و بیع فاسد حکم نزول و ربا (  است

کنند غافل  که توسط این بیع فاسد دروازه نزول را باز خواهند و مشتري می  اینجا فروشنده
فروش را  و که ما اراده خرید  آنچه در قلب ما است از اینکه خداوند خوب آگاه است از

و عدم افاده ملک براي مشتري  حکم وي فساد بطالن است و  بیع الهزل  و تحقیق  نداریم

 ].ط کویته4/7 :محتارـرد ال[ کند. را قبض  چه مشتري وياگر

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه21/12/1409داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 بیع عینه   حکم

 : فرمایند علماي دین در این مسئله می چه
با توجه به اینکه در  ( خواهد از بکر مبلغی پول به طور قرض بگیرد اما بکر زید می

که به او قرض بدهد باز زید براي اینکه از   ) حاضر نیست قرض دادن ربح ظاهري نیست
که ماشین خود  دده اي انجام می ربا محفوظ بماند دست به حیله زده به شرح زیر معامله

که او بعداً ماشین به او بفروشد و مدت  فروشد تا را به بکر به مبلغ پانصد هزار تومان می
شش ماه پانصد و شصت هزار تومان بدهد تا بدین شکل پانصد هزار تومان به زید برسد 

 نباشد.  و شصت هزار تومان به بکر به صورت ربح بدهد و به ربا مرتکب

 الصواباجلواب باسم ملهم 

الشامية  كام يف. [باشد ربا می  که فاسد و در حکم  معامله فوق یا من باب بیع الهزل است

که نزد حضرت امام محمد نیز   و یا من باب بیع العنت ].کویته بیروت طبع 7/4 ه:صفح

 ].کویته ط 4/273 :صفحه كام يف الشامية قبيل باب الكفالة[  و الزم االجتناب  ناروا است

 ا ظهر يل عبد الرمحن مالزهي اجلواب صحيح هذا م

 امام جمعه چابهار و مدیر حوزه علیه چابهار عبد الصمد دامنی 
 مدیرحوزه علمیه ایرانشهر 

 اجلواب صحيح

 گشت  محمد یوسف حسین پور مدیرحوزه علمیه

ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  ايٌدوا عن ابن عمرلقد اصابوا يف ما اجابوا وو«  َضنَّ  َذاإِ :َ�ُقوُل  ا�َّ
ينَارِ  انلَّاُس  رَْهمِ  بِادلِّ ِعينَةِ  َوَ�بَاَ�ُعوا,  َوادلِّ

ْ
ْذنَاَب  َوتَِبُعوا,  بِال

َ
ََقرِ  أ رَْسَل  ابلْ

َ
ُ  أ  ال ُذال َعلَيِْهمْ  ا�َّ

 .]خرجه ابن القيم يف اعالم الوقعني وقال رواه ابو داودأ. [»،ِديَنُهمْ  يَُراِجُعوا َحىتَّ  َ�نُْهمْ  يَْرَ�ُعهُ 

اثر ابن  لیکن تفسیرش واقع نشده است البته در  بیع عنۀ است  دیث شریف مذمتدر ح

 .  » � ان يبيع الرجل حر�رة بمائة ثم �شرت�ها خبمس� «:  است  شده طور تفسیر این عباس
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گول زده  سؤال شد ایشان فرمود: خداوند هدر مورد بیع عن  نیز از حضرت انس

 . » رسوهلهذا ما حرم اهللا و  «شود.  نمی

.  » اتقوا هذه العنة ال تبع درهماً بدراهم بينهما حر�رة «:  از ابن عباس روایت شده است
فروش حریر  که در وسط به طور حیله خرید و  یک درهم را با چند دراهم مبادله نکن

نه   است آورید چنانچه در صورت مسئوله هدف نزول او به دست آوردن شصت هزار می
 . شینفروش ما خرید و

  ا�َّ  إِنَّ :  فقال سئل ابن عباس عن العنة بمع� حر�رةو «
َ

ا َهَذا, ُ�َْدع ال مَ  ِممَّ  ا�َّ  َحرَّ
يِت  :ا�َّ  رَُسول قَاَل  َورَُسوهل

ْ
َ�ا �َْسَتِحلُّونَ  َزَمان انلَّاس ىلَعَ  يَأ َيْعِ  الرِّ

ْ
ِعينَة َ�ْعِ�   بِابل

ْ
.  »ال

 ]. احلديث [

کنند به نام خرید و فروش و محمل این  آید ربا را حالل می یعنی بر مردم زمانی می
 براي شرط باشد  نقد ثمن یابیع ثانی از  که شراء باقل مما باع باشد پیش  است  احادیث این

 . اول چنانچه در صورت مسئوله است  بیع 

 ألو«
ً
ة لم يقل مثل هذه احليلالر�ا اخليٌف و ىلإن فيه حتٌوال من الر�ا الظاهر �سميته خدااع

احليلة عندنا للتفيص عن الٌر�ا انٌما �وز العلماء فانها حيلة ألخذ الر�ا وجبوازه احد من 
وهو ان يعقل  -نوضح لك الفرق ب� احليلت� بمثال منهيات وشتان بينهما وـعن الو
مسلم قد ورث اخلمر من ـان ي�ون ال و�: األ صورتان  هلمسلم اذلّ� ببيع اخلمر وـال

: ان  اثلانيةمن غ� صنعه فوٌ� ذٌ� بيعها و و اكن هل عص� قد انقلب مخراً ألاكفر قر�به ا
ذمياً ببيعها حترزاً عن اتلهمه �ؤ� العنب تلجارة يف اخلمر و ،مسلم الكرمـ�شرتي ال

ول األ  ل�نهما قد جعل تو�يل اذلّ� حيلة وختلٌصاً عن الر� انلاس ايٌاه ببيع اخلمر فالكو
ول ول�ن اثلا� األ االخر تلجارة يف اخلمر فال لوم ىلعتفيص عن بيع اخلمر وجعله حيلة لل

 . » ول من احليل دون اثلا�احلنفية انٌما قالوا جبواز انلوع األاعصم و
ایم مگر علی  گرفته 14جلل  170کتاب اعالء السنن صفحه  ایم از که نوشته  چههر

که  شد چرا هیر زیاده صحبت از بیع عنالطریق االختصار به غیر از مالحظه تقدیم و تأخ
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که   که بیع الهزل است حکمش و اگر بگویند کنند ه بایع و مشترك شاید تمسک به بیع عن
 . فساد و بطالن است اظهر من الشمس حاجت تردیدش نیست

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 ش.ه14/7/1376داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 پارچه فروخته شده از دست بائع هالك شد 

 : فرمایند علماي دین در این مسئله چه می
:  گفت  ، صاحب مغازه گفت من پارچه شال پشم دارم کسی آمد و  شخصی به مغازه

گفت   گفت چند رنگ هستند صاحب پارچه  صاحب مغازه 210گفت  چند طاقه هستند
 تومان طی شد بعد از آن صاحب مغازه 000/128بعد از آن قیمتش  چهار رنگ هستند و

صاحب مغازه و صاحب پارچه هر دو رفتند به خانه   ، ها را ببینیم : برویم پارچه گفت 
طاقه بیشتر شدند و رنگ  300کردند از تعداد   ها را حساب که پارچه صاحب پارچه وقتی

چهار شان هم از ها زیاد شدند و رنگ گفت این پارچه  ها ده تا شد صاحب مغازه پارچه
ها و  چه هستند همین هستند بعد از شمار عدد طاقهاضافه شد صاحب پارچه گفت هر

 که طریقه بردنش به مغازه چه طور باشد صاحب پارچه  گفت  یاردگیري صاحب مغازه
 کاغذ سبز دارند. ها قاچاق نیستند بریم اشکالی ندارد این پارچه : می گفت 

در ماشین خود  گرفت را  طاقه 110ماشین داشت خود  که با  سپس صاحب مغازه
 صاحب پارچه  از متعلقین  که شخص  و بقیه در منزل صاحب پارچه ماندند یک  انداخت

 آوریم سپس مشتري رفت بعد کرایه نکنید ما خود ماشین داریم می  شما ماشین  گفت بود 
مغازه   به خواست  و   خود انداخت ماشین در  تاقه 100از رفتن او همین شخص در حدود 

که ما  گمرك برد، این شخص ادعا دارد  کرد و به او را دستگیر  راه پلیس ببرد در وسط 
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 گفت این کاغذها  کردن  این مال قاچاق نیست گمرك بعد از نگاه برگه سبز داریم و
 را نداد. ها کاغذها تقلبی است و پارچه 

اند و یا از مال  اند از مال مشتري رفته دهکه هالك ش هایی : این پارچه که  سؤال این است
 ؟ فروشنده

 اجلواب باسم ملهم الصواب

گرفته است یا  بایع انجام و  میان مشتريآیا معامله در  که کرده شود  در اینجا باید تحقیق
 خیر؟ 

آیا بعد از   و دوم  ؟ پارچه  گرفته در مغازه بوده یا در منزل صاحب  و اگر معامله صورت
کرده است این  کرده یا خیر؟ و اگر قبض ها را قبض کردن صاحب مغازه پارچه  معامله

 قبضش معتبر است یا خیر؟ 
 که شود می صاحب پارچه تحریر و  میان صاحب مغازهگرفتن، معامله در  درباره انجام

 که  معلوم است ،مغازه شود یا به تعاطی در انجام گرفتن بیع یا به ایجاب و قبول می 
که   شده هم اعتباري ندارد مقدار پارچه معلوم نیست اگر نشده است و  و قبول  ایجاب 

 اند بعد از حساب که رفته و در منزل صاحب خانه وقتی شود. چند طاقه یا چند یارد می
 که  طاقه 110نشده است البته همان  لفظاً   یاردگیري ایجاب و قبول ها و کردن تعداد طاقه 
کرده   تعاطی شده است و صاحب مغازه قبض هم آن بیع  در برده است  صاحب مغازه 

 . است
 نویسد:  می  271 هشرح ماد خالد األتاسی در  علٌامه

ان لم يقل ن ذلك قبض وإمشرتي قبضه فـمبيع فتسلٌمه الـذا سلمه ابلائع نفس الإ«
 ].00/2: مجلة لالتايسـرشح ال[ . » ابلائع شيئاً 

گرفته است لهذا در   قبول شده و نه بیع تعاطی صورت ها نه ایجاب و و در بقیه پارچه
 . میان صاحب مغازه و صاحب پارچه معامله بیع و شراء اصالٌ انجام نگرفته است

ها ایجاب و قبول شده باشد مشتري قبض نکرده است  و اگر بالفرض در مابقی طاقه
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 .  کردن مشتري تخلیه است چراکه شرط براي قبض
 فرماید: می  236 در شرح مجله ماده

مبيع مع عدم ـان يأذن ابلائع للمشرتي يقبض ال هومبيع �صل باتلخليه وـ�سليم ال «
 . » مشرتي اياهـمانع يع� �سليم الـوجود ال

 نویسد: در شرح همین ماده عالمه اتاسی می

 ... و املراد ل خلٌيت بينك و ب� املبيع الخ يعترب يف صحة التسليم ثالثة معان، أن يقو  «
كما يف رداملحتار أن يأذن هل ابلائع بالقبض ال خصوص لفظ  بقوهل خلٌيت بينك و ب� املبيع

كما يف ابلحر ولوقال ابلائع للمشرتي بعد ابليع خذ ال ي�ون قبضاً ولو قال خذه  اتلخلية
 . » ي�ون ختليه اذااكن يصل ايل اخذه و يدل هلذا فروع كث�ة

 فرماید: می 270و نیز بعد از ماده 

مراد خصوص هذا اللفظ بل ـ، ليس ال يلك اكن قوهل ذلك �سليماً إقال هل ابلائع سلٌمته  «
ما أشبه كخذه أو إقبضه و  اد االذن هل بالقبض فلك لفظ يدل عليه ي�ون �سليماً  مرـال

 . » ذلك
میان مشتري و مبیعه تخلیه شده باشد هم اعتبار ندارد چراکه مشتري و اگر بالفرض در

تواند ببرد و در اینجا از افراد  کمک گرفتن از شخص دیگر نمی س را بغیراین همه جن
که همه اجناس را یکدفعه و تنها   اي موجود بوده کسی حاضر نبوده و نه وسیله  مشتري

 ببرد.

 :274 ةخلالد األتايس حتت ماد ةمجلـيف رشح الو

�� ابلائع بينها و يلها وخلإ: من إشرتي من آخر رصة عظيمة مشاراً  � اتلتارخانيهو«
 اكن اليقدر ىلع  انأخذها وحده و اكن يقدر ىلع  مشرتي قابضاً هلا انـمشرتي يص� الـال

اكن معه أعوان والفرس ينظر ان األعوان والفرس معه يص� قابضاً  �قدر لوأخذها وحده و
: ةرشح املجله خلالد األتايس حتت ماد[ . » ي�ون الفرس معه الوان لم ي�ن األعوان و

274.[ 
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که   باز هم در اینجا اگر همه شرایط موجود باشند مبیعه از دست شخصی هالك شده
 شود. از وابستگان صاحب منزل بوده است لهذا ضمان بر مشتري الزم نمی

 نویسد: می  273عالمه خالد اتاسی در شرح ماده 

م��  ىلإارورة قال لٌ�هان ابعث القالٌ�هان و ىلإولو اشرتي دهناً ودفع القارورة  «
قال  ان اكن  /فبعث فان�رست يف الطر�ق قال الشيخ االمام ابو��ر �مد بن فضل

 ر�ق فانٌها تهلك ىلع� ففعل فان�رست القارورة يف الطيد غال ل�هان ابعث ىلع
 يد غالمك فبعث فهلكت يف الطر�ق فاهلالك ي�ون ىلع ىلع  لو قال ابعثمشرتي وـال

اّما غالم ابلائع بم�لة مشرتي وـكحرضة ال ن مشرتي ت�وـالابلائع ألن حرضة غالم 
 .» ابلائع كذا يف اخلانية

میان صاحب مغازه و صاحب پارچه که در اند زیرا مال هالك شده از بائع رفته  :خالصه
گرفت مبیعه تسلیم مشتري   ها بیع انجام نگرفته است و اگر بالفرض انجام می در بقیه طاقه

 . رض بکنیم تسلیم شده است این تسلیم غیر معتبر استنشده است و اگر ف

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ق ه19/3/1411دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ادعاي خرید زمین و بیعانه

دارد من یک قطعه زمین بمقدار نه من بوزن بلوچی  مدعی حاجی لعل بخش اظهار می
 بائع داده و هزار تومان به 20000مبلغ   ) مدعی هزار تومان و مشتري (  پانزده از قرار منی

کرده و خرید و فروش   بعد دولت مانع شده و دو طرف را نیز به زندان برده و بازداشت
اي ببرید  بوده و بائع چندین مرتبه به مشتري گفته مبلغی که به من داده 1365در سال 

خواهم بائع گفته باقی مانده پول بیاور  ام و پول نمی زمین خریدهکه من   مشتري انکار کرده
گوید زمین مال خودم هست به  باز هم نیاورده اکنون دولت زمین را به بائع داده و بائع می
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که من در  گوید خواهی به نرخ روز باید بخرید، مشتري می دهم و اگر می مشتري نمی
که  االن فیصله شرعی را در این باره بیان فرمائیدخرم  ام و به نرخ روز نمی خریده 65سال 

 20000شود و مبلغ  پول را بپردازد یا مال بائع می  آیا زمین مال مشتري است و باقی مانده
 تومان مشتري را بدهد.

گرفتن بیست هزار تومان از مشتري بعنوان بیعانه تا مدت بیش  که پس از ناگفته نماند
است و بعد از آن بر اثر شکایت زمین  بهاي زمین را نداده ه است و بقیهاز شش ماه گذشت

شهري و شکایت و اختالف آنها با بناء حکم تعزیري دادگاه علیه بنده صادر شده که بنده 
کردید مشتري نه پولی بعنوان باقی مانده بهاي زمین به من  را همانطوریکه که در باال ذکر

) را پس گرفته بنده به سازمان  ست هزار تومانهمان بی بائع داده و نه پول بیعانه خود (
کش مکش دادگاه   سال 5کشور و دیوان عالی کشور شکایت و پس از مدت   بازرسی کل

که   ام این زمین و بقیه زمین خود را از دولت پس بگیرم و تحمل هزینه هنگفت توانسته
ورت تحمیل و زور خواهد بخاطر بیست هزار تومان بیعانه که بعداً بص اکنون مشتري می

که بیش از پانصد  د اینجانب داشته است زمینی را بطوریکه در اظهاراتش مشخص است نز
 هزار تومان ارزش دارد بگیرد.

کرده  البته در موقع و هنگام صحبت خرید نه قبضی رد و بدل شده و نه زمینی متراژ
گذاشته بودیم اگر تمام  ، تنها با هم قرار تحویل وي داده شده است بلکه ازکل زمین بنده

که نزدیک و همسایه منزل وي   پول را پرداخت کرد مقدار نه من تخم زمین از ضلع غربی
هزار تومان بنامبرده تحویل دهم اما مشتري نه بقیه بهاي زمین  15000است از قرار منی 

ول ام قب گشته گرفته و نه هزینه را متحمل  را من داده و نه بیست هزار تومانش را پس
تومان گردیده است حال اگر قرار باشد هرکس  80 000که تنها هزینه   کند در صورتی می

ء دیگر مبلغی  بدون عقد قرار داد و پرداخت تمام ملک و یا اتومبیل و یا هر چیز و یا شی
گذشت  را بپردازد و پس از ناچیز بعنوان بیعانه به فروشنده ملک بدهد و بقیه بهاي آن

ه در چندین بار از خریدار پیشنهاد استرداد بیعانه و یا دریافت کلیه بها چند سال فروشند
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کرده باشد و مشتري از اجراي این عمل خودداري نماید در صورتیکه مشتري پس از  را
 سال پیش را به مالک بدهد بطور 5سال صاحب ملک شده همان بهاي  5گذشت مثال 

 حل این مسئله را بیان فرمایید. کلی نظام معامالت بهم خواهد خورد تقاضا دارم

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کرده است پس مشتري  به بیع قطعی فروخته و مشتري خرید اگر فروشنده زمین را
 اند و صاحب زمین بعد از کرده  که با هم ایجاب و قبول مالک زمین شده در همان روز

واله مشتري بنماید و زمین را ح )135000گرفتن همان صد و سی و پنج هزار تومان (
که هنگام  حق جلوگیري از تصرف زمین را ندارد البته این حکم وقتی درست است

فروختن فروشنده مالک زمین باشد و اگر در وقت معامله فروشنده مالک زمین نبوده 
همچنین زمین را در تصرف خود در آورده و زمین در حقیقت در ملک زمین شهري بوده 

که   کرده پس این معامله سال زمین شهري به فروشنده واگذار 5مدت است و االن بعد از 
میان بائع و مشتري قبل از پنج سال بوده اصال درست نبوده چرا که فروشنده در آن در

 است سال مالک زمین شده اکنون صاحب اختیار 5و االن پس از   وقت مالک زمین نبوده
تومان  20000و اگر  د یا اصال نفروشدکه میلش است بفروش  به هر قیمتی که زمین را 

که اگر زمین را خریدم این پول زمین حساب شود و  که بیعانه است  باین نحو داده شده
اگر چه در آن وقت فروشنده مالک   این صورت اگر نخریدم از من رفته است پس در

را به   زمین تواند و فروشنده می  فاسد است  این بیع و  اش درست نیست زمین باشد معامله
 تومان 000/20که  حق دارد  بائع  این صورت و در نفروشد بفروشد یا اصال قیمت روز

 بگیرد. را خود 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه9/7/1370داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 بعد از فروختن درختها براي زمین مستحقق درآمد 

کرد و آن  خل را فروخت و بعد شخصی دیگر ادعاي زمین راسؤال: اگر شخصی ن
 کنید.  گوید زمین را تخلیه  کند؟ چونکه صاحب زمین می کار  مالک شد، مشتري چه

 اجلواب باسم ملهم الصواب

را   زمین  دیگر ادعاي خرد و شخصی  می را  نخل  مسئله هنگامی که مشتري  در این
ان مطلع نبوده پس این یک نوع عیب محسوب کند و مشتري در اول از این جری می
دهد یا نخل خود را  تواند نخل را به فروشنده پس بدهد و اگر نمی مشتري می شود و می

را  را به صاحب زمین بفروشد در صورتیکه صاحب زمین آن آن از بیخ بکند و ببرد یا
 بخرد.

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه21/3/1412میه دارالعلوم زاهدان داراالفتاء حوزه عل

 عروسک   فروختن   حکم

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل می چه
 خیر؟  است یا جائز هاي پالستیکی فروش عروسک و از لحاظ شرع اسالم خرید

 هاي مختلف دارند.  کوچک و بزرگ هستند و انواع و اندازه ها توضیح: عروسک

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 ها جواز ندارد. عروسک  نظر شرع اسالم خرید و فروش از

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه21/3/1412دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 فروختن آرد نانوائی

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
مردم بدهند، بعضی از خبازان که نان بپزند و به  دهد که دولت به خبازان می آردي را

باره چه   فروشند علماء در این این آردها را بطوریکه دولت خبر نشود به مردم می
خریم آیا حرام هستند یا  که از خبازان می  که این آردها را که بنده یا امثال بنده فرمایند می

 خیر ؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

د حق ملت و مردم است و صاحب نانوانی ده ها می که دولت به نانوائی آردي را
که آرد است  که حق مردم را که به مردم نان بدهد پس او حق ندارد  نماینده دولت است

گردد و مردم در مضیقه واقع شوند و مردم هم   کم  شود نان بفروشد این امر باعث می
 .کار خالف یاري کنند  نباید از چنین افراد آرد بخرند و آنها را در این

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .شه13/9/1370دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 بیع باالقساط

 : فرمایند علماء کرام در مسئله ذیل می چه
 دهد و قیمت این وسیله مثالً اي مثل ماشین یا تراکتور به شخصی می دولت وسیله

که این پول را به صورت قسطی   شخص الزم استهزار تومان است بر این  0000/40
هزار تومان به دولت بپردازد و اگر از موعد مقرر دیرتر  000/100یا  000/50مثالً سالی 

 تر گردد. پول را بپردازد این پول اضافه
 لطف فرموده حل شرعی مسئله را بیان نمایید. 
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 الصواب   باسم ملهم  اجلواب

که مشتري تا یک سال   که معلوم نیست نیست چرا این صورت در نزد احناف درست
که در این صورت  تواند و یا نمی کند  تومان است اداء 000/100که همان  تواند ثمن را می

 : که همان نزول است و نیز در حدیث آمده است آید بر ثمن پولی اضافه می

قد و.  ]صحيحهد والنسائي والرتمذي ورواه امح[ .»َ�يَْعةٍ  ىِف  َ�يَْعَتْ�ِ  َ�نْ  انلَّىِبِّ  َ�ْ�ِ  «

�نسيئة ول ابيعك هذا اثلوب بنقد بعرشة وهل العلم قالوا بيعت� يف بيعة أن يقأفرس بعض 
 ذااكنت العقد ىلعإاحدهما فالبأس  حد ابليعت� فان فارقه ىلعأ بعرش�ن واليفارقه ىلع

 ].14/173 :اعالء السنن[ .»حد منهماأ

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -ظر خدا ن
 .ش ه30/10/1370داراالفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 فروشد تومان می 000/550به  و  تومان خریده 000/500را به   بانک ماشین

کند و بانک چکی به  خرد و پول ندارد، به بانک مراجعه می : شخصی ماشینی می سؤال
که به فروشنده بدهد و مقداري هم  دهد نویسد و به این شخص می قیمت ماشین می

هزار  000/500مثالً قیمت ماشین  ،کشد اضافه از قیمت این ماشین بانک روي این پول می
هزار تومان   000/550که پول را باید به بانک بپردازد باید  تومان است و بعد این شخص

تر است و  کم  که اگر به صورت نقد باشد قیمت  بپردازد آیا این مسئله به مسئله خریدي
؟ اگر قیاس درست نیست به چه  شود یا نه اگر به نسیه باشد قیمت بیشتر است قیاس می

 ؟ دلیل

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

خرم ماشین را  که ماشین را من براي شما می بانک بدون اینکه با مشتري شرط کند
یمتی چه نقد و چه اگر مشتري راضی بود به هر ق ید و در ملکیت خود در آورد بعداًخر
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که من به این قدر آن را  اما اگر بانک شرط کرد .تواند آن را از بانک بخرد سیه مین
فروشم درست نیست چونکه هنوز در ملکیت بانک  خرم و به این قدر به شما می می

 «:  که فروش آن جائز باشد بدلیل  داخل نشده
َ

 .»ِعنْدك لَيَْس  َما تَِبعْ  َوال

 وابعلم بالصأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .شه30/10/1370داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

گوید: پولم را اگر تا یکماه دادي پانصد هزارتومان و اگر بعد از  به مشتري می
 یکسال دادي یک میلیون

 : رمایند علماي دین در مسئله ذیلف چه می
گوید   حب ماشین به مشتري میخواهد مثال ماشینی بخرد صا کسی می اگر شخصی از

اگر پول مرا االن بدهید پانصد هزار تومان قیمت این ماشین است و اگر یک سال بعد 
پول مرا بدهید یک میلیون تومان باید بدهید آیا این درست است یا خیر؟ و با دالئل 

 قطعی بیان نمایید:

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 یا نسیه درست است و اگر همانطور مبهم که نقدي است کردند  اگر بیع را مشخص
 .گذاشتند درست نیست 

شهر�ن ب�ذا  ىل�شهر ب�ذا و ىلإو أ�النسية ب�ذا بانلقد ب�ذا و انٌه  باع ىلع  رجل «

 ].3/136 :ةخالصة الفتاوي هبامش اهلندي[ . »لم �ز

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ش.ه30/10/1370لعلوم زاهدان دار االفتاء حوزه علمیه دار ا
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  18آهن  با 1 6آهن  معامله
و اگر در مقابل پول   درست است یا خیر؟ 18با آهن  18کردن آهن   آیا معامله

 سرگرفت چطور؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اشکالی ندارد  16با آهن  18ن تیر آهن به اعتبار عرف امروز وزنی نیست لذا معامله آه
کنند نه نسیه و   که نقدي معامله  ن مساوي نیستند البته ضروري استچه از لحاظ وزاگر

 کنند.   وامی معامله

 : يف اهلنديةو

 فالـاكن االناء يباع وزناً يعترب ال  باع اناء من حديد حبديد ان «
ٌ
 . »مساواة يف الوزن واال

 ].2/278 فتاوي خانیه در حاشیه فتاوي هندیه:[

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .شه25/10/1370داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 هد منزل نا تمامی را گرفت به شرطیکه فروشنده تکمیل کرده تحویل بد

 :کرام در مسئله ذیل فرمایند علماء چه می
پس از  کند و  که بائع منزل را تکمیل زید منزلی از بکر خریده است و قرار بر این شد

گیرد و بقیه پول براي یک   را به مشتري تحویل دهد و از مشتري مقداري پول می ماه آن 2
گذرد تا بحال بائع منزل را به مشتري نداده و   اکنون یک سال از مدت عقد می ،سال بعد

کرده بمن  گذشته و نتوانستی منزل را تعمیر ات  گوید: چونکه یکسال از وعده مشتري می
 . خواهم ام پس می هائی که بابت منزل داده کنم و پول یتحول دهد من بیع را فسخ م

  کسی دیگر با همین شرط یعنی بنابراین بوده که بکر منزل را از  الزم بیادآوري است
کند و بکر تحویل دهد خریده است و آن   ماه منزل را تکمیل 2که آن شخص پس از 
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 . شخص ثالث تاکنون منزل را تکمیل نکرده است
 سئله را توضیح دهید.خواهشمندیم م

 اجلواب باسم ملهم الصواب

:  مبیع یعنی کاملی بوده و بوقت عقد  بر منزل  این بیع از اول درست نبوده زیرا معامله
اما این البته در صورت سلم درست است  منزل کامل نبوده لذا این معامله درست نیست (

اده از بکر بگیرد و بکر به بایع اول تواند مبلغی راکه د می این زید) بنابر معامله سلم نیست
 هایش را بگیرد. کند و از او پول  رجوع

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .  جواب فوق صحیح است

 .شه14/2/1371دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
 14/2/71موالنا) عبدالحمید  (

 ضع و تعجیل 

 :ر مسئله ذیلفرمایند علماء دین د چه می
میلیون تومان از بکر طلبکار است بکر یک چک یک میلیون   فردي بنام زید مبلغ یک

 که بعد از سه ماه به بانک مراجعه نماید.  کرده تومانی براي زید صادر
که چک را به او بازگرداند و در مقابل آن نه صد هزار  خواهد اینک بکر از زید می

 .زار تومان باقی درگذر نمایندصد هکند و از   تومان را قبول
اي  به خاطر پول نقد به چنین معامله  که  آیا زید از دیدگاه شرع مقدس مجاز است

 راضی شود؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 . از دیدگاه شرع این معامله درست نیست بلکه حرام و ناجائز است
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معجل خ� من ـالمخسمائة حالة لم �ز ألن  لف مؤجلة فصاهل ىلعأولو�نت هل  «
هو تحق بالعقد فيكون بازاء ما حطه وذالك اعتياض عن االجل ومعجل وهو غ� مسـال

 ].250هدایۀ باب صلح عن الدین ص [ . »حرام

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .شه8/9/1370داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 هاي بانکی فروختن فیش

 هزار تومان 20 0به  است   هزار تومان 27000که قیمتشان   بانکی  ايه فروش فیش آیا
 است یاخیر؟  یا بیشتر جائز 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

نموده است  که در بانک واریز  هاي بانکی به قیمت بیشتر از آن پولی فروختن فیش
کند.   صدقهجائز نیست و اگر به بیشتر از آن پول واریز شده فروخت آن پول زائده را 

 . گرفتن جائز است  کند زیاده  البته اگر به خالف جنس به چیز دیگري عوض

 مختار:ـيف الدر الو

ان ختلل �وز، و ما من مؤجره فالأمن غ� مؤجره و مؤجر...ـللمستأجر أن يؤجر ال «
 .» مالـثالث به يفيت للزوم تمليك ال

 :ةيف الشاميو

و بأنقص فلو أ و�جرة األي استأجره بمثل األأ.) ... الخ مؤجرـللمستأجران يؤجر ال («
 .  »تصدق بالفضل بأ�رث

ر:أو  يضاً يف الدٌ

تل�و«
َ
 يف َمْسأ

ّ
و أصلح فيها أذا آجر خبالف اجلنس إ :لو آجر بأ�رث تصّدق بالفضل إَال
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  ].6/29 :محتارـرد ال[ . »ي جنس ما استأجر بهأ »خبالف اجلنس« :قوهل  . � الشاميه. و شيئاً 

 علم بالصوابأاهللا و

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه26/6/1413داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 حج   فروختن نوبت

 : فرمایند علماء دین در مسئله ذیل چه می
 کند جائز عوض واگذار می  شخصی حق نوبت حج خود را براي دیگري در مقابل

ن از آن مبلغ واریز شده جائز است یا گرفت  است یا خیر؟ و اگر جائز است پس اضافه
 خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

شوند یا براي  ثابت می هیا اصال هشود که حقوق مجرد کرام معلوم می  از عبارت فقهاي
دفع ضرر، اگر براي دفع ضرر است چنانچه مثل حق شفعه و حق نوبت براي زوجه و 

، چونکه این  چنین حقوق جائز نیستگرفتن از این   پس عوض  ، حق خیار براي مخیره
که  که ضرر از شفیع و یا از زن دفع شود، و هر چیزي اند حقوق براي دفع ضرر ثابت شده

که صاحب  . زیرا براي دفع ضرر ثابت شود صلح از او علی طریق العوض جائز نیست
ین که او در ا شود که در سقوط این حق در مقابل عوض راضی شد معلوم می  حق هنگامی

 . شود و نه مستحق بدل صلح از آن کند لذا او نه مستحق حق می صورت ضرر نمی

اكلوظيفة يف  وجه دفع الرضر ال ىلع «اند:  و اگر حقوق براي صاحبش اصاله ثابت شده

ن صاحبها قد ثبت هل هذا احلق بتقر�ر إ، ف �وابةامامة وخطابة وأذان وفراشة و وقف من
گرفتن از این   پس در این صورت عوض. » صاحبه ال الجل دفع الرضر عن القايض

که براي او وظیفه را  که صاحب وظیفه عوض آن را از شخصی . وظائف صحیح است
باشد صلح است از حق خود، چنانچه  گذارد بگیرد، زیرا که این صلح که بالعوض می  می
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 . »�االعتياض عن انلاكح بمالالقصاص بمال و صلح باالعتياض جائز است ىلع«
 . گرفتن از حقوق مذکوره بمال از قبیل بیع نیست  البته این عوض

يصح  ماً حىت مجردة ماًال متقوـق ال ليست احلقومال وـمال بالـن ابليع مبادلة الأل «

متاخر�ن ـبعض ال انٌما هو نزول عن ذلك احلق اثلابت هل للغ� بمال معلوم هل أفىتبيعها و
أنه قد تعورف ذلك يف بعض ابل�ان و  ىلإتند يف جوازه ، فمنهم من اس من العلماء جبوازه

احلاقه بنظائره  ىلإمنهم من استند يف ذلك كث� من العلماء و عتربه أالعرف اخلاص قد 
، فانٌه قد  حق الرقحق القصاص وحق انلاكح وك خذ ابلدل فيهاأجواز  منصوص ىلعـال

وظائف ومثلها مشد السٌكة يف أول عن حلق بها ال� مع انهما حقوق فاُ  فيها  جاز أخذ ابلدل
رض وحرثها و�ري أنهارها ف� موقوفة فانها كناية عن كراب األـم��ه أو الـاالرايض ال

 . ليست بمال متقوم

 :أن قال دلإ
قانونه فجعلوا   يف  السلطان  عينه   من  ىلع  تورث وانما توٌجه وال  تباع تملك وال فال «

 ي
ً
ا لغ�ه بمال معلوم جعلوا راد ان ي�ل عنهأذا إع� ان صاحبها ال�ول عنها للغ� فرااغ

 . » اكل�ول عن الوظائف  ر�ق الفراغذلك بط
  : قالذلك و �عد سطور فرع ىلعو
 مجردة بمال ينبيغ ان �وزـما ذكره من جواز االعتياض عن احلقوق ال ىلع: و قولأ

 ن هذه احلقوق لممال ألمسيل بـاالعتياض عن حق اتلع� وعن حق الرشب وعن حق ال
، فصاحب حق  عنهم بل ثبتت هلم ابتداء حبق رشيع جل دفع الرضرصحابها ألتثبت أل 

ذا نزل عنه إاكن جرباً عن صاحب السفل ف كما ذا انهدم علوه قالوا ان هل حق ااعدتهإالعلو 
 كما جاز  ، وجه ابليع ، ال ىلع وجه الفراغ والصلح لغ�ه بمال معلوم ينبيغ أن �وز ذلك ىلع

قد عجز عن ااعدة   اكن صاحب حق العلو فق�اً  ذاإ�وها ال سيماً ال�ول عن الوظائف و
 . »  يلحرر واهللا اعلم، يترضر فليتأمل و ه اذلي ذكرناهالوج ذلك هل ىلع علوه فلو لم �ز

 ].120/2 /216 :امدهـمجلة لالتايس الـرشح ال[
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ه را اگر بالعوض به شخص دیگري که حقوق مجرد شود از این عبارت معلوم می
،  نه براي دفع ضرر) شوند ( می ثابت هکه این حقوق اصال کند جایز است زیرا واگذار
نوبت حج از همین قبیل است  حق و  جائز است  گرفتن از این چنین حقوق  عوض

حق رجوع  کردن نوبت خود در مقابل عوض به دیگري جائز است و این واگذاربنابر
 کم. در عوض آن از مبلغ واریز شده اضافه بگیرد یا ندارد خواه

 علم بالصوابأاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .قه11/11/1413دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 حج  وختن نوبت  فر

 فرمایند علماء کرام در این مسئله: چه می
نمایند  می ومان پرداختت هزار  30کنند و مبلغ  بعضی افراد نام نویسی براي حج می

فروشند  هزار تومان می 400روند و نوبت را بمبلغ  بعد وقتیکه نوبت بیاید براي حج نمی
 یا خیر؟  آیا این کار صحیح است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که قبالً   واگذار کردن نوبت حج به شخص دیگري به قیمت بیشتر از همان مقدار پول
 .  داده بود درست نیست

 التنوير:  يفو

 . » قبله من غ� مؤجرهد قبضه قيل وموجر بعـللمستاجر أن يوجر ال « 

 يف الرد:و

و بانقص فلو باكرث أ و�جرة األأي ما استاجره بمثل األ »موجر الخـال ن يوجرأ«:  قوهل«
 ].6/91: محتار كتاب االجارةـرد ال[ . » تصدق بالفضل

 



 وايمحمود الفتا  1172

 طرف مشتري یب از  فسخ معامله به خاطر غبن فاحش و فر

 :  کرام در این مسئله  فرمایند علماء چه می
گفته قسمت   که مشتري بر سر زمین آمده است به بایع  شخصی زمینی داشته و هنگامی

که زمین در   رود و اکنون معلوم شده بزرگی از زمین شما در طرح کوچه و خیابان می
 د. باش می  ملیون تومان  حدود یک  طرح قرار ندارد و قیمتش

آیا در این صورت براي فروشنده بواسطه غبن فاحش و فریب مشتري حق فسخ 
 هست یا خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

باشد زیرا در این معامله غبن فاحش و  در این صورت براي فروشنده حق فسخ می
 . ضرر زیاد بري فروشنده و فریب از طرف مشتري ثابت شده است

 : مجلةـال يفو

حتقق ان يف ابليع غبناً فاحشاً فللمبون أن يفسخ ابليع متبايع� اآلخر وـد الحأذا غٌر إ«
 ].357ه: ماد مجلة العدليةـال[ . »حينئذٍ 

 : آمده است 165و در المجله ماده 

عرش يف احليوانات القدر نصف العرش يف العروض و الغنب الفاحش غنب ىلعو «
 .»اخلمس يف العقار أو ز�ادةو

 :164  يف مادةو

 . » مبيع للمشرتي بغ� صفته احلقيقيةـصيف ال : تو اتلغر�ر «

 يف رشحه درر احلكام لعيل حيدر:و

هذا ال �ساوي ذلك) فخذه أو و للمشرتي اٌن مايل �ساوي كذا ( ذلك كأن يقول ابلائعو «
) فبعه  �رث من ذلكأهو �ساوي و ( كذا �رث منأ: أن مالك ال �ساوي  مشرتي للبائعـيقول ال

 . »يل
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حق   فروشنده است لذا حد فریب داده بیش از در صورت مذکور مشتري فروشنده را
 فسخ را دارد. 

 اهللا اعلم بالصواب و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .قه1/6/1416دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 خرد تري می فروشد و قبل از قبض به قیمت کم اش را می بائع وسیله

 : علماء کرام در این مسئلهفرمایند  چه می
اي همان وسیله  فروشد باز بعد از لحضه تومان می 000/30اي فرضاً به مبلغ  بایع وسیله

 خرد. آیا این معامله درست است یا خیر؟ تومان می 000/20را در مقابل 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 باشد.  این بیع و معامله درست نیست و فاسد می

 يف الدر:و

كوارثه باقل من قدر  و�يله من اذلي اشرتاه ولو حكماً ....و اء ما باغ بنفسهوفسد رش«
بض اثلمن ثم رشاه لم يق: باع شيئاً بعرشة و ، صورته ولول قبل نقدلك اثلمن األاثلمن األ

 . » ان رخص السعر للر�ا، خالفاً للشافيعخبمسة لم �ز و

 : قال ابن عابدين

لم يقبض ابلائع اثلمن مشرتي وـقبضه الو باع شيئاً وي لأ »ماباع وفسدرشاء «  : قوهل«
ول حاًال أو مؤجًال. اكن اثلمن األ اء ي سوأول ال�وز، ز�ليع األ النثفاشرتاه بأقل من 

 ].ط کویته4/128 :محتارـرد ال[ . » هدايه

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-دانظر خ
 .قه14/7/1416داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 فروشنده بعد از تسلیم مبیع به مشتري حق استراد آن را ندارد

 : فرمایند علماء کرام در این مسئله چه می
ام و سال بعد باقیمانده دیگر و  بنده قطعه زمینی را چند سال قبل از فردي خریده

هاي  ام و بعداً در محضر ایشان در آن تصرف نمود و نخل متصل به آن را هم خریده
ام براي دو بار، امضاي قبلی خود را  ام ولی چکی که من امضاء کرده جود را قطع کردهمو

ام ولی  ام اما من قصد سرگردان کردن او را نداشته فراموش نموده و اشتباهی امضاء نموده
که فروشنده از قبول   ام چنین پیش آمد و با یک سوم قیمت زمین را نقداً و دستی فرستاده

مستدعی است حکم آن را بیان  که ظاهراً قصد ندادن زمین را دارد.  ده استآن امتناع ورزی
 فرمائید.

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

این معامله با ایجاب و قبولی که صورت گرفته، قطعی شده و زمین در ملکیت شما 
 گرفتن آن را از دست شما ندارد.  داخل شده است و فروشنده حق استرداد و باز پس

  167 جلة مادةمـيف الو

 .» ابليع ينعقد با�اب و قبول  «

 مختار:ـيف الدر الو

 ].4/6 :مختار مع الردـالدر ال[ .  »ملكـحكمه ثبوت الو «

 : مجلةـيف الو

� هذه الصورة ليس بل قبض اثلمن فقد اسقط حق حبسه ومبيع قـذا سلم ابلائع الإ  «
 .  »ان �ستو� اثلمن ىلإ�بسه مشرتي وـمبيع من يد الـللبائع ان �سرتد ال

 يف الرد:و

مبيع قبل قبض اثلمن فليس هل بعده رده ـ) و�تسليم ابلائع ال حق احلبس �سقط (و «
 إذا رآه ولم يمنعه من القبض فهو إذن، ـإيله، خبالف ما إذا قبضه ال

ّ
مشرتي بال إذنه إَال
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 ].دارالكتب العلميةط 7/93 :محتارـرد ال[ . »وقد ي�ون القبض حكمياً 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه13/11/1416داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 دهد  ي نسیه می به قیمت باالتر خرد و چیزي را نقداً می

 : فرمایند علماء کرام در این مسئله چه می
تومان  120با  ، ماکارونی و.....را به نقد اي دارم و اجناسی مانند قند، چاي بنده مغازه

خرند آیا این معامله از  تومان می 150، به  خرم و اهل روستا از بنده بطور نسیه سال می
 باشد یا خیر؟ نظر شرع جایز می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 اشکالی ندارد. و هیچ   معامله مذکور از نظر شرع مقدس درست است

ابليع   «عثما� حفظه اهللا يف رساتله ادليلل عليه ما نقله االستاذ القايض �مد تيق الو
 : مبسوط للرسخيس يف الفقه احلنيفـباتلفسيط نقًال عن ال

أما االئمۀ االربعۀ و جمهور الفقهاء و المحدثین فقد اجازوا البیع المؤجل بأکثرمن سعر   «
ما النقد بشرط أن یبت العاقدان بأنه بیع مؤجل بأجل معلوم و بثمن متفق علیه عند العقد فأ

: أبیعک نقداً بکذا و نسیئۀ بکذا و افترقا علی ذلک دون أن یتفقا علی تحدید  اذا قال البائع
واحد من السعرین فان مثل هذا البیع الیجوز و لکن اذا عین العاقدان احد الشقین فی 

 ].8: ص :فقهية معارصة بحوث يف قضايا[ . »مجلس العقد فالبیع جائز

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه- خدانظر
 .قه1/11/1416داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 ، به نرخ روز تحویل  فروش محصوالت قبل از فرا رسیدن فصل برداشت

 : فرمایند علماء کرام در این مسئله چه می
دهند و پیش از  ، کشاورزان محصوالت خود را به فرد مشخصی می در منطقه خراسان

بندند و در طول این مدت با بدست آمدن  با آن فرد قرار داد می بدست آمدن محصول
 گیرند.  محصول بسیاري از مخارج محصول را از آن فرد می

و سرانجام هنگام تحویل محصول به مشتري و دریافت قیمت محصول مشتري 
تر از قیمت  کم دارد و محصول را ) یک دهم از قیمت را براي خودش نگه می مقرض (

که در این مدت به صاحب محصول پرداخته از قیمت  دارد و پولی ش بر میا مروجه
دارد آن  ، براي خود نگه می که مشتري محصول صدي را کند و این در محصول کسر می

که در طول این مدت با صاحب زمین  داند و عوض همان همکاري می هرا حق الزحم
 . داشته است

 اضافی درست است یا خیر؟حاال آیا از نظر شرعی گرفتن این درصد 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 . چون در این معامله مقدار مبیع و ثمن هر طرفین نرخ هم مشخص نیست

 :  دليله من احلديث الرشيف

 اند این معامله جایز نبوده زیرا که براي طرفین نرخ هم مشخص نیست. دو مجهول

ِ  ُل رَُسو َ�َهاِ�  قَاَل  ِحَزامٍ  بِْن  َحِكيمِ  َ�نْ « نْ  :ا�َّ
َ
�ِيعَ  أ

َ
هذا حديث .  »ِعنِْدى لَيَْس  َما أ

 ].ترمذي[ .حسن

 : دلتهأويف الفقه االسالمي و

� اليت أو اثلمن �هوًال جهالة فاحشة و مبيعـاكن ال ذاإ:  : قال احلنفية مجهولـبيع ال «
ال �صل التسلٌم فهذه اجلهالة مانعة من التسليم و نمنازعة فسد ابليع ألـال ىلإتفيض 

 ].4/454 :ادلتهالفقه االسالمي و[ . »مقصود ابليع
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 : يضاً فيهأو

مشرتي أو حب�م فالن ي�ون ابليع ـشخص حب�م ابلائع أو ال ىو�ذا لو اشرت «
 4:دلتهأالفقه االسالمي و[ .»ذا ��م فالن فاكن اثلمن �هوالً نه ال يدري بمافاسداً أل

/457.[ 

ا ينقطع عليه السعر يف السوق أو بما يبيع انلاس أو بما ال �وز ابليع عند الفقهاء بمو «
 ].4/459 :ادلتهالفقه االسالمي و[ . » ل فالن جلهالة اثلمن يقو

 که به هنگام برداشت محصول نرخ روز چقدر خواهد بود دانند اآلن متعاقدین نمی و
 مقدار کردن  شود لیکن در وقت معامله براي آنان مشخص می  گرچه در وقت داوري نرخ

 . ثمن مجهول است و تعیین ثمن در وقت معامله الزمی است
شود: وقتی معامله ایشان درست نشد بر  و در مورد ده درصد مسئول عنه گفته می

 کالً به مقرض بپردازد. که مبلغ خدمات انجام شده را  ) الزم است صاحب زمین فروشنده (

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه27/11/1416الفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان دارا

منزلی را فروخت بعد از متراژ نمودن مساحت زمین کم درآمد مشتري حق 
 فسخ دارد 

 :  فرمایند علماء کرام در این مسئله چه می
متر است  350ام به این شرط که  اینجانب یک باب منزل از آقاي زید خریداري نموده

متر  300نمودم مساحت زمین منزل  که بنده متر باشد و بعد تر میم 350و در سند نیز 
که   گفته بودم : من همان روز به شما گفت  کردم وي در جواب  بنده به بایع مراجعه ،بود

من   باشد. ولی متر می 300متر نوشته است ولی مساحت اصلی زمین  350در سند 
 له را طبق شرع محمدي پاسخ دهید.. لطفاً مسئ ) از این سخن اطالعی ندارم مشتري (

 



 وايمحمود الفتا  1178

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

چه مساحت گشته است اگر  میان بایع و مشتري تمامدر صورت مسئوله معامله در
 . تر باشد لیکن حدودش مشخص شده است کم متر 350زمین منزل از 

 :222 مجلة لسليم رستم باز حتت مادةـيف رشح الو

رشح جملة لسلسم رستم [ . »ذراعها فالعربة للحدوددها وذكر حدورضاً بالف وألو باع  «

 ].107: ص باز

که منزل را به همان قیمت تعیین شده بردارد یا اینکه معامله  البته مشتري اختیار دارد
 را فسخ نماید. 

 :226 مجلة مادةـيف الو

 لف قرش فظهر انها مخسة وأآنهامأة ذراع ب  لو بيعت عرصة ىلع «
ً
�سعون ذرااع

رشح جملة لسليم [ . »لف قرشأخذ تلك العرصة بأان شاء مشرتي �� ان شاء تر�ها وـفال

 ].110ص :رستم باز

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه23/2/1417داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

زمین مشترك را بدون اجازه بقیه فروخت بعد از مدتی از جانب صاحبان 
 عاي استحقاق شدزمین اد

 : فرمایند علماء کرام در این مسئله چه می
رحلت نموده است و مقداري زمین کشاورزي بطور ترکه از او  1320پدرمان در سال 

پنج دختر و بعد از  که عبارتند از: دو تا پسر و  باقی مانده است و تعداد هفت نفر عائله
اند اما برادران از دادن ارث  نموده وفات پدر بعضی از دختران از برادران خود طلب ارث

 منکر شدند.
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 ،تا از خواهران از این دنیا رحلت کردند و فرزندانی از آنها باقیمانده است باالخره سه
 65سال  کرده و یکی از آنها سهمیه خودش در  تا برادر زمین را بین خود تقسیمسپس دو

که  اند زندانشان به بائع معترض شدهبا فر . چند نفر از ورثاء یعنی خواهران و فروخته است
دهد اما به قاضی یا دولت وقت جهت حل مسئله مراجعه  چرا سهمیه میراث آنها را نمی

کرده و مرمت نموده و هزینه زیادي متحمل شده است و  اند و مشتري زمین را قبض نکرده
اند ما  وشتهکرده و ن که به مشتري واگذار شده است امضاء ضمناً دو خواهر سند زمین را

که  اند هستیم و نیز گفته  که فروخته است ما راضی هیچ ادعایی نداریم و برادرمان زمین را
 اند. ما از رفتن به دادگاه عاجز هستیم لذا بر معامله برادرشان اعالن رضایت نموده

که قبالً اعالن   سال از معامله ورثه میت و دو دخترش 10گذشت  و االن بعد از
، حکم  با دلیل باشند. لطفاً اند، خواهان ارث خود از زمین مورد بحث می هرضایت نمود

 شرعی مسئله مذکور را بیان نمایید.

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 اموال متروکه میت بعد از وفات او باید مطابق مقررات و قانون شرعی بین ورثه تقسیم
بل از تقسیم را ندارد در حدیثی در اموال مشترك ق  کدام از ورثه حق تصرف  گردد و هیچ 

کند، روز   که هر شخص یک وجب زمین در دنیا غصب  آمده است از رسول اکرم
گردن غاصب  اي به قیامت به اندازه همان یک وجب از هفت طبقه زمین بصورت حلقه

 گردد.  آویزان می

 : خرجه الشيخانأو احلديث 

نَّ : لاَع�َِشةَ  َ�نْ «
َ
ِ  رَُسوَل  أ رِْض  ِمنْ  ِشرْبٍ  ِ�يدَ  َظلَمَ  َمنْ : َل قَا ا�َّ

َ
قَهُ : األ  َسبْعِ  ِمنْ  ُطوِّ

رَِض�َ 
َ
 ].3/15 :الرتهيبالرتغيب و[ .»أ

که بعد از وفات پدرشان اموال متروکه  در صورت مسئوله بر فرزندان مرحوم الزم بود
توجهی  ه بی، بین ورثه بازمانده مرحوم تقسیم نمایند اما متاسفان او را از قبیل زمین و غیره

اند،  اند و زمین را دو برادر بین خود تقسیم کرده اند و به خواهران خود سهمیه نداده کرده
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را هم  این حق فروختن آناند بنابر و حرامی را مرتکب شده و کار بسیار زشت و ناجایز
گردد، زیرا برادر اعتراف دارد که خواهران در  اند و تا قیامت حق ورثه ساقط نمی نداشته

 باشد. آن زمین شریک هستند لذا هرگاه آنها ادعا کنند ادعاي آنها قابل سماع و معتبر می

 : 1674 ةمجلة مادـيف الو

مديع عليه رصاحه يف ـاعرتف الذا اقر وإ، بناء عليه  ال �سقط احلق بتقادم الزمان «
الوجه احلال يف دعوي وجد فيها مرور الزمان بي حضور احلا�م بان للمديع عنده حٌقاً 

 . » مديع عليهـ��م بموجب اقرار المديع فال يعترب مرور الزمان وـاذلي اداعه ال
گشته است زیرا   این معامله برادران درست نبوده است ولی حق دو خواهر ساقطبنابر

از  بعد است لذا وجود  صراحتاً   اند چنانکه در سند زمین رضایت نموده خودشان اظهار

ن م 79ماده  .»مرء يؤخذ باقرارهـألن ال  «ند ادعایی داشته باشند. توان اعالن رضایت نمی

 . مجلة العدليةـال

این باید تمام بنابر ،اند اند و بقیه ورثه باقیمانده فوت نموده  که اما حق سه خواهر
گردد  اش بیم که از مرحوم هنگام وفاتش بجاي مانده مطابق دستور شرعی بین ورثه اموالی

آنها  که همانا شوهر، فرزند و مادر اند به ورثه آنها که از دنیا رفته  ريو سهمیه سه خواه
که سهمیه سه خواهر مرحوم از زمین   آن قسمت از زمین در  گیرد. و  هستند تعلق می

آن قسمت   گردد لذا باید مشتري ثمن  ، معامله بین بایع و مشتري فسخ می فروخته شده
،  آمده است آن زمین توسط مشتري ببار را که بر  زارعی درخت و نیز و شده را  مستحق

و در بقیه  از بائع بگیرد و زمین را به بائع واگذار نماید کردن آنها را  قیمت روز تسلیم
 ملک بائع تحویل داده و ثمنش را بگیرد یا اینکه در  که به حصه زمین مشتري اختیار دارد

 نگه دارد.  خود 

 : يف جامع الفصولنيو

�سلم بائعه و مشرتي بثمنه ىلعـغرس فاستحق يرجع ال وأو زرع أضاً فب� رأرشي  «
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مجلة ـرشحه ال[ . » يلهإيله ف�جع بقيمته مبنياً قائماً يوم سلمها إشجره ه وزرعه و بناء

 ].2/462 :لألتايس

 : قال األتايسو

اكن استحقاق ما استحق يورث   مستحق ينظر انـذا بطل يف قدر ابلعض الإابليع  «
رض األاكدلار و معقود عليه شيئاً واحداً ما يف تبعيضه رضرـاكن ال ذاإكما   لعيب يف ابلايقا

ان ، ان شاء ريض حبصته من اثلمن و مشرتي باخليار يف ابلايقـ�وها فالوالكرم والعبد و
 ].2/463 :مجلة لألتايسـرشح ال[ .»شاء ردٌ 

 علم بالصوابأاهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه29/2/1417اء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفت

 فروش و واگذاري حق ترخیص کاال از مناطق آزاد تجاري

 : کرام در این مسئله فرمایند علماء چه می
را به ارزش  کاال  که دولت حق ترخیص آزاد تجاري چنین رواج دارد  در مناطق

کاال استفاده  براي خرید است حال بعضی خودشان از این حق حدودي براي هر فرد دادهم
را به دیگران در ازاي مبلغی واگذار  ، آن نمایند بلکه بعد از ثبت نام و داشتن حق نمی
 ،نمایند و از نظر دولت هم محدویت و مانعی ندارد و مشهور به فروش شناسنامه است می

 ؟  حکم شرعی آن چگونه است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

،  وق مجرٌده بوده و نزد تجار در عرف آنان با ارزش استکاال یکی از حق  حق ترخیص
واگذاري این حق به دیگران در ازاي دریافت مبلغی جایز است مشروط بر اینکه دولت 

کند و مختص به فرد اجازه داده شده  اهد واگذارخو کسی می که به هر هم اجازه بدهد
 نباشد.
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 يف   »لرجل أو ايلدو خلو اأبالفروغ  «ان ما يؤخذ ايلوم ما �سّ� «
ً
ال مانع منه رشاع

مستأجر من الفروغ مقابل تنازهل عن اختصاصه بمنفعة العقار ـاما ما يأخذه التقديرنا و
مذهب احلنيف ـ�الرغم من ان اصل ال.....و يضاً أمأجور لشخص آخر �ن �لٌه فهو جائز ـال

كث� من  ، فان يع احلقكحق الشفعة و�ذا ال�وز ب مجردةـال�� االعتياض عن احلقوق ال
�ستند ألذان و�وها وااكالمامة واخلطابة و  احلنفية أفيت جبواز ال�ول عن الوظائف بمال

  نٌ مرأة قسمها لصاحبتها ألـترك ال �القياس ىلعالرضورة وتعارف انلاس و ىلإهذه الفتوي 
وقاف عزل نفسه األ متو� انلظر ىلعـز ل انه �و قياساً ىلعللحق و الًك منهما �رد اسقاط

قد جري العرف بالفراغ لغ�ه عن وظيفة انلظر أو غ�ه و من العزل الفراغعند القايض و
 ].4/15 :محتارـرد ال 4/751 :ادلتهالفقه االسالمي و[ . » بعوض

 : قال موالنا القايض حممد تقي العثامين حفظه اهللاو

عبارة عن حق بيع ابلضاعة يف  لكنٌهاعيناً مادية و  ليست الواقع يف هذه الرخصة آنهاو «
، فيأيت منه ما ذكرنا يف االسم اتلجاري من ان هذا احلق ثابت اصالة  اخلارج أو رشائها منه

الًك من  مة يتطلب احلكو هذه الرخصة من �ما ان احلصول ىلعفيجوز ال�ول عنه بمال و
�ستحق بة و مكتوـ�منح حاملها صفة قانونية تمثلها الشهادات المال وـالاجلهد والوقت و

 بها اتلجار �سهيالت توفرها احلكومة حلاملها صارت هذه الرخصة يف عرف اتلجار ذا قيمة
تلتحق باألعيان يف جواز بيعها ورشائها  موال فال يبعد انكب�ة �سلك بها مسلك األ 

رجل  ىلإاكن يف احلكومة قانوناً �سمح بنقل هذه الرخصة  ذاإلك ذلك انما يتأيت   ل�نو
 ].120ص :مجردةـبيع احلقوق ال ،بحوث يف قضا فقهية معارصة[ . » آخر

، فاما االعتياض عنه طر�ق ابليع فلم  قد حتدث الفقهاء عن االعتياض عن هذا احلقو «
،  قوال الفقهاءأالصلح وفقد اختلفت فيه عتياض عنه بطر�ق اتلنازل واما االحد، وأ�وزه 

 . منهم من اجازهاالعتياض عنه و وزفمنهم من منعه حبجة انه حق �رد ال �
ما احلنفيٌة فقد رصحت مجاعة من متأخر�هم جبواز ال�ول عن الوظائف بمال جاء يف أ

هذا  ىلعكحٌق الٌشفعة و مٌجردةـال�وز االعتياض عن احلقوق ال : � االشباهمختار وـادلر ال
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:  لعرف مع اللغةفيها يف آخر حبث تعارض اياض عن الوظائف باألوقاف وال �وز االعت
عليه فيفيت جبواز ال�ول كث� باعتباره و  مذهب عدم اعتبار العرف اخلاص ل�ن أفيتـال

 ].102ص :بحوث يف قضايا فقهية معارصة[ . » عن الوظائف بمال

حق االسم اتلجاري : ان  ) عفا اهللا عنه العثما� �بدو هلذا العبد الضعيف (و «
لكنه بعد �رداً غ� ثابت يف ع� قائمة و صل حقاً األ اكن يف  انوالعالمات اتلجار�ة و

اذلي حتصل هل بعد ذلك موال مّجة وأ�ذل كب� و  التسجيل احلكو� اذلي يتطلب جهداً 
قر مستـ� دفاتر احلكومة أشبه احلق الثلها شهادات مكتو�ة بيد احلامل وصفة قانونية تم

وجه ابليع  ن �وز االعتياض عنه ىلعاتلحق يف عرف اتلجار باالعيان فينبيغ ايف الع� و
كما   مايلةـعيان ألٌن الال شك ان للعرف العام �اًال يف ادراج بعض االشياء يف األيضاً وأ

-118: ص :بحوث يف قضايا فقهية معارص[ . » تثبت بتمول انلاس /يقول ابن اعبدين

119.[ 

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 علمیه دارالعلوم زاهدانداراالفتاء حوزه 

 حاله االول عند البیع  ولم یبق علی  اذا انتقص  مما باع شراء ما باع باقلٌ 

 : کرام در این مسئله  فرمایند علماء چه می
 حسن از گذشته و  که از معامله  ولی بعد از مدتی فروشد آقاي حسن می  زید ماشینی به

 بایع همان ماشین را به قیمت  ، آن از مشتري قبل از دریافت قیمت ،گرفته است ماشین کار
 خرد. لطف نموده حکم این معامله را مرقوم دارید. تر از او می کم 

 صواب ال  باسم ملهم  اجلواب

 تر از مقدار فروخته شده توسط بائع معامله فاسدي است و کم  به قیمت  خریدن چیزي
 دو و بماند  باقی   ) ر زمان فروشد ( حالت اولیه خود  که مبیع به  این در صورتی است
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 شود.  سالم باز گردانده   مرتبه به بائع

 مجلة:ـيف رشح الو

لم يقبض ثمنه أو قبض �يله أو باعه بالو�لة عن غ�ه وباع شيئاً بنفسه أو بواسطة و«
من وارثه نلفسه أو لغ�ه  مشرتي أوـمن ال  بعضه فقط ثم اشرتاه ابلائع بنفسه أو بو�يله

سنة فاشرتاه بالف  ىلإكما لو باعه بالف  ٌول أو من وصفهقل من قدر اثلمن األة باألالو�ل
 السعر من اثلمن درهم واحد و�ذا لو رٌخص السعر ان تغ�  فابليع فاسد ولو بيق  سنت�  يلإ

ضمان ابلائع قبل قبضه   يف ٥حاكم وعلٌة الفساد ان اثلمن لم يدخل يف حق األ معترب غ�
ماهل بالصفة اليت خرج بها عن ملكه وصار بعض اثلمن قصاصاً ببعض   ه ع�يلإذا ااعد إف

.......ثم البد  ام بانلٌص  هو حرعوض فاكن ر�ح مالم يضمن و بيق للمشرتي عليه فضل بال
 :لسليم رست باز مجلةـرشح ال[ .» مبيع حباهلـ�ون الفساد ابليع من احتاد جنس اثلمن ول

 ].130ص 
نقص داشته  و  استهالك نمانده و  باقی خود  به حالت اولیه  مبیعدر صورت مسئوله  اما
از  تر کم  آن به قیمت  آن استفاده شده است و خریدن یا حداقل توسط مشتري از  است

 . مقدار فروخته شده جایز است

 مجلة لسليم رستم باز:ـيف رشح الو

اه باز�د من اثلمن  كما لو رش  مبيع جاز مطلقاً ـفان اختلف جنس اثلمن أو تعيب ال «
مبيع لو انتقص ي�ون انلقصان ـألن العند اختالف اجلنس و ول ألن الر�ح ال يظهراأل

و أاكن انلقصان من اثلمن بقدر ما نقص منها  من اثلمن يف مقابلة ما نقص من الع� سواء
 ].132-131 باز صفحه: مجلة لسليم رستمـرشح ال[ . »باكرث منه

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه- نظرخدا
 .قه1/6/1416داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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ندادم این زمین مال شماست و  گوید: اگر تا سیزده روز وام شما را دائن می
 تا سه ماه وام را پرداخت نکرده است

 :  فرمایند علماء کرام در این مسئله چه می
ر تومان قرض دارد، مدیون گفته است کسی پانزده ملیون و پانصد هزا  شخصی بر ذمه

اگر تا سیزده روز پول شما را پرداخت نکردم این زمین در مقابل وام شما به شما واگذار 
 . ، به دائن پول نداده است اکنون با گذشت سه ماه ،است

 که این زمین را در مقابل دین خود تصرف نماید؟  آیا براي دائن جایز است

 باجلواب باسم ملهم الصوا

، شخص مقروض فروختن زمین را به پرداخت نکردن قرض در  در صورت مسئوله
 . کرده است و این تعلیق بیع بالشرط است مدت سیزده روز معلق

ماند  کند و زمین برایش باقی می  ، شخص مقروض باید قرض خود را پرداخت اینبنابر
 و دائن در آن حقی ندارد.

 :82 يل حيدر حتت مادةحكام لعيف درراحلكام رشح جملة األو

،  ، االستئجار، اهلبة ، االجارة : ابليع كما يأيت ما العقود اليت ال �وز فيها اتلعليق ف�أو «
 .»الصدقة

 :  است و براي تعلیق مثال داده

ذا بر فالن من سفره فقد بعتك داري ب�ذا قرشاً أو آجرتك اياها إلوقال شخص الخر  «
ء من هذه العقود  نه ال يصح شيو تصدقت بها عليك فكما او اعرتها لك أو وهبتها لك أأ
ذا ريض فالن بذلك إ:  ذا بلغ رجًال بأن شخصاً باع ماهل أو آجره أو وهبه و قالإال ينعقدفو

ء من  ة ال يثبت شيمذكورقد فعل ذلك حقيقـفقد أجزت ابليع أو االجارة أو اهلبة و�ن ال
 ].ط بیروت1/83 :جملةدرراحلكام رشح [ .»ال يصحذلك مطلقاً و
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 :83 يف رشح جملة لسليم رستم باز حتت مادةو

ط الفاسد ومنها ما ال يفسد به و��ون معامالت منها ما يفسد بالرشـثم اعلم أن ال «
رشح جملة لسليم [ . »... . الخ القسمةاكبليع و  اكن مبادلة مال بمال ول ماالرشط لغواً فاأل

 ].44ص :رستم باز

 تار:مخـيف الدر الو

ِْط الَفاِسِد َوَال يَِصُحّ َ�ْعِليُقُه بِه هاهنا أصالن: أحدهما أن لك ما اكن « َما َ�بُْطُل بِالرَشّ
مبادلة مال بمال يفسد بالرشط الفاسد اكبليع، وما ال فال اكلقرض. ثانيهما أن لك ما اكن 

ط .الخ....  .»من اتلملياكت أو اتلقييدات كرجعة يبطل تعليقه بالرَشّ

 لرد:يف او

ثَمّ  »... ههنا اصالن «فيه حتت قوهل ادلر: ..... و كبيع و اجارة الخ » من اتلملياكت«قوهل  « 

 :ُ
َ

معلق، ـمراد به بطالن نفس اتلعليق مع صحة الـليس ال» ال يصح تعليقه«اعلم أَنّ قوهل
 �نَّه يفسد مراد �نَّه ال يقبل اتلعليق بمع�ـألَنّ ما اكن من اتلملياكت يفسد باتلعليق، بل ال

 ].ط کویته4/248 :الدر یمحتار علـرد ال[ . »به

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه7/6/1416داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

را به  وش و سپس آن گوید ماشین خود را بطور نسیه به من بفر به دائن می
 کسی دیگر نقدي بفروش و قرض خود را بردار

ید مبلغ هشت ملیون تومان از عمر طلبکار است هنگامیکه زید به عمرو مراجعه ز
  گوید: من پول ندارم شما ماشینتان را بطور نسیه به من بفروش و سپس کند، عمر می می
 را از طرف من به کسی دیگر بطور نقد بفروش و وام خود را از آن بردار. آن
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 آیا معامله فوق درست است یا خیر؟

 باسم ملهم الصواب  اجلواب

)  ماشین کردن مبیع (  در این صورت اگر ایجاب و قبول بین زید و عمرو قبل از قبض
چه ) فسخ است اگر بعه بفروش ( را : آن که و قبل از رویت آن باشد این گفته عمر

زیرا مشتري در صورت خیار رؤیت مستقل بالفسخ  نگوید»  بله «فروشنده در جوابش 
»  بعه «) بگوید:  بائع عمرو) به زید ( ه مشتري ( ك  در صورتی استاست و این حکم 

: وکیل من  یعنی »را براي من بفروش آن «»  بعه يل : « که  را، و اگر گفته است بفروش آن (

شود و  معامله فسخ نمی»  بله «، تا وقتیکه بائع قبول نکند یعنی نگوید:  باش در فسخ معامله

»  بعه «شود خواه بگوید  و رویت باشد لیکن وکیل بالبیع میهمچنین اگر بعد از قبض 

 .»را براي من بفروش آن«»  بعه يل «یا  »را بفروش آن «

 يف الدر:و

إذا اكن قبل القبض  :ولو اشرتى ثو�اً أو حنطة فقال للبائع بعه، قال اإلمام الفض� «
نفرد بالفسخ يف خيار الرؤ�ة، و�ْن والرؤ�ة اكن فسخاً و�ن لم يقل ابلائع: نعم، ألَنّ الُمْشرتي ي

قال بعه يل: أي �ن و�يًال يف الفسخ فما لم يقبل ابلائع ال ي�ون فسخاً، و�ذا لو بعد 
القبض والرؤ�ة ل�ن ي�ون و�يًال بابليع سواء قال بعه أو بعه يل، هذا لكه ملخص ما يف 

 ].4/47 محتار:ـرد ال[ . »ابَلْحر

بعد از ذکر عبارت  »محتارـرد ال«ات خود بر در تعلیق /عالمه عبدالقادر رافعی

 فرماید که این عبارت از فتاوي قاضیخان منقول است و سپس علت آن می »البحر الرائق«

منقول قبل قبضه ال ـكونه بعه يل تو�ً بالفسخ ال بابليع أن بيع ال  وجه«فرماید:  را بیان می

 . »الرؤ�ةض وما بعد القب  فسخ خبالفاتلو�يل بال اتلو�يل به فحمل ىلع ىلع �مل يصح فال

 ].2/119 :مختار للرافعيـالتحرير ال[

 علم بالصوابأواهللا 
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 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه9/7/1417داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

آن مبلغ  است که جنس بخرد سپس اضافه بر روپیه به کسی داده صد هزار
 سیصد هزار تومان به او نفع بدهد 

 :  این مسئله فرمایند علماء کرام در چه می
که آن شخص به پاکستان برود و جنس بخرد  دهد زید به فردي صد هزار روپیه می

و به زاهدان آورد به صاحب پول اضافه بر صد هزار روپیه  ها را خرید که جنس وقتی
ه که جنس صحیح و سالم ب  سیصد هزار تومان بدهد و این مشروط به این شرط است

زاهدان برسد و اگر این جنس در راه هالك شد و به زاهدان نرسید از جیب صاحب مال 
 . رسد و نه منافعی می گویا به صاحب مال نه صد هزار روپیه  ، رفته

 آیا معامله مذکور شرعاً درست است یا خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ه او را وکیل خود قرار که قرض دهند شود ، معلوم می این مسئله در آغاز معامله
گویا در وسط راه اگر ضرري  را بخرد که هر چیزي میل وکیل باشد اجازه دارد آن دهد می

که جنس به زاهدان رسید وکیل بغیر از رضامندي  شود و وقتی الحق شد بر مؤکل واقع می
 و مؤکل را سیصد هزار تومان نفع بدهد. و ایجاب و قبول جنس را باید بردارد

کندکه اگر جنس  گویا قرض دهنده شرط می  و یا اینکه  مله شرعاً درست نیستاین معا
همراه با سیصد هزار تومان نفع بدهید واگر  شما قرض بنده را اینجا رسید خریده شده تا

که برد خواهم و این شرطی است  در وسط راه ضایع و هالك شد من از شما قرض نمی
 . نیست لذا معامله مذکور شرعاً جایز ،باشد یاین جایز نم، بنابر و باخت در آن است

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
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 .قه15/7/1417داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 مقداري از زمین اشتباهاً در سند دیگري درج شده است

 : م در این مسئله فرمایند علماء کرا چه می
سفیدان و   توسط ریش 1330ه شراکت بوده در سال که بین دو برادر ب  زمین زراعتی

 اند. معتمدین فامیل بین آنها تقسیم شده است و هر یک در سهم خود تصرف کرده
مین یک برادر را براي برادر  اصالحات اراضی دولت مقداري از ز 1345در سال 

ر از این کرده است و تا هفت سال پیش هیچ کدام از وارثین دو براد دیگري اشتباهاً سند
حاال وارث برادري که اشتباهاً مقداري از زمین براي او سند  ،اند موضوع اطالعی نداشته

و افرادي که زمین را  ،کنند شده تقاضاي همان قسمت از زمین را که اشتباهاً سند شده می
اند و بعضی زنده و حاضر به اداي شهادت  اند بعضی از آنها فوت کرده تقسیم کرده
 شرعاً براي آنها این تقاضایشان درست است یا خیر؟هستند. آیا 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

یکی در سهمیه خود حدود  در این صورت چونکه زمین یک مرتبه تقسیم شده و هر
، لذا تقسیم مذکور درست بوده و سهم هر  کرده است  چهل و پنج سال است که تصرف
 . یکی در ملک او قرار گرفته است

 :1156 مادة مجلةـيف الو

 .»اكمالً  تتم القسمة باجراء «

 يف رشحها لعيل حيدر:و

ذا عدلت مجيع احلصص وسو�ت إم عليه يع�  مقسوـملك بالقبض يف الـيثبت ال  «
 . »تتم القسمة اهلندية بايضاحملك وـمقسوم يثبت الـلك رش�ك حصته من ال  قبضو

 ].ط بیروت3/161: درراحلكام[

حات اراضی اشتباهاً قسمتی از زمین برادر براي برادر و پس از آنکه از طرف اصال
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کسی قصداً سند  که اگر گشته است اعتباري ندارد زیرا دیگر سند شده و به اسم او صادر
که صراحتاً به او هبه نکرده   منزل یا زمین را بنام دیگري بنویسد و صادر نماید تا زمانی

ي ندارد و در ملک موهوب له داخل است و موهوب له در آن تصرف نکرده است اعتبار
ماند و این در صورتی است که بالقصد  شود بلکه در ملک صاحب اصلیش می داخل نمی

کسی نوشته   و االراده سند را به نام شخص دیگري ثبت نماید چه جائیکه اشتباهاً به نام
 اعتباري ندارد.  شود، به صورت اولی

مفتي حممد ـالعالمة الو 37، 3/31 د الفتاوييف امدا /كام رصح به العالمة التهانوي[

 ].844: ص  مفتنيـيف امداد ال /شفيع

این در صورت مذکور مطابق با تقسیم قبلی زمین هر یکی متعلق به صاحبش بنابر
 باشد و سندي که اشتباهاً نوشته شده است اعتباري ندارد. می

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه20/7/1417ه علمیه دارالعلوم زاهدان داراالفتاء حوز

 نسیه با تفاوت قیمت  بیع نقد و

 : فرمایند علماء کرام در این مسئله چه می
آیا این معامله شرعاً   ، فروختن جنسی نقداً به یک قیمت و نسیه به قیمت باالتري از آن

 گردد یا خیر؟  باشد یا خیر؟ و آیا در حکم ربا داخل می صحیح می

 باسم ملهم الصواب  اجلواب

، ائمه اربعه  گرفته است کتب جدید و قدیم مورد بحث و بررسی قرار مسئله مذکور در
که شخصی مالش را نقداً به  اند و جمهور فقهاء و محدثین این معامله را جائز قرار داده

که بائع و مشتري روي   ، به شرطی یک نرخی بفروشد و به طور نسیه به نرخ باالتر از آن
، اما اگر یک نرخ را تعیین نکردند  خرد یا به طور نسیه که نقداً می یک نرخی توافق نمایند
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، و اگر نسیه  بلکه همانگونه مجهول گذاشتند که اگر مشتري نقداً پول بدهد فالن قیمت
 باشد.  بخرد به قیمت باالتر و روي نقد یا نسیه توافق نکردند این معامله شرعاً جائز نمی

ِ  رَُسوُل  َ�َ� «:  ذي در سننش در زیر حدیث سیدنا ابوهریرهامام ترم  َ�نْ  ا�َّ

 فرماید: چنین می »َ�يَْعةٍ  يِف  َ�يَْعتَْ�ِ 

بيعك هذا اثلوب بنقد بعرش أ :ل قد فرٌس بعض اهل العلم قالوا: بيعت� يف بيعة أن يقوو «
ذا اكنت إهما فال بأس حدأ حد ابليعت� فان فارقه ىلعأ ال يفارقه ىلعو�نسيئة بعرش�ن و

 ].جامع الرتمذي كتاب البيوع[ . »حد منهماأ العقدة ىلع

: علت نهی این معامله متردد ماندن در دو حالت  این است /خالصه قول امام ترمذي
 که در این تردد، در ثمن جهالت پیدا زیرا گردد.  است بدون اینکه یک جانبش تعیین

که به خاطر اجل و مهلت در قیمت چیزي   یستشود و سبب نهی این معامله این ن می
، لذا این معامله شرعًا درست است و از روي دلیل هم همین راجح  کرده است  اضافه

از این نوع معامله نهی شده است و  رسول اکرم  کریم و احادیث  در قرآن  است زیرا که
ست و نه معامله ربوي گردد زیرا این معامله نه قرض ا تعریف ربا هم در اینجا منطبق نمی

 . ...) ، جو به جو، طال به طال و غیره مانند گندم به گندم با امثالش (
که   بائع هم اختیار دارد که مالش را به هر قیمتی و   ، بیع محض است بلکه این معامله

را همیشه به نرخ بازار بفروشد، نیز اگر همین  که آن  بخواهد بفروشد و الزم نیست
، نقداً به همان نرخ بفروشد هیچ مانع شرعی  گفته  به نرخی که نسیه شخص مالش را

 که نسیه به همان نرخ تعیین شده بفروشد.  وجود ندارد پس چگونه جایز نیست
باشد چنانکه  خالصه اینکه این مسئله نزد ائمه اربعه و جمهور فقهاء جایز و صحیح می

 :است گرفته در کتب ذیل از مذاهب اربعه مورد بحث قرار

مغني ، 3/58:  الرشح الكبري للاملكي الدسوقي عىل 4/117 : مغني البن قدامة احلنبيلـال[

 ].13/8 : مبسوط للرسخيسـالو 2/31 :محتاج للرشبيني الشافعيـال

 : و عبارت مبسوط عالمه سرخسی چنین است
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و أب�ذا شهر  ىلإ�انلقد ب�ذا أو قال كذا ب�ذا و  جلأ ىلإانه  ذا عقدا العقد ىلع�و «
عن رشط� يف   نل� انليبثمن معلوم و نه لم يعاطه ىلعشهر�ن ب�ذا فهو فاسد أل ىلإ

هذا يوجب الفساد يف العقود الرشعية وتفس� الرشط� يف بيع ومطلق انل�  هذا هوبيع و
انما ثمن معلوم و قاطعه ىلع لم يفرتقا حىتاكن يرتاضيان بينهما و هذا فان ذا افرتقا ىلعإ

 :بسوطـمـال[ . »نهما ما افرتقا اال بعد تمام رشط صحة العقدعليه فهو جائز ألالعقد 

 ].معرفة بريوتـدار الط 13/8

  و بقیه 5/134: مجهود رشح ابوداودـبذل ال، 5/218: فتح القدير، در  و عالوه از مبسوط

 .  گرفته است شروح حدیث مورد بحث و بررسی قرار کتب فقه و

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-دانظر خ
 .قه20/9/1417داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 از قیمت فروش تر اش را به قیمت کم یدن ماشین فروخته شده خر

 : کرام در این مسئله  فرمایند علماء چه می
خرد و در قبال قیمت آن چک شش  شخصی ماشین را به شش ملیون تومان می

کند و ماشینش را در  عد از قبض ماشین به بنگاه مراجعه میدهد و سپس ب اي می ماهه
خرد آیا  می را نقداً به چهار ملیون تومان  بائع اول ماشین  گذارد باالخره  معرض فروش می

 است یا خیر؟  معامله مذکورشرعاً درست

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

که   قبض ثمن جایز نیست باشد زیراکه براي بائع قبل از معامله مذکور شرعاً جایز نمی
 تري بخرد. را به قیمت کم  اش مال فروخته شده

 يف اهلداية من البيع الفاسد:و

لف درهم حالة أو �سيئة فقبضا ثم باعها من ابلائع خبسمأة قبل أمن اشرتي جار�ة بو «
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قد باعت �ست مأة بعد و مرأةـتللك ال لان ينقد اثلمن ال �وز ابليع اثلا� لقول اع�شة
ز�د بن ارقم ان اهللا ابطل حجه  اشرت�ت ابيغ: بئس ما رش�ت و اشرتت بثمان مأة ما
مبيع ـيله الإذا وصل إن اثلمن لم يدخل يف ضمانه فألان لم يتب و جهاده مع رسول اهللاو
 3/60: هداية باب البع الفاسد[ . »ذلك بال عوضمقاصة بيق هل فضل مخسمأة وـوقعت الو

: مجلة لسليم رستم بازـرشح ال ط کویته و4/128: مختار مع الردـلكذا يف الدر اوط پاکستان 

 ].253 هتحت ماد 130ص 

 علم بالصوابأواهللا 

 عفا اهللا عنه -خدانظر 
 .قه6/8/1417داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 بیع ارث قبل از تقسیم ترکه

 :  فرمایند علماء کرام در این مسئله چه می
اند از چهار  نج وارث باقی مانده است که عبارتد از فوت وي پاز مرحوم پدرم بع

 فرزند و همسر مرحوم و فرزندان دو دختر هستند و دو پسر.
بعد از وفوت پدرم مقداري اموال منقول و غیر منقول از ایشان باقی مانده است و 

ند گونه وصیت خاصی انجام نداده است و از چهار فرز پدرم در مورد دارایی خود هیچ
کبیر شرعی و قانونی هستند و یک دختر و یک پسر صغیر شرعی و  یک دختر و یک پسر

اما بعد از فوت پدرم و به هنگام ازدواج خواهر بزرگم که فرزند ارشد  ،قانونی هستند
، چون از نظر اقتصادي در مضیقه بودیم و به جهت تأمین مخارج خرید  خانواده نیز هست

هاي  . که بیست و دو فنجان آب به همراه زمیناچار شدیمیزیه و ازدواج خواهرم نجه
زراعی متعلق به آن را در چندین سال قبل به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان فروخته و 

 . مبلغ مذکور را جهت مخارج مراسم فوق الذکر صرف کردیم
منقول گذشته از این مسائل ما وارثین تا این لحظه هنوز ما یملک و ارثیه منقول و غیر 

 



 وايمحمود الفتا  1194

ایم در موقع فروش ملک مذکور دو تن از خواهران و برادرم  مرحوم پدرم را تقسیم نکرده
که در آینده و در هنگام تقسیم ارث بین وارثین فوق   . حال سؤال این است اند صغیر بوده

 ؟ الذکر و مادرم چه کار کنیم و دستور شرع انور در این مورد چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

باشد و احتمال  ن معامله از قبیل بیع منقول قبل از تقسیم میراث و قبض آن میای
هالکت و فسخ ملکیت را ندارد چون از راه ارث به آنان رسیده است بنابراین اگر خواهر 

، این بیع فقط در سهم خودش درست است و اگر همگی  شما خود اقدام به فروش کرده
که ما جهیزیه خواهرمان را  اند ( اند و بدان هم راضی بوده دهکبیر اقدام به بیع آن نمو  وارثان

که به هنگام  ) به نسبت سهام خود آنها درست است ولی در حق افرادي کنیم از این تأمین
 ، یعنی نسبت به سهم صغار ضامن هستند. اند درست نبوده است فروش اراضی نا بالغ بوده

،  که ترجمه آن به شرح ذیل است در کتاب خود /حضرت موالنا اشرفعلی تهانوي
 نویسد:  می

اند بلکه این از طریق  صورت سؤال شده این مبیع را از طریق عقد مالک آن شده در «
 ، این در بیع چنین چیزياحتمال فسخ ملکیت را ندارد بنابرکه   ارث به آنان رسیده است

و باالتفاق این معامله درست  ) اجماعاً احناف اختالف نظر ندارند و نزد ائمه ( ،علماء با هم 
 . نیز جایز است /، منقول باشد یا غیر منقول و نزد امام محمد است

که در معرض   کاال غیر منقول یا منقول : اگر این مبیع و که  و خالصه جواب اینست
 . »ههالك هم باشد بیع آن درست است و در اینجا بیع به درجه اولی درست شده است ا

 ].3/34 :يامداد الفتاو[

 : يف جامع الفصولنيو

لو  حصته وميت بغ� اذنهم جاز ابليع يفـحدهم داراً بغ� اذن باقيهم و�فن الألو باع  «
ان بيع الوارث شيئاً من الرت�ة قبل  قبلها ىلع ه وما لم �ستغرق يف الرت�ة بدين فدلت هذ

 ].2/33 :جامع الفصولني[ . »اداء ادلين �وز لو لم �ستغرقها
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 علم بالصواب أ اهللاو

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه6/12/1417دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 استفسار در مورد بیع ارث قبل از تقسیم ترکه 

 فرمایند علماء کرام در این مورد: چه می
 : در فتواي صادره از داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

، نسبت به  وشندگان ملک مورد بحث به هنگام فروش اراضی: فر که در آن آمده است
اند و معامله اشکالی ندارد ولی در حق افرادي که بهنگام فروش  سهم خود اختیار داشته

 . »اند درست نبوده است یعنی نسبت به سهم صغار ضامن اند اراضی نا بالغ بوده
اند چیست؟  غار ضامناز اینکه نسبت به سهم ص که منظور  حال سؤال بنده این است

که نسبت به سهم صغار ایجاد شده خارج شد؟ و در آینده   توان از این ضمانت چگونه می
 کرد؟ ، چگونه باید عمل در موقع تقسیم بقیه ما ترك مرحوم پدرم

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ل اند خصوصاً در امول غیر منقو برادران بزرگ اختیار تصرف در اموال صغار را نداشته
 آنها.

 يف التنوير:و

و وصيٌها هذا يف أو وصيٌه دون االم أبوه ثم وصيٌه ثم جٌده ثم وصيٌه ثم القايض أويلٌه و «
 ].5/123 :التنوير هبامش الرد[ . »كما مر يف بابه مال دون انلاكحـال

اند بیع باطل  را فروخته که آن  فروختند، حال این نباید زمین و آب صغار را میبنابر
را تنفیذ کنند باز هم  غ هم آن چه بعد از بلود سهمیه صغار را باز گردانند اگربای بوده و

 .  درست نیست
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 : يف درر احلكامو

ال حا�م يف ابل� �سان ماًال لصغ� من آخر فضو� وليس للصيب أو و� وذا باع اإ«
ن االجازة ال فابليع باطل ولو اجازه الصيب بعد ابللوغ أل ذللاليت يقيم فيها الصيب �� 

 ].368ه: ماد 1/392 :درراحلكام[ . » تلحق ابلطل

: بقیه  توانند بعد از پس گرفتن آنرا از سر نو بفروشند. و در مورد تقسیم ترکه بلکه می
، بقیه هفت  مال متروکه مرحوم به هشت حصه تقسیم شود، یک هشتم مال همسر مرحوم

رسد.  سهم و به هر پسر دو سهم می حصه تقسیم شود و به هر دختر یک 6 سهم دیگر بر
که به هر پسر دو برابر سهم یک   به این صورت ،کبیر و فرقی ندارد که صغیر باشند یا

 دختر برسد.
که توضیح داده شده تقسیم شود هرچه   تذکر: آب و زمین فروخته شده هم به صورتی

چه که هر نده شودروز) به آنان باز گردا آن سمیه ورثه بزرگ شد نافذ و سهمیه صغار (
 . سهمیه ورثه بزرگ واقع شده بیع قبلی در آن نافذ و درست است

 علم بالصواب أاهللا و

 - عنهعفا اهللا -خدا نظر 
 ق.ه13/2/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

و در ملک شخصی و حدود تصرفات صاحب زمین و فروختن گیاه  گیاه خودر
 خودرو 

 : کرام در این مسئله  لماءفرمایند ع چه می
روید، آیا صاحب زمین  گیاه می  گردد و در اثر آن  زمین توسط امواج دریا آبیاري می

 بگیرد؟  »چر علف «تواند از آنها  تواند مردم را از استفاده از آنها منع کند؟ و آیا می می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

از داخل شدن در زمین خود باز  تواند مردم را در صورت مسئوله صاحب زمین می
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گیاه و علف دارند و در   دارد زیرا زمین در ملکیت او داخل است و اگر مردم نیاز به
بر   که نیاز آنها را بر آورده نماید در این صورت گیاهی وجود ندارد  اطراف نزدیک آن

ل شدن در گیاه دارند اجازه داخ که به آنهائیکه نیاز به علف و  صاحب زمین الزم است
کنند و یا اینکه خودش گیاهان را درو کرده و بیرون زمین   زمین را بدهد تا از آن استفاده

 خودش قرار دهد تا که نیازمندان از آن استفاده کنند.

 :1257 مجلة مادةـيف الو

ان ي�ن مباحاً اال أن ي بدون �سببه وأحد أانلابت من نفسه يف ملك الالكء و  «
 .» ملكه ىلإمن ادلخول لصاحبه منع الغ� 

 : امدةـمجلة حتت هذه الـقال عيل حيدر شارح ال

الالًك  ىلإحد أذا احتاج إ� : و مسألة االيتـ�تفرع عن عدم منعه عن االستمالك الو «
رض �بور رض مباحة قر�بة من تلك االرايض فصاحب األأي يف ألم �ده يف �ل آخر و
 . »�رجه خارج ملكه�مع بنفسه الالكء و ما باالذن لطالب اللكأ و�أخذه أو انأ

 ].3/266 :حكامدرراحلكام رشح جملة األ[

آید حرام  بدست می که در مقابل آن البته فروختن آن به هیچ عنوان جایز نیست و پولی
 . گرفتن حرام و ناجایز است» علف چر «این باشد بنابر می

 مختار:ـيف الدر الو

 :ملك حلديثـو�جارتها أما بطالن بيعها فلعدم المرايع أي اللكأ ـفسد بيع والو «
َ�ءُ  انلَّاُس  َماءِ  ىِف : ثََالٍث  يِف  رُشَ

ْ
لَكإِ  ال

ْ
 .» ذا نبت بنفسهإ.....وهذا َوانلَّارِ  َوال

 : قال العالمة ابن عابدين الشامي يف حاشيته

و�ذا ... مسلمون رش�ء يف ثالث الخـخرجه الطربا� بلفظ الأ »: انلاس حلديث«:  قوهل «
ابن د وامحد و بوداوأخرجه ألك واحد منها و ي ثمنأثمنه حرام : و خرجه ابن ماجة و� آخرهأ
 محتار عىلـرد ال[ .» ، نوح آفندي رجاهل ثقاتو ابن حجر  ابن عدي قال احلافظيب شيبة وأ

 



 وايمحمود الفتا  1198

 ].ط کویته4/132 :مختارـالدر ال

 علم بالصواب أاهللا و

 عفا اهللا عنه  -خدا نظر 
 .قه24/2/1417حوزه علمیه دار العلوم زاهدان  دار االفتاء

 ها  ، اضافه بر سهمیه توسط پمپ چی فروش بنزین

 : کرام در این مسئله فرمایند علماء چه می
آیند و از حق قانونی دریافت بنزین سهمیه  کنار می ها بعضی از رانندگان با پمپ چی

ها از  پمپ چی هکه حق الزحم کنند و از آنجائی بیشتري را به قیمت چند برابر وصول می
شود ولی باز هم با این سازش چندین برابر از نرخ قانونی  همان نرخ قانونی پرداخت می

 که آیا این سازش شرعاً جایز است یا خیر؟  اکنون سؤال این است ،کنند اضافه دریافت می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ها جائز است چون این بنزین از  چی این سازش نه براي رانندگان و نه هم براي پمپ
رانندگان فقط حق فروش  الناس در آن حق دارند وه باشد و عام جمله بیت المال می

 سهمیه مقرر شده خود را دارند.

لُّ  الَ « فرمود:  آنحضرت   ُمْسِلمٍ  اْمِرئٍ  َماُل  َ�ِ
َّ
رواه احلاكم والدار [.  »ِمنْهُ  َ�ْفٍس  بِِطيِب  إِال

 ].3/45: خيص احلبريتلالقطني وابن حبان و

کسی   شان به که حق و در این جا بنزین سهمیه ملت است و هرگز آنها راضی نیستند
 ها را در این امر غیر شرعی اعانت کنند. چی دیگر تحویل داده شود و رانندگان نباید پمپ

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه28/12/1417دان دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاه
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 فروش سرگین حیوانات و مدفوع انسان

 فرمایند علماء کرام در مسائل زیر: چه می
گوشت   گوشت و حرام  آیا خرید و فروش سرگین و بول حیوانات اعم از حالل  -1

 جایز است یا خیر؟
شود، خرید و فروش آن جایز است یا  کشتزارها استفاده می که در  و مدفوع انسان  -2

 یر؟ خ
 الجواب باسم ملهم الصواب

گوشت باشد یا   جایز است خواه حالل  خرید و فروش سرگین حیوانات مطلقاً  -1
 حرام گوشت. 

که با  که معامله آن تا وقتی اند در مورد معامله مدفوع انسان اگرچه بعضی گفته  -2
تفاع و خاك یا خاکستر مخلوط نباشد مکروه است و علت جواز و عدم جواز آن بر ان

دو روایت  /عدم انتفاع موقوف است و در مورد مدفوع انسان از حضرت امام ابوحنیفه
 . ترین روایت این است که انتفاع از مدفوع انسان جایز است منقول است و صحیح

نیز جایز است و چونکه در زمان حاضر   اش هرگاه انتفاع از آن جایز است معامله  پس
 باشد پس بیع آن اتفاقاً ست و آب نیز غالب بر مدفوع میمدفوع انسان با آب مخلوط ا

 .  جایز است

 : /يف التبيني للزيعيلو

يف سائر   ا به انتفعومسلمون تمٌولوا الرسق� وـ) نلا ان ال الرسق� كره بيع العزرة («
االعصار من غ� ن�� فانهم يلقونه يف االرايض الستكثار ار�ع خبالف العزرة ابل�ان و

تراب اغلب عليها بااللقاء عدة لم جتر باالنتفاع بها وانما ينتفع بها �لوطة برماد ون الأل
يب حنيفة ان االنتفاع بالعزرة اخلالصة أالصحيح عن ز بيعها ورض فحينئذ �ويف األ
 ].تبيني احلقائق[ . »جائز

 علم بالصواب أاهللا و
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 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه9/5/1418وم زاهدان دار االفتاء حوزه علمیه دار العل

  در مال عروس و فروش اموال عروستصرف پدر شوهر 

 : فرمایند علماء کرام در این مسئله چه می
را بدون اجازه وي  ، حاال پدر شوهر زن آن زنی را زمینی به طور ارث رسیده است

. آیا تصرف پدر شوهر بدون اجازه صاحب زمین شرعاً درست است یا فروخته است
 خیر؟

 واب باسم ملهم الصواباجل

که زوجه را به عنوان   شود این است که پدر زوج زمینی آنچه از استفتاء فهمیده می
 فروشد حکم این مسئله شرعاً این است مهریه رسیده بدون اجازه وي به کسی دیگر می

طور که زن مالک دیگر اشیاء  گیرد یعنی همان  که مهریه زن جزء مملوکات وي قرار می 
این گرفته است بنابر که به او داده شده هم در ملکش قرار  اي ه خود هست مهریهمملوک

اش در اشیاء مملوکه وي تصرف کند در  تواند بدون اجازه همانگونه که شخص نمی
 اش تصرف نماید. لذا براي پدر زوج اصالً جائز نیست تواند بدون اجازه اش نیز نمی مهریه

 کند.  که در مملوکه زوجه پسرش تصرف 
خداوند متعال در قرآن مجید و حضرت رسول اکرم در احادیث مبارکه خویش با 

، صاحب  اند که کسی حق ندارد بدون اجازه صاحب زمین شدت این مسئله را رد کرده
 ، در آن تصرف نماید. لما

کرد روز قیامت   کسی غصب اگر یک وجب زمین را«:  که  حتی در حدیث آمده است
 .»کند ، خداوند متعال از هفت طبقه زمین در گردنش آویزان می ک وجببه همان اندازه ی

 وطار: يف نيل األو

َخذَ  َمنْ  «
َ
ا أ رِْض  ِمنَ  ِشرْبً

َ
ًما، األ

ْ
إِنَّهُ  ُظل

قُهُ  فَ ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ُ�َطوَّ
ْ
رَِض�َ  َسبْعِ  ِمنْ  ال

َ
نيل [ . »أ
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 ].5/317 :وطاراأل

�َِس  َ�نْ «
َ
نَّ  َمالٍِك  بِْن  أ

َ
ِ ا رَُسوَل  أ َّ�  ُمْسِلمٍ  اْمِرئٍ  َماُل  َ�ِلُّ  الَ  :قَاَل  

َّ
 »َ�ْفِسهِ  بِِطيِب  إِال

 ].4/169 :/نصب الراية للزيعيلو 5/316 :نيل الوطار،  رواه دارقطني[

ْمَوالَُ�مْ  ِدَماَءُ�مْ  إِنَّ «
َ
 ىِف  َهَذا َشْهِرُ�مْ  ىِف  َهَذا يَْوِمُ�مْ  َكُحْرَمةِ  َعلَيُْ�مْ  َحَرامٌ  َوأ

ُ�مْ   ].رواه البخاري[ . »َهَذا بََ�ِ

 اي مظالم مشرکین را با زنان بیان در ذیل آیه /حضرت عالمه مفتی محمد شفیع
 فرماید: کرده می 

که  کردند این بود ) می زن فرزند متوفاي خویش که فامیل شوهر با زن وي ( یک ظلمی «
تحفه رسیده بود،  و  اش بطور هدیه طرف خانواده مالی را که به زن بطور ارث رسیده یا از

اش خرج  را فامیل مرد و افراد خانواده ماند و تمام آن زن بیچاره از آن محروم می

که در زمین خانم   حرام است براي پدر شوهر  خالصه اینکه ].معارف القرآن[ . »کردند می

 کند شرعاً اعتباري ندارد.  فرزندش بدون اجازه خانم تصرف نماید و اگر تصرف

 بالصوابواهللا اعلم 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه8/6/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 هو نسی به نقد  فروش

 : فرمایند علماء کرام در این مسئله چه می
مسئله   و این  یا خیر؟  جایز است  هاي متفاوت نسیه یک جنس با قیمت و فروش نقد

هر  گیرد و در  تومان قرض می 100شخصی   یعنی یک ،گرفتن پول چه فرقی دارد  با وام
 نماید. هشت تومان بر آن اضافه می سال مثالً

 اجلواب باسم ملهم الصواب

فروشد اشکالی  تومان می 40هزار تومان و به نسیه  20که چیزي را نقداً به   این معامله
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رد اختیار مال ، زیرا هر ف کنند یعنی به نقد یا نسیه  که روي یک قیمتی اتفاق بشرطی ،ندارد
را دارد و در اینمورد احادیث و  که بخواهد حق فروش آن خود را دارد به هر قیمتی

 روایات فقهی متعددي وجود دارد. 
کند زیرا اسکناس در حکم ثمن عرفی و  گرفتن بر وام فرق می این مسئله با سود

اضافه  رهم را دارد و در حدیث صریحی آنحضرت اصطالحی است که حکم دینار و د
 اند. باشد، حرام قرار داده چیز که منجمله آنها درهم و دینار می  گرفتن را در شش

ىِب  َ�نْ «
َ
ُْدرِىِّ  َسِعيدٍ  أ

ْ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  اخل َهُب  :ا�َّ َهِب  اذلَّ ةُ  بِاذلَّ ِفضَّ

ْ
ةِ  َوال ِفضَّ

ْ
رُبُّ  بِال

ْ
 َوال

رُبِّ 
ْ
ِع�ُ  بِال ِع�ِ  َوالشَّ حُ  اتلَّْمرِ بِ  َواتلَّْمرُ  بِالشَّ

ْ
ِمل

ْ
ِح  َوال

ْ
ِمل

ْ
وِ  َزادَ  َ�َمنْ  �ِيَدٍ  يًَدا بِِمثْلٍ  ِمثْالً  بِال

َ
 اْسزَتَادَ  أ

ْرَ�  َ�َقدْ 
َ
ُمْعِطى اآلِخذُ  أ

ْ
لرصف وبيع مساقات باب اـكتاب ال صحيح مسلم[ .»َسَواءٌ  ِ�يهِ  َوال

 . ]الذهب بالورق نقداً 

ِ  رَُسوُل  َ�َ� « :یل حدیث در ذ /و در مورد همین معامله امام ترمذي  َ�نْ  ا�َّ

  .»َ�يَْعةٍ  يِف  َ�يَْعتَْ�ِ 
 فرماید: می

َ  َوقَدْ « ْهلِ  َ�ْعُض  فرَسَّ
َ
مِ  أ

ْ
ِعل

ْ
نْ  َ�يَْعةٍ  يِف  َ�يَْعتَْ�ِ  قَالُوا ال

َ
�ِيُعَك  َ�ُقوَل  أ

َ
 بِنَْقدٍ  اثلَّوَْب  َهَذا أ

ةٍ  �نَ  َو�ِنَِسيَئةٍ  بَِعرَشَ   بِِعرْشِ
َ

حَ  ىلَعَ  ُ�َفاِرقُهُ  َوال
َ
َيَْعْ�ِ  دِ أ

ْ
َحِدِهَما ىلَعَ  فَاَرقَهُ  فَِإَذا ابل

َ
َس  فََال  أ

ْ
 إَِذا بَأ

ُعْقَدةُ  اَكنَْت 
ْ
َحدٍ  ىلَعَ  ال

َ
 ].1331 :ترمذي كتاب البيوع حديث رقم احلديث[ . »ِمنُْهَما أ

 فرماید: عالمه مفتی محمد تقی عثمانی حفظه اهللا پس از ذکر عبارت امام ترمذي می

لرتمذي ان علة انل� عن هذا ابليع انما هو تردد اثلمن ب� حاصل قول االمام او «
ليس سبب حداهما عند العقد وهذا يوجب اجلهالة يف اثلمن وأ، دون أن تتع�  احلاتل�

تل� فال جل اتلأجيل فلو زالت مفسدة اجلهالة بتعي� احدي احلاأانل� ز�ادة اثلمن من 
 و

ً
عة ومجهور ر�األ ئمةلرتمذي هو مذهب األان ما ذكره االمام ابأس بهذا ابليع رشاع

ان نة ما يمنع جواز مثل هذا ابليع والسنه ليس يف القرآن و، أل هو الراجح بادليللالفقهاء و
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موال الر�و�ة ال بيعا لألنه ليس قرضاً وهذه الز�ادة يف اثلمن أل تعر�ف الر�ا ال ينطبق ىلع
تقديرها فر�ما ختتلف تعي� االثمان و مالحظ �تلفة يفانما هو بيع �ض وللبائع بمثلها و

مرء سلعته بثمن ـال يمنع الرشع من ان يبيع الحوال واثمان ابلضاعة الواحدة باختالف األ
�عرشة من يبيع ابلضاعة بثمانية نقداً وو باتلايل فان  ىخرأخري يف حالة أ�ثمن يف حالة و

�وز هل  يه غش أو خداع فلم ال�سيئة �وز هل باالمجاع أن يبيعها بعرش نقداً ما لم ي�ن ف
 ].108ص  :بحوث يف قضايا فقهية معارصة [ .  »أن يبعها بالعرشة �سيئة

 اهللا اعلم بالصواب و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه22/2/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 جهالت مبیع و منعقد نشدن بیع

 : هفرمایند علماء کرام در این مسئل چه می
که  گوسفند رأس 300دهد که به او تعداد  هزار افغانی به فقیر محمد می 90محمد مبلغ 

گیرد و براي   ها را تحویل می کند، بدهد و فقیر محمد پول وصفشان را هم مشخص می
آید و  رسند شخص دیگري می در وسط راه که می ،روند تحویل گوسفندان به محمد، می

 اند. در شهر خواسته گوید ترا  به فقیر محمد می
روم و فردا گوسفندان را به تو تحویل  گوید: من امروز می فقیر محمد به محمد می

کند  کند تا اینکه وفات می دهد و امروز و فردا می دهم و بعد گوسفندان را تحویل نمی می
ا هزار افغانی را به شم 90که ما همان مبلغ گویند فرزندان فقیر محمد به محمد می و حاال

 . خواهم رأس گوسفند را می 300گوید من   دهیم اما محمد می می
لطف نموده بفرمایید آیا بر  ،سال گذشته است 25که از آنوقت تا حاال  ناگفته نماند

 گوسفند؟ رأس 30 0هزار افغانی واجب االداء است یا  90فرزندان فقیر محمد همان مبلغ 
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

، بیع اصالً منعقد نشده است لذا  ه چون مبیع مشخص نیستدر صورت سؤال شد
 است پس بگیرد.  ر افغانی راکه به فقیر محمد دادههزا 90تواند مبلغ  محمد فقط می

 يف الرد:و

من وقر فابليع   مجتيب ولو اشرتي عرش شياه من مأة شاة أو عرش بطيخاتـ� الو «
والقبول  العزلمشرتي جاز استحساناً وـباطل و�ذا الرمان ولو عزهلا ابلائع و قبلها ال

 ].4/32 :محتارـرد ال[ . » قبولبم�لة ا�اب و

 : يف اهلنديةو

اثلمن معلوماً علماً يمنع مبيع معلوماً وـي من رشائط االنعقاد) أن ي�ون الأ منها (و«
كبيع شاة من هذا القطيع   مجهول جهالة تفيض ايلها غ� صحيحـمنازعة فبيع الـمن ال
 ].3/3 :الفتاوي اهلندية[ .»حب�م فالنء بقيمته و شي و�يع

 اهللا اعلم بالصواب و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه30/12/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 در صورتی که از عیب آن خبر دارد اقدام به خرید مبیع معیوف

 : ین مسئله فرمایند علماء کرام در ا چه می
) یک اتومبیل از آقاي مبارك خریداري نمودم وي سند را براي بعد  دالرزاقعب بنده (

گفت سند  کرد و یم و حسن روبرو وعده داد و بعد از چند روز بنده را با آقایان عبدالکر
 را از این دو نفر تحویل بگیرید و آنها هم قبول نمودند.

 ،د به وي تعلق داشتپس از مدتی بنده اتومبیل را به آقاي حسن فروختم چونکه سن
من در  ،: باید سندش را به من بدهی گوید کرده و می حاال حسن اتومبیل را به بنده رد

 اید. را پذیرفته : سند به شما تعلق دارد و شما ضمانت آن گفتم  جواب
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 ه و جواب شرعی مسئله را بنویسید.لطف نمود

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ي عبدالکریم و حسن درست نبوده است زیرا که از در مسئله باال اوالً ضمانت آقا
که برایش ضامن   یعنی همان چیزي -که مکفول عنه   شرائط کفالت و ضمانت این است

را از پیش خود  کفیل و ضامن بتواند آن  براي کفیل مقدور التسلیم باشد یعنی  -شده است
هیه آن براي غیر از صاحب تهیه نماید و در این مسئله مکفول به سند قرار گرفته است و ت

 باشد لذا ضمانت فوق شرعاً اعتباري ندارد. اصلی مقدور نمی

 : يف اهلنديةو

 :اهلندية[ .» اما بنائبهل به اما بنفسه و مكفوـل �سليم ا ففيه ان ي�ون قادراً ىلع «

3/253.[ 

 يف الدر:و

فلم تصح حبد التسليم من الكفيل مكفول به نفساً أو ماًال مقدور ـرشطها كون الو «
 .»قودو

 ويف الرد:

: أن  ....اثلا� مكفول بهـما رشائط الأ: و وعبارة ابلحر عن ابلدائع »ماالً  وأنفساً «:  قوهل «
 ].4/279 :محتارـرد ال[ . »القصاصيم من الكفيل فال جتوز باحلدود وي�ون مقدور التسل

حسن از نبودن  و پس از آنکه عبدالرزاق اتومبیل را به آقاي حسن فروخت چونکه
که قبالً خودش ضمانت تحویل سند را  ، زیرا سند به دست عبدالرزاق اطالع داشت

که  لذا حاال پس از خریدن آقاي حسن حق پس دادن اتومبیل را ندارد زیرا ،پذیرفته بود
کاال را بخرد   نداشتن سند عیب است و هرگاه مشتري از عیب اطالع داشته باشد و باز هم

 را ندارد. آنحق پس دادن 

 :341 مجلة العدلية مادةـيف الو
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مشرتي مع علمه بالعيب ال ـكذا و�ذا و قبل ال مبيع عيبـذا ذكر ابلائع ان يف ال�و «
 .» ي�ون هل اخليار �سبب ذلك العيب

 : قال شارحها يف درراحلكامو

ذا كذا و� مبيع عيبـذا ذكر ابلائع ان يف الإوًال أال ي�ون للمشرتي خيار العيب،  «
 . مشرتي مع علمه بالعيبـقبل الو

 . مشرتي ذلك العيب وقت الرشاء مع علمه بالعيبـذا رأي ال؛:  ثانياً 
.  انما اطلع عليه بعد ذلك فريضا لم يطلع يلع العيب ح� ابليع وقبض وذإ:  ثاثلاً 

 ].1/347 دررالحکام:[ . »... الخ

 يف الدر: و

: اثلا� ان ال يعلم به  ا يف ابلحر ستة، فقالجعله) مخسة و ي لغيار العيبأفالقبول (  «
 :مختارـالدر ال[ . »� يف اهلداية: ان ال يعلم به عند القبض و الث، اثل مشرتي عند ابليعـال

4/80.[ 

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه19/7/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 تصرف در مبیع معیوب

 :  کرام در این مسئله  فرمایند علماء چه می
هزار  50،  هزار تومان خریده است 60اهللا بخش موتوري از عبدالرحمن به قیمت 

 تومان نقد و بقیه را دو ماه بعد پرداخت کند.
: سند موتور شما غیر قابل  به عبدالرحمن گفته است  بعد از گذشت دو ماه اهللا بخش

آیا سند که   آدرس مندرج در سند به اصفهان زنگ زده استقبول است و فرد ثالثی به 
 . گوشی را برنداشته است  کسی  رفاصلی است یا خیر؟ از آنط
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هزار تومان را مسترد  50گوید موتور را بردارد و مبلغ  اهللا بخش به عبدالرحمن می
ند اصلی گفته شد س  که هاي مرا بدهید و وقتی گوید: بقیه پول اما عبدالرحمن می ،نماید

گوید: حاالکه موتور مختلف فیه است شما حق سوار  نیست عبدالرحمن به اهللا بخش می
 که موضوع حل شود. شدنش را ندارید تا وقتی

اما اهللا بخش موتور را سوار شده و تصادف نموده و موتور خسارت زیادي برداشته 
 . حال لطف بفرمایید و حل شرعی مسئله فوق را بیان فرمایید. است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

بخش   شود، لذا با توجه به عیب مذکور، اهللا نداشتن سند در عرف عیب محسوب می
گرداند زیرا استفاده از آن براي وي در صورتی که   مید موتور را به آقاي عبدالرحمن بربای

 . قصد پس دادن موتور را دارد شرعاً جائز نیست
این در بنابر ،وتور) را همراه عیب قبول کرده استم (  و اگر استفاده کند گویا مبیع

، سوار  کرده صورت مذکور که اهللا بخش موتور را پس از این از نبودن سند اطالع حاصل
 . شده است

 ، معامله مذکور الزم که عبدالرحمن از استفاده آن او را باز داشته است  و مخصوصاً
عبدالرحمن پرداخت نماید و به خاطر سند . و اهللا بخش بقیه پول موتور را به  گشته است 

 تواند از قیمت موتور کسر کند.  نمی

 مختار: ـيف الدر الو

خاصم فله الرد ما لم لرتايخ فلو خاصم ثم ترك ثم اعد وا ) ىلع ي خيار العيبأهو (و«
�ذا لك مفيد مداواة رضاً بالعيب وـال.... واللبس والر�وب و د مبطله كديلل الرضا. فتحيوج
 . » االرشبعد العلم بالعيب يمنع الرد و اً رض

 :  يف الشاميةو

مبيع فلبسه أو ر�به حلاجت فهو ـالعيب يف ال ي لو اطلع ىلعأ »واللبس والر�وب « : قوهل «
قدره كما يف انلهر  ىلإس�ها ولبسه اثلوب يلنظر  ىلإرضا داللة ولو�ن ر�و�ه ل�ابة يلنظر 
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 ].4/100 :محتارـرد ال [ .»غ�هو

 مختار:ـالدرال ديف الطحطاوي علو

ذا ترصف هذه اتلرصفات إي انلقصان فليس هل أن يرجع بانلقصان أ »واالرش«:  قوهل  «

 ].3/7 :مختارـال الدر طحطاوي عىل. [»العيب ع ىلع بعد االطال

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه2/3/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ها، اندازه زمین اشتباهی بر آورده شده است  نوسان قیمت

 : فرمایند علماء کرام در این مسئله چه می
از قرار هر من  ) من بوده (9شود مساحت آن نه (  گفته می  که  قعه زمینی موروثی

 . متر) توسط اینجانب و سایر ورثه مرحوم پدرم به فرد دیگري فروخته شده است 86/121
و در آن زمان بر مبناي قیمت روز از قرار هر من سیصد  1370معامله در سال این 

) به مبلغ دو ملیون و هفتصد هزار ریال براي مساحت نه من  سی هزار تومان هزار ریال (
 . ق از خریدار دریافت گردید و زمین به خریدار واگذار شده است زمین فو

گردیده   گیري شده است مشخص تدر حال حاضر هنگامی که زمین مورد نظر مساح
 . باشد و مساحت نه من اولیه درست نیست که مساحت صحیح آن هفت من می

حال با توجه به اینکه از زمان انجام معامله هفت سال گذشته است و زمین مذکور هم 
کرده است و اکنون هر من آن معادل یکصد  از آن زمان تا حال حاضر از نظر قیمت ترقی

که زمین در اصل هفت من   سؤال این است ،دارد  زش یست هزار تومان اریا یکصد و ب
بوده ولی موقع معامله سهواً نه محاسبه شده و در آن هنگام هم هر من به مبلغ سی هزار 

در مورد این دو من دیگر  ،تومان فروخته شده و در حال حاضر قیمت آن باال رفته است
 ؟ گونه با خریدار حل اختالف نماییمچ
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

را تحویل   هایش ي اختیار دارد معامله را فسخ نموده و پول در صورت مذکور مشتر
 بگیرد و اینکه هفت من زمین را برداشته و قیمت دو من آن را از فروشنده پست بگیرد.

باشد نه  ، معتبر می ستکه معامله صورت گرفته ا  الزم به تذکر است قیمت همان روزي
 ت روز.قیم

 مختار: ـيف الدر الو

ْصًال ـو�ن قال يف بيع ال«
َ
خذ األقل حبصته) بص�ورته أ

َ
مذروع (لك ذراع بدرهم أ

رث لك ذراع بدرهم أو 
ْ
�

َ
ْفقة (و�ذا) أخذ (األ بإِفْراده بذكر اثلمن (أو ترك) تلفر�ق الَصّ

ائد  . »فسخ) دلفع رضر الزتام للَزّ

 يف الرد:و

فقة، وأما يف الز�ادة ف�فع الزتام أَنّ هل اخلياَر يف الوَجْ « ه� . أما يف انلقصان فلتفرق الَصّ
 ].4/35 :محتارـرد ال[ . »الزائد من اثلمن، وهو قول اإلمام وهو األصح

 : آمده است »درراحلكام«و نیز در 

لك ذراع بعرشة قروش فظهرت مخسة لك ذراع   انها ماة ذرع لو بيعت عرصة ىلع «
 أو مأة

ً
ذا اكنت إان شاء أخذها مشرتي ان شاء تر�ها وـمخسة اذرع خ� الو و�سع� ذرااع

 بتسعمأة ومخس� و
ً
 . »مخس� قرشاً اكن مأة ومخسة اذرع بألف و ذا�مخسة و�سع� ذرااع

 ].درراحلكام[

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه 9/3/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 سروقه ضبط شده را چه کسی بپردازدمبیع م پول

 : فرمایند علماء کرام در این مسئله چه می
خرد و براي نقل و انتقال  کسی می شخصی به نام هدایت اهللا چند دستگاه ماشین از

شود بعداً آنها را به شخصی به  هاي دیگري نیز متحمل می کند و هزینه آنها پول مصرف می
 ، الی آخر. آقاي رحمان به فرد ثالثی نام رحمان فروخته است و

گردند و  شوند و سرقتی اعالم می هاي مذکور از طرف دولت توقیف می باالخره ماشین
 شود. بمالکان اصلی تحویل داده می

بر  هاي مذکور که قیمت و مصارف ماشین  ، بفرمایید: حال با توجه به توضیحات فوق
 عهده چه کسی خواهد بود؟

 م الصواباجلواب باسم مله

ها بفروشنده خود مراجعه نماید، اما  ها براي اخذ قیمت ماشین هر یک از مشتري
اند  ها پرداخته که آقاي هدایت اهللا و دیگران به عنوان نقل و انتقال و غیره براي ماشین آنچه

کسی مراجعه کنند زیرا   توانند به از جیب هر یک که مصرف کرده است رفته است و نمی
 کنند و قیمت آنها را بگیرند. مسترد  ثال آن چیزي نیستندکه آنها را به بائعکرایه و ام

 يف الدر:و

مشرتي ال يوجب الرُّجوع ىلع ابلائع بقيمة ابلناء ـاالْستحقاَق مىت ورد ىلع ملك ال«
ار شيئاً ثم استحقت لم يرجع �يشء ىلع  مثًال. ولو حفر برئاً أو نىق ابللوعة أو رّم من ادَلّ

 .» ألَنّ احل�َم يوجب الرجوع بالقيمة ال بانلفقةابلائع، 

 يف الرد:و

أي ح�م القايض باالْستحقاق يوجب الرجوع بالقيمة: أي  »ألن احل�م الخ«قوهل: «
 ].4/224 :محتارـرد ال[ . »بقيمة ما يم�ن نقضه و�سليمه

 علم بالصواب أواهللا 
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 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه7/5/1419لوم زاهدان دار االفتاء حوزه علمیه دار الع

 تر از قیمت آن خریدن مبیع به کم

 : فرمایند علماء کرام در مسئله ذیل چه می
خرد،  تومان می 000/1000زید از مغازه دوستش یخچالی به عنوان قرض به قیمت 

که به   ، هنوز آن را از مغازه بیرون نبرده است لیکن بعد از معامله و قبض کردن یخچال
که از من  که آن را به دیگري (  کنم ید: من یخچال را به این خاطر قرض میگو دوستش می

گوید: یخچال را  دوست مغازه دارش می ،تومان بدهم 00/800خواهد) به مبلغ  قرض می
، من دوست تو هستم و زید یخچال را به  ) به خود من بده تومان 000/800به این مبلغ (

ش  گیرد و به قرض خواه ا  فروشد و پول را می میتومان  000/800صاحب مغازه به مبلغ 
 دهید. آیا این معامله جایز است یا خیر؟ می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، جایز نیست  باشد زیرا که براي بائع قبل از قبض ثمن معامله مذکور شرعاً جایز نمی
 تري بخرد. اش را به قیمت کم که مال فروخته شده

 : يف اهلدايةو

و �سية فقبضها ثم باعها من ابلائع خبمسمأة قبل أي جار�ة بالف درهم حالة من اشرت «
قد باعث �ستمائة بعد مرأة وـتللك ال لقال اع�شهو  ن ينقد اثلمن ال�وز ابليع اثلا�أ

ابطل  اشرت�ت ابليغ ز�د بن ارقم ان اهللا تعاىلبئس ما اشرت�ت و  : « ثمانه مائةما اشرتت ب
يله إذا وصل إالٌن اثلمن لم يدخل يف ضمانه ف. و  » ان لم يتب جهاده مع زسول اهللاحجه و

 . ذلك بال عوضمقاصة بيق هل فضل مخسمائة وـوقعت المبيع وـال
كوارثه باالقل من قدر اثلمن  فسد ما باح بنفسه أو بو�يله من اذلي اشرتاه ولو حكماً 

قبض اثلمن ثم رشاه خبمسة لم ي، صورته باغ شيئاً بعرشة و وللك اثلمن األ ول قبل نقداأل
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 ].3/60 :اهلدية[ . »لم �ز

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه10/6/1416دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 محل  فروش ماشین با صدور چک بی

 : فرمایند علماء کرام در این مسئله چه می
که صورت معامله به  7/11/77ریخ معامله ، تا مورد معامله دو دستگاه ماشین سوراي

 : شرح ذیل است
 000/200/10ها به مبلغ  ) با باالبردن قیمت ماشین فروشنده ابراهیم ( خریدار) و مراد (

: من پول نقد ندارم البته دو فقره چک از  گفت  مراد به ابراهیم ،کردند  تومان نقدي توافق
که من به عبدالغنی ده روز   بوده نزد من است 1/11/77که سر رسید آنها  آقاي عبدالغنی 

ها را  شما این چک ،ام و االن هفت روز گذشته و سه روز باقی مانده است مهلت داده
، ابراهیم  دهم ها آنها را به شما می کنید من به شما در ازاي قیمت ماشین قطعی قبول می

جه را پرداخت نماید و و 10/11/77کند مشروط به اینکه عبدالغنی روز شنبه  قبول می
 گوید عبدالغنی را با من روبرو بکنید.  می

  گیرد و تلفن را بر آیفون  خریدار بجاي روبرو کردن با صاحب چک تماس تلفنی می
هاي مذکور را روز شنبه  که شما چک پرسد گذاشته و خود خریدار از صاحب چک می

کند  فروشنده فقط گوش می ، و دهد: بله می کنید؟ صاحب چک جواب پاس می 10/11/77
دهند و  و سپس خریدار و فروشنده با هم توافق کرده معامله را بصورت قطعی انجام می

، و بعد از  ها نشده چک جوابگوي چک  بعد از انجام معامله در تاریخ تعیین شده صاحب
 اند.  گذشتن چند روز طلبکاران دیگر او را زندان کرده

هاي خود را از  تواند ماشین ؟ آیا می فروشنده چیست که تکلیف  حال سؤال این است
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ها را به خریدار پس  هاي خود را از خریدارگرفته و چک خریدار پس بگیرد یا این پول
کل خسارت را فروشنده  ها به فروشنده نرسیده و دهد؟ چونکه یک ریال از پول ماشین

 .  صاحب دو ماشین شده است شود و خریدار متحمل می
ش بجاي  نکه آیا چک بدون پشتوانه مالی در بانک در صورت خرید و فروضمناً ای

گردد یا خیر؟ زیرا چک یک وثیقه است  ) تلقی می بذمه صاحب چک ثمن یا حواله ثمن (
عیناً یک تکه وقتی که در موعد مقرر پاس نشود و در بانک پشتوانه مالی نداشته باشد 

 .  است کاغذ ساقط االعتبار
ورتی از وضعیت فراري بودن و جوابگو نشدن صاحب چک مطلع و خریدار در ص

آیا  ،ها را بخاطر اینکه از سرش رد شوند، بدهد باشد باز به فروشنده همین چک
 شود یا خیر؟  جوابگوي فروشنده می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

یل باشند و حواله وقتی تکم ها فی نفسه پول نیستند بلکه حواله و نماینده پول می چک
که محال علیه که در اینجا بانک است حواله را قبول کند و در صورت  شود و درست می

) حواله را نپذیرفته و از پرداخت پول انکار نموده است و  بانک مسئول عنها، محال علیه (
تواند  این فروشنده ماشین شرعاً میونکه حواله تکمیل نشده است بنابردر صورت فوق چ

 مشتري دریافت نماید. از قیمت ماشین خود را

 : يف الفتاوي اهلنديةو

لم يدفع هل محال عليه احلوالة وـمدين هل فلم يقبل ال سئل يف رجل أحال بدينه ىلع «
ال تتم ) نعم و اجاب ال به فهل للمحال الرجوع بدينه وأخذه منه (محـشيئاً من ادلين ال

 ].3/223 :فتاوي اهلنديةال[ . »قبوهل للحوالةمحال عليه وـاحلوالة بدون رضا ال

 : مفتي حممد تقي العثامين مد ظلٌهـمحقق الشيخ الـقال العالمة الو

ل�ن ال ي�تب مديون وـمرص� و سائر االوراق اليت يصدرها الـوأما الشيك ال «
يوقع عليها ادلائن و��تب عليها  ال يقع اتلعامل بها حىتمعلوم وـمبلغ الـعليها ال
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 مرصفي ها ال تصح حوالة، فان مطلوبـمبلغ الـال
ً
اً باسم عمرو، ، ألنه اذا قطع ز�د شياك

محتال عليه ال ـهو الو) BANK (لف رو�ية مثًال، فان ابلنك أالشيك مبلغ  �تب ىلعو

ابلنك دين  ن لز�د ىلع مم�ن أن الي�وـلف رو�ية ومن الأيعرف انه قد احيل عليه 
ذا لم إوز هل ان يرفض هذا الشيك ذللك �مبلغ فكيف يريض باحاتلها عليه؟ وـبهذا ال

ر�عة لكون ئمة األلف رو�ية لز�د فال تصح هذه احلوالة عند أحد من األأت�ن عنده 
جهالة مبلغ احلوالة ما يفسد احلوالة عندهم مجيعاً حلوالة غ� معلوم للمحتال عليه ومبلغ ا

حد قو� أ� فة وحني ورضاه رشط بصحتها عند ان،  محتال عليه لم يرض باحلوالةـن الألو
 .  /الشايف

و� حامله  قدأن اذلي وقع عليه و يف سند يدل ىلع مرصـ: أن الشيك ال فالصحيح
ء فال يعترب  ، فليس ذلك من االثمان يف شي مقاصة دينه منهلقبض دينه من ابلنك و

 ].1/515 :ملهمـتكملة فتح ال[ . »ه ابلنك ينقد مبلغه حىت القبض عليه قبضاً ىلع

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه2/11/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 /پارچه مثلی است یا قیمتی  معامله بدون تعیین نرخ

 : فرمایند علماء کرام در این مسئله چه می
زید گیرد، بعد عابد به   کند و حساب خود را از عابد می می زید با عابد معامله پارچه

، اما آقاي  گوید من خودم پارچه ندارم  ، زید می گوید: من نیاز به پارچه دیگر دارم می
نمائید من براي شما  دهد، اگر شما پول نقد پرداخت می محمود دارد ولی وامی نمی

 گوید اشکالی ندارد.   . و عابد می خرم می
ن نرخ و قیمت تحویل خرد و به عابد بدون تعیی باالخره آقاي زید مقداري پارچه می

کند  برد و بعد از مدتی زید به عابد جهت حساب مراجعه می ها را می دهد، عابد پارچه می

 



 1215  کتاب البیوع

 هایت را بردار. دارم فردا بیا و پارچه نمیها را بر گوید پارچه  ولی عابد می
ها را فروخته است و  یابد که عابد همه پارچه نماید اطالع می فردا که زید مراجعه می

 . که عابد حساب خود را پرداخت نکرده است روز است 42مدت حال 
؟ آیا نرخ امروز یا همان روز خرید؟  کدام نرخ و قیمت بر عابد واجب است  حال

 لطفاً توضیح دهید. 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اي که میان زید و عابد صورت گرفته بدون تعیین ثمن بوده لذا شرعاً معامله  معامله
که عابد زید  را نداشته خصوصاً در این صورت اشد و عابد حق تصرف در آنب فاسدي می
ه وي رف عابد در اموال دیگر بدون اجاز، تص اینهاي خود را ببرد، بنابر دا پارچهرا گفته فر

که همان مقدار پارچه از همان نوع و جنس به زید تحویل  بوده است و بر عابد الزم است
، مثل آن واجب  باشد و در اشیاء مثلی ز اشیاي مثلی میکه پارچه امروزه ا دهد زیرا

 گردد.  می

 يف احلامدية:و

سكتت عن ذكر اثلمن فهل رضاً حاملة لغراس وأسئل يف امرأة باعت البنها ابلالغ  «
: بعتك بغ� ثمن أو قال  قال، ولو باغ شيئاً و : نعم اجلواب ؟ مز�ور فاسداً ـي�ون ابليع ال

كما يف  اكن فاسداً  سكت عن ذكر اثلمناكن ابليع باطًال ولو باع و ن هلأن ال ثم بعتك ىلع
 ].1/260 :العقود الدراية يف تنقيح الفتاوي احلامدية[ . »قاضيخان يف ابليع ابلاطل

 ويف الدر:

ق بال تفاوت يعتقد به فهو سواغ�ها ان لك ما يوجد هل مثل يف األكما يف ادلر و احلاصل«
 .»  فليحفظكذالك فقي� ما ليسمث� و

 يف الرد:و

ما ليس اق بال تفاوت يعتد به فهو مث� وسومثل يف األـفما يوجد هل ال»  واحلاصل»  : قوهل «
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 ].5/130 :محتارـرد ال[ . »كذلك فمن ذوات القيم

 علم بالصوابإواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه25/11/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

خرد و به قیمت باالتري به  ماشینی را با سفارش شخصی براي او مینمایشگاه 
 فروشد وي می

 : کرام در این مسئله فرمایند علماء چه می
کند و قصد خرید  شخصی به نام زید به نمایشگاه ماشین به آقاي عمرو مراجعه می

ینی مدل گوید من ماشی  یک ماشین را دارد و چون خودش نقداً پول ندارد لذا به عمرو می
، عمرو نیازي به ماشین ندارد فقط به خاطر زید  خواهم فالن با ذکر دیگر مشخصات می

 خرد. می
را به زید مثالً  آن خرد و لذا عمرو ماشین را مثالً نقداً به قیمت چهار میلیون تومان می

 فروشد. به مبلغ پنج ملیون تومان وامی می
دارد چون و زید حتماً باید ماشین را برته گرف ، ملیون فائده از زید گویا عمرو یک

 . آیا این معامله شرعاً درست است یا خیر؟ عمرو قصد خریدن ماشین نداشته است

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

که عمرو براي او  صورت مذکوره اشکالی ندارد و بر زید قضاء الزم است ماشینی را
زید به قیمت باالتري از قیمت خرید  را به که آن  خرد، بردارد و براي عمرو جایز است می

 بفروشد.
که فقهاي معاصر بالخصوص عالمه محمد تقی   و این در اصل یک طرحی است

 . کرده است کنند پیشنهاد که مسکن تهیه می  هایی عثمانی حفظه اهللا به بانک
که منزلی تعمیر نماید یا بخرد وي به بانک مسکن  مثل اینکه شخصی پول ندارد
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کند یا  کند، بانک براي او منزلی تعمیر می نماید و تقاضاي تهیه منزلی می مراجعه می
 فروشد. خرد و بعد به قیمت باالتري بصورت وامی به متقاضی می می

خرد  در اینجا هم بانک اراده خریدن منزل براي خود ندارد بلکه صرفاً براي مشتري می
ابا ورزیدن دادگاه او را اجبار  را بردارد و در صورت و مشتري طبق وعده خود باید آن

 که منزل را بردارد. وي الزم است که منزل را بردارد و نیز دیانتاً بر کند می

:  مرشوعة للتمر�ل العقاريـ: الطر�ق ال قال العالمه العثما� حفظه اهللا يف رسالة«
�ستلم منه و العميل بر�ح مؤجالً  ىلإممول بيتاً ثم يبيعه ـول هو ان يتملك الفالطر�ق األ  «

مؤجل مطلقاً عن ـ�م�ن أن يعتقد هذا ابليع الو اثلمن بأسقاط معلومة يف عقد ابليع
يضاً ان يعقد أممول و�م�ن ـتعي� تلك النسبة بيد ال  بيان نية الر�ح وحينئذ ي�ون

ممول ـن يرصح يف العقد �سبة الر�ح اذلي يتقاضاه الأذلك بو مرابهةـابليع عن طر�ق ال
،  بناء ىلإال �تاج و اكن ابليت موجوداً عند اتلمو�ل  �ايلفه الفعلية فانت زائداً ىلع

مذكور وان لم ي�ن هناك بيت مب� ـالعميل بالطر�ق ال ىلإ�بيعه للممول ان �شرت�ه و
ممول ان يو� العميل ببناء ابليت و��ون بنائه ـ، فحينئذ �ستطيع ال ير�د العميل ان يبنيه

 ىلإممول ـحينما يتم ابلناء يبيعه الكو�يل هل و ف عليه العميلنما �رشاممول وـملك ال ىلع
 ].245 ص :رصةابحوث يف قضايا فقهية مع[ .» العميل بيعاً موجالً 

 : يضاً أفيها و

قهاء ال ي�ون �رث الفأالوعد عند ، و اكن وعداً �ضاً   انوان هذا اتلعهد من العميل و «
القضاء جعلوا الوعد ملزماً يف ادليانة وهاء ل�ن هناك عدًال من الفقملزماً يف القضاء و

 .»/مشهور عند مالكـمذهب الـهو العاً ومجي

 : ثم قال

مسائل كما يف ـمتأخرون من احلنفية لزوم الوعد قضاء يف عدة من الـ�ذالك اختار الو «
 .» مسألة ابليع بالوفاء
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 : قال قاضيخان يف بيع بالوفاء

�لزمه و مواعدة جاز ابليعـوجه ال ر الرشط ىلع، ثم ذك ان ذكر ابليع من غ� رشطو «
الفتاوي [ . » مواعدة قد ت�ون الزمة فتجعل الزمة حلاجة انلاسـن الالوفاء بالوعد وأل

 ].2/165 :مفسدة يف البيعـفصل يف رشوط ال اخلانية،

 :/قال ابن عابدينو

وجه الوعد جاز  ، ثم ذكر الرشط ىلع : لو ذكر ابليع بال رشط يضاً أ� جامع الفصول� و«
رد [ . »مواعيد قد ت�ون الزمة فيجعل الزماً حلاجة انلاسـذا الإلزم الوفاء بالوعد، ابليع و

 ].5/84 :مختارـالدر ال محتار عىلـال

 : قال العالمة القايض حممد تقي العثامين حفظه اهللاو

القضاء مواعيد الزمة يف ـهذه انلصوص الفقهية �وز ان جتعل مثل هذه ال فبناء ىلع «

موقع عليها من قبل الفر�ق� انه سوف �شرتي حصة ـذا تعهد العميل يف االتفاقية الإف
ل�ن �ب ن ملزماً بوفاء هذا الوعد قضاء وديانة ونه ي�وإممول من ابلناء أو العقار فـال

 ىلعمستقبل وـال ىلإن ابليع ال يضاف إ، ف ممول حصتهـان ال يقع ابليع اال بعد ما يتملك ال
 ].249ص  :بحوث يف قضايا فقهية[ . »القبولب و�ب ان يقع عند ذلك ابليع باال�اهذا 

 علم بالصواب أاهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه25/11/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 فروختن اجناس به نقد و نسیه به قیمت متفاوت

 : کرام در مسئله ذیل  فرمایند علماء چه می
که براي روشن شدن   ،فروشند کارخانجات اجناس را به شیوه جدیدي می زه درامرو

 مطلب به مثال زیر توجه بفرمایید:
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که که   کنیم به شخص دیگري، طوري عمل می   مثالً ما در فروش اجناس کارخانه
گیریم، حال به خریدار  دهیم و پولش را در طی چهار ماه از وي می جنس را به مشتري می

تومان بدهید و اگر در سه  1000ییم اگر پول ما را در چهار ماه بپردازید باید مثالً گو  می
 گیریم. تومان از شما می 900تومان و اگر در دو ماه بپردازید  950ماه بپردازید 

 باشد یا خیر؟  که این طریق خرید و فروش صحیح می حال با توجه به مثال بفرمائید

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که بائع و مشتري بر یک قیمتی در مجلس عقد   مله مذکور به شرطی جائز استمعا
 توافق نمایند.
نمودي   را پرداخت کاال  که تا چهار ماه اگر پول بائع به مشتري بگوید  بطور مثال

تومان و.... و بعد بر یک قیمت توافق نمایند  950و اگر سه ماهه پرداختی   تومان 1000
گذاشتندکه هرگاه خودش   را مطلق ، اما اگر آن ماه و یا چهار ماهیعنی بر دو یا سه 

 . درست نیست  پرداخت نماید همان قیمت اعتبار دارد، این شرعاً

 :  مبسوط للرسخيسـويف ال

ب�ذا  شهر ىلإأو قال:  جل كذا ب�ذا أو بانلقد ب�ذا،أ ىلإذا عقد العقد يلع أنه �و «
عن رشط� يف  نل� انليبثمن معلوم و م يعاطه ىلعنه لشهر�ن ب�ذا فهو فاسد أل ىلإو أ

هذا يوجب الفساد يف العقود الرشعية ومطلق انل� تفس� الرشط� يف بيع و هذا هوبيع و
أنما العقد ثمن معلوم و قاطعه ىلع يتفرقا حىت  لماكن يرتاضيان و هذا وان ذا افرتقا ىلعإ

 :مبسوط للرسخيسـال[ .»ط صحة العقدنهما ماافرتقا اال بعد تمام رشعليه فهو جائز أل

 ].ص ط باکستان :بحوث يف قضايا فقية معارصة ،13/8

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 ق.ه28/11/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 فروشد  از نقدي می ماشین را بطور نسیه به قیمت باالتر

 : ین مسئلهکرام در ا  فرمایند علماء چه می
که قیمت نقدي آن دو   اي کسی معامله را بصورت زیر انجام دهد: ماشین یا وسیله اگر

فروشد آیا این  ملیون تومان می 4باشد به مدت سه ماه وامی به قیمت  ملیون تومان می
 که هر دو طرف به این معامله راضی باشند؟  معامله شرعاً درست است در صورتی

 صواباجلواب باسم ملهم ال

 بائع و مشتري بر نقد یا وام توافق  که باشد بشرطی معامله مذکور شرعاً درست می
 کنند و معامله را مبهم نگذارند. 

 :قال العالمة القايض حممد تقي العثامين

مؤجل بأ�رث من ـجازوا ابليع الأمحدث� فقد ـمجهور الفقاء الر�عة وئمة األاما األ «
دان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم بثمن متفق عليه عند سعر انلقد �رشط أن يبت العاق

 ].12: ص :بحوث يف قضا فقهية معارصة[ .»العقد

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه1/12/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 اطالع بر هدم بناء و سقوط حق  حلف علی العلم /

 : ام در مسائل ذیلفرمایند علماء کر چه می
سه دانک از قنات عبداهللا آباد معامله شده است و مشتري در حال حاضر مفقود  -1س

که توسط   تومان باقی است 000/360که از کل قیمت مبلغ   است و بائع مدعی است
 گوید: گردد اما پدر مفقود می  خویشاوندان مفقود باید پرداخت

خواهم و شاهد دیگري نیز در  زار تومان میه 000/160گفته است مبلغ  بائع قبالً
که  گوید بعنوان طلبکاري به من گفته است ولی بائع می 000/160که  گوید جلسه می
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تومان باقی  000/360کل قیمت مبلغ  از یک برگه چک منظور داشته است و از 000/160
 . است

بائع مدعی اند و  که توسط مشتري تخریب شده تا اتاق داشته استبائع چند  -2س 
  ها در معامله داخل نبوده است و پدر مشتري مدعی است که آنها در بیع که این اتاق  است

 اند. اند و اگر صراحتاً داخل نباشند در ضمن عقد قنات داخل بوده داخل بوده
اي بناء  کنار و بر سر تپه اند بلکه در هاي مذبور در داخل ملک نبوده : اتاق توضیح اینکه

 حال با توجه به توضیحات فوق حکم شرعی مسئله را بیان فرمایید. اند. شده

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که بر مورث   که ما علم نداریم کند  که سوگند چنین اداء  بر وارث مشتري الزم است
 .  ما این مبلغ الزم است

لف ال اعلم ذلك فيح«بقوهل: فعل غ�ه، فعل غ�ه �لف ىلع حد ىلعأذا حلف إاما  «
ألن احلالف هنا ال يعلم ما  عدم علمه بذلك الشيء، �لف ىلع ،عدم العلم يع� ىلع

 ].4/503 :درراحلكام[ .»اآلخر علمه

ها توسط مشتري اطالع داشته است و اعتراضی نکرده  تخریب اتاق اگر بائع بر :2ج
 است دال بر این است که او آنها را فروخته است و حقی در آنها ندارند.

 محتار:ـتكملة رد اليف و

ما يؤ�د ذلك، ونصه: » اتلنو�ر«مرحوم العالمة الغزي صاحب ـثَمّ رأيُت يف فتاوى ال «
سئل عن رجل هل بيت يف دار �سكنه مدة تز�د ىلع ثالث سنوات وهل جار جبانبه، والرجل 

مدة ـمز�ور هدماً وعمارة مع اطالع جاره ىلع ترصفه يف الـمذكور يترصف يف ابليت الـال
مذكور يف ابليت ـمذكورة، فهل إذا ادىع ابليت أو بعضه بعدما ذكر من ترصف الرجل الـال

�سمع دعواه ىلع ما عليه مذكورة �سمع دعواه أو ال؟ أجاب: ال ـمدة الـهدماً و�ناء يف ال
فانظر كيف أفىت بمنع سماعها من غ� القر�ب بمجرد اتلرصف مع عدم سبق  .هالفتوى إ

 ].1/378 :محتارـتكملة رد ال[ . »س عرشة سنة أو أ�رثابليع، و�دون ميض مخ
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 : يضاً أفيها و

ْجنيب » الولواجلية«و» اخلالصة «ثَمّ إن ما يف «
َ
يدل ىلع أَنّ ابليَع غ� قيد بالنسبة إىل األ

 ].1/377 :محتارـتكملة رد ال[ . »ولو جاراً، بل �رد االطالع ىلع اتلرصف مانع من ادلعوى

 الرد: يفو

رجل ترصف زماناً يف أرض رجل آخر يرى األرض »: الولواجلية«عن » حلامديةا«و� «
مترصف ـعوى ودله فترتك ىلع يد الواتلرصف ولم يدع ومات ىلع ذلك لم �سمع بعد ذلك د

 .هإ
اهر أَنّ ال كوت ـوالَظّ موَت غ� قيد بديلل �نَّهم لم يقيدوا به هنا، و�ه علم أَنّ �َرَّد الُسّ

اتلرصف مانع و�ْن لم �سبقه بيع... ألن ترك ادلعوى مع اتلم�ن ىلع عند االطالع ىلع 
 ].5/524 :محتارـرد ال[ . »هعدم احلق ظاهراً إ

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 

تواند به دیگري جهت وصول دین خود  ، نمی الیی را به دو نفر فروخت کا
 مراجه کند 

 : ن مسئلهفرمایند علماء کرام در ای چه می
فردي چیزي را به دو نفر در یک عقد فروخت بدون اینکه دو نفر کفیل یکدیگر 

کل دین را   ، تواند از هر یکی از دو نفر مشتري بشوند، آیا صاحب مال یعنی دائن می
 وصول نماید؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

این بنابراند  ذکور کفیل یکدیگر نشدهدر صورت مسئوله فوق چون دو نفر مشتري م
تواند حصه دین هر یکی را از صاحب سهمیه آن وصول نماید و حصه  دائن فقط می

 تواند بگیرد. شریکش را نمی
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 : قال يف درر احلكام

ال يطلب دين حدة و لك واحد منهما حبصته ىلع حد ماًال الثن� يطالبأذا باع إ«
 ].1113 :دةامـال[ .»كفي� بعضهما يان مشرتـحدهما من االخر ما لم ي�ن الأ

  :1113 قال حتت مادةو

لك واحد منهم مقدار  حد يف ذمة اثن� أو اكرث دين فل�ائن ان يطلب منلو ترتب أل «
ذا باع إ:  � من ابليعهذا ادلين ناشئاً عن سبب واحد، واكن  لو حصته من ادلين فقط حىت

 يطلب دين الحدة و لك واحد منهما حبصته من اثلمن ىلع  حد ماًال الثن� يطالبأ
 ].97: انظر مادة. [»كفي� بعضهما مشرت�انـحدهما من اآلخر ما لم ي�ن الأ

ماًال بعقد واحد بثمن قدره مخسون ديناراً فله ان  عمروحد لز�د وأمثال لو باع «
مطابلة ـليس هل اللب ز�داً خبمسة وعرشون ديناراً وعمرواً خبمسة وعرش�ن ديناراً ويطا

�رث من مخسة أو ان يطلب أأن يطلب من ز�د مجيع اثلمن  ماكحدهأ بز�ادة عن ذلك من
 ].3/80 :درراحلكام[ .» عرش�ن ديناراً و

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفااهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه14/5/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 خرد  ماشین فروخته شده را قبل از دریافت قیمتش به قیمت باالتري می

 : فرمایند علماء کرام در این مسئله یچه م
زید ماشین بکر را به چهار ملیون تومان نقداً خرید و قبل از پرداخت قیمتش به مبلغ 

 ؟ آیا این معامله جایز است یا نه ،پنج ملیون تومان و بصورت قسطی به او فروخت

 اجلواب باسم ملهم الصواب

قبض نموده و بعد بفروشد زیرا که که ماشین را زید   ، اما به شرطی بله جایز است
که اضافه بر   را فروخته است لذا این پولی است ماشین در ملک او داخل شده و بعد آن
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که در ضمان و ملک او داخل شده است و چنین   گیرد فایده چیزي است  قیمت ماشین می
 باشد.  اي شرعاً جایز می فایده

 يف الدر:و

 . »لك اثلمن ول قبل نقديله باالقل من قدر اثلمن األفسد رشاء ما باع بنفسه أو بو�و «

 الدر: یيف الطحطاوي علو

اكن بمثله أو باكرث منه جاز  نه لوقل ألقيد باألو »ولقل من قدراثلمن األأل با«:  قوهل «
 . » مبيع داخل يف ضمانه ذكره العالمة نوحـالالفضل يف االكرث �صل للمشرتي و نأل

 ].3/73 :مختارـالدر ال الطحطاوي عىل[

 : يف العنايةو

مبيع قد دخل يف ـالللمشرتي و ذا اشرتي باكرث فان الر�ح هناك �صلإخبالف ما  «
 ].5/208 :عناية رشح هداية هبامش فتح القدير[ .»ضمانه

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه9/5/1420داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 اسکناس بصورت نسیه فروش طال با

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل می چه
 طال با اسکناس بصورت وام و نسیه جایز است یا خیر؟  فروش

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 فروش طال با اسکناس بصورت وام و نسیه جایز است بدالیل زیر:
 . زیرا اسکناس ثمن عرفی است نه ثمن خلقی و حقیقی  -1

 حقيقتها يف فقد اشبعنا الالكم ىلع» نوت «� اليت �سّ� االوراق انلقديٌة وما أو «: الف
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، ينبيغ ان ال �وز  ، فاذلين يعتربونها سندات دين صحة احلوالةباب حتر�م مطل الغ� و
ل�ن قدمنا هناك ان ، و الستلزامه بيع ادلين بادلين عندهم مبادلة بعضها ببعض اصًال،

حينئذ جتري عليها احاكم الفلوس علها ثمناً اصطالحية وقول من � مختار عندناـال
 قدمنا آنفاً ان مبادلة الفلوس جبنسها ال �وز باتلفاضل عند �مدء وانلافقة رساء �سوا

 ].1/590 :ملهمـتكملة فتح ال[ .»، سداً بلاب الر�ا ن يفيت بهذا القول يف هذا الزمانأ�نبيغ و

وراق قد اصبحت ايلوم اثماناً عرفية ذه األذلك ان هول�ن هناك رأياً آخر و «: ب

�وز رشاء ليس حوالة ل�ين فتتأدي بادائها الز�ة وو للثمن وأمال ـبنفسها، فدفعها دفع ال
كتب الفقه   موضوع يفـا� بعد دراسة هذا الو وقال بعد سطر�ن:  ،الفضة بهااذلهب و

وراق هو ان هذه األ) و وراق انلقديةي القول بثمنية األأ رأي اثلا� ( ىلإاالقتصاد من يميل و
 ].2: ص :وراق النقديةأاحكام [ . »ليست حوالةرفية واثبان ع

 ) نیز همان حکم را اسکناس که فلوس نافقه دارند اوراق نقدیه (  پس همان احکامی
، متفاضالً جایز نیست همانطورکه مبادله  کشور با هم  هاي یک دارد، یعنی مبادله اسکناس

 که دو  ) با اسکناس طال ، اما در صورت مسئوله ( جایز نیست قه با هم تفاضالًفلوس ناف
جنس متفاوت از هم هستند نسیه جایز است زیرا قدر و جنس در صورت مسئوله یافته 

 شود بدلیل زیر: نمی

ذا وقع بغ� إاما ذا وقع تبادل الفلوس جبنسها وإ)  ي حتر�م اتلفاضلأ هذا ( « :الف

ن ذلك رصفاً  لكو /حتر�م النسيئة يف قول مالكاتلفاضل يف قوهلم مجيعاً وفيجوز جنسها، 
نه ال قياس قول احلنفية أل ال حترم ىلع) و وراق انلقدية والعمالتوألجل ثمنية األ عنده (

 ].1/590 :ملهمـتكملة فتح ال[ . »ال جنسقدر فيها و

 اما قبض طال در مجلس شرط است تا بیع الکالی بالکالی نباشد:

 . »مجلس ئلال ي�ون افرتاقاً عن دين بدينـحد ابلدل� يف الأ! �شرتط قبض  نعم «

 ].1/589 :ملهمـتكملة فتح ال[
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 ن االثمان ال �شرتط فيهاي ابليع بالنسيئة ألأ : فيجوز هذا ابليع ( ما عند احلنفيةأف  «
نس قال كونها ملو�ة للعاقد عند ابليع عندهم فيصح فيها اتلأجيل عند اختالف اجل

ذا اشرتي الرجل فلوساً بدراهم ونقد �: و14/24 مبسوطـيف ال /ئمه الرسخيسشمس األ

 قد بيٌتااكنلقود و ن الفلوس الراجئة ثمنلم ت�ن الفلوس عند ابلائع فابليع جائز ألاثلمن و
ال �شرتط قيامها يف ملك بائعها لصحه ان ح�م العقد يف اثلمن وجو�ها ووجودها معاً و

ذلك بيعاً بثمن مؤجل و ادلنان�، فصار ابليع حينئذ �شرتط ذلك يف ادلراهم وكما ال العقد
 ].25: ص :وراق النقديةحكام األأ[ .»مختلفةـجائز يف االجناس ال

اند  این فرق را بیان داشته»  ثمن اصطالحی و عرفی «و »  ثمن خلقی «البته فقهاء در بین 
گر معامله شوند قبض هر دو عوض در ) اگر با همدی طال و نقره که در ثمن خلقی (

مجلس عقد ضروري و الزمی است بر خالف این اگر طال و نقره در مقابل فلوس معامله 
بنقل از کتاب [ . شوند قبض هر دو عوض در مجلس عقد ضروري و الزمی نیست می

 ].تألیف عالمه خالد سیف اهللا رحمانی چاپ لکهنو 2/229»: جدید فقهی مسائل«

،  دات دليون يف ختر�ها الفق�ا ذكرنا ان انلقود الورقية لم تبق اآلن سنفاتضح بم «
فان الفلوس انلافقة »  الفلوس انلافقة « انما صارت اثماناً رمز�ة يعرب عنها الفقهاء ب�لمةو

�رث ب�ث� من قيمتها اذلاتية فكذلك االرراق انلقدية ت�ون أت�ون قيمتها االسمية 
ب� انلاس دون ايٌما جرت بها اتلعامل العام فيما متها اذلاتية واالسمية اضعاف قي قيمتها

اال نزراً  -لورمز�ة و -معدنية ايلوم ـال توجد العملة ال س انلافقة حىت �� الفلوفرق بينها و
كونه  ساسا منع مبادلة بعضها ببعض ىلعوراق وقليًال فاحل�م بعدم اداء الز�ة بهذه األ

قابض فيه حرج عظيم وال الفضة بها لفقدان اتلنع اشرتاء اذلهب وء وم ء بالاكيل بيع الاكيل
العمل بالعرف العام الرش�عة السمحة يف مثله السعة والسهولة و معهود منـال، و يتحمل

يس هلا يف متفاهم ب� انلاس دون اتلدقيق يف احباث قد اصبحت ايلوم فلسفة نظر�ة لـال
 :وراق النقديةبحث األ[ . »اعلم تعاىلهللا سبحانه واحلياة العملية اثر، وال �سمع هلا خرب وا

 ].159 :ص
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بصورت نقد و   با اسکناس فروش طال : « احسن الفتاوي آمده است 6همچنان در جلد 

 ].6/518 :احسن الفتاوي[ . » نسیه و تفاضل جایز و درست است

 : چنین آمده است»  جدید فقهی مسائل «کتاب  در
ذریعه سونی چاندي کی ادهار خرید و فروخت  هک نافقه کی طرح نوت ، لفلوس«

 ].2/232 جدید فقهی مسائل:[ ».درست هوگی

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه11/11/1413داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 

 



 
 

 کتاب الوقف

 آن بنا کردن مدرسه زمینی که وقف بر مسجد است در

 : ن در این مسئلهفرمایند علماي دی چه می
که وقف مسجد جامع بوده توسط امام وقت مسجد، جهت بناي یک باب   زمینی

کنند براي  که مدرسه بنا شده فکر می  ، حال ار شده مدرسه دینی در آنجا به یک نفر واگذ
 را با زمین دیگر خواهند آن می ،گنجایش طالب را نداشته باشند چند سال آینده کفایت و

 تر باشد عوض کنند. آیا جایز است یا خیر؟ ین فعلی وسیعکه از این زم
و همچنن این واگذار نمودن زمین وقفی مسجد جهت ساختن مدرسه درست است یا 

 خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کردن درست نیست و متولی را   زمینی که وقف مسجد شده است مصرف آن را عوض
 واقف زنده و در قید حیات بود او را روا نبود کار را بکند حتی اگر  که این  جایز نیست

 ].3/596 امداد الفتاوي:[ که این کار را بکند.

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .شه23/10/1370دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 حکم استفاده از زمین مسجد جهت بناي اداره

زمینی جهت ساختن مسجد از  28/2/68ر تاریخ کوه راه آهن زمینی د  ما اهالی
 کسب مجوز از اداره حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان زاهدان شهرداري زاهدان با

گرفته و زمین فوق از طرف مامورین شهرداري به نماینده اهالی این منطقه واگذار و در  
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به صدور  که با توجه گردید پروانه کار از طرف شهرداري صادر 28/2/69تاریخ 
که حدود بیست درصد آن به   کار و اجازه شهرداري شروع به ساختن مسجد نموده پروانه

گسترش  پایان رسیده و بعد از گذشت یک سال و نیم از بناء مسجد و بررسی اداره مرکز
 با توجه به قرار گوشه مسجد کم و بیش از  که حدوداً ده متر مربع  گردیده  مشخص

 . این اداره رفته است  ینگرفتن قبله داخل زم
کار مسجد را  را در این مورد اعالم دارید تا  لذا خواهشمند است دستور شرع مقدس

 .ادامه دهیم

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

در مسئله مذکور اگر این زمین مذکور یعنی ده متر مربع را شهرداري به مسجد داده 
توانید با تفاهم بناي  این میرش، بنابرگشته نه ملک اداره گست پس این زمین از آن مسجد

مسجد را ادامه دهید و اگر شهرداري این زمین را به مسجد نداده و اشتباهاً زیر بناء 
، در این صورت حتماً باید رضایت اداره مربوطه را با  مسجد در زمین اداره گسترش رفته

 پرداخت قیمت یا راه دیگري جلب کنند.

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -ظر خدا ن
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 تبدیل مسجد قدیم به خوابگاه 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 آیا تبدیل مسجد قدیم به خوابگاه جایز است یا خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

چه مردم ماند اگر می راي همیشه مسجد باقیمسجد ازاحترام زیادي برخوردار است و ب
کنند و احترام خود را از دست   در آن نماز نخوانند و جاي دیگر مسجدي درست
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این خوابگاه قرار منافی با احترام مسجد است بنابر دهد و تبدیل کردن آن به خوابگاه نمی
 .  ن درست نیست دادن آ

 : يف البحر الرائقو

مسجد آخر  ىلإنقل ماهل وال �وز نقله و بداً ال يعود م�اثاً أبو�وسف هو مسجد أقال  «

مشايخ ـ�رث الأمجتيب وـ� الكذا يف احلاوي الفتاوي و الفتوي هوو ال وأن فيه  سواء يصلو
-5/2 :البحر الرائق[ . »وجهنه األأيوسف ب يبأرجح يف فتح القدير قول قول ابو�وسف و ىلع

271.[ 
که به مسجد   سجد و مکانیکردن آن به مکتب علوم دینی درست است م  اما تبدیل

 . تعلق دارد، در آنها بناي مدرسه علوم دینی و قرآن مجید درست است

�ه ة) و مشكو مسجد (ـاتلعلم من مقاصد الكون اتلعليم و ورد يف احلديث من كما«
 ].811ص :مفتنيـامداد ال[ . »مختارـرصح يف ادلرال

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .شه23/10/1370اء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدانداراالفت

 فه بر اوالد  زمین موقو

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
که وقف  هایی برد و آیا از زمین ، زن حق می که وقف اوالد شده است هایی آیا از زمین

 خیر؟ ها شرعاً جایز است یا آیا فروش اینگونه زمین برند و می ذکور شده دخترها حق

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که وقف اوالد  هایی برد هچنین زمین که وقف اوالد شده است زن حق نمی هایی زمین
ها وقف هستند فروش آنها درست  برند چونکه اینگونه زمین ذکور شده دخترها حق نمی

 .  نیست
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 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .شه25/10/1370لوم زاهدان داراالفتاء حوزه علمیه دارالع

 وسایل مسجد قدیمی  

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
توانیم وسائل این مسجد  شود، آیا می مسجدي خراب شده یا در آن نماز خوانده نمی

 . را بجاي دیگري انتقال دهیم

 اجلواب باسم ملهم الصواب

توانید آنها  می ، چراغ و..... فرششود مانند  اگر در مسجدي از وسایل آن استفاده نمی
را به مسجدي دیگر انتقال دهید بشریکه واقف اجازه دهد زیرا وسایل بوقت استغناء به 

 کنند.  ملک واقف عود می

 يف الرد: و

أي احلشيش اذلي يفرش بدل احلرَْص، كما يفعل  »مسجد الخـومثله حشيش ال«قوهل: «
�ليع يف بعض ابلالد كبالد الصعيد كما أخرب� وىلع هذا حص�  :به بعضهم. قال الَزّ

الَمْسجد وحشيشه إذا استغ� عنهما يرجع إىل مالكه عند �مد، وعند أيب يوسف: ينقل إِىل 
ح يف هر�اط وابلرئ إذا لم ينتفع بهما اَمْسجد آخر، وىلع هذا اخلالف ال بأَنّ » اخلانية«. ورَصّ

 ].3/407 :احسن الفتاوي /3ج  :محتارـرد ال[ .»ذالَفتْوى ىلع قول �مد

 واهللا اعلم بالصواب

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه11/7/1413داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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 استبدال زمین موقوفه 

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل می چه
،  کارهاي دینی  براي  متر در محل نوبندیان 000/10اینجانب زمینی به حدود مساحت 

خواهند این زمین را خریده و پول نقد بپردازند  اي می ام اکنون عده رسه و....وقف کردهمد
 و یا بجاي آن زمین بهتري را عوض بدهند.

، سؤال این  گفته نمانده موقعیت زمین وقف شده فعالً بهتر از جاهاي دیگر استنا
 یر؟ که آیا استبدال این زمین موقوفه با زمینی دیگر جایز است یا خ  است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

یگر چه زمین دقوفه با زمین دیگر جایز نیست اگردر صورت مسؤله استبدال زمین مو
 از زمین موقوفه مفیدتر باشد.

لو اینکه به نفع فقراء و مساکین باشد و اگر  و نیز استبدال آن به پول نقد جایز نیست و
 چه به حکم قاضی باشد. 

 : دلیل اول

اعلم أَنّ االْستبداَل ىلع ثالثة وجوه:  »وجاز رشط االستبدال به الخ«قولـه: « يف الرد:و

ْن �رشطه الواقف نلفسه أو لغ�ه أو نلفسه وغ�ه، فاالْستبدال فيه جائز ىلع 
َ
األول: أ

حيح، وقيل اتفاقاً. واثلا�: أن ال �رشط سواء رشط عدمه أو سكت ل�ن صار حبيث  الَصّ
ْصًال، أو ال ييف بمؤنته فهو أيضاً جائز ىلع  ال ينتفع به باللكية بأنْ 

َ
ال �صل منه يشء أ

ْن ال �رَْشطه أيضاً ول�ن فيه 
َ
األصِحّ إذا اكن بإذن القايض ورأيه الَمْصلحة فيه. واثلالث: أ

نفع يف اجلملة، و�دلـه خ� منه ر�عاً ونفعاً، وهذا ال �وز استبدالـه ىلع األصح الُمْختار. 
 ].مطلب يف استبدال الوقف 3/424 :محتارـرد ال[ .»قنايل زادهكذا حرره العالمة 

 : دلیل ثانی

ط فال يملكه إال القايض) « و فی الدر: ا) االْستبدال ولو للمساك� آل (بدون الرَشّ (وأَمّ
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 . »درر

خروجه ىلع االنتفاع باللكية و�ون ابلدل عقاراً والُمْستبدل قايض » ابلحر«ورشط يف «
 .»العلم والعمل مفرس بذيـاجلنة ال

 يف الرد:و

ْن ي�وَن الُمْستبدل قايض اجلنة » اإلِْسعاف«ورشط يف  »الخ ورشط يف ابلحر«:  قوهل «
َ
أ

مفرس بذي العلم والعمل ئلال �صل اتلطرق إىل إبطال أوقاف الُمْسلم� كما هو ـال
 . »هالغالب يف زماننا ا

ْن �ستبدَل بعق ،و�ب أن يزاد آخر يف زماننا«
َ
ار ال بدراهم ودنان�، فإنا قَْد شاهدنا وهو أ

انلظار يأ�لونها، وقل أن �شرتى بها بدًال، ولم نر أحداً من القضاة فتش ىلع ذلك مع كرثة 
 ].3/425 :محتارـرد ال[ . »هاالْستبدال يف زماننا ا 

 :  قال صاحب الرد حتت قول الشارحو
مراد بالقايض هو قايض ـاالسعاف ال قال يف«  : ) ال يف ار�عإ استبدال العامر ال �وز( «

راه أما �ت االمحر وهذا أعز من الكرب لعمري ان و هالعمل امفرس بذي العلم وـاللجنة ال
رد [ . »اهللا سائل لك ا�سانفاً �اوزة احلد و ي فيه السد خوحراال لفظاً يذكر فاأل

 ].ال يف اربعإمطلب ال يستدبل العامر ، 3/427:محتارـال

 الصوابعلم بأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه30/8/1413داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 تبدیل قبرستان مندرس به فضاي سبز

 گشت حضرت موالنا محمد یوسف حسین پور  حوزه علمیه عین العلوم
 سالم علیکم
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ه ک هایی در سطح شهر سراوان وجود دارد که گورستان رساند احتراماً به استحضار می
هاست بصورت متروکه و اکنون  هاي مسکونی سال به علت عدم جا و مجاورت با واحد

 باشند.  هاي مختلف می محل تجمع زباله و بهترین محل تولید و نشر بیماري
هاي عمومی واقع در  قانون شهردارها گورستان 96در این راستا با توجه به تبصره ماده 

و شهرداري در خصوص حفظ و حراست آن  باشد محدوده شهر متعلق به شهرداري می
و کوشش خود را معطوف داشته است وي متاسفانه تعدادي از واحدهاي   نهایت سعی

هاي مزبور را  گورستان مسکونی مجاور، به عناوین مختلف اقدام به تجاوز به اراضی 
اضی گونه تأسیسات دیگري بجز فضاي سبز برروي ار نماید لذا با عنایت به اینکه هیچ می

که   باشد و این مسئله نیز در طرح هادي شهر سراوان پیش بینی شده است فوق میسر نمی
، لذا  این امر خود در زیبا سازي و بهبود بهداشت محیط نقش بسزائی را خواهد داشت
 خواهشمند است نقطه نظر خود را در این زمینه جهت اقدامات بعدي اعالم فرمائید. 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

-2 .گورستان کفار و مشرکین  -1:  اوال باید بدانیم که گورستان بر دو قسم است
، اگر مسلمین خواستند قبرستان مشرکین را به خود اختصاص بدهند  گورستان مسلمین 

دوم اینکه هنوز  ،کالً مندرس شده  این دو صورت دارد اوالً اینکه آن قبرستان
در صورت اول اشکالی ندارد اما در صورت دوم ،  هایی از آثارشان باقی است استخوان

 ها را از آنجا منتقل نموده و بعد مکان را مورد استفاده خویش قرار دهند. باید آن استخوان

 :  كام يف التتارخانية

 مقربة اكنت للمرش�� أرادوا أن �علوها مقربة للمسلم� فهذا ىلع وجه�:«
، و�ن بيق من آثارهم يشء من عظامهم إن اكنت آثارهم فقد اندرست فال بأس بذلك

اكنت  فإنه ينبش و�نتقل ثم جتعل مقربة للمسلم�، أال ترى أن موضع مسجد رسول اهللا
 471/ 2 : كذا يف اهلندية 5/869:  التتارخانية[ .  »مقربة للمرش�� فنبش واتلخذ مسجداً 

 ].3/313 : يف فتاوي اخلانية هبامش اهلنديةو 5/275 : البحر الرائقو
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اگر قبرستان مکان مسلمین باشد احترام آن واجب است و راه رفتن و نشستن بر آنها 
 .  درست نیست

 :  كام يف اهلندية

م وخرب  وزجندي من مسجد لم يبق هل قوئمة �مود االسئل القايض االمام شمس األ «
ابلقرة يف يضاً عن أسئل هو : ال، و هل �وز جعله مقربة؟ قالاستغ� انلاس عنه ماحوهل و

ال غ�ها، هل �وز زرعها مو� ال العظم وـلم يبق فيها اثر الذا اندرست وإالقري 
. 2/471 :الفتاوي اهلندية[ . » محيطـكذا يف ال هلا ح�م القربة: ال، و هلا؟ قال�ستغالو

 ].52/870 :التتارخانية

 : يف فتاوي قاضيخانو

محلة االنتفاع بها؟ ـة هل يباح الهل المقربـآثار ال محلة لم يبق فيهاـمقربة القديمة ل «

 ىلإ�رج : �تش منها و ؟ قال اكن فيها حشيش  : فان ، قيل هل ال يباح /قال ابو نرص
كذا يف  3/314 :الفتاوي اخلانية هبامش اهلندية[ .»ادلواب فذلك ا�رس من ارسال ادلواب فيها

 ].5/870 :التاتارخانية ،4/310 :فتاوي قاضيخان

 : الرائقيف البحر و

�رسل اكن فيها حشيش �حتش و مقربة ادلائرة فلوـهل القر�ة االنتفاع بالال �وز أل«
 ].5/275 :البحر الرائق[ . »ادلواب وال ترسل ادلواب فيها ىلإ

توجهی از خود نشان  و قبرستانی که در حال خراب شدن است و مردم نسبت به آن بی
 کوشش الزم بعمل آید. داشتن قبور  گهدهند باید جلوگیري شود و براي تمیز ن می

 : يف التاتارخانيةو

مر بقرب ابنه ابراهيم فرأي  ما روي ان انليبـذا خر�ت القبور فال بأس بتتينها ل�و «
كفاية  �: و ان قال ىلإ» من عمل عمالًفليتقفه «صلحه ثم قال: أسقط منه فسٌده و فيه حجراً 

�صلح الطر�ق دينة يعمر القبور اخلر�ة ومـاكن عصام بن يوسف يطوف حول ال الشعيب
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 . �قوم باسبابها�ها وغالقناطر اخلر�ة و�تعاهد الضعيف واالرامل وو

قرب  قطر االمطار ىلعانه قال صفق الر�اح و عن انليب  عن محيد بن محيد عن ا�س
ه أو جل أو يقعد عليالقرب يع� بار ��ره ان يوطأ ىلع: و ان قال ىلإكفارة ذلنو�ه  مؤمنـال

مقربة ان وقع يف قلبه بأنه حدث ـ: ولو وجد طر�قاً يف ال انلارصي  � تنجيسيقيض حاجته و
 :التاتارخانية[.  »ان لم يقع ال بأس بان يميشسلم ومـال ال يميش النه �ب تعظيم قرب

2/171.[ 

وا ان مجعن احلرمة باقية وميت تراباً يف القرب ي�ره دفن غ�ه يف قربه ألـذا صار ال�و «
 
ً
،  جل�ان الصاحل� و�وجد موضع فارغ ي�ره ذلكعظامه من ناحيته ثم دفن غ�ه فيه ترب�

مسلم� احياء ـنهم اتباع الان طال الزمان بها، ألهل اذلمة ال تنبش وأاكنت مقابر   انو
 ].2/172 :التاتارخانية[ . »نبشهم فال بأس بذلك ىلإما اهل احلرب ان احتيج أمواتاً وأو

گرچه اثري از مرده باقی  که قبور مسلمین محترم هستند گردید  ر ثابت ات مذکواز عبار
 نماند. 

 اهللا اعلم بالصواب و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه11/11/1413دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 فتن قبرستان در مسیر سیل  قرار گر

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
تانی در مسیر سیل و رودخانه قرار دارد و احتمال ویرانی آن وجود دارد آیا انتقال قبرس
 ها به جاي دیگري از نظر شرع جایز است یا خیر؟ استخوان

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 . هاي میت بیرون کردن آنها درست نیست بسبب احترام استخوان

و أرض مغصو�ة اكنت األ ذاإال إميت من القرب بعد ما دفن ألال ينبيغ اخراج الو «
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 ].1/167 :اهلندية  ، كذا يف فتاوي قاضيخان[.  » خذت �شفقةأ

 : يف البزازيةو

نه حق رض �شفعة �رج ألو اخذت األأرض مغصو�ة أو يف أو درهم أولو دفن بثوب «
و قرصت اال بعذر والعذر ما ذكرنا أ مدةـاحلاصل انه ال �رج بعد ادلفن طالت الالعبد. و

 ].1/81 :هبامش اهلندية بزازية[ .»... كونه مغصو�اً الخ من

 توانند آنها را جاي دیگري ببرند و دفن کنند.  ها ظاهر شدند مردم می اما اگر استخوان

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .شه3/11/1370دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 استبدال وقف

 : ند علماي دین در مسئله ذیلفرمای چه می
و نیز فروختن آن و  استبدال زمین موقوفه مسجد را به مدرسه جایز است یا خیر؟ 

 آن براي مدرسه دینی درست است یا خیر؟  کردن پول خرج

 اجلواب باسم ملهم الصواب

صدر «استبدال زمین مسجد به مدرسه درست نیست زیرا فقها در این مورد قول 

 اند. ، ترجیح داده ه مبنی بر عدم جواز استک را »الرشيعة

 :  ) عربأال يف إ( يف الرد حتت قول احلصكيو

ائل: قول قارىء » انلَّهر«قال صاحُب « والعمل ىلع قول أيب » اهلداية«يف كتابه إجابة الَسّ
�عة: �ن ال نفيت به، وقد شاهدنا يف االستبدال ما ال يعدّ   يوسف معارض ما قاهل َصْدر الرَشّ
و�ىص فإَنّ ظلمَة القضاة جعلوه حيلة إلبطال أوقاف الُمْسلم� وىلع تقديره فقد قال يف 

. ولعمري أن همفرس بذي العلم والعمل اـمراد بالقايض هو قايض اجلنة الـال»: اإلِْسعاف«
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 لفظاً يذكر، فاألحرى فيه السّد خوفاً من �اوزة 
ّ
هذا أعّز من الكرب�ت األمحر، وما أراه إَال

 ].ط کویته3/427 :محتارـرد ال[ .»هحلد، واهللا سائل لك إ�سان اا

کتاب  در  شامی  ابن عابدین فروختن زمین موقوفه درست نیست چنانکه عالمه نیز

 »ولو بادلراهم و ادلنان�« حصکفی  قول عالمه  تحت» محتارـال رد«در  و معتمد   معروف

 ].3/424 :محتارـرد ال[ اند. ا ترجیح دادهاین مسئله را کامالً توضیح داده و عدم جواز ر

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه28/3/1414داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 ابقاي ما کان علی ما کان 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
کوچه  به طرف  بنا شده است و داراي دو دروازه است یکی  بیست سال قبل مسجدي

کمی   شود و یک دروازه به سوي یک منزل و بین در مسجد و در منزل فاصله منتهی می
اند که باید این در بسته شود و گذاشتن در درست نیست و  وجود دارد و االن مردم گفته

 مردم این منزل باید فاصله طوالنی طی کنند تا به مسجد برسند.
 خیر؟آیا باز کردن این در درست است یا 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اند لذا طبق اصل  نموده این درب چونکه از ابتداء باز بوده و اطرافیان از آن استفاده می

این درب را فقط به خاطر ضد و عناد  ].6: امدةـمجلة الـال. [» قدمه القديم يرتك ىلع «:  کلی

 که مردم از آن استفاده کنند. نباید ببندند و باز بگذارند

 علم بالصوابأهللا وا

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه11/12/1415داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
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 دن جایز است یا خیر؟  مسجد منهدم شده جاي دیگري مسجد درست کر

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل  می چه
یب شده ایم و این مسجد بر اثر زلزله تخر در روستاي رحمت آباد ما مسجدي داشته

متفرق شدن  کنم ولی براي جلوگیري از اهم مسجد را دو مرتبه تعمیر خو می است و بنده
که تغییر دادن  کنم امیدوارم توضیح دهید خواهم مسجد را در جاي دیگري بنا مردم می

 مسجد جایز است یا خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که مسجد بر اثر زلزله  شود یگرفت چنین فهمیده م  که شفاهاً انجام از تحقیقاتی
تخریب شده است و بین جاي در نظر گرفته شده و جاي مسجد منهدم شده چندان 

کردند االن  اي وجود ندارد بلکه مردم همان طوریکه قبالً از این مسجد استفاده می فاصله

ا من من يعمر مساجد اهللا فانهو «:  که قول خداوند کنند لذا بنابر  توانند استفاده هم می

کنند بهتر است و موجب اجر  اگر همان مسجد منهدم شده را از سر نو بنا  .»تقوي القلوب
 باشد. کثیر می  و ثواب

کنند باز هم جایز است ولی مسجد قبلی و جاي   جاي دیگري مسجد درست و اگر در
 که خالف  کنند و براي چیز دیگري  ماند و باید آن را حفاظت آن تا ابد بحکم مسجد می

 حرمت مقدسات باشد استفاده نکنند.

 يف البحر:و

وقال أبو يوسف: هو مسجد أبداً إىل قيام الساعة ال يعود م�اثاً وال �وز نقله ونقل ما «
كذا يف احلاوي القديس. و�  ،هل إىل مسجد آخر، سواء اكنوا يصلون فيه أو ال وهو الفتوى

يف فتح القدير قول أيب يوسف بأنه املجتيب: وأ�رث املشايخ ىلع قول أيب يوسف، ورجح 
 ].3/406 :محتارـرد ال. 2/272 :البحر الرائق[ .»األوجه

 علم بالصواب أاهللا و
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 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه11/11/1413دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 فروختن مال موقوفه 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
د دو باب منزل را با یک باغ در حضور علماء و چند نفر دیگر اعالم زید از امالك خو

که در  دارد که اینها وقف هستند و از هر دو منزل بمنظور حوزه علمیه استفاده شود می
 و درآمد باغ مال طالب آن مدرسه باشد. آنها درس و تدریس شروع شود.

ستفاده شخصی ننموده است چنانکه پس از این اعالم زید هرگز از موقوفات یاد شده ا
و چون زید در جوار باغ مذکور سه باغ دیگر داشته است محصوالت آن همراه با 

درآمد آنها را بمنظور ثمره باغ   4/1شده که واقف  هاي زید برداشت می محصوالت باغ
نموده و پس از گذشت چند سال زید قضیه وقف را از  موقوفه به حوزه علمیه واگذار می

که  کند فروشد و مبلغی از قیمت آن را قبض می ها را می رد و یکی از منزلب خاطر می
که این منزل  کند ) اعالم می که فرزند واقف است ناگهان یکی از شاهدان قضیه وقف (

اید،  همان منزل وقفی است که شما در حضور فالن عالم در فالن تاریخ وقف نموده
گوید:  رود و می آورد و نزد خریددار می ر میچنانکه زید بالفاصله قضیه وقف را به خاط

خواسته است که قضیه وقف  آورد وچون می . و دالیل و بهانه دیگري می بیع فسخ است
 و مشتري از فسخ معامله انکار کند خالی از ربا باشد مساله را براي خریددار مطرح نمی

 کند.  می
 ر؟ آیا طبق استفتاء فوق معامله مورد بحث صحیح است یا خی

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که زید منزل و باغ را براي مدرسه وقف نموده و متولی براي   در صورت مذکوره
اي که بعد  اند و معامله ، منزل و باغ از ملکیت واقف خارج شده وقف تعیین کرده است
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که بر وقف نمودن گواه  لو اینکه مدعی وقف نباشد، بشرطی انجام داده باطل است و
 باشد. موجود

من سيع يف نقض ما تم من جهته  «  : حکم مذکور بظاهر اگرچه خالف یک اصل فقهی

باشد لکن اصل مذکور مستثنیاتی دارد و یکی از آنها مسئله مطروحه  می »فسعيه مردود
 باشد.  می

 فی الرد:و

تصح  كنت وقفتها أو قال وقف يلٌع لم مشرتي من آخر ثٌم اٌديع ا�ـباع داراً ثم باعه ال « 

 . مشرتيـفال �لف ال
ليس مثل فيه وـجر الأولو اقام بيٌنة أو ابرز حٌجة رشعية قبلت فيبطل ابليع و�لزم 

 . للمشرتي حبسه باثلمن
ملك ـن �رد الوقف ال يز�ل ال: باع داراً ثم برهن أنه وقف ال تقبل أل قال يف الفتح

مصنف هناك يف متنه ـبه ال جزمرهن أنه وقف �كوم بلزومه يقبل وخبالف االعتاق ولو ب
 .  القضاءن يقول عليه يف االفتاء وأقال يف رشحه هنا ينبيغ و

�وه مفيت به من انه يتم بلفظ الوقف وـقول االمام اما يلع ال هذا انما ينايف ىلعل ط وقا
�عد اكن يف احليات و موت أوـال ىلإاكن مضافاً  ذاإيضاً أفال يلع ان الوقف يلزم عند االمام 

 ].3/413 :محتارـرد ال[ . ». انت� موتـال

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ش.ه22/9/1347دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

به  ا ر آن توان آن می بعد از /مسجد را به مسجد منضم کردن مکان موقوف بر
 حالت قبلی برگرداند

 :  ذیل فرمایند علماي دین در مسائل چه می
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اند بعد از آن تخریب و جزء مسجد قرار  هاي مسجد وقف بر مسجد بوده دکان  -1
 کار درست است؟  اند، آیا این داده شده

 گرداند؟) بر بصورت دکان به حالت قبلی ( را توان آن آیا می  -2

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

توان به مسجد  ی. چون زمین مملوك را در صورت نیاز م جایز و درست است  -1ج
که حکم الحاق زمین مملوك دیگران چنین است بطریق اولی  کرد پس وقتی  منضم

 کرد.  که بر خود مسجد وقف شده است به مسجد ملحق  توان زمین و دکانی می

 ويف الدر: 

 .» عمادية. درر و كرهاً  انلاس بالقيمة جبنب مسجد ضاق ىلع حانوت ودار و  تؤخذ ارض  «

 يف الرد:و

جبنبه مسجد وـولو ضاق ال ) ط داراحياء الرتاث 5/445(  : يف الفتح »رضأتؤخذ «:  وهلق«

عن  )5/256( ابلحر زاد يف   ه�دخل فيه أه أو حانوت جاز ان يؤخذ وأرض وقف علي

لو�نت وقفاً  مسجد يفيد آنهاـال ي ىلعأ : وقف عليه تقييده بقوهل: بامر القايض و اخلانية
مسجد هللا ـن الأل  و�كرهاً يفيداجلواز باأل مملو�ةـخذ الأجواز  غ�ه لم �ز ل�ن ىلع

،  منصف يف رشحه هذا القيد و�ذا يف اجلامع الفصول�ـالوقف كذلك وذلا ترك الو تعاىل
 ].کویته 3/421 :محتارـرد ال[ . » تأمٌل 

 توان آن را به حالت قبلی برگرداند. ، می بله .2ج 

 البحر:   ويف

 فيه سن� صٌ� مسجد مسجداً وـال موقوف ىلعـم�ل الـذا جعل الإمسجد ـمتو� ال «
ان جعله مسجداً ال يص� متو� وـأعيد م�ًال مستغًال جاز ألن الثم ترك الصالة فيه و

 ].هبامش اهلندية 3/291: كذا يف اخلانية ،5/248 :البحر الرائق[ . » مسجداً 

 واهللا اعلم بالصواب
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 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه7/11/1417فتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان داراال

 بقاء مسجد تا ابد بر مسجد بودن و حفظ و حراست

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه میآن
مسجدي قدیمی بنابر گذشت زمان و بارندگی آسیب دیده است ولی بر حال خودش 

ن نماز خواندن همه  اتوانیم بجاي آن مسجد دیگري در جائی که امک قائم است آیا می
 اي باشد، بنا کنیم یا خیر؟ نمازگذاران را داشته باشد و اطرافش هم مدرسه

با مسجد قدیمی  ،تمام نمازگذاران را ندارد  گنجایش  که مسجد قدیمی در صورتی
 چکار باید کرد؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

عایت شود فقط مسجد تا ابد بحال مسجدیت خود باقی است و احترام آن باید ر
کرد که خالف حرمت و شان مسجد نباشد، مثل  اي توان از مسجد قدیمی استفاده می

 . اسکان دادن مسافران و یا آموزش قرآن و تعلیم اطفال

 يف الدر:و

قيام الساعة  ىلإابداً   اثلا�� عنه يبيق مسجداً عند االمام واستغولو خرب ما حوهل و«
 .»�ه يفيت حاوي القديسو

 الرد:ويف 

و مع بقائه اعمراً و�ذا لو خرب وليس هل ما يعمر به ي ولأ »حوهل ما  خرب ولو«:  قوهل « 

 ].ط کویته3/406 :محتارـرد ال[ . »خر قد استغ� انلاس عنه بلناء مسجد آو

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه21/1/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 هاي مسجد  اجرت گرفتن از دستشوئی

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
که جهت قضاي حاجت   مسجدي چند توالت دارد و یکنفر آنجا نشسته و از هر نفري

دارد و نصف دیگررا بر امام  میگیرد و نصف مبلغ مذکور را خود بر  کمی می  رود مبلغ می
 نماید. ج میو مصالح و ضروریات مسجد خر  و موذن

 بفرمایید که کسب مذکور حالل است یا خیر؟
دارند در حالیکه برکه از آن   در صورت حالل بودن براي امام و مؤذن جایز است

ها حقوق  که از پول توالت کنند ، امام و مؤذن را تحقیر می بعضی افراد مطلع مردم
 گیرد؟  می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ت گرفتن جایز است و شرعاً اشکالی ندارد زیرا که هاي مسجد اجر از دستشوئی
گرفتن اجرت  باشند و اجاره دادن اشیاء موقوفه و مسجد و متعلقات آن از اموال وقف می

 .  است بر آنها جایز

مثل فال ـ�وجر باجر الو«فرماید:  در مورد اجاره دادن وقف می »تنوير االبصار«و در 

 ].3/436 :لردمختار مع اـالدر ال[. »قل�وز باأل

 : يف التنقيح عن الفتحو

 ].2/108 :تنقيح الفتاوي احلامدية[ . »و اكرثأمثل ـان اجارة الوقف ال جتوز اال بأجرة ال «

باشد و  ها جایز است لذا اجرت آن حالل می و چونکه اجرت گرفتن از دستشوئی
 .ص دهدرا به امام و مؤذن اختصا که مبلغی از آن  براي متولی شرعاً جایز است

 ويف البحر: 

مس� يف زماننا بالشعائر ولم أره إال يف ـالسادسة يف بيان من يقدم مع العمارة وهو ال«
احلاوي القديس قال: واذلي يبتدأ به من ارتفاع الوقف عمارته رشط الواقف أو ال، ثم ما 
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م مدرس للمدرسة يرصف إيلهـهو أقرب إىل العمارة وأعم للمصلحة اكإلمام للمسجد وال
 ].5/213 :البحر الرائق[ . »مصالحـإىل قدر كفايتهم، ثم الرساج والبساط كذلك إىل آخر ال

شوند و اگر آنها  هکار میو تحقیر خبره مردم امام و مؤذن مسجد را جایز نیست گنا
کمک نمایند تا  خواهی دارند از جیب شخصی خودشان امام و مؤذن راقصد خیر

 ضروریات آنها بر آورده شود. 
 علم بالصوابأاهللا و

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه13/2/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 استفاده از وسایل مسجد براي جماعت تبلیغ 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
که از   ورزند، آیا براي آنها جایز است برادران جماعت تبلیغ در مساجد سکونت می

که بدون اجازه   نوشته است 12/267:  سجد استفاده کنند؟ در فتاواي محمودیهآب و برق م
 باشد.  متولی و واقفین جایز نمی

 لطفاً نظر شرعی را در این مورد مرقوم فرمایید. 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

مسجد جهت تأمین ما یحتاج آن  که اموال شود در مورد سؤال باال عرض می
کمک  که ظاهراً واقفین و گردد  باید در همان جهت مصرفگردد و   آوري می جمع

که بر   اند و براي متولی و سرپرست مسجد جایز نیست را کرده کنندگان نیت و اراده آن
گاهی داللۀ و عرفاً  خالف قصد و اراده آنها خرج نماید و اجازه واقفین گاهی صراحتاً و

 باشد. می
اند  را ممنوع قرار داده ه فقهاء متقدمین آنک شود چنانکه در بعضی مسائل مشاهده می

 اند. را جایز قرار داده اي دیگر بنابر عرف و رسم مردم منطقه آن اما عده
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که از اموال وقف   اند که براي متولی و سرپرست مسجد جایز نیست مثالً فقهاء نوشته
مرمر و ، سنگ  شده در و دیوار مسجد را تزئین نمایند به اصطالح دیگر رنگ و روغن

 آجر سفال وغیره نمایند. 

 فرماید:  می »مختارـالدر ال«در  /عالمه حصکفی

نه إماء ذهب لو بماهل احلالل ال من مال الوقف فوال بأس بنقشه خال �رابه جبص و «
 ].1/486 :مختار مع الردـالدر ال[ . »فعل انلقش أو ابلياضحرام وضمن متويله ل

میان است زیراکه در ا بنابر عرف جایز قرار دادهر آن /کشمیري  اما عالمه انورشاه
دهد یا در صورت انجام دادن  می کارها را خود واقف انجام  که این نوع  مردم رایج است

مطلب فوق را در شرح ترمذي به عبارت زیر آورده  /دارد . عالمه بنوري او را باز نمی
 . است

ن  وانلقش يف هذا العرص والواقفو ما راج هذا الزت��ـ: ل » الكشم�ي «قال الشيخ  «
يضاً من غ� ان أذلك من مال الوقف  ال ينهون من يفعل فيجوز ىلعانفسهم يفعلون ذلك و

 ـيضمن ال
ٌ

 ].3/302 :معارف السنن[ . »متو�

اند، چراغ و المپهاي مسجد نباید در تمام شب روشن بماند اما در  فقهاء نوشته
اشد و واقفین از آن اطالع دارند و از آن منع ب  که رسم و عادت مردم چنین جاهایی

 . ، مانند مسجد الحرام و مسجد النبی و بیت المقدس کنند جایز است نمی
 فرماید: کنز می  عالمه ابن نجیم در شرح

لك الليل اال  ال باس بان يرتك فيهبيته و ىلإمسجد ـن �مل رساج الأمتو� ـليس لو «
مسجد ـالو مسجد انليبمقدس وـسجد بيت اليف موضع جرت العادة فيه بذلك كم

 :البحر الرائق[ . »كما جرت العادة به يف زماننا  لك الليل  و رشط الواقف تر�ه فيهأاحلرام 

5/350.[ 
که جماعت دعوت و تبلیغ مشغول خدمت هستند مردم   خالصه اینکه در مناطقی

کنند باز هم به  ستفاده میخوابند و از وسائل مسجد ا که آنها در مسجد می اطالع ندارند
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 که اذن از طرف شود کنند و هیچ اعتراضی ندارند از این فهمیده می کمک می مساجد
چه صراحۀً نیست اما داللۀً و عرفاً و عادةً است و اگر واقفین واقفین و امداد کنندگان اگر

تر کنند بیش برادران جماعت تبلیغ استفاده می که مال وقف شده آنها را خبر بشوند
 کنند.  کمک بیشتري می شوند و خوشحال می

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه12/1/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 وسائل حوزه را به دیگران عاریه دادن 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
، کلنگ و فرغون و  ه را از قبیل بیلآیا مسئولین مدرسه اجازه دارند که وسائل حوز

 ر عاریه بدهند یا خیر؟  غیره به مردم بیرونی به طو

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

وسائل و کاالهاي مدرسه از اموال موقوفه هستند لذا مسئولین اجازه ندارند که آنها را 
ین طور منقول به افراد بیرونی عاریه بدهند و از حکیم االمۀ موالنا اشرفعلی تهانوي هم

 .1/90و حسن العزیز:  194 : ظات اشرفیه ص نقالً عن ملفو 1/203 : كام يف حتفة العلامء  است

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه11/7/1418میه دار العلوم زاهدان دار االفتاء حوزه عل

سجد/ جایگزین شدن مسجد جدید بجاي مسجد قدیم / انجام کار تعلیم در م
 جاري نمودن موقوفات مسجد قدیم به حساب مسجد جدید

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می
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مسجد قدیمی در کنار روستا قرار دارد و اکنون عمالً متروك گردیده و بجایش   :الف
تواند جایگزین مسجد قبلی  ید می . آیا این بناي جد مسجد جدیدي احداث شده است

 قرار گیرد؟
کار عمومی دیگري  هیم یا توانیم مسجد قدیم را مکتب تعلیم و تعلم قرار بد یا میآ : ب

 در آن انجام بگیرد یا شهید شود؟ 
 ؟ توان در حساب مسجد جدید گذاشت آیا موقوفات مسجد قدیم را می : ج

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 تواند جایگزین مسجد قدیم قرار گیرد. می  ید جد ، مسجد : بله الف
ماند لذا شهید  ، تا ابد مسجد باقی می : جایی که یک مرتبه مسجد قرار داده شده ب

البته  ،شان مسجد است انجام نگیرد کاریکه خالف کردن مسجد قدیم درست نیست پس
که قابل نقل هستند  خود مسجد درس و تعلیم انجام دهند و اشیاء جزئی را توانند در می
 کنند.  منتقل  توانند به مسجد جدید می

 توانند بحساب مسجد جدید بگذارند.  : موقوفات مسجد قدیم را می ج

 يف الدر:و

ولو خّرب ما حولـه واْستغ� عنه يبىق َمْسجداً عند اإلمام، واثلا� أبداً إىل قيام «
ملك) أي ملك ابلا� أو ورثته (عند ـ(واعد إىل ال» حاوي القديس«الساعة (و�ه يفىت) 

ينقل إىل َمْسجد آخر بإْذن القايض (ومثلـه) يف اخلالف الَمْذكور  �مد) وعن اثلَّا�
كذا (الر�اط وابلرئ إذا لم ينتفع بهما ا، و)(حشيش الَمْسجد وحرصه مع االْستغناء عنهم

قْرِب مسج
َ
�اط وابلرْئ) واحلوض (إىل أ د أو ر�اط أو برئ) أو فيرصف وقف الَمْسجد والِرّ

 .  »حوض (إيله)

 يف الرد:و

مسجد وما حوهل وتفّرق انلاس عنه ال ـحيُث قال: ولو خرب ال» اإلِْسعاف«به يف جزم «
يعود إىل ملك الواقف عند أيب يوسف، فيباع نقضه بإذن القايض و�رصف ثمنه إىل بعض 
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 مساجد .....ـال
مذكور�ن يف جواز انلقل بل فرق ب� َمْسجد أو ـمشايخ الـواذلي ينبيغ متابعة ال

إلمام أبو شجاع واإلمام احللوا� و�ىف بهما قدوة وال سيما يف زماننا حوض، كما أفىت به ا
متغلبون ـفإَنّ الَمْسجد أو غ�ه من ر�اط أو حوض إذا لم ينقل يأخذ أنقاضه اللصوص وال

كما هو مشاهد، و�ذلك أوقافه يأ�لها انلظار أو غ�هم، و�لزم من عدم انلقل خراب 
 ].3/407 محتار:ـرد ال[ . »إيلهمحتاج إىل انلقل ـالَمْسجد اآلخر ال

 ].5/250 :البحر الرائق[ . »مسجدـ�وز ادلرس يف الو «

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه1/12/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 استبدال وقف 

 : رمایند علماي دین در مسئله ذیلف چه می
یک منزل معمولی قرار دارد براي سکونت امام مسجد   آن مردم نوبندیان زمینی که در

را به کرایه داده و  اند اکنون امام به این منزل نیازي ندارد، متولی مسجد آن وقف نموده
کنار منزل شخصی دیگر قرار  کنند چون این منزل در اجرت را به نفع مسجد خرج می

آن زمین دیر در جاي دیر  دارد و آن شخص حاضر است این منزل را بخرد یا به جاي
کار جواز   وقف نموده و زمین و منزل قبلی را خودش تصاحب و استفاده نماید آیا این

 دارد یا خیر؟
که فروش منزل و یا استبدال آن یا منزلی دیگر بیشتر به نفع مسجد باشد،   در صورتی

 ؟ حکم شریعت چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

  . استبدال وقف درست نیست
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»  ر�عأال يف إال �وز استبدال العامر  : « ديلله ما جاء يف الرد حتت قول الشارح«
ْحسن صقعاً، فيجوز ىلع قول أيب  

َ
منهاالرابعة: أن يرغب إ�سان فيه ببدل أ�رث غلة وأ

يف كتابه إجابة » انلَّهر«قال صاحُب ». اهلداية«يوسف، وعليه الفتوى كما يف فتاوى قارىء 
ائل: قول �عة: » اهلداية«قارىء  الَسّ والعمل ىلع قول أيب يوسف معارض ما قاهل َصْدر الرَشّ

�ن ال نفيت به، وقد شاهدنا يف االستبدال ما ال يعّد و�ىص فإَنّ ظلمَة القضاة جعلوه حيلة 
إلبطال أوقاف الُمْسلم� .... قال العالَّمة ابل�ي بعد نقله أقول: و� َ�تْح القدير ... اتفق 

م�ن أن يؤخذ بثمنه ما هو خ� منه مع كونه منتفعاً به، فينبيغ أن ال �وز، ألَنّ أنه أ
موجَب ـالواجَب إبقاء الوقف ىلع ما اكن عليه دون ز�ادة، وألنَّه ال موجب تلجو�زه، ألَنّ ال

ط و� اثلا� الرضورة، وال رضورة يف هذا إذ ال جتب الز�ادة بل نبقيه كما اكن  يف األول الرَشّ
 .ها

واب اـأقول: ما قاهل هذا ال ره العالَّمة . الكم ابل�ي. وهذا ما حرهمحق هو احلق الَصّ
 ].ط کویته3/427 :محتارـرد ال[ . »القنايل كما قدمناه

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه10/11/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ي قبرستاننماز در مسجد بنا شده رو

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
آیا نماز خواند در مسجدي که روي قبرستان بناء شده است درست است یا خیر؟ لطفاً 

 در این مورد نظر احناف و شوافع را بیان دارید. 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 فرماید: می / مه ابن عابدین شامی عال

 ].1/667 :محتارـدر ال[ . » ابلناء عليهاً �وز زرعه وميت وصار ترابـذا ب� الإ« 
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 :  قال العيني يف رشح البخاري

: قال ابن قاسم لو ان  ؟ قلت مسلم�ـقبور ال مساجد ىلعـيب� ال  فان قلت هل �وز ان «
مقابر ـن الذلك ألقوم عليها مسجداً لم أر بأساً و مسلم� عفت فب�ـمقربة من مقابر ال

استغ� ذا درست وإأن يملكها ف حدمسلم� دلفن موتاهم ال�وز ألـال وقافأوقف من 
مسلم� ـوقاف الأمسجد ايضاً وقف من ـال  نمسجد ألـال ىلإعن ادلفن فيها جاز رصفها 

 ].4/179 :عمدة القاري[ .»هذا واحد حد فمعناهها ىلعال �وز تملكه أل

که   رست است بشرطیاز این عبارت واضح گردید که بناء مسجد روي قبرستان د
 قبرستان کهنه شده و آثار آن از بین رفته باشد.

 . و از نظر فقه شوافع نیز بناي مسجد بر قبرستان جایز است

 : يف فتاوي ابن حجر اهليتمي الشافعيو

�صح دفون سواء اعرفت قبورهم أم ال؟ وموات مأرض اليت فيها هل يصح بيع األ «
 وقفها مسجداً أم ال؟

ادلفن فيها اما  ، يصح ابليع مطلقاً الماكن االنتفاع بها مع وجود : نعم فاجأب بقوهل
الوه فيما لو كما ق حيث صح ابليع صح الوقفبالفارغ فواضح واما غ�ه فبعد االنمحاق و

خل االشجار خبالت ما لو وقفها  تد الوقف ارضاً مسجداً وفيها اشجار فانه يصح الوقف و
 ].3/277 :الفتاوي الكربي[ . »غ� مسجد فان االشجار تدخل

 : شايفمنهج يف فقه االمام الـرشح ال اجلمل عىل  يف حاشيةو

ذ إمسجداً ة بعد اندراسها مقربة للمسلم� و�وز جعل مقربة اهل احلرب أو اذلمو«
 اكن كذلك. السالممسجده عليه الصلوة و
ة أو مقربة كنيسة و�يع  اكن  مسجد يف موضعـ�وز بناء الو / قال االمام انلووي

اكن  ان مسجد رسول اهللا ذا اصلح ترابها. فقد ثبت يف الصحيح� عن أ�سإدرست 
كذا يف فتح  ،2/180 :/المجموع شرح المهذب للنووي[ . » مرش�� فنبشتـفيه قبور ال
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 ]./الباري للعسقالين

 واهللا اعلم بالصواب

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه26/11/1418دان داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاه

 کند  ، واقف وفات می قبل از بناء در زمین

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
قبل از ساخت مسجد فوت  شخصی قطعه زمینی را براي بناء مسجدي وقف نموده و

 .کرده ا ست
 گیرد؟   باشد یا به ورثه تعلق می حال زمین مذکور از مسجد می

 باجلواب باسم ملهم الصوا

اند از ملک واقف  در صورت مذکور وقتیکه زمین را براي بناء مسجد وقف نموده
اش  این پس از وفات واقف ورثهاوقاف مسلمین داخل شده است بنابرخارج شده و در 

 در آن حقی ندارند و مسلمانان باید درآنجا مسجدي بسازند.
که به محض  اند فتوي داده /اهللا مطابق قول امام ابویوسف مچنانکه فقهاء رحمه

 گیرد.  ، مسجد قرار می جا را مسجدي قرار دادم بگوید من این  اینکه شخصی
اند: اگر جایی براي مسجد تعیین شده و قبل از بناي آن، اگر شخصی  و نیز فرموده

که قبل از  شود . لذا از این معلوم می اي وقف نمود وقفش درست است براي مسجد شیی
 .  جد وقف شده است حکم مسجد را گرفته است، زمینی که جهت مس بناء

 يف الدر: و

مص� بالفعل و�قوهل جعلته مسجداً وقيل ي�يف ـالمسجد وـ�زول ملكه عن الو «
 .» جعله يف اخلانية ظاهر الروايةواحد و

 : لرد حتت قول احلصكفي يف او
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ادلر والوقاية منتيق وقدم يف اتلنو�ر وـ� ادلر ال) و المام الصالة فيهارشط �مد وو («
 .  »علمت أرجحية يف الوقف و القضاءيوسف و يبأغ�ها قول و

 يف الرد:و

قد علمت ملتيق وغ�هما وـالاكلك� و متونـعليه الو »وجعله يف اخلانية«:  قوهل «

اكيف احلا�م فهو ظاهر الرواية  عليه اقترص يفيضاً وأصححه يف اخلانية ول وتصحيح األ
 ].1/748 :منتقي هبامش جممع االهنرـكذا يف الدر ال 3/405 :محتارـرد ال[ .» يضاً أ

 : يف الشاميةو

مسجد هيأ  لو وقف ىلع موقوف عليه ح� الوقف حىتـيضاً وجود الأال �رشط و «
 ].3/395 :محتارـرد ال[ .  »كما سيأيت ماكنه قبل أن يبنيه فالصحيح اجلواز

 : /محتار للرافعيـرد ال مختار عىلـيف التحرير الو

يس �رشط كما هو ظاهر ماكن لـء ال ) تهي هيا ماكنه مسجد لو وقف ىلع د: حت قوهل «
 ].1/76 :الرد مختار عىلـالتحرير ال[ . ».... موقوف عليه الخـال �شرتط وجود ال: و من قوهل

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه23/8/1418داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 / مسجد قدیم را به مدرسه تبدیل کردن  شهید کردن مسجد قدیم

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
کرده  شود، مسجد قدیم شهید مسجد کهنه که در کنارش مسجد جدیدي ساخته می

 شود یا خیر؟
) استفاده شود و یا اینکه  س درس و غیره (کال از مسجد سابق براي ضروریات مسجد 

 ؟  الزمی است  ) نماز جماعت عبادت د سابق (در مسج
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

ماند اما از  مسجد سابق به همان حالت قبلی بماند زیرا مسجد براي همیشه مسجد می
که تعلیم و تعلم از مقاصد  آن براي کالس درس و تعلیم استفاده نمایند اشکالی ندارد زیرا

 باشد.  مسجد می

 : يف البحر الرائقو

مسجد آخر  ىلإنقل ماهل ال يعود م�اثاً وال �وز نقله و بو يوسف هو مسجداً ابداً أقال  «
 مشايخ ىلعـ�رث الأمجتيب وـ ال� كذا يف احلاوي و و ال وهو الفتويأاكنوا يصلون فيه  سواء
، 5/272 :البحر الرائق[ . »وجهيوسف بأنه األ يبأرجح يف فتح القدير قول يوسف و يبأقول 

 ].ط بیروت271
 فرمایند: می /حضرت عالمه مفتی محمد شفیع

که متعلق به مسجد است در آنها تدریس علوم دینی و تعلیم قرآن   مسجد و مکانی

.  »مسجدـصد ال اتلعلم من مقاان اتلعليم و «: كام ورد يف احلديث الصحيحدرست است 

 ].811ص :مفتنيـامداد الة، مشكو[

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه - خدا نظر
 .قه7/11/1417دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 هاي داخل حوزه ، بر مسجد به اتاق انتقال قرآن وقفی

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
هاي خویش ببرند یا  توانند قرآن موقوفه مسجد را جهت تالوت به اتاق آیا طالب می

 خیر؟ 

 الصواب اجلواب باسم ملهم

که وقف مسجد است به خارج از مسجد جهت استفاده ممنوع   بیرون آوردن قرآن
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 شوند. کلٌی طالب هم شامل می  که در این حکم  است

 مختار:ـيف الدر الو

فإن وقفها ىلع ُمْستحيق وقفه لم �ز نقلـها و�ن ىلع طلبة العلم وجعل مقّرها يف «
   ل تردد.خزانته اليت يف ماكن كذا فيف جواز انلق

. ومفاده أنه ع� ماكنها »نهر«وال سيما إذا اكن انلاقل ليس منهم . » لم �ز نقلها«قوهل:  

 .بأن ب� مدرسة وع� وضع الكتب فيها النتفاع ساكنها
اذلي حتصل من الكمه �نَّه إذا وقف كتباً وع� موضعها  »فيف جواز انلقل تردد«قوهل:  

لم �ز نقلها منه ال هلم وال لغ�هم، وظاهره أنه ال �ل  موضع،ـفإن وقفها ىلع أهل ذلك ال
 لغ�هم االنتفاع بها.

و�ن وقفها ىلع طلبة العلم، فللك طالب االنتفاع بها يف �لها، وأما نقلها منه ففيه تردد 
مصحف ىلع ـمن حاكية القول�، من أنه لو وقف ال» اخلالصة«ناىشء ما قدمه عن 

وقيل: ال �تص  ،هله قيل يقرأ فيه: أي �تص بأهله املرتددين إيلهالَمْسجد: أي بال تعي� أ
و�يق ما لو » القنية«به أي فيجوز نقله إىل غ�ه وقد علمت تقو�ة القول األول بما مَرّ عن 

مدرسة ـعمم الواقف بأَنّ َوْ�َفُه ىلع طلبة العلم لكنه رشط أن ال �رج من الَمْسجد أو ال
بريوت دار الكتب العلمية كذا يف .ط 6/558: مختار هبامش الردـالالدر [ . »كما هو العادة،

 ].12/296 : فتاوي حمموديهو  6/407 :احسن الفتاوي

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 فروش مسجد قدیم براي مسجد جدید 

 :  فرمایند علماي دین درمسئله ذیل چه می
یکی قدیم و دیگري جدید) آیا فروختن مسجد قدیم  روستائی داراي دو مسجد است (
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 درست  مسکونی  منزل   به مسجد قدیم  نمودن  نیز تبدیل  و مسجد جدید  جهت مصارف
 خیر؟  یا  است 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

هیچ  ماند و فروختن آن به گرفت براي همیشه مسجد می که یکبار مسجد قرار زمینی
 باشد. عنوان جایز نیست و تبدل آن به منزل مسکونی نیز شرعاً درست نمی

 يف البحر:و

 ىلإال �وز نقل ماهل قيام الساعة اليعود م�اثاً و ىلإبداً أبو�وسف هو مسجد أقال و«
مجتيب ـ� الو ال وهو الفتوي كذا يف حاوي القديس وأاكنوا يصلون فيه  مسجد آخر سواء

البحر [ . » وجهيوسف بأنه األ يبأرجح يف فتح القدير قول يوسف و يبأقول  ىلعمشايخ ـ�رث الأ

 ].5/251 :الرائق

   : يضاً أيف البحر و

 :البحر الرائق. [» مسجد أو فنائهـمسجد أن يب� حوانيت يف حد الـال �وز لقيم الو«

5/249.[ 

بلحر الرائق محتار، اـكتاب وقف رد ال مساجد منـحاكم الأمسألة يف ـتفصيل الو«
 .»مسجدـآخر احاكم ال ىلإ 758 :مفت� من صـامداد الو

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه9/4/1419داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

هاي مسجد و اموال  وقفی بودن اسباب و وسایل مساجد / تصرف در فرش
 موقوفه

 :  یلفرمایند علماي دین در مسائل ذ چه می
 ؟  ها و امثال آن از اموال موقوفه هستند یا نه سایل مساجد از قبیل فرشآیا اسباب و  -1
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کسی   هاي آن برداشته و به هاي یک مسجد از فرش کسی از مقتدي  آیا جایز است  -2
 بدهد؟ 

 ؟ آیا در اموال موقوفه تصرف شخصی جایز است یا نه  -3

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 و وسایل مساجد از قبیل فرش و غیره جزء اموال موقوفه هستند.  اسباب  -1

 : رشحهجاء يف التنوير و

س و«
ْ
قدوم) بل كما صَحّ أيضاً َوْ�ُف لِكّ (منقول) قَْصداً (فيه تعامل) للنَّاِس (كفأ

ن اتلعامل يرتك به القياس جنازة و ثيابها ومصحف و�تب ألودراهم ودنان� وقدر و
كثياب   ، خبالف ما ال يتعامل فيه فهو عند اهللا حسن  سلمون حسناً مـآه ال حلديث ما ر

 .»اختيار ىعليه الفتوومتاع وهذا قول �مد و

 لرد: ا  ويف

منقول، ألَنّ من ـفإَنّ القياَس عدم صحة وقف ال »ألن اتلعامل يرتك به القياس«قوهل: «
، هو »اتلحر�ر«عن » ْحرابلَ «منقول ال يدوم واتلعامل كما يف ـرشط الَوقْف اتلأبيد، وال

�رَث اْستعماًال قوهل: 
َ
 »لك منقول قصداً «متعارف قوهل: ـمنقول الـأي جواز وقف ال »وهذا«األ

الح  ِة َوقْف الِسّ أما تبعاً للعقار فهو جائز بال خالف عندهما كما مَرّ ال خالف يف صَحّ
أيب يوسف: ال �وز،  والكراع: أي اخليل لآلثار الَمْشهورة واخلالف فيما سوى ذلك، فعند

د: �وز ما فيه تعامل من ال منقوالت، واختاره أ�رث فقهاء األمصار كما يف ـوعند �َمّ
حيح كما يف » اهلداية« ، ألَنّ »الظه��ة«، وهو قول أ�رث املشايخ كما يف »اإلِْسعاف«وهو الَصّ

منقول ُمْطلقاً عند ـجواز وقف ال» الس�«عن » الُمْجىت«القياَس قد يرتك باتلعامل. ونقل يف 
د، و�ذا جرى فيه اتلعامل عند أيب يوسف، وتمامه يف  رد [ .»والَمْشهور األول» ابَلْحر«�َمّ

 ].409، 411، 3/410 :محتارـال

خرید و فروش اموال موقوفه نه بوسیله متولی جائز است و نه بوسیله شخص   -2
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 ي همیشه باشد.که وقف موبد و برا  دیگر، زیرا یکی از شرایط وقف اینست
گردد و در   کننده خارج می  شود از ملکیت وقف که وقف می  در ضمن چیزي

 ،لهذا خرید و فروش اشیاء موقوفه ،شود که بر آنها وقف شده داخل نمی کسانی ملکیت
 .  ، عاریه و امثال آن جایز نیست هبه 

 : جاء يف اهلداية

 ىلع اهللا تعاىل ىلإلك الواقف عنه ف�ول م ح�م اهللا تعاىل عندهما حبس الع� ىلعو «
 :اهلداية مع البناية[ . »ال يورثفيلزم وال يباع وال يوهب و العباد ىلإوجه تعود منفعته 

6/890.[ 

 :  يضاً يف اهلدايةأجاء و

موقوف عليه ال ـلم يدخل يف ملك ال) خرج من ملك الواقف و الوقف ( ذا صحٌ �و«
مالك ـما انتقل عنه �رشط الـكه والنه وملكه لامال  كسائر يتوقف عليه بل ينفذ بيعه

 ].6/899: اهلداية[ .»كسائر امالكه  ولاأل

 ير: يف التنوو

 .  »ال يعار ال يرهن) ال يملك وال يملك و ي الوقفأ ذا تم ولزم (إف «

 يف الرد: و

 لصاحبه (أ »ال يملك«:  قوهل«
ً
ال يقبل اتلمليك لغ�ه  يأ)  ال يملكو ي ال ي�ون ملو�

.  ملكـال يرهن القتضائهما الار وال يعالستحالة تمليك اخلارج عن ملكه و�وه بابليع و
 ].3/402 :محتارـرد ال[ . »درر

 . استفاده شخصی از اسباب و وسایل مسجد جایز نیست  -3

 : ويف اهلندية

 ].1/110 :اهلندية[ . »بيته ىلإمسجد ـال �مل الرجل رساج ال «

 علم بالصواب أاهللا و
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 -عفا اهللا عنه -ا نظر خد
 .قه15/4/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 استفاده از وسائل موقوفه براي موقوفه دیگر یا استفاده شخصی از مال موقوفه

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
فاده توان از آنها در مدرسه است ، فرش داشت آیا می اگر مسجدي بیشتر از مایحتاج

کرد؟ یا هیئت امناي مسجد از آنها استفاده کنند یا آنها را فروخته براي مسجد مصرف 
 کنند؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، اول اینکه  شود مانند فرش و چراغ و غیره اگر در مسجدي از وسائل آن استفاده نمی
واقف برگردانند،  اگر واقف زنده بود آنها را به واقف برگردانند و اگر مرده بود به وارث

اگر وارث نداشت هیئت امناء آنها را بفروشند و براي همین مسجد اگر نیاز داشت خرج 
کنند و اگر نیاز نداشت به مسجد دیگري بدهند یا اینکه آنها را به فقراء و مساکین بدهند 

توانند براي  گروه طالب نیز داخل هستند اما خود هیئت امناء مساجد نمی  و در این
 فاده شخصی ببرند.است

 يف الرد: و

أي احلشيش اذلي يفرش بدل احلرَْص، كما يفعل  »مسجد الخـومثله حشيش ال«قوهل: «
�ليع وىلع هذا حص�  :يف بعض ابلالد كبالد الصعيد كما أخرب� به بعضهم. قال الَزّ

إِىل  الَمْسجد وحشيشه إذا استغ� عنهما يرجع إىل مالكه عند �مد، وعند أيب يوسف: ينقل
ح يف هَمْسجد آخر، وىلع هذا اخلالف الر�اط وابلرئ إذا لم ينتفع بهما ا بأَنّ » اخلانية«. ورَصّ

و�ه علم أن الفتوى ىلع قول �مد يف آالت »: ابلحر«الَفتْوى ىلع قول �مد. قال يف 
يل مراد بآالت الَمْسجد �و القندـ. والهمسجد اـالَمْسجد، وىلع قول أيب يوسف يف تأبيد ال

 ].3/407 :محتارـرد ال[.  »واحلص�
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 :  ويف اهلندية

مسجد عنه ـهل الأاستغ� ذا صار خليقاً وإمسجد ـوذكر ابوالليث يف نوازهل حص� ال «

لم يدع هل وارثاً أرجو ان ال و اكن ميتاً   اناكن الطارح حياً فهو هل و  قد طرحه ا�سان انو
وا به يف رشاء حص� آخر للمسجد عيل فق� أو ينتفإمسجد ـهل الأبأس بان يدفع 

 . »كذا يف �يط الرسخيس  مر القايضأمختار انٌه ال �وز هلم ان يفعلوا ذلك بغ� ـالو

 ].2/458 :اهلندية[

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق .ه24/5/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 آنها بیت الخالء وجود دارد به مسجد هایی که در زیر  الحاق مغازه

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل می چه
که در کنار آن و در طبقه همکفش دو باب مغازه متعلق به مسجد وجود  مسجدي است

توانیم  آیا می ،بیت الخالء قرار دارد ها وضو خانه و دارد در حالیکه در طبقه زیرین مغازه
 ؟ کنیم  نماز اختصاص دهیم و آنها را به مسجد ملحق ها را جهت اقامه این مغازه

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که رد طبقه پائین آنها بیت الخالء وجود دارد،  هائی را که مغازه توانید بنابر ضرورت می
 آنها را به مسجد ملحق نمائید. 

 يف الرد:و

. لم  ة الشحم يف دمشقكما يف مسجد �ل ، هل �وز؟ لو جعل الواقف حتته بيتاً للخالء «
 . » مصاحله جاز. تأملـكتاب الوقف انه لو جعل حتته رسداباً ل  ، نعم سيأيت متناً يف ره رص�اً أ

 ].786:2/683ؤال س مفتنيـكذا يف امداد ال 1/485 :محتارـرد ال[
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 علم بالصواب أاهللا و

 عفا اهللا عنه  -خدا نظر 
 .قه7/11/1417دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

استفاده امام از وسائل مسجد در منزلی که امام در آن ساکن است و از مال 
 مسجد بنا شده است

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
غیره براي امام مسجد که در آن ، فرش و سائل مسجد مثل المپ برقیآیا استفاده از و

 جایز است یا خیر؟،  کند و از بودجه مسجد بنا شده است زندگی می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

تواند از منزلی که مربوط به مسجد است و براي امام در  همانگونه که امام مسجد می
تواند از وسایل اضافی مسجد مثل المپ  گرفته شده استفاده نماید، در صورت نیاز می نظر

دهند  آنچه به مسجد میکه مردم اطالع دارند   و غیره استفاده کند خصوصاً در این زمان
 کند. امام مسجد نیز از آن استفاده می

 يف الرد:و

امامه أو مؤذنه  ىلإاالخر العمارة و حدهما ىلعأمسجد، ـال بأن وقف وقف� ىلع «
مرسوم للحا�م ادلين ان يرصف من فاضل وقف ـمؤذن ال �ستقر نقله الـالواالمام و

اكن   ان  محلةـتصواب اهل الصالح من اهل المؤذن باسـاالمام و ال ىلإالعمارة مصالح وـال
رد [ . »ذلك �صل بما قلنا. حبر عن الزباز�ةن غرضه احياء وقفه والوقف متحداً أل

 ].3/408 :محتارـال

 :  فيهو

ي من غلته عمارته رشط أاذلي يبدأ من ارتفاع الوقف : و و� احلاوي القديس «
مدرس ـالاكالمام للمسجد و  م للمصلحةاعالعمارة و ىلإالواقف أو ال ثم ما هو اقرب 
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 . » مصالحـآخر ال ىلإ�ساط كذلك  الكفايتهم ثم الرساج و قدر ىلإللمدرسة يرصف ايلهم 

 ].3/412 :محتارـرد ال[

 علم بالصوابأاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه9/6/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان  

 بقیه نمازگذاران حق بیشتري دارد در امور مسجد متولی از 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
انطورکه مرسوم هم کند و مال ( شخصی زمین متصرف شده خود را به مالئی واگذار می

نماید تا  کار می کند و وقتش را صرف همین کمک از مردم می  آوري ) شروع به جمع است
ها بعضی از  بنا کند و بعد از بناي مسجد و اتاق شود مسجد و چند اتاق اینکه موفق می

آورند و  هاي متعلق به آن را در اختیار خود در می مسجد و اتاق دار هاي سرمایه مقتدي
اند و  کمک کرده  ! مردم ؟ ها را از جیب خود ساخته ادعا دارند مگر مال این مسجد و اتاق

 .  مال فقط آنها را بنا نموده است
، فردي  هاي آن ندارد لذا بدون مشورت امام تصرفی در مسجد و اتاق لذا مال هیچ حق

دهند و مالي بیچاره از نظر مالی  هاي متعلق به مسجد اسکان می را به عنوان موذن در اتاق
 . تر است فقیر و از لحاظ قومی فقیر

؟ موذن را امام باید تشخیص داده و  آیا مالي مذکور حقدار مسجد است یا مقتدیان
که بدون رضایت مالي مذکور ساکن  ؟ آیا ساکن شدن این فرد خاب کند یا مقتدیانانت

 ؟ گناه اند یا شده است جایز است یا خیر؟ و مقتدیان در دخالت کردن ثواب کرده

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 کرده است چه امام باشد یا فرد دیگري متولی مسجد گفته که مسجد را بنا  فردي
ها با وي  باره نصب امام و موذن و تعمیر مسجد اگر مردم محله و مقتديلذا در ،شود می
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کسی حق عزل امام و  اختالف کردند وي در تعیین موذن اولی و صاحب اختیار است و
کنند اصلح و  که کسی راکه مردم براي اذان دادن تعیین می موذن را ندارد مگر در صورتی

 دارترند. پرهیزگارتر باشد در این صورت مقتدیان حق
که وي بانی مسجد  هاي مسجد به امام و متولی تعلق دارد زیرا همچنین اختیار اتاق

 باشد.  می

 : يف التاتارخانيةو

كة يف عمارته هل السأ: رجل ب� مسجداً يف سكة فنازعه بعض  الليث يبأ� فتاوي و«
مختار اٌن ابلا� ـمؤذن يف العمارة ت�لموا فيه قال صدر الشهيد: الـالأو يف نصب االمام و

 : و و يف انلوازل و�أ
ٌ
صلح من ير�د ابلا� فحينئٍذ أاكن القوم ير�دون من هو  ذاإ�ه نأخذ اال

 ].5/863 :التاتارخانية[ . » و�أهم 

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه30/10/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ی مانده مسجد به مدرسه و فقراءمصرف وسایل باق

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل می چه
، درب و  اند مثل آجر، تیر آهن مسجدي تعمیر شده و وسائل قبلی آن باقی مانده

 آیا مصرف اینها براي مدرسه یا براي فقراء جایز است یا خیر؟  ،پنجره

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، پنجره و....بعینه براي مسجد الزم نباشند  مانند درباگر وسایل باقی مانده مسجد 
توان بر اتفاق مسلمین این وسایل را فروخته و بر مسجد صرف نمود و یا به مساجد  می

تر ارسال نمود. صدقه نمودن این وسائل به مدرسه و یا به فقراء درست نیست اگر  نزدیک
 اء اشکالی ندارد. اند که دفع این وسائل به فقر چه بعضی از فقهاء گفته
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 ويف الرد: 

 ىلإتدايع مسجدها هل قر�ة رحلوا وأ: سئل شيخ االسالم عن  � الفتاوي النسيفو «

هل ، هل لواحد أل دورهم ىلإ�نقلونه خشبه و متغلبة �ستولون ىلعـ�عض الراب واخل
 ىلإمساجد أو ـبعض ال ىلإ�مسك اثلمن يلرصفه حلة ان يبيع اخلشب بأمر القايض ومـال
 ].3/407 :محتارـرد ال[ .»: نعم مسجد؟ قالـذا اله

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه26/11/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 حکم استفاده از امکانات رفاهی مدرسه براي مدرس 

:  ی آن از قبیلتواند از امکانات رفاه ، آیا شرعاً می اي است : زید مدرس مدرسه سؤال
 ، پتو، غذا و مسکن استفاده کند؟ لطفاً جواب را مدلل بیان دارید. لحاف

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

استفاده از امکانات رفاهی مدرسه براي مدرس جایز است اما باید با اجازه مدیر حوزه 
 ) باشد زیرا براي مدیر الزم است که مال مدرسه را در جهت مصلحت متولی وقف (

مدرسه صرف نماید و رسیدگی به مدرس از مصالح مهم مدرسه است چون عمارت 
 .  معنوي مدرسه که قیام شعایر آن باشد بوسیله مدرسین برپا است

 فرماید: در جواب چنین سؤالی می /عالمه تهانوي
ء مذکور نفع بین براي مدرسه باشد، جایز است و اگر مصلحت  اگر در استفاده شیی

 ].2/611 :امداد الفتاوي[ . ، درست نیست ن نباشد و فایده آن احتمالی استمعتد به در آ

  و يف الرد:

الوقف  الوقف لو آجر ثم أقال وال مصلحة لم �ز ىلع متو� ىلعـ� االشباه الو  «
 ].3/470 :محتارـرد ال[ .»عدمهامصلحة وـيله الإمنظور ـفال
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 اهللا اعلم بالصواب و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 استفاده متولی یا هیئت امناي مسجد از اموال وقف 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
توانند از موقوفات مسجد براي مسجد یا  آیا متولی یا هیئت امناي مسجد می : 1س 
 اي که جزء آن است صرف نمایند یا خیر؟ مدرسه
 توانند براي مؤذن یا امام مسجد از موقوفات مسجد حقوقی تعیین نماید.  آیا می : 2س 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

ال موقوفه مسجد از مصرف اضافه باشند جایز است که در مصرف  : اگر امو1ج 
مسجد دیگري که مستحق آن است مصرف شوند این اموال موقوفه مدرسه همین حکم را 

 توان به مدرسه مصرف نمود.  ی اموال موقوفه مسجد را نمیدارند اما باید توجه داشت

 مختار: ـالدر ال

 ىلإاحلوض مسجد والر�اط وـابلرئ اذا لم ينتفع بهما فيرصف وقف اللر�اط و و�ذا ا«
 ].3/407 :مختار مع الردـالدر ال[ .» و حوضأاقرب مسجد أو ر�اط أو برئ 

که از سرمایه   د لذا جائز است: امام و مؤذن مسجد چون به مسجد متعلق هستن2ج 
 مسجد براي آنها حقوق تعیین کرده شود.

مسجد ـاكمام ال قرب لعمارتهأ�بدأ من غلته بعمارته ثم ما هو و « مختار:ـو يف الدر ال

 ].3/412 :مختار مع الردـالدر ال[ .»كفايتهم ثم ثلبوته اقتضاء مدرس يعطون بقدرو

 مراجعه شود.] 2/596 : د الفتاويامدا[براي توضیح بیشتر به  20/3/1420

 علم بالصواب أاهللا و
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 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه20/3/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 فروش آالت مسجد براي پرداخت قرض مسجد توسط ناظر و متولی 

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
مدرسه بصورت قرض خریداري شده و مقداري موزائیک براي مسجد با پول 

مسجدهم براي استفاده طالب مدرسه و اهل محله بنا شده است و حال زاید بر نیاز 
تواند آنها را  باشند و دیگر نیازي به آنها ندارد، آیا ناظر و مسئول خریدشان می مسجد می

 ؟  بفروشد و پول مدرسه را بپردازد یا نه
ه ک ، در صورتی غیرهقبیل موزائیک و حصیر و فرش و از شود آالت مسجد آیا اصوالً می

 ؟ شان هم وجود دارد، آنها را فروخت یا نه به آنها نیازي نباشد و خوف تلف

 اجلواب باسم ملهم الصواب

نها نیازي تواند آنها را بفروشد و پول مدرسه را بپردازد چون مسجد دیگر به آ آري می
 نویسند: می /و عالمه شامیشان وجود دارد  نداشته و خوف ضایع شدن

من قبالً فتواي به عدم جواز دادم اما بعد از آن وسایل را افرادي متقلب براي خودشان 
 /، پس مطابق فتوا و نظر امام محمد تصاحب کردند و من از فتاوي خود پشیمان شدم

 . توان آالت و ابزار مسجد را در اینصورت فروخت می
که  حق را داشته که پول مدرسه را به هر نحو در ضمن ناظر و مسئول مدرسه این

ه همان مسئله ترین راه آن است ک ممکن است تصاحب نماید و فروش موازئیک ساده
، قاضی  باشد و با وجود ناظر بر وقف ) می الظفر بالحق(  یابی به حق خویش مشهور دست

سائل فوق واضح تواند در این باره دخالت نماید چنانکه از عبارات فقهی زیر م هم نمی
 . است

َمْسِجِد وََحِشيُشُه إَذا اُْستُْغِ�َ َ�نُْهَما يَرِْجُع  قال الز�ليع « و يف الرد:
ْ
: وىلََعَ َهَذا َحِصُ� ال
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 َماِلِكِه 
َ

ن تهیه و خریداري  از پول آ  در اینجا مالک آن موزائیک ها مدرسه است (إىل

يِب يُوُسَف يَنْتَِقُل إ اند) شده
َ
ِرْئُ إَذا لَْم وَِعنَْد أ

ْ
َ�اُط َوابل ِالِف الِرّ

ْ
 َمْسِجٍد آَخَر وىلََعَ َهَذا اخل

َ
ىل

 .هيُنْتََفْع بِِهَما ا
 : بأن الفتوي يلع قول �ّمد قال يف ابلحر: و به علم أن الفتوي ىلع رٌصح يف اخلانيةو

ت مراد باآلـالو همسجد اـيوسف يف تأبيد ال يبأقول  ىلعمسجد وـقول �مد يف اآلت ال
 ].3/407 :محتارـالدر ال[ . »احلص�مسجد �و القنديل وـال

و�ذلك تعلم فتوى بعض مشايخ عرصنا، بل ومن قبلهم اكلشيخ اإلمام أم� ادلين بن «
ليب والشيخ ز�ن بن �يم والشيخ �مد  عبد العال والشيخ اإلمام أمحد بن يو�س الَشّ

م من أفىت بنقله ونقل ماهل إىل َمْسجد الوفايئ، فمنهم من أفىت بنقل بناء الَمْسجد، ومنه
 آخر. 

َنّ هذا يف الَمْسجد، خبالف حوض و�رئ ور�اط ودابة وسيف بثغر 
َ
نباليل: أ ثَمّ ذكر الرُشّ

ُت: هوغ�ها جواز نقلها ا» اتلاترخانية«وقنديل و�ساط وحص� َمْسجد، فقد ذكر يف 
ْ
. قُل

مذكور�ن يف جواز ـمشايخ الـالل�ن الفرق غ� ظاهر، فليتأمل. واذلي ينبيغ متابعة 
انلقل بل فرق ب� َمْسجد أو حوض، كما أفىت به اإلمام أبو شجاع واإلمام احللوا� و�ىف 
بهما قدوة وال سيما يف زماننا فإَنّ الَمْسجد أو غ�ه من ر�اط أو حوض إذا لم ينقل يأخذ 

ظار أو غ�هم، متغلبون كما هو مشاهد، و�ذلك أوقافه يأ�لها انلـأنقاضه اللصوص وال
محتاج إىل انلقل إيله، وقد وقعت حادثة ـو�لزم من عدم انلقل خراب الَمْسجد اآلخر ال

سألت عنها يف أم� أراد أن ينقل بعض أحجار مسجد خراب يف سفح قاسيون بدمشق 
نباليل، ثَمّ بلغ� أن بعض  موي فأفتيت بعدم اجلواز متابعة للرُشّ

ُ
يلبلط بها صحن اجلامع األ

يُت اآلن يف تغلب� أخذ تلك األحجار نلفسه، فندمت ىلع ما أفتيت بمـال
َ
ه، ثَمّ رأ

 ].3/407 :محتارـرد ال[ . »»اذلخ�ة«

ْشباه«و� ». حبر«متو� فليس للقايض ذلك ـوأما مع حضور ال«
َ
يف قاعدة الوالية » األ

، وىلع هذا ال يملك الق
ً
ايض اتلرصف يف اخلاصة أقوى من الوالية العامة بعد أن ذكر فرواع
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م�هالوقف مع وجود ناظر ولو من قبله ا وسيأيت أن والية القايض متأخرة عن  :. قال الَرّ
 ].3/417 :محتارـرد ال[ .»همرشوط هل ووصيه أـال

للمدين من  ان عدم جوار أخذ ادلائن شيئاً  قال ابن اعبدين:« :يف الفقه االسالميو

مطاوعتهم يف احلقوق، ـل -قد� احلنفيةأي زمان مت- خالف جنسه حقه اكن يف زمانهم
مداومتهم ـوالَفتْوى ايلوم ىلع جواز األخذ عند القدرة من أّي مال اكن ال سيما يف ديارنا ل

 ].5/10 :محتارـاللفظ له، رد الو 6/119 :الفقه االسالمي[ .»العقوق

 يف الفقه االسالمي:و

خوذ من جنس حقه ال من غ�ه مأـذا اكن الإرأي الشافعهية فيما  وافق احلنيفة ىلعو«
س احلق أو من غ�ه لفساد خذ من جنمفيت بع ايلوم كما قال ابن اعبدين جواز األـالو

 ].ط کویته 5/105: محتارـرد ال، 4/26 :الفقه االسالمي[ .»مماطلة يف وفاء ادليونـالاذلمم و

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه19/5/1420لعلوم زاهدان داراالفتاء حوزه علمیه دارا

 



 
 

 کتاب الضمان

، توافق  وجوب ضمان بر صاحب گوسفندان در صورت تلف نمودن زراعت
 افرادي چند در تعذیر مالی

 : فرمایند علماي دین اسالم در این مسئله چه می
  ، مثل پنجاه تومان از هر رأس گرفتن بمقدار ثابت  توافق افراد یک شهر بر ضمان  -1

مزروعات را تلف کنند درست است یا خیر؟ اگر صاحب گوسفندان حاضر  که گوسفند
 اي دیگر نباشد. کرد در صورتی که چاره  توان آن گوسفندان را ذبح به پرداخت نشد می

آیا جنایت گوسفندان ضمان دارد یا خیر؟ اگر گوسفندان مختلفی زراعت را تلف  -2
 ته شود؟اند ولی بعضی مشخص نیستند چگونه ضمان گرف کرده
شود تعزیر مالی بر صاحبان  با همکاري و هماهنگی با پاسگاه انتظامی می  -3

 گوسفندان مقرر کرد یا خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

توافق افراد شهر بر اینکه اگر گوسفندان اتالف زراعت فردي را نمودند، از هر  -1ج 
،  و در صورت اباي صاحب زمین ،، گرفته شود ، یا کم یا بیش س گوسفند پنجاه تومانار

باشد. و طبق مذهب امام  آن حیوان را ذبح بکند این از جمله تعزیرات مالی می
 تعزیرات مالی صحیح نیست. /ابوحنیفه

 : كتب األحناف  دليله ما قال الزحييل حميالً عن

خذ أ ما فيه �سليط الظلمة ىلعـمال يف الراجع عند االئمة لـخذ الأال �وز اتلعز�ر ب «
 :فتح القدير ،7/63 :البدائع حمالً عن،، 6/201: الفقه االسالمي. [»... مال انلاس فيأ�لرنه

 ].وما بعدها 3/195 :حاشية ابن عابدين 3/207 :تبيني احلقائق ،4/212
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 حدیثی را بعنوان دلیل بر حرمت تعزیر مالی نقل /و نیز موالنا اشرف علی تهانوي

 :و هو قوله :کرده است 

»»  
َ
لُّ  ال الَ أ : و�ل مال �رتم حكمه  قلت »ِمنْهُ  َ�ْفٍس  بِِطيِب  إِال ُمْسِلمٍ  اْمِرئٍ  َماُل  َ�ِ

 ].2/542 :امداد الفتاوي[ . » مسلمـح�م مال ال

کرد بر   که حیوان اگر رها شد و چیزي را تلف اند : فقهاي متقدمین حنفیه نوشته2ج 
 صاحبش ضامن نیست خواه در شب باشد یا در روز.

 مختار:ـيف الدر الو

،  ) يف اللك ًال�ً ال ضمانيلاو و آدميٌاً نهاراً أفأصابت ماًال  ) بنفسا ( انفلتت دابة وأ(«
َعْجَماءُ : «لقوهل

ْ
 . »منفلتة هدرـ، أي ال»ُجبَارٌ  ال

 : يف اهلنديةو

 :اهلندية[ . »صاحبها، كذا يف اهلداية ولو انفلتت ادلابة فأصابت ماًال ال ضمان ىلع «

6/53.[ 
ولی متاخرین علماء احناف مدار ضمان را بر تقصیر و کوتاهی از طرف صاحب جانور 

که در کتب فتاوي متقدمین ذکر   اند، و در زمان متقدمین تعامل بر همان بوده قرار داده
کنند پس قول  که جانوران را حفاظت می  ، مگر االن تعامل مردم بر این است است

رتی که گوسفندان زراعت را تلف کنند ضمان بر صاحب متأخرین راجح است و در صو
 شود. گوسفندان الزم می

 : قال صاحب التكملة

يب حنيفة بما أخرجه ادلار القط� عن عمرو أمذهب ـل / استدل شيخنا اتلهانويو«
َصابَِت  َما« :قال بن شعيب عن أبيه عن جده عن انليب

َ
ْهلَُها َضِمنَ  بِاللَّيْلِ  اِإلبُِل  أ

َ
 اَومَ  أ

َصابَْت 
َ
ءَ  فَالَ  بِانلََّهارِ  أ َصابَِت  َوَما ِ�يهِ  ىَشْ

َ
َغَنمُ  أ

ْ
ْهلَُها َغِرَمهُ  َوانلََّهارِ  بِاللَّيْلِ  ال

َ
قال » أ

أنه ال دخل للنهار يف  انلهار ىلعاهل الغنم بالليل و �دل ا�اب الضمان ىلعو/شيخنا
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 متيرساً دل افسادها ىلع اكن الغنم ماـلو انما بناءه يلع عدم اتلقص� و ، اسقاط الضمان
تكملة فتح [ . » ، فان ضبطها متعرٌس، هذا هو الفرق ، خبالف االبل ترك احلفظ من الراعة

 ].2/521 :ملهمـال

 انما يدور ىلعال يدور مع انلهار أو الليل و / ، ان احل�م عند أيب حنيفه واخلالصة «
ان لم يقرٌص بالليل لم و  نلهار ضمنك يف حفظ ابلهيمة بامالـ، فان قرٌص ال اتلقص� يف احلفظ

 . »يضمن
 د میزان تلف شده از مزروعات در صورت مشخص بودن صاحب اگر برآور

گوسفندان، امکان داشته باشد در آنجا به همان میزان و نسبت ضمان بر صاحب  
یابی میزان تلف شده غیر ممکن باشد از  گر بر آورد و ارز ولی ا شود. گوسفندان واجب می

ل اینکه مشخص نباشد گوسفندان کدام فرد چقدر، و گوسفندان فرد دیگري چقدر و قبی
گمان ضمان تلف  شود به ظن و اند، در اینصورت نمی کشتزار را تلف کرده به چه میزان از

 شده را بر شخص معینی الزم گردانید.
ی ، مقرر کردن تعزیرات مال همکاري پاسگاه انتظامی محل و موافقت مردم : با3ج 

 .  درست نیست

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .شه8/6/1372دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

باشد یا بر  می وقه در دست مشتري هالك شد آیا ضمان بر سارق مال مسر
 مشتري 

 : فرمایند علماء عظام می چه
د فروخت و خالد هم به دیگري و کرد و بعداً آن را به خال  کسی را سرقت  زید مال

کرد آیا در این صورت صاحب  مال هالك شد. و بعد از این صاحب مال سارق را پیدا
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 ؟ مال ضمان را از سارق بگیرد یا از مشتري

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

که مال مسروقه از دستش هالك شده  در صورت مذکور ضمان از همان مشتري بگیرد
که فروشنده خود به او مال را داد    کند به همان شخص  خود رجوعو مشتري بر فروشنده 

 .  کند تا اولین فروشنده  و همچنین یکی بر دیگري رجوع
 : در ذیل احکام االستحقاق نوشته است هدر شرح المجل

 ىلإاكن قد دفع اثلمن  انبايعه باثلمن و ثم انه يثبت آلخر ابلاعة الرجوع ىلع «
 ج/ 456: شرح مجله[ .  »بايعه هكذا �ذا بايعه هل الرجوع ىلعلقايض و مشرتي بال الزام اـال
2.[ 

من تليق ذوايلد  ذي ايلد وىلع ) ح�م ىلع ملك للمستحقـبال ىلإ احل�م به (و «
 ].کوئته4/213: مختار باب االستحقاقـالدر ال[ . »... ملك منه الخـال

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ش.ه6/4/1367فتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان دار اال

 بر تحریک کننده ضمان نیست

 جناب حضرت موالنا خدانظر صاحب زاد اهللا شرفاً و عزاً

 بركاته السالم عليكم ورمحة اهللا و

گردد خواهشمند است در این   اظهارات طرفین دعوي خدمت حضرتعالی ارسال می
 باره ما را راهنمائی بفرمائید. 

بر فرزند   بعد از ظهر روز یکشنبه جناب آقایان آشور حسین 12/8/70ر تاریخ د
قادربخش و محمد اسحق حسین بر فرزند خدابخش و جنگی خان حسین بر فرزند ملک 
داد و آقاي یعقوب شهدادزهی فرزند خان محمد جهت حل اختالف خود حاضر شدند و 
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 :  بیانات خود را اظهار داشتند که بشرح ذیل است
 : اظهارات مدعیان

داردکه آقاي یعقوب شهدادزهی  آقاي آشور فرزند قادربخش حسین بر اظهار می  -1
که   دانم را برده است ولی دقیقاً نمی کرده و اجناس آن  در شب آمده و دکان من را غارت

 . که یعقوب بوده است گواه هم دارد و . کرده است چقدر خسارت بر من وارد
اند  : دکان من را در شب غارت کرده حق حسین بر فرزند خدابخشآقاي محمد اس  -2

که ایشان بوده ما در   اند من بر یعقوب شهدادزهی ادعا دارم و تمام اجناس من را برده
....... هستند که به تحریک  روز اطالع شدیم که دزدها از قوم 5که بعد از   تالش دزد بودیم

 .آقاي یعقوب این دزدي صورت گرفته است
ن حسین بر فرزند ملک داد: درب دکان من را در شب شکسته و تمام  جنگی خا  -3

اند من بر آقاي یعقوب  اند و بعضی از اجناس را هم آتش زده را برده اجناس آن
 . محرك اصلی آقاي یعقوب بوده است هک  ، شهدادزهی ادعا دارم وگواه هم دارم

 ان محمد:اظهارات مدعی علیه یعقوب شهدادزهی فرزند خ
اي براي  ها اصالً اطالعی ندارم البته قضیه من از شکستن و غارت کردن دکان

کمکی بکند  که من نزد موالداد رفتم و گفتم به ما اده بود هاي من در پسکوه رخ د عموزاده
 . کمکی بکنم  توانم او گفت چون بزرگان و ریش سفیدان تو همراه نیستند من نمی

گواهان شما چه کسانی هستند آنها در جواب اظهار داشتند از مدعیان سؤال شد که 
چون گواهان ما جزء سارقین هستند خودشان نتوانستند به شرع حاضر شوند ولی بر 

دهند. که عبارتند  شهادت آنها شاهد دیگر گرفته و این شاهدان بر شهادت آنها گواهی می
 از:

د ملک داد گمشاد زهی جلوي النا محمد حسین بر: گواه اصلی یکی فرزن جناب مو -1
که آقاي یعقوب شهدادزهی آمد   روي من و حاج نور محمد حسین بر چنین اظهار داشت

کریم جنگی خان مستقیم با ما حرف نزد بلکه ابتداء با موالداد در  هاي چادري در خانه
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ده ها است آما گفت برنامه غارت دکان کرد و بعداً موالداد به ما اي خلوت و گفتگو گوشه
کند روز  ها را شناسایی که دکان کریم سمندر همراه آقاي یعقوب آمد  باشید یکی هم به نام

کریم  گزین آمدند از آن طرف کردند تا بن چاه  گروه هفت نفري بطرف مقصد حرکت بعد
ها را شناسائی کرده بود شب هم در خانه آقاي یعقوب  سمندر رفته بود و تمام دکان

کریم سمندر پیش ما آمد، شتر خود را بسته و از راه   د و وقتیکهشهدادزهی خوابیده بو
ها آمده و اجناس را برداشته و بردیم و چون یعقوب  از وسط آبادي به دکان»  میان لکان «

گواه اصلی سؤال شد آیا یعقوب بشما طمع  همراه ما نبود چیزي هم به یعقوب ندادیم از
گرفت ضمان بذمه من  گفته اگر دولت شما را  پولی داد یا خیر؟ جواب منفی داد یعقوب

 . یعقوب است
محمد بمانند یکی فرزند ملک  زهی فرزند در : آقاي تاج محمد گمشاد گواه اصلی دوم

که با او قهر بودم بر گواهی   کریم جنگی خان نرفتم داد گواهی داد، تنها گفت داخل چادر
 محمد حسین بر گواهی دادند. الحسن حسین بر و دین گواهان دوم آقایان مولوي او

خالصه اینکه گواهان اصلی که جزء سارقین هستند گواهی دادند که یعقوب تنها با 
 . چه بما دستور داد عمل نمودیمرف زده ما چریک موالداد بودیم هرموالداد ح

باشد و آیا  کسی می  هاي غارت شده بر ذمه چه حاال سؤال این است ضمان دکان
اند و بر تحریک یعقوب گواهی  که خود در صحنه موجود بوده  گواهی این گواهان

 دهند معتبر است یا خیر؟  می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

که منظور   کردیم  از مکتوب ارسالی محترم المقام موالنا صاحب ما این چنین برداشت
 کنید آیا حکم ضمان بر یعقوب شهدادزهی هست یا خیر؟  که تحقیق  شما این است

 شود. واباً تحریر میج
که بر قول موالداد است غیر مقبول است زیراکه ایشان  : شهادت این دو شاهد اول

که ضمان را بر خود  خواهند خود متهم به سرقت هستند و به این شهادت خود می
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 . تخفیف دهند و شاهدي که در شهادتش جلب منفعت براي او باشد غیر مقبول است
قوب نصاب شهادت نیست تنها موالداد است و قول یک بر تحریک یع :دوم اینکه

 . شخص براي شهادت کافی نیست
که  کرده است تحریک او سببی  که یعقوب تحریک  کنیم  : بالفرض اگر تسلیم سوم اینکه

که تحریکات سبب اتالف است ضمان   مفضی الی االتالف باشد نیست و اگر تسلیم کنیم
 ، فاعل مختار نباشد ه در میان اتالف و سبب فعلک شود بر صاحب سبب وقتی واجب می

 .  که در اینجا هست که سرقت سارقین است

اال اضيف احل�م ايله ال ان ال يتخلل ب� السبب واتللف فعل فاعل �تار و  « : رابعاً

 ].شرح مجله 922تحت ماده[ .»مبارشـنه الالسبب أل ىلإ
 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .شه15/8/1370زه علمیه دار العلوم زاهدان  دار االفتاء حو

 ضمان جنایت گوسفندان در کشاورزي

کسی حق ندارد گوسفندان  که از این به بعد کنند یا کشاورزي اعالم می  شوراي محلی
 اند. و گاوهاي خود را رها کند زیراکه تمام محصوالت را تلف کرده

کنند، پس آیا در این صورت ضمان بر صاحب  اگر صاحب جانورها باز هم توجه نمی
 شود یا خیر؟ می جانورها الزم

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کرد صاحبش   اندکه حیوان اگر رها شد و چیزي را تلف فقهاي متقدمین حنفیه نوشته
 ضامن نیست خواه در شب باشد خواه در روز. 

 مختار:ـيف الدر الو 

،  ) يف اللك ًال ال ضمانفأصابت ماًال او آدمياً نهاراً او يل او انفلتت ادلابة) بنفسها ( ( «
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َعْجَماءُ  : « لقوهل
ْ
 ].6 ج608 ص :شامی[ . »متفلتة هدرـي الأ »ُجبَارٌ  ال

 و نهاراً ال ضمان ىلعأو آدمياً يلًال ألو انفلتت ادلابة فأصابت ماًال و« : يف اهلنديةو

 ].6/53: اهلندية[ . »صاحبها، كذا يف اهلندية

کوتاهی از طرف صاحب جانور  ولی متأخرین علماء احناف مدار ضمان را بر تقصیر و
کتب فتاواي متقدمین ذکر  که در  اند، و در زمان متقدمین تعامل بر همان بوده قرار داده

کشتزاري در هرجا موجود است و  کشاورزي وسعت پیدا کرده و  ، مگر االن چونکه است
 . کنند، قول متأخرین راجح است که جانوران را حفاظت می  نیز تعامل مردم بر این است

،  کردن اقوال متقدمین بعد از بحث طوالنی و ذکر /چنانچه موالنا ظفر احمد عثمانی
 ماید: فر حدیثی ذکر کرده می

دخل  أنه ال انلهار ىلعأهل الغنم بالليل و ا�اب الضمان ىلع ىلع »ي احلديثأ «�دل و «
 ].18/242: اعالء السنن[ . »اتلقص� ه ىلع انما بناء، و ضمانللنهار يف اسقاط ال

 فرمایند:  و نیز موالنا مفتی محمد تقی عثمانی مدظله العالی بعد از بحث طوالنی می

 انما يدور ىلع، و و الليلأال يدور مع انلهار  /اخلالصة أن احل�م عند أيب حنيفهو  «
ان لم يقرص بالليل لم ظ ابلهيمة بانلهار ضمن ولك يف حفماـ، فان قرص ال اتلقص� يف احلفظ

 ].٢/521: ملهمـتكملة فتح ال [ . »يضمن

 فرمایند: می /و نیز موالنا محمد یوسف بنوري

كتبنا عدم الفرق يف احل�م يلًال  ان يف اعمة« :/ثم قال الشيخ االنور الكشم�ي«
يف احلديث اذلي احتج به اتلفصيل مثل ما »  احلاوي القديس«، غ� أن يف  و نهاراً أاكن 

�مع ب� الروايت� باحلمل : و ، قال مسئلة روايتانـفاكنت عندنا يف ال / االمام الشافيع
 ].5/240: معارف السنن[ . »�اختالف تعامل أهل ابلالداختالف األحوال و ىلع

پس در صورت مسئوله چونکه کوتاهی از طرف صاحب جانورها است بر آنها ضمان 
، خواه در شب باشد یا روز، زیراکه تعامل بر همین است که جانوران را شود الزم می

 



 1277  کتاب الضمان

 اند. ها آنها را منع کرده کنند، خصوصاً بعد از اینکه کشاورزان و صاحب مال حفاظت می

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه29/3/1413دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ت دالل به سرقت رفتنداگر پول از دس

 : فرمایند علماء دین در مسئله ذیل چه می
چه از ششصد تومان که هر  تا موزه بدست دیگري داد و به او گفتشخصی چند

که  ها را برده و فروخت و در ضمن پول آنها موزه  بیشتر شد مال شماست آن شخص
 تومان بوده از جیب او سرقت شد. 4000مبلغ 

دیث فیصله کنید که پول مسروقه از حساب کدام یک سرقت طبق دستور قرآن و ح
 ؟ شده است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

چه در اصل صحیح نیست مگر بناء بر تعامل مردم فتوي بر جوازش اجاره مذکور اگر

نوشته است و در  » لداللأجرة ا : محتار، كتاب االجارة حتت عنوانـرد ال«است چنانچه در 

 .  ك استاین صورت اجیر مشتر
با امکان تحرز از تلف آن نصف قیمت بر أجیر »  مستأجر فیه «و در صورت تلف شدن 
 باشد.  و نصف دیگر بر مستأجر می

 يف الدر: و

افيت وال يضمن ما هلك يف يده وان رشط عليه الضمان و�ه يفيت خالف لالشباه و «
 .  »نصف القيمة متأخرون بالصلح ىلعـال

 : يف الشاميةو

اعلم أَنّ اهلالَك إما بفعل األج� أو ال واألول إما باتلعدي أو  »وال يضمن الخ«قوهل: «
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ال. واثلا� إما أن يم�ن االِحرتاز عنه أو ال، فيف األول بقسميه يضمن اتفاقاً. و� ثا� 
فهذه أر�عة »: اخل��ة«اثلا� ال يضمن اتفاقاً، و� أوهل ال يضمن عند اإلمام مطلقاً... قال يف 

أي عمًال بالقول�، ومعناه عمل  »متأخرون بالصلحـوأفىت ال«ا مصححة مفىت بها قوهل: لكه
»: ملتىقـرشح ال«قال يف ». بزاز�ة«يف لك نصف بقول حيث حط انلصف وأوجب انلصف. 

اهدي جامع «. و� هىلع هذا أدر�ت مشا�نا خبوارزم، وأقره القهستا� ا :قال الَزّ
ط 6/65 :محتارـرد ال[ .»األوزجندي وأئمة فراغنةمنهم شمس األئمة »: الفصول�

 ].بیروت -دارالفکر

 باید بررسی شود.  53ص »  الضامنات مجعم  «در مورد جواب فوق عبارت 

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه15/8/1413دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ضامن ثمن هستم اگر فالنی از فالنی گوجه خرید من

ي موسی گوجه بخرد  ام که اگر کرمانشاهی از آقا : عرض اینکه بنده ضامن شده سؤال
او مدعی است که گوجه فروخته و   من ضامن هستم و حاال موسی مدعی است که به وي

 ؟  است حاال تکلیف من چیست بصورت امانت داده

 اجلواب باسم ملهم الصواب

گواه آورده و  تمام شده باید  اش محمد معامله با یاراگر آقاي موسی مدعی است که 
ها را کیلوئی هشتاد  که گوجه  ثابت کند که معامله ما تمام شده است است باین وصف

 کند محمد قسم یاد گواه برایش میسر نشود پس آقاي یار تومان حساب کرده است و اگر
 که معامله ما تمام نشده است .

گواه آورد  له بین او و کرمانشاهی انجام گرفته پس بایداگر موسی مدعی است که معام
  شان انجام گرفته باین وصف که موسی و در حضور کرمانشاهی ثابت کند که معامله
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گواه داشته نباشد پس  تومان به وي فروخته است و اگر 80ها را کیلوئی  گوجه
 .  است دهدا  امانت  به عنوان  که بمن نفروخته بلکه کرمانشاهی قسم بخورد 

که  در این هر دو صورت اگر موسی بتواند ادعاي خویش را ثابت نماید و ثابت شود
یارمحمد ضامن شده است در صورتیکه کرمانشاهی پول پرداخت نکند آقاي یارمحمد 

 باید پرداخت نماید: 

 اهللا اعلم بالصواب و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه15/8/1413ان دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهد

 



 
 

 کتاب القضاء و الشهاده 

 ... راههاي اثبات جرم همانند سرقت

ها جهت شناسائی اموال  دین مبین اسالم در مورد مراجعه به آخوندها و خلیفه -1 س
 فرماید آیا این عمل با دستورات قرآن عظیم الشأن منافات دارد؟ مسروقه چه می

ها و غیره  ن وظائف و نگاه کردن در تخم مرغها خواند ها و خلیفه براي آخوند  -2س 
 بمنظور پیدا کردن سارق و شناسائی آن جائز است یا خیر؟

کسی را سارق گفت آیا قابل   اي مراجعه کرد و او بنحوي اگر شخصی به خلیفه  -3  س
 اي وجود دارد یا خیر؟  قبول است یا خیر؟ آیا در شریعت چنین مسئله

،  ق الذکر را با توضیحات الزم در اسرع وقت ممکن وهاي ف خواهشمند است مسئله
 .  پاسخ مدلل بدهید

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که عبارت است از اثبات آن از  با حجت شرعیه باشد ریق اثبات مال مسروقه بایدط
 .  عی علیه یا انکار مدعی علیه از یمین مد یا اقرار  هطریق بین

 يف الرد: و

� اّما محضة عبارة عن ادلعوي واحلجة وـحقوق العباد ال ىلإالطر�ق فيما يرجع  «
 ].4/331 :محتارـرد ال[ . » ... و انلكول عن ايلم� الخأو االقرار أابلينة 

: این روش نزد بنده  و موالنا اشرف علی صاحب در جواب چنین سوالی فرموده است

  ].: 4/88امداد الفتاو[ . اصالً جائز نیست

 وابعلم بالصأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
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 .قه10/5/1414داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 مفتی به دیانت فتوي دهد نه به ظاهر و قضاء 

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
 ؟ بر مفتی حکم به دیانت الزم است یا به ظاهر و قضاء

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 که حکم و فتوي به دیانت نماید.  م استبر مفتی الز

 :  دليلهو

 .  »القايض يقيض بالظاهربادليانة و مفيت يفيتـ: ال ل�ن يف ايمان الزباز�ةو  «

 يف الرد:و

مثًال إذا قال رجل: قلت لزوجيت أنت طالق قاصداً بذلك  »مفيت يفيت بادليانةـال«قوهل: «
قوع، والقايض ��م عليه الوقوع ألنَّه ��م مفيت يفتيه بعدم الوـاإلخبار اكذباً، فإن ال

اهر رشطه. لمية، حتت مطلب يف االجتهاد وطبع دارالكتب الع ٨/٣٩ محتار:ـرد ال[ . »بالَظّ

 ].1/31/22 4/122 :الفقه االسالمي

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه10/2/1416دار االفتاء حوزه علمیه دار العلم زاهدان 

 ه بر اقرار و حکم شهادت پدر به ضرر دختر یک گواه بر انشاء و یک گوا حکم

 : فرمایند علماء دین در این مسئله چه می
: تو طالقی  که ، همسر خود را طالق داد شخصی در حالت عصبانیت در ضرر پدر زن

سه کلمه را  گوید: هر ) اکنون پدر زن می  خواهر و مادر من هستی (  گوهاري و منی ماس و
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گفت و در جلسه دیگر براي مردم  که یکبار گویند کرد و شوهر و زنش می سه بار تکرار
 کرد.  بیان

گوید: گفت بسیار  ام و زنی می : سه طالق داده گوید: گفت یکنفر دیگر از گواهان می
آیا در صورت  ،ام د را قطعی طالق داده گفت زن خو  طالقش دادم و به عموم مردم می

 ؟  ق واقع شده استمذکور چند طال

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 در صورت باال بر زن سه طالق واقع شده و بر شوهر به حرمت غلیظه حرام شده
. اشکال وارد کرده نشود که طالق از حقوق العباد است و در حقوق العباد  گشته است 

ا نه تقدم دعوي است که در اینجا زن دعوي وقوع سه طالق ر هشهاد هشرط براي صح
که دو مرد و یا یک مرد و دو زن است در این  دارد و نیز نصاب شهادة در حقوق العباد

 . جاي موجود نیست
چه از حقوق العباد است لیکن از این : طالق زوجه اگر گویم راض اول میدر پاسخ اعت

  :که  کلی مستثنی است

 ].1696 شرح مجله ماده:[ . »يف الشهادة حبقوق انلاس ى�شرتط سبق ادلعو«
 :  به دلیل

 حرمةيف الوقف وطالق الزوجة والنسب و ىتقبل الشهادة حسبة بال دعوو «

 ].ط کوئته2/546/2 :كذا يف الدر، 1696شرح ماده . [»مصاهرةـال

گواه موجوداند که یکی پدر زن است و دوم شخصی  : در اینجا دو جواب اشکال دوم
 .  کرده است  قکه بر اقرار شوهرگواه است که اقرار به سه طال

 فرماید:  می مختارـالدرالدر 
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إذا احتدا لفظاً كشهادة أحدهما ببيع أو قرض أو طالق  » ي ل�ن تقبل الشهادةأ «اال  «
أو عتاق واآلخر باِإلقْرار به فتقبل الحتاد صيغة اإل�شاء واِإلقْرار، فإنَّه يقول يف اإل�شاء 

 . »هفلم يمنع القبول ابعت واقرتضت و� اِإلقْرار كنت بعت واقرتضت 
 

 يف الرد: و

قرار واال ففيها اي باعتبار آخر صيغه اال »... فتقبل الحتاد صيغة اال�شاء الخ« :قوهل «
�وه مر�داً به نه يقول يف االخبار بعت وكنت أل الحاجة اال اثبات لفظكنت و  ز�ادة لفظ

 ].طبع کویته159/1 :التكملة\ .»االخبار
غیر  هاالصل للفرع است و این شهاد هپدر براي دختر شهاد هدو اشتباه نشود که شها

 .  مقبول است زیرا دعواي دختر را اعتبار نیست
 :  يف التكملةو

ن دعواها لغو فان الشهادة هو االصح ألان االم وان ادعت الطالق تقبل شهادتهما و «
 ].کویته1/98 :تكملة[   .» عدمها سواءن غ� دعواها فصار وجود دعواها وتقبل حسبة م

شهادة االصل عيل  «نیست بلکه »  شهادة االصل للفرع «که این   کنم و بر این اضافه می

که  خواهد کند که شوهرش سه طالق واقع کرده و می است زیراکه دختر انکار می» الفرع
کند  به این طریق شوهر را با تجدید نکاح به دست بیاورد و پدر دختر خود را تکذیب می

 .پدر تهمت کذب نیست هدهد لذا در شهاد می هالف میل دختر خود شهادو نیز خ
اكنت االم تديع فالشهادة   هو �حد فانو رجل شهد عليه بنوه انه طلق امهم ثالثاً  «

نهم اكنت تديع فهم �شهدون المهم أل ذاإنها اكنت جتحد فالشهادة جائزة أل  انباطلة و
 ذاإاما ملكها بعد ما خرج عن ملكها و ىلإ�عيدون ابلضع يصدقون االم فيما تديع و

�بطلون عليها ما استحقت نهم ي�ذبونها فيما جتحد وامهم ال اكنت جتحد فيشهدون ىلع
ملكها  ىلإما �صل هلا من منفعه عود بضعها زوجها من القسم وانلفقة و من احلقوق ىلع
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طبع بیروت.  1/90: تكملة[ . »فتلك منفعة �حودة �شو�ها مرضة فالتمنع قبل الشادة

 ].طبع کویته 99: التكملة

 علم بالصواب أاهللا هذا ما عندي و
 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 

 11/12/1365یه دار العلوم زاهدان دار االفتاء حوزه علم

 



 
 

  هکتاب الوکال

 باشد مدیر مدرسه وکیل طلبه در اخذ زکات و صدقات می

 : کرام در این مسائل  فرمایند علماء چه می

گیرند   می  و نذورات را از مالکین نصاب ةوزه مسئولین مدارس مذهبی مال زکوامر -1

 ؟ کنند آیا درست است  دهند و در آشپزخانه و غیره خرج می و به مدرسین غنی می
آنچه را از  4/1 یا 3/1تواند  کار کنند و آیا سفیر مدرسه می  پوست قربانی را چه  -2

 ارد؟و.... جمع آوري کرده است برد ةزکو

 ؟  ) چند تومان است ده هزار درهم دراهم خون بها (  -3

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

مسئولین مدارس از طرف طلبه مدارس وکیل هستند و این بنابر عرف است زیرا   -1
،  داند و همچنین بنابر عرف می  زکات دهنده مسئول یا نماینده او را وکیل طلبه مدارس

این رؤساي مدارس حکم عاملین را دانند بنابر وکیل خود میدارس را طلبه مسئولین م
، زکات از ذمه زکات دهنده و نذر از ذمه  ندارند و به مطلق قبض کردن زکات و نذورات

شود و اگر  شود و این مال زکات از ملک زکات دهنده خارج می نذر دهنده ساقط می
یست و اگر قبل از زکات از دست مسئول ضایع شود بر معطی اعاده زکات واجب ن

شود و  صرف کردن مسئول زکات را، خود او فوت کرد در این زکات ارث جاري نمی
، زکات این مال واجب  اگر تا سال آینده این مال زکات مصرف نشده بود بر معطی زکات

این مسئول چونکه از طرف طلبه وکیل . بنابر را از ملکش خارج شده استشود زی نمی
 کند.  ال زکات را در ضروریات طلبه و مدرسه خرج و صرفتواند این م است می

) اختیار دارد در تعمیر مدرسه یا  مهتمم که فروخته شد مسئول ( پوست قربانی  -2
 آشپزخانه یا حقوق مدرسین خرج کند. 
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چه در فتاواي دارالعلوم محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان اگرتذکر: جناب موالنا مفتی 
) حکم عامل را ندارد لیکن بعد از این قول خود  مهتمم مسئول ( که  اوالً نوشته است

اختيار الصواب يف خمتلف  «کرده است چنانکه در آخر فتاوي دارالعلوم در رساله   رجوع

 ») مدارس حکم عامل را دارد مهتمم ساي ( که رؤ«موجود است و نیز همین قول » االبواب

کنگوهی و حکیم   رشید احمد صاحب، موالنا  را حضرت موالنا خلیل احمد صاحب
 اند.  اختیارکرده /االمت موالنا اشرف علی تهانوي

چه از مال فرستند که هر ) سفیر می مهتممین روش مروجه امروزي که مسئولین (  -3
که براي او   درست نیست البته این جائز است ،کنیم زکات بدستت آمد مثالً نصف می

 کند. آوري رف مدرسه رفته و زکات را جمعاز طکند و بعد از آن  حقوق مقرر
نوسان دارد) لذا در وقت مقرر کردن  دراهم قیمتش همیشه یک اندازه نیست (  -4

 .  ها) پرسیده شود که قیمت درهم چند تومان است مثل طال فروش خون بها از اهل خبره (

 اهللا اعلم بالصواب و هذا ما عندي

 خدا نظر عفا اهللا عنه
 وزه علمیه دار العلوم زاهدان دار االفتاء ح

، ضمانت او هم درست  بر وکیل بالبیع مطالبه ثمن آنچه فروخته الزم نیست
 .  نیست

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
 ......) مولوي  : مدعی علیه (  ) : شاهوزهی مدعی (

ام که مورد  یدا کرده: من براي شما یک مشتري پ : مولوي بمن گفت اظهارات مدعی
، و طرف  شناسم می که من شما را  دهم : ماشین را به شرطی می گفتم  ، بنده اعتماد است

 کارت را آورد، مولوي  گیرد و بعداً وقتی  حساب من شمائید، و باالخره معامله انجام می
شناسم شما  : این چه حرف است من او را نمی گفتم  دهید یا خیر؟ بنده : ماشین را می گفت 
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 ، چنانچه اعتماد ندارید ماشین را ندهید. شناسم را می
کارت را مجدداً به مولوي دادم و ایشان به مشتري   : توکل بر خدا، و من گفت  مولوي

: مولوي انجام  دادید؟ مدعی : آیا معامله را شما مستقیماً انجام دادند. سؤال از مدعی
تمام اظهارات فوق مردود است بجز اینکه من  : مولوي . اظهارات مدعی علیه است داده
 .  ام مورد اعتماد است گفته

،  ، و طرف حساب من توئی شناسم که من شما را می : وقتی شما گفتید سوال از مدعی
 : باشد اشکالی ندارد. ؟ مولوي گفت مولوي در جواب شما چه گفت

 ؟ بر وکیل ضمانت است یا خیر؟  حال حکم این جریان چیست

 واب باسم ملهم الصواباجل

: طبق  ، یعنی است معامله را آقاي مولوي انجام دادهاز بیانات مدعی معلوم گردید که 
 . گفتار او مولوي در فروختن ماشین وکیل آقاي شاهوزهی بوده است

کرده باشد شرعاً اعتبار ندارد،  کفالت آقاي مولوي بفرض اینکه قبول بنابراین ضمانت و
حق مطالبه ثمن را دارد، دلیل عدم ضمانت وکیل بالبیع عبارات زیر  و آقاي مولوي فقط

 :  است

 : مجلةـمن ال 1502ماده 

مؤٌ� من ـال ىلإمشرتي ان يؤٌديه ـمبيع من الـذا لم يأخذ ثمن الإاليلزم الو�يل بابليع  «
 ].301، 300، 4/459، مختارـيف الدر الو[.  » ماهل

مشرتي لم �ز ألنه يص� اعمًال نلفسه ـموٌ�ه عن الـكفل اثلمن ل ذاإالو�يل بابليع  «

 ].811 :للباز مجلةـرشح ال[ . »لكون حق القبض هل فكأنه مطلو�ه نلفسه

که   کاال را از مشتري دریافت نکرده است بر او الزم نیست  کاال، پول اگر وکیل فروش «
 . »کاال) از مال خود بپردازد صاحب کاال را به موکل (  ثمن

كفالة الو�يل للمو� بثمن ما و� ببيعه ألن حق القبض هل باالصاهل فيص�   تصح الو «
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 ].344 :للباز مجلةـرشح ال[ . »ضامناً نلفسه

مديون أو ـ: انه أي الو�يل بقبض ادلين أو بقبض اثلمن لو�ٌفل ال يضاً أمن مسائله و «
للمشرتي باثلمن ألنه  اتلهكف  مشرتي صحت الكفالة خبالف الو�يل بابليع فانه ال تصحـال

 ].778 :السابق مصدرـال[ . » اكفًال نلفسه يله فيكونإاحلقوق اعئدة اعقد و
تواند به آقاي شاهوزهی حق مطالبه ثمن را بدهد و او را وکیل  ) می مولوي ولی وکیل (

 . خود قرار دهد و بر خود وکیل مطالبه ثمن واجب نیست

 1504:  امدةـ: ال دليله

 .  » مال اذلي باعهـاستيفاء ثمن ال جرة فال �رب ىلعأ�يل بغ� اكن الو ذاإ «

 يف رشحها: و

صة من العيب مخاـالمبيع والطابلة بثمنه وـكقبض ال اعلم ان احلقوق اليت للو�يل «
مو� ـ، ل�ن ينبيغ ان يؤ� ال نه متربع، أل مستحق غ� واجبة عليهـالرجوع بثمن الو

 ].812ص :مجلة لسليم رستمـالرشح [ . »... الخ بهذه األفعال

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه2/7/1416دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 



 
 

  هلهب کتاب ا

 هبه به یکی از فرزندان فقط

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم و مفتیان متین درباره مسئله ذیل چه می
بوده و براي یکی از آنها مقداري از مالش را بخشش کرد کسی داراي چند فرزند  اگر

 آیا صحیح است یا خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کاسبی   بخشد مشغول به تحصیل علم است و براي اگر آن فرزندکه مقدار مال به او می
وقت ندارد اشکالی ندارد خصوصاً وقتی مقصدش ضرر رسانیدن به دیگر فرزندانش 

 . نیست

كذا يف   غ�ه اكن الودل مشتغًال بالعلم ال بالكسب فال بأس بان يفضله ىلع لوو  «
 ].4/391 :اهلندية[ .» ملتقطـال

نها عمل القلب و�ذا يف محبة ألـوالد يف ال� اخلانية ال بأس بتفضيل بعض األو «
 ].4/573: مختارـالدر ال. [»العطايا ان لم يقصد به االرضار

که مثال فرزندي را ازدواج داده و بعضی هنوز ازدواج  دشو از این عبارت معلوم می
اند به مجردین چیزي ببخشد که در مقابل همان خرجی باشد که براي فرزند متاهل  نکرده

نکند   خرج کرده است اشکالی ندارد. البته اگر یکی از فرزندانش فاسق است به او بخشش
و این فرزند فاسق را از میراث بلکه همه مال متروکه خود را درکارهاي نیک صرف کند 

 محروم کند بهتر است از اینکه مال را براي همچنین فرزندي بگذارد.

 يف اهلندية: و
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م�اث هذا ـال �رمه عن وجوه اخل� و ىلإاراد ان يرصف ماهل لو ان اكن ودله فاسقاً وو«
 ].4/391 :اهلندية[ .» خ� من تر�ه، كذا يف اخلالصه

کرد و  کند در حیات خودش تحویل بدهد اگر بخشش می ششچه بخناگفته نماند هر
 حیات خود تحویل نداد این بخشش شرعاً صحیح نیست. در

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .شه11/8/1372داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

که شوند / زیور آالتی  اشیایی که به عنوان نشانه و جهیزیه عروس داده می
هاي جعلی بدون  دهد / ثبت فوتی در شناسنامه شوهر بعد از ازدواج به زن می

 صاحب توسط زن بعد از فراق زوجین

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
اگر شوهري زن خود را طالق نماید زیور آالتی که برابر عرف محل و رسومات   -1
وهر و پدر شوهر بعنوان نشانه خواستگاري و ها قبل از ازدواج بوسیله شوهر، مادر ش بلوچ

 هدیه داده شود بعد از طالق متعلق به زن است یا مرد؟
که در   آیا زنیکه پس از انجام مراسم بمنزل پدر و مادر شوهر برده شده و در اطاقی

، پتو،  ، لحاف اند زندگی خود را آغاز نموده مقداري لوازم اعم از فرش اختیار وي گذاشته
 غیره به زن تحویل شده بعد از طالق متعلق به زن است یا مرد؟ ظروف و

از طالق متعلق به زن شود بعد  که بعد از عروسی به زن داده می آیا زیور آالتی  -3
 است یا مرد؟

آیا زنی که پس از شش ماه زندگی زناشوئی طالق داده شده و اصالً صاحب اوالد   -4
استفاده شناسنامه دو فرزند متولد نشده از اداره ، شوهر قبل از عروسی براي سوء  نشده

ها را وارد نموده است و بعد از  ثبت احوال اخذ کرده و در شناسنامه زن اسامی بچه
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ها  ، زن شناسنامه دو بچه دروغین زائیده نشده را یکجا فوت شده اعالم و شناسنامه طالق
 خیر؟ نماید، آیا از نظر شرع این عمل درست است یا  را باطل می

حق زن، شوهر باتفاق خواهرش  اگر بعد از طالق دادن زن بمنظور پایمال نمودن  -5
، خواهر خود را وادار نماید که خود را بنام  سازي و جهت بدنام کردن زن مذکوره صحنه

نی هستم و خاطر  که من زن فال زن طالق شده بفرد بیگانه و نامحرم تلفنی معرفی نماید
است و قصد دارم با تو ازدواج نمایم و  کنون شوهرم مرا طالق دادهباشم ا خواه شما می

هاي دیگر در این رابطه با نوار ضبط نماید در صورتیکه زن مورد اهانت واقع  صحبت
اي دارد و نام این عمل  اطالع بوده این عمل از نظر شرع چه جنبه شده از این ماجرا بی

 ؟ چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

، شوهر یا متعلین وي به طور هدیه  ر آالتی را که به دختر قبل از عروسی یو: ز3-1ج 
اند و چونکه قصدشان ازدواج بوده است و بعداً صورت گرفته  و نشانه خواستگاري داده

اند، حق رجوع و پس گرفتن را ندارند بلکه آنها در ملکیت زن  یا بعد از عروسی داده
 . مانند می

 يف البحر الرائق:و

أنفق ىلع معتدة الغ� ىلع طمع أن يزتوجها إذا انقضت عدتها ... واحلاصل أن  لو«
 :البحر الرائق. [»معتمد ما ذكره العمادي يف فصوهل أنها إن تزوجته ال رجوع مطلقاً ـال

186/3.[ 

 : ) يف حاشيته عيل البحر (بعد ذكر عبارة الفتح/قال ان عابدين الشامي

و أيح أنه ال يرجع فيما اذا تزوجته مطلقاً رشط الرجوع مفهوم منه ان الصحـال: و قلت «

 ].186/3 :البحر الرائق. [»ال

 الرد: يفو
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: بعثت الصهرة إىل بيت اخلنت ثياباً ال رجوع هلا بعده ولو قائمة،  عن احلاوي للزاهدي«
اهدي لزفاف ثم واتلوفيق أَنّ ابَلْعَث األول قبل ا :ثم سئل فقال: هلا الرجوع لو قائماً. قال الَزّ

 ].396/2 :محتارـرد ال[ . »حصل للزفاق فهو كهبة �رَشْط العوض وقد حصل فال ترجع

 قال يف الدر:و

 ].372/2 :محتارـتكملة رد ال[ .»لو وهب المرأته ال يرجعو«

 ةو عاد  که عرفاً ، عرف مردم معتبر است پس هر آن چیزي در این نوع وسائل  -2ج 

گیرد و چیزهایکه که به مرد تعلق، دارند از مرد   لق میبراي زنها مخصوص است به زن تع
 باشند.  می

 : يف اهلنديةو

: ان اختلف الزوجان يف متاع موضوع يف ابليت  بوحنيفه و �مد رمحهما اهللاأقال  «

اكنا �سكنان فيه حال قيام انلاكح او بعد ما وقعت الفرقة بفعل من الزوج أو من  اذلي
ما اشبه ذلك فهو مغازل والصندوق وـالاكدلرع و اخلمار و  اعدةمرأة فما ي�ون للنساء ـال

لسالح والقباء القلنسوه اك  ما ي�ون للرجالذلك و للمرأة اال ان يقيم الزوج ابلينة ىلع
 فتاوي يفذلك. كذا  ىلع مرأة ابلينةـالقوس و�و ذلك فهو للرجل اال أن تقيم المنطقة وـالو

 ].481/4 :يف الشاميةكذا  329/1 :اهلندية[.  »قاضيخان

عین واقع است بنابراین این عمل  ،که در سؤال نوشته درست است اگر آنچیزي  -5ج 
است گناه بزرگی  ساختن یک فرد مسلمان انجام داده که شوهر با خواهرش براي بدنام را

 حالیکه این چنین گفتار حرام و، در گفته  ، خصوصاً اینکه خواهر خود را زن برادرش است
ه است باید از طرف معافی طلب بکنند و نیز به درگاه ایزد تعالی توبه و استغفار بکنند، گنا

 که بر خواهر شوهر الزم کبیره است ولی جرمانه مالی ندارد  گناه  چهن کار اگرالبته ای
 گردد.  

 علم بالصوابأواهللا 
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 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه27/6/1414داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

پدر مقداري از اراضی خویش را در حیات خود به نام دو فرزندش ثبت 
 ده است کر

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
با  لت آنها را به مردم دو 1310که در تصرف دولت بوده تا سال   اضی سیستان که ار

ها  که زمین  گرفته  ماست و بعد از تاریخ مذکور دولت تصمی داده اجاره سالیانه تحویل می
هکتار یا  4به مالکیت زمین در آورد و طبق قانون به هر زارع  را از مستأجرین گرفته و

 هکتار به وي تعلق 4کرد، پدرم که یکی از زارعین بوده در آن زمان  یک سهم واگذار می
ر هکتا 4گیرد و چون پدرم در آن موقع داراي دو فرزند ذکور بوده به هر کدام نیز  می

هکتار  4هاي پدرم زیاد بوده مابقی را به پسر عموهایم و  شود و چونکه زمین واگذار می
طبق قانون اصطالحات  40نماید و سهم چوپان را پدرم در سال  را بنام چوپان خود می

دختر و دو  7فرزند ذکور و  7کرده است و االن پدرم فوت نموده و   اراضی بنام خود ثبت
که پدر بنام دو  ، و االن وارثین پدر مدعی هستند که دو سهمی ستمادر بجاي گذاشته ا

گیرند و بین وارثین تقسیم شوند. لطفاً تقاضا  کرده جزء ما ترکه قرار  فرزندش ثبت
 شود مسئله را توضیح دهید. می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 ود ثبتده است و براي مصلحتی بنام دو فرزند خ که پدر زمین را خرید کر  هنگامی
گرفته و چونکه رکن بیع ایجاب و   کرده است و ایجاب و قبول بین پدر و دولت صورت 

شود و جزء مال  گیرد و در ملک وي داخل می  قبول است لذا زمین به پدر تعلق می
رود و انتقال ملک از پدر به فرزندان بدون عقد صحیح معتبري تمام  متروکه بشمار می

کسی ثبت شود اعتباري ندارد، البته اگر باگواه  مصلحت اگر بنام  شود لذا فقط بناء بر نمی
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که پدر زمین  شود ، هبه صحیح ثابت شود اعتبار دارد و هبه صحیح در صورتی می شرعی
 کنند.  را به فرزندان تحویل و آنها آن را قبض

 

 يف الفقه االسالمي:و

هب هل  ملك للموـه اليثبت الان : القبض رشط للزوم اهلبة حىت الشافعيةقال احلنفية و «
طبع  4/569 :محتارـرد ال، 3/31 :امداد الفتاوي، 5/19 :الفقه االسالمي[ . »قبل القبض

 ].کویته

 علم بالصوابأواهللا 

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .قه27/6/1414داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 هبه قبل از قبض 

 :  ذیل فرمایند علماء دین در مسئله می چه
دو سهم براي پسر  ،شخصی در حال حیاتش زمین را بین چهار پسر خود تقسیم نموده

دختر و پنج  بزرگش و یک سهم براي پسر دیگر بطور مشاع و بدون افراز تعیین و
اند آیا این  است و پسران تا حاال سهمیه خود را جدا نکرده همسرش را محروم قرار داده

 رع مطهر اعتبار دارد یا خیر؟ تقسیم درست است و از نظر ش

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

کرده   این تقسیمی که پدر در حال حیاتش ما بعد:أرسوله الكريم  نصيل عىلنحمده و

که موهب له را قبض نکرده  هبه است و یکی از شرائط هبه قبض است یعنی تا وقتی
پسران را جدا نکرده طور در اینجا چونکه پدر حصه  کامل نشده است همین  است هبه

گفته و در همین حال وفات نموده است لذا هبه کامل نشده و کل   است و فقط به زبان
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رود و طبق دستور شرع مطهر بین ورثاي پدر تقسیم  زمین جزء اموال متروکه بشمار می
 شود. می

 : يف الفقه االسالميو

هب هل  ملك للموـاليثبت ال انه : القبض رشط للزوم اهلبة حىت الشافعيةقال احلنفيه و  «
، فلما  �لها جداد عرش�ن وسقاً من ماهل أن اباها  ل، بديلل ما روت اع�شه قبل القبض

فقراء  و انا اعٌز انلاس ىلع  : ان احب انلاس عندي بعدي النت : يا بنية ، قال حرضته الوفاة
دتيه واحرزتيه ، ولو�نت جد وسقاً من مايلكنت �لتك جداد عرش�ن  ا�، و بعدي ألنت

 . »كتاب اهللا اختاك فاقتسموه ىلعم مال الوارث و انما هما اخواك وانما هو ايلو، و لاكن لك

 ].محتار كتاب اهلبةـرد ال 5/19 :الفقه االسالمي .  مؤطاءـيف ال /مالك لرواه عن عائشة[

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه25/11/1415علوم زاهدان دار االفتاء حوزه علمیه دار ال

 حکم اشیاي پیشکش شده به عروس قبل از ازدواج 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
خواهم  کنم حاال می  که ازوداج  بنده نامزدي دارم و وضع مالی بنده خوب نیست

باشد و مدت  تومان می 000/200 مال تومان و 000/400طالقش بدهم و مهریه مبلغ 
دي ما یکسال بوده و در این مدت یکسال یک دست لباس و یک حلقه نامزدي دادم نامز

 .  تومان خرج شب خواستگاري بنده بوده است 000/50و مبلغ 
 گیرد؟ می لطفاً بفرمائید چقدر به دختر تعلق

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

ف و که طالق قبل از زفا صد هزار تومان است لذا در صورتی  چونکه مهریه شش
 گیرد.   تومان به دختر تعلق می 000/300صحیحه باشد نصف آن یعنی مبلغ  هخلو
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 يف الدر:و

 ].2/360 :محتارـالدر ال[ . » و خلوةأء  نصفه بطالق قبل ويط �ب و«

اید چونکه در عرف این دیار جزء مهریه  اي را که فرستاده و دست لباس و حلقه
گیرد و   ند لذا از آنها چیزي به شما تعلق نمیده گردد بلکه به طور هدیه می حساب نمی

 شود. اید نیز از مهریه حساب نمی که شب خواستگاري خرج نموده مبلغی

 محتار:ـيف رد الو

ما يبعثه إيله قبل الزفاف يف  ) ي ما ينبيغ ان ال يقبل قول الزوج فيهأمن ذلك (: و قلت «

طيها من ذلك أو من دراهم أو دنان� مواسم من �و ثياب وحّ�، و�ذا ما يعـاألعياد وال
صبيحة يللة العرس، و�س� يف العرف صبحة، فإن اك ذلك تعورف يف زماننا كونه هدية ال 

مسَ�ّ صبحة، فإن الزوجة تعوضه عنها ثياباً و�وها صبيحة العرس ـمن الَمْهر، وال سيَّما ال
 .]560 :مفتنيـكذا يف امداد ال 2/395 :محتارـرد ال[ . »أيضاً 

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه24/3/1416دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 هبه باالکراه درست نیست 

گونه دلیل شرعی براي اثبات دعوي  کند و شوهر هیچ شوهري زنش را متهم به زنا می
  ناچار شده  دهم زن می  بخاطر همین تهمت ترا طالق گوید به زن خود می و تهمتش ندارد

بخشم ولی مرا طالق ندهید، شوهر با  د: من مهریه خودم را به تو مییگو به شوهر می
 دهد. پذیرفتن این پیشنهاد به دعواي تهمت خاتمه می

یعنی حق رجوع دارد یا  ( ادعاي مهر بکند تواند مجدداً  این صورت می آیا زن در
 ) خیر؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب 
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 شود.  جواب نوشته می کنم و بعد  کرام را ذکر می  ینجا دو عبارت از جرئیات فقهاءدر ا

 يف الرد:و

ء الأاثلالث: (و« مكره به متلفاً نفساً أو عضواً أو موجباً ـي الرشط االكراه) كون اليَشّ
رْشاف يغمون 

َ
عما يعدم الرضا) وهذا أد� مراتبه وهو �تلف باْختالف األشخاص، فإن األ

 بالرضب الب�ال
ّ
محتار ـرد ال[ . »مربح. ابن كمالـم خشن، واألراذل ر�ما ال يغمون إَال

 ].طبع کویته 89/5 :كتاب االكراه

 يف الدر:و

 أن تهبه مهرها فوهبته بعض الـمر�ضة عن الـمنع امرأته ال«
ّ
مهر ـمس� إىل أبو�ها إَال

 ].97/5 :اهمحتار كتاب االكرـرد ال[ . »مكرهـفاهلبة باطلة، ألنَّها اكل

کرده در صورت هبه نکردن  که زن را هرگاه متهم به زنا از عبارت اول معلوم شد
، او مکره شده و رضایت از او سلب شده است و از عبارت دوم معلوم شد هبه در  مهریه

 . صورت اکراه باطل و غیر نافذ است
رجوع وي   هک گفته شود و هبه صحیح نشده تا  این زن مستحق مطالبه مهر استبنابر

 صحیح است یا خیر؟

 واهللا اعلم بالصواب

 -عفا اهللا عنه-خدانظر 
 .شه17/11/1364داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 فرزندش را به دیگري هبه کرده و اکنون پشیمان است 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
ایم در دو سه سال  و نبودهاینجانب نعمت اهللا و همسرم چون صاحب فرزندي نشده 

  که تبعه افغانستان و مقیم زاهدان بوده و عیالش در بیمارستان فوت اخیر فردي بنام قلندر
را  که توانائی نگهداري و حضانت او کرده بود طفل شیرخواره بازمانده از مادرش را
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ریافت داشته که مبلغی هم در ازاء چنین محبتی از ما د  است ما داده  به  نداشته بفرزندي
 . است

سالگی  5/3هائی به سن  که مالحظه نموده طفل پس از تحمل زحمات و هزینه  حال
این طفل   رسیده و به این خانواده عالقمند و این خانواده هم مانند فرزند خود نسبت به

گردیده   اند مدعی استرداد طفل از این خانواده عالقه پدرو مادري و فرزندي پیدا نموده
نهم در صورتیکه سوء نیت نامبرده از این ادعا براي این خانواده نامفهوم باقی مانده است آ

 . است
لذا با فتواي شرعی که صورت گرفته دستور به استرداد طفل در قبال استرداد وجه 

که به نظر این خانواده صحیح نبوده و با مقررات شرع مطابقت   پرداختی قبلی داده شده
فی طفل به این خانواده انس زیاد پیدا نموده و از طرف دیگر ندارد ولی چون از طر

تحویل طفل به  ،همسرم مانند مادري حقیقی از این جهت دچار ناراحتی شدید شده است
 شد.  چنین پدري باعث بدبختی این طفل خواهد

استدعا دارم در حل و فصل قضیه شرعاً اقدام نمایند و اجر عظیم براي خود نزد 
 محفوظ دارند.   خداوند متعال

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 : که چند چیز قابل تحقیق و تفحص است شود می از استفتاء معلوم
: آیا بخشیدن آقاي قلندر دختر خود را به آقاي نعمت اهللا شرعاً معتبر است یا  الف
 خیر؟ 
 : تربیت و حضانت حق بچه است یا پرورش دهنده یا هر دو؟  ب
 که با هر شخص میلش باشد برود یا خیر؟ یار دارد: بچه نابالغ اخت ج

که به   کرده بر پدر دختر الزم است  که نعمت اهللا براي دختر مصرف اي د: نان و نفقه
 آقاي نعمت اهللا بدهد یا خیر؟
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که   است بر ذمه قلندر الزم است اهللا به قلندر در ازاي بچه داده که نعمت : پولیه
 برگرداند یا خیر؟
، لذا  اش و نه هبه  چون آزاده است نه فروختنش درست است دختر : جواب الف

بخشیدن قلندر دخترش را شرعاً ساقط االعتبار است و این حکم بدیهی است و نیاز به 
 حواله ندارد. 
تواند  کسی نمی این با وجود پدرربیت و حضانت حق هر دو است بنابر: ت جواب ب

 کند.  توانائی پدر از حفاظت دختر خودداري کند و اگر با وجود دختر را از پدر جدا
 .  گناه شده است  مرتکب

 يف الرد:و

د مسئله يف رجل طلق زوجته وهلا  مفيت أيب السعوـعن الثم رأيت خبط بعض العلماء و «
فهل هلا رجوع باخذ الودل؟   اسقط حقها من احلضانة وح�م بذلك حا�ممنه و صغ� ودل

لنئ اسقطت الزوجة حقها فال قوي احلق� يف احلضانة للصغ� وأ، هلا ذلك فان  : نعم اجلواب
 ].2/690 :محتارـرد ال[ . » اسقاط حقه ابداً  تقدر ىلع

 :  جواب ج

 .»ال خيار للودل عندنا مطلقاً ذكراً اكن أو أنيثو « و يف الدر:

 يف الرد: و

ب، وال خيار أي إذا بلغ السن اذلي ي�ع من األم يأخذه األ »وال خيار للودل«قوهل:  «
حابَة لم ��وا. وأما  للصغ� ألنه لقصور عقله �تار من عنده اللعب، وقد صَحّ أَنّ الَصّ

فوفق ال اختياراً ال نظر (...) بداعئه عليه » ا�َّ اهده«خ� فلكونه قال:  :حديث أنه
الم، وتمامه يف الَفتِْح  الة والَسّ  .»الَصّ

ناسب است االن تربیتش را پدر بکند از مادر که در زمانی رسید که م اي یعنی بچه
 . که شفقت مادري از حد زیاد است ديگرفته و به پدر حواله شود، با وجو
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اش که هر دو بیگانه  پدر) از شفقت نعمت اهللا و زوجه در مسئله فوق شفقت قلندر (
کرده از جهت ضرورت بوده و االن   هستند زیادتر است و اگر حق حضانت را پدر ترك

د او را از این حق توان کسی نمی که خودش دختر خویش را تربیت کند و  آماده است
که  رسد سال به سنی می 6 -7چه حاکم باشد علی الخصوص دختر بعد از محروم کند اگر
 کنار شخص نامحرم باشد. جایز نیست در

ز پدر دختر که ا  کرده با این اراده نبوده  جواب د: آنچه که نعمت اهللا بر این دختر خرج
رف کنید و من به شما مقدار مص  گفته است شما بر دخترم خرج بگیرد و نه پدر دختر

این آقاي نعمت اهللا حق ندارد . بنابر حکم کرده است اي دهم و نه کدام قاضی شما را می
 ، عوضش را از قلندر بگیرد. نموده چیزي را که براي جلب رضایت خدا

تواند از قلندر بگیرد زیرا  ، می  در مقابل بچه دادهپولی که آقاي نعمت اهللا :هجواب 
که در عوض داده و بمنزله ثمن   که هبه باطل شد پولی  . و هر وقت هبه بالعوض بیع است

 را پس بگیرد.  تواند آن است می

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه11/6/1366دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 هبه مشاع درست نیست

 شخصی منزلی داشته و به مدت تقریباً شش سال مفلوج بوده و یک سال قبل منزل را
نماید و  کبیر، هبه می که در آن سکونت داشته به سه فرزند، یک فرزند صغیر و دو فرزند

 . تا حین مرگ در همان منزل سکونت داشته است
رعی را در این مسئله ستدعی است نظر شاکنون ورثه در این مورد اعتراض دارند، م

 . بیان نمایند

 اجلواب باسم ملهم الصواب 
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این منزل لذا صحیح نیست بنابر، هبه مشاع است و چون قابل تقسیم است  هبه مذکوره
 گردد.  مال تمام ورثه است و باید طبق دستور شرع تقسیم

 علم بالصواب أاهللا و

 محمد قاسم قاسمی
 الجواب صحیح

 -عفا اهللا عنه - خدا نظر
 .شه5/6/1369دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 مشاع   زمین  هبه

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
ام و یک حصه از  بنده شهداد در زندگیم تمام اموال خود را به سه حصه تقسیم نموده

آن فرزندان مرحوم خیر  باشد و یک حصه از آن دختران بنده به نام زینب و زیتون می
باشد و  باشد و یک حصه از آن فرزندم محمد با فرزندش می می ........  محمد به نام

فرزندم محمد در حال حاضر حیات دارد و من اموال خود را بعد از وفات خیر محمد 
ام تاکه بعد از مرگم محمد و فرزندانش ادعایی بر پسران مرحوم خیر محمد  کرده  تقسیم
ر استفتاء مذکور  که د  ام ه باشند و همه ملک خود را به سه حصه تقسیم نمودهنداشت

 هستند.

 اجلواب باسم ملهم الصواب

زندان که آقاي شهداد اموال خود را به فر شود در صورت مسؤله ظاهراً معلوم می
قابل تقسیم است صحیح  که است و هبه مشاع در چیزي خویش به طور هبه مشاع داده

 گردد.  این مال متروکه شهداد بر ورثه او طبق شریعت و قانون وراثت تقسیم میرنیست بناب
که فالن چیز   کرده است و اگر شهداد حصه یکی از فرزندانش را مشخص و معین

، پس در این صورت اگر واهب  براي فالنی است و آن چیز دیگر مال فالنی است
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) تسلیم نموده است و  کرده  اي آنها هبهکه بر  افرادي شهداد) موهوب را به موهوب له ( (
کرده است پس در چنین صورتی براي موهوب له ملک ثابت  موهوب له آن را قبض

 شود.  شود و اگر قبض نکرده است ملکیت براي موهوب له ثابت نمی می

 :  )837 ماده ( مجلة لرستم بازـيف رشح الو

 .  » ملتتم بالقبض الاكتنعقد اهلبة باال�اب والقبول و «

 يف رشحها: و

موهب باالصالة ـال يقع القبض ىلع القبض الاكمل فيما �تمل القسمة بالقسمة حىتو«
 .» ن ي�ون بتبعية قبض اللكأمن غ� 

 :849 مادة يف وقال

 . » موهوب هل قبل القبض تبطل اهلبةـذا تو� الواهب أو الإ«

 :861 يف رشح مادةو

 .  »ل مشاع م�اً غ� مشغو موهوب غ�ـال ثم انه �شرتط لصحة القبض أن ي�ون «
و اگر هدف آقاي شهداد وصیت بوده یعنی بعد از مرگ من اموال بنده به این نحو 

و از الفاظ او وصیت  .»لَِوارٍِث  وَِصيَّةَ  ال«:  . لقوله تقسیم شوند این وصیت درست نیست
خیر محمد  براي اوالد که کنیم تا  شود تا که این قول او را بر وصیت حمل معلوم نمی

 چیزي ثابت شود.
تذکر: البته چونکه مرحوم شهداد دوست داشته که اوالد خیر محمد مرحوم از مال 

اي داشته باشند، مناسب است ورثه شهداد اوالد خیر محمد را محروم  متروك شهداد حصه
یزي چه بر ورثه او شرعاً چاش خوشحال شود اگر مرحوم از ورثهتا روح شهداد  نکنند

که بعد از مرگ آنها با دوستان آنها احسان   الزم نیست و از جمله حقوق والدین این است
 کرده شود.

 واهللا اعلم بالصواب
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 -عفا اهللا عنه-نظر خدا
 .قه18/8/1413داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 

 شود/ مادر در هبه به فرزندش حق رجوع ندارد هبه با قبض تکمیل می

 : رمایند علماي دین در مسئله ذیلف چه می
مادرم در حالت صحت و سالمتی جسمانی خود مقداري زمین را با حدود مشخصه 

،  ام براي ایشان باشد در قبال خدمات متحمله هاي وي می که از یک طرف متصل به زمین
گذار کرده است و بنده در آن تصرف مالکانه کرده و محصولش را برداشت اه و به بند
هاي مذکور مشکلی  حال پس از اینکه مادرم فوت نموده است آیا در مورد زمین ،ام هنمود
 آید یا خیر؟ می پیش

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اید این است که زمین و آب مذکور را مادر شما در حال صحت  آنچه در استفتاء نوشته
هاي خود جدا  کرده و از بقیه زمین  و سالمتی جسمانی خود حدود اربعه آن را مشخص

اید لذا این هبه  کرده است و شما در حیات مادرتان قبض نموده و در آن تصرف کرده
این گیرد، بنابر له قرار می  بوده و هبه پس از قبض کردن و تصرف نمودن در ملک موهوب

آن حقی ندارند و  باشد و بقیه ورثه در اید مال شما می زمین و آبی که شما صرف کرده
 داشت . از تصرف شما حق رجوع را نمی  داشت پس می تان حیاتمادر بالفرض اگر

 :837 مجلة مادةـيف الو

 .  »تتم القبضتنعقد اهلبة باال�اب والقبول و «

 مختار:ـيف الدر الو

تتم ...و مشاع م�اً غ� مشغول موهوب أن ي�ون مقبوضاً غ�ـرشائط صحتها يف الو «
 ].569، 4/567 :حتار كتاب اهلبةمـالدر ال[ . »اهلبة بالقبض الاكمل

 :866 مجلة مادةـيف الو
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عمته شيئاً فليس خته أو ألوالدهما أو لعمه وو ألأخيه فروعه أو ألمن وهب الصوهل و «
 . » هل الرجوع

 اهللا اعلم بالصواب و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ق ه18/6/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 شود/ وصیت براي وارث  کمیل میهبه با قبض ت

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
ا فرزند ذکور خانواده ام و تنه بنده چونکه پدر و مادرم را به نحو احسن خدمت کرده

کپی  .کرده و بخشش نموده است نده وصیت این پدرم یک قطعه زمینی به بهستم بنابر
 باشد. نامه پیوست می وصیت

ام  عی مسئله باال را براي بنده بنویسید تا در آینده دچار مشکل با ورثهلطفاً نظر شر
 . . الزم بیادآوري است پدرم چند سال قبل فوت کرده است نباشم

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

شود که پدر مقداري زمین را به فرزندش هبه کرده  در مورد استفتاء باال عرض می
 .  وصیت است یا

ده و در ملک فرزند خود را جدا نمو اگر در حیات خویش آندر صورت هبه بودن 
است و فرزند در آن تصرف کرده در این صورت فرزندش مالک آن قرار  قرار داده

 گیرد.  می
اما اگر در حیات خویش جدا نکرده و تسلیم پسرش ننمود هبه مذکور شرعاً درست 

جا یافته که در این ست، قبض موهوب له ا بهباشد زیرا یکی از شرائط تکمیل ه نمی
 شود. نمی

 مختار:ـيف الدر الو
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غ� مشاع م�اً  موهوب أن ي�ون مقبوضاً ـيف ال ) ي صحة اهلبةأ رشائط صحتها (و «
 منتفعاً به بعد أن مشاع ال يبيققبض الاكمل يف �وز مفرغ مقسوم وتتم بال....و غ�مشغول

 . »مانعـسلمه صح لزوال الو ...وفان قسمه كبيت ومحام صغ��ن ال فيما يقسم يقسم

 يف الرد:و

 ].567، 4/570 :محتارـرد ال[ .» موتـفيشرتط القبض قبل ال »بالقبض«قوهل:  «

عاً درست  باشد زیرا براي وارث وصیت شر در صورت وصیت بودن نیز درست نمی
 .  نیست

 يف الرد:و

َ  إِنَّ «:  وليق : سمعت رسول اهللا قال أيب امامة ىلإيف السن مسنداً  ىروو «  قَدْ  ا�َّ
ْ�َطى

َ
هُ  َحقٍّ  ِذى لُكَّ  أ قال الرتمذي خرجه الرتمذي وابن ماجة وأ.  »لَِوارٍِث  وَِصيَّةَ  فَالَ  َحقَّ

 ].567، 4/570 :محتارـرد ال[ . »حسن

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه18/6/1418م زاهدان  دار االفتاء حوزه علمیه دار العلو

 هبه پدر به پسر کوچک در ازاي تأمین هزینه زندگی و اداي دیون پدر 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل می چه
هاي او  ام ، که هزینه زندگی او را تأمین کرده و و فردي به فرزندانش زمینی را هبه کرده
به فرزند  بعد این زمین را ،خواهیم اند ما نمی را اداء نمایند ولی فرزندان بزرگ گفته

کرده و  که در مقابل هزینه زندگی او را تا وفات تأمین طی کوچکش هبه کرده است به شر
 هاي او را ادا نماید. وام

باشد هم پذیرفته است و در آن هنگام صغیر بوده  ) می موهوب له کوچک ( زیدکه پسر
 .  و قبض هم کرده است
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، آیا  خواهیم سهمیه خود را میاند ما  اکنون که پدر در حیات نیست فرزندان گفته
 .  توانند ادعاي سهم نمایند و در هبه رجوع شود می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

زیرا در   آن درست نیست رجوع در و  درست است  هبه دوم به پسر صغیر خود شرعاً
  و واهب  که مقدار وام معین نیست له در آمده است هرچند  و تصرف موهوب  قبض
 .  ه استکرد  وفات

 855 : مجلة مادةـيف رشح الو

ذا إمقدار تلزم اهلبة ـ�ؤدي دينه العلوم الكذا و ن يعوضهأولو وهب آلخر شيئاً �رشط  «
 فللواهب الرجوع عن اهلبة، و موهوب هل الرشطـرايع ال

ٌ
عقاره   سلٌمو�ذا لو وهب و اال

اسرتداد ذلك ع عن اهلبة وثم ندم فاراد الرجو وفاته ىلإن يقوم بنفقة الواهب أآلخر �رشط 
 . راضياً باالنفاق عليه وفقاً ذللك الرشط  موهوب هلـفليس هل ذلك مادام ال العقار

افندي انه الشرتط  مأخوذ من فتاوي شيخ االسالم ىلعـمثال اثلا� الـالظاهر من الو
تايش من انه لو وهب ما نقله يف �مع األنهر عن اتلمرـمعلومية العوض وهذا موافق ل

لم �سم العوض جاز ألن اهلبة تقتيض عوضاً �هوًال ثم اعلم انهمااكنت �رشط العوض و
رشوع فيه ما بعدالأاكن للواهب الرجوع قبل الرشوع يف االنفاق  اهلبة ال تتم اال بالقبض 

 ].470ص :مجلة لسليم رستم بازـرشح ال[ .» نه بم�لة القبضفال أل

 ويف الدر: 

الدر [ . »باتلخلية يف صحيح اهلبة الفسادها بالقض  -بضأي الق-مختار صحته ـالو «

 ].4/568 :مختار مع الردـال

 يف الرد:و

 .» موتـفيشرتط القبض قبل ال «

 : يضاً أو
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نها مشغولة بمتاع القاض االب ساكنها أوهل فيها متاع ألاكن وهبه داراً و ذا وهبإاال  «

يف  /حنيفة يبأعن جتوز ثم قال وجزم أوًال بانه ال ما يف اخلانية فقد ـهو �الف لو
 ].4/569 :محتارـرد ال [ .  »، تأمل بنه�ص� قابضاً ألمجٌرد جتوز وـال

 مختار: ـيف التحرير الو

جعل يوسف و يبأفع� هذا ما ذكره يف اخلانية يف عدم اجلواز هو رواية ابن سماعة عن  «
 :مختارـالتحرير ال[ . » ليها الفتويعه عنها يف اتلكملة رواي اجلواز وما نقل يف الولواجلية ىلع

4/251.[ 

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه16/1/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 رجوع واهب در هبه ذي رحم محرم قبل از قبض

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
گذشت مدت زمانی پدر خواهان  و بعد از اگر پدري زمینش را به پسرش هبه نموده

ضمناً پسر در طول این مدت زمین را قبض نکرده  ،پس گرفتن زمین از فرزندش است
 ؟  ع است یا نه براي پدر حق رجو . آیا شرعاً است

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

، جایز نیست اما  که به ذي رحم محرم بوده در شرع مقدس رجوع در هبه در صورتی
 تواند در هبه خود رجوع کند و ، واهب می ، هبه را قبض نکرده هوب له که مو ورتیدر ص

 لو اینکه موهوب له ذي رحم محرم هم باشد.
 . این در صورت باال رجوع واهب در هبه درست استبنابر

 : يف اهلنديةو
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هبة الجنيب أو ذلي رحم ليس ، هبة ذلي رحم �رم و هلبة انواعن يعلم بأن اأ�ب  «
� مجيع ذلك للواهب حق الرجوع قبل التسليم هكذا محرم ليس بذي رحم وـو لأحرم بم

 . »مبسوطـذن هل يف قبضه أو لم يأذن هل كذا يف ال و اغئباً اُ أاكن حارضاً   يف اذلخ�ة سواء

  ].باب اخلامس يف الرجوع يف اهلبة 3/380 :اهلندية[

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه - خدا نظر
 ق.ه9/1/1419ر االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان دا

 کند  می شخصی درحال حیاتش منزل خود را به دو نفر بطور مشاع هبه

 : ر مسئله ذیل فرمایند علماي دین د چه می
شخصی در حالت صحت خود یک باب منزل خود را بطور مشاع به دو نفر هبه 

کنند و بعد از آن واهب  سکونت اختیار میکرده و   کند و موهوب، لهما در آن تصرف می
 ؟ کند. بفرمایید آیا هبه درست است یا نه وفات می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

اند و منزل را در تصرف  در صورت مذکور اگر موهوب لهما وقت هبه فقیر بوده
لو اینکه بین آنها تقسیم  اند در این صورت هبه درست بوده است و خویش در آورده

 . ه استنشد
که در چیز مشاع و قابل تقسیم   اند پس این هبه چون اما اگر آنها فقیر و مسکین نبوده

 باشد و باید به واهب پس داده شود و حاالکه واهب فوت انجام گرفته لذا درست نمی
 گیرد.  اش تعلق می کرده است به ورثه 

 مختار:ـيف الدر الو

) لكب��ن (ال) عنده للشيوع فيما (و�قبلهلعدم الشيوع  وهب اثنان داراً لواحد صح«
 . »�تمل القسمة
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 الدر:  قال العالمة عالء الدين يف حاشيته عىل

اال اكنت ي غ� فق��ن وأ » لكب��ن«:  قوهل هو هبه واحد من اثن� و »بقلبه « : قوهل «
 ].2/354 :محتارـتكملة رد ال[ .»صدقة فتصح كما يأيت

 : يف احلامديةو

اختار قوهل ترجيح ديلل االمام و قد اتفقوا يلعح القدوري للشيخ قاسم و� تصحيو «

قد افيت بذلك اخل� و هابوالرب�ت النسيف أمحبو� وـئمة ال�رهان األموص� وـابوالفضل ال
 ].2/96 :تنقيح الفتاوي احلامدية[ .» الرم�

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه6/1/1419یه دار العلوم زاهدان دار االفتاء حوزه علم

 شود  هبه در چه صورتی تکمیل می

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
اي در حضور چند نفر شاهد هبه نموده  قطعه زمینی همراه با خانه  شخصی به زنش

خانه مذکور از آن زن هستند یا  . آیا زمین و است و بعد از مدتی زنش را طالق داده است
 از آن شوهر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

این اگر زن فرد مذکور خانه و زمین را شود بنابر شرعاً با قبض تمام می از آنجائیکه هبه
تحویل گرفته و زمین هم مشاع نبوده یا مشاع بوده البته حصه خود را مشخص نموده 

چ حقی در اند و شوهر هی است در این صورت خانه و زمین در ملکیت زن داخل شده
 آنها ندارد.
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و اگر خانه و زمین را قبض نکرده یا زمین مشاع بوده و زن سهمیه خود را مشخص 
ننموده است در این صورت این هبه شرعاً تام نگشته است و خانه و زمین مورد نظر از 

 آن شوهر هستند. 

 :837 امدةـمجلة لألتايس حتت الـيف رشح الو

تتم به  مراد بالقبض اذليـاعلم ان ال.....و ل وتتم القبضتنعقد اهلبة باال�اب والقبو «
فقبض مفتاح  ، � العقار ما يناسبهما يناسبه و منقولـهو يف الاهلبة هو القبض الاكمل و

مجلة ـرشح ال[ . » ...... الخ . القبض الاكمل فيما �تمل القسمة بالقسمةادلار قبض هلا و

 ].3/344 :لألتايس

 :  يف البحرو

 :محتارـرد ال، 7/294 :البحر الرائق[ . »ن يرجع فيهاأبانها بعد اهلبة لم ي�ن هل لو ا «

4/578.[ 

 علم بالصوابأاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه6/5/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 در صورت هبه کردن به ذي رحم محرم واهب حق رجوع ندارد 

 : در مسئله ذیل فرمایند علماي دین چه می
اي رخ داد باالخره با  چند سال قبل بین پدرم و برادرانش اختالفی در مورد مغازه

  4/1که  شد  همکاري ریش سفیدان و معتمدین محل مسئله مختلف فیها به این نحو حل
دیگر از آن برادران باشد پس از آن پدرم سهمیه خود راکه همان  4/3مغازه مال پدرم و 

مند  کرایه آن بهره که بنده از هاي متمادي است باشد به من هدیه کرد و سال یک چهارم آن
 .  هستم
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کرده است که همان یک چهارم را اوالً به من  اکنون برادر دیگر پدرم بنام زید ادعا
خواهم آن را پس بگیرم و  ام و حاال می اند و سپس من به پدر شما بخشیده بخشیده

 اساس است و صحت ندارد.  ي زید بیکه این ادعا  حقیقت این است
 کرام تقاضا دارم این مسئله را شرعاً حل بفرمایید. از شما علماي

 اجلواب باسم ملهم الصواب

  4/1تواند ادعاي  اید طبق واقع باشد آقاي زید نمی در صورت باال اگر آنچه نوشته
،  درست قرار بدهیمگفته خودش   مغازه را از پدرتان بنماید زیرا اگر ادعاي زید را طبق

) چیزي هبه  ذي رحم محرم که به برادرش ( این یک نوع هبه است و واهب در صورتی
نماید پس از تصرف موهوب له در آن واهب حق رجوع را ندارد خالصه اینکه به زید از 

 گیرد.   این ادعایش چیزي تعلق نمی

 مختار: ـال ويف الدر

  .»شم� ، مستامناً ال يرجع وأمنه �سباً ولوذمياً  القاف القرابة، فلو وهب ذليرحم �رمو«

 :  قال العالمه عالء الدين ابن عابدين يف رشح هذه العبارة

بة ذلي رحم �رم لم يرجع اكنت اهل ذاإ:  وانما ال يرجع فيها لقوهل عليه الصلوة السالم «
 . »ز�ليع ه� الرجوع قطعية الرحم أمقصود منها صلة الرحم وقد حصل وـالن الفيها و

 ].2/373 :محتارـتكملة رد ال[

 : الفتاوي  يف خالصةو

 . ».... محرمية بالرحم الخـ: ال هو ثمانيةمانع وـاال ل  اصل هذا أن للواهب الرجوعو  «

 ].4/402 :الفتاوي خالصة[

 : ويف اهلندية

خوات و االخوة ومهات و�ذلك األاألاكآلباء و محارم بالقرابة ـال يرجع يف اهلبة من الو «
 ].4/387 :اهلندية[ . » االعمام
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 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه27/12/1418زه علمیه دار العلوم زاهدان  دار االفتاء حو

/ حکم وسایل خانه بعد از  جواهر آالتی که شوهر به زن داده از آن کیست
 طالق 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
گرفته باشد و اختیار آنها با   که شوهر براي زن  جدایی زوجین طال و جواهراتیبعد از 

زن باشد یعنی شوهر نگفته باشد تا مدتی بصورت امانت در اختیار تو هستند و در موقع 
باشد یا مرد؟ و اگر زن راضی به  ، آیا این جواهرات از آن زن می احتیاج خواهم فروخت

 ؟ ونه استطالق باشد حکم این مسئله چگ
رسد  ، می کرده  که عمر خود را در آن صرف  خالصه اینکه از وسائل خانه سهمی به زن

 ؟  رسد چه مقدار است ؟ و اگر می یا نه

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

گرفته است از آن شوهر هستند و  از وسایل خانه آنچه راکه شوهر براي خانه خود
، از آن  است وهر به عنوان مهریه یا هدیه دادهیا ش که زن از سرمایه خود خریده است  آنچه

 زن هستند.
که شوهر به عنوان هدیه براي زن   طال و جواهرات را عموماً عرف بر این است

، رجوع کند و  اي که به زنش داده بنابراین براي شوهر جایز نیست از هدیه خرد می

 . کرده است یت ذکریکی از موانع رجوع در هبه را زوج »مختارـالدر ال«صاحب 

 يف الدر:و

 .  »، فلو وهب المرأة ثم ن�حها رجع ولو وهب المرأته ال ، زوجية وقت اهلبة الزايو «

 ].4/578 :مختارـالدر ال[
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: اگر زوجین از در  نیز مذکور است »كتاب الدعوي باب التحالف مختارـالدر ال«در 

گیرند و  تند به شوهر تعلق میکردند آنچه جزو وسایل مردانه هس  وسایل خانه اختالف
 چه طال و جواهر باشند. گیرند، اگر هستند به زن تعلق می آنچه جزو وسایل زنانه

 يف الدر: و

و فضة فالقول للك واحد منها فيما أان اختلف الزوجان يف متاع ابليت ولو ذهباً و «
 ].ء الرتاث العريببريوت دار احياط 4/432 :مختار مع الردـالدر ال[ . » يصلح هل مع يمينه

 علم بالصوابأاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه20/11/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 هبه بدون قبض

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل می چه
سال قبل از یک قطعه زمین ملکی خود مقدار یک چهارم  27ود  اینجانب عبداهللا حد

ام آنرا قبض و جدا ننموده و پس از چند سال وفات  ام ولی خاله م هبه کردها را به خاله آن
 کرد. 

خواهم آن هبه  ام و حاال نمی اي که کرده بودم رجوع کرده بعد از وفات او بنده از هبه
 ام مدعی آن قطعه زمین هستند. را تنفیذ کنم ولی فرزندان خاله

 خواهشمند است حکم شرعی را اعالم فرمایید.

 واب باسم ملهم الصواب اجل

این هبه تمام نشده و موهوب مال واهب است و حق رجوع در هبه زمانی ساقط است 
ه و هیچ در ملک موهوب له  جا هبه صحیح نشد ه هبه صحیح و مقبوض باشد اما اینک

 .  داخل نشده است

 .»تتم باقبضة باال�اب والقبول وتنعقد اهلب « 837:  ةالماد
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 .  » موهوب بالقبضـب هل ال موهوـملك الي « 861:  ةالماد

 .  » موهوب هلـن يرجع عن اهلبة قبل القبض بدون رضا الأللواهب  « 862 ةالماد

 :  يف درر احلكامو

 ].2/456 :درراحلكام[ . »اكنت اهلبة باطلة حد الطرف� قبل القبضأذا تو� إ«

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه20/2/1420حوزه علمیه دار العلوم زاهدان  دار االفتاء

بیند که سهمیه وي  شود/کسی دیگر را تا مدتی می هبه بعد از قبض تکمیل می
 کند   ، سکوت می را تصرف کرده

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
و این  . پدر بزرگم یک چشمه داشته که براي پدرم و یک خواهر او ارث مانده است

کافی براي کشاورزي نداشته است و پدرمان توي   توي رودخانه است و زمین چشمه
 هاي خود تقسیم ها را پدرم بین بچه درخت کاشته است و این درخت ها چند همان سنگ

 . کرده است 
این  بعد از مدتی پدرم زن دیگري را ازدواج نمود و مادرم را طالق داد و در ضمن از

  کسی کرده بود و کرد به اسم او که با مادرم زندگی می موقعها چند اصله را همان  درخت
آیا این  ،ها را از او بگیرد که مادرم را طالق داده این درخت دهد زمانی گواهی نمی

سه فرزند دارد و او هم طالق ها به مادرم تعلق دارند یا خیر؟ در ضمن از زن دوم  درخت
 . است داده

کرده است و من از خواهرانم پرسیدم  ا فرزندان قبلیناگفته نماند درختان را به اسم م
که یک درخت بیشتر  گویند ؟ آنها می از این درختان چند تا براي پدرم باقی مانده است

که خواهرش  ام و پدرم ها چند اصله را از پدرم خریده پدرم ندارد. بنده قبالً از این درخت
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که با توافق خواهرانم و برادرم این  آن موقع سهمی نداده بود و بعد به من مشورت داد
که من نزد خدا   ترسیدم باغ را بفروشم به خاطر اینکه برادرانم را از دست داده بودم و می

، چون آن دو برادرم یکی یک دختر و دیگري دو دختر دارند و از این دو تا  مسئول نباشم
که قرض آنها را پرداخت  مخواهند و بنده نابینا هستم و سرمایه ندار برادرم مردم قرض می

 . کنم
ها را بفروشم و آنها سهم خود  که این درخت و من از خواهرها و برادرم اجازه گرفتم

ام رفتم چون او هم ارث  و بعد پیش عمه ،که شما این را بفروشید کردند را به من واگذار
  به من ام و عمه  است اش را از دست داده ال حاضر حافظهپدري دارد و پدر من در ح

همه سهمیه خود را به من واگذارکردند و  ،: این سهم من به شما واگذار است گفته است
شود آیا سهمیه دارند یا  در ضمن پدرم از زن دیگر سه تا فرزند داردآیا تکلف آنها چه می

 خیر؟
درختان را به ما ها پدرم یک درخت دارد و قبل از تولد این فرزندان  از این درخت

 .  گذار کرده استقبلی وافرزندان 
 خواهشمند است طبق شریعت جواب ما را عنایت بفرمایید. 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

داري از آنها را به کرده و نیز مق  هایی که ادعا دارید پدرتان بر برادرانت تقسیم درخت
ده و در کر ، لذا اگر پدرتان سهمیه آنها را جدا ، ابن یک نوع هبه است است مادرتان داده

اند هبه  کرده و در تصرف خود در آورده  است و آنها آن را قبض اختیار آنها قرار داده
 باشند. هاي مذکور از آن آنها می تکمیل شده و درخت

 يف الدر:و

 ].4/569 :الدر هبامش الرد[ . »تنم اهلبة بالقبض الاكملو «

اند که در آن  ه شما دادهتان اختیار سهم خود را ب که خواهران و برادران رتی در صو
 که باشد  تصرف نموده و وام برادران مرحوم خود را پرداخت نمائید، اگر مطابق با آنچه
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، پس این اجازه آنها شرط درست است و شما  که قبالً نوشته شد، هبه تکمیل بوده
توانید در آن تصرف نمائید. و اگر هبه شرعًا تکمیل نشده باز هم در ملک پدرتان  می
که وي اجازه داده پس اجازه وي نیز معتبر است و شما حق تصرف در آن  باشد می

 ها را دارید. درخت
تان در این مدت طوالنی سکوت کرده و ادعا ننموده  و در صورت مذکوره که عمه

توانید  می باشد و اش درست می گذاري، این وا ت و سهمیه خود را به شما واگذار نمودهاس
 ئید.در آن تصرف نما

باشند و  که از مادر دیگر هستند در همان یک درخت پدر شریک و سهیم می برادرانی
 کاملی باشد.  که هبه پدر به فرزندان قبلی او هبه در بقیه سهمی ندارند آن هم به شرطی

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه25/11/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 



 
 

  هاالباحکتاب الحظر و

 ) ورق بازي پاسور بازي (
 : فرمایند علماء دین در مسئله ذیل می چه

؟ آیا جایز  رسوال و قواعد فقهیه چه طور است هپاسور بازي از نظر کتاب اهللا و سن
 کامالً توضیح دهید.  است یا خیر؟ لطفاً

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

که وظیفه شرعی   دا نموده است و او را امر نمودهخداوند انسان را براي امر بزرگی پی
را به نحو احسن انجام دهد و روز قیامت هر لحظه زندگی دنیا را سؤال خواهد   خویش

که  ارزش هاي خود را به کارهاي بیهوده و بی گرانب نمود، لذا نباید هیچ مسلمانی وقت
 خالی از نفع دینی و دنیوي باشد، صرف نماید.

 هاي لهو و لعب و بیهوده فرمودند: در رابطه به بازي پیامبر اکرم

 وتأديبه الغرض� ب� ميش خصال أر�عة إال وهلو لغو فهو اهللا ذكر من ليس شئ لك«
 ].4/86 :منثورـالدر ال، أخرجه النسائي[،  »السباحة وتعليم أهله ومالعبته فرسه

هاي بیهوده و غافل  چهار چیز را استثناء نموده و دیگر بازي خالصه اینکه پیغمبر
است و  لی هستند لهو و بیهوده قرار دادهکننده از یاد خدا را که از نفع دین و آخرت خا

که اگر با شرط برد و باخت   پاسور نیز بازي بیهوده و غافل کننده از یاد خداوند است
 شود و به نص قرآن حرام است و اگر بدون شرط باشد باز هم آن را علماء باشد قمار می

:  ص ،مفتنيـامداد ال[اند چنانکه مفتی اعظم پاکستان در  حرام و مکروه تحریمی قرار داده

 اند.  تحریر نموده ]9/199 : مفتيـكفاية ال[ و مفتی اعظم هند در ]1002
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لك لعب فيه قمار... وما   �رم باالتفاقو «نویسند:  و نیز فقیه معاصر عالمه زحیلی می

حدهما فمنه ما هو حرام أال من ي ال عوض فيه يف اجلانب� وب اذلهو اللعخال القمار و
ما فيه من تضييع الوقت ـلك هلو غ� نافع عن الكراهة ل ، ل�ن ال�لو ومنه ما هو مباح

 ].3/561 :الفقه االسالمي[ . »لك نافع مفيد عنن الصلوة وعاهللا و االشتغال عن ذكرو

 علم بالصواب أاهللا و

  -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه1/6/1414دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 » دیمی «موهاي چهره زنان به بلوچی زدودن 

 :  فرمایند علماء دین در مسئله ذیل چه می
 باشد.  کندن موهاي صورت براي زن در چه صورتی و با چه شرایطی جایز می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که شوهر از آن  اگر در صورت زن موي بیرون بیاید که شود از عبارات فقهاء معلوم می
که  که موها را بکند، زیرا  شود، براي وي جائز است می کند و از زینت زن کاسته نفرت می

 .  زینت براي زن مطلوب است
البته اگر مقصود از آن تزیین براي بیگانگان باشد، یا در کندن موها ضرري به زن 

 .  یز نیستها جا الحق شود در چنین صورت

 :  يف الشاميةو

منه ، نتف الشعر، و : انلمص مغربـ� ال، و يضاً أذكره يف االختيار  »وانلامصة«:  قوهل «
اال فلو اكن يف ذا فعله تلزت�ن لالجانب وإما  لعله �مول ىلع، و منقاشـ، ال منماصـال

لنساء مطلو�ة ن ار�نة ل، فيف حتر�م ازاتله بعد أل وجهها شعر ينفر زوجها عنها �سببه
 . منماص من االيذاءـما يف نتفه بالـ، ل ، اال أن �مل يلع ما ال رضورة ايله للتحس�
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ذا نبت للمرأة حلية أو شوارب فال ؛: ازالة الشعر من الوجه حرام اال  محارمـ� نبي� الو
 . حترم ازتله بل �ستحب

عر وجههه ما لم �شبه ش: وال بأس بأخذ احلاجب� و مضمراتـ� اتلتار خانية عن الو
 ].5/358 :اهلندية، 5/264 :مختارـال رد[ . »مجتيب تأملـ، و مثله يف ال مخنثـال

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -ا نظر خد
 .قه16/9/1414دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

، رنگ کردن  ، چیدن موي ابروان و باریک نمودن آن اصالح صورت زنان
 وها براي زنان با مواد شیمیائیم

 : فرمایند علماء اسالم در مسائل ذیل چه می
رنگ موهاي سر با مواد  -3.  باریک نمودن آن -2اصالح صورت و چیدن ابرو.  -1

 ثبیمیایی که در بازار آمده درست یا خیر؟ لطفاً مسائل مذکور را با دالئل توضیح دهید.

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کندن موهاي صورت و باریک نمودن ابرو و چیدن آن را علماء حرام قرار  :2و  1ج 
، و به نص قرآن حرام  اند زیراکه ابر نوع تغییري است در خلقت خداوند جل شانه داده

 فرماید: اند که می استدالل نموده است و در این باره از حدیث حضرت بن مسعود

ُ  لََعنَ « َواِشَماِت  ا�َّ
ْ
ُمْستَ  ال

ْ
َصاِت  وِْشَماِت،َوال ُمتََنمِّ

ْ
ُمتََفلَِّجاِت  َوال

ْ
ُحْسِن، َوال

ْ
َاِت  لِل ُمَغ�ِّ

ْ
َق  ال

ْ
 َخل

 ِ  .] النسائي ،ابن ماجهخرجه البخاري وأاللباس وكتاب   رواه مسلم [ .»ا�َّ

 : ) يف رشح هذا احلديث مدظله (  قال العالمه حممد تقي العثامين

،  ) نتف الشعر ميمـبفتح انلون و سكون ال انلمص ( ».... وانلامصات الخ«:  قوهل «
قاموس كما يف ال انلامصة � الليت تنتف شعر الوجهي نتفته وأمرأة الشعر ـنمصت الو
رث ما تفعله اكراة اخري بنتف الشعر عن نفسها، ومتنمصة من تأمر امـال، و اج العروستو
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 .  م بنص هذا احلديثهو حراالنساء يف احلواجب واطراف الوجه ابتغاء للحسن والز�نة و

حاكية من قول  :١١٨يف سورة النساء  ،قوهل تعاىل ىلإاشارة  »اهللا  خلق  مغ�اتـال : » قوهل
َِذنَّ  َوَقاَل ﴿ : الشيطان َّ�

َ
فۡ  انَِصيبٗ  ِعَبادِكَ  ِمنۡ  َ� ِضلَّنَُّهمۡ  ١١٨ اُروٗض مَّ

ُ
َمّنِيَنَُّهمۡ  َوَ�

ُ
 ُمَر�َُّهمۡ َو� َوَ�

 ٱ اَذانَ ءَ  فَلَُيبَّتُِ�نَّ 
َ
نَّ  ُمَر�َُّهمۡ َو� مِ َ�ٰ نۡ ۡ� ُ ِ ٱ قَ َخلۡ  فَلَُيَغّ�ِ فيه ترص�ح بأن . ]118[السناء:  ﴾�َّ

عله اال�سان باغراء من انلمص وغ�ها من مجلة تغي� خلق اهللا اذلي يفالوصل والوشم و
 ملهم:ـتكملة فتح ال[ .  »مجيدـكتابه ال يف تعاىلالشيطان واذلي ن� عنه اهللا سبحانه و

4/195.[ 
اما اگر در صورت زن موهایی بیرون آید و مشابه به ریش و سبیل باشد و سبب تنافر 

 گیرد ازاله آن جایز است و اشکالی ندارد. زوج قرار

 محتار:ـيف رد الو

ن الز�نة اكن يف زوجها شعر ينفر زوجها عنها �سببه فيف حتر�م ازاتله بعد، أل فلو «
منماص من ـما يف نتفه بالـيله لإما الرضورة   أن �مل ىلعللنساء مطلو�ة للتحس� اال

 . االيذاء
ذا نبتت للمرأة حلية أو شوارب إ: ازالة الشعر عن الوجه حرام اال  محارمـ� تبي� الو

 ].5/264 :محتارـرد ال[ .»هفالحترم ازاتله بل �ستحب ا

 : يف التكملةو

 .» الشافعيةخذها حالل عند احلنفية وأفو عنفقة أشارب  وأذا نبتت للمرأة حلية إاما  «

 ].4/195 :محتارـتكملة رد ال[

جواب داده شده  191کردن موها در استفتاء شماره   وجواب سوال سوم یعنی رنگ
 شد.  نقل و از آن جا  است

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
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 رنگ کردن موي زنان

 : مفرمایند علماي دین مبین اسال چه می
 که زن موهاي خود را رنگ بزند یا خیر؟   آیا جایز است

 الجواب باسم ملهم الصواب 
کردن مو براي زنان جایز است و این زینت براي زنان مطلوب و پسندیده بوده و   رنگ

 .  هست

 : دليلهو

ن ذالك سبب النسـاء، ألوال باس خبضاب الرأس واللحية باحلناء والوسمة للـرجال و «
 ،4/150 :مهلمـتكملة فتح ال، 8/208 :البحر الرائق[ . »محبة ب� الزوج�ـالة الرغبة ولز�اد

 ].2/427 :جواهر الفقه ،1/76 :مغنيـال

 محتار:ـرد ال ل النووی يف نقل الشامی قوو

مرأة بصفرة أو محرة ـالهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل وقال انلووی ومذ «
 ].3/412 :اخلانية ،5/532 :محتارـرد ال[ . »ححتر�م خضابه بالسواد علـى االصو

 /م مباح است و از امام ابویوسفهکه براي زنان  م زینت است هو رنگ سیاه 

 :محتارـرد ال[ . »كما يعجبها ان اتز�ن هلا  يعجب� ان تزت�ن ىل امرأىت «:  روایت است

 ].2/430 :جواهر الفقة ،5/532

 نداشته باشد تابا رنگ موي خود، مسن بودن و ثانیاً: قصد فریب دادن خواستگار را

 َمنْ « :حلديث النبی،  که جوان است کند خود را از خواستگار پنهان دارد و چنین وانمود 

نَا  ].4/150 :ملهمـتكملة فتح ال، 429 -2/428 :هجواهر الفق[ . »ِمنَّا فَلَيَْس  َغشَّ
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 علم بالصواب أاهللا و

 -اهللا عنهعفا  -خدا نظر 
 .قه5/9/1415تاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان دار االف

 /رنگ زدن موي سر زنان تاه کردن موي بر زنان کو

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
؟ و آیا  آیا از نظر شریعت مقدس اسالم کوتاه کردن موي سر براي زنان جایز است

کنند غیر از حنا و  ن استفاده میکـردن مو بـراي زن با مواد شیمیائی که امروزه از آ  رنگ
 کتم و...........درست است یا خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 . ، زیرا تشبه با مردان است کوتاه کردن موي سر براي زن جائز نیست  أ:

.  احلديث »مشتبهات بالرجالـالمشتبه� بالنساء وـلعن اهللا ال «:  من احلديث«:  دليله

ان بـاذن الزوج ألنه : و عت شعر رأسها أثمت ولعنت، وزاد ىف الزباز�ـةقط »مجتىبـال «فيه و
مؤثر ـمع� الـال، وذلا �رم ىلع الرجل قطع حليته و مخـلوق ىف معصية اخلالقـال طاعة ل

كـذا فـی مـجموعة . طـبع کـویته 5/288: مـختار مـع الردـالدر ال [ . » ، انت� التشبه بارجال

 ].4/227 :وامداد الفتاوي 4/342 :داحلی الكهنويالفتاوی للـعالمه عب

، هر رنگی باشد خواه طالئی  کردن موي براي زنان مطلقاً جایز است  : اما عمل رنگ ب
، زیرا رنگ کردن مو زینت است و زینت بـراي  وکتم و یا سیاه هباشد یا حنائی یا وسم

 . زنـان مطوب و پسندیده است

ن ذلك ، أل النسـاءجال و س واللحية باحلناء والوسمة للربأس خبضاب الرأ الو « : دليله

 :ملهمـتكملة فتح ال ،8/208 :البحر الرائق[ . »محبة ب� الزوج�ـالسبب لز�ادة ارغبة و

 ].2/427 :جواهر الفقه، 1/76 :مغنيـال، 4/150
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 محتار:ـنقل الشامی قول النووی فی رد الو

حتر�م مرأة برصة أر محـرة وـالب للرجل وب خضاب الشيمذهبنا استحبای و قال انلوو «
 ].3/412 :اخلانية ،5/533 :محتارـرد ال[ . »خضابه بالسواد ىلع االصح

حتر�م خضابه  «:  که براي زن مباح است و از عـبارت  م زینت استهو رنگ سیاه 

که براي زنان بقصد زینت مباح است و از امام  شود معلوم می » صحبـالسواد ىلع األ
 روایت است: /سفابویو

واهر ، ج5/532 :محتارـرد ال[ .»كما يعجب� أن تزتٌ�ن ىل امرأىت يعجبها أن أتزٌ�ن هلا «

 ].2/430 :هالفق

ثانیاٌ: قصد فریب دادن خواستگاري را نداشته باشد، با رنگ موي خود، مسن بودن 

 َمنْ « :نبیحلديث ال،  که جوان است خود را از خواستگار پنهان دارد و چنین وانمود کند

 . » ِم�ِّ  فَلَيَْس  َغشَّ 
: رنگ کردن موي سر زن با  اما رنگ مو با استفاده از مواد شیمیائی قوي مروج امروزي

که ماده و عنصر   ، زیرا به ثبوت نرسیده است مواد شیمیائی مروج امروزي جایز است
که نجاست  ا زمانیپلیدي در آن بکار رفته باشد، زیرا اصل در اشیاء اباحت و پاکی است ت

و حرمت آنها ثابت شود، و اگر بازهم چنان عنصر پلیدي در آنها بکار رفته باشد در اثر 
، ماهیت و حقیقت آن تبدیل شده  فعل و انفعاالت شیمیائی کـه در آن انجام داده شده

 . است
چیزي  ، اگر ، بنابر قاعده استحاله لذا رنگ کردن مو با اینگونه مواد شیمیائی جایز است

که در نمکزار بیفتد، یا در شراب نمک بریزیم   ارد همانطور االغ بـدل شود هیچ حرمتی ند
گـردیده است   که اصل آن از خون پلیدي است چون استحاله  گردد و یا مشک  و سرکه

 کرد.  را تحرم توان آن ، و لذا با شبه و ظن نمی استفاده از آن جایز است

 : دليلهو
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ة قد فّرعوها ىلع قول �مد بالطهارة بانقالب الع� اذلي عليه مسألـثم هذه ال«
» الفتح«و» منيةـرشح ال«  مشايخ خالفاً أليب يوسف كما يفـالفتوى، واختاره أ�رث ال

جعل ادلهن انلجس يف صابون يفتوى بطهارته ألنه تغ�، »: مجتىبـال«وغ�هما. وعبارة 
ميتة كذلك تلعب�ه ـ. وظاهره أن دهن الهاواتلغ� يطهر عند �مد، وُ�ْفىت به للبلوى 

ابون وضع ـبانلجس دون ال متنجس، إال أن يقال: هو خاص بانلجس ألَنّ العادَة يف الَصّ
ما يؤ�د األول حيث قال: » منيةـرشح ال«الز�ت دون بقية األدهان. تأمل. ثم رأيت يف 

ناً ي�ون طاهراً تلبدل وعليه يتفّرع ما لو وقع إ�سان أو لكب يف قدر الصابون فصار صابو
بلوى  .هاحلقيقة ا

ْ
ثم اعلم أن العلََّة عند �مد � اتلغُ�ّ وانقالب احلقيقة، و�نَّه ُ�ْفىت به لِل

كما علم ما مر، ومقتضاه عدم اختصاص ذلك احل�م بالصابون، فيدخل فيه لك ما اكن 
ة  ].طبع کویته 1/231 :محتارـرد ال[ . »فيه تغ� وانقالب حقيقة و�ن فيه بلوى اعَمّ

، جایز  هاي رنگ امروزي باشد یا با مواد شیمیائی اسپري پس از رنگ کردن مو با شانه
هاي آرایشی و تجملی براي  کرم  ، و استعمال انوع است و حناء براي زنان پسندیده است

از  1/168:  جدید فقهی مسائل [ . ، پا، لبها و چهره درست و جایز است زنان در دست
 ].مفتی خالد سیف اهللا رحمانی موالنا
 . گردن جایز است زدودن و از بین بردن موهاي ساق پا و دست و آرنج و -ج 

 : دليلهو

، ألنـه من الز�نة  اكن باذن الزوج ذاإاتلطر�ف قالوا و�وز احلف واتلحم� وانلٌقش و «

و�نت شابة عن امراته انها دخلت عـ� اع�شه   ىب اسحاقأمن طر�ق   خرج الطربیأوقد 
اميطى عنك األذی ما  مرأة حتٌف جبينها لزوجها، فـقالت ـ: ال ، فقالت يعجبها اجلمـال

الفتاوي ، 885 سؤال 985 ص: :مفتنيـاللفظ له، امداد الو 10/310:فتح ابلاري[ . »ستطعت

 ].، جدید فقهی مسائل485 ، فتاوي رشیدیه:5/264 :محتارـرد ال، 5/358 :اهلندية

 بالصواب علم أاهللا و
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 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .قه18/5/1415دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 

/ بافتن مو و گیـسوان بدون خمیر و بـا خمیر سـر و  کـوتاه کردن موي زنان
 کتیرا 

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسائل چه می
ت ولی تا به حال در این بـاره حـدیثی و گناه اس  کردن موي زنان  کوتاه گویند می   -1

، چرا اکثر مردم اینکار  گویند حرام است  ، و اگر گناه است آن طورکه می ایم ) نشنیده دلیلی (
 ؟ دهند، و اگر حرام است چگونه حرامی است را انـجام می

 این باره توضیح دهید.  در ،گناه است  ) براي زنان ( گویند بافتن مو می  -2

 ب باسم ملهم الصواب اجلوا

که به اجازه  کردن و یا تراشیدن موي زنان جایز نیست و حرام است هر چند  کوتاه  11
اگر   ، و غربی کافره   ، زنان ، کبیره است بدلیل مـشابه بودن با مردان گناه  شوهر هم باشد و

 مرتکب چنین کاري شد استغفار کند.

 : مجتبیـفی الشامية نقالً عن ال

ان باذن د ىف الزباز�ه لزمها االستغفار و. زا لعنتا أثٌمت و: قطعت شـعر رأسه فيهو «
 . »همؤثر التشـبه بالرجال اـمـع� الـال... و خلوق ىف معصية اخلالقمـنه ال طاعة لأل ،الزوج

 ].6/379 :البزازية دارالكتب العلمية،ط 9/583 :محتارـرد ال[

مشتبه� بالنساء ـلعن اهللا ال «،  »ِمنُْهمْ  َ�ُهوَ  َقْومٍ بِ  �ََشبَّهَ  َمنْ « : احلديت  و جاء فی

 .  »مشتبهات بالرجالـالو
گانگان و عدم اطالع و آگاهی از حکـم شرعی این  کور کورانه بی و مردم بنابر تقلید
 باشد. که مردم انجام دهند دلیل بر جواز آن نمی  چهاند، و هر کرده امر، مبادرت به اینکار

 



 وايمحمود الفتا  1326

 . گیسوان زنان جایز است وبافتن موي   -2

 :  دليلهو

�ساء و ان �ساء انلىبللنساء جائز، و : ان شد الضفر مسألة) قد علم ىف فقه األ فائده («
ان حلق الرأس هلن منوع ألنه من باب �ن يضفرن الشعرو يعقصـن و  الصحابة وغ�هن

 ].1/301 :السعاية[ .»التشبه بالرجال و� ما هو كذلك فهو كب�ة

کردن و  ، به باز کند الزم گام غسل اگر آب زیر آنها و به پوست سر نفود میبهن
 .  شکافتن آنها نیست

 :  فيه لم سلمةأالدليل عليه حديث و

ُت «
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا قُل ةٌ  إِ�ِّ  ا�َّ

َ
ُشدُّ  اْمَرأ

َ
ىِس  َضْفرَ  أ

ْ
ْ�ُقُضهُ  َرأ

َ
َنَابَةِ  ِلُغْسلِ  فَأ

ْ
 إِ�ََّما الَ  :قَاَل  اجل

نْ  يَْ�ِفيِك 
َ
ىِْث  أ

َ
ِسِك  ىلَعَ  حت

ْ
َماءَ  َعلَيِْك  تُِفيِض�َ  ُ�مَّ  َحثَيَاٍت  ثََالَث  َرأ

ْ
صحيح [ . »َ�تَْطُهِر�نَ  ال

 ].1/122 :مرأةـحكام الأمفصل يف ـال ،4/11 :مسلم برشح النوري

 : ملهم رشح مسلمـتكملة فتح ال قال العالمة العثامنی يفو

لكٌه واال وجب خلرب حتت شعرة جنابة،  اطنهاىل بإماء ـذا وصل الإهذا احل�م ىلع ما و«
 ].3/167 :ملهمـتكملة فتح ال[ . »�رث اهل العلمأىلع هذا و

کـه در   همانطوري کتـیرا و سدر بر سر ( اما اگر بنابر بودن مانعی از قبیل خمیر حنا و
بافند و تا یکی دو هفته  کتیرا می که موي عروس را سدر و  بـعضی مناطق رایج است

شود) آب به بن و اصل موها نرسد در آنصورت براي صحت غسل الزم  فته نمیشکا
که مانع آب شود   چـنین بافتنیمهآب به بن موها برسد. پس  که شکافته شوند تا است

 . درست نیست

 : الدليل عليهو

مـنقوض ـمـضفور للحرج امـا الـمرأة الـصل ضف�تها) أی شعـر الأو�ىف بل  («
 . »الصحيح ا مطلقاً هو ها �ب نقصهفاقاً ولو لم يبتل أصللكه ات فيفرض غسل
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 الرد: جاء يفو

اً  راً ضفر أو مضفو -امداد  -بأن اكن متلبداً أو غز�راً  »لم يبتل اصلها ولو«:  قوهل «
 ].1/113 :محتارـرد ال[ . » ماءـشديداً الينفذ فيه ال

 : السعاية يضاً جاء يفأو

 . »�ب نقضه فحماء ايلها ـت�ون ملتئمة اليصل الانه اليلزمها نقضها اال ان  «

 ].1/299 :السعاية[

 : مفصلـفی الو

ليس و»  لون «ذ قالوا: ان احلناء إ:  منصوص عن فقهائنا رمحهم اهللا تعاىلـهذا هو الو«
  » حبائل «

ٌ
صارت احلناء ىلع ، و كثيف ، مثًال ىلع �و مـرأة رأسها باحلنٌاءـذا لطخت الإ: اال

ائًال) يـمنع مــن صحة الوضوء ح هذه احلالة ( تعٌد يف -احلناء  -، فانها  لط�رأسها اك
 ].1/85 :مسلمـالبيت المرأة وـحكام الأمفصل يف ـال[ . » الغسلو

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .قه6/2/1416دار االفتاء حوزه علمیه دار العلـوم زاهدان 

  روکش نمودن دندان با طال

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 استفاده نمودن از دندان طال و یا روپوش نمودن دندان با طال درست است یا خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

کند اگر   کوشش  استفاده نمودن از طال اگر ضرورت شدید باشد جایز است البته
 . ممکن بود از نقره استفاده نماید وگرنه از طال

 : بدائع الصنائع يفو
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ال يرخص امع اطالق اتلحر�م من غ� فصل واجل يف بوحنيفةأحجة ما ذكر و «
، فـبىق اذلهب ىلع اصل  هو الفـضةمحرم اال للرضورة و� تندفع باالد� وـمبارشة ال

 ].567 :ص (یک جلدي) حسن الفتاويأكذا يف  ،5/132 بدائع الصنائع:[ . »اتلحر�م

 لصواب علم باأاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ق.ه22/10/1414زه علمیه دار العلوم زاهدان  دار االفتاء حو

هاي  ها با حلقه / محکم کردن دندان استفاده از طال و نقره براي پوشش دندان
 طال 

استفاده از طال و نقره براي پرشش دندان جایز است یا خیر؟ و آیـا نـماز بـا آنـها  -1
 ؟  درست است

 ها جایز است؟  اي طالیی براي محکم کردن دندان استفاده از حلقه  -2

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

که به علت   کند در صورتی جایز است  ها از طال استفاده اگـر براي پوشش دندان  -1
، البته از نقره در هر دو صورت جایز  خرابی دندان باشد و فقط براي زینت مکره است

 ].9/147 :مفتيـكفاية ال[.  ـا آنــها جایز است. و نماز ب است

 /هاي طالئی در نزد امام کردن آنها با حلقه  خورند محکم هانی که تکان می دندان -2
جایز است و در وقت ضرورت بر قول امام محمد  /مکروه است و در نزد امام محمد

 شود.  عمل می

 : مفتنيـفی امداد الو

ص  :مفتنيـامداد ال[ . » الفضةاز اختاذ السٌن من اذلهب ووی جبوافىت ىف خالصة الفتاو «

982.[ 

 17/300 : ازه كذا افتی العالمة ظفر أمحد العثامنی فی اعالء السنن بجو
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 الدر:  ويف

 .  »جوزهما �مدبذهب بل بفضة و كمتحرـال �شد سنة الو «

 الرد: يفو

 :محتارـرد ال. [»ٌد بهمای جٌوز الشأالفضة ی جوز اذلهب وأ »جوزهما �مدو«:  قوهل «

5/299.[ 

واب و  اهللا اعلم بالصٌ

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .قه23/8/1413دار االفتاء حوزه علمـیه دار العلوم زاهدان 

 قرآن  آیات  حکم سوختن 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
ضیح ؟ لطفاً تو حکم سوختن آیات قرآن و اوراق آن در شرع مقدس چگونه است

 دهید. 

 الصواب  باسم ملهم  اجلواب

که اوراق را بعد از اینـکه  اند سوختن اوراق قرآن درست نیست بلکه فقهاء نوشته
نیز درست   و زمین را حفر نموده لحدي  اي پیچیده بود در پارچه  مشکل اسـتفاده از آنها

یند و یا در جایی بگذارند آن دفن نمایند و یا اینکه آنها را با آب بـشو کنند و اوراق را در 
 که از دسترس افراد ناپاك وگرد و غبار محفوظ باشند.

 حاشيته علی الدر: قال ابن عابدين الشامي يف

شار أمنه ال �رق بـانلار ايلـه  تعذر القرأة ذا صار خلقاً وإمصحف ـ� اذلخ�ة: الو«
نه لو شق لحد هل أل�ة طاهرة و�نبىغ ان يلف خبرقو�ه نأخذ، وال ي�ره دفنه و /�ـمد

ان شاء ا جعل فوقه سقف و ذإال إحتق�  ذلك نوع  عليه و� ىل اهالة الرتاب إدفن �تاج و
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ال قذر تعظيماً يله يد �دث وال غبار وإموضع طاهر التصل   و وضعه يفأماء ـغسله بال
 ].ط باکستان5/299 :محتارـرد ال[ . »لالكم اهللا

 علم بالصواب أاهللا و

 -فا اهللا عنهع -خدا نظر
  .قه1/11/1414م زاهدان  دار االفتاء حوزه علمیه دار العلو

 ها  ها در کوره حکم سوختن روزنامه

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
ها که قابل استفاده نیستند  هاي آجر فشاري از روزنامه امروزه در بسیاري از کوره

بفرمایید این عمل از نظر شرع چه حکمی کنند. حال  بـصورت مواد سوختی استفاده می
 دارد؟

 اجلواب باسم ملهم الصواب

) آیات قرآن و احادیث رسول  تقریباً هاي امروزي چونکه در هر صفحه ( روزنامه
در رابطه با این  ،نوشته است ‡یا حداقل اسم اهللا و صفات او و نام انبیاء اکرم
آیات قرآن و  وند و انبیاء و مالئکه را و نیزاند که اسم خدا کرام نوشته  کاغذها فقهاي نوع

کار   کردن آنها) ظاهراً محو کار (  حـدیث را محو کـرده بـقایا را بسوزانند ولی این
که اینها را در زمین دفن کند یا در رودخانه جاري   دشواري است لذا بهتر این است

 بیندازند. 

 الدر: يفو

ال ا اسم اهللا ومالئ�ته ورسله و�رق ابلاىق وعنه نتفع بها يمـىح الكتب اللىت الي «
 . » ) جسادهمأی أنبياء (األ كما يف حسنأهو و تدفن وأماء جار�ما �  بأس بأن تلىق يف

 : الرد يفو
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االشباه، ل�ن عبارة  بعضها كما يف �اغلب النسخ و كذا يف» نبياءاأل يكما فـ : «قوهل «
ذا بليت إذا ماتوا و�ذا مجيع الكتب إالويلاء انبياء واأل كما يف حسنأادلفن مجتىب وـال
ن افضل انلاس يع� ان ادلفن ليس فيه اخالل باتلعظيم أل هخرجت عن االنتفاع بها او

 ].5/299 :محتارـرد ال[ .»يدفنون

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه15/2/1415زه علمیه دار العلوم زاهدان  دار االفتاء حو

 نام اهللا و انبیاء و مالئکه  صردنها و اوراق پس از محو  ن کتابسوزاند

 : فرمایند علماي دین در مسئـله ذیل چه می
کد پستی شما مجبور  که بعداً به علت پیدا نکردن   من مدتی پیش برایتان نامه نگاشتم

خط  ء راخداوند واسم خاتم االنبیا  ، اسم ولی قبل از سوزاندن نامه شدم نامه را بسوزانم 
 . نشود و بعد سوزاندم  زدم تا معلوم

 ؟ مانع است چه عاقبتی به همراه خواهد داشت یا که صحیح و بال  کار من  آیا این

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

ها و اوراقی که قابل استفاده نیستند پس از  اید صحیح است کتاب که شما کـرده  کاري
 . تر از سوزاندن استه، سوزانده شوند اما دفنشان ب آن، مالئکه و انبیاء از  محو نـام اهللا

 مختار:ـفی الدر الپو 

ال بأس عنها اسم اهللا ومالئ�ته ورسله و�رق ابلاىق و يمىح  الكتب الىت الينتفع بها«
 . » نبياءاأل كما يف  حسنأهو ماء جار�ما � أو تدفن و بان تلىق يف

 الرد:  يفو

ْشباه«يف اغلب النسخ و� بعضها كما يف كذا  »كما يف األنبياء«قوهل: «
َ
، ل�ن عبارة »األ

ْحسن كما يف األنبياء واألويلاء إذا ماتوا، و�ذا مجيع الكتب إذا بليت »: مجتىبـال«
َ
فن أ وادَلّ
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: يع� أن ادلفن ليس فيه إخالل باتلعظيم، ألَنّ أفضَل انلاس هوخرجت معن االنتفاع بها ا
 ].5/299 :محتارـرد ال [ . »يدفنون

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 

 ریق و تلقیح اسپرم گاو نر به گاو ماده  تز

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
گیري کـند لذا اگر  تواند با آن جفت گاو نر نمی  ، گاو ماده بعلت جسیم و چاق بودن 

 کنند درست است یا خیر؟ قلگاو ماده منت  گاو نر را در رحم ، منی بوسیله تزریق

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کتب فقه قدیم براي این مسئله  این مسئـله چونکه از مسائل جدید است و ظاهراً در
شود البته درکتب فقه جدید از علماء و فقهاي معاصر در مسئله ایصال  جوابـی یافته نمی

زن و  که اگر زوجین ( شود می ، به واسطه تزریق چنین فهمـیده منی مرد به رحم خانم وي
تواند منی خود را به رحم زنش  هایی شوهر نمی شوهر) نیاز به اوالد دارند و به علت

رساند، این صورت جایز است و از  برساند لذا آن را به وسیله تزریق به رحم خانم می
 نظر فقه اشکالی ندارد.

ا خالد سیف اهللا رحمانی و از موالن  2/378ص »  جدید فقهی مسائل «کتاب  چنانکه در
کتاب  و در 183مسائل ص موجوده زمانه ک : « کتاب موالنا محمد برهان الدین سنبهلی در

 . از عالمه احمد شرباصی مذکور است »3/219و1/250 احلياةالدين و يف كيسئلون

 ، زیـرا کنیم اشکالی ندارد خـصوصاً در حـیوان  گاو را بر آن قیاس  لذا اگر این مسئله
 . خوف اختالط نسب هم نیست

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
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 ق.ه12/3/1415دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 تعویذ حکم

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 ؟  تعویذ نوشتن از نظرشریعت اسالم چطور است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اند اما نباید تعویذ نویسی را  گفته آیات قرآن و اسماء الهی جایز نوشتن تعویذ را از
 کسب مال قرار داد.  حرفه خود و از اسباب

گیرنده آن  که عقیده تعویذ دهنده و  گرفت  را از شخص متدین و صالح و همچنین آن
 خوب باشد.

 علم بالصواب أاهللا و

 -فا اهللا عنهع -خدا نظر 
 ق.ه18/10/1413ر العلوم زاهدان دار االفتاء حوزه علمیه دا

 معشوق براي   تعویذ محبت

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
بگیرد که به آن بدهند و  اش تعویذ  تواند براي معشوقه ، آیا می شخصی عاشق است

 کار بد بزند. همیشه در فکر اوست و نزدیک است دست به

 اجلواب باسم ملـهم الصـواب

فرماید: تعویذ به اعتبار تأثیر  در جواب چنین سؤالی می / لی تهانوياشرف ع موالنا
و این  کند العقل می  بر دو نوع است یکی اینکه طرف را کالً مغلوب المحبت و مغلوب

که   . مانند نکاح ، جایز نیست که شرعاً انجام دادن واجب نیست  براي کاري  نوع عمل
 .  نیست  . لذا این نوع درست جب نیستکردن بـا شـخص معینی شرعاً وا  ازدواج
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که   مغلوبیت است نوع دوم اینکه منظور از این تعویذ فقط متوجه کردن طرف بال

امداد  [ . که مصلحت بیند ازدواج کند و این عمل درست است  متوجه بشود و بعداً

 ].4/89 :الفتاوي

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -ا نظرخد
 ق .ه12/3/1415ه علمیه دار العلوم زاهدان دار االفتاء حوز

 تعویذ و احکام متعلق به آن 

 : فرمایند علماي دین در مـسئله ذیل چه می
 و بفرمایید  و تعویذ و عقیده داشتن به آن و جواز و عدم جواز آن را توضیح داده دم 

کسی  آیا هر و  اي دارند؟ و آیا علوم جداگانه  که آیا دم و تعویذ شروط بخصوصی دارند؟
 آن هستند؟  کرده و یا تعوید بنویسد؟ یا افراد بخصوصی مختص  تواند دم می

ها و  و یـا رقـم  کشیده شـده که در بـعضی تـعویذات  ها ها وجدول و در مورد شکل
 شوند توضیح دهید.  می وغیره نوشته 4، 2اعـدادي مخصوص مثل 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، آیات قرآن و دعاهاي مبارك و ارزنده حضرت  خواندن معوذتینکردن و تعوید با   دم
بـه اینطرف بدون  و صحابه و دعاهاي نافع و سودمند از عهد رسول اهللا  رسول اهللا

 اند: که بدین شرح اي  گانه انکار جایز و معمول بوده است با شرایط سه
 با آیات قرآن مجید و اسماء و صفات الهی باشد.  -1
 م باشد.هکه قابل ف ی یا زبانیبه زبان عرب -2
 باشند نه تعویذ.  که موثر بالذات اهللا تعالی می فرد تعویذ گیرنده معتقد به این باشد -3

 : الدليل عليهو
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ِ  رَُسوُل  اَكنَ  قَالَْت  اَع�َِشةَ  َ�نْ  ....... حدث� رس�ج « َحدٌ  َمرَِض  إَِذا ا�َّ
َ
ْهِلهِ  ِمنْ  أ

َ
 َ�َفَث  أ

ُمَعوِّذَ  َعلَيْهِ 
ْ
ا اِت بِال ى َمَرَضهُ  َمرَِض  فَلَمَّ ِ

َّ
ُت  ِ�يهِ  َماَت  اذل

ْ
ْ�ُفُث  َجَعل

َ
ْمَسُحهُ  َعلَيْهِ  أ

َ
 َ�ْفِسهِ  �ِيَدِ  َوأ

�ََّها
َ
ْ�َظمَ  اَكنَْت  أل

َ
يُّوَب  بِْن  َ�َْ�  :و ىف رواية. يَِدى ِمنْ  بََرَ�ةً  أ

َ
 . »بُِمَعوَِّذاٍت  �

 : رشحه يفو

�شرتط اوائل ابواب الطب انه  و قٌدمنا يف انلفث بها،ودل احلديث علـى جواز الر� و «
يعتقد فيها بأنها أن ال فيها استمداد بغ� اهللا تعاىل و ال ي�ونازها ان ت�ون مفهومة و جلو

ملهم برشح ـتكملة فتح ال[ . » من استجمع هذه الرشوط فال بأس هل بالرقيةمؤثرة بذاتها و

 ].10/195 :فتح الباري برشح صحيح البخاري ،4/316 :صحيح مسلم

 کلمات شرکی باشد. بر  که تعویذي مشتمل  کردن ممنوع آن است  و تعویذ و دم

 : ملهمـتكملة فتح ال يفو

َاِهِليَّةِ  ىِف  نَْرِ�  ُكنَّا: « مـصنف حديث عوف بن مالک قـالـو سيأىت عند ال «
ْ
نَا اجل

ْ
 يَا َ�ُقل

ِ  رَُسوَل  َّ  وااْعرُِض  :َ�َقاَل  َذلَِك  ىِف  تََرى َكيَْف  ا�َّ َس  الَ  ُرقَاُ�مْ  ىلَعَ
ْ
َ�  بَأ  ِ�يهِ  يَُ�نْ  لَمْ  َما بِالرُّ

 صل ىف ابلاب.هذا هو األو» رِشْكٌ 
حاديث الىت ورد فيها انل� عن الر� أو االحاديث الىت اث� فيها ىلع اذلين ال اما األو

د بغ� أو االستمـدا كلكمـات الشـر �سرتقون فانها �ولة ىلع ر� الكفار الىت �شتمل ىلع
نع منها احتياطاً فم كىل الرشإم معناها فانها ال يؤمن أن تؤدی هاهللا تعاىل أو الر� الىت ال يف

 ].4/295 :الرقيمرض وـالملهم باب الطب وـتكملة فتح ال[ . » تعاىل اعلمواهللا سبحانه و

کردن آن در گردن و بستن آن به   کتابت تعویذ و آویزان  اما مسئله مختلف فیها،
: نوشتن تعویذ از عهد صحابه به اینطرف ثابت است و  گفت . باید اي بـدن استاعض

که بعضی  کردن دانه مهرهایی  گردن یا بدن اشکالی ندارد و فقط آویزان  آویختن آن به
چنانکه در جاهلیت مروج بود که براي فالن مرض این  ا هستند (همعتقد به تاثیر ذاتی آن
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ها مراد هستند  ) ممنوع است و از روایات تمیمه همین مهره مهره بنفسه نافع و دافع است
 ... کتابت تعریذهاي قرآنی و غیره  نه

ملهم برشح صحيح ـكتابه تكملة فتح ال ی قال العالمة القاضی حممد تقی العثامنی مد ظله ف

 : مسلم

دها سـىق مدامرىض أو كـتابتها وـالمعوذات وتعليقها ىف عنق الصبيان وـكتابة ال ماأ «
 . »اتلابع�، فقد ثبت عن عدة من الصحابة و ضللمر�

 )19/64( : فتاواه يف /و قال احلافظ ابن تيمية

مداد ـذكره بالوكتاب اهللا   مرىض شيئاً منـغ�ه من الو�وز أن ي�تب للمـصاب و «
 ذا عرس ىلعإ.....عن ابن عباس قال  محد وغ�هأكـما نص ىلع ذلك  �سىقمباح و�غسل وـال
أی عبداهللا بن  -:  قال.....و ...الخ ال اهللا احلليمإ �مـرأة والدتـها فليكتب �سم اهللا ال ـال

و�يع  وزاد فيه -أي امحد بن حنبل- ي�تب يف اناء نظيف فيسيق قال ان أىب -امحد 
ء  حام أو ش� �نضح ما دون رٌستها. قال عبداهللا رأيت أيب ي�تب للمـرأة يففتسيق و

قال ىلٌع  « ٠ آخره اثر ابن عباس هذا من طر�ق آخر و قال يف /ابن تيمـية. ثم اخرج   نظيف
:  مرأة قالـاكغذة فيعلق ىلع عضد ال ي�تب ىف  -يع� ابن احلسن بن شقيق راوی االثر  -
و أخرقة  ذا وضعت حتلٌه رس�عاً ثم جتعله يفإف»  قد جٌر�ناه فلم نر شيئاً اعجب منهو

 ].4/317 :ملهمـتكملة فتح ال[ . »حترقه

 د اآلثار: قال العالمة العثامنی حفظه اهللا بعل رس

سقيها أو تعليقها كتابة اتلعاو�ذ و  هذه اآلثار حجة ىلع من زعم ىف عرصنا ان �و «
 
ً
عن  3883  بوداودأخرجه أو استدٌل بما  كقد توٌغل بـعضهم حىت زعم انه رشومنوع رشاع

ان الر� واتلمائم «:  يقول ت رسول اهللا: سمع قال د ز�نب أمرأة عبداهللا بن مسعو
: لم  ت قلت: قال فيهديث ما يرد ىلع هذا االستدالل وتمام هذا احل ل�ن يفو»  كواتلويلة رش

ذا رقا� إىل فالن ايلهودی يرقي� فإاهللا لقداكنت عي� تقذت و�نت اختلف تقول هذا؟ و
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ذا رقاها كف عنـها إا بيده فهخاكن ينس  عـمل الشيطان : انـما ذلك  سكنت فقال عبداهللا
ْذِهِب «:  يقول اكن رسول اهللا ىل كما أن تقو كانمااكن ي�في

َ
َس  أ

ْ
َأ

ْ
 . »..... الخ انلَّاِس  رَبَّ  ابل

احلديث انما � رقية اهل  ممـنوعة يفـفدٌل هذا احلديث رصاحة ىلع ان الرقية ال
فيها فانها مباحة و  كلىت ال رش�لىت �ستمدون فيها بالشياط� وغ�ها، اما الرقية ا ا كالرش

اكنت  -، فانها مجع تميمة  اتلمائم �ذالك احلال يفكث�ة و باحاديث قد ثبتت عن انلىب
هو ها مؤثرة بذاتها، قال الشو�� و، يزعمون ان خزرات و�نت العـرب تعلٌقها ىلع أوالدهم

دهم  العتقا كمن الرش جعل هذه اثلالثة): 8/177(وطار: نيل األ داود يف ىبأ�شـرح حديث 

 ان ذلك يؤثر بنفسه.
االث�: اتلـمائم مجع   الشلىب عن ابن �و: 6/363 محتار:ـرد ال قال ابن اعبدين يف

ا ه، فابطل زعمهم والدهم يتقون بها الع� يفأاكنت العرب تعلـقها ىلع  � خزراتاتلميمه و
  الشفاء بل جعلونهم يعتقدون انها تمام ادلراء واالسالم أل

ً
نهم ارادوا بها دفع ، أل ها رش�

هو دافعه فتب�  يطلبوا دفع االذی من غ� اهللا تعاىل اذلمكتو�ة عليهم وـمقادير الـال
مشتملة ىلع آيات من ـمكتو�ة الـا باتلعاو�ـذ المحرمة ال عـالقة هلـبـهذا ان اتٌلمائم ال

ة بل استحبٌها بعض العلماء ء من اذلكر فانها مباحة عند مجاه� فقهاء األم القرآن أو ش�
 :ملهمـتكملة الفتح ال[ .»8/177 انليل كما نقل عنهم الشو�� يف اكنت باذاكر مأثورة  ذاإ

4/318.[ 
اند از افراد  اما نوشتن تعویذ با اعداد و حروف ابجد چون در لغت مفهومه داخل

. شاید  ست نیستشود ولی به لغت عبرانی و غیر مفهوم در متعهد، ثقه و موحد پذیرفه می
نویسند تا اگر احیاناً زیر دست و پا افتاد هتک حرمتی محسوب  به این علت به اعداد می

 نشود.

 : مرقاةـال يفو

 ].8/321 :مفتيحـال مرقاة[ .»فيها ك�وها فيمتنع الحتمال الرشما ىلع لغة العربانية وأو «
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 : حسن الفتاویأفی  

احسن [ .» ونکه لغت مفهومه استنوشتن تعویذ به حساب ابجد جایز است چ«

 ].8/256 :الفتاوي

و  گرفته شود نه از فاسقان و فاجران   و پیرو سنت  و تعویذ را از افراد موحد، ثقه
 .  نمازان بی

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .قه27/3/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 و جماع  بت لخت شدن زوجین حین مالع

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 و جماع درست است یا خیر؟   کردن زوجین در حین مالعبت  آیا لخت

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

فرماید:  می کامال لخت نکنند زیرا رسول خدا که زوجین خود را  اولی این است
و مانند االغ  امکان خود را بپوشند که زوجین اراده عمل زناشوئی دارند باید تا حد وقتی

 خود را کالً لخت نکنند.

 :/حاشيه ابن عابدين الشامي كام جاء يف

ورة صاحبه، لقـوهل عليه ىل عإلك واحد منهما  و� ان ال ينظر: األ اهلداية قال يف«
ىَت  إَِذا : السالمالصلوة و

َ
َحُدُ�مْ  أ

َ
ْهلَُه، أ

َ
، أ يَْسترَِتْ

ْ
َ  َ�تََجرَّدْ  َوال فَل

َ
َعْ�ِ  رُّدَ جت

ْ
 :محتارـرد ال[ . »ال

5/259.[ 

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
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 .ق ه22/2/1415دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

/  شانه زدن مو و به عقب زدن آن اندازه عمامه رسول اهللا/طریقه بستن عمامه /
 /تراشیدن سبیل  تیغ زدن صورت

 : لماي دین در مسائل ذیل ءفرمایند  چه می
 ؟  چند متر بوده است و آیا آن را نشسته یا ایستاده بسته است عمامه پیامبر اکرم  -1
شانه کردن مو سنت است یا خیر؟ عقب زدن آن چطور؟ طریقه سنت چگونه   -2
 ؟  است
 تیغ زدن به صو رت و تراشیدن سبیل جایز است یا خیر؟  -3

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 :  دو قول مذکور است درباره عمامه حضرت رسول اکـرم -1ج 
متر) طول  6 تقریبا حضرت دو عـمامه داشته است یکی بزرگ که دوازده ذارع (  :1

 . متر) طول داشت 5/3تقریباً  داشت و دیگري کوچک کـه هفت ذراع (
 متر) مطلقاً بودن قید. 5/3تقریباً  هفت ذراع بود ( عمامه آنحضرت -2

 : الدليل عليهو

ِ��َ  َوَ�ْ�َ  بَيْنَنَا َما فَْرَق  : قال انلىب « ُمرْشِ
ْ
َعَمائِمُ  ال

ْ
َقَال�ِِس  ىلَعَ  ال

ْ
 ].مشكوة[.  » ال

 : حتت هذا احلديث /  قال العالمة علی القاری

اتلار�خ : قد تتبعت الكتب وتطـلبت من السـ� و مصابيحـتـصحيح ال قال اجلزری يف «
: أنه وقف ىلع  خرب� من اثق بهأء حىت  فلم اقف ىلع ش�«  مة انليبقدر عما ألقف ىلع

اكنت   أن القص�ةاكن هل عمامة قص�ة وعمامة طو�لة و  : انه ، ذكر فيه الكم انلووی ء من ش�
  اما الطو�لة اث�سبعة أذرع و

ً
 . عرش ذرااع

ييد بالـقص� مطلقاً من غ� تق اكنت سبعة أذرع  : أن عمامته مدخلـالكم ال ظاهرو
 ].8/148 :مراةـال[ . »الـطو�لو
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 اند که عمامه را ایستاده به ببندند. و درباره بستن عمامه بعضی گفته

 : يقال القارو

: مرقاة رشح مشكوة[ .» ئماً  تتعمم قاان تترسول قاعداً و كعليمدخل وـ: صاحب ال قال «

8/148.[ 
به آن مشغول نکند بلکه از  شانه کـردن مو سنت است البته همیشه خود را  -2ج 

فرمودند از اینکه زودتر  زدند و منع می میان شانه میکه روز در  مروي است  رسول اکرم
ضرورت به تزین و تجمل  از وقت مذکور شانه کند و هدف این بود که مردها خود را بال

 مشغول نکنند و همیشه در فکر آن نباشند.

 : شامئل الرتمذی يفو

ِ ا َ�بْدِ  َ�نْ « لٍ  بِْن  �َّ ِ  رَُسوُل  َ�َ�  قَاَل  ُمَغفَّ لِ  َعِن  ا�َّ َجُّ   الرتَّ
َّ
 .»ِغبًّا إِال

 يرتجل اكن انليب أن: انليب أصحاب من رجل عن الرمحن، عبد بن محيد عنو«
 . »غبا

 :  »ال غبٌاً إ«:  رشحه ىلع الشمائل حتت قوهل يف /قال العالمة ىلع القاری«
الزت�ن  ينه مبالغة فـاالهتمام به ألمواظبة عليه وـنل� عن المراد اـال: و قال القاىض 

 ].87ص :مجع الوسائل[ . » تهالك بهو

 مذكور:ـرشح احلديث ال مناوی يفـلرؤف ال قال عبداو

ن مواظبته �شعر لشـد االمعان تدهينه ألنه ن� عن اتلداوم �رس�ح الشعر ومراد أـفال «
 ].87ص :مناوي هبامش مجع الوسائلـرشح ال[ . » ذلك شأن النساءرتفه والو الز�نة  يف

: یک تراشیدن و دوم گذاشتن آنــها  اند که دو روش مسنون است و درباره موها نوشته
کند   کوتاه و دو نصف کردن از وسط سر، البته اگر موها را عقب بزند ولی از طرف پیشانی

درست نیست زیراکه که در اسالم   ها است و از طرف گردن بگذارد این روش مجوسی
 شود.  تشبه آنها می
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 الرد: يفو

رد [ . »و احللقأشـعر الرأس امـا الفـرق  : انـما السـنة يف الروضـة للـزندو�سىت يفـو «

 ].5/288 :محتارـال

 : /قال ابن عابدينو

ن وسـط الرأس بل  �لقو ل�ن الفتل و ديارنا يرسلون الشعـرمن غ� مجوس يفـالو «
 ].5/289 :محتارـرد ال[ . ». تاتارخانية �زون انلاصية

باشد درست نیست زیرا رسول  تیغ زدن به صورت که همانا تراشیدن ریش می -3ج 
 اند: فرموده اکرم

 ،  اخـرجـه مسلمرواه ابـوهريرة و[ .»مـجوسـارخوا اللىح خالفوا القصوا الشوارب و «

 ].1/179 :معادـزاد ال

 .»و ریش را بگذارید تا مخالف مجوس باشید کوتاه کنید لها را سبی« : یعنی
اند و آن را بـه  ها را سـنت گـفته چه بعضی از علماء تراشیدن سبیللها اگر باره سبیدر

اند اما کوتاه کردن آن ترجیح دارد زیرا که بر سنت بودن کوتاه  اده امـام ابوحنیفه نسبت د
 . کـردن اجماع فقهاء است

 الدر:  يفو

 .  » قيل سنة) حلق الشارب بدعة و تىبمجـی الأ ( �و«

 الرد:  يفو

:  بعد ما رمز للطحاریمجتىب ـعبارة ال، و ملتىقـمىش عليه ىف ال »قل سنة«:  قوهل «

القص منه حىت يوازی احلرف االىلع من الشفة ىب حنيفة وصاحبيه وأىل إ�سبه حلقه سنة و
 ].ط کویته5/288 :محتارـرد ال[ .» العليا سنة بااالمجاع

 علم بالصوابأاهللا و
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 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه6/2/1416دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 گذاشتن قرآن در جـیب و به همراه تعویض به بیت الخالء رفتن

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
یر؟ و نـیز کریم در جیب و رفتن به بــیت الخـالء جـایز است یـا خ  گذاشتن قرآن

گوناگونی که مشتمل آیات قرآن هستند و در صورتی که در جیب   تــعویذ و کاغذهاي
 باشند دخول بیت الخالء جایز است یا خیر؟

 اجلواب باسم ملـهم الصواب

غیره در جلدي جداگانه که اگر قرآن یا تعویذ و شود از عبارت فقهاء چنین فهمیده می
اي هست که قرآن در آن  یده نیست بلکه مانند کیسهگذاشته بطوري که جلد به آن چسب 

، در این صورت جواز دارد و اگر در جلد نیست و در جیبش گذاشته بهتر  گذاشته شده
که در هر   البته افضل این است که بیرون بیاورد و اگر بیرون نکرد گناه نیست (  این است

 . دو صورت بیرون بگذارد)

 الدر:  يفو

 . »االحرتاز افضلجاف لم ي�ره دخول اخلالء به ومت غالف رقية يف «

 :/قال العالمة الشاميو

مشتمل ـمراد بها ما �سمونه اآلن باهليلك واحلمائل الـالظاهر أن ال »رقية الخ«قوهل: «
مشمع و�وه جاز دخول اخلالء به ـىلع اآليات القرآنية، فإذا اكن غالفه منفصًال عنه اكل

 ].1/131 :محتارـرد ال[.  »ومسه ومحله للجنب

 رشحها:منية وـفی الو

ء من القرآن أو من  فيه ش�اصبعه خاتم و �ی اخالء وأمخرج ـ��ره دخول الو «
لو ىل بـاطن الكف وإاتلعظيم وقـل الي�ره ان جعل فٌصه  كما فيه من ترـاسمائه تعاىل ل
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 فاً يف اكن ملفو كذا لو جيبه ال بأس به ء من القرآن أو من اسمائه تعاىل يف اكن فيه ش�
 ].60ص  :منيةـال[ . »و�أاتلحرز ء و ش�

 : اهلندية يفو

 : ان كتاب فجلس للبول أي�ره ذلك؟ قال كمه اكن يف عمن /سئل الفقيه ابوجعفر  «
ماكن طاهر ال  ان اختار نلفسه مباًال طاهراً يفمخرج ي�ره وـاكن ادخله مع نفسه ال 

ن  ء من القرآ ب فيها اسم اهللا تعاىل أو ش� م مكتوجيبه دراه اكن يف ذاإىل هذا ي�ره و 
 . » ر ال ي�رههماكن طا ان اختذ نلفسه مباال طاهراً يفمخرج ي�ره وـفادخلها مع نفسه ال

 ].باب الکراهیۀ 5/323 :الفتاوي اهلندية[

 علم بالصواب أاهللا و

 -هللا عنهعفا ا -خدا نظر 
 ق.ه26/5/1415دار االفتاء حوزه علمـیه دار العلوم زاهدان 

 عکسبرداري و سونوگرافی توسط دکتر مرد نامحرم بدون حضور محرم 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
که در مراکز پزشکی جهت عکسبرداري  اند هاي جدید اختراع شده امروزه دستگاه

ـم زن گیرند که عکس بـرداري از رح  هاي داخلی مورد استفاده قرار می و ناراحتی  امراض
ها است که  هاي رحمی یکی از این نوع امراض و ناراحتی بـراي تشـخیص ناراحتی

دانند که اصوالً هنگام عکـس برداري از  آید و همگان می بوسیله این دستگاه بعمل می
کـه در محدوده ناف قرار دارد برداشـته شود تا  بایست پوشش آن قسمت شکـم  رحم می

این صورت از دیدگاه موازین شرعی و قانون فقه اسالمی عکس برداري انجام گیرد در 
اهل سنت در مواقعی که سونوگرافیست مرد باشد آیا حضور محرم در اتاق سونوگـرافی 

این مسأله که دکتر براي زن محرم است تا چه حد در فقه  ضروري است یا خیر؟ و آیا
 ؟ اسالمی صحیح و درست اسـت
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 سبت به این پرسش پاسخ دهید. خواهشمند است طبق قانون فقه اهل

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، این امر در تمـام  کشور جمهوري اسالمی ایران با توجه به سیادت حکم اسالم در
که مرد و زن اجنبی بدون محرم و بدون پوشش   دوایر دولتی مروج و الزامی شده است

که  اظ قانونی تا جائیهاي پزشکان نباشد و این مسئله از لح اسالمی در خلوت و مطب
تحقیق شده است نیز الزم است که مرد محرم همراه زن باشد و هیچ ضرورتی در تنها 
رفتن او به مطب نیست لذا مانع شدن محرم از همراهی زن بیمار در هنگام سونوگرافی و 

که جایـز   ویزیت پزشک ظاهراً غیر قانونی است و از لحاظ شرعی هم حکم آن اینست
 : یل آن به شرح ذیل استنیست و دال

 رَُجٌل  َ�ْلَُونَّ  الَ « :قَاَل  انلَّىِبِّ  َعِن  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن ذلك ملا روی ابلخاری و مسلم  «

ةٍ 
َ
  بِاْمَرأ

َّ
فتاواي االمام الدکتور  ط کراچی.2/787 :صحيح البخاري[ . »»َ�َْرمٍ  ِذى َمعَ  إِال

 ].2/187 عبدالحلیم محمود:

  و عن عمر«
ً
الَ :  مرفواع

َ
ةٍ  رَُجٌل  َ�ْلَُونَّ  الَ  أ

َ
  بِاْمَرأ

َّ
يَْطان ثَاثِلَُهَما اَكنَ  إِال رواه [.  »الشَّ

 ].4/198 :امداد الفتاوي، 17/381 :اعالء السنن، مذیرتال

 الدر: ويف

 .»جنبية حرام.....: اخللوة باأل االشباه �و«

 الرد:  يفو

  ..... األمة يمـا علمت مـن اخلالف فــی احلرة لأ »ية حرامجنباخلـلوة بــاأل«:  قوهل «
�سـافر بغ� �رم فال  امجعوا ان العجوز الالقنية و قال يف »اكنت عجوزاً شوهاء وأ«:  قوهل 

 ].5/260: محتارـرد ال[ . » ختلو برجل شاباً أو شيخاً 

 مختار:ـير ال التحر يفو
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ان اخللوة كـذلك كما يفيده  �ظهرو »مة بال �رم يف زماننا الخانه ال �سافر األ«:  قوهل«
 ].5/307 :مختارـالتحرير ال[ . »الـتعليل

، جایز نیست  پس در خلوت و تنها ماندن زن با مرد بیگانه بدون همراه بودن محرم زن
 . بلکه حرام است

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .شه12/8/1373دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ، سرنا و رقص در مراسم عروسی و شرکت در چنین مراسمی  دهل

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می
 ، سرنا و رقص در مراسم عروسی حرام است یا خیر؟ دهل  -1
 ؟  گیرد چطور است  که در آن اعمال فوق انجام می  رفتن و خوردن غذا در مراسمی  -2

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که براي اعالن نکاح دهل زدن درست است البته به  شود یث چنین فهمیده میاز احاد
کف زدن و اختالط مرد و زن  هاي نامحرم و شـرط اینکه از منکرات مثل حضور زن

ما اگر مشتمل بر منکرات مذکوره نامحرم و غافل شدن از فرایض و واجبات خالی باشد ا
 . رام استکه در شرع مـقدس حرام هستند، باشد ح غیره و

سرایند و  می گروهی اشعار عاشقانه رقصند و که بعضی می خصوصاً در زمان حال 
اند  به همین خاطر علماء بر حرمت آن فتوي داده ،برند آرامی بسر میهمـسایگان نیز در نا

اند و هیچ جواز شرعی براي آنها وجود  سـرنا و.....همه در محرمات داخل و رقـص و
 کرد. وع اعمال باید پرهیزندارد لذا از این ن

 الدليل علی ما قلنا:و
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خرجه أ[.  » اضـر�وا عـليه بادلف: اعلنوا انلكــاح و قال عن  لعن اع�شة «

 .] قال هذا حديث غريبالرتمذی و

 : خان  مرام لنواب صديق حسنـرشح فتح العالم رشح بلوغ ال ويف

�دل اال أنها يعضد بعضـها بعضاً وال مقـلك منها ال  اكن يف انحاديث فيها واسعة وواأل «
لعله ال مــر الوجوب وظـاهر األاالعالن من عـدمه و نه ابلغ يفىلع رشعية رضب ادلف أل

قائل به فيكون مسنوناً ول�ن �رشط أن اليصحبه مـحرم مـن اتلغ� بصورت رخيم من 
 اكن يف ي ىل االسلوب العر� اذلإامرأة اجنبية �شعر فيه مدح اخلدود والقدود بل ينظر 

مأمور به ـاما ما احدثه انلاس من بعد ذلك فهو غ� المأمور به وـفهو ال اهللا  عرص رسول
رشح فتح [ . »ذه االعـصار يقرتن حبرمات كث�ة فيحرم ذللك نفسههالكم انه فـى  الو

 ].215ص  نقال عن اسالم اور موسیقی: 2/63 :العالم

 

 مختار:ـال الدر يفو

م حرام اال ثالثة، مالعبة اهله وتأديبه لفرسه مسلـلك هلم ال :وهللك هلو لق  و�ره «
 . » مناظلته بقوسهو

 :/قال ابن عابدين

او�الت شـرح اتل عبث فاثلالثة بمع� واحدكما يفلك لعب و  یأ» هلو و�ره لك  «:  قوهل «
 اكلرقص والسخر�ة واتلصفيق ورضب االوتار من مل نلفس الفعل استعباهلطالق شا االو

نها زٌی لكها مكروهة أل ابلوق فانهامزمار والضبح وـالالطنبور والرب�ط والر�اب والقانون و
ان سمع بنفسه ي�ون معذوراً مزمار وغـ� ذلك حرام وـالالكفار واستماع رضب ادلف و

 ].2 :ج ،االباحة فصل البيعاحلظر و محتار،ـال رد[ . » . قهستا� ن �تهد ان ال �سمعأو�بل 

جا محرماتی از قبیل  کردند و در آن  را براي شرکت در مراسم عروسی دعوت اگر یکی
 گرفت این مسئله چند صورت دارد: ت رقص و دهل صور
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گیرند، دعوت را قبول نکند  می که در آنجا این محرمات انجام  اگر از ابتدا خبر داشت
  رت درست استو نرود مگر اینکه مردم با رفتنش محرمات را انجام ندهند، در این صو

 که برود. 
که  . ناگهان دید و اگر ابتدا خبر نداشت و براي شرکت در مراسـم عروسی حاضر شد

اگر شخص مقتدا و رهبر ملی و جهانی باشد ننشیند بلکه آنها را  ،گیرد  محرمـاتی انجام می
 کند اگر باز آمدند فبها، وگرنه برود.  منع

اگر  گرفت اصال ننشیند و  سفره انجام می و اگر شخص عادي بود پس اگر محرمات بر
کردند   گرفت و جلوي روي اینها نبود آنها را منع کند اگر قبول می در خانه دیگري انجام

 کند اشکالی ندارد. فبها، و اگر قبول نـکـردند بنشیند و صبر

 الدر:  يفو

مائدة ـىلع ال م�ل فلوـال يف منكرـأ�ل لو الغناء قعد و وأثمة لعب ىل ويلمة وإدىع  «
 مِ َقوۡ لۡ ٱ َمعَ  َرىٰ ّ�ِكۡ ٱ دَ َ�عۡ  ُعدۡ َ�قۡ  َفَ� ﴿ : معرضاً لقوهل تعاىل  ال ينبىغ ان يقعد بل �رج

ٰ ٱ  يقدر يصبـر ان لـم ي�ن مّمن منع فعل وـفان قدر ىلع ال. ]68األنعام: [ ﴾لِِم�َ ل�َّ
ٌ

اال

ن فيه ش� أل لم يـقعدمنع خرج وـلم يقدر ىلع المقتدی وكـان  يقتدی به، فان 
ن حق ادلعوة اكن من يقتدی به أو ال أل ان علم اوًال باللعب ال �رض اصًال سواء.....و ادلين

 .» انما يلزمه بعد احلضور ال قبله

 الرد:  يفو

م يـرت�ون ذلك احرتاماً هل فعليه أن هذا عـلم انإاال  »ال �ضـر اصـالً  « : قوهل «

 ].ط کویته5/245 :محتارـرد ال[ . » ....اتقا� يذهب

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه12/6/1415دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 عروسک اطفال  / حکم عکس در اسالم

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می
ل بیان را مدل ؟ تمام جوانب آن است یا نه آیا جایز ،است گرفتن عکس در اسالم چطور

 فرمائید. 

 اجلـواب باسم ملهم الصواب

حرام  عکس گرفتن از جاندار و ذي روح بنابر ورود چهارده حدیث از رسول اکرم
 :است و از آنجمله

َمالئَِ�ةُ  تَْدُخُل  ال:  قـال ىب طلحه عن انلىبأعن  «
ْ
ٌب  ِ�يهِ  بَيْتًا ال

ْ
 .»ُصوَرة َوال لَك

 ].4/155 :ملهم برشح صحيح مسلمـتكملة فتح ال[

نویسند:  گانه چنین می ظله بعد از آوردن احادیث چهارده عالمه محمد تقی عثمانی مد

 كـلٌها تدٌل علـى كـون اأفهذه  «
ً
تلـصاو�ر مـمنوعة عـ� ر�عة عرش حديثاً مرفواع

مرقومة ىلع ـ�� اتلصاو�ر التلصاو�ر الىت هلا جسم وليس فيها ما يفٌرق ب� ااالطالق و
 ].4/157 :ملهمـتكملة فتح ال. [»غ�هاراق واثلياب واالو

 رأي مذاهب ائمه اربعه درمورد عکس

) بر حرمت عکس گرفتن  ، امام احمد بن حنبل ، امام شافعی امام ابوحنیفه ائمه ثالثه (
 ! بجز اکثر مالکیه سایه دار باشد یا بی سایهمـتفق هستند، بدلیل مشابهت با آفرینش خداوند، 

 باشند. یت آن میکه قائل به کراه 

اختاذ ىل حتر�م اتلصـو�ر وإاآلثار ذهب مجهور الفقهاء حاديث وجل هذه األأمن و «
 .  » اكنت غ� �ٌسمة ليس هلا ظٌل  اكنت �سمة هلا ظٌل أو ابليوت سواء الصور يف

 : حتت حديث الباب تعالی /ل النووی فيقو

هو حرام شديد اتلحـر�م و ره احليوانغ�هم من العلمـاء تصو�ر صوصحابنا وأقال  «
منها حديث و ، حاديثاأل مذكور يفـنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المن الكبائر أل
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ِم، َ�َمِن  َ�نْ  َ�َ�  انلَّىِبَّ  إِنَّ «  : قال ىب جحفةأحديث  ِب، َوَ�َمِن  ادلَّ
ْ
لَك

ْ
َ�ا َوآِ�لِ  ال  الرِّ

َواِشَمةِ  ، َوُموِ�ِهِ 
ْ
ُمْستَوِْشَمةِ  َوال

ْ
سواء صنع و ،مصٌورـاللباس من لعن ال أخرجه ابلخاری يف» َوال

 ، فصنعه حرام ب�ل حال ألن فيه مضاهاة خللق اهللا تعايل. بـما يمتهن أو غ�ه
مسألة ـال يما ال ظٌل هل هذا تـلخيص مـذهبنا فـهذالكٌه ب� ما هل ظٌل و ال فرق يفو

و مذهب اثلوری هـن بـعدهم وال مجاه� العلماء من الـصحابة واتلابع� وم�معناه قو
و�ه يتبٌ� ) 10/309( عمدة القـاری غ�هم و�مثله قال العي� يفحنيفة و ىبأومالك و

 ].4/158 :ملهمـتكملة فتح ال[ . » يضاً أهو مذهب احلنابلة مذهب احلنفٌيه و

اكنت �سدة  ذاإئمة األر�عة فاحلاصل ان منع من اختاذ الصور �مـع عليه فيما ب� األ«
مختار عند ـاليضاً قوًال واحداً وأئمة اثلالثة ىلع حرمتها ما غ� �ٌسدة منها، فاتقف األأ
 :ملهمـتكملة فتح ال. [»ىل جوازهاإمالكية ـكراهتها ل�ن ذهب بعض ال مالكية ـ�رث الأ

 ].4/35 :خمترص خليل الزرقاين عىل ،2/358 :الرشح الكبري ،3/303 نقل از الخرشی:ب4/159

 دین و پاسخ آن اعتراض متجد
،  که حرمت عکس ذي روح در ابتداي اسالم بوده کنند متجددین چنین اعتراض می

شد   زیرا عقیده توحید در اذهان و قلوب رسوخ نیافته بود ولی وقتی این علت برطرف
 حرمت آن نیز باقی نماند.

د شود: نسخ این مطلب هیچ دلیلی از قرآن و سـنت نـدار چنین بیان میجواب آندر 
کرد و صحابه نیز از آن امتناع  باید به منسوخ بودن آن تصریح می وگرنه رسول خدا

 کردند.  نمی

 : دليله

سالم ابـتداء اال اكنت يف عرصنا ان حرمة اتلصو�ر متجددين يفـقد اٌدىع بعض الو «
القلوب فلّما رسخت  عدم رسوخ عقيدة اتلوحيد يفلقرب عهدهم باجلاهلية والوثنية و

 . »تلوحيد فيهم ارتفعت حرمة الصورعقائد ا
 



 وايمحمود الفتا  1350

 : جواب آن

اكن ح�م حرمة اتلصو�ر  السنة ولوالقرآن و ان هذه ادلعوی ال ديلل هلا يفو«
قد رأيت ان و اتلصاو�ر  عن  شالصحابة ما امتنع ـلو ة برصاح  النسخبلٌ� انلىب منسوخاً 

هذا و لك بعد انلىب� ذمن ادلخول يف بيوت فيها تصاو�ر والفقهاء الصحابة امتنعوا 
قد علٌل ء و�يف و �م حرمة اتلصو�ر لم يزل باقياً ولم يـنسخه ش�ديلل قاطع ىلع ان ح

 . »� علٌة ال ختتص بزمان دون زمانمـضاهاة خبلق اهللا وـحرمة اتلصو�ر بال انلىب

 :11 كتاب اجلنائز حديث1/١٧٢ :رشح العمدة يف /قال ابن دقيق العيد

تهّمدت قواعده .... وهذا الزمان حيث انترش االسالم و عد من قالبعد اغية ابلألقد و «
حاديث األ نه قد ورد يفل عندنا باطل قطعاً أل هذا القوا التشديد.... وهذ فال �ساو�ه يف

هذه علة و»  أاحيوا ما خلقتم: « يقال هلمانهم مصوٌر�ن وـمر االخرة بعذاب الأخبار عن األو
هذه علٌة مشبهون خبلق اهللا وـ: القوهل قد رٌصح بذلك يفو ما قاهل هذا القائلـ�الفة ل

انلصوص  ان نترصف يف ليس نلاختٌص زمناً دون زمـان و التقلة مناسبة واعمة مس 
 ].4/160 :ملهمـتكملة فتح ال[ .».... متضافرة بمع� خياىلـالـتظاهرة ال

 عکس روي بالش و غیره

ممتهن و تحقیر شود  ر پا قرار گیرد وو زی اگر عکس روي بالش و فرش و غیره باشد.
 که در خانه باشند. استفاده آن اشیاء حرام نیست 

 : مـلهمـتكملة فتح ال يفو

تكملة فتح [ . » ، فليس حبرام �وها مّما يمتهن�ساط يداس و�ٌدة ووسادة و اكن يف  ن�و «

 ].4/159 :ملهمـال

ض دید انسان باشد یا که در معر کردن روي دیوار ولی بصورت معلق و آویزان 
 . ترین و دکورگذاشته شود حرام است دروي

 : دليله
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ائط أو ثو�اً ملبوساً أو اكن معلٌقاً ىلع ح  ، فان مصور فيه صورة حيوانـاما اختاذ الو «
 ].4/158 :ملهمـتكملة فتح ال[ . »مٌما ال يعٌد متهناً فهو حرام  ، �و ذلكعمامة و

 هاي فتوگرافی عکس

  ، الزم نیست حرام است نیز  عکاسی هاي  هاي تهیه شده توسط دوربین عکس گونه  این
که حتماً با دست قلمکاري شده و تهیه شوند بلکه این یک نوع سرعت درکار تهیه و 

در حلٌت و حرمت آن ندارد و از   دقت بیش از اندازه در این فن بوده و هیچ دخلی
ن فتوا داد عالمه محمد بخیت المطیعی مفتی کـه به جواز آ کسی  علماي ازهر شریف اولین

اند و عالمه عثمانی مدظله در این  مصر بود و علماء این قول او را نپذیرفته و رد کـرده
 فرماید: مورد می

رسالة  /قد الٌف العالمة الشخ �مد خبيت مـفىت مرصمعارصون وـاختلف فيه ال «
ىل أن الـصورة إذهب فـيها »  ىفاباحة اتلصو�ر الفتوغرا اجلواب الشاىف يف «باسم 

معلومة الر�ـاب هذه الصناعة ـهو عبارة عن حبس الظٌل بالوسائط ال يبالفوتـوغرافيا اذل
من� عنه هو ا�اد صورة وصنع صورة لم ـن اتلصو�ر المن� عنه ألـليس من اتلصو�ر ال

مع� ـيس هذا اللخلقه اهللا تعاىل و بها حيواناً المصنوعة من قبل يضا� ت�ن مـوجودة و
 . » أخذ الصور بتلك االلة موجوداً يف

دار و  هیچ فرقی بین عکس سایه اند علماي جهان اسالم این نظرته را نپذیرفته و گفته
، همگی  دست باشد یا دوربین شود، با شود دیده نمی گرفته می  سایه که با دوربین بی

 : هو هذهو.  کنــم که نظریات بعضی از آنان را در جواب ذکر می اند حرام

، قد أفتوا بأنه  ابلالد اهلندية لكٌهم يف جلٌهم أو�اً من علماء ابلالد العـر�ية وكث ل�نو«
اقوال بعض  كل كاحل�م ونلح الصورة الشمسية يفمرسومة وـال فرق ب� الصورة ال

 . معارص�ن من علماء ابلالد العر�يةـال
 : » آداب الزفاف«  كتابه  قال الشيخ �مد نارص ادلين األبلا� يفو
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ـزعم انـه الشـمىس ي �� اتلصو�را تفر�ق بعضهم ب� الرسم بايلد ومن هذ  قر�بو
 امساك الظٌل فقط كـذا زعـموا، امـا ذلك ليس من عمل اال�سان! و

ٌ
ليس من عمله فيه اال

 حلظة مـا ال ىمخرتع هلذه اآللة حىت استطاع ان يـصور فــاجلهد اجلبار اذلی رصفه ال
ور مصـسااعت، فليس من عمل اال�سان عند هؤالء و�ذالك توجيه ال �ستطيعه بدونها ىف

مونه بالفلم ثم بعد قبيل ذلك تر�يب ما �سمراد تصو�ره، وـ�سديدها �و اهلدف اللآللة و
 .  ذا ليس من عمل اال�سان عند أوئلك أيضاً هغ� ذلك مّما ال أعرفه فذلك حتميصه و

اكنت مـصورة  ذاإابليت  انه �وز تعليق صـورة رجل مثال يفيق عندهم  ثمرة اتلفرو
نا فلم أر هل مثًال اال مجود أاكنت مـصورة بايلد! اما  ذاإال �وز ذلك وير الشمىس  باتلصو
عن ابلول ىف  ن� رسول اهللا : « حدهم ىف حديثأمثل قول هل الظاهر قديماً وأبعض 

 يماء مبارشة اّما لو بال ىف اناء ثم اراقه فــل ىف ال: فانل� عنه هو ابلو قال» ماء الراكدـال
 ].4/163 :ملهمـتكملة فتح ال. [ ماء فهذا ليس منهياً عنهـال

 ١٥ص » اتلصو�ر ح�م االسالم يف«ايضاً حرمه الشيح �مد ىلع الصابو� ىف رساتله و
فقه  «تابه كـ  االستاد ادلكتور �مد سعيد رمضان ابلـوىط يفم و حاكتفس� آيات األ �و

 .٣٨٠ص  » الس�ة
 : رشح مسلم يفالعالی   قال االستاذ العالمة �مد تيق العثمـا� مد ظلهو

صل قوٌی أالصور الشمسية ال ينبىغ ىلع مرسومة وـالواقع ان اتلفر�ق ب� الصور الو 
 اـمن الو

ً
لة و غ� مرشوع يف اصله ال يتغ� حكـمه بـتغٌ� اآلأن ما اكن حراماً  مقرر رشاع

مـرء ـالقتل حرام سواء بارشه الثة وماكينات احلديـو بالأ، سواء مّخرت بايلد  فاخلمر حرام
اقتنائها، فال الصورة قد ن� الشارع عن صنعها و، فكذلك  بالسك� أو باطالق الرصاص

اهللا سبحانه . و ٌور أو باآلالت الفوتوغرافيةمصـفرق بمنا اكنت الصورة قد اختذت بر�شة ال
 ].4/163 :ملهمـتكملة فتح ال[ . »اعلم

 حکم تهیه عکس بنابر ضرورت و نیاز
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، ویزا و امـثال  ، کارت شـناسائی در صورت ضرورت از قبیل تهیه جواز سفر، شناسنامه
 آن گرفتن و در جیب گذاشتن آن اشکالی ندارد.

 : الدليلو

ش�ة  سفر و� اتلأكحاجتها ىف جواز ال احلاجة اما اختاذ الصورة الشمسيه للرضورة أو  «
، فينبىغ أن  مرءـىل معرفة هو�ة الإمواضع �تاج فيها  ابلطاقات الشخصية أو يف �و

اهللا استثنوا مواضع الرضورة مـن احلـرمة قال  م، فان الفقهاءرمحه ي�ون مرخصاً فيه
 االمام �مد ىف الس� الكب�:

،  ـمثال فـال بأس باستعماهله تفي يىل اسـتعمال السـالح اذلإان حتققت احلـاجة هل و 
حال الصالة  : ال بأس بأن �مل الرجل يف3/212:  موضع آخر من رشحه قال الرسخىس يفو

ملهم ـتكملة فتح ال[ . »عليه تاجهملك ىلع رس�ره وـاكن فيها تمثال ال  اندراهم العجم و

 ].4/164 :برشح صحيح مسلم

 ها  حکم عروسک بچه

 اند.  کوچولو را جایز دانسته  هاي دختران عروسک رسول خدا
 :  دلیله

 . »اللعب بابلنات لأجاز لعا�شة حاديث الصحيحة ان رسول اهللاوقد ثبت باأل«

 ].للشیخ محمد تقی العثمانی مدظله 4/164 :ملهم برشح صحيح مسلمـتكملة فتح ال[

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه17/1/1416علوم زاهدان علمیه دار ال  دار االفتاء حوزه

ب و  و چهره /حجا حجاب در اسالم /حجاب دختران دانشجو/حجاب صورت 
 زن   آزادي
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 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می
 گوید؟   ؟ و بطورکلی اسالم چه می نظر شما در مورد حجاب چیست  -1
 براي یک دانشـجوي دختر از نظر شما حجاب چه باید باشد؟  -2
 با ارائه دلیل توضیح دهید.   ؟ ؟ تکلیف ما چیست حجاب داخل است آیا صورت در - 3

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کامل داشته  که به قرآن مجید ایمان و اعتقاد  وظیفه هر زن و مرد مسلمان این است
 را با جان و دل پذیرفته و بدان عمل نماید. بـاشد و فرامین آن

کرامت و عزت نفس   که  امین اخالقی اصالحی استمسئله حجاب یکی از آن فر
که قرآن در مورد   جامعه زنان مـسلمان در آن نهفته است پس نظریه عادالنه همان است

 :  حجاب فرموده است

جَ  نَ َ�َ�َّجۡ  َوَ�  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  نَ َوقَرۡ ﴿أ:   ٱ ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ُّ
ُ
در «. ]33األحزاب: [ ﴾وَ�ٰ ۡ�

 .»با وضع بد) بیرون نروید ن بسر برید، چون عادت اهل جاهلیت (هایتا خانه

 .]31النور: [ ﴾َهاِمنۡ  َظَهرَ  َما إِ�َّ  زِ�نََتُهنَّ  ِدينَ ُ�بۡ  َوَ� ﴿:  ب
 : یک مثال براي تفهیم

پذیر  ها، البته در حین حال آسیب حفاظت اشیاي نفیس و دوست داشتنی وگرانب
اشت تا مورد چپاول و غارت هواپرستان  بدور نگهدرا از دسترس دیگران  کـه آن  اینست

که موجودیت و سالمت آن به خطر   و فرصت طـلبان قـرار نگیرد و در مکانی شایسته
اي  نیفتد نگهداري شود و همگان این امر را از اصول حفاظتی آن و کار عاقالنه

توجهی به آن شمارند، اگر آن را حفاظت نکرده بـاشند و بـدر اندازند و عنایت و  می
م به شکـلی کـه جلب توجه همـگان هنشود و در دسترس و دید عموم قرار گیرد آن

، سریعاً  نماید نه او را سالمتی و نه وجودي شایسته باقی خواهد ماند نـه کـرامت و عزتی
 پذیرد. زوال می
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کرامت آن در خانه ماندن و مربی جامعه و   حالت نازك زنان نیز اینگونه است کـه
 .  نسل آیـنده بودن است

اند و وظیفه خاص بخود را دارند  اي آفریده شده زنان و مردان هرکدام براي امر ویژه
 نان را عهده دار شود همـگی زبان اعتراض را اي زهکه کار ببینید اگر مردي بر آن شد

 . ، جامه زنان پوشیده است گـشایند که وظیفه خود را رها کرده می
 کلیه شئون سر که همین افراد نداي برابري زن با مرد در  ولی عجیب اینجاست

که ظلم سنگینی را بر  کار خود باشند در صورتی دهند بدون اینکـه متوجه نقصی در می
اند کـه بـا طبیعت و مزاج فطري و ساختار استخوان بدنی و روانی زن  زن روا داشته

دار رسانید.  کرد و حق را به حق آشناکه هر کدام را با وظیفه خود  مغایرت دارد. الزم است
 .  پس حجاب فریضه اسالمی است بر زنان

 حجاب دختر دانشجو 
که مـردان بـه  کفایی در همه امور مورد توجه و عنایت اسالم است همانطور خود

 که در مسائل و فنون مربوط بخود، خود تـحصیل اشتغال دارند زنان نیز این حق را دارند
لی داشتن این حق مستلزم این مطلب  ها به تحصیل بپردازند و آن رشته گردیده و در کفا

، تمام آداب و  که به صورت اختالطی یکجا و بدون از حشمت و حیاء نشسته  نیست
اصول انسانی و اخالقی را زیر پا گذاشته تحت عنوان آموزش و تحصیل دوشادوش 

بلکه رعایت اصول  ،شوندها و محافل آموزش حاضر  مردان با وضع مبتذلی در کالس
ن از اینکه برایشان از جانب  اسالمی و فرامین قرآن را بنمایند با حفظ حجاب شرعی بدو

مردان مزاحمتی ایجاد شود در محافل آموزشی شرکـت کنند براي هر صنف زن و مرد 
تواند به تدریس آنها  م میهجاي مشخصی در نظرگرفته شود در آنصورت استاد مرد 

 ].5/13 :الفتاوي للشعراوي ،7/521 :احلياةيسئلونك يف الدين و[ مشغول شود.

 اکـثر رعایت شوند:  و در صورت امکان موارد زیر حد
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 .داشتن استاد زن  -1
 .کالس جداگانه و بدور از اختالط زن و مرد -2
در صورت عدم امکان صورت دوم در نظرگرفتن جاي مناسب جدا براي هر   -3

 . صنف
 ننشینند. به صورت انفرادي با مرد  -4
، آموزش تشریحی در پشت پرده باشد یا زنان  در صورت امکانات و عدم مشکل -5

 با استفاده از نقاب در کالس شرکت کنند.
 استفاده از شیشه یک طرف دید. -6

ۡ�ُ  �َذا﴿
َ
ٓ  ِمن لُوُهنَّ  َٔ َفۡ�  اعٗ َمَ�ٰ  ُموُهنَّ َس� ٰ  ِحَجاٖب�  ءِ َوَرا طۡ  لُِ�مۡ َ�

َ
 ﴾�ِِهنَّ َوقُلُو لُِقلُو�ُِ�مۡ  َهرُ أ

 .]53[األحزاب: 

 حجاب صـورت 
 . ها و بروز آن کرامت و شخصیت زن و بدور ماندن از فتنه  : حفظ اصل فلسـفه حجاب

هاي فطري و بیانگر اوصاف جسم زن  چهره و صورت منبع حسن و جمال و زیبائی
و  باشد، پوشانیدن آن اولویت دارد اما در صورت اطمینان از عدم بروز فتنه و فساد می

که حشـمت  ، بخصوص جائی کرامت و عزت نفس زن  رعایت حشمت و حیاء و حفظ
، نپوشانیدن چهره جایز است ولی احتیاطاً جهت  حاکم باشد نزد جمهور علماء و فقهاء

 اند. ، علماء فتواي به پوشانیدن صورت داده جلوگیري از فتنه و فساد جامعه

قول . ]31النور: [ ﴾َهاِمنۡ  َظَهرَ  َما إِ�َّ  زِ�نََتُهنَّ  ِدينَ بۡ �ُ  َوَ� ﴿ :الراجح ىف تفس� قوهل تعاىلو «

الوجه   : وز ابداؤها للمرأة �من قال ان الـمـراد من الز�نة الظاهرة الىت �
كما ذكر   غ�ه من الصحابة الكراممأثور عن ابـن عباس وـهذا القول هو ال......و لكفاناو
معارف القرآن للشيخ موالنا مفتي و 3/195/190 :مفصلـال[  .»ذكرناه عنهممفرسون وـال

 ].معني يف تفسري سورة االحزابـهبذا ال /حممد شفيع
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 . »لكفان اهرة الىت �وز ابداؤها: الوجه ومراد بالز�نة الظاـال :  صحابنا احلنفيةأقال، و «

 ].3/189/138/195 :مفصلـمعاين، الـروح ال، 3/315 :حكام القرآن للجصاصأ[

 در مورد صـورت و دست /مه ظفر احمد عثمانـیرأي عال
باشند بنابه دلیل حدیث اسـماء که  ایشان قایل به جواز نظر به صورت و دست می

 گویند: را مرسـل قرار داده و ایشان می ابوداود آن

 . »ذا تأيد باقوال الصحابةإمرسل عندنا حجة ال سيماً ـالو «

ی حديث اسماء واقوال أهذه اآلثــار (): احتج فـقهائنا ب ی العثما�أ أقول («
 . الكف�وىل الوجه إر الصـحابة) ىلع جواز انلظ

كشف هذه االعـضاء للمرأة  مذكورة تدل ىلع انه �وزـ: ان اآلثار ال وجه االستداللو
 كما يـدل عليه قوهل ) �رشط عدم الشهوة يله للرجال (إكشفها هلا جاز انلظر  ما جازـلو

نْ  تَْصلُحْ  لَمْ :  ألسماء
َ
  ِمنَْها يَُرى أ

َّ
 ].17/376 :اعالء السنن[ . »وََهَذا َهَذا إِال

 فی الرد:و

ْهوة  « ْهوة) أو شك (امتنع نظره إىل وَْجهها) فحل انلظر مقيد بعدم الَشّ (فإن خاف الَشّ

 فحرام، وهذا يف زمانهم، وأما يف زماننا فمنع من الشابة اال انلظر حلاجة و
ّ
شاهد ��م و�َال

 . يضـاً أ�شهد و
تمنع الشابة من كشف الوجه ب� الرجال ال ألنه عورة بل : و رشوط الصالة قال يف

 :فتح القدير ،10/152 :مبسوط للرسخيسـال اللفظ له،محتار وـرد ال[ . »خلوف الفتنة

1/181.[ 
کردن به چهره زن مبنی بر عدم بروز فتنه روا است و در غیر آن خیر، ظاهر   پس نگاه

چهره بهنگام تعلیم چیزي در حد ضرورت و ظاهر کردن آن در صـحن دانشگاه و کـردن 

 ].5/14 :الفتاوي للشعراوي[ . یـا در بـازار چیزي است خارج از ضرورت و حرام
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 قیود جواز کشـف صـورت
کشـف  ، زیـرا مورد و نداشتن زیـور آالت لی بودن چهره از آرایش مفرط و بیخا  -1

 . که دفع ضرورت باشد مقید است اي ه اندازهوجـه ضرورت بوده و ب

مفصل يف ـال[ انگیز و محرك احساسات و شعور باطنی و خواهش درون نباشد. فتنه -2

 ].3/195 :مرأةـحكام الأ

ها با در نظر گرفتن مـوارد فـوق چهره  کالس توانند در : دانشجویان دختر می خالصه
 را بـاز نگهدارند.

 

 ، پیشرفت  و علم حجاب 
همانطورکه توضیح داده شد حجاب مانع علم و فراگیري علم و پیشرفت نبوده و 

 کند برعکـس چتر و دانش منع نمی  که انسان را از تحصیل علم  نیست بلکه در عین حال
کرامت و عزٌت  باشد و حفظ  گرداب و منجالب فساد می  حمایتی براي زنان از افتادن به

ها به  که حجاب مانع از رسیدن غربی  درست است ، البته این زن در آن نهفته است
 که زنان مسلمان و تا زمانی باشد ) می نمودن جامعه اسالمی و زنان فاسد آرزوهایشان (

توانند دست یابند،  آنان نمی  و هتک حرمت بر افکـار زنـان   به تسلط  محجبه هستند آنان 

مسلمني وجمتمعهم من ـاعاذ اهللا ال.  است غرب   شدن امیال حجاب مانع از بر آورده   پس 

 . رشورهم وكيدهم

 حجاب و آزادي زن 
او را قبول دارید مستور   آیا ماندن زن در خانه مانع آزادي نیست اگر آزادي  : ل سؤا

 ؟ چیست ماندن او در خانه 
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با وجـود داشتن  و آزادي زنـان وجود ندارد زیرا  : هیچ تعارضی بین حجاب ج
ما اینکه در عـصر   کنند؟  کارهاي شخصی خارج از خانه رسیدگی  د بهتوانن حـجاب می
آزادي  شتافتند و منظور از کمک مردان می  زنان در مقاطع مختلف زندگی به رسول خدا
هاي مبتذل و  ها و اماکن عمومی و مجامع با انواع آرایش که روزانه در خیابان  این نیست

کاکل سري خود  آرایش و با رفتار و قیافه وکمک نموده و  ، شیطان را جالب توجه
 و بهتر است زیرا او را بیشتـر  حجاب و در خانه ماندن اولی دعوتگر فساد باشند، پس

خود مزاحم  را به نحو احسـن انجام دهد و بی  کند تا وظیفه مهم تربیت فرزندان کمک می
کرده   ا را تقسیمهم کار، زیـرا اسـال مردان در حیطه کارشان نشود، جز در موارد ضروري

باشد،  کدبانوي خانه و خارج از آن بر عهده آقاي خانه می ، داخل خانه بر عهده  است
دانید با تشکیل  که می ایجاد مزاحمت براي یکدیگر خروج از فطرت است همانطوري

مکاتب دخـترانه عمالً این سؤال پاسخ داده شده است که: زن حق آزادي و فـعالیت در 
 از خانه را دارد امـا حق افساد و اضالل را خیر.خـارج 

 فرماید: امام شعراوي می

انىث اذن هلما كـا�سان خصائص مشرت�ة ال : ذكر و ولكنهما نواعن ، و اال�سانهو «
ۡ ٱوَ ﴿ : ، اقرأ قول اهللا مـا مهٌمةهلكنهما كنوع� للك نوع منان فيها و�تلف  ١ َ�ٰ َ�غۡ  إَِذا لِ �َّ

ٰ  َذاإِ  �ََّهارِ ٱوَ  َكرَ ٱ َخَلقَ  َوَما ٢ َ�َ�َّ  ٱوَ  �َّ
ُ
ٰ  َيُ�مۡ َسعۡ  إِنَّ  ٣ نَ�ٰٓ ۡ�   أی .]4-1اللیل: [ ﴾٤ لََش�َّ

ذا حاولت أن تأخذ مهّمة الرجل وللمرأة أو العكس ت�ون إلك واحدة هل مهّمة ىف الوجود 
 اخلصائص: و نا نوع� هناك رضورة ألن ي�واال مااكن قضية الوجود و قد أخللت يف

من جنس واحد....من مادة واحدة  مـرأةـ: الرجل و ال ......ر�نا قال مشرت�ة للجنس ـال
: ان الشيطان خلق  ی ديان األخرمذاهب أو األـكما قالت ال ا و ليسها زوجهجعل منو
: قال انـهما مـن جنس  االسالمالرجل خلقه اهل اخل�....ال...و مرأة أو اهل الرشوـال

االصل ثم قال االسالم بعد ذلك: انهمـا واحد ىف  كو�ن يفواحد....هذا هو اتل
الرجل مسئول عن عمله ثم يـوضح مرأة مسئولة عن عـمـلها وـ...ال اك�سـان مسئويلةـال
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ةُ  ، َرِ�يَِّتهِ  َ�نْ  َمْسئُوٌل  َوْهوَ  َراٍع  الرَُّجُل  : ل فيقو ذلك رسـول اهللا
َ
َمْرأ

ْ
 َوَمْسئُولَةٌ  َراِ�يَةٌ  َوال

 ].1/58 :الفتاوي للشعراوي[ . »يَِّتَهاَر�ِ  َ�نْ 

 :  خالصه عبارت
زن و مرد به حیث انسان بودن یک جنس متحداند اما از لحاظ نوع متفاوت با 

که دخالت در  خـصوصیات متمایز از هم هستند، هرکدام وظیفه خاص بخود را دارد
 خدا  بهمین علت رسول ،وظایف یکدیگر و عمل آنها مسخ فطرت و قضیه وجود است

 . کرده و هرکدام از زن و مرد را مسئول و جوابگوي آن وظایف نموده است کاري  نقسیم

کــه در آخـر  ، زنان غربی زیـادي هسـتند» ىل اصلهإء يرجع  لك ش� «این بنابر
، در  کار کردن بیرون از خانه  کاش بجاي خورند که اي عمرشان افسوس و حسرت می

 دادند.  می را انجام  مربی خانه و اخالقی  هم نشستند و وظیفه م می خانه

الـفضل ما شهدت  «و:  که راز دلبران گفته آیـد در حدیث دیگران تر آن باشد خوش

 . » به االعداء
 گوید: در خطابی به زنان خانم مارلین مرنرو می

برق جامعه فاسد مسلط بر  شرایط محیطی و زرق و که تحت فریب  مواظب باشید «
آوردم ترجیح  ر نگیرید و من اگر زندگی دوباره و جوانی خود را بدست میشما، قرا

پس  ].61، 1/62 :الفتاوي للشعراوي[ . » که فقط در خانه نشسته و مربی خانه باشم  دادم می

 . مربیگري خانه بودن عین آزادي است

 مسئله کنترل خانواده

 : کنیم این مسئله را در بندهاي زیر خالصه می
کنترل خانواده بصورت عمل فردي با اختیار و رضایت زوجین امري  و تنظیم  -1

ن عزل از زنان در  با آن مخالف نیـستند چو است جایز، کـه نصوص سنـت رسول اهللا
 .  بوده است عهد رسول اهللا
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، مانند  است  بصورت موقتی مباح  استفاده و بکارگیري وسایل جدید ضد حاملگی  -2
که صالحیت بارداري و  ، بشرطی و غیره و دیافراگم  ي ضد حاملگی ها ص استفاده از قر

،  احل باردار شدنبراي تنظیم فاصله و مر نرود مثالً  از بین  بکلی  بـارورکـردن در زوجین
 ضعف شدید مادر.

کنترل رشد   ، توسط بصورت تصویب قانون براي کنترل خانواده اجباري  قانون  -3
 ها اجرا نگردد زیرا منافی این ، بر خانواده تنگدست ماندنجمعیت و خوف فقیر شدن و 

 : آیات قرآن مجید است 

 ٱ ِ�  بَّةٖ َدآ ِمن َوَما﴿
َ
ِ ٱ َ�َ  إِ�َّ  ِض �ۡ� . ]6هود: [ ﴾َدَ�َهاَتوۡ َوُمسۡ  َتَقرََّهاُمسۡ  لَمُ َوَ�عۡ  ُ�َهارِزۡ  �َّ

ْ ُتلُوٓ َ�قۡ  َوَ� ﴿ وۡ  ا
َ
ٰ إِمۡ  َيةَ َخشۡ  َدُ�مۡ َ�ٰ أ ۡ  ٖق� َ�   �َكبِ�ٗ  ا ٔٗ ِخۡ�  َ�نَ  لَُهمۡ َ�تۡ  إِنَّ  �يَّاُ�مۡ  زُُ�ُهمۡ نَرۡ  نُ �َّ

 .]31[اإلسراء: 
 . ها حاکم نیست و قانون بر اراده شخصی افراد و خانواده

 . کردن زوجین یا یکی از آن دو بطور دائم و همیشگی حرام است عقیم و نازا  - 4

 ].3/30 :الفتاوي للشعراوي[

، شـرعاً  ار ماهگی از اسقرار آن در رحمهعد از رسیدن به مرحله چاسقاط جنین ب  -5
ایجاب نماید مانند موت مادر، اما  که  حـرام و ناجاز است مگر در موارد خیلی ضروري 

 :الفتاوي االسالمية[ زند. کراهت دور می قبل از رسیدن به چهار ماهگی بین اباحت و

 ].1199 فتواي شماره: 9/3087

 دان نامحرم جامعه و روابط کاري با مر اشتغال زن در

اي نیست زیرا زن  : مجبور کردن زنان به کار در خارج از خانه کار پسندیده ج
کارها را ندارد زیرا داراي  شایستگی و توانایی مشارکت با مردان را در تمام امور و

 اي اثر پذیر است به دالیل زیر: جسمی ضعیف و بنیه
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است در این ایام از کار کردن جداً پرهیز کند تا مـبادا مـرض  ، که الزم قاعده بودن -1
 دائـمی نشود. 

 ، که بدیهی است در این ایام نیاز به استراحت دارد.  بارداري -2
 زایمان و نفاس   -3
، یا  انجامد بنابراین که مسلماً تا دو سال بطول می  ، دوران مراقبت و شیر دادن طفل  -4

 .  ت فرزندانمراقبت درس کار و یا
کار در  کند تا زن مجبور به  مرد موظف است تمام امکانات رفاهی او را در خانه تامین

 خارج از خانه نشود. 
که این ترکیب دست متناسب با وظایف او آفریده و   ، ترکیب جسمی و اندامی -5

 .  تنظیم شده است
 

 خالصه: 
هده دارد و متکفل شیر دادن و بارداري و زایمان را بع  ،که مشکالت قاعدگی  جسمی

که دوشادوش مرد  کافی در اختیار ندارد  باشد نیرو و فرصت پرورش و نگهداري اوالد می
کار شد پس به حسـاب و اندازه   مه امـور مشغول بکار شود اما اگر ناچار به انجامهدر 

ه ، ترجم مسولیت زن مسلمان  [ . صـحـت و سـالمت و زندگی او از او کار گرفت

 ].157، 150:  التربج واالختالط خطر به نقل از عبدالحلیم القاضی 

 : کار زن در خارج از منزل  دالیل درست نبودن
آن  کنند ولی دالیل آن را بخواند و  م به نظريهو اسالم را مت ممکن است عجله شود

 : بقرار زیر است
 .واجب بودن حجاب و ستر شرعی  -1
 . محرك بروز فتنه و فساد است حجابی ، که بی حجابی تحریم بی  -2
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کار در خارج  که ناشی از  محرمدر آمیختن زن با مرد بیگانه و ناتحریم اختالط و  -3
 . از خانه است

که بیشتر زنان به آن مبتال   کردن زینت و آرایش و محاسن تحریم برهنگی و ظاهر  -4
 . کار در خارج از خانه است که ناشی از هستند
 . که مراقبت آن الزامی است  انبهائی استزن عورت بوده و در گر -5
کار در  نیاز از باشند الزم است او را بی چون مردان بنابه دالیلی قیم و آقاي زنان می و

ٰ  لرَِّجاُل ٱ﴿ کند. خارج از خانه ٓ ٱ َ�َ  ُمونَ قَ�َّ َل  بَِما ءِ لّنَِسا ُ ٱ فَضَّ ٰ  َضُهمۡ َ�عۡ  �َّ ٓ  ٖض َ�عۡ  َ�َ  َو�َِما
 ْ نَفُقوا

َ
  ِمنۡ  أ

َ
ٰ مۡ أ  . و وظیفه انفاق وظیفه مرد است .]34[النساء:  ﴾لِِهمۡ َ�

 
 
 
 

 منزل بهنگام ضرورت شرایط خارج شدن زن جهت کار خارج از

کار کند پس به اندازه ضرورت   که باید زن در خارج از منزل کند  اگر ضرورتی ایجاب
شرایط اقدام که ناچار و مجبور شود که از منزل خارج شود با حفظ و رعایت این  زمانی

 کند.  به بیرون رفتن
از ولی و سرپرست خود مانند پدر یا شوهر خود جهت رفتن به سرکار مباح خود   -1

 کسب اجازه نماید.  ، بیمارستان مخصوص زنان و زایشگاه مانند مدرسه دخترانه
 محرم تماس و خلوت نگیرد.کار خود با مردان بیگانه و نا  در محل -2
 ار زینت را ترك دهد.حجابی و برهنگی و اظه بی -3
 از معطر کردن خود با عطر بودار بپرهیزد. -4
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ها را  هاي دراز و گشاد که تمام بدن و دست حجاب شرعی را با پوشانیدن لباس -5

: ص :مسلمةـمرأة الـالمسئولیت زن مسلمان به نقل از کتاب [ بپوشاند، جداً رعایت کند.

228.[ 

 زن  دایره عمـل 

 .  انه است و او کدبانوي خانه و مربی خانواده است، خ دایره و محدوده کار زن

 :  دليله

ةُ  :قال رسول اهللا «
َ
َمْرأ

ْ
  ].بخاري[.  »َرِ�يَِّتَها َ�نْ  َوَمْسئُولَةٌ  َزوِْجَها َ�يِْت  ىِف  َراِ�يَةٌ  ال

 . »باشد زن مراقب خانه شوهر و مسئول زیر دستان خود می«:  ترجمه
 خانه بدون ضرورت بیرون نرود. که از   این شایسته زن اینستبنابر

 فرماید: می حضرت علی
گذارید و اختیار   کنید زنان خود را آزاد می نمی کنید آیا غیرت شرم و حیا نمی آیا «
سوي او  کنند و مردان نیز به  که در انظار مردان رفت و آمد نمایند و به مردان نگاه دهید می

 ].مسئولیت زن مسلمان[ . »کنند نگاه 

 ف اصلی یک مادر مؤمن در قبال فرزندانوظای

گردید صرفاً در یک وظیفه خالصه  همانطورکه از مباحث گذشته واضح و آشکار
دهند،  ، که در حقیقت نسل آینده را تشکیل می تربیت درست و شایسته فرزندان :شود می

اي کردن و او را بعنوان حافظ مرزه آنها را بـه اسالم و قرآن و عقاید اسالمی آشنا
 . ایدئولوژي بار آوردن

 قتل نفس در امور ناموس و خودکشـی

 ، بر او ) شود در آنصورت چون او دخالتی نداشته اجباراً اگر به خانمی تجاوز بعنف (
گرفته و این زن فریب   کند اما اگر تجاوز رضاء صورت  گناهی نیست و نباید خودکشی
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بلکه حرام است و اجراي احکام م خودکشی جایز نیست هخورده است در آنصورت باز 
که توبه واستغفار   باشد و بر او الزم است ) می آنـهم تحت شرایط خاصی به عـهده دولت (

 کند.

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه12/2/1416دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 در مقابل استاد مرد حجاب و طعنه مردم و مشکالت احتمالـی و نشستن 

 :فرمایند علماي دیـن در این مسئله چه می
برادران محترم ما جمعی از خواهران اهل سنت بـیرجند در مـورد مسـئله حجاب از 

 . خواهیم کسب تکلیف نمائیم شـما می
ران ه، تعدادي از خوا ما اوالً به خاطر عمل کردن به شریعت مقدس اسالم و تبلیغ

ها و دانشگاهها و  که از طرف خانواده  که با تمام مشـکالتی یم جماعت تصمیم گرفت
مدارس وجود دارد در بیرون از خانه و مراکز تحصیلی خود که مردان نامحرم در آنجا 

متاسفانه در این  ،وجود دارند نقاب بزنیم و صورت خود را از دید مردان نامحرم بپوشانیم
رادران جماعت و شاید اکثرشان و حتی بعضی راه از طرف برادران مؤمن و تـعدادي از ب

از علماء بـا مشکالتی بـرخـورد کـردیم و بـا مخالفت شدید اینها روبرو شدیم ما در این 
گروه از برادران مؤمن   کـردیـم اما از این  هاي بیگانگان را تحمل ها و طعنه راه حرف

االمر) قابل پذیرش در بـادي  اً (. بعضی از دالیل این بـرادران تـقریب چنین توقعی نداشتیم
 شان عبارتند از: . و دالیل است
که طبقه اهل سنت در این شـهر کـم   گویند جو و محیط بـیرجند طوري است می -1

، پس نقاب زدن شما خواهران  هسـتند اگرچه تعداد اهل سنت در روستاها زیاد است
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شید و بعد از مدتی شاید از شود کـه همه شما را بشناسند و انگشت نما با باعث می
 مقامات باال براي شما مشکالتی پیش آید!!.

که آیا صحیح است به خاطر این مسئله حجاب اسالمی را ترك  حال سؤال ما این است
شما فتوي  که مثالً کند ؟ آیا احکام اسالمی به خاطر جو و محیط جامعه تغییر می کنیـم
 ؟ کنیم  حجاب اسالمی را تركکـه ما به خاطر محیط بیرجند این  بدهید
شوید نباید نقاب  گویند در محیط دانـشگاه به خاطر اینکه شما انگشت نما می می  -2

م درس هکالس با  هاي دانشگاه پسر و دختر در یک که در کالس بزنید! در حالی
 کل جامعه آن نه تنها اهل تقوي نیستند بلکه اکثریت آنها در این خط نیستند! خوانند و می

هاي دانشگاه و یـا در دبیرستان جلوي اساتید مرد از نظر حجاب چگونه  کـالس ما در
ها حاضر  هاي کامالً آشکار و ظاهر در این کالس که با صورت ؟ آیا صحیح است باشیم
 ؟ شویم
گویند نص صریح قرآن نیامده است که شما صورت خود را   این برادران می  -3

! آیا در آیات قرآن و  پوشانیدن شما یک فریضه نیست بپوشانید پس این حجاب و صورت
 ؟ هاي خود را بپوشانند چیزي آمده است در احـادیث بـراي اینکه زنان صورت

کـه صورت   از نظر شریعت مقدس اسالم حجاب براي ما خواهران با ایـن وصـف
 ؟ خـود را بپوشانیم یک فرض است یا یک سنت یا مستحب و مباح

رفتند و  هاي جنگ می د زنان صحابه و ازواج مطهرات به میدانگـوین می  -پ 4
که اینها با این وصف حجاب نداشتند   کردند! این دال بر این است مجروحین را مداوا می

که دیده شود. آیا در  که صورت و دو مچ دست را شریعت اجازه داده است گویند و می
 ؟ حـقیقت شــریعت ایـن اجـازه را داده است یا نه

چه زودتر از این سر درگمی سؤاالت مـا را بدهید و ما را هر که جواب، این  امیدواریم
 . نجات دهید. به امید موفقیت شما در تمام مراحل زندگی و خدمت

 اجلواب باسم ملهم الصواب
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کـرامت و   گردیده چون که بر زنان مسلمان الزم   حجاب اسالمی فریضه الهی است
آرامش و سکون قلبی  آن بوده و به او عزت نفس و وقار و  عـزت و شرف زن درگرو

-3متوسط   -2اعلی   -1دارد و حجاب سه درجه دارد:  بخشد و دیانت او را مصون می می
 . ادنی 

که  : تمام بدن خود را پوشیده و در خانه بماند و زینت بخش خانه باشد صورت اول
 . افـضل همین است

 : دليله قال اهللا تعالی

جَ  نَ َ�َ�َّجۡ  َوَ�  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  نَ رۡ َوقَ ﴿  ٱ ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ُّ
ُ
 .]33[األحزاب:  ﴾وَ�ٰ ۡ�

که فقط هر دو   تواند با حفظ حجاب اسالمی با آویختن برقع : زن می صورت دوم
 چشـم یا یک چشم او مستور یا هر دو چشم او باز بوده و از خانه بیرون رود.

 : : قال اهللا تعاىل دليله

زۡ  قُل﴿
َ
ٓ  َوَ�َناتَِك  ِجَك َ�ٰ ّ�ِ ۡ ٱ ءِ َو�َِسا ۚ َجَ�ٰ  ِمن ِهنَّ َعلَيۡ  �ِ�َ يُدۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ  بِيبِِهنَّ دۡ  لَِك َ�

َ
ن َ�ٰٓ أ

َ
 أ

ُ ٱ َوَ�نَ  َنۗ َذ�ۡ يُؤۡ  فََ�  نَ َر�ۡ ُ�عۡ   .]59[األحزاب:  ﴾٥٩ ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  �َّ

ان و�شٌده ثٌم تعطفه ىلع االنف و : تلوی اجللباب فوق اجلب� ادةقتال ابن عباس وق«
ابن خری عن احلرب ابن جر�ر وأرواية  ��سرت الصدر ومعظم الوجه و ظهرت عيناها ل�ن

روح [ .»ابن مردو�ه تغطى وجهها من فوق رأسها باجللباب و تبدی عينا واحدةىب حاتم وأ

 ].22/89 :معاينـال

ذا برزن إأبدانـهن وههن وی يغط� بها وجأمع� اآلية و) 6/801( بوالسعودأقال «

جبهتها والشق اآلخر اال الـع� حدی عينيها وأ: تغطى  عن الرسیدلاعية من ادلواىع و
اللفظ له، روح و 4/262 :ملهمـتكملة فتح ال[ . » العرشونالطـربی اجلزء اثلا� و كذا يف

 ].22/89 :معاينـال
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ي خود با حجاب : بخاطر بر آوردن و تامین نیاز و احتیاجات ضرور صورت سوم
 تواند بیرون برود و در صورت لزوم که ناگزیر از ظاهر کردن قسمتی از صورت و می

که از فتنه و انگیزه آن و  تواند به ظاهر کردن آنها اقدام کند بشرطی کـف دست بـاشد می
عوارض جانبی دیگر خالی و بدور باشد و حتی االمکان سعی شود که غض بصرکرده و 

 ئین بگیرند. چشم خود را پا

 : دليه قوله تعالی

 .]31النور: [ ﴾َهاِمنۡ  َظَهرَ  َما إِ�َّ  زِ�نََتُهنَّ  ِدينَ ُ�بۡ  َوَ� ﴿

ندنا ليس بعورة فـال يـجب سرته جه االمرأة احلٌرة ع ان و نت تعلم أقال اآللوىس و«
روح [ . »ال فيحرم�يلـه ان امـن الشـهوة مـطلقاً وإ�وز انلظر من األجنىب و�وز سرته و

 ].22/89: عاينـمـال

باشد اما  و این محمول بر موارد ضروري و ناگزیر بودن خوف فتنه و شهوت می

كام ذكـر  ، ، عورت بوده و کشف آن حرام است فـتواي متأخرین احناف بر اینست که چهره

 ].10/152:مبسوطـال ،7/220 :معارف القرآن[ .ئـمة الثالثةعــن األ

 البحر: يفو

 :معاينـروح ال[ . »معتدلةـاٌی ز�نة أحسن من اخللقة الالز�نة و دخوهلا يفاالقرب و «

18/142.[ 

 : مجهود حول حديث االسامءـبذل ال قال العالمة السهارنفوری يف

مـراد ان ـالذا، وها ان يری مـنها اال محيض لم يصلح هلـمرأة اذا بـلغت الـان ال «
 ما حتتاج مرأة اذا بلغت ال�وز هلا ان تظهر لألجـال

ٌ
ىل معاملة إىل اظهاره للحاجة إانب اال

 الوجه والكف� و
ٌ

 اما عند اخلـوف مـن الفتنة فال.لفتنة وهذا عند امن اأو شهادة اال
مسلم� علـى منع النساء ان �رجن سافرات ـ�دل ىلع تقييده باحلاجة اتفاق الو

 ].اللباس 16/431 :مجهودـبذل ال[ . »ظهورهكرثة الفساد و الوجوه ال سيماً عند
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 الرد: يفو

ْهوة « ْهوة) أو شك (امتنع نظره إىل وَْجهها) فحل انلظر مقيد بعدم الَشّ (فإن خاف الَشّ
 
ّ
 فحرام، وهذا يف زمانهم، وأما يف زماننا فمنع من الشابة. َ�ْهَستا� وغ�ه (إَال

ّ
و�َال

 ].ط کویته5/261 :محتارـرد ال[ .».... .الخ حلاجة

اگر چنین  ( : « گـردیده که  ز طـرف بعضی از ناصحین براي شما مطرحو این شبهه کـه ا
گویند اینان سنٌی   شناسند و می حـجاب داشته باشـید شهره عام گـردیده مردم شما را می

گفته آنان درست نیست چون در نظام جمهوري   این ،»رسانند هستند و به شما آزار می
هاي ایـن  لویت جاب اسالمی تأکید شده و از او، شدیـداً نسبت به حفظ ح اسالمی ایران

باشد حـتی زنـان مـحجبه در کشورهاي غربی و اروپائی از حمایت جمـهوري  نـظام مـی
 اسالمی ایران برخوردار هستند.

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه3/5/1417دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 

 ، امام زمان حضرت معاویه لفاطمهوفات حضرت 

به موت طبیعی خویش جهان را  لقاطبه اهل سنت اعتقاد دارند حضرت فاطمه  -أ
مورد و دور از حقیقت است زیرا این جسارت  ادت بیهاند و ادعاي شـ بدرود حیات گفته

 . ، تربیت یافتگان مقام رسالت بعید است از شأن صحابه
،  کاتب و امین وحی صحابی رسول خدا ،هحضرت امیر المؤمنین معاوی  -ب

در حق  باشد و آنحضرت خـال و دایی تمام مومنین و عدل گستر کشور اسالمی می
 ایشان دعاي خیر فرمودند.
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فرد برجسته تاریـخ جهان اسالم و با   کرام از نظر اهل سنت ایشان مانند بقیه صحابه
کارنامه درخشانی را به یادگار گذاشته اند و  نبوغ و بردبار و سیاستـمداري موفق بوده

 . است
در آخر الزمان ظهور کرده و جهان  هخبر مهدي در روایات اهل سنت آمده است ک  -ج

کند ولی در مورد حیات فعلی او اهل سنت عقیده دارند که غـایب  را از عدل و داد پر می
، در  ام پدرشان عبداهللانیست و از اوالد حضرت فاطمه الزهراء بوده و نام ایشان محمد و ن

 باشد.  می شکـل و شمایل مشـابه رسول اهللا
شود و ادعاي پیامبري هم ندارد بـلکه  ولی پیامبر نیست و بر او وحی نازل نمی

را دارد و محل تولدشان مدینه طیبه و محل بیعت  ماموریت تجدید دین رسول خدا
 حل: ان کا پکی مسائل اورآ[ ایشان مکه و محل هجرت او بیت المقدس خواهد بود.

1/267.[ 
ابن خلدون با وجود تضعیف کردن روایاتی که درباره مهدي آمده اعتراف دارد که 

 کند: فردي بـاسم مهدي در آخر الزمان ظهور می

 آخر الم ىلع مٌر االعصار انه البد يفهل االسأر ب� الاكفة من  مشهوـاعلم ان ال «
مــسلمون ـ�ـتبعه اليد ادليـن و�ظهر العدل و يت يؤهل ابلـأالزمان من ظهور رجل من 

ما بعده من مهدی و��ون خروج ادلجال وـ�سٌمـى بالممالك االسالمية وـ�ستو� ىلع الو
و ي�ل  ان عيىس ي�ل من بعده فيقتل ادلجال أالصحيح ىلع اثره و رشاط الساعة اثلابتة يفأ

 311: ص مقدمه ابن خلدون:[ . »التهص يمـهدی فــ�أتـم القـتله ومعه فـيساعده عـ� 
 ].1/274 ان کاحل: آپکی مسائل اور

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه12/2/1416دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 رؤیت باري تعالی در جنٌت

 شود یا خیـر؟ وند در جنت رویت میآیا خدا

 :  بهكتا  يف يقال الطحاو

ٞ ﴿ كتاب ر�نا: كمـا نطق  الكيفية هل اجلنة بغ� احاطة ورؤ�ة حق ألالو «  َم�ِذٖ يَوۡ  وُُجوه
ةٌ  ٞ  َرّ�َِها إَِ�ٰ  ٢٢ نَّاِ�َ  .»]23-22: القيامة[ ﴾٢٣ نَاِظَرة

یکپارچه به آن عقیده دارند و   ، رؤیت باري تعالی در جنت بین اهل سنت اتفاقی است
 آن را قبول ندارند.فقط معتـزله و امامیه و جهمیه وغیره 

 :  دالئل معتزله و امامیه

ٓ ﴿أ:  ّ�ِِهمۡ  َعن إِ�َُّهمۡ  َ�َّ ََّمحۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  رَّ  .]15[المطففین:  ﴾١٥ ُجوُ�ونَ ل
آید که  گوید که از آیه چنین بر می در جواب این استدالل آنان می /امام شافعی

گرداند و اولیاء خود را در   کافران را از لقاء خود محروم می  خداوند در هنگام ناراضگی
 مند گرداند. رضاء از لقاي خویش بهره

ٰ  لَن﴿:  ب  ٱ رُِ�هُ تُدۡ ﴿ و  ﴾ِ� تََرٮ
َ
تو اي  «: این دو آیه خداوند فرموده است در  ﴾رُ َ�ٰ بۡ ۡ�

 کنند. ك نمی ها او را در ، چشم بینی موسی هرگز مرا نمی
 : : دالیل اهل سنت ج

 :  گواه است واین هر دو آیه علیه آنها دلیل 
ترین فرد زمان خود به  امکان ندارد کلیم اهللا و پیامبرش حضرت موسی و آگاه  -1

خداوند، از خداوند چیز محالی را تفاضا کند، پس سؤال و درخواست رؤیت از جانب 
 موسی دال بر اینست که رؤیت خداوند امکان دارد.

ح را مردود گردانید که از خداوند سؤال موسی را مردود ندانست چنانکه سؤال نو -2

ٓ ﴿خداوند خواسته بود فرزندش را نجات دهد، در جواب او خداوند فرمود:  ِعُظَك  إِّ�ِ
َ
ن أ

َ
 أ
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ٰ  لَن﴿ و در جواب حضرت موسی فرمود:. ]46هود: [ ﴾ِهلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  تَُ�ونَ  ، تو  ﴾ِ� تََرٮ
 . اي موسی با چشـم سـر دنـیوي صالحیت دیدن من را نداري

رؤیت من روا نـیست »  ال جيوز رؤيتی «، یا:  شوم دیده نمی»  ال أري  «وند نفرمود: خدا -3

ٰ  لَن﴿بلکه فرمود:   . ﴾ِ� تََرٮ
ظاهر و آشکار است پس »  شوم دیده نمی «با »  بینی تو مرا نمی «فرق بین دو جواب 

 . ضعف قواي بدنی بشر مانع از دیدن و رویت خداوند است

ٰ  َف َفَسوۡ  ۥَمَ�نَهُ  َتَقرَّ سۡ ٱ فَإِنِ  َبلِ �َۡ ٱ إَِ�  نُظرۡ ٱ ِ�نِ َ�ٰ ﴿خداوند فرمود:   -4  ﴾ِ� تََرٮ
 . »بینی کوه بر جاي خویش باقی ماند آنگاه بزودي مرا می ، اگر کوه نگاه کن به« .]143[األعراف: 

کوه با استواریش توانایی تحمل تجلی پروردگار را در این دنیا ندارد چه رسد به بشر 
 .  ضعیف

ا﴿ -5 ٰ  فَلَمَّ بر  پس چون پروردگارش  « . ]143[األعراف:  ﴾اَد�ّٗ  ۥَجَعلَهُ  َجَبلِ لِلۡ  ۥَر�ُّهُ  َ�َ�َّ
 .»را هموار گردانید و موسی بیهوش به زمین افتاد کـرد آن تجلی  کوه 
با او ســخن  گیرد و که مخاطب قرار گفت و ذاتی  حضرت موسی با خدا سخن  - 6

ٰ  لَن﴿ در»  لن «اولویت دارد و  گفته شود جواز دیدنش  . مؤبد نیست ﴾ِ� تََرٮ

 
 
 

 دلیل رویت خداوند از حدیث

: هل نری ر�نا يوم القيمة؟ فقال رسول اهللا ص� اهللا عليه  ان ناساً قالوا: يا رسـول اهللا «
، قال هل تضامون ىف  : هل تضامون ىف رؤ�ة القمر ايللة ابلدر؟ قالوا: ال، يا رسول اهللا و سلم

 .» كذلك نه  فان�م ترو : : ال، قال؟ قالوا الشمس ليس دونها سحاب

 : ايضاً و
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 ابلدر، يللةَ  القمر إىل فنظرَ  اهللا رسولِ  عند ُكنَّا«:  قال: اهللا عبد بن ر�رجحديث  «
خرجاه أ» رؤ�ته يف تضامون ال ، القمر هذا ترون كما ، عيانا ر��م سرَتَونَ  إن�م:  وقال

 ].55-53 :ص :رشح العقيدة الطحاوية موجز[ . »الصـحيح�

 سؤال منکر و نکیر

مرده صورت  از منکرو نکیرو سؤال   قرار دادن در قبر، آمدن : مرده را بعد از سؤال
اي دیگر،  گیرد اما در صورت غرق شدن در دریا و خورده شدن توسط ماهی یا درنده  می

 شود یا خیر؟  آیا همان حالت قبر بر مرده طاري می
 سوال منکر و نکیر.  -2عذاب قبر   -1: دراین سؤال دو مسئله هستند:  جواب

کـیفیت  که هر دو مسئله فوق حقیقت دارد ولی  در این باره عقیده اهل سنت این است

 نویسد: می»  العقيدة الطحاويه «کتاب  ، عالمه طحاوي در آن بـراي زندگان مشخص نیسـت

قربه عن ر�ه ودينه  سؤال منكر و ن�� يف واكن هل اهالً   منـنؤمن بعذاب القرب لو«
القرب عن الصحابة رضـوان اهللا عليهم و نبيٌه ىلع ما جائت به االخبار عن رسول اهللاو

 . »روضة من ر�اض اجلنة أو حفرة من حفـر انل�ان
 : ترجمه

یر از که اهل عذاب باشد اعتقاد داریم و همچنان به سؤال منکر و نک یکس  به عذاب قبر براي«
، همانطورکه اخبار و احادیث را در این  میت در قبر در مورد پروردگارش، پیامبرش و دینش

هاي بهشت یا  ایمان و اعتقاد داریم و قبر، باغی از بوستان و صحابه زمینه از رسول اهللا
 . »اي مخوف جهنم استه گودالی از گودال

 :  مسئلةـهذه ال الدليل من االيات يفو

ۚ وََعِشيّٗ  �ُغُدوّٗ  َهاَعَليۡ  َرُضونَ ُ�عۡ  �َّارُ ٱ ٤٥ َعَذابِ لۡ ٱ ءُ ُسوٓ  نَ َعوۡ فِرۡ  لِ � وََحاَق ﴿  : قال تعالی  ا
اَعةُ ٱ َ�ُقومُ  مَ َوَ�وۡ  دۡ  لسَّ

َ
ْ ِخلُوٓ أ َشدَّ  نَ َعوۡ فِرۡ  َءاَل  ا

َ
 .]46-45[غافر:  ﴾٤٦ َعَذابِ لۡ ٱ أ
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عذاب در قبرهایشان رسیدن قیامت اهل  که تا زمان فرا شود از این آیه معلوم می
 باشند.  مبتالي عذاب می

 منکر و نکیر:  دلیل اثبات سؤال

�ٍَس  َ�نْ  َ�تَاَدةَ  َ�نْ  َسِعيدٌ عن  :ذكر االمام ابلخاری«
َ
َعبْدُ  : قَاَل  انلَّىِبِّ  َعِن  أ

ْ
 إَِذا ال

َ  ، َ�رْبِهِ  ىِف  وُِضعَ 
ِّ

ْصَحابُهُ  وََذَهَب  َوتُُو�
َ
تَاهُ  نَِعالِِهْم، ْرعَ قَ  لَيَْسَمعُ  إِنَّهُ  َحىتَّ  أ

َ
ْ�َعَداهُ  َملاََكنِ  أ

َ
 فَأ

ُ  َ�يَُقوَالنِ 
َ

دٍ  الرَُّجلِ  َهَذا ىِف  َ�ُقوُل  ُكنَْت  َما هل ْشَهدُ  َ�يَُقوُل  ُ�َمَّ
َ
نَّهُ  أ

َ
ِ  َ�بْدُ  � ُ  ا�َّ

ُ
 َ�يَُقاُل .  َورَُسوهل

  اْ�ُظرْ 
َ

بَْدلََك  ، انلَّارِ  ِمنَ  َمْقَعِدكَ  إِىل
َ
ُ  أ َنَّةِ  ِمنَ  اَمْقَعدً  بِهِ  ا�َّ

ْ
اُهَما انلَّىِبُّ  قَاَل  - اجل يًعا َ�َ�َ  .مَجِ

و االنسان اتاه  قال القتادة و روي لنا انه یفسح له فی قبره و فی روایۀ اذا قبر احـدکم أ
 ].1/119 ترمذي:[ »دان ازرقان یقال الحدهما المنکر و لآلخر النکر ملکان اسو

 : رشح العقـيدة  يفو

خبار عـن رسول قد توارت األ، و هل السنةأذا احلديث مجيع ىل موجب هإذهب و «

اعتقاد ، فيجب  ملك�ـسؤال المن اكن ذللك اهًال وـنعيمه لثبوت عذاب القرب و يف اهللا
ذ ليس للعقل رقوف ىلع كيفيته لكونه ال إكيفيٌته   ال تتلكٌم يف. االيمان به، و ثبوت ذلك

 ].399-398 ة الطحاویۀ:شرح العقید[ .»ر هذا ادلا د هل به يفهع
 :  خالصه ترجمه

کفش مردم را هنوز   او صداي گذاشته شود و مردم از آنجا برگردند چون میت در قبر «
گوید:  می کنند مؤمن درباره محمد سؤال می او شنود دو فرشته بنام منکرو نکیر آمده از می

گویند: اگر  می دهند، نشان می و بهشت  بعد اورا دو جاي از جهنم»  رسولهشهد انه عبداهللا وا«

ایـمان نمی آوردي جایگاه تو در جهنم اینجا بود ولی خداوند این مکان از بهشت را عـوض آن 
 .  کرده است بـه تـو عنایت

راه درك آن مسائل   هم هیچ اند و عقل  سؤال منکرو نکیر روایات ساکت  اما در موردکیفیت
 .»که خبري بدهد ) برنگشته  بـرزخ دنیا (کسی از آن   نداشته وکوتاه است و چون

 و تنعیم برروح است با برروح و جسد  ، عذاب سؤال
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و جسد هر دو صورت  روح  ، در قبر بر و عذاب جماعت سؤال  و  به اتفاق اهل سنت
روح است پس  برزخ جسد تبع   و در عالم گیرد اگر جسـد موجود باشد یا نباشد  می

کند و یا اینکه  می تبعاً جسـد عذاب و درد را احساسعذاب در اصل برروح است و 
کند تا عذاب ببیند، حال دفن شود یا خیر، سوخته  براي او ایـجاد می  خداوند قالب مثالی

رشح العقيدة [ دریا یا هوا پراکنده شود یا درندگان اورا بخورند. آن در شود و خاکستر

 .]1/300 آپکی مسائل اوران کاحل: ،400ص :الطحاوية

 بیند، در شکنجه می  در خواب  گاه انسان  خواب است  حالت مانند عالم : این توضیح
 و شود  می پرت  از بلندي یا شده و  غرق و یا گردد تکه تکه می شود یا می  خواب سوخته

اند از این  که باالي سر او نشسته  کند و دیگران آن را در خواب احساس می و درد  عذاب
شود بر روي جسم و بدن خود  خبرانـد و فرد مبتال وقتی از خواب بیدار می بی کلٌا  جریان

شود و جسـد در احساس درد  پس عذاب بـر روح و جسد داده می  یابد، آنها نمی اثري از
 گردد. که اثر آن بر جسم توسط چشم ما مشـاهده   و عذاب تابع آن است و الزم نیست

که فقط   ، مانند جریان الکتریسیته غیر مرئی که حاالت این عالم برزخ حاالتی هستند
کنترل از  کنترل تلویزیون با خود تلویزیون یا دستگاه   اثر دارد ولی مشهود نیست یا رابطه

، قادر است چیزهایی بیافریند که از نظرها پنهان  راه دور وسایل دیگر، وقتی بشر مخلوق
 . ابل قبول استبـاشند در رابـطه بـا خداوند بطریق اولی ممکن و ق

پس اگر خداوند باال و پایین و زیر میت را پر از آتش و اخگـر متراکـم نماید هیچ 
م و هکنند ولو اینکه چند میت بـا  یکی از اهل دنیا بر آن اطالع پیدا نکرده و احساس نمی

دهد و این  اي یکـجا دفـن شـوند، دیگران را احسـاس دست نمی بـدون حجاب و پــرده

 ].400ص :رشح العقيدة الطحاوية[ رساند. خداوند را میکـمال 

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه6/2/1416دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 وختن خون و کارت خون فر

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
که   فرستند و بنده چیزي ندارم بنده سرباز وظیفه هستم و از خانه برایم بودجه نمی

.  ام که یک واحد خون اهداء کرده  کارت خون  بفروشم و مخارجم را تأمین نمایم مگر یک
 لطفاً بفرمائید که آیا براي بنده فروختن آن جایز است یا خیر؟

 الصواب اجلواب باسم ملهم

 . فروختن خون انسان جایز نیست و پول حاصل شده از آن حرام است

 الفتاوی االسالمية: يفو

ن بيع كما �رم اقتضاء مقابل ل�م أل منقول أو جزئه ـ�رم اقتضاء مقابل للعضو الو «
 لكرامته بنص القرآن الكر�م و�ذالك بيع جزئه

ً
 . » االد� احلر باطل رشاع

و جدید مسائل کی شرعی  «و  196ص »  کاحل کی مسائل موجوده زمانه «نیز در رساله 
 . مذکور است 38ص  /تی محمد شفیعاز مف»  احکام

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -ر خدا نظ
 ق .ه12/3/1416دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 

 استفاده از انگشتر براي مردان 

 : فرماینـد علماي دین در مسئله ذیل چه می
 استفاده از انگشتر طال براي مردان درست است یا خیر؟ 

 اب باسم ملهم الصواباجلو

که از طال، آهن و برنج باشد براي مردها حرام است و اگر از   استفاده از انگـشتري
توانند  که احتیاج به مهر زدن دارند می نقره ساخته شده باشد درست است لکن اشخاصی
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فصل يف  محتارـرد ال[ انگشتري داشته باشند اما شکل آن به شکل انگشتر مردها باشد.

 ].5/253 :اللبس

 ب  علم بالصواأاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ش.ه5/12/1365دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 انگشتر فلزي براي زن 

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 ؟  استفاده از انگشتر فلزي براي زن چطور است

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 .  فلزي براي زن درست نیستاستفاده از انگشتر 

 :  اهلندية يفو

النساء س والرصاص مكروه للرجال و م باحلديد والصفر وانلحااخلجندی اخلت �و «
 ].5/325 :اهلندية[ . » مجيعاً 

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفااهللا عنه -خدا نظر
 .قه6/2/1416دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ریق خون  تز

 فرمایند علماي دین در مسئله ذیل:  چه می
ها به اغلب کسانی که عارضه خونی دارند و یا تحت عمل  امروزه در بیمارستان

کافر را به مسلمان و یا عکس   گیرند خون تزریق کنند، ممکن است خون جراحی قرار می
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محرم آن یـعنی خـون مسلمان را به کافر ترزیق کنند و یا اینـکه خون مرد به بدن زن نا 
 ؟ ، آیا این عمل از نظر شرع مقدس اسالم اشکالی دارد یا نه تزریق شود و یا عکس آن

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

اي  اگر ضرورت خون دادن باشد یعنی از نظر دکتر ماهر بغیر از تزریق خون چاره
، خون دادن و تزریق آن جایز  نـیست و خطر هالکت مریض و یا شدت مرض است

مقصد از تزریق زینت و زیبائی است و خطر هالکت مریض یا شدت مرض  است و اگر
کافر در بدن مسلمان جایز   نیست در این صورت تزریق خون جایز نیست و تزریق خون

 .  است اما در صورت امکان اجتناب بهتر است
همچنین تزریق خون در بدن نامحرم یا محرم و با منکوحه در صورت ضرورت 

خون اگر ضرورت باشد درست و جایز است اما براي صاحب  درست است و خرید
 .  گرفتن قـیمت آن جایز نیست خون

 . و مورد تأیید علماي دیگر است /این فتواي موالنا مفتی محمد شفیع

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه24/6/1411دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ـج با شطرن  بازي

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
بازي با شطرنج و مشابه آن از نظر شرعی با شرط و بدون شرط جایز است یا  آیا
 ؟  حرام

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کردن با شطرنج و امثال آن مـطلقاً با شرط و بدون شرط درست نیست و حرام   بازي
 .  است
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 :  اهلندية يفو

حرام  � هلو ماسوی الشطرنجبالشطرنج وال�د وثالثة عرش وو��ره اللعب  «
 ].اهلندية[ .»اما الشطرنج فاللهو به حرام عندناباالمجاع و

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق .ه17/11/1411دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 بازي با شطرنج، نرد و پاسور 

 : ي دین در مسئله ذیلفرمایند علما چه می
 حکم لعب با شطرنج و نرد و پاسور و دهل و سرنا را بیان فرمایید. 

 اجلواب باسم ملـهم الصواب

 .  اگر در بازي شطرنج قمار کنند به اجماع حرام است

ۡ ٱوَ  رُ مۡ �َۡ ٱ إِ�ََّما﴿ : لقوله تعالی  ٱوَ  ِ�ُ َميۡ ل
َ
 ٱوَ  نَصاُب ۡ�

َ
يۡ لٱ َ�َملِ  ّمِنۡ  ٞس رِجۡ  مُ َ�ٰ زۡ ۡ�  نِ َ�ٰ شَّ

 .]90: ةالمائد[ ﴾لُِحونَ ُ�فۡ  لََعلَُّ�مۡ  َتنُِبوهُ جۡ ٱفَ 
 ، ) حرام است احناف و اگر بدون قمار شطرنج کنند نزد ما (

ال�د ش� فكأنما مـن لعب بـالشطرنج و . « طالق ما روی صاحب اهلداية لقوهل ال «
 . »اخل��ر دم يف  يده  غمس

تلماثيل الىت انتم ما هذه ا : « بالشطرنح فقال ح� مر بقوم يلعبون ل ىلع لقوو«
قد �شبه عملهم بقوم يلعبون بالشطرنج و ح� مر  روی مثل هذا عن عمر . و » اعكفـون
 ].12 :غاية البيان[ .» هوثان ابعبادة األ

ذا انلـرد ذكرتها فما بال هانه قال للقاسم بن �مد  لعن عبداهللا ابن عمرو «
 ].ختريج زيلعی[ . »مـيرسـعن ذكر اهللا و عن الصـلوة فـهو ال ؟ قال ما ن� بالشطرنج
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ه ادلنيوی  ن اشتغل به ذهب عناءن مالشطرنج معرب شد رنج و انماكره ألو « الرد: يفو

ته ااعنة الشياط� ىلع االسالم ه العناء االخروی فهو حرام و�ب�ة عندنا ىف اباح جاءو
 . »ستا�ه. ق الاكىف كمـا يف  سلم�ـمالو

 : تفسري االحـمـدی ام يفـلو

بنقل از [ . »هالشطرنج حرام عندنا أرام باالمجـاع واكن بدون القمار فال�د ح  انو «

 ].4/241 ص :يامداد الفتاو

داده شده » دهل و سرنا و... «توضیحات الزم در مسئله  . و دهل و سرنا نیز جایز نیست
 .  است

 علم بالصواب أاهللا و

 - عنهعفا اهللا -خدا نظر 
 ش .ه23/9/1370دار االفتاء حوزه علمـیه دار العلوم زاهدان 

 با شطرنج نزد احناف  حکم بازي

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 حکـم بازي با شطرنج در مذهب احناف را بنویسید. 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

ام است و بدون شرط نزد بازي با شطرنج اگر همراه با برد و باخت باشد باالجماع حر
 . احناف نیز حرام است

 : امداد الفتاوی مستدالً علی حكم الرشعی الشطرنج يفو

ال�دش� فكأنما من لعب بالشطرنج و :  الطالق ما روی صاحب اهلداية لقوهل «

 . »م اخل�ی د غمس يده يف

 



 1381  کتاب الخطر واالباحه

نتم أاتلـى ذه اتلماثيل هما  : « ح� مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال لقول ىلعو«
قد �شبه عملهم يلعبون بالشطرنج و  بقوم ح� مر مثل هذا عق عمر روی . و » اعكـفون
 ].12 :غاية البيان[ . » هوثان ابعبادة األ

انه قال للقاسم بن �مد هذا ال�د ذكرتها فما بال  لعن عبداهللا ابن عمرو «
 . ] ختريج زيلعـی[.  »رسميـ؟ قال ما ن� عن ذكر اهللا و عن الصلوة فهو ال بالشطرنج

 : الرد يفو

ه  جاءه ادلنيوی و ن اشتغل به ذهب عناءن مكره أل انماوالشطرنج معرب شد رنج و «
ـانة الشــياط� عـ� االسـالم خروی فهو حرام و�ب�ة عندنا فـى ابـاحته اعالعناء األ

 . » . قهستا� الاكىف كمـا يف لم� مسـالو

 : تفسري االمحدی يفو

بنقل از [ .»هالشطـرنج حرام عندنا أن القمار فال�د حرام باالمجاع ون كـان بدواو «

 ].4/240: ص :امداد الفتاوي

 : مفتیـكفاية ال فیو

اكن من هذا فال �سلموا  ماالء اذلين يلعبون بهذه االزالم والـشطرنج وذا مررتم بهؤإ«
 ].9/178 :مفتيـكفاية ال[ .»ان سلموا علي�م فال تردواعليهم و

 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه16/1/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 شطرنج   شرعی  حکم

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 ؟  که بازي با آن شرعاً جایز است یا نه لطفاً در مورد شطرنج بنویسید
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

که این عمر گرانبها را که اهللا  رداختن به تشریح این مسئله باید عرض شودقبل از پ
 تـعالی در اختیار انسان گذاشته، روز قیامت از هر لحظه آن سؤال خواهد شد آنحضرت

 فرماید:  می

ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َ�بْدٍ  قََدَما تَُزوُل  الَ «
ْ
َل  َحىتَّ  ال

َ
ْ�نَاهُ  ِ�يَما ُ�ْمِرهِ  َ�نْ  �ُْسأ

َ
ِمهِ  نْ َو�َ  أ

ْ
 َ�َعَل  ِ�يَما ِعل

ْ�نَ  ِمنْ  َماهِلِ  َوَ�نْ 
َ
تََسبَهُ  أ

ْ
ْ�َفَقهُ  َوِ�يَما اك

َ
بَْالهُ  ِ�يَما ِجْسِمهِ  َوَ�نْ  أ

َ
قـال رواه الرتمذی و[. »أ

 ].2/64 ترمذي:، صحیح حديث حسن
تواند از جاي خود  ، در روز قیامت هر انسانی تا به سؤاالت زیر پاسخ ندهد نمی یعنی «

 کجا مالش را از  -3کرده  به علمش چقدر عمل  -2عمرش راکجا صرف نموده  -1ند: حرکت ک
گرفته  و از بدنش در چه مواردي بکار  -4 .کرده و به چه جایی صرف نموده است  کسب
 . » ؟ است

که منافع و   کار بیهوده گرانبها را نباید در که عمر دهد حدیث باال هشدار و اخطار می
سودي مواجه  در بر نداشته باشد سپري نمود وگرنه، با پشیمانی بی سود دینی و دنیوي

 فرماید: خواهید شد. قرآن عظیم الشأن می

ِ ٱ َسبِيلِ  َعن ِ�ُِضلَّ  ِديِث �َۡ ٱ وَ لَهۡ  َ�ِي�َشۡ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿  َوَ�تَِّخَذَها �ٖ ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َّ
ْوَ�ٰٓ  ُهُزًو�ۚ 

ُ
ِه�ٞ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  �َِك أ  .]6[لقمان:  ﴾٦ مُّ

-اند تا چنین سخنانی  چ و بیهودهکسانی هستندکه خریدار سخنان پو میان مردمدر «:  ترجمه
اهالنه از راه خدا منحرف و سرگشته سازند و آن را مسخره کنند آنـان ج -بندگان خدا را

 . »اي دارند عـذاب خوار و رسوا کننده

هلو  «که منظور از  فرمایند می اکثر مفسرین و علماء در تفسیر و توضیح این آیه

 باشد. کند، می هر آنچه که از یاد خدا و ذکر او و از عبادات واجبه انسان را غافل»  احلديث

در احکـام القـرآن ذیل ایـن آیـه  /مفتی اعظم پاکستان موالنا مفتی محمد شفیع
 نویسد: چـنین می
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وروی عن  د عبداهللا بن مسعو هو قول: هو الغناء و ، فقيل هلو احلديث اختلفوا يفو «
اعمة عليه اجلمهور من الصحابة واتلابع� و ياذل.....و : هو الغناء واالستماع هل جابر: قال

ديث لك ما شغلك عن عبادة اهللا وذكره : ان هلو احل مفرس�ن هو ما روی عن احلسنـال
عن ابـن  مرویـهذا لعموم هو المن الرس واالضاحيك واخلـرافاف والغناء و�وها و

 ....قال يف ابن جر�رىب ادلنيا وأابن مفـرد وـدب الاأل خرجه ابلخاری يفأ بعباس
هو اذلی اختاره شـيخنا لك ذلك كما ذكره عن احلسن و يعم االحسن تفس�ه بما: و الروح

: فع� هذا دلت اآليه  بيان القرآن ثم قال ) قدس رسه يف انویهالعـالمة اشـرفع� اتل (
ء  اكن غناء ومعازف أو ش� عبادته سواء لك ما يل� و�شغل عن ذكر اهللا و  علـى حرمة

 ].3/185 :/احكام القرآن للتهانوي[ . »هل امثامال� والشطرنج وـآخر من ال

 که از یاد و ذکر خداوند  که آیه مذکور بر حرمت افعالی  خالصه مطلب این است
کند خواه موسیقی و آالت آن باشد  میداللت  ،کند و در عبادات الزمه مخل است غافل می
 . هایی همچون شطرنج و غیره یا بازي

 شود.  آثاري در خصوص شطرنج نوشته می پس از مقدمه مذکور اقوال و

 : مشكوةـفی الو

با موىس أعن ابن شهاب ان و»  اعجمالشطرنج هو ميرس األ : « اكن يقول انه  عن ىلع «
�  :  فقال عنه سئل عن لعـب الشطرنج و»  ء ال خاىطال يلعب بالشطرنج ا : « قال اشعری

(مرقاة  شعب االيامن حاديث يفروی البيهقی هذه األ[.  »ال �ب اهللا ابلاطلمن ابلاطل و

 ].8/284 :مفاتيحـال

 : / قال العيل القاریو

من  الشطرنج و  ال�د« : قال /ىب حاتم عن ىلعأابن ىب شيبة وابن املنذر وأخرج ابن أ «
؟ قال:  ا فمـا بال الشطرنجه: هذه ال�د ت�رهون اخرج عن القاسم انه قيل هلو» ــيرسمـال

 ].8/285 :مرقاة[ . »ميرسـعن الصلوة فهو الكر اهللا و  عن ذ�لك ما ال 
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اش  کننده  که بازي با شطرنج قمار است و بازي  خالصه روایات و آثار فوق این است
پس از ذکر  /و خطاکار است عالمه علی قاريسودي مشغول بوده  کار باطل و بی  به

 فرماید: گیري می آثار مذکور چنین نتیجه

 ].8/385 :مرقاة[ . »كراهة حتر�م صح القول بان الشطرنج مكروه لعبه   «

و   است  مکـروه تحریمی  شطرنج کـه بـازي با  و درست ایـن است  ، قول صحیح یعنی
که بقصد اختصار در   شده  دیگر نیز نقلآثار و اقوال  در خصوص شطرنج روایات و

 کتب زیر مطالعه بررسی نمود. توان آنها را بطور مفصل در می ایـنجا منقول نیست اما

 . ]مجلد الثانیـالزواجر عن اقرتاف الكبائر البن حجر اهليتمی ال[  -1

 ].آخر الزواجر مطبوع يفـالسامع الكشف الرعاع عن حمرمات اللهو و[ -2

مفتی ـحكام القرآن للعالمه الأ مطبوع يفـتفسري هلو احلديث ال السعی احلثيث يف [ -3

 ].مجلد الثالث بداية سور لقامنـال /حممد شفيع

، فقهاي بزرگ مذهب در مورد این بازي چنین  با توجه به احادیث و روایات

مؤمن باطل اال ـالسالم هلو النه ان قامر بها فهو عبث وقال عليه الصلوة وأل «فرمایند:  می

 ].احلديث. هداية. [»اثلالث

 ويف اهلندية:

 .»اما الشطرنج فاللعب به حرام عندناما سوي الشطرنج حرام باالمجاع و � هلوو«

 ].5/388 :اهلندية[

 فی الدر الـمختار:و

نظهما اً اللعب بال�د و�ذا بالشطرنج واباحه الشايف وابو يوسف يف رواية وو�ره حتر�م «
 شارح الوهبانية فقال:

ذا لم يقامر إهذا كوثر و اية عن احلرب قاىض الرشق والغرببأس بالشطرنج و � رو ال 
 .» اال فحرام باالمجاعولم يداومو لم يدخل بواجب و
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 : فی الشاميةو

ه العناء  جاءه ادلنيوی و ن اشتغل به ذهب عناءن مكره أل انماو »والشطرنج « : قوهل «
مسلم� ـاليطان عـ� االسالم وته ااعنة الشاباح �االخروی فهو حرام و�ب�ة عندنا و

نت خب� بان أ: و رشحه قال الرشنبالىل يف »رواية يف « : قوهل ،  الاكفـى قهستا� كمـا يف 
 ].5/279 :محتارـرد ال[ . » كغ�ه مذهب منع اللعب بهـال

که بازي با شطرنج اگر همراه با برد و باخت باشد بر   خالصه مطـالب فوق این است
ر نزد احناف مکروه  رمت آن اجماع و اتفاق همه است و اگر بدون برد و باخت باشد دح

 تحریمی است و باید اجتناب نمود.

 علم باصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه10/1/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 حکم سبیل وریش در اسالم 

 :  سـئله ذیلفرمایند علماي دین در م چه می
 ؟  حکـم سبیل و ریش در اسالم چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 کوتاه و باریک بگرداند.  سبیل را
 

 : اهلندية يفو

 ].5/358 :اهلندية. [»الغياثيه كذا يف يأخذ من شار�ه حىت �س� مثل احلاجب «

کوتاه کرد  را ) مشت اگر اضافه از یک قبضه ( ،کوتاه نکند و آن را بگذارد اما ریش را
 مـانعی ندارد.

 :  اهلندية يفو
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. كذا ذكر  هو ان يقبض الرجل حليته فان زاد منها ىلع قبضة قطعهوالقص سنة فيها و «
 .»الخ... /ىب حنيفهأالكتاب االثار عن  يف /�مد

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ش .ه25/10/1370دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 شنیدن اشعاربا موسیقـی ویا بدون موسیقـی

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل می چه
آیا گوش دادن به نوارهاي خوانندگان مردکه اشعار عرفانی حافظ و شاعران دیگر راکه 

 ؟  خوانند حرام است یا نه به دو صورت با موسیقی و بدون موسیقی می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

، پند  ، موعظه که در آن مطالبی از قبیل حکـمت  کلیه اشعاري ندن اشعار عرفانی وخوا
کما اینکه خواندن هرگونه اشعار با موسیقی   و نصیحت باشد بدون موسیقی درست است

 .  آالت لهو جایز نیست و

 :  باً للبزازية الدر: معز يقال فـ

الم: مال� كرضب قصب و�وه حرام لقوهل ـاستماع صوت ال« الة والَسّ عليه الَصّ
 . »مال� معصية واجللوس عليها فسق واتل�ذ بها �فرـاستماع ال«

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 کشتن و خشک کردن پرندگان

 فرمایند علماي دین در مسائل ذیل: چه می
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کنند و با داخل  ، اعضاي داخلی آن را بیرون می کشتن بعد از کشد و پرندگان را می  -1
آیـا بــراي  ،نمایند ، براي دکور خانه اسـتفاده مـی کـردن سیم به داخل شکم و پاهاي آن

 ؟ دکـور در خـانه گذاشتن آنها درست است یا نه
 ؟ سر قطع شده حیوان در خانه یا بیرون خانه گذاشتن چطور است  -2
شود و از آن براي دکـور و چـوب  ع شده که بوسیله چوب درست میسرهاي قط -3

 ؟ شود، حکـم آنها از نظر شرع چیست رختی استفاده می
 گـیرد. ها بوسیله برق یا خفه کردن آنها صورت می : کشتن مرغ توضـیـح

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

که   دن حیوان استکشند تعذیب دا کـردن می  هائی راکه بوسیله برق یا خفه مرغ  -1
 : . و اینها نجس هستند و گذاشتن چیز نجس در خانه درست نیست و حرام است ممنوع
که ذبح شده باشد گذاشتن آن در خانه و یا بیرون خانه  سر قطع شده حیوانی  -2

 اشکالی ندارد. 
شوند  که از چوب یا پالستیک و غیره درست می سرهاي قطع شده حیواناتی  -3

 . کردن ممنوع است  د از آنها براي دکور و چوب رختی استفادهمجسمه هستن

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ش.ه1/5/1371دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 اندازه عورت مرد/ نماز خواندن در لباس کار 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
درست  کار  یا از زیر ناف تا زانو؟ آیا نماز خواند در لباسعورت مرد تا آرنج است 

 ؟  است

 اجلواب باسم ملهم الصواب 
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ستر مرد از ناف به پایین تا زانو است و زانو در عورت داخل است و پوشاندن این 
 .  مقدار براي نماز شرط است

 : نديةفی اهلو

،  مـحيط السـرخسـىـال يكذا فـ ذا قدر عليهإرة رشط لصحة الصلوة  سرت العو «
ليست بعورة عن علمائنا اثلالثة ، فرسته  العورة للرجل من حتت السـرة حىٌت جتاوز ر�بتيه

 ].1/58 :اهلندية[ . » محيطـر�بتيه عند علمائنا مجيعاً هكذا ىف الو

البته چونکه در نماز مناجات با خداوند است و ایستادن در جلوي اوست انسان هرچه 
 . ؤدبانه باشد بهتر استبیشتر به صورت م

که لباس غیر از   ، در صورتی و نماز خواندن در لباس کار مکروه و خالف اولی است
 آن داشته باشد. 

 الدر:  ويف

 . »ی خدمة ان هل غ�هاأ)  مهنة (بيته و ) يلسبها يف ثياب بذلة صلوته يف و�ره ( «

 يف الرد: و

�ابر ىل األإته وال يذهب به بي لبسه يفي رشح الوقاية بما فرسها يفابلحر و قال يف «
 ].1/430 :محتارـرد ال[ . »الظاهر أن الكراهة ت��هيةو

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .قه7/3/1413زه علمـیه دار العلوم زاهدان  دار االفتاء حو

 معالجه   حکم خـوردن گوشت جوجه تیغی براي

 : ئله ذیلفرمایند علماي دین در مس چه می
گوشت آن بعنوان طبابت  توان از ؟ آیا می گوشت جوجه تیغی حرام است یا حالل

 خیر؟ کرد یا  استفاده
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 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 . گوشت جوجه تیغی حرام است

 مختار:ـو فی الدر ال

 .  » ) هی صغار دواب االرض واحدها حشرة الحشرات ....( و ال یحل ذر ناب یصید بنابه «

 ی الرد: و ف

 القنفذفيهما اكلفأرة والوزغة وسـام ابـرص و كباتلحر� »واحدها حرشات«:  قوهل«
مسئلة ـتفصيل ال 6/304 :محتارـرد ال[ . » احليةو (قنفذ:به معنی جوجه تیغی. فرهنگ نوین)

 ].فلرياجع 9/128 :مفتيـيف كفاية ال

فرمایند:  ند اما متأخرین میا علماي متقدمین بر عدم جواز استفاده براي تداوي فتوا داده
گـوشت جوجه  اگر شخصی مسلمان و با تجربه بگوید که این مرض بدون استفاده از

 که حالل باشد معلوم گوشت جوجه تیغی دواي دیگري  شود و در عوض تیغی زایـل نمی
گوشت  ، پس در این صورت استفاده از ) نیست1/210(مراد از علم غلبه ظن است. شامی: 

 . و فتوي بر قول متأخرین است.  غی براي معالجه درست استجوجه تی

 مختار: ـالدر ال يفو

رضاع لكـن نقل  كـمـا يف مـنع ـمذهب الـظاهر المحرم وـاتلداوی بال اختلف يف«
لم يعلم دواء آخر كما ا علم فيه الشـفاء و ذإمصنف ثمة وهنا عن احلاوی وقيل يرخص ـال

 ].1/210 الرد: مختار معـالدر ال[ . » فتویعليه الاخلمر للعطشان و رخص يف

يضاً أو 4/212 : امداد الفتاری يف / مة العالمة الشيخ تـهانویهكذا قال حكيم األو[

 .]9/138 : مفـتیـكفاية ال 5/355 : اهلندية يف

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه17/4/1413دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 خوردن تریاك براي معالجه 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
که بعد از   آیا استفاده از تریاك براي عالج سرماي شدید، درد شکم و براي رفع دردي

 ، جایز است یا خیر؟ شود و یا براي قطع نفاس می  تولد بچه عارض

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 . تریاك حرام است

 مختار:ـر الالد يفو

عن نه مفسد لللعقل و�صٌد عن ذكر اهللا واالفيون أل، و رم الك ابلنج واحلشيشة�و «
 ].دارالفکر-ط بیروت6/458 :مختار مع الردـالدر ال[ . »الصلوة

، دوائی بهتر از تریاك موجود است و نیز از  لذا براي امراض مذکوره در استفتاء
یک یا دو بار براي تداوي و معالجه استفاده که مواد مخدر   است  تـجربه ثابت شده

 شود.  شود و باالخره شخص معتاد می می
 . این استفاده از تریاك براي چنین امراض معمولی جابز نیستبنابر

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه5/5/1413دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 باشد  ل صالحه نمیغیبت باطل کنـنده اعما

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
شوند یا  کسی نماز بخواند و روزه بگیرد و غیت کند آیا اعمال صالحه او باطل می اگر
 خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 
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الغيبة اشد من  «  فرمایند: می گناه بسیار بزرگی است و رسول اهللا  چهکردن اگر  غیبت

شود لیکـن از آن نـماز، روزه و عبادات  در آخرت باعث عذاب خداونـدي مـیو  »الزنا
 شوند.  دیگـر بـاطل نمی

که دال بر عدم قـبولیت   چنانکه موالنا مفتی محمد تقی عثمانی مدظله در ذیل حدیثی
 فرماید:  ، می روزه غیبت کننده است

فرموده است لیکن گناه بسیار بزرگیست و قرآن بشدت آن را رد   چهغیبت اگر «
کمال روزه است و لیکن   چه منافیاند اگر فساد روزه از غیبت متفق جمهور ائمه بر عدم

  ].2/548 درس ترمذي: [ .»شود روزه باطل نمی

 اهللا اعلم بالصواب و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق ه24/7/1413دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 / بوسیدن پدر و مادر  خرهاي وحشی حکم گوشت خرگوش، اسب و

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می
 ؟ خوردن گوشت خرگوش، اسب و خرهاي وحشی چگونه است  -1
، خاله از پسر چه حکمی دارد و آیا بـوسیدن  گرفتن مادر، خواهر، عمه  حکم بوسه  -2

 ؟ دست والدین و علماء جایز است
 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 . گوشت خرگوش و خرهاي وحشی حالل است  خوردن  -1

 البحر: يفو

يله إصحابه أن يأ�لوه ح� اهدی أنه عليه الصلوة السالم مر حل االرنب ألو «

 ].7/196 :لبحر الرائق ا ،النساءرواه امحد و[ .» ياً  مشو
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 الدر: يفو

نها إالوحشية ف هلية خبالفاحلمر األوال احلرشات و .... ال �ل دوناب يصيد بنابهو «
 ].6/304 :مختار مع الردـالدر ال[  .» بلنها حاللو

 که نخورد.   گوشت اسب را بهتر است

 الدر: يفو

، و قيل ان اباحنيفة رجع عن حرمته  حتل  الشافىع....واخليل وعندهما و وال �ل ذوناب «
 . » يام و عليه الفتویأقبل موته بثالثة 

 الرد:  يفو

 ].6/305 :محتارـرد ال[ . »فهو مكروه كراهة ت��هية »الفتویعلـيه و«:  قوهل «

 .  بوسه گرفت مادر، خواهر و.......از پسر اگر براي محبت و شفقت باشد جایز است  -2

 :  فی البدائع الصنائعو

اكنت شـبيهة بما وضــعت  ذاإمعانقة انما ت�ره ـان ال /ذكر الشيخ ابومنصور «
و�ذا اتلقبـيل م فال ت�ره واالكرامربة وـذا قصد بـها الإا حالة اتلجرد فأم للشهوة يف

بدائع [ .» ذا زال عن تلك احلالة أبيحإمحرم فـهو الموضوع لقضاء الوطر والشهوة وـال

 ].5/124 :الصنائع

 

 : اهلندية يفو

اكن �اف علـى   � شـخة قال انخته وأراد أن بقتل أولو قدم شيخ من السفر ف «
 ].5/369 :اهلندية[ . » /ايوسف ىبأ كذا روی عن  �وزاالنفسه ال �وز و

که اجتناب و احتیاط کند اگر چه خوف شهوت   البته چونکه زمان فتنه است بهتر است
 . هاي والدین جایـز است بوسیدن دست نباشد.
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ذا إ لاكنت فاطمة: « ) آخره �و حديثاً ( لم املؤمن� اع�شةأما اخرج عن ـل«
أجلسها قام ايلها فأخذ بيدها فتقبلها و  ذا دخلت عليه الرسولإ  دخلت عليه الرسول

ابو [ . »�لسها أجلسته يفيله فاخذت بيده فقبلته وإذا دخل عليها قامت إ�لسه و�ن  يف

 ].باب فی القیام 2: ج :داود

 کند.   که احتیاط و اجتناب البته چونکه زمانه فتنه و فسـاد است بهتر این است
 .  دست علماء جایز استن  بوسید -3

 الدر:  يفو

 :محتارـرد ال[ . » كمتطوع ىلع سبيل اتلربـالبأس بتقبيل يد الرجل العالم و الو «

6/383.[ 

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه23/8/1413دار االفتاء حوزه علمیه دار العـلوم زاهدان 

 هاي عمو و دایی پدر و مادر  بوسیدن دست

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل ه میچ
 ؟  شان چطور است هاي ؟ و بوسیدن دست آیا عمو و دایی پدر و مادر محرم هستند یا نه

 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

عمو و دائی پدر محرم انسـان هستند ولی بوسیدن دست آنها اگر همراه با شهوت از 
اشکال ندارد ولی پـرهیز و دوري  م نباشد.هر دو طرف یا خوف شهوت از یک طرف ه

 باشد. از آن اولی و احوط می

 الدر: يفو
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نه عليه ذا أمن الشهوة وعليها ألإمسه ـحل ل مّما مٌر من ذكر أو أنىث   ما حل نظرهو «

ّمه من قبٌل رجل ا : « السالمل رأس فاطمة و قال عليه الصالة واكن يقبٌ  السالمالصالة و
كشف  . مٌس ـالفال �ل هل انلظر و كان لم يأمن ذلك أو شو » نما قبل عتبة اجلنٌة فكأ

 . »احلقائق البن سلطان

 الرد:  يفو

 ].5/259 :محتارـرد ال[ .» ، تاتارخانية معناه استواء األمر�ن »كو شأ«:  قوهل «

 علم بالصواب أاهللا و

 -هللا عنه عفا ا -خدا نظر 
 ق.ه 21/5/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 کتک زدن اطفـال بخاطر فضولی 

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
، و دعـوا بکنند،  تر هستند یا بیشتر از آن سال پـایین 5کـه از   کوچکی هاي  اگـر به بچه
 شان آنها را کتک بـزند، آیا گناه است یا خیر؟ بـخاطر فضولی

 اجلواب باسم ملهم الصواب

زیر ده سال بخاطر مسائل عاطفی و روحی و روانی حداکثر انسـان در تادیب اطفال 
آرامش خود را حفظ کرده و بـا نرمی و مالیمت آنان را امر و نهی نماید و از کتک و 

.  تواند آنها را با دست بزند مجاز است پرخاش کـار نگیرد و در ده سـالگـی بـه بعد می
 چنانکه در حدیث شریف نیز آمده است . 

 الدر:  يفو

ْوالََدُ�مْ  ُمُروا :) حلـديث ان وجب رضب ابن عرش عليها بيد ال خبشبةو( «
َ
َالةِ  أ  بِالصَّ

ْ�نَاءُ  وَُهمْ 
َ
ُ�وُهمْ  ِسنِ�َ  َسبْعِ  أ ْ�نَاءُ  وَُهمْ  َعلَيَْها َوارْضِ

َ
 . »َعرْشِ  أ
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 الرد: يفو

قُوا«« َمَضاِجعِ  ىِف  بَيْنَُهمْ  َوفَرِّ
ْ
ىِبَّ  َعلُِّموا «:  هلفظواه ابوداود والرتمذی ور »ال َالةَ  الصَّ  اْ�نَ  الصَّ

ُ�وهُ  ِسِن�َ  َسبْعِ  ح و صٌححه ابن خز�مة و احلاكـم قال حسـن صحيو »َعرْشٍ  اْ�نَ  َعلَيَْها َوارْضِ
 ].محتارـرد ال[ . »اسمعيل هابلهىق أو

 فی الرد:و

ذا إمعلم ليس هل ان �اوزها فانك ـال �اوز اثلالث و�ذلك الی وأ »بيد«:  قوهل«
حكـام الصـغار لالسرتوش� أاسـماعيل عـن  ه. أ كضـر�ت فـوق اثلـالث اقتص اهللا مـن

 ].5/303 محتار:ـرد ال[ .» يضاً أغ� الصالة  رضب بالعصا يفه انه ال ي ظاهرو

 : يضاً أو

ان هل اكراه طفله ىلع تعليم رش ىلع الصالة و يلحق به الزوج وللو� رضب ابن ع  انو «
 ].5/303 :محتارـرد ال[ . »  علم و هل رضب ايلتيم فيما يرضب ودلهو أدبدقرآن و 

 لصواب علم با أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه21/5/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 
 
 

 احوالپرسی زن با پسر خاله و پسر عمو و پسر دائی و برادر شوهر

 : ذیلفرمایند علماي دین در مسئله  چه می
آیا براي زن جواز دارد که با پسر خاله و پسر عمو و پسر دائی و برادر شوهر 
احوالپرسی نماید و یا با داشتن حجاب از افراد فوق پذیرائی کند؟ مقصود از پذیرائی این 

که آنان را به خانه در صورت نبودن محرم یا بودن محرم بپذیرد و رسومات مهمانی   است
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 ر؟را بجاي آورد یا خی

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 :علی رسوله الكريم نصيلنحمده و

ىِب  َ�نْ 
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  ُهَر�َْرةَ  أ ِ  يُْؤِمنُ  اَكنَ  َمنْ  : ا�َّ َْومِ  بِا�َّ يُْكِرمْ  اآلِخرِ  َوايلْ

ْ
 فَل

 ].احلديث متنق عليه[. ».......َضيَْفهُ 

 مختار:ـفی الدر الو

 يفـو بـحائل وأذا كـانت عـجوزاً شـوهاء إال.....إ..... اخللوة بـاالجنبية حرام «
 ].5/260 :مختار مع الردـالدر ال[ . » جنبيةال ي�لم األالرشنباليلة معز�اً للجوهرة و

 الدر: قال احلصكفی يفو

ذا أجرت إاذلراع القدم و، قيل و ىل وجهها و�فيها فقط للرضورةإجنبية �نظر من األو «
ىل وجهها فحل انلظر إامـتنع نـظره  ك....فان خاف الشـهوة أو ش يهنفسها للخزب. تتارخان

تا� و . قـهس زماننا فمنع من الشابة اما يفزمانهم و هذا يفمقيد بعدم الشهوة واال فحرام و
 ].5/261 :محتارـرد ال[ .»شـاهد ��م و �شـهد عليهاكـقاض و غـ�ه اال حلـاجة

 الدر: يضاً يفأو

مـعتمد وصـوتها ىلع ـالقدم� ىلع الوالكفـ� و ا خال الوجهللحرة مجيع بدنهو «
نه كشف الوجه ب� رجال ال أل من مرأة الشابة ـتمنع الالراجح وذراعيها ىلع الـمـرجوح و

 ].1/299 :محتارـرد ال[ . »نه اغلظان امن من الشهوة ألكمسه و عورة بل خلوف الفتنة 

و با آنها   ستند لذا با آنها روبرو و نشستنچونکه پسر عموو پسر خاله و.....نامحرم ه
 :  است  چنین عبارات مذکوره  از پذیرائی  مسئله   و حکم  نیسـت   درست  صحبت کردن

و صورت زن نامحرم جوان   کردن به دست  نگاه  ، است  اکرام مهمان از عالمات ایمان
است و  جایز نیست اگرچه خوف شهوت هم نباشد، صداي زن عورت در زمان ما
 . کرده است  کشف صورت جلوي اجانب منع را از  شریعت زن
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کامل و   تواند با رعایت حجاب اسالمی کسی دیگر در خانه نباشد زن می لذا اگر
  کند البته اگر مرد محرمی در خانه باشد براي زن جایز نیست  کامل از آنها پذیرائی  احتیاط

 کند.  کـه از نامحرمان پذیرائی

 م بالصواب علأاهللا و

 -عنه عفا اهللا -خدا نظر
 .قه10/1/1415دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 از دور با دست   سالم دادن

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
مسلم الیه  کننده و  گفتن در صورتی که بین سالم  کردن به جاي سالم آیا دست بلند

 گفتن جایز است یا خیر؟  شین بجاي سالمفاصله باشد یا بوق زدن با ما

 الصواب ملهم  اجلواب باسم

دهد با  که از دور سالم می  و هنگامی  با زبان الزمی است  گفتن و جواب دادن آن  سالم
، تا طرف بفهمد و جواب سالمش را بدهد مانند کسی  کند و با دست اشاره  زبـان سالم

هایش را تکان بدهد تا او بفهمد و  شنود باید لب کند چونکه او نمی می کر سـالم که به  
 جوابش را بدهد.

 اهلندية: يفو

 كذا يف كما ال �ب اال باالستماع اب السالم اال باالستمـاع  ض جو ال �سقط قر «
 . »شفتـيه كمسلم أصم ينبىغ ان ير�ه حتر�ـاكن ال الغياثية ولو

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ق ه3/12/1413م زاهدان  االفتاء حوزه علمیه دار العلو دار
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 اعضاي بدن  از بین بردن موهاي دست و پا و دیگر

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
باشند و موهاي  ي بدن خود میها که مشغول تقویت ماهیچه  ورزشکاران زیبایی اندام

تواند  کاهد، آیا می یا از زیبائی آن میاعضاي دست و پا و غیره مانع این تقویت بوده و 
 اي بزداید یا خیر؟ آنها را با وسیله

 اجلواب باسم ملهم الصـواب

 آنها به هر وسیله زدودن موهاي بدن خالف ادب است اما در صورت مذکور زدودن 
 که باشد. جایز است و اشکالی ندارد.  

 :  اهلندية يفو

 ].5/358 :اهلندية. [»القنية كذا يف باالد كالظهر ترحلق شعرة الصدر و �و «

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه9/6/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 اذان در گوش نوزاد و وقـت آن

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 باشد؟  کی می  تشاثبات وق اذان دادن درگوش نوزاد درست است یا خیر؟ در صورت 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

مستحب نوشته و  »مختـارـالدر ال«مولود را عالمه حصکفی مؤلف   اذان دادن درگوش

، خالصه  کرده است  حنفی سنت بودن را از فقهاء شوافـع نقل / عالمه خیر الدین رامـی
 اینکه در مسـتحب بودن آن شکی وجود ندارد.

گـوش  چه هست یعنی متصالً پس از والدت بچه باید درزمان آن هنگام والدت ب
 گوش چپ اقامت گفته شود. راستش اذان و در
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 :ذانمختار باب األـالدر ال یفو

 .»لغـ�ها  ال �سنو «

 الرد:  يفو

حاشية ابلحر للخ�  �ی من الصلوة واال فيندب للمولود وأ »لغ�ها وال �سن  « : قوهل «
مولود ـاذن ال كما يف  ذان لغ� الصلوةفعية انه قد �سن األكتب الشا ، رأيت يف الرم�

 ].1/283 :محتارـرد ال[ . »مهمومـالو

 معلٌقاً علی الرد: / قال العالمة الرافعی

رمحه اهللا  : قــال السـندی »يؤدن للمولود ينبىغ ان �ول ياذل حىت قالوا يف«:  قوهل «
 �قيم يفأذنه ايلم� و �ؤذن يفالقبلة ولوالدة ىلع يديه مستقبل مولود عند اـف�فع ال

اذنه أنه  ذان يففائده األلتفت فيها بالصلوة جلهة ايلم� و�الفالح جلهة اليسار و�اليرسی و
 ].1/45 :/تقریرات رافعی[ . »هم الصبيان عنه أأيدفع 

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 . قه25/6/1418ن دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدا

 اذان در گوش نوزاد دختر 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
گوش نوزاد پسر از حدیث ثابت است اما در مورد دختر آیا  اذان و اقامه گفتن در
 همین حکم است یا خیر؟

 اجلواب باسم ملـهم الصواب

به پسر و دختر  کـه  کتب فقه فقط لفظ مولود ذکر شده است کتب شروح حدیث و در 
 : شود. مثل اطـالق می
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ذَّنَ « : ل اهللا : رأيت رسو ىب رافع قالعن ا «
َ
ُذنِ  ىِف  أ

ُ
ََسِن  أ

ْ
ٍّ  بِْن  احل تْهُ  ِح�َ - ىلَعِ َ  -فَاِطَمةُ  َودلَ

َالةِ   ].ط پاکستان 363 ص :مشكوة باب العقيقة . ،ابوداودرواه الرتمذی و[ .»بِالصَّ

 : مرقات رشح مشكـوة يفو

هذا ذان الصـالة وأمثل ـمع� اذن لـالی باذانها وهو متعلق باذان وأ » ة بالصلو«:  قوهل«
 لسنة: روی ان عمر بــن عبدالعز�ز رشح ا �مولود وـذان الأ ذان يفيدل ىلع سنية، األ

 . ذا ودل الصىبإاليرسی  �قيم يفايلم� و اكن يؤذن يف
 من ودلته ودل فاذن  مرفو موص� عن احلـس�ـىب يع� الأمسند  : قد جاء يف قلت

ً
اع

 7/75 :مرقات رشح مشكوة[ . »م الصبـيانأاذنه اليرسی لم ترضه  قام يفأاذنه ايلم� و يف

 ].14/9 :يب داوودأمعبود رشح سنن ـكذا يف عون ال

اذنه  ي�ؤذن فـلوالدة ىلع يديه مستقبل القبلة ومولود عند اـ: ف�فع ال قال السندی«
فائدة صـالة جلهة ايلم� و�الفالح جلهة اليسار و فت فيهما با�لتی واليرس �قيم يفايلم� و

 ].1/45 تقریرات رافعی:[ .»م الصبيان عنهأاذنه انه، يدفع  ان يف ذاأل
ادن و اقامه نمودن در گوش نوزاد پسـر یـا دخـتر مسـنون است و نـوزاد را از  اذان د

که نوزاد بیهوش   بیان نوعی بیـماري استدارد. و ام ص صبیان در امان نگـه می  بـیماري ام
 شود. می

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ق ه19/6/1418دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 باشد عید تصویرکشی شامل پیشه وران این فن میو

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
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ه است روز قیامت تصویرگران و نقاشان سخترین  دبا توجه به حدیث کـه در آن آم
شان از این راه است   کسب که در آمد و کسانی  عذاب را خواهند دید، آیا این شامل

 شود یا خیر؟  می

  الصواب  باسم ملهم  اجلواب

بر گیرد و در که این تهدید عموم مصورین را در شود از ظاهر احادیث چنین معلوم می
ذیل الذکر) بر این  ئی صورت نگرفته است بلکه حدیث ابن عباس (احادیث هیچ استثنا

 . کار را بیان داشته است  که شاغلین به این مـطلب آشکارا داللت دارد

 : ذلك حاديث يففلنورد بعض األ

َشدُّ ان من  : قال رسول اهللا قال عن عبداهللا بن مسعود«  -1
َ
 يَْومَ  َعَذابًا انلَّاِس  أ

ِقيَاَمةِ 
ْ
مُ  ال

ْ
 .] مسلمخرجه البخاری وأ[. »َصوُِّرونَ ال

ىِب  بِْن  َسِعيدِ َعن «  -2
َ
ََسِن  أ

ْ
تَاهُ  إِذْ  بَ�بَّاٍس  ابِْن  ِعنْدَ  ُكنُْت  قَاَل  احل

َ
بَا يَا َ�َقاَل  رَُجٌل  أ

َ
 أ

ْصنَعُ  َو�ِ�ِّ  يَِدى، َصنَْعةِ  ِمنْ  َمِعيَشىِت  إِ�ََّما إِ�َْساٌن، إِ�ِّ  َ�بَّاٍس 
َ
 اْ�نُ  َ�َقاَل . اتلََّصاِو�رَ  َهِذهِ  أ

ثَُك  الَ  َ�بَّاٍس  َحدِّ
ُ
  أ

َّ
ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  َما إِال رَ  َمنْ  :َ�ُقوُل  َسِمْعُتهُ  َ�ُقوُل  ا�َّ َ  فَِإنَّ  ُصوَرةً  َصوَّ  ا�َّ

بُهُ  وَح، ِ�يَها َ�نُْفخَ  َحىتَّ  ، ُمَعذِّ بًَدا ِ�يَها بَِنافِخٍ  َولَيَْس  الرُّ
َ
 َواْصَفرَّ  يَدةً َشدِ  َر�َْوةً  الرَُّجُل  فََرَ�ا. أ

َ�يَْت  إِنْ  َوْ�ََك  َ�َقاَل .  وَْجُههُ 
َ
  أ

َّ
نْ  إِال

َ
َجِر، بَِهَذا َ�َعلَيَْك  ، تَْصنَعَ  أ ءٍ  لُكِّ  الشَّ .  »ُروحٌ  ِ�يهِ  لَيَْس  ىَشْ

 . ]كتاب البيوع باب بيع التصوير  خرجه البخاری يفأ[

ىِب  بِْن  َعْونِ  َ�نْ  « -3
َ
�ِيهِ  َ�نْ  ُجَحيَْفةَ  أ

َ
نَّهُ  أ

َ
اًما ُغالًَما اْشرَتَى �  َ�َ�  انلَّىِبَّ  إِنَّ  َ�َقاَل  َحجَّ

مِ  َ�َمِن  َ�نْ  ِب، َوَ�َمِن  ، ادلَّ
ْ
لَك

ْ
، َوَ�ْسِب  ال َىِغِّ َ�ا آِ�َل  َولََعنَ  ابلْ هُ  الرِّ

َ
َواِشَمةَ  َوُموِ�

ْ
ُمْسَتوِْشَمةَ  َوال

ْ
 َوال

ُمَصوِّرَ 
ْ
 :ملهمـتكملة فتح ال، صورمـاب من لعن ال، ب اللباس خـرجـه البخاری يفأ[. »َوال

4/156.[ 
 . کنیم از بین احادیث فوق فقط به ترجمه حدیث ابن عباس اکتفا می
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: اي  گفت بودم مردي آمـد و  گوید: در محضر ابن عباس سعید بن ابی الحسن می 
و من تصویر   ! مردي هستم معیشت و هزینه زندگی من از دسترنج خودم است ابـن عباس
) ابن عباس فرمود: من به تو جز آنچه از رسول  ؟ است حکم آن چطور کنم ( سازي می

فرمود: هرکـسـی عکس بسازد  ) آنحضرت گویم چیزي دیگري نمی ام ( شنیده خدا
روح بدمد در صورتیکه   عذاب دهنده او خداوند است تا فرد مجبور شود که در آن عکس

 ، روح بدمد.  تواند در آن هرگز نمی
به او فــرمود: واي بـر  ابن عباس ،کـشید و رنگش زرد شد  ديمرد سائل آه سر

تـو، اگر مجبور و ناگزیر از کشیدن عکس هستی عکس این درخت و چیزهایی که 
 .  جاندار نیستند بکش

اختاذ ير و ىل حتر�م اتلـصوإر الفقـاء  االثار ذهب مجهوحاديث وجل هذه األأمن و«
 .» هلا ظل أو اكنت غ� �سمة ليس هلا ظٌل اكنت �سمة   ابليوت سواء الصور يف

: تصو�ر  غ�هم من العلماءصحابنا وأقال  : « حتت هذا احلديث /فيقول انلووی«
نه متوعد عليه بهذا الوعيد هو من الكبائر ألرة احليوان حرام شديد الـتحر�م وصو

م ب�ل حال سواء صنعه بمايمتهن أو بغ�ه فصنعته حرا، و حاديثاأل مذكور يفـالشديد ال
 ].4/158 :ملهمـتكملة فتح ال[ . »ألن فيه مضاهاة خللق اهللا تعاىل

 علم بالصواب أاهللا و

 عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه27/1/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 خلوت زن براي فراگیري مسایل دینی با معلم نامحرم بدون حجاب

 : له ذیلفرمایند علماي دین در مسئ چه می
تواند بدون اذن شوهر پیش عالمی برود و بـدون  ، آیا می زنی احکام نماز را بلد نیست

 پـرده تعلیم بگیرد یا خیر؟
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 اجلواب باسم ملهم الصواب

اند که با پرده باشد و در خلوت نباشد زیـرا ضـرورتی  ، علماء گفته براي آموزش زنان
ه و نظر به آن حرام و ممنوع است و زن گان بـراي کشف حجاب نیست و خلوت با زن بی

 کشـف وجه منع شده است مگر اینکه براي حاجتی چون احقاق حق باشد. هم از

 : اعالء السنن يفو

 و «
ً
الَ   عن عـمـر مرفواع

َ
ةٍ  رَُجٌل  َ�ْلَُونَّ  الَ  أ

َ
  بِاْمَرأ

َّ
يَْطانُ  ثَاثِلَُهَما اَكنَ  إِال اه  رو[ .»الشَّ

 ].17/381 :اعالء السنن ، الرتمذی

 مختار:ـالدر ال يفو

ابة (ِمْن َكْشِف الوَْجه ب� الرِّجال) ال ألنَّه عورٌة بل (خلوِف الِفتْنة) « ة الَشّ
َ
وتمنع الَمْرأ

ْغلَُظ، وذلا ثبت به ُحْرمة ال
َ
ْهوة، ألنَّه أ ِمَن الَشّ

َ
ه و�ْن أ مصاهرة كما يأيت يف احلَْظر (وال ـكمِسّ

ْمرد فإ�وز انلََّظَر إيله �َِشْهوة كوجْ 
َ
 . »نَّه َ�ْرم انلَّظر إىل وَْجههاه أ

 الرد: يفو

 »بل خلوف الفتنة«أي تن� عنه و�ن لم ي�ن عورة. قوهل:  »مرأة الخـوتمنع ال«قوهل: «
مع� تمنع من الكشف خلوف أن يرى الرجال ـأي الفجور بها. قاموس. أو الشهوة. وال

  إيلها �شهوة. وجهها فتقع الفتنة، ألنه مع الكشف قد يقع انلظر
أي إال حلاجة كقاض أو شاهد حب�م أو �شهد عليها  »وال �وز انلظر إيله �شهوة«قوهل:  

ال تلحتمل الشهادة، و�خاطب ير�د ن�احها فينظر ولو عن شهوة بنية السنة ال قضاء 
مرض بقدر الرضورة كما سيأيت يف ـالشهوة، و�ذا مر�د رشائها أو مداواتها إىل موضع ال

واتلقييد بالشهوة يفيد جوازه بدونها، ل�ن سيأيت يف احلظر تقييده بالرضورة، احلظر، 
وظاهره الكراهة بال حاجة داعية. قال يف اتلاترخانية: و� رشح الكريخ انلظر إىل وجه 

 ].3/299 :محتارـرد ال[ . » هس حبرام، ولكنه ي�ره لغ� حاجة ااألجنبية احلّرة لي

 : الدر ايضاً  يفو
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دخلت خر�ة أو كـانت عجوزاً مالزمة مديونة هر�ت وـام اال ل جنبية حراألاخللوة بو«
 ].5/260 :مختارـالدر ال[ . »شوهاء أو حبائل

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه16/1/1419زه علمیه دار العلوم زاهدان  دار االفتاء حو

 استفاده از رنگ سیاه براي مردان 

 : ماي دین در مسئله ذیلفرمایند عل چه می
رنگ کردن ریش و موهاي سر براي مردان با چه رنگی جـایز است و بـاکـدام رنگ 

 ؟ نـاجایز است

 اجلواب باسم ملهم الصواب

هاي دیگر جـایز  ن غیر از رنگ سیاه با تمام رنگ کردن ریش و موي سر مردا  رنگ
 گیرد.  است و بـا رنگ سیاه به سه صورت زیر انجام می

جـهت  -2. رعب و وحشت انداختن در قلب دشمن براي مجاهدین به قصد  -1
 . جهت تزیین و آرایش -3فـریب دادن خواستگار 

صورت اول باتفاق مشایخ جایز است و صـورت دوم بـاالتفاق نــاجایز است و 
اند و از امام  را مکـروه تحریمی قرار داده . و جمهور آن صـورت سـوم مختلف فیها است

 . ویوسف جواز آن و از امام مالک کراهت تنزیهی آن منقول استاب
 فرماید: عالمه مفتی محمد تقی عثمانی حفظه اهللا می

اض ىلع الشلك  تفصيل الالكم اٌن اخلضاب باالسواد �تلف حكمه باختالت االغرو «
 اتلاىل:
ذا جائز هع� الـعدو، و لسواد من الغزاة يلكون اهيب ىف ول ان ي�ون اخلضاب باااأل

اد فمن فعل ذلك من الغزاة  اما اخلضاب باالسو) و ۵/۳۶۹: ( الفتاری اهلندية باالتفاق قال يف
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: أن يفعله  اثلا� . /مشايخـيلكون أهيب ىف ع� العدو فهو �مود منه اتفق عليه ال
التفاق ليس �شباب فهذا منوع باالتفاق ه شاباً ول�ی نفسالرجل للغش واخلداع و

 . اخلداع حتر�م الغش والعلماء ىلع
كراهته حتر�ماً و روی  : فاكرث العلماء ىلع هذا فيه اختالفينة و : أن يفعله للز واثلالث

تكملة فتح [ .»اين هل كما يعجب� أن تزت�ن ىل يعجبها أن اتز  : انه قال /ىب يوسفأعن 

 ].4/149 :ملهمـال

 نظریه مذاهب ائمه اربعه 
 الشافعیۀ: 

مرأة بصفرة أو ـالجل و بنا استحباب خضاب الشيب للرمذه: و وویقال االمام انل «
مختار اتلحر�م ـل اكراهة ت��ه و قيل ي�ره ، و رم خضابه باالسواد ىلع االصح�محرة و

 ].2/199 شرح مسلم:[ . »: اجتنبوا السواد لقوهل عليه الصلوة و السالم
 :  الحنابلۀ

 : /مقدسیـمغنی البن قدامة الـفی الو

،  ی واهللاأ: ت� الـخظاب بالسواد؟ قال  ىب عبداهللا�ره اخلضاب بالسواد، قيل أل�و «
  ، فـقال رسول كـااثلـغامة بـياضاً  حليته ورأسـه و ىل رسول اهللاإ: جاء ابو��ر بأبيه  قال
 ].داراحياء الرتاث العريبط 1/76 :مغني البن قدامةـال[ .»جنٌبوا السوادغٌ�وهما و اهللا

  : هالمالکی

مح� ي�ره عند مالك صبغ الشعر بالسواد من غ� ـال �و /قال العالمة ز�ر�ا «

 ].طبع باکستان 15/25 :مسالكـاو جز ال[ . » حتر�م

 :  هالحنفی

 مختار: ـالدر ال يفو
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االصح أنه عليه االصح و غ� حرب يف حليته ولو يفو�ستحب للرجل خضاب شعره و «

 . »مصنفـالكـل من منـح الوقيل ال، �مع الفـتاوی وسالم لم يفعله و ي�ره باالسواد ال

 الرد:  يفو

واد«قوهل: « خ�ة«أي لغ� احلرب. قال يف  »و��ره بالَسّ واد للغزو »: اذَلّ أما اخلضاب بالَسّ
يلكون أهيب يف ع� العدو فهو �مود باالتفاق، و�ن ل��ن نفسه للنساء فَمْكروه، وعليه 

بال كراهة. روي عن أيب يوسف أنه قال: كما يعجب� أْن  مشايخ، و�عضهم جّوزهـاعمة ال
تز�َن هلا

َ
ْن أ

َ
 ].ط کویته5/299 :محتارـرد ال[ . »تزَت�َن يل يعجبها أ

 :دالیل قائلین به جواز
اند از احادیث ودالیل  راي زینت و آرایش جایز قرار دادهکه رنگ سیاه را صرفاً ب آنهایی

 کنند: زیر استدالل می

ْحَسنَ  نَّ إ« ابن ماجة: السنن يفو -1
َ
َوادُ  لََهَذا بِهِ  اْختََضبُْتمْ  َما أ رَْغُب  السَّ

َ
 ِلنَِسائُِ�مْ  أ

ْهيَُب  ِ�يُ�مْ 
َ
 . »َعُدوُِّ�مْ  ُصُدورِ  ىِف  لَُ�مْ  َوأ

 فرماید: می /محشی ابن ماجه شیخ عبدالغنی مجددي

و صحيح ههذا �الف لروايه جابر السابقة وذا السواد أن احسن ما اختضبتم به هل«
 كما يف ن دفـاع السـدوىس ضعيفهذا احلـديث ضعيف ألو -ىل قوهل إ -خرجه مسلم أ

حاشیۀ ابن [ . »منعـجلـمهور ال مـذهب ااتلقر�ب وعبداحلميد بن صيىف ل� احلديث و
 ].ط باکستان258ص  ماجه:

 فرماید: در مورد روایت ابن ماجه می /عالمه عبدالحی لکهنوي

 موطاء ممجد عىلـالتعليق ال[. »يعارض الروايات الصحيحةفىف سنده ضعفاء فال  «

 ].392ص  محمد:
ت و روایت منع صحیح و أقوي خالصه اینکه این روایت از لحاظ سند ضعیف اس

 . است

 



 1407  کتاب الخطر واالباحه

عـمدة کردند چـنانکه در  ا خضاب بالسواد مـیهکه آن  از بعضی صحابه نقل شده  -2

 . اصحاب و بزرگان اشاره شده است )368، 4/367( معادـزاد ال) و 15/97(القـاری 

 فرماید: می /در این مورد عالمه اشرفعلی تهانوي
، و  اند و روایات اباحت فعلی از خضاب سیاه منع وارد شده قولی احادیثی که در آنها «

 شود. هنگام تعارض حدیث قولی بر فعلی ترجیح داده می
شان  م مرتبههبلکه از موقوف  ، اند و روایات فعلی موقوف ع و نیز احادیث قولی مرفو

که در   ، باز روایات نهی سنداً قوي هستند بر خالف روایات جواز و اباحت تر است پایین
بطور حقیقت وارد شده و در » سواد «کمتر اند و نیز در روایات منع لفظ  قوت از آنها

 .  » اباحت مجاز است
 فرماید: در آخر می

ض با روایات نهی نیستند و در صورت اثـبات به همین علل روایات اباحت معار «
 شود. ، همیشه حرمت بر حلت ترجیح داده می تعارض

هاي  این قول راحج استفاده از رنگ سیاه خالص روایۀً و درایۀً بجز صـورتپست بنابر

 ].4/220 :امداد الفتاوي[ . »استثنائی گنجایشی ندارد

 .  ارتکاب مکروه جرم بزرگی نیستاند و  کرام رنگ سیاه را مکروه گفته فقهاي  -3
رد شـده و بـر  وا  نعت جواب این دلیل این است که در احـادیث بـا شـدت مما

 .  مـرتکب آن وعیدهاي سختی بیان شده است
را  اند البته بعضی از فقهاء کـه آن را حرام یا گناه کبیره قـرار داده اي از فقهاء آن عده

اندکه مکـروه هرگاه  . چنانکه آنها نوشته تحریمی است اند منظورشان مکروه مکروه گفته
 . کراهت تحریمی است  گفته شود منظور از آن  مطلقاً

يف الفتح کذا  1/371 :محتارـرد ال[ .» الكراهة عند االطالق للتحر�مو « الرد: يفو

 ].2/113 :القدير
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 : يةكام فی اهلدا.  ، حرام یا نزدیک به حرام است کراهت تحریمی  و رتبه

نصاً ان لك مكروه حرام اال أنه  /مروی عن �مدـالمكروه وـمع� ال ت�لموا يف «
أنه  / ىب يوسفأىب حنـيفة وأعن طعاً لم يـطلق عليه لفظ احلرام وما لم �د فيه نٌصاً قاـل
 ].الكراهيةب تاک 4/45 هدایۀ:[ . »ىل احلرام أقربإ

 9/172 : مفتیـال كفاية ی کفایت اهللا در و مفت 6/82: مجهودـبذل العالمه سهارنپوري در 

 اند. مکروهش قرار داده 6/336:  كمسالـاوجز الو شیخ الحدیث موالنا ذکریا در 

 منقول است که فرمودند: /از امام ابویوسف

 ].ط کویته5/299 :محتارـرد ال[ .»كما يعجب� أن تزت�ن ىل يعجها أن أتز�ن هلا«

 فرماید: می /موالنا تهانوي هحکیم االم ، در جواب این استدالل
بالفرض اگر این روایت از امام ابویوسف ثابت شود و نیز رجوعش از ایـن قول ثابت  «

»  مفتیـعـقود رسم ال «که در رسـاله  نگردد باز هم این یک قول مرجوحی است زیرا

با هر کـدام از صاحبین باشد قول  /صراحۀ در مسئله مختلف فیها، حضرت امام اعظم
  ].24نقل از اصالح الرسوم: ص. [ » شود و فتوي نیز بر همین است ام ترجیح داده میام

و نیز این قول مرجوحی است و قول مرجوح در مذهب اعـتباري نـدارد، پس چگونه 
این قول را در مقابل روایات صحیحه و آراء منقوله از ائمه مذاهب اربعه ترجیح 

 ].303ص رسائل الرشید:[ . » دهیم می
 :الئل عدم جوازد

ىِب  َ�نْ « -1
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  َذرٍّ  أ ْحَسنَ  إِنَّ  :ا�َّ

َ
َ  َما أ يُْب  َهَذا بِهِ  ُ��ِّ ِنَّاءُ  الشَّ

ْ
َكتَمُ  احل

ْ
. »َوال

 ].17/92 :مجهودـبذل ال . رواه ابوداود[

 . »بهترین رنگ براي موهاي سفید حنا و کتم است«:  ترجمه
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َمانِ  آِخرِ  ىِف  قَْومٌ  يَُ�ونُ  :قَاَل  انلَّىِبِّ  َعِن  َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن «  -2 َوادِ  بَِهَذا َ�ِْضبُونَ  الزَّ  السَّ

ََمامِ  َكَحَواِصلِ  ُحَسْ�ٌ  قَاَل  -
ْ
َنَّةِ  َراحِئَةَ  يَِر�ُونَ  الَ  - احل

ْ
ابوداود ونسائی وامحد وابن [. »اجل

 ].تاب اللباس و الزينةك 3/86 :الرتهيبالرتغيب و ،: صحيح االسناد قالحبان واحلاكم و

که با رنگ سیاه موها  شوند در آخر الزمان قومهایی پیدا می :فرمودند  آنحضرت«:  ترجمه
 . »رسد ، بوي جنت به مشام آنها نمی کـبوتران  ) سنگدان کند مانند چینه دان ( را رنگ می

ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ «  -3 ىِتَ  قَاَل  ا�َّ
ُ
ىِب  أ

َ
ةَ  َ�تِْح  يَْومَ  ُقَحافَةَ  بِأ ُسهُ  َمكَّ

ْ
 اَكثلََّغاَمةِ  َوحِلْيَتُهُ  َوَرأ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  َ�يَاًضا ُوا :ا�َّ ءٍ  َهَذا َ��ِّ َوادَ  َواْجتَنِبُوا �ىَِشْ رواه ابوداود ونسائی وامحد [.  »السَّ

 ].4/148 :ملهمـتكملة فتح ال،  ابن ماجةو
در محضر آنحضرت آورده  ضرت ابوبکرروز فتح مکه حضرت ابوقحافه پدر ح«:  ترجمه

فرمود: این  ت بود، آنحضر»  ثغامه «که سر و ریش او بر اثر سفیدي مانند درخت  شد در حالی
 .»موهاي سفید را رنگ کنید، البته از رنگ سیاه بپرهیزید

گردد اگرچه از لحاظ سند زیاد قوي نیستند اما براي  چند روایت دیگـر ذیالً درج می
 شوند. تقویت روایات فوق نوشته میتأیید و 

 . »ىل مـن �ضب بالسواد يـوم القيامةإان اهللا ال يـنظر «مرسًال:  عن اعمرٍ و « -1

 ].6/671 :كنز العامل[

  ىب ادلرداءأعن  « -2
ً
.  »من خضب بـالسواد سـوٌد اهللا وجهه يـوم القامة :  مرفواع

 ].4/148 :كنز العامل،  رواه الطربانی عن ابن عاصم[

ٌول من أالرمحن و ول من خضب باحلناء والكتـم ابراهيم خليلأ:  �سأعن  « -3

مسالك، كشف اخلفاء ـوجز الأمنري، ـفردس ديلمي، الرساج ال[ . » اختضب بالسواد فرعون

 ].294 ص :للخفاجي، رسائل الرشيد

 فرماید:  مفتی محمد تقی عثمانی در شرح مسلم می

 



 وايمحمود الفتا  1410

: و اجتنبوا السـواد) حجة  غي� شيب اىب قحافة و قوهلای حديث ت و حديث ابلاب («
 َ�بَّاٍس  ابِْن  َعِن كتاب الرتجل  ، ألن االمر باالجتناب ههنا مطلق و اخرج ابوداود ىف امانع�

ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  َمانِ  آِخرِ  ىِف  َ�ِْضبُونَ  قَْومٌ  يَُ�ونُ  :ا�َّ َوادِ  الزَّ ََمامِ  َكَحَواِصلِ  بِالسَّ
ْ
 الَ  احل

َنَّةِ  َراحِئَةَ  يَِر�ُونَ 
ْ
 ].4/150 ملهم: رشح مسلم:ـتكملة فتح ال . يضاً أخـرجـه النسـائی أو[.  » اجل

 فرماید: پس از ذکر عبارات فقهی و بعضی روایات می /عالمه اشرفعلی تهانوي
که قوت و تـرجـیح دالئل در  آید از غور و فکر در مجموعه امور عشره چنین بر می «

اي ندارند وکلیه  اند هیچ دلیل قوي که جایز قرار داده جایز بودن است و آنهاییجانب نا

 :امداد الفتاوي[ . »دالیل آنها مخدوش و از لحاظ روایت و داریت غیر قابل اعتبار هستند

4/217.[ 
 فرماید: و در پایان می

ود اي وج دلیل قـوي خالصه اینکه دالیل حرمت قوي هستند و براي جواز آن هیـچ «

 ].4/217 :امداد الفتاوي[ . »ندارد، بنابراین فتواي علماء بر حرمت آن است

در جواب سؤالی در این مورد مفصالً  »الفتاوی ةجمموع«عالمه عبدالحی لکهنوي در 

 : بـحث نموده است که به شرح ذیل است
: خضاب کردن موي سفید ریش از وسمه سیاه حرام محض است و مـرتکب  استفتاء
: هو المصیب خضاب  الجواب ؟ بینوا توجروا گناه کبیره  خاطی است یا مرتکب آن صرف

 این را در» زواجر «گناه کبیره است ابن حجر مکی در  کردن به رنگ سیاه خالص ممنوع و
 : کرده است از این وجه که در حدیث وارد است کبائر شمار

َمانِ  آِخرِ  يِف  ُ�ونُ ي« ، َكَحَواِصلِ  َوادِ بِالسَّ  َ�ِْضبُونَ  قَْومٌ  الزَّ ِ�ْ
َنَّةِ  َراحِئَةَ  يَِر�ُونَ  ال الطَّ

ْ
.  »اجل

 ].النسائیرواه ابوداود و[

کرد مـانند دانـه دان  در آخر زمان اینچنین مردم خواهند بود که خضاب سیاه خواهند« :یعنی
 .  »کبوتران ایشان بوي جنت را نخواهند یافت
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 : و طبرانی روایت کرده است

 .»لسواد سود اهللا وجهه يوم القيامةمن خضب با «
 . »کـرد شخصیکه خضاب سیاه کند روز قیامت خداوند او را سیاه رو خواهد«:  یعنی

 نویسد: مال علی قاري در شرح شمایل ترمذي می

ان ىل انٌها كراهة حتر�م وإجنح اثلوری اهة اخلضاب باسواد و ىل كرإ�رث العلماء أذهب  «
  .»، انت� جهاد ولم يرخص فيه لغ�همن العلماء من رخص فيه لل

، مثل ایـنکه اول از حـنا  شود آن ممنوع است پس از رنگ نیل اگر خضاب سیاه می
شود، و اگر رنگ  کند بعد نیل استفاده کند، در این صورت رنگ سیاه می  را رنگین مـوها

مائل به  که از رنگ سیاه سیاه خالص نبود مثالً با نیل حناء و غیره شریک کرده شود
 نویسد: . چنانکه امام محمد در موطاء می سرخی شود پس درست است

 .  » ، و اهللا اعلم و الصفرة بأساً انت�أاحلناء ال نری باخلضاب بالوسمة و «

تـجاوز اهللا عـن ذنـبه  حرره الراىج عفو ر�ه القوی ابواحلسنات مـحد عـبداحلـى«
 ].4/350 :اخلالصةجمموعة الفتاوي هبامش [ . »اخلىفاجلـ� و

 فرماید: می»  العرف الشذی علی الرتمذی «در  /عالمه سید انورشاه کشمیري

-الشاب سود اذلی اليتم� به ب� الشخ واحلديث انل� الشديد عن اخلضاب اال �و «
الشاب فجائز�ما ذا لم ت�ن اسود أشد السـواد و�تم� ب� الشيخ وإالوسمة و-ن قال أىل إ 

 ].1/150، 1/209 :الرتمذي العرف الشذي عىل[ .»/محمدـموطاء لـال يف

 فرماید: می /عالمه خلیل احمد سهارنپوري

 . »ة حتر�مهكـرا  هو مكــروهخضاب الشـعر بـالسواد و احلديث تهديد شديد يفو «

 ].17/99 :يب داودأمجهود رشح ـبذل ال[

 فرماید: می /کفایت اهللا مفتی اعظم هند  مفتی
اند و سیاه خالص را براي  راي مجاهدین مستحسن و پسندیده قرار دادهرنگ سیاه را ب «
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 ].9/172 :مفتيـكفاية ال[ .»اند زینت و آرایش مکروه گفته

 فرماید: می /عالمه مفتی رشید احمد گنگوهی
ص  فتاوي رشیدیه:[ .» ها به جز رنگ سیاه درست است رنگ کردن مو با تمام رنگ «
گیــردکه رنگ سیاه  به آنچه نوشته شد این راجح قرار میخالصه اینکه با توجه  ].482

 . ، مکروه تحریمی است براي مـردان بجز در موارد استثنائی

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ق ه2/1/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 انگشتر براي مردان 

 : ذیل فرمایند علماي دین در مسئله چه می
 کردن براي مرد جایز است یا خیر؟ کامالً توضیح دهید.  انگشتر بدست

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که  ، ولی بطریقه پوشیدن مردان باشد به این نحو انگشتري کـه از نقره باشد جایز است
 کف دست قرار گیرد و در انگشت خنصر باید باشد و وزن آن  روي نگین آن بسوي

 گرم و هشتصد و شصت میلی چهار ( 860/4مثقال باشد و مقدار یک مثقال تر از یک  کم 
 باشد. گرم می 

 الرد: يفو

.... قـال  كحجر الخ ال بالفضة حلصول االستغناء بها فيحـرم بـغ�هاإاليتختم و «
 :محتارـرد ال[ . »خاتم فضة جواز اتلختم بالفضة و�ن للنيب قد وردت يفالز�ع� و

5/253.[ 

 : نديةاهل يفو

ن اك ذاإذا رضب ىلع صفة ما يلبسه الرجال اما إثم اخلاتم من الفضة انما �وز للرجل «
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ســراج الوهاج  يكـذا فـ  هو ان ي�ون هل فصانىلع صفة خواتم النساء فمكروه و
 ].5/355 :اهلندية. [»ايلنابيع �ـكره للرجال اتلحتم بما سوی الفضة كذا يفو

 الرد: يفو

 . ». هداية ٌحقهن ينـه تـز�ن فــأكفه خبالف النساء ل  ی الفص بلطنأ »و�عله « : قوهل«
 ].5/254 محتار:ـرد ال[

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه16/1/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 )  جوان و پیرزن مصافحه بـا زنان محرم و غیرمحرم (

 : دین در مسئله ذیل فرمایند علماي چه می
باشد یا خیر؟ و شرایطی  آیا مصافحه با زنان محرم و غیر محرم و پیرزنان درست می

 دارد یا خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

ي  برا  : مصافحه و دست بوسی زنان محـرم بر انسان بدون داشتن خطر شـهوت الف
 .  ، درست و جایز است ر دو طرفه

 الدر: يفو

هوة ىلع نفسه وعليها (حل ملسه« الم اكن يقبل «) إذا أمن الَشّ الة والَسّ ألنه عليه الَصّ
الم: » رأس فاطمة الة والَسّ ا قبل عتبة اجلنة«وقال عليه الَصّ و�ن » من قبل رجل أمه فكأنَمّ

الدر [ . »البن سلطان» كشف احلقائق«مس. ـلم يأمن ذلك أو شّك، فال �ل هل انلظر وال

 ].5/260 :ردمختار هبامش الـال

رغبت و  نیست و از پیر زنان بی: اما مصافحه و دست بوسی زنان جوان اجنبی جایز  ب
 .  میل به مردان اشکال ندارد ولی باز هم پرهیز شود بهتر است بی
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 : اهلندية يفو

اكنت شابة  ذاإهذا ة وكـان يأمن الشهو  انكفها والوال �ل هل ان يمٌس وجهها و «
 ذاکإ�ذلك اذلخ�ة و كذا يف مٌس يدهاس بمصافحتها و  �شت� ال بأنت الاك  �شت� فان

كـان ال يأمن ىلع نفسه أو   انان شيخاً يأمن ىلع نفسه وعليها فال بأس بأن يصافحها و
 ].5/329 :اهلندية[ . »عليها فليجتنب

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه23/11/1418زاهدان زه علمیه دار العلوم  دار االفتاء حو

کند و خط  تواند بـخوانـد فـقط نگاه می فردي بیسواد است قرآن را نمی
 برد  می

 : فرمایند علماي دین در مـسئـله ذیل چه می
خواهد ثواب خواند قرآن به او  تواند قرآن بخواند اما می سواد نمی شخصی امی و بی

بکشد، آیا ثواب خواندن قرآن به او ا دست هبرسد اگر آیات قرآن را خط ببرد و بر آن
 ؟ رسد یا نه می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که   کالم رب العلمین  کردن به  رسد ولی ثواب نظر و نگاه ثواب تالوت قرآن به او نمی
کتاب اهللا هم   رسد زیرا نظر به است به او می ترین معجزه حضرت رسول اکرم بزرگ

 شود. عـبادت محسوب می
گویند، اگر بر زبان نخواند و فقط در   به اداي الفاظ قرآن مجید بر زبان را میتالوت  «

ها و تصور  کردن با چشم  رسد، فقط ثواب نگاه دلش تصور نماید ثواب تالوت به او نمی
 ].3/199 آپکی مسائل اوران کا شرعی حل:[ . »آن در دل را حاصل خواهدکرد

 علم بالصواب أاهللا و
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 -عنه عفا اهللا -خدا نظر
 .قه21/2/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

، حکم نماز خوانـدن بــر  بر سجاده نام اهللا یا اهللا اکبـر نوشته و یا بافته شده
 ؟  آن چیست

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
خواندن و نشستن ، نماز  که نام اهللا یا اهللا اکبر بر آن نوشته و یا بافته شده اي  سجاده

 روي آن درست است یا خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 شود. می به هیچ عنوان درست نیست زیرا هتک حرمت نام خدا

، �سـاط أو  الغـرائب يكـذا فـ �بسط مكروهة كتابة القرآن ىلع ما يفرتش و «
ذا قالوا ال ه عـ�استعاهل والقعود عليه وو ي�ره �سطه »  هللا كملــال «كتب عليه  مص�

ما فيه ـ�وز ان يتخذ قطعة بياض مكتوب عليه اسم اهللا تعاىل عالمة فـيما ب� األوراق ل
 من االبتذال باسم اهللا تعاىل ولو قطع احلـرف من احلرف أو خيط ىلع بعض احلروف يف

متصلة لم �سـقط الكراهة و�ذلك لو اكن  مص� حىت لم تبق اللكمة ـالبساط أو ال
 :اهلندية[ . » الكربی الالم وحدها كذا يفال غ� و�ذلك االلف وحدها و كمـلـلعليـهمـا ا

5/323.[ 

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه26/2/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 هاي مدرن و جدید تزریق نطفه مرد در رحم زن توسط دستگاه

 : در مسئله ذیلفرمایند علماي دین  چه می
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ها در رحـم زن از نظر علماء صحیح است یا خیر و  آیا تزریق منی مرد بوسیله دستگاه
 . حکمش چگونه است

شود و مشکل از طرف مرد یا زن باشد یکسان  : زن بدون این روش حامله نمی توضیح
این که به   است و اگر جواب مبنی بر این بود که اشکالی ندارد بفرمائید حکم فرزندي

که بطور عادي بدنیا   کسی است آید از نظر میراث حرمت مصاهرت مانند طریق بدنیا می
 آید یا خیر؟ می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کشورهاي اسـالمی  که با شرکت علماء جید  جده»  مجمع فقه اسالمی»  مجلس  -1
حم زن را مورد ) طبی ماده منویه مرد در ر کارگذاشتن ، موضوع تلقیح ( تشکیل شده است

ها و آراء ارائه شده از طرف آگاهان به این امر و  بررسی قرار داده و بعد از اطالع بر بحث
بارور کردن  گیري کرده است که راههاي تلقیح طبی ( پـزشکان مـتخصص چنین نتیجه

 اند. شود که بقرار ذیل می ـفت مـورد خالصههدر ایـن عـصر در   ) زن
گذاشتن آن  کار که همسر شرعی او نیست و بعد خمک زنیتلقیح نطفه مرد با ت  -1

 در رحم زن شرعی مرد.
کردن و کار گذاشتن آن  تلقیح نطفه مرد بیگانه با تخمک زن فرد عاجز از بارور  -2

 در رحم زن فرد عاجز.
را را  گیرد و بعد آن  بیرون از رحم صورت  تلقیح نطفه شوهر و تخمک همسرش -3

 ، کار گذاشته شود. وطلبانه حاضر به آن شده استدر رحــم زنی بیگانه که دا
نطفه مرد اجنبی و زن اجنبیه خارج از رحـم مخلوط کرده شود و سپس نطفه  -4

 مخلوط را در رحم زن همان مرد تزریق نمایند.
نطفه زن و شوهري خارج از رحـم مخلوط کرده شود و سپس در رحــم زن  -5

 مان شوهر تزریق گردد.هدیگـر 
ن در خارج از رحم مخلوط گردد و سپس در رحـم همان زن نطفه شوهر و ز -6
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 تزریق شود. 
 ، در رحم خانم او تزریق گردد. نطفه شوهر را گرفته  -7

ها شـرعاً  هاي فوق فقط دو روش اخیر شرعاً اشکال ندارد اما بـقیه روش از بین روش
 16/4/3 داد شمارهمجمع فقه اسالمی دوره سـوم قرار دادهايقرار [باشد.  نمی جـایز

 ].از هشت صفر تا سیزدهم 1409تـاریخ 
چونکه براي ثبوت نسب همبستري فطري ضروري نیست و اگر چنانچه بغیر از   -2

جـماع فطري این عمل انجام گیرد که توسط دستگاه ماده منویه مرد در رحم زن گذاشته 
و  ، حرمت رضاع شـود وبـاعث بوجود آمدن بچه گردد چنانکه در صورت عادي نسب

که به سبب غیر عادي بچه پیدا شده تمام  شوند در اینصورت نیز احکـام میراث ثـابت می
 شود. شوند چنانکه از بعضی عبارات فقهاء همین مطلب ثابت می امور مذکور ثابت می

 : الفتاوي و فتاوي عالمگیریه چنین آمده است صةدر خال

فرجها فلما قرب  ماء يفـال ذا جومعت ىف مادون الفرج فحبلت بأن ادخلتإابلكر  «
 ].5/360 :اهلندية[ . »أوان والدتها تزال عذرتها ببيضة أو حبرف درهم

گردد: که حرمت  اند این مطلب نیز استنباط می که فقهاء ذکر کرده  و از امثال دیگري
رضاع از طریق بدهان گرفتن پستان باشد یا از راه دوشیدن شیر با شیردوش و به خورد 

 بـاشد. فرقی با یکدیگـر ندارند.بچه دادن 

 : اهلندية يفو

 الوجود. كذا يفمص من اثلدی �صل بالصب والسغوط وـو�مـا �صل الرضاع بال «
 ].1/344 :اهلندية[ . »فتاوی قاضيخان

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه25/2/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 ز شوهر تا چه حد اطاعت ا

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
کـه نافرمانی خدا و  جا تابع شوهر باشد بـجز جائی : زن در همه که وجه به این گفته با ت

 رسول خدا باشد.
ها  حال سؤال این است که بنده یک جلسه سخنرانی و ارشاد دارم حاال پدر بچه

شود این جلسه  بنده بمدت سه هفته می ،تعطیل کـنیدگوید این جلسه را  ) می من شوهر (
، گناه بوده و نافرمانی  ، آیا تعطیل کردن این جلسه ارشاد و توجیه ام را تعطیل کـرده

 شود یا خیر؟ خداوند می

 اجلواب باسم ملهم الصواب

در   کالس که همسر خود را از اینکار منع نماید چون اگر این شوهر) حق دارد ایشان (
-حتی مادر و پدر همسر را -زل خود شود او حق دارد کسی را به من او منعقد می منزل

شود باز هم حق دارد  اجازه ورود ندهد، و اگر مجلس خارج از منزل ایشان برگزار می 
کشی او را بدنبال دارد و همسر حق  همسر خود را از بیرون رفـتن خانه باز دارد، زیرا حق

اما اگر ایشان در منزل تشریف ندارد و در نتیجه اتالف حق  ،ندارد حق او را ضایع نماید
 .  شود، اجازه بدهد اولی و بهتر است نمی

 الرد: يفو

ىلع ا الز�نة وغسل اجلنابة وهتر� و�ذا ىلع »ترك الصالة  ىلع  زوجته  رضب « : قوهل «
ن لك ابط أان الضاتلعز�ر و ىل فراشه ومٌر تمامه يفإاالجابة  كترمـ�ل وـخروجها من ال

 ].5/303 :محتارـرد ال[ .»مو� اتلعز�رـالمعصية ال حٌد فيها فللزوج و

 الدر: يفو

وی طلـفله اذلی ال يفهم اجلماع ، سـ بيت خال عن أهله و�ذا جتب هلا السك� يف «
 .» لو ودلها من غ�ها) وهأهلو وأمته وأم ودله (
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 الرد: يفو

 هل أو إجارة أو أي هل منعهم من السك� م» وأهلها«قوهل: «
ً
عها يف بيته سواء اكن ملاك

... وأطلق ودلها فشمل اذلي ال يفهم اجلماع ألنه ال يلزمه إِْساكن ودلها يف  اعر�ة... اعر�ه
 بيته.

م� ىلع  ما يف ـهل منعها من إرضاعه وتر�يته، ل»: ابلحر«و� حاشية اخل� الَرّ
وج منها عما يوجب خلًال » اتلاترخانية« ه. وما فيها عن أَنّ للَزّ ، وألنها يف »السغنايق«يف حِقّ

َهر ينقص مجاهل ُت: وعليه فله منعها من  .ها ومجاهلا حقه فله منعها. تأمل ااإلرضاع والَسّ
ْ
قُل

 ].722، 2/721 :محتارـرد ال [ . »إرضاعه ولو اكن ابليت هلا

 الرد: يضاً يفأو

ْو�ره أن ي�ون هل منعها عن لك عمل يؤ«
َ

دي إىل تنقيص حقه أو رضره واذلي ينبيغ حت
منعها عنه خصوصاً يف ـأو إىل خروجها من بيته، أما العمل اذلي ال رضر هل فيه فال وجه ل

مرأة بال عمل يف بيتها يؤدي إىل وساوس انلفس ـحال غيبته من بيته، فإن ترك ال
يطان، أو االشتغال بما ال يع� مع األجانب واجل�ان  . »والَشّ

 واب علم بالـصـأاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ق.ه21/5/1419داراالفتاء حوزه علمـیه دار العلوم زاهدان 

 فروش بنزینی که از طرف دولت ممنوعیت دارد

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 ؟  ، آیا حالل است یا حرام بنزین را از شهر به مرز بردن و در آنجا فروختن

  الصـواب باسم ملهم الصواب

چـوب شـرع در چهار  کار غیر قانونی است و رعایت مقررات دولت  از نظر دولت این
کار دست بکشد، چون در این راه هتک حـرمت و  این از پرداختن به اینالزم است بنابر
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 کار را انجام دهد.  در معرض خطر قرار دادن نفس و مال انسان وجود دارد نباید این
فی نفسه حالل است اگر معامله نمود درآمدش حـالل ولی باز هم چون این معامله 

 گردد.  است و حرام نمی

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه28/1/1419راالفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان  دا

شود براي  ل زده مـیهحکم دهل وموسیقی / غذاي مراسمی که درآنـجا د
 م مردمامام و پیشواي قوم و براي عمو

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می
کـه در  کنند در منطقه ما در مراسـم عروسی مردم را براي شام و نهار دعوت می  -1

که  گویند که شما نباید به این دعوتی بروید زنند ولی علماي منطقه ما می ل میهآنجا د
 .  اند حرام است کـه اینها کرده  اي هزینه
 که عقد نکاح را ببندد. رود هل و سرنا بیاورد مولوي نمیاگر صاحب مراسم د -2
عروسی در منطقه برگزار بود، مردم را خبرکردند و در   چند وقت پیش مراسم  -3
، مردم مشغول صرف غذا شدند و نصف غذا را  آمده و نشستند و ما غذا آوردیم  خانه

و رفتند و  گذاشتند رکه صداي دهل و ساز را شنیدند همه غذاها را همانطو خورده بودند
و بقیه مردم که با ماشین آمده و پیاده شده بودند وقتی صداي ساز و  طورماند غذا همان

و آیا گفته  خواهیـم حکم مسئله را بدانیم  دهل را شنیدند از همانجا برگشتند. حال می
 ؟ علماء درست است با نه

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اسـالمی حـرام و ناجایز است و نـاسپاسی  استماع موسیقی و دهل در شـریعت
 باشد. پروردگار می
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 الدر الـمـختار: يفو

ماء انلبات. ـصوت اللهو والغناء ينبت انلفاق يف القلب كما ينبت ال :قال ابن َمْسعود«
ُت: و� 

ْ
از�ة«قُل مال� كرضب قصب و�وه حرام لقوهل عليه ـاستماع صوت ال»: الزَبّ

الم:  الة والَسّ أي » مال� معصية واجللوس عليها فسق واتل�ذ بها �فرـاستماع ال«الَصّ
بانلعمة، فرصف اجلوارح إىل غ� ما خلق ألجله �فر بانلعمة ال شكر، فالواجب لك 

الم أدـالواجب أن �تنب يك ال �سمع، ل الة والَسّ خل أصبعه يف أذنه ما روي أنه عليه الَصّ
 ].5/246 :مختار مع الردـالدر ال [ . »عند سماعه

صدا و آواز لهو و موسیقی نفاق را در قـلب «فرمود:  حضرت ابن مسعودر«:  ترجمه
: شنیدن  گوید: در بزازیه آمده است کتاب می  صاحب .»رویاند مـانند رویانیدن آب گیاه را، می

که  صدا و آواز مالهی مانند سرنا و شیپور و امثال آن حرام است بدلیل قول رسول اکـرم
کفران   شنیدن مـالهی مـعصیت وگـناه و نشستن در آنجا فسق و لذت بردن از آن«د: فرمودن

کفران نعمت  اند پس بکارگیري اعضاء به غیر از آنچه که براي آن آفریده شده ،»نعمت است
که از آن پـرهیز نماید تا صداي مالهی را نشنود زیرا از   ، پس واجب است است نه شکـر نعمت

را  گوش فرو برد تا آن کـه آنـحضرت انگشت مبارك را در شده است  روایت رسول خدا
 . »نشنود

، رقص و پایکوبی زنان است حرام  ، که در آنجا دهل اما خوردن غذاي مراسم عروسی
اند بخاطر تهدید و زجر بر معصیت بوده که به نفع  نیست و علمائی که این فتوا را داده

 : تن در آنجا بشرح زیر استآخرت شماست البته حکـم رفتن و نشس
که در  : اگر خبر دارد گر و مقتدا و پیشوا است حکـم آن اینست اگر فرد اصالح  -1

که آنجا  شود یا اینکه خبر ندارد ولی وقتی به آنجا رفت دید گناه می آنجا معصیت و
او  که شرکت نکند و از آنجا بلند شود زیرا شرکت گیرد بر او الزم است  معصیت انجام می

، مکروه  گردیده باعث خدشه دار شدن اسالم و هتک حرمت مسائل دینی و شعائر اسالمی
 که اجابت دعوت سنت و یا واجب باشد به آنجا نرود. تحریمی است و هر چند
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 الدر:  يفو

محيك ـمنع خرج ولم يقعد) ألن فيه ش� ادلين، والـفإن اكن مقتدي (ولم يقدر ىلع ال«
 
َ
ْصًال) سواء عن اإلمام اكن قبل أ

َ
ْن يصَ� مقتدى به (و�ن علم أو ال) باللعب (ال �رض أ

 . »اكن من يقتدى به أو ال، ألَنّ حَقّ ادلعوة إنما يلزمه بعد احلضور ال قبله، ابن كمال

 الرد: يفو

َصنَْعُت َطَعاَماً فََدَعوُْت : « ان علياًريض اهللا عنه قال :اتلبي� ما رواه ابن ماجه �و «
ٰى تََصاِو�َر، فَرََجعَ  رَُسوَل 

َ
ُت: مفاد احلديث أنه يرجع ولو بعد احلضور،  هأ» اَ�ِّ فََجاَء فََرأ

ْ
قُل

ْصًال تأملـوأنه ال تلزم اإلجابة مع ال
َ
 ].5/245 :محتارـرد ال [ .»منكر أ

 : ترجمه عبارت بشرح زیر است
ند چون در جلوس اگر فرد پیشوا است و قادر بر منع مبتالیان نیست خارج شود و ننشی «

، بـوده  شود و آنچه از امام در ابتالیش حکایت شده قبل از پیشوا بودنش هتک حرمت دین می
کـند پیشوا است یا  ، ولی اگر قبالً از لعب اطالع داشت اصالً آنجا حاضر نشود، فرقی نمی است

 .»رغیر پیشوا، چون حق اجابت دعوت بعد از حضور الزمی است نه قبل از قبل از حضو

 : آمده است »محتارـرد ال«در 

فرمود: غذایـی  در زیلعی آمده است کـه ابن ماجه روایتی آورده است کـه حضرت علی« 
، آنحضرت تشریف آورد و در خانه تصاویري مشاهده  آماده کردم و رسول اهللا را دعوت نمودم

 . کرد، بازگشت
ر هض مشاهده معصیـت برگردد : مفاد حدیث این است کـه به مح گوید) صاحب کتاب می (

چندکه بعد از حضور باشد و قبالً از آن اطالعی نداشته باشد و اجابت دعوت بهمراه منکر اصالً 
 . »الزم نیست

که در مراسـم مـعصیت  دي غیر از پیشواي قوم و علماء باشد اگر خبر دارد اگر فر  -2
شود،  که دهل می آنجا رفت و دیدگیرد، به آنجا نرود ولی اگر خبر ندارد و به  انـجام می

گرفت ننشیند ولی اگر در مکانی   اگر بر سر سفره و در محضر آنان معصیت انجام می
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 تواند غذا بخورد. دیگر است و سفره در مکانی دیگر، می

 مختار:ـالدر ال يفو

مائدة ـم�ل فلو ىلع الـال منكر يفـأ�ل لو الىل ويلمة ثمة لعب أو غناء قعد وإدىع  «
 مِ َقوۡ لۡ ٱ َمعَ  َرىٰ ّ�ِكۡ ٱ دَ َ�عۡ  ُعدۡ َ�قۡ  فََ� ﴿ : معرضاً لقوهل تعاىل ج  ينبىغ ان يقعد بل �رال
ٰ ٱ معصية  كاال يقدرصرب ان لم ي�ن هنامنع فعل وـفان قدر ىلع ال .]68األنعام: [ ﴾لِِم�َ ل�َّ

الظاهر و هة أذا علم يقيناً ان ال بـدعة و المعصيإزماننا اال  االمتناع اسلم يفوال بدعة و
 أی �ب عليه قال يف »الينبىغ أن يقعد«:  قوهل ، تأمل  ما مٌر يأىتـمحله ىلع غ� ويلمة ل

رد [ . »هاالمتناع عن احلرام أو� أالختيار ألن استماع اللهو حرام واالجابة سنة وا

 ].5/245 :محتارـال

ر هذا هال يظ »مةغ� الويل والظاهر محله ىلع «:  مختار حتت قوهلـاتلحر�ر ال �و«
 ].5/306 :مختارـالتحرير ال[ . » احلـمـل بل الظاهر محله ىلع عمومه

پا است دعوت شد، بـنشیند و غـذا و موسیقی بر  آنجا لعب که در  اي اگر به ولیمه«:  ترجمه
ولی اگر بر سر سفره و محضر آنان است  نیست   بخورد، اگر منکر در منزل است و بر سر سفره

منشین بعد  : « نماید بنا به قول خداوند متعال  شود و اعراض  که ننشیند بلکه خارج  واجب است
حکم   بر منع است برود وگرنه صبر نماید این اگر قادر»  ، با قوم ظالمان از اینکه متوجه شدي

 . »که پیشواي قوم نیست  کسی است 

 : آمده است »تارخمـرد ال«و در 
اي دعوت شد اجابت واجب است  فرماید: اگر به ولیمه ابیع میدر تاتارخانیه به نقل از ین «

ترین راه است بجز اینکه  سالم  ، که در آنجا معصیت و بدعت نباشد و امتناع در این زمان بشرطی

ال   : لهقو «بر غیر ولیمه است   نه معصیت در آنجا، ظاهراً حمل که نه بدعتی است و یقیناً بداند

: چون استماع  کتاب اختیار آمده است که ننشیند و در  او واجب است یعنی بر »ن يقعدينبغي ا

 . »، امتناع از حرام اولی است اجابت آن سنت و  لهو حرام است
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 علم بالصواب أواهللا 

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .قه7/6/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ؟جدا کردن چکار باید کرد ها را پس از ناخن
 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل می چه

کرده است اگر در زمین دفن نکند بلکه بیندازد، حکمش   کوتاه  که هایی را زید ناخن
 ؟  چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کثـیف   کند و در جاهاي  که آنها را دفن  کوتاه نموده بهتر است ها و موهائی راکه  ناخن
 کراهت دارد و نیز یک نوع مریضی را در پی دارد.  تنمثل توالت و غیره انداخ

 :  اهلندية يفو

مجزور فان ر� ـالشعر الشعره ينبيغ ان يدفن ذلك الظفر و فاذا قلم اضفاره أو جزٌ «
كذا  ن ذلك يورث داء مـغتسل ي�ره ذلك ألـالكنيف أو ىف ال ان القاء يفبـه فال بأس و

فتاوی  كذا يف ادلموالشعـر وخرقة احليض و : الـظفر ر�عةأفتاوی قاضيخان يدفن  يف
 ].5/358 :اهلندية[ . »العتابية

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه24/8/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 خواندن دعا و صلوات با صـداي بلند /تواشیح با صداي بلند 

 :  ذیلفرمایند علماي دین در مسائل  چه می
 ؟ با صداي بلند درست است یا نه خواندن دعا و صلوات بر رسول اهللا  -1
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ْ دۡ ٱ﴿: آیه  به با توجه   و خداوند متعال آیا تواشیح در وصف رسول اهللا  -2  َر�َُّ�مۡ  ُعوا
 ؟ درست است یا نه .]55األعراف: [ ﴾َيةً وَُخفۡ  تََ�ُّٗ� 

 اجلواب باسم ملـهم الصواب

 ،بادت است و اهمیت آن در قرآن و حدیث مفصالً بیان شده استدعا روح و مغز ع
  درباره دعا قاعده ،باشد نیز از اهم قربات است و نوعی دعا می صلوات بر رسول اهللا

کلی این است که اگر مخفی و آهسته انجام بگیرد افضل است و اگر گاهی از اوقات 
 . دن دعا، با صداي بلند، درست نیستجهراً انجام گرفت اشکـالی ندارد، ولی الزم قرار دا

 : کرده است  به روایت ابن مبارك و ابن جریر نقل »معانیـوح ال«عالمه آلوسی در ر

كـان اال همساً   م صـوت انما �سمع هلادلاعء و مسلمون �تهدون يفـكـان ال لقد «
ْ دۡ ٱ﴿:  ل � ر�هم وذلك انه تعاىل يقو�بينهم و انه و .]55[األعراف:  ﴾َيةً وَُخفۡ  تََ�ُّٗ�  َر�َُّ�مۡ  ُعوا

ٓ  ۥَر�َّهُ  نَاَدىٰ  إِذۡ ﴿ : سبحانه ذكر عبداً صاحلاً فرىض هل فعله فقال تعاىل مریم: [ ﴾٣ اَخفِيّٗ  ءً نَِدا

 ن ضعفاً. دعوة العالنية سبعو: ب� دعوة الرس و رواية عنه قال� و. ]3

�ُّ :  قال لقوم �هرون جاء من حديث اىب موىس االشعری انهو
َ
 ىلَعَ  اْرَ�ُعوا انلَّاُس  َها�

ْ�ُفِسُ�مْ 
َ
إِنَُّ�مْ  أ

َصمَّ  تَْدُعونَ  َما فَ
َ
ى إِنَّ  بَِص�اً  َسِميعاً  تَْدُعونَ  إِ�ََّما اَغئِباً  َوالَ  أ ِ

َّ
 تَْدُعونَ  اذل

قَْرُب 
َ
  أ

َ
َحِدُ�مْ  إِىل

َ
 ].138/8[ .»َراِحلَِتهِ  ُ�نُِق  ِمنْ  أ

 : کردن صدا بهتر است البته نزد بعضی از علماء با شرایط ذیل بلند
 خوف ریا نباشد. -1
 هدف ایجاد نشاط و دفع خواب باشد. -2
 مـنظور تـعلیم و آمـوزش باشد. -3
 باعث تـشویش مردم نگردد. -4

 فرماید: می »معانیـروح ال«عالمه آلوسی در 
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اجلهر  ياكن فـ ذا خيف ار�اء أوإأر� منه القول بتقديم االخفاء ىلع اجلهر فيما و «
�تقديم اجلهر ىلع االخفاء و مشتغل بعلم رشىع وأء  صل أو نائم أو قاری�شو�ش ىلع �و م

�ن فيه قصد تعلم جاهل أو �و ازالة وحشة عن مستوحش أو ذا خال عن ذلك وإفيما 
 ].140/8 :معاينـروح ال[ . »طرد �و نعاس أو كسل

نکه مشروط بر ای ،خواندن تواشیح و اشعار مدحیه با صداي بلند اشکالی ندارد  -2
 کسی نشود. باعث اذیت و آزار

 ب  علم بالصواأاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ق ه14/9/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 حکم شیر گوسفند حامله قبل از زائیدن

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 یز است یا خیر؟ ، نوشیدن شیرش جا ، قبل از زاییدن گوسفندي آبستن است

 اجلواب باسم ملـهم الصواب 

 .  نوشیدن شیر این گوسفند جائز است

 البحـر:  يفو

 كذا يف فتاوي 3/229 :البحر الرائق[ . » اللنب انٌمـا يتصـور من تصور منه الوالدة  «

 ].6/347 :حممودية

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه7/10/1419دار العلوم زاهدان زه علمیه  دار االفتاء حو
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، پـا گردن براي  دن مـوهاي دست از بین بر / ، حکم غسل و وضوء رنگ مژه
 زنان

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می
کنند، لذا وقتی وضوء  می ها را رنگ که مژه  نوعی آرایش بین زنان مروج است  -1

ها را باال  شود و این رنگ فقط مژه ا خیس میآنه بنشوند، اما  ها خیس نمی گیرند مژه می
 آیا براي وضوء اشکال دارد؟  ،شود برد و باعث زیبایی می می

براي زنان اشکال    بردن موهاي بدن مثل موهاي دست و پا و دیگر اعضاء  از بین  -2
 دارد؟ 

 الصواب   ملهم اجلواب باسم 

، حال اگر این رنگ  الزم است اند محدوده چهره داخل که در شستن تمام موهایی -1ج
 ولی اگر مانع نفوذ  از آن جایز نیست  شود استفاده ها وپوست می به مژه مانع از رسیدن آب

 . ها و پوست نشود استفاده آن جایز است آب به مژه

 : اهلندية يفو

�ب  الن من شعر اللحية ىلع أصل اذلقن واك �غسل شعر الشارب واحلاجب� وماو«
 كذا يف منابتـىل منابت الشعر اال أن ي�ون الشعـر قليًال تبدو منه الإء ماـايصال ال

 ].1/4 :اهلندية[ . » فتاوی قاضيخان

 اما انلابت عل اخلدين فيجب غسل ما دخل يفو» مسرتسل...ـاٌن ال « : قوهل « الرد: يفو

ىق اخلدين ب غسل الشعر اذلی يالذلا قال ابلدائع الصحيح أنه �دايرة دون الزائد عليها، و
 ].1/114 :محتارـرد ال[ . »ظاهر اذلقن الما اسرتسل من اللحية عندناو

 يف الرد: و

اكذن ورسة وشارب  مرة  ابلدن بال حرج من   ما ي�من  يفرض غسل و�ب أی  «
 .  »... حاجب الخو
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 الرد:  يفو

رد [ .»نيةمـكما يف ال  كـثف بـاالمجاع ان أی بـرشة وشـعراً و »حاجبوشارب و«قوهل:  «

 ].1/112 :محتارـال

 الرد:  ويف

 ].1/114 :محتارـرد ال[ . »هىل يابلدن أإوصوهل ماء وـمعترب يف مجيع ذلك نفوذ الـالو «

 اشکال ندارد و گردن   ، ، پا، بازوان بردن موهاي بدن مثل موهاي دست  از بین  -2ج 
 .  جایز است

امداد «کتاب خود  در 889در جواب سوال  /حضرت موالنا مفتی محمد شفیع

 :  چنین آورده است 985ص  »مفتنيـال

، در این مورد بعضی فقهاء به  تراشیدن موهاي مردان و ساق و غیر آن جایز است «

آمده  »االباحةاحلظر و«کتاب  اند مثالً: در عالمگیري و شامی و غیره در صراحت نوشته

 : است

 �.....و ايلنابيع كذا يف ، مخنٌثـبه بالشعر وجهه ما لم يـتشبأس بأخذ احلاجب� و ال «
 ].5/358 :اهلندية[ . »القنية ، كذا يف األدب كالظهر ترحلق شعر الصدر و

در فتاواي خویش به جواز آن تصریح  /کنگوهی  و در مورد موهاي ساق حضرت
بر تمام بدن خویش  : آنحضرت آورده است کریم اند، و بحواله حدیثی از نبی کرده

 :احسن الفتاوي ،483 ، تألیف رشیدیه:1/62 فتاوي رشیدیه:[ اند. ت نوره زدهبجز صور

  ].مفتنيـاللفظ الرتجم من امداد الو 8/76

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه26/11/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 اطالع وي بردارد  تواند به اندازه حق خود ازجنس ظالم بدون مظلوم می

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
کسی اخذ نـماید،  اگر شخصی باقدرت وجوهی را به زور و خالف شرع و قانون از

  توان آن شخص به قدر مطالبات و یا حقوق ضایع شده می  آیا با سرقت یا تصرف اموال
کند و پـولی را از  عملی می گرفت یا خیر؟ مانند اینکه دولت شخصی را وادار به انجام

 وي بگیرند و بـه او برنگردانند.

 اجلواب باسـم ملهم الصواب 

 .  توان گرفت از هر جنسی کـه باشد درست است ازه حق خود می به اند

 مختار:ـاالباحة من الدر الاحلظر و يفو

الدر [ . »هو االوسعذلی احلق أن يأخذ غ� جنس حقه وجوزه الشافعـي و ليس «

 ].5/300 :مختارـال

 : كتاب احلجر من الشامية  يفو

مقدىس عن جده االشقر عن ـرشح الك� نقًال عن العالمة ال : قال احلـموی يف تنبيه «
زمانهم  يكـان فـ خذ من خالف اجلنس: ان عدم اجلواز األ رشح القدوری لالخصب

ی مال اكن ال سيماً أخذ عند القدرة من الفتوی ايلوم ىلع جواز األمطاوعتهم احلقوق وـل
 ].5/105 :محتارـرد ال[ . » مداو متهم العقوقـىف ديارنا ل

 .  »ای عند الرضورة »عـند الـقدرة«:  قوهل :  مختار للعالمه الرافىعـ� حتر�ر الو«

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه28/11/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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  ثبوت تبرك جستن صحابه از آب دهان آنحضرت 
 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می

ان و حـتی هآب د یند: اصحاب رسول اهللا بعضی از علما و سخنرانان گـاهی می گو
آیا این گفته آن درست  ،مالیدند را گرفته و بر سر و صورت خود می بـلغم آنحضرت

 د.؟ لطفاً توضیح دهی است یا نه

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 .  ، این گفته آنان درست است و از اقوال صحابه ثابت است بله

 :  صحيح البخاری يفو

ْصَحاَب  يَْرُمُق  َجَعَل  ُعْرَوةَ  إِنَّ  ُ�مَّ «
َ
ِ  قَاَل .  بَِعيْنَيْهِ  انلَّىِبِّ  أ مَ  َما فََوا�َّ ِ  رَُسوُل  َ�نَخَّ  ا�َّ

َاَمةً 
ُ

�  
َّ
هُ  وَْجَههُ  بَِها فََدلََك  ِمنُْهمْ  رَُجلٍ  َكفِّ  ىِف  َوَ�َعْت  إِال َ كتاب  3/264 :بخاري[ .»وَِج�ْ

 ].2731 :مصاحلة مع اهل احلرب رقم احلديثـالرشوط: باب الرشوط يف اجلهاد وال

 : الفتح يفو

 كمنفصل واتلربـالشـعر الوفيه طهارة انلخامة و »بها وجهه وج�ه  كفدل« :قوهل«
ذلك اشارة  �الغوا يفذلك حبرض عروة ولعل الصحابة فعلوا لطاهرة وبفضالت الصاحل� ا

ىل الرد ىلع ما خشيه من فرارهم و�أنهم قالوا بلسان احلال من �ب امامه هذه إمنهم 
 :فتح الباري[ .» �سلمه لعدوهكيف يٌظن به انه يفر عـنه و  ظيم�عظمه هذا اتلعمـحبة وـال

5/691.[ 

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -ر خدا نظ
 .قه25/11/1419م زاهدان  زه علمیه دار العلو دار االفتاء حو
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 عید نوروز، چهارشنبه سوري و سیزده بدر

نظر فقهاء و علماء را درباره عید نوروز و خانه تکـانی بیان بفرمائید آیا مسافرت در 
 این ایـام در سیزده بدر و جــشن و دعوت و غیره جایز است یا خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 ؟  ي چیـست اول بـاید بدانیـم نوروز، سیزده بدر و چهارشنبه سور
که جشن ملی ایرانیان است و نوروز   ، روز اول فروردین نوروز: روز نو، عید اول سال

 یند.  گو سلطانی هم می
ه بهار گشت وگاه ب هاي قدیم در اول بهار نبود بلکه در فصل سال می نوروز در زمان

ق بفرمان جالل الدین ملکشاه  ه 471وگاه به تابستان وگـاه به زمستان می افتاد، در سـال 
کردند و نوروز را  ، حکیم عمر خیام و چند منجم دیگر تقویم جاللی را تنظیم  سلجوقی

 عمید)  فرهنگ ( در روز اول بهار یا نخستین برج حمل قرار دادند.
شود و مردم به  ایران برگزار می سیزدهم فروردین در  سیزده بدر: مراسمی که در روز

ها  روند و آن روز را به شادي و تفریح و با انواع بازي می خارج شهر و به باغ و صحرا
 ها را گذرانند و بـه اصطالح نحسی سیزده را بدر می کننـد و دختران دم بخت علف می

 سال نو شوهري پیدا کنند. کـه بختشان باز شود و در  زنند و با این نیت گره می
که هر سال در شب  ، جشن و شادمانی ایرانی : چهارشنبه سوري ارشنبه سوريهچ

جهند و  افروزند و از روي آن می گیرند و آتش می  چهارشنبه هفته آخر ماه اسفند می
هاي قدیم در ایـران  این جشـن از زمان» ، زردي من از تو سرخی تو از من «گویند:  می

 ].فرهنگ عمید [ شد. خوانده می»  سوري «بوده و در زمـان سـامانیان  متداول
اندازند و در آن هفت قسم  که در هنگام تحویل سال نو می اي هفت سین: سفره

، سنجد و  ، سماق ، سیب : سیر، سرکه خوردنی که حرف اول اسم آنها سین باشد از قبیل
 ].فرهنگ عمید [کنند.  ل می بزي تفاءگذارند و از آن سالمتی و سعادت و سر س سبزي می

مه هشود که عید نوروز و عید مهرگان و سیزده بدر،  بنابراین توضیحات دانسته می
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دو عید   اعیاد باستانی هستند و از اعیاد اسالمی مسلمانان نیستند و خداوند به مسلمانان
که خیر و صالح  که به تعظیم و بزرگداشت آن اقدام نمایند اند بزرگ اسالمی هدیه داده

باستانی بودن اصل این اعیاد،   -1آید:  میفات فوق اینطور برباشد. از تعری آنان در این می
اما اینکه عید نوروز در زمان سلجوقیان اول فروردین قرار داده شد، بدعت محسوب 

ْحَدَث  َمنْ «:  شود در حدیث آمده است می
َ
ْمِرنَا ىِف  أ

َ
بخاري يف [ .»رَدٌّ  وَ َ�هُ  ِ�يهِ  لَيَْس  َما َهَذا أ

 ].3242 :رقم احلديث :االقضية :مسلم، 2499: كتاب الصلح رقم احلديث

ها در معرض خطر تلف و  ها و مال ، قرار دادن جان در مسئله چهارشنبه سوري  -2
 : نقص عضو و اشتغال به چیزهاي بیهوده و بیفایده است و در حدیث شریف آمـده است

  إِْسالمِ  ُحْسِن  ِمنْ «
ْ
 .»َ�ْعِنيهِ  ال َما تَْرُكهُ  َمْرءِ ال

اگر انسان مانند زرتشتیان معتقد به تأثیر آتش در تدبیر امور از جمله بهبودي و   -3
. تغییر رنگ و دفع آفات زردي و غیره باشد، قطعاً این اعتقاد غلط است  بهروزي و شادابی

ورت گیرد از لحاظ و یا اینکه این مراسـم بقصد تعظیم و تقدیس آتش چون زرتشتیان ص
 .  اعـتقادي خـطرناك است

در مسئله سیزده بدر، تمام ایام سال در حق مسلمانان مبارك و خوشبختی است و   -4
کائنات ندارند، بلکه مؤثر  ایام هیچ تأثیري بذاته مستقالً در حوادث و وقایع جهان و

 ده انددر حق منکران وباشد و اگر ایام ناخوش بو بالذات و مستقل اهللا تبارك و تعالی می
 روزها عذاب نازل شده است و در سیزده بدر علف که بر آنان در آن  کافران بوده است

گره زدن و گشـادگی و فرج در مسئله به خانه بخت رفتن و خوشبخت شدن اصالً  
تأثیر است و اعتقاد به آن عدم تفویض امور به اهللا است و در حدیث شریف آمده  بی

 : است

نَّ َواعْ  «
َ
َصابََك  لَْم أ

َ
كَ  َوَما يِلُْخِطَئَك  يَُ�نْ  لَمْ  َما أ

َ
ْخَطأ

َ
نَّ  َواْعلَمْ  يِلُِصيبََك  يَُ�نْ  لَمْ  أ

َ
 أ

ةَ  مَّ
ُ
نْ  ىلَعَ  اْجتََمُعوا لَوِ  األ

َ
  َ�نَْفُعوكَ  لَمْ  َ�نَْفُعوكَ  أ

َّ
ءٍ  إِال ُ  َكتَبَهُ  قَدْ  �ىَِشْ نْ  ىلَعَ  اْجتََمُعوا َولَوِ  لََك  ا�َّ

َ
 أ

وكَ  وكَ  لَمْ  يرَُضُّ   يرَُضُّ
َّ
ءٍ  إِال ُ  َكتَبَهُ  قَدْ  �ىَِشْ  .  » َعلَيَْك  ا�َّ
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، فقهاء و علماء در کتب خویش احکام تندي را در مورد این ایام  این مسائلبنابر
هایی داده شود یا تبریک  ، هدیه ه بدون قصد تعظیم و تقدیسانـد پس اگـر امروز نـوشته

 باشد. شود، بدلیل مشابهت نامناسب می یافته نمیبه عنوان سال نوگفته شود چون علت 
گیرد  گذارها در روزهاي غیر از این ایام صورت گشت و ها و تفریح و و اگر این هدیه

 باشد. بهتر و بدور از شبه و مشابهت با بنیانگذاران چنین اعیاد باستانی می

عده لكيال �فعله قبله أو بخاصة و ال يفعل ذلك ىف ذلك ايلومو ل�ن ينبىغ ان  «

، 8/487 :البحر الرائق[ . »ِمنُْهمْ  َ�ُهوَ  بَِقْومٍ  �ََشبَّهَ  َمنْ :  قد قالالقوم و كي�ون �شبيهاً اوئل

 ].6/446 :اهلندية ،5/532 :مختارـالدر ال

حوال الظهار الفرح مثل هذا األ أو� للمسلم� ان ال يوافقهم ىلعو «الرد:  يفو

 ].71 :عزيز الفتاوي ،5/532 :محتارـرد ال[  . »الرسورو

کشور  غیر مسلمانان ساکن در و اجابت دعوت دیگر اقوام و ملل حتی اهل ذمه (
شرع اسالم جایز است و آنها را دعوت دادن از مروت و جوانمردي بشمار  ) دراسالمی

 رود. می

 عـلم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 28/12/1377دان دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاه

 جویدن آدامس به هنگام تالوت

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
گویند کـه  ها مـی ؟ بـعضی آیـا جویدن آدامس به وقت تالوت قرآن مجید خراب است

 د.  جو هاي کالم اهللا را می حرف گـویا

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

، باید  روه و خالف ادب قرآن مجید استاین کار او به هنگام تالوت قـرآن مجید مک
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 . این درست نیست»  گویا جویدن حروف قرآن است «گویند:  ترك شود ولی این می

 :  فی اهلنديةو

 :اهلندية[ .»ة اكن ال يمنعه عن القراء  انو��ره أن يص� و� فيه دراهم أو دنان� و«

1/108.[ 

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه2/12/1419ار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان د

 تخمک بر) زنان هاي فالوپ ( بستن لوله

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
اي فـالوپ از نـظر شـریعت اشکـالی داد؟ ه آیا جلوگیري زنان بوسیله بستن لوله

. لطـفاً  ز جنازه صحیح نیستگناه است و بر زن نما  اند این نوع جلوگیري ها گفته بـعضی
 جـواب را مدلل بنو یسید. 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

اگر خانـم قدرت و توان حاملگـی را به خاطر ضعف جسمانی اصالً ندارد، یا دکــتر 
که حامله شدن براي شما خطر جان یا براي   گفته است متخصص ماهر و مـسلمانی به او

در آن صورت  ،ضو و یا بروز بیماري دیگـري داردان خطر جـانی و یا نقص ع فرزند
هاي  کـه براي نجات خود و فرزندش به صورت دائم لوله  ضرورتاً براي او جایز است

 فالوپ خود را ببندد. 
م حـامله نشود و فواصل حاملگی را هلی اگر به خـاطر این باشد که، پشت سر  و

ا درست تربیت کند یا از لحاظ جسـمانی و تنظیم و به تاخیر اندازد تا بتواند فرزند خود ر
، با رضایت شوهر بـطور موقت تـا مدت  بـدنی در حــال حـاضر ضعیف و ناتوان است

ن جلوگیري کند ولی بدون عذرهاي باال  تواند از حامله شد محدودي نه براي همیشه می
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ي خود را ببندد  ها تواند لـوله تحصیل مـال نمی یا براي نگهداشتن و حفظ زیبائی خود یا
 .  و ناجایز است

 الكو�ت يدورتـه اخلـامسة فـ قرر �مع الفقه االسال� اتلابع للمؤتمر االسال� يف«
 : �شأن تنظيم النسل ما ي� 1409لی  وجمادي األ 1-6

)  االعقام (مرأة وهو مـا يــعرف بـالرجل أو ال �رم استئصال القدرة ىلع اال�اب يف 
 موقٌت يفـ، �وز اتلح�م ال ىل ذلك رضورة بمعاي�ها الرشعيةإا لم تدع ) م اتلعقيم أو (

ذا دعت إ،  مٌدة مـعينة مـن الزمانـ، أو ايقافه ل مباعدة ب� فرتات احلملـاال�اب بقصد ال
 حبسب تقدير الزوج� عن �شاور بينإ

ً
تراض �رشط أن ال هما ويله حاجة معتربة رشاع

الوسيلة مشـروعة و أن ال ي�ون فيها عدوان ىلع محل يرتتب ىلع ذلك رضر و أن ت�ون 
 ].1/390: كذا يف: جديد فقهي مباحث 9/555 :دلتهأالفقه االسالمي و [ .». واهللا اعلم قائم

اینگونه کنترل حاملگی براي مرد و زن کـه نیروي تولید و تناسل را بطور دائم و براي 
سالمی بوده و بر نـاجائز بـودن آن همیشه از بین ببرد مطابق قـرآن و سنت روش غیر ا

 ].خلالد سيف اهللا رمحاين 1/164 :جديد الفقهي مسائل[ مگی اتـفاق نظر دارند.ه

، خواندن نماز جنازه درست است و این  : بر چنین زنی اما در مورد خواندن نماز جنازه
 شود.  عمل مانع خواندن نماز جنازه نمی

 علم بالصوابأاهللا و

 -هللا عنهعفا ا -خدا نظر 
 ق.ه3/12/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 هاي حفظ قرآن مجید  حضور دختران در کالس

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل می چه
 ؟  تواند به شعبه حفظ برود یا نه دختري به سن بلوغ رسیده است آیا می

 اجلـواب باسم ملـهم الصواب 
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که در خانه اسباب تحصیل و  س درس و حفظ برود در صورتیکال  تواند به ، می بله
 ،توانست درس بخواند م نباشد اما اگر در خانه اسباب فراهم بود و میهیادگیري فرا

 تواند به بـیرون خانه برود.  نمی

من مـجلس العلم اال نلازلة امتنع زوجها من ل و وهل منعها من الغز « الدر: يفو

 .»سؤاهلا

ن الغـزل فان لم تقع هلا نازلة قوهل م معطوف ىلع» �لس العم  منو « : هلقو «الرد:  يفو

كـان الزوج �فظ ذلك و�علمها هل   الصالة انادت اخلروج تلعلم مسائل الوضوء وأرو
 ].4/195 :البحر الرائق ،2/722 :محتارـرد ال[ . ». حبر و� أن يأذن هل احياناً اال فاألمنعـها و

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه1/12/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 تعیین جا در مسجد 

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 ؟  کـردن جا درست است یا نه گرفتن جا در مسجد براي نشستن و یا تعیین  آیا

 اجلواب باسم ملـهم الصواب 

، براي  کسی منتظر اقامه نماز است درست نیست اما اگرکردن جا در مسجد   تعیین
تواند چادري در  شود و نیت برگشتن دارد، می وضو یـا عذر دیگري از مسجد خارج می

 جـاي خویش گذاشته و دوباره همانجا برگردد.

  و فی الدر:

 .» ليس هل ازعـاج غ�ه منهختصيص ماكن نلفسه و «
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 الرد: يفو

أي ألنه إذا اعتاده »: القنية«ألنَّه �ّل باخلشوع، كذا يف  »نلفسهوختصيص ماكن «قوهل: «
وليس «ثم صَ�ّ يف غ�ه يبىق باهل مشغوًال باألول، خبالف ما إذا لم يألف ماكناً معيناً. قوهل: 

هل يف الَمْسجد موضع مع� يواظب عليه، وقد شغله غ�ه. قال »: القنية«قال يف  »هل الخ
 ألحد، حبر عن  هه، وليس هل ذلك عندنا ااألوزايع: هل أن يزعج

ً
أي ألَنّ الَمْسِجَد ليس ملاك

 .»انِلّهاية«
قلت: و�نبيغ تقييده بما إذا لم يقم عنه ىلع نية العود بال مهلة، كما لو قام للوضوء مثًال، 

 ].1/662 :محتارـرد ال[ . »وال سيما إذا وضع فيه ثو�ه تلحقق سبق يده تأمل

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه3/12/1419دار االفتاء حوزه علمـیه دار العلوم زاهدان 

 )  ، موتور و اسب سواري ، ماشین دوچرخه اي زنان ( رانندگـی بر

 :  فرمـایند علماي دین در مسئله ذیل چه می

الفـروج  لعـن اهللا«  :که  ایـم ، ما این حدیث را شنیده آیا رانندگی براي زنان مجاز است

م در بـر ه، آیا این حدیث رانندگی زنان را  ولی برایمان واضح نیست » عــ� الرسوج
 گیرد چـون رانندگـی ماشین با اسب سواري و موتورسواري فرق دارد. مـی

شمارد یا اینکه اسب  و آیا این حدیث اصالً اسب سواري براي زنان را مردود می
 م متفاوتند.هحدیث است چون این دو با سواري روي اسب بدوي زین مورد نظر 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

بود  حدیث نیست و اصلی ندارد و اگر حدیث هم می .» لعن اهللا الفروج ىلع الرسوج «
شد و رانندگی براي زنان در صورت نیاز با ستر  شامل رانندگی ماشین براي زنان نمی

 کامل باشد جـایز است. 
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که اگر براي تلهی و خوشی و بدون عذر   ست بخاطر اینستآنچه در کتب فقه آمده ا
دینی و دنیوي باشد مناسب نیست چون بدن آنها در تماس با زین اسب و دوچرخه و 

 موتور خواهد بود و ممکن است سبب تحریک جنسی شود.
، مسافرت و....) یا نیاز  ، حج جهاد، طلب علـم ولی اگر براي عذر و یا نیاز دینی (

 .  شد از این دایره خارج استدنیوي با

 مختــار: ـالدر ال يفو

و مقصد أ، هذا لو للتل� ولو حلاجة غزو أو حٌج  ال تر�ب مسلمة ىلع رسج للحديث «
 . » دي� أو دنيوی البٌد منه فال بأس به

 الرد: يفو

مد� عن ـ، ل�ن نقل ال ، ذخ�ه هو لعن اهللا الفروج ىلع الرسوجو» للحديث«:  قوهل «
أی �رشط ان  » ولوحلاجة عـزو الخ«:  قوهل .  يع� بهذا اللفظ ههل د الطيٌب أنه ال أصل  ىبأ

كسفر لصلة رحم   »أو مقصـد دي�«:  قوهل مع زوج أو �رم  ت�ون متسرتة و أن ت�ون 
 ].5/300 :محتارـرد ال[ . » ط

 علـم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه4/12/1419دار العلوم زاهدان  دار االفتاء حوزه علمیه

 مسئله ابروان زنان 

 : فرمایند عـلماي دین در مسئله ذیل چه مـی
بدون حالت دادن آنها، آیا اشکال شرعی دارد یا خیر؟ زیرا ما   ي زنان گرفتن ابروها

کنند کـه زیبایی شما به ابـروهاي  هران ما، ما را اجبار می ایم که حرام است ولی شو شنیده
 ترسیـم هاي ما زنان اصالح بشود و ما می ایـن شوهران دوست دارند که ابرو ماست وش
بیند)  که ابروهاي ما اصالح شود نامحرم ما را نمی در صورتی ( ،ران شودهمانی شو کـه نافر 
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 ، شوهران ما مرنحرف شوند.  و ممکن است در صورت نگرفتن ابروان ما زنان

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که زیاد در آن  ابروان از حالت طبیعی خارج شوند گرفتن آنها درست است بشرطیاگر 
مبالغه نشود و مدپرستی قرار نگـیرد و مشابهت با زنان فـاجره نگـردد و بـراي اصـالح 

آید  میانکه از حدیث بر، چن اي نروند و علت تحریم نمص آنها نزد رنـان آرایشگر حرفه
 .  تغییر خلق اهللا -2، بر اثر کندن موها.  ایذاء -1:  دو چیز عنوان شـده است

 :  دلیل اول

متنّمصه � الىت تأمر من ـال� الىت تنتف الشعر من وجهها، و بوداود: انلامصةأقال  «
 ].5/119 :النهاية البن اثري[ . »يفعل ذلك بها

 : لی ان من النامص ايذاءإمشرياً   -کویته  ط 5/164 حتارمـو فی ردال

 .  »مناص من االيذاءـنتفه بال يفما ـل «
 : دلیل دوم

:  احلديث بخاری برشح العسقالنی[.  »ات خلق اهللا مغٌ� ـال «:  در حدیث آمده است

:  ، ترمذي127، 8/126:  النسائی 227، 11/225 :داود معبود رشح سنن ابیـعون ال، 10/377

مخدوش شدن  باعث  چون امکان دارد نتف در پوست انسان اثر بگذارد و]. 68، 1/67
را چون  آن پذیرد، یا اینکه موهاي ابرو را طوري بزداید و و تغییر صورت می چهره شود

 گیرد.  می  کند باز هم تغییر صورت خط باریکی 
تمام علماي احناف انفاق دارند که اگر ابرو ان پرپشت و پر مو باشند و از حالت 

کرد و آنها را به حـالت طـبیعی   باریک توان آنها را چید و شان زاید باشند می طبیعی

 : در مورد مـردان آمده است »مختـارـرد ال«برگرداند حتی در 

شعر وجهه ما لم �شبه وال باس بأخذ احلاجب� و :  مضمراتـاتلتارخانية عن ال و يف «
، 8/76 :كذا يف احسن الفتاوي 5/264 :محتارـرد ال[ . » مجتىبـال ومثله يف همخنث أـال
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 ].5/358 :نديةاهل

زیرا  ،در حق مردان وقتی چنین جواز دارد در حق زنان بطریق اولی باید جایز باشد
 . زینت و آرایش در حق زنان مطلوب و پسندیده است

 محتار:ـال رد كام يف

نتفه  يله ملا يفإن الز�نة للنساء مطللو�ة للتحس� اال ان �مل ىلع ما الرضورة أل «
 ].8/76 :كذا يف احسن الفتاويط کویته 5/265[ .» مناص من االيذاءـبال

نمص و  «بدون »  حف « با  جواز زدودن موهاي پیشانی قائل به لو حضرت عائشه
 باشند.  می»  نتف

 : فتح الباری رشح صحيح البخاری نص ما يف كليإو

مؤمن� ـعــا�شة أم ال ىب اسحق عن امرأته دخلت ىلعأخرج الطربی من طر�ق أوقد  «
مرأة حتف ـ: ال فقالت -شابة يعجبها اجلمال  -اسحاق  اهللا عنها و�نت امرأة ابـىرىض 

 .  : أميـطى عنك االذی مـا اسـتطعتلجبينها لزوجها، فقالت اع�شة

حٌفه �ٌفه  البن منظور: »  لسان العرب « ، جاء يف موســىـهو ازالة الشعر بال»  احلٌف  «و
لسان [ . »تقرشهموىس وـحفافاً تز�ل عنه الشـعر بالحٌفاً ومرأة حتٌف وجهها ـ، و ال حٌفاً قرشه

 ].10/396 :العرب

که مطلقاً زدودن موهاي پیشانی و چهره مـمنـوع و حـرام نـیست  شود پس معلوم می
 . ، درست نیسـت ، پس آنچه نمص است و باعث ایذاء بود هم نباید جایز می»  حف «وگرنه 

 : مسلمـلبيت الاحكام املرأة وأ مفصل يفـفی الو

احللق، ) وابـاحة احلـف و٤/١٩٥:  ملهمـت�ملة فتح ال كما يف فقالوا حبرمة انلتف ( «
ر�ما أحلق أذی أو رضراً بوجه �ل الشعر من جذوره أو من اصوهل وباعتبار أن انلتف يز

 ال يلحقانحللق ال يز يالن الشعرمن أصوهل وجذوره واواثراً فيه بينما احلٌف  كمرأة وترـال
جتمـًال احلٌف واحللق تزٌ�ناً و كما ان يف  اً  اكن فيه اثر ال يرتمرأة أذًی وال رضراً وـبوجه ال
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 ].3/385 :مسلمـالبيت المرأة وـحكام الأمفصل يف ـال[ .»للمرأة لزوجها دون أذًی يلحقها

 نویسد: القاري می ةو عالمه بدرالدین عینی در عمد

 عمدة[ . »حتسن الوجه للزوج و�ذا أخذ الشعر منهو تمنع االدو�ة الىت تز�ل اللكف الو «

 ].2/193 :القاري

 نویسد: می /و عالمه ابن جوزي

��ون حديث ، و لشعر من الوجه للتحس� للزوجأخذ ا -كذلك �وز  یأ -و�ذالك «
 قد -ی انلمص أو انلماصأ-: اما ان ي�ون ذلك  االول�انلامصة �موًال ىلع أحد الوجه� 

جاء فيه لعن انلامصات  يی باحلديث اذلأ -مصودات به ـاجرات في�ٌن الاكن شعار الف
 ].341ص :احكام النساء[ .» أو ان ي�ون مفعوًال للتدليس ىلع رجل

 : کتاب احکام النساء آورده است در / و عالمه ابن جوزي

مـرأة الشـعر مـن ـ: اذا أخذت ال االنـماىط كمبارـقال شيخنا عبدالوهاب بن ال «
ن يراها، ألن فيـه  ذا فعلته قبل اإانما تذٌم ا فال بأس به وا ألجل زوجها بعد رؤ�ته اياههوجه

 ].10/378 :حكام النساءأ[ . »فتح ابلاری عن بعض احلنابـلة كما يف تدليساً 

کوتاه کردن آنها به اجازه شـوهر و تزیین  شان و پس برگرداندن ابروان به حالت طبیعی
 .  ها را از بین نبرد و آنها را مثل خط باریک نکند، جایز استبراي او بشرطیکه کل آن

مقصـود بازالة الشعر ـالكما بينا و  مرأةـان انلمص هو ازالة الشعر من الوجه ال « -1

قٌص ما طال من شعر احلاجب� يبىق من الشعر، فالقٌص  ، بينما يف ء دون أن يبىق منه ش�
 .» زالةإمن تلقصـر هل ال 

� انلامصة � اتلو»  سننه « الة شعر احلاجب�، فقال يف بالز» انلمص «ودارد فرس اب« -2

 :معبود رشح ابو داودـعون ال[ . »اهمنتمصة � معمول بـال، و قٌه تنقش احلاجب خحىت تر

11/228.[ 
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:  منقاش فقد جاء ىف لسـان العـربـأی خترج شعره بال »تنقش احلاجب «مع� و«
) يـقتىض انـها تـنقش جانىب  حىٌت تـرقه داود ( و قول اىب الـنقش: انلتف باملنقاش

 .  » احلاجب حىت يرق

از  يله احلنابلة من جوإما قلناه يم�ن أن ي�ون مستنده القياس ىلع ما ذهب  «  -3

ان لم ي�ن من اصوهل اكملة لشعر الوجه و ايله ازالة  ، وما يؤدی و حلقهأمرأة ـحٌف وجه ال
 . »ء من طوهل مع بقائه أو� باجلواز بقٌص ش�فيقرص شعر احلاجب� 

اكن فيه هذا  ء من الشعر الطو�ل للحاجب� تغييـر خللق اهللا ولو قٌص ش� ليس يف « -4

اتلحلل من احلٌج  مرأة يفـ، أو تقص� شعر ال ما جاز تقص� أو حلق شعر الرجلـمع� لـال
 .».... وقـات العـادية الخاأل يـما جاز ان يقرص الرجل شعره أو يـحلقه فـلأو العمرة و

،  اكن مقرون� ذاإما ترقيق احلاجب� بنتفـهما أو نتف جوانبهما أو ازالة ما بينهما أ«
 .» و من� عنههوم انلـمص وهمف ن ذلك يدخل يفما، أله �شمل�ن انلفلك ذلك ال �وز أل

 ].387-3/388 :مفصلـال[

ارض حٌف احلاجب� حٌفاً شديداً حىت قد شاع ب� الكث�ات من �ساء الـوقت احلو«
ا ليس هكأنـ  اليبىق من شعر احلاجب� سوی ما �شبه اخلط� الرقيق� األسودين حىت

 ، فهل �وز ذلك؟ حباجب�
 . » مـن� عنهـتـغي� خلق اهللا ال «مـفهوم  ي، ألنه يدخل فـ ال نری جوازه : « اجلوابو

 ].8/75 :حسن الفتاويأكذا يف [

: بأننا قد ذكرنا من قبل ان حٌف الوجه جائز ىلع  االعرتاضل ىلع وجه السؤال ووقد يقا«
انـنا رٌجحنا هذا اجلواز فلما ذا ال و لفيه خرب عن اع�شةيله بعض العلماء وإما ذهب 

 يضاً حٌف احلاجب�؟أ�وز 
 اليز�ل معالم ن حف الوجهـف احلـاجب� ألوجود الفرق ب� حٌف الوجه و  : » اجلوابو

. أما حٌف  مرأةـ�ظهرها فيكون احلف بم�لة ازالة الشوائب عـن وجه الالوجه بل يربزها و
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،  أبدهلما خبط� اسودين رفيع�، بل و�أنٌه قد أزاهلما و اجب�احلاجب� فهو أخىف معالم احل
 .» ، فال �وز هذا احلٌف  من� عنهـال»  تـغي� خلق اهللا «مفهوم  فيدخل هذا احلٌف يف

 ].3/401 :مفصلـال[

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ق.ه4/12/1419دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 حکم پسر خواندگی 

 :  فـرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
هایش را  در منطقه ما رائج است کـه کسی کـه فرزندي ندارد نوزاد یکـی از فامیل

کنند.  کار می گیرد، پدر و مادر اصلی نوزاد با رضایت خاطر اقدام به این می بعنوان فـرزند
 ؟ پسر خواندگی از نظر شرع متین اسالم چگونه است

اظهار حقیقت و مطلع کـردن آن فرزند از واقعیت امر، پس از اینکه به سن رشد و 
 ؟  بـلوغ رسـیده چگونه است

که چه احکامی بر این مسئله مرتب  یسیدبا دالئل مبسوط از مراجع فقهی بنو  لطفاً
 شود؟  می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

کوچک دیگران را براي خود پرورش   هاي که بچه یکی از رسوم جاهلیت این بود
آغاز  در دانستند و تمام حقوق شریک می دادند و آن را مثل فرزند واقعی قرار داده در می

 اهداء نمود و زید بن حارثه به آنحضرتبرده خود را بنام  باسالم حضرت خدیجه
خواندند تا اینکه  او را فرزند خود قرار داده و مردم وي را زید بن محمد می آنحضرت

 فرماید: یآیـه چـهارم سوره احزاب نازل شدکه خداوند متعال م
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دۡ  َجَعَل  َوَما﴿
َ
ٓ أ �ۡ  َءُ�مۡ ِ�َيا

َ
� ٓ ٰ  َءُ�مۚۡ َنا فۡ  لُُ�مقَوۡ  لُِ�مۡ َ�

َ
ٰ بِأ ُ ٱوَ  هُِ�ۡمۖ َ�  َوُهوَ  قَّ �َۡ ٱ َ�ُقوُل  �َّ

بِيَل ٱ ِديَ�هۡ  ٓ � ُعوُهمۡ دۡ ٱ ٤ لسَّ قۡ  ُهوَ  �ِِهمۡ بَا
َ
ِۚ ٱ ِعندَ  َسُط أ  .]5-4[األحزاب:  ﴾�َّ

 شد و او را زید بن حارثه پس از نزول آیه فوق دیگر زید، زید بن محمد خوانده نمی
 خواندند. می

آیه فوق  تا زمان نزول «فرمودند:  می که  روایت شده است در روایتی ازسیدنا عمر
 . » خواندیم حضرت زید را زید بن مـحمد می

فرماید:  در احکام القرآن چنین می /  محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان  عالمه مفتی

ال يرث عنه اث و م�ـحاكم باالبن فال �ستحق الاأل متب� ال يلحق يفـال: ان ادليع و اثلا� «
 ال عكسه.ك الـمدىع وىلع ذل العدة حليلته بعد الطالق ومدىع وال �رم ـال

. و�ذلك ال �وز  النسب خبالف االخوة ابلنوة ال �وز اال يف: ان اطالق االبوة و اثلالث
، وقد ن� اهللا سبحانه  ىبأبيه، أل الرجل لودل غ�ه اب�، و�ذا ان يقول الرجل لغ�  ن يقوأ
ٓ � ُعوُهمۡ دۡ ٱ﴿ : هذه اآلية نوة يفبيه ابنه بابلـأتعاىل عن داعء غ� و ئمة روی األو ﴾ �ِِهمۡ بَا
: ماكنا ندعوا ز�د بن حارثة اال ز�د  قال بان ابن عمر »ابلخاری و مسلم والرتمذی «

ٓ � ُعوُهمۡ دۡ ٱ ﴿ : بن �مد حىت نزلت قۡ  ُهوَ  �ِِهمۡ بَا
َ
ِ ٱ ِعندَ  َسُط أ َّ�﴾   

بيه أ�علم انه غ� ه وبيأىل غ� إل من ادىع بيه باالب فقاأداعء غ�  حرم رسو ل اهللاو
بـوة ىلع طر�ق اداعء اجلاهلـية و االأاكن داعئه بابلنوة  ذاإلكه  ......هذا فاجلنة عليه حرام

االجتناب عنه افضل ار الشفقة فال باس به وهاظمحض اتلحن وـذااكن لإاما ومعتقداتها و
 . ماكن صورة انل�ـل

بيه أظاهر اآلية حرمة تعمد اال�سان لغ� معا� وـوح الر ذللك ما قال اآللوىس يفو
ذا لم إ امااجلاهلية دعوة و اكن يف ي اكنت ادلعوة ىلع الوجه اذل ذاإلعل ذلك فيما و

ل الكب� للصغ� ىلع سبيل اتلحنن و الشفقة يا اب� و كث�اً ما  كـما اذا يقو كذلك  ت�ن
ان صح : ابلنوة و اویفاىج ىلع تفس� ابليضحواىش اخل �دم احلرمة وع يقع ذلك فاظاهر

 . انت� انل� للت��هة ل�ن ن� عنها للتشبه بال�فرة واكالخو فيه اتلأو�ل
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اء من هبيه قد عده الفقأىل غ� إ) ان االنتماء  مصنفـی الأ(  قال العبد الضعفو
الوعيد الشديد والزواجر وقد ورد فيه اللعنة  ين حجر اهليث� فـبكما ذكره الشيخ ا الكبائر

اكن ىلع  ، انلـ� مـقصور فيما ؟ نعم : انه ن� ت��ه ، فكيف يقال حاديث الصحيحةاأل يف
محض ـمـا لم ي�ن كذلك بل اكن لىل ابـوة وإطر�ق اجلاهلية من اداعء ابلنوة أو االنتماء 

� انل هو ايضاً ال يبعد ان ي�ره ت��هاً دلخوهل يفالشفقة واتلحن فليس بداخل فيه و
 :حزابمبحث تقسري سورة األ حكام القرآن للتهانوی يفآ[ .» علمأاهللا صورة و

 ]. ط باکستان3/291،292

 مبحث آخر: قال يفو

 :حكام القرآن للتهانويأ[ . » اثلالث ان ابلنوة من جهة اتلب� ال تمنع جواز انلاكح «

3/355.[ 
ندگی در هیچ حکمی از کـه فرزند خوا شود لذا با توجه به آنچه نوشته شد عرض می

این از پدر خوانده خود ارث فرزند واقعی و حقیقی نیست بنابر احکــام شرعی مثل
فرد اجنبی   باید از او همچون گیرد، زنها  برد و بـه پدر خوانده از او چیزي تعلق نمی نمی

کنند و اگر ازدواج نمود و بعد همسرش را طالق داد همسرش براي پدر خوانده  حجاب  
تواند با او  حالل است و نیز اگر پدر خوانده همسرش را طالق داد فرزند خوانده می او

 ازدواج نماید. 

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 .قه6/12/1419م زاهدان  دار االفتاء حوزه علمیه دار العلو

 استفاده الکل در داروها و عطر و غیره و مواد خام آن   حکم

 : یند علماي دین در مسئله ذیلفرما چه می
؟ بعنوان مثال اگر در داروها،  حکم الکل از دیدگاه شریعت شریعت اسالمی چـیست
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 ؟ بریزد حکم آن چیست  لباس یا بدن عطر و ادکلن وجود داشته باشد یا اینکه بر

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

، جو،  ، چوب ، شراب شود بطور مثال از انگور، خرما الکل از اشیاء زیادي تهیه می
 ها، حبوبات و.... ، تفاله ، جوهر گوگرد، سولفات ، نمک عـسل، آب آناناس

و استفاده از آن به اتفاق   شود معامله می حال اگر الکل از انگور خام وخرما درست
،  دو تهیه شود جهت مقاصد مشروع در صنائع شیمیایی  درست نیست ولی اگر از غیر این

 . جایز است  نظر فقهی احناف  و صنعتی استفاده ازآن طبق ، داروي پـزشکی

 ملهمـال  فتح ةتكمل[عثـمانی مدظله در جلد اول   حضرت عالمه مفتی محمد تقی

 : برطانیا آورده است که ]معارفـال ةدائر[کتاب ، از به نقل] 1/551: 

:  اساسی الکل مواد که از  ها یافتم کتاب جدولی از مواد اساسی منبع تهیه الکل  در این «
، را نام برده  جوهر گوگرد، سولفات  ، آب آناناس ها، جو، ، شیره انگور و خرما، دانه عسل
 . » و نامی از انگور و خرما ذکر نکرده است  است

 608غیره در جلد سوم تکمله ص نجاست مشروبات و  ، حکم بعد از توضیح و نیز
که امروزه ابتالي عام  alcoholsنشه کننده هاي  با این توضیح حکم الکل «نویسد:  می

ها در ترکیب و ساخت بسیاري از داروها،  شود زیرا از این الکل اند واضح می گـردیده
ها از انگور و  ) اگر این الکل حال شود ( هاي ترکیبی دیگر استفاده می عطرها و فراورده

ان وجود ندارد و اگر از ش یچ راهی براي حالل بودن و پاکیهشوند  خرماي خام تهیه مـی
کـه بــه  شوند براي تهیه دارو و اغراض مباح دیگـر بشــرطی غیر انگور و خرما تهیه می

سهل است چون با  /مطابق مـذهب امـام ابوحنیفه حـد اسکار نـرسند حکــم آنها
ه بـه نجاست آنها حکـم /شوند و بنا به قول امـام ابـوحنیفه موارد دیگر ترکیب می

 ود.ش نمی
شوند از انگور و  که امروزه در داروها، عطرها و غیره بکار برده می هایی و بیشتر الکل
شود  ها یا نفت و غیره تهیه می تفاله ، ، پوسته گردند، بلکه از حبوبات خرما تهیه نمی
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که در باال ذکر شد) پس در  کردیم ( ذکر 1/551:  کتاب البیوع »بـاب بـيع اخلمر «چـنانکه در 

وجود دارد. واهللا سبحانه  /گنجایش عمل به قول امام ابوحنیفه  ، ت ابتالي عامصور

 ].كتاب االرشبة  8/484 2/95 :كذا يف احسن الفتاوي 3/608 :ملهمـتكمله فتح ال[ . » اعلم

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ش.ه21/1/1378دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 غ کردن اعضاي بدن دا

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
، بسبب رفع درد و مریضی آیا جایز است  ، میخ و غیره کردن اعضاي بدن با سوزن  داغ

 یا خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

انـد:  نوشته »ملهمـفتح ال ةتكمل«حضرت مفتی محمد تقی عثمانی مد ظله العالی در 

» کردن بر دو نوع است داغ»  کـی  : 
 .  داغ کردن فرد تندرست براي جلوگیري از مریض شدن  -1
 .  کردن زخم فاسد و عضو، بعد از قطع  داغ  -2

، امام بخاري از  ، بدلیل ورود احادیث نهی در این زمینه صورت اول ممنوع است

ْ�َ� «فرمودند:  که رسول اکرم  آورده است بحضرت ابن عباس
َ
مَّ  َوأ

ُ
ىَكِّ  َعِن  ىِت أ

ْ
 .»ال

 اند: آورده و در ترمذي و ابوداود از طریق عمـران بن حصین

نَّ «
َ
ِ  رَُسوَل  أ ىَكِّ  َعِن  َ�َ�  ا�َّ

ْ
تََو�ْنَا فَاْ�تُِلينَا قَاَل . ال

ْ
فْلَْحنَا َ�َما فَاك

َ
َْحنَا َوالَ  أ ْ�

َ
قال و[ .»أ

 .   ]: هذا حديث حسن صحيح الرتمذی
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 : ي آورده است که و طبرانی از سعد الظفر

: جممع الزوائد ذكره اهليثمی يف[ .»: أ�ره رشب احلميم قالن� عن الىٌك و  أن انلىب «

 .] قال رجاله رجال صحيحو 4/97

م ه، و آن  اما صورت دوم جایز است بشرط تجویز طبیب و یا فرد مجرٌب و حکیم

ىَبٌّ  ُرِ�َ «کند:  میت مفید باشد. امام مسلم از جابر بن عبداهللا رضی اهللا عنه روای
ُ
 يَْومَ  أ

ْحَزاِب 
َ
َحِلهِ  ىلَعَ  األ

ْ
�

َ
ِ  رَُسوُل  فََكَواهُ  أ  ].5703 : رقم احلديث[. »ا�َّ

 : که  آمده است  5704و باز در حدیث شماره 

، ثـم رمت فحسـمه  بيده بـمشقص ، قال فحسمه انلىب أ�حله ر� سعد بن معاذ يف «
 . » اثلانية

 : اند که آورده 5719یث شماره و در بخاري در حد

و�ذلك ثبـت عن عدة من  كوی ا�ساً من ذات اجلنب ىف زمن انلىب  ان ابا طلحة «
 .  »أنهم بارشوا الىٌك لـمـعاجلة بعض أمراضهم فهذاكـله يــدل عـ� اجلواز الصحابة

و  5/355:  اهلندية كام يف  ولی اگر براي امر احتمالی و موهومی باشد خالف اولی است

کند و بسا اوقات ضررش بیشتر از نفع آن است  می چون درد شدید براي مریض ایجاد

ِحبُّ  َوَما«اند:  اند چنانکه فرموده پسندیدهرا ن ارشاداً استحساناً و تنزیهاً آن رسـول خـدا
ُ
 أ

نْ 
َ
تَوِيَ  أ

ْ
�

َ
 . ولی اگر داغ دادن الکتریکی باشد کـه اثر روي بدن نگذارد بهتر است » أ

 ].337، 4/338 :ملهمـخصاً من تكملة فتح المل[

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .شه21/1/1378زه علمیه دار العلوم زاهدان  دار االفتاء حو
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 همجنس بازي زنان

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
که  ؟ در صورتی  کند حکمشان چیست بازي   اگر دو زن مسلمان یا کافر با هم همجنس

 ؟ این عمل با شواهد به اثبات رسد، حکم عام شریعت در باره آنها چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب

همجنس بازي به اجماع امت حرام و مرتکب آن گنهکار است اما اگر دو زن مسلمان 
تواند با  براي حاکم اسالمی با ادله و شواهد ثابت شد حاکم می مرتکب این عمل شدند و

، آنها را تعزیر کند زیرا براي این عمل شرعاً حدي مقرر نشده است در  وجه به موقعیتت
کافر مرتکب این عمل بشوند و احتمال اشاعه فحشاء در جامعه اسالمی  که دو زن  صورتی

کند  را تعزیر باشد حاکم اسالمی موظف است جلوي اشاعه فحشاء را گرفته و عاملین آن
دم ن ضرر رسانده و باعث رواج تجرد و ع و روانشناسی به بد و این عمل از نظر پزشکی

 شود. ازدواج در جامعه بشري می

 : فی الترشيع اجلنائیو

عليه الفعل متفق مرأة وـمرأة الـ� اتيان ال، و�س� السحق واتلدالك و السحاقة «
ِينَ ٱوَ ﴿ :حتر�مه لقول اهللا تعاىل ٰٓ  إِ�َّ  ٥ فُِظونَ َ�ٰ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  �َّ زۡ  َ�َ

َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
 َملََكۡت  َما أ

يۡ 
َ
ٓ  َتَ�ٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ  ٦ َملُوِم�َ  َ�ۡ�ُ  فَإِ�َُّهمۡ  ُنُهمۡ َ�ٰ � ٰ  ءَ َوَرا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�

ُ
المؤمنون: [ ﴾٧ َعاُدونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

5-7[ . 

  الرَُّجُل  َ�نُْظرُ  الَ « : ىف هذا ابلاب قوهل و يروی عن رسول اهللا
َ

 َ�نُْظرُ  َوالَ  لرَُّجلِ ا َعْوَرةِ  إِىل
ةُ 
َ
َمْرأ

ْ
  ال

َ
ةِ  َعْوَرةِ  إِىل

َ
َمْرأ

ْ
  الرَُّجُل  ُ�ْفِض  َوالَ  ال

َ
ةُ  َ�ُفِض  َوالَ  اثلَّوِْب  ىِف  الرَُّجلِ  إِىل

َ
َمْرأ

ْ
  ال

َ
ةِ  إِىل

َ
َمْرأ

ْ
 ىِف  ال

هذا انلص رص�ح ىف حتر�م السحاق رواه امحد ومسلم وابوداود والرتمذی و.  »الواحد اثلَّوِْب 

 .متفق عليهـ....و من ال اىل املرأةاء املرأة نه افضأل

 :الترشيع اجلنائي[ . »نه معصية ال حد فيهان عقو�ته اتلعذير ألالفعل و ان ال حٌد يف
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 ].عبدالقادر عوده 2/368

مدنية حول مسؤلية احلاكم ـباب السياسة ال يف / قال االمام شاه ولی اهللا الدهلوی

 : االسالمي

اكلواطة  ل لالرتفاقات الواجبة اعدات فاسدة فيها اهما منهوجوب منع الفساد و «
ا�سالخ عن الفطرة السليمة اكلرجل يؤنث ان ابلهائم فنها تصد عن انلاكح واتيوالسحاقة و

موطوئة من غ� اختصاص ـمزامحة ىلع الـاكل منازاعت عر�ضة ـو حدوث الأمرأة تذكر ـالو
لعبد المک  26، 27، 2/318، 1/184 : ةالعالقات اجلنسي كذا يف[.  »بها و�دمان اخلمر

 ].بیروت 1/86 :حجة اهللا البالغة . عبدارحمن السعدي چاپ دارالبناء

 تور عزت: دك يعة االسالمية تألف القانون الوضعی و الرش احكام جريمة الزنا يف وكذا يف«

 .»ةمكتبة النهضة املرصيط  75، 76:  مصطفي الدسوقی 

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -رخدا نظ
 ق.ه1/1/1419یه دار العلوم زاهدان زه علم دار االفتاء حو

 ، کف زدن و ساز دهل  حکم طنبور زنی

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
؟ عـقاب آنــها در  ، دهل و ساز حرام است یـا نـه نی زدن و دست بر هم زدن ز طنبور

دانند و بعضی اعـتقاداً  اعتقاداً افعال قبیح و شنیع می؟ بعضی افراد آنها را  شـریعت چیست
حکم  ،گیرند دانند و به آنها تلذذ می دانند بلـکه خوب می آنـها را قـبیح و شنیـع نمی

 ؟ چـنین افـرادي در شـریعت اسالمـی چگونه است

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 :  لسـالم اـالة وكرضب قصب و�وه حرام لقوهل عـليه الص مال�ـاستماع ال «
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اتل�ذ بـها �فر أی بانلعمة فرصف س عليها فسق و مال� معصية واجللوـاستماع ال
ن �تنب ىك ألك الواجب  �فر بانلعمة ال شكر فالواجب  ىل غ� ما خلق ألجله إاجلوارح 

 . »أذنـه عـند سماعه يالسـالم أدخل أصـبعه فـما روی انه عليه الصالة وـال �سمع ل

 ].5/246 :مختار مع الردـال الدر[

بعد از ذکـر عـبارت مذکور   در جواب چنین سؤالی / موالنا مفتی محمد شفیع
 فرماید:  چـنین می

شود که گوش دادن به موسیقی حرام است و لیکن  از عبارت باال این معلوم می «
کسی فعل گردد البته اگر  شود و زن او طالق نمی مـرتکب آن کافر و از اسالم خارج نمی

 .  »شود کفر می  حرام قطعی را حالل و خوب بداند این موجب

 علم باصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه10/1/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 خوردن ماهی با احشاء آن 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 ؟  شکـم آن چطور استپختن ماهی بدون بیرون کردن محتواي 

 الصواب باسم ملهم الصواب

، محتواي آن را پاك کنند، خـوردنشان درست  هاي بزرگ شکمشان را چاك داده ماهی

 . آمده است ]4/104 :امداد الفتاوی[است چنانکه در 

، نزد تمام ائمه بجز  آمده »محتارـرد ال«کوچک چنانکه در  هاي ولی در مورد ماهی

 .  ل استشافعیه درست و حال

 الرد:  يفو

)  ی الشافىعأ صـحابه (أالصغار الىت تغ� من غ� أن �شٌق جوفه فـقال  كالســم �و «
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اللفظ له و 5/217 :محتارـرد ال[ . » هئمة �ل أعند سائر األال �ل أ�له ألن رجيعه �س و

بـمجموع رشح الـال 11/45 :الرشح الكبري 11/41 :مغنيـيف ال  ].5/73 :مهذٌ

 علم بالصواب أ اهللاو

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه10/1/1420میه دار العلوم زاهدان دار االفتاء حوزه عل

 و نفرین بر شخص مسلمان   لعن

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
که  داند ؟ مثال زید مسلمان است و می لعن و نفرین بر شخص مسلمان چطور است

 کند. لعن و نفرین می  ست ولی با وجود این به برادرشمسلمان جایز نی لعـن بـر
 ؟  از نظر شرعی این عمل چه حکمی دارد آیا در رد این ثبوتی از احادیث هسـت یا نه

 اجلواب باسم ملـهم الصواب 

، در احادیث براي چنین افرادي وعید سخت آمده  لعن و نفرین مسلمان درست نیست
 فرمودند: ، مفهوم حدیث است که آنحضرت است
رود و درهاي آسمان را بسته  کند لعنت او به آسمان می  ، دیگري را لعنت اگر شخصی«
بیند بطرف راست و  هاي زمین را نیز بسته می گردد و چون درب بیند بر زمین برمی می

یابد در این صورت اگر شخص لعن شده مستحق آن باشد  رود و چون راهی نمی چپ می
 .»گردد به او برمی

انٌ  : « عن ابی الدرداء رضی اهللا عنه قال سمعت رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم یقول «
اب السماء دونها، ثم تأخذ یمیناً و  العبد اذا لعـن شـیئاً صعدت اللعنۀ الی السماء فتغلق ابو
کان لذلک اهالً و اال رجعت الی  شماال فاذا لم تجد مساغاً رجعت الی الذي لعن فان

 ].4850:رقم الحدیث 8/592 :مفاتيح كتاب االدبـمرقاة ال، داود رواه ابو [. »قائلها

 علم بالصواب أاهللا و
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 -خدا نظر عفا اهللا عنه
 ق.ه29/1/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار علوم زاهدان 

 تکه را بدون شــلوار   پوشیدن عروس لباس یک

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
که بر تند عروس   که عبارت از یک پیراهن سفید و بلند است  روسپوشیدن لباس ع

آیا  ،که کامالً بدن او را پوشیده باشد هاي مختلف است در صورتی کنید و داراي مدل  می
 پوشیدن چنین لباسی اشکال دارد؟

 اجلواب باسم ملـهم الصواب

کـه هیئت و شکـل و  لباس زن باید تمام بدن او را بپوشاند و تنگ و نازك نباشد مبادا
کرده و بـه   هاي آن را منعکس ، باریکی و رنگ و شفافیت اعضاي بدن و زیبائی ضـخامت

کـه   ن لبـاسی نـمایش بگـذارد و همچنین مشابهت با لباس مردان نداشته باشد و پوشید
 پوشاند و آستین بدون شلوار) است و تا قدم بدن زن را می ( ن بلندهیک تکـه و فـقط پیرا

سنن   ) از آداب و لباس عروس ولی چونکه لباس مذکور ( ،باشد ، جایز می کوتاه نیست 
باشد و مشابهت با زنان غربی و  پوشاك مسلمانان نبوده و سوغات و ارمغان غرب می

 . فاجره و کوچه و بازار دارد مکروه است
یت رنگ که لباس اسماء هم نازك بود و شفاف شود چنانکه از حدیث اسماء ظاهر می

از  کرد و آن لباس او را ستر نکرده بود، بهمین جهت رسـول خـدا بدن او را ظاهر می
 او روي خـود را برگرداند. 

 :  غريهمفصل ـال جاء يف

� ان �ستوعب مجيع : و مسلمة مجلة رشوطـاللباس الرشىع للمرأة ال �شرتط يف «
 .  »بدنها....الخ
گشاد و فراخ باشد ونازك نباشد، لباس  را بپوشاند و لباسش ) زن لباس تمام بدن او ( «:  ترجمه
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 ].3/316 :مفصلـال[ .»شهر و مشابه با مردان نباشد

 : که  آمده است ]4/42 :فيض القدير رشح اجلامع الصغري للمناوی[در 

 .»باشد شلوار براي زنان سنت مؤکده است و محافظ عورت آنان می«

 : الـمفصل يفو

 ].3/330 :مفصلـال[ .» س السرت....الخالعـرض من اللباو «

نگاه بیگانگان وجلوگیري از  آن از  و پوشیدن لباس ستر بدن انسان   هدف از پوشیدن
 .  و فساد است  فتنه

کند، چون بدن زن و حجم  که لباس تنگ این هدف را بر آورده نمی  هیچ شکی نیست
از  دن را پوشانیده ونه آن راکند پس در حقیقت نه ب را منعکس می  آن و حجم اعضاي آن

نگاه مـردان بیگانه دور نگه داشته و نه مانع فتنه و تحریک غریزه جنسی و وقوع فساد 
اندکه لباس  گفته اند و کرده شده است بدین سبب از پوشیدن لباس تنگ زنان را شرعاً منع

را براي  او باید گشاد و فراخ باشد هیچ چیـزي از بدن او را توصیف نکند و حجم آن
 بینندگان ظاهرنکنـد.

 رسول خدا : « گفت اند که او و امام احمد حدیثی از حضرت اسامه بن زید آورده
را به همسر  ، من آن کلبی به او هدیه داده بود به من دادکه بپوشم  لباس قبطیه که دحیه 

به ؟  پوشی فرمودند: چرا لباس قبطیه را نمی بعد رسول خدا ،که بپوشد  خود دادم
فرمود: به او  ، آنحضرت ام را به تن همسرم کرده : اي رسول خـدا، آن گفتم آنحضرت

که حجم استخوان   ترسم که زیر آن یـک زیر پیراهنی هم بپوشد، چون می  دستور داده

ه  هم آمد ]117-11 »ص 2 :ج وطارنيل األ[. و این روایت در  »کند  اندام او را منعکس

 است.
حضرت حفصه بنت عـبدالرحمن  : « که  کتاب مؤطا روایتی آورده است و امام مالک در

، و بر سر حفصه  رفت همـسر نبی اکرم لبکر الصدیق پیش حضرت عائشه بـن ابی
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کرد و یک روسري ضخیمی به سر او  را پاره  آن لروسري نازکی بود، حضرت عائشه

 ].1420 :احلديثم موطاء امام مالك باب ما يكره للنساء من الثياب رق[.  »کرد

 : در شرح این روایت آورده است /و حضرت موالنا زکـریا کـاندهلوي

) يصف ما حتته  رقيق مرأة به رأسهرا (ـب تغطى ال معجمه ثوـمخار) ب�رس اخلاء ال ( «

) أی  و�ستها مخاراً كثيفاً  ) أی خرقته ئلال تعود للبسه بعد ذلك ( فشقته اع�شة من الشعر (
 .  » ابلدن غليضاً ال يصف

موالنا خـالد سـیف اهللا رحـمانی بنقل از »  جدید فقهی مسائل «کتاب  و همچنین در

 اند:  آورده» مفتیـكـفاية ال «

کـه یک تکه است و خالف وضع و  ندوه) لباس مخصوص زنان  sariلباس ساري ( «
 هی مسائل:جدید فق[ . » است اشد، پوشیدنش را مکروه قرار دادهب عهادت زنان صالحه می

1/183.[ 

 علم بالصـواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه7/2/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 اجلواب صحيح 

 .قه7/2/1420محمد قاسم قاسمی 

 تخـمک بر) زن هاي فالوپ ( کنترل خانواده و بستن لوله

 . هدان با عرض سالم ارادتخدمت مـسئولین داراالفتاء حوزه علمیه دارالعلوم زا
باشم در ارتباط با پیشگیري از بارداري در  پزشک زن و) متخصص زنان می اینجانب (

 باشند: که به شرح زیر می  زنان چندین سؤال داشتم
کدام  هاي ضد بارداري از نظر شرعی ایراد دارد؟ اگر ایراد دارد آیا استفاده از روش -1

 ؟  روش بهتر است
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 هاي از نظر شرعی منع دارد؟  لوله آیا بستن  -2
کـه مـرد و زن  ، در صورتی دهم در مورد اینکه این جانب عمل جراحی انجام می  -3

هاي خانم داشته باشند، اگر من این عمل را انجام بدهم براي  ر دو راضایت به بستن لولهه
 شود یا خیر؟  من نیز اشکال شرعی ایجاد می

 ا بخصوص براي مردان بیشتر توضیح دهید. لطف فرموده مسئله جلوگیري ر
 باشد. در ضمن روش لوله بستن به سه صورت می

 کنند. : لوله را قطع می زنند. سوم گره می : لوله را زنند. دوم اول اینکه لوله کلیپ می
میشه هشود در مورد سوم لوله براي  در دو صورت اول لوله بعد از چند سال باز می

 ماند. راي همیشه عقیم میماند و زن ب بسـته می

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

اهداف اسالم نبوده و نیست پیشگیري از بارداري و تنظیم خانواده از مقاصد و 
زیرا  ،توان جلوگیري از بارداري را بصورت قانون عام به اجراء گذاشت ایـن نمیبـنابر

مسران داشته و تفصیل باشد و این بستگی به رضایت ه ها می ایـن سـلب آزادي خانواده
 شود.  آن بـه شـرح زیر تـقدیم می

،  ، یا بخاطر مد و زیبایی چهره و بـدن ، اشتغال و کار اداري بخاطري گرفتاري -1
، پیشگیري موقت و دائم  تـجارت و کسب ثروت و فرار از مسئولیت تربیت فرزندان

 .  ) به هیچ عنوان جایز نیست عقیم کردن (
یري بخاطر تـنظیم فواصل بارداري و زایمان تا اینکه مادر بتوانـد از کنترل و جلوگ  -2

آید یا ایـنکه بـر اثـر بـارداري رورش و تربیت درست و صحیح بچه برعهده شیردهی و پ
گره زدن   از طریق شود، بصورت موقت ( پـیوسته و ناخواسته دچار نقصان جسمانی می

یا استفاده از داروها مثل  CLIP)طالح کلیپ زدن (، یا گره زدن آنها به اص هاي فالوپ لوله
و گناهی  ، آمپول و کارگزاري کپسول زیر جلد، با رضایت زوجین جایز است ( قرص

 .  هاي فـوق نخواهد بود) متوجه پـزشک در صـورت
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فقط براي زنان در یک  ،عقیم کردن دایمی مردان و زنان بهیچ عنوان درست نیست -3
) متخصص و ماهر و معتمدي بعد از  مسلمان اینکـه پزشک (حالت درست است و آن 

، تشخیص دهد که بارداري دوم اغلب باعث تلف عـضو، مـریضی یـا  زایـمان اول زن
 اي او را بسته یا قطع نماید و آنه تواند لوله شود در آنصورت پزشک می ك مـادر مـی هال

 . گناهی پزشک هم نخواهد بود)را براي همیشه عقیـم نماید آنهم به رضایت زوجین (و 
 هاي زیـر درست است. پیشگیري موقتی هم براي مردان و زنان در صورت -4
زن خیلی ضعیف و ناتوان باشد و از بنیه خوبی جهت بارداري برخوردار نباشد و   -أ

 . مطابق نظر پزشکان متخصص در صورت باردار شدن ضرر و آسیب وي حتمی است
بنقل [ . ر بدهند که زایمان براي زن دشوار و خطر آفرین است: اگـر مـتخصصان نظ ب

 ].مجمع فقهی هند 8، 7ص»اهم فقهی فیصله«از کتب 
که عوارض جانبی براي سالمت  هاي مجاز فوق همه مشروط به این هستند و صورت

هاي  تر مثل حلقه در بر نداشته باشند، اگر در پیشگیري از بارداري از وسایل سالم  زوجین
، کاندومها استفاده شود بهتـر است زیرا صالحیت تولید  هاي رحمی ن مهبلی دیافراگمدرو

 تر هستند.  برند و راحت نسل را براي همیشه از بین نمی
جمادي  6تا  1و همچنین مجمع فقـه اسالمی جده در نشست پنجم خودکه در تاریخ 

ر در مورد تنظیم وکنترل اي بقرار زی ق درکویت برگزار شده بود قطعنامهه 1409االولی 
 اند:  خانواده صـادرکرده

 . » اال�اب ال �وز ارصار قانون اعم �ٌد من حر�ة الزوج� يف «اوالً: 

هو ما يعرف باالعقام مـرأة وـالرجل أو ال م استئصال القدرة ىلع اال�اب يف �ر «:  ثانیاً

 . »ىل ذلك رضورة بمعاي�ها الرشعيةإأو اتلعقيم ما لم تدع 

مـباعدة ب� فـرتات احلـمل أو ـانلجاب بقصدال موقت يفـ�وز اتلح�م ال « : ثالثاً

 حبسب إذا دعت إمـدة معينة من الزمان ـايقافه ل
ً
تقدير الزوج� يله حاجة معتبـرة رشاع
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�رشط أن ال يرتتب ىلع ذلك رضر وأن ت�ون الوسيلة مرشوعة  ، تراضعن �شاور بينهما و
 ].9/555 :دلتهأالفقه االسالمي و[. »اهللا اعلممحل قائم و دوان يفأن ال ي�ون فيها عو

 اهللا اعلم بالصواب و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه1/2/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 صـحابه ثبوت تسبیح از پیامبر 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 ؟ ثابت است یامبر یا صحابهآیا تسبیح در دست گرفتن از پ

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

کرام   و صحابه که امروزه رائج است در زمان رسول اکرم تسبیح به این صورت
شود چنانکه در روایتی مذکور  ، اما اشاره از بعضی روایات جواز آن فهمیده می نبوده
 خواند، آنحضرت یگذاشته بود و ذکر و تسبیح م  که زنی مقداري هسـته جلویش است

! چنانکه چند جمله تعلیم  ؟ که از اینها بهتر باشد تعلیم ندهم  کلماتی فرمودند: آیا به شما
 دادند. 

کردن با هسته خـرما را رد  ذکر این روایت بر این داللت دارد که آنحضرت
 باشد. ، دلیل بر جواز آن می نـفرمودند و همین رد نکردن

هاي خرما فرقی ندارد بجز اینکه اینها بصورت منظمی در  تهو تسبیح امروزي با آن هس
 اند.  نخ ردیف شده

 الدر: قال يفو

 .  »ابلحر كما �سط يف مسبحة لغيـر ر�اء ـباختاذ ال ال بأس  «

 الرد: يفو

َس باختاذ املسبحة«قوهل: «
ْ
ميم: آلة التسبيح وديلل اجلواز ما رواه أبو ـب�رس ال »ال بأ
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عن سعد بن أيب » صحيح اإلسناد«سايئ وابن حبان واحلا�م وقال: داود والرتمذي والن
ْخرِبِِك «وقاص 

ُ
ْو َحَصا �َُسِبُّح بِِه َ�َقاَل: أ

َ
ٍة َوَ�َ� يََديَها نَوًى أ

َ
نَّه َدَخَل َمَع رَُسوِل اهللا ىلَعَ اْمَرأ

َ
�

فَْضُل؟ َ�َقاَل: ُسبَْحاَن اهللا
َ
ْو أ

َ
�رَْسُ َعلَيِك ِمْن َهَذا أ

َ
َماِء وَُسبَْحاَن بَِما ُهَو أ  َعَدَد َما َخلََق يِف الَسّ

رِْض، وَُسبَْحاَن اهللا َعَدَد َما بَِ� َذلَِك، وَُسبَْحاَن اهللا َعَدَد َما ُهَو 
َ
اهللا َعَدَد َما َخلََق يِف األ

 اهللا ِمثَْل  ،َواحلَْمُد هللا ِمثَْل َذلَِك  ،َخاِلٌق 
ّ
رُب ِمثَْل َذلَِك َوَال إِهل إَِال

ْ
�

َ
َة  ،َذلَِك  واهللا أ َوَال َحْوَل َوَال قَُوّ

 بِاهللا ِمثَْل َذلَِك 
ّ
فْضل، ولو اكن » إَِال

َ
�رْس وأ

َ
فلم ينهها عن ذلك، و�نَّما أرشدها إىل ما هو أ

َمْكروهاً بل� هلا ذلك. وال يز�د السبحة ىلع مضمون هذا احلديث إال بضم انلوى يف خيط، 
أن نقل اختاذها والعمل بها عن جاعة من  ومثل ذلك ال يظهر تأث�ه يف املنع، فال جرم

رد [ .»الصوفية األخيار وغ�هم، ا� إال إذا ترتب عليه ر�اء وسمعة فال الكم نلا فيه الخ

 ].1/481 :تارخمـال

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .ق ه7/2/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

  گرفتن هنگام سالروز والدت آنحضرتشن تقسیم شیرینی و ج
 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می

کارهایی چون توزیع شیرینی، سخنرانی و جشن   آیا در ایام والدت نبی مکرم اسالم
 کنند. کار را می  ؟ و اکنون در بعضی مناطق این و سرور جایر است

ر دیـن بـدعت است آیـا ایـن فرمودند: نوآوري د م  چون خود نبی مکرم اسال
ا را جایز قرار دهد چه هشود؟ و اگر جایز نباشد وکسی آنـ جـزو بـدعت محسوب می

 حکمی دارد؟ 

 اجلواب باسم ملهم اصواب 

بیان  ، سـیرت آن حـضرت کننـد که در آن جلسه می اگر به این نیت جلسه منعقد
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ه حقیقت اسالم خبر ندارنـد در ه و افرادي را ک شـود و ترغیب به اتباع آنحضرت بود
با توجه به این  ،کنند تا از سیرت طیبه آنحضرت با خبر شوند جـلـسه دعــوت می

اي مستحب و موجب اجر و ثواب اسـت بشرطی کـه خالی  ، انعقاد چنین جلسه تفاصیل
اي طـبق رسومات غیر شرعی و عقائد فاسده باشد، در  از بدعت باشد اما اگــر جـلسه

  ].588/1 :خري الفتاوي145/١ :مفتيـكفاية ال[ جلسات نباید شرکت نمود.چنین 

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق .ه27/1/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 جمع آوري پول توسط تیمهاي فوتبال براي مسابقه 
 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
اند تا بعد از پایان  کـردن والیبال یا فوتبال مبلغی پول کنار گذاشته براي بازيافرادي 

 ؟ ؟ حالل است یا حرام حکم آن چطور است ،بازي به تیـم برنده داده شود

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

شود عالوه بـر  ، زیرا هر یک از دو تیم کـه برنده می گرفتن این پول جایز نیست
 دارند.  ، سرمایه تیم بازنده را براي خود بر می سـرمایه خودشان

 الدر:  قال يف

نه حرم لو رشط فيها من اجلانب� ألو  مسابقة من جانب واحد،ـال مال يفـان رشط ال «
 . » يص� قماراً 

  :/قال ابن عابدبن الشامي

ان سبق فرىس فـ� كذا و  ىلع كفل كبان يقول ان سبق فرس »اجلانب�  من « : قوهل«

رد [ . »....تاتارخانية كــذا. ز�ـلىع و�ـذا ان قــال ان سبق ابـلك أو سهمك الخ ك ـليع

 ].5/285 :محتارـال
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 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه9/2/1420دار االفتاء حـوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 هاي غیر اسالمی و عبري براي فرزندان استفاده از نام

 :  مایند علماي دین در مسئله ذیلفر چه می
بمعناي خدا است »  ئیل «، زیرا در لغت یهودیها  به معنی احسان اهللا است»  ناتانائیل «اسم 

، آیا این اسم بـه مـعنی  به معنی احسان اهللا بوده»  ناتانائل «و در فرهنگ لغت فارسی اسم 
و آنجال را » ناتاشا «هاي  آیا اسمکه مورد استفاده قـرار دهیم و  ، صحیح است احسـان اهللا

 ها بگذاریم؟ توانیم بر روي بچه م میه

 اجلواب باسم ملهم الصواب

که بـر آنان نام نیکوئی گذارند که   از حقوق اوالد بر پدر و مادر، یکی این است
چون طفل براي  ،کمال باشد شایسته و زیبنده شخصیت آنان بعد از بلوغ و در زمان 

ماند طوري نباشد که بعد در خود احساس حـقارت کـند و  ی نـمیهمیشه طفل بـاق
ایی انتخاب نماییم که با همـا مسمانان باید نام ،ارزش و احـترام او را حـفظ نـنماید

 ، ضد طـبعاً اسامی نامناسب فرهنگی ،فرهنگ اسالمی خودمان مطابقت داشـته بـاشد
ع فرزند است و حتی فرزند شود و داشتن یک نام خوب حق مشرو فرهنگی تلقی می

 تواند در قیامت از پدر و مادر خود باز خواست نماید.  می
شدند اگر با دین جدیدشان  اسامی افرادي را که مسلمان می حضرت رسول اکرم

 گذاشت. کرد و نام خوب می ) همخوانی نداشت آنها را عوض می اسالم (
کفر و فرهنگ آنان داشته  شابهت باهایی که زشت و داللت بر کفر و یا م این نامبنابر

 . باشد بر فرزندان خودمان انتـخاب نکنیم
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 إِنَُّ�مْ « :قـال قـال رسـول اهللا ادلرداء ىبأبوداود باسناد حسن عن أفقد روی  «

ِقيَاَمةِ  يَْومَ  تُْدَعْونَ 
ْ
ْسَمائُِ�مْ  ال

َ
ْسَماءِ  بِأ

َ
ْحِسنُوا آبَائُِ�مْ  َوأ

َ
ْسَماَءُ�مْ  فَأ

َ
 .»أ

، وهيفاء ونهاد  اكسم هيام  غرامسماء الىت فيها تميٌع و�شبه وعليه ان �نٌبه األاخ�اً 
مة االسالم أماذا؟ حىت تتمـز ـما �شابهها، لوسوسن وميادة ونر�مان واغدة وأحالم و
سماء اال فقدان لكيانها وا�دار ما هذه األ�شخصيتها وتعرف خبصائصها وذاتيتها و

مستوی من اتلد� ـذا الهىل إمة االسـال� �ـوم تـصل األها ومـعنو�اتـحتطيم لالعتبارها و
�عل لك عدو مغتٌصب ان �ستحٌل أرضها و  �سهل ىلعىل قطع وأوصال وإاال�دار تتمزق و

 ].1/87: والدتربية األ[ . » ال باهللاإال قوة ال حول ووكما هو حانلا ايلوم   اعزة اهلها اذلة

َحبَّ   : قالو«
َ
ْسَمائُِ�مْ  أ

َ
  أ

َ
ِ  إِىل ِ  َ�بْدُ  ا�َّ  .]مسلم[ . »الرَّمْحَِن  َوَ�بْدُ  ا�َّ

تقاً من اكن مش ی ماأعبد سماء ما محد وقد روی عن سيدنا رسول اهللا ان خ� األو«
: عبداهللا  ة العـبودية هللا مثل.....أو اكن فيه صف �مود وحامد الخ: �مد و مادة احلمد مثل

 :احلياةيسئلونك يف الدين و[ . » ..... الخ عبداحليم ووعبدالرمحن وعبدالسالم وعبدالرحيم 

6/157.[ 
هاي آمده در استفتاء مناسب شأن امت اسـالمی و زیبنده اوالد و  پس گذاشتن نـام

هاي شما نیستند زیـرا در آینده اثـرات روانی بدي بر آنان بجاي خواهد  جگـر گوشه
ار مخرب نام فرزند بر وي اثر گذاشت و هیچ پدر و مادري دانسته راضی نیست که آث

 گذارد.

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه15/2/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 شود بوسیدن دست کسی که از عمل بوسیدن خوشحال می

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
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شود،  د و از این عمل خوشحال مـیشخصی که توقع دارد مردم دستـش را ببوسن
 ؟  حکــمش چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 . بوسیدن دست چنین شخصی مکروه است

ىِب  َ�نْ «
َ
ِ  َ�بْدُ  َ�َقامَ  ُمَعاِوَ�ةُ  َخَرجَ  قَاَل  ِ�ْلَزٍ  أ َ�ْ�ِ  ْ�نُ  ا�َّ وْهُ  ِح�َ  َصْفَوانَ  َواْ�نُ  الزُّ

َ
 َ�َقاَل . َرأ

ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  اْجِلَسا هُ  َمنْ  :َ�ُقوُل  ا�َّ نْ  رَسَّ
َ
ُ  َ�تََمثََّل  أ

َ
  ِ�يَاًما الرَِّجاُل  هل

ْ
أ يَتَبَوَّ

ْ
 ِمنَ  َمْقَعَدهُ  فَل

اجلامع الصحيح لالمام   بی امامة قال ابوعيسی هذا حديث حسنأالباب عن  يفو[» انلَّارِ 

 ].الرتمذی

 . ست) است اما علتش تکبر ا ایستادن چه درباره قیام (این حدیث اگر

هو ان يقع من ير�د : �ظور و ول: األ ر�عة اوجهأىب الويلد بن رشد ان القيام ىلع أعن و«
 ].ط بیروت23/353 :عمدةالقاري[ . » يلهإو تواضعاً ىلع القائم� أان يقام ايله ت�رباً 

: فدنونا يع� من  ذكر قصته قال�س الخ ان عبداهللا بن عمر حدثه وحدثنا امحد بن يو «
 . »فقبلنا يده انلىب

 معبود:ـعون ال يفو

تـقبيل  يالرخصة فـ اً يف مقری جزءـقد صنف احلافظ ابو��ر االصبها� الو«
 أن�ره  اتلـابع�ر فيه آثاراً صحيحة عن الصحابة وذكايلد....و

ً
وذكـر بعضهم ان مالاك

وجه  اكنت ىلع ذاإ كقال االبـهری انما كرهها مالوان�ر ما روی فيه واجازه آخرون و
و شيئاً من بدنه أاتلعظيـم من فعل ذلك به، فـاما اذا قبل ا�سان يد ا�سان او وجهه اتلكرب و

تقبيل و لرشفه فان ذلك جائـز، وأو لعلمه  ىل اهللا دلينه أإما لم ي�ن عورة ىلع وجه القر�ة 
رب اكن من ذلك دلنيا أو لسلطـان أو لشبهه من وجوه اتلـك ماو ،ىل اهللاإيقرب  يد انلىب
 ].9/155 :شاد الساري، ار11/48 :فتح الباري، 14/133 :معبودـعون ال[ . »فال �وز
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،  صالحه أو عمله أو رشفه أو صـيانته أو �و ذلكل انلووی تقبيل يد الرجل لزهده وقا«
اكن لغناه أو شو�ته أو جاهه عند اهل ادلنيا   مور ادلينية ال ي�ره بل �ستحب فانمن األ

 ].7/528 :حتفة االحوذي[ . » كراهةشديد ال  فمكروه

 :  الكوكب الدری يفو

 :الكوكب الدري[ . »مختارـالعادل ىلع التقبيل ايلد لغ� العالم و ال رخصة يفو «

3/394.[ 

 :  الـهندية يفو

 يكـذا فـ  هذا الفصل من غـ� تـفصيل و�ن صدر الشهيد يفىت الكراهة يف «

 ].2/369 :اهلندية[ .»اذلخ�ة

 قوال:ألطحطاوي فيه مخسة قال او

 .كراهة اتلقبيل مطلقاً « -1

 .ال بأس به مطلقاً  -2

 . متأخر�نـ.....فقد رخصه بعض ال كتقبيل يد العالم ان اكنت القبلة للتربك  -3

 . هو مكـروهراد فاعلها عرض ادلنيا وأانما به و كتفبيل من ال يترب  -4

 .»امه فال بأس بها اكرمسلم وـراد فاعلها تعظـيم الأان  -5
اي  در این موضوع رساله / محمد شفیع ،ی اعظم پاکستان حضرت موالنا مفتیمفت

، ایشان پس از ذکـر روایات حدیث و آثار  » دست بوسی اور قدم بوسی «دارند به نام 
 گیرد: می صحابه و تابعین و اقوال فقهاء چنین نتیجه

کنیز از این مستثنی  وبا شهوت باشد اتفاقاً جایز نیست البته زن  تقبیل و معانقه اگر  -1
 هستند. 

، تعظیم و یا اکرام باشد اتفاقاً جایز و از سنت  اگر تقبیل و معانقه به خاطر شفقت  -2
 ثابت است. 
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 اگر در تقبیل و معانقه منکرات بوجود آید اتفاقاً مکروه است. -3
 کند: می سپس ایشان منکرات را ذکر

شود نباید به مردم  می و عجب پیدااگـر کـسی به سبب دست بوسی در دلش تکبر  -1
 مهلت دست بوسی را بدهد.

 اگر احتمال ایذا باشد ترك کند. -2
بوسد در دلش خطر تکبر و غرور باشد نباید مردم  می اگر کسی که دستش را -3

، رساله دست جواهر الفقه االسالمي[ دست او را ببوسند، اجتناب از آن ضروري است.

 ].1/202 بوسی اور قدم بوسی:

 علم بالصوابأاهللا و

 -عفا اهللا عنه-خدانظر
 .قه15/2/1420دار الفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 هاي روي صورت جراحی کردن خال

 :  فرمایند علماي دیـن در مسئله ذیل می چه
گناه   هایی که روي صورت بعضی از مردم هستند، از نظر شریعت آیا عمل گردن خال

 ؟ است یا نه

 باسم ملهم الصواب اجلواب

کنند  می  میان مردم رواج دارد کـه با سوزن بدنشان را سوراخ سوراخهایی که در خال
 . است چنین فردي را ملعون قرار داده  آنحضرت ،گناه است  شرعاً

توجهی چنین کـاري را مرتکب شده است و حاال  کسی قبالً بر اثر نادانی و بی اما اگـر
گناه خود استغفار و   باشد، این نوع افراد بر این پذیر نمی حی امکانازاله آن بدون عمل جرا

 شود.  اي او خللی وارد نمیهتوبه کنند و ازاله آن الزم نیست و در نماز
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 الرد:  يفو

متنجس، ـ�ستفاد ما مّر ح�م الوشم يف �و ايلد، وهو أنه اكالختضاب أو الصبغ بال «

بإبرة ثم حيش �لها ب�حل أو نيلة يلخرض تنجس ألنه إذا غرزت ايلد أو الشفة مثًال 
الكحل بادلم، فإذا مجد ادلم واتلأم اجلرح بيق �له أخرض، فإذا غسل طهر ألنه أثر �شق 
زواهل ألنه إال �سلخ اجل� أو جرحه، فإذا اكن ال ي�لف بإزالة األثر اذلي يزول بماء حاّر 

من كتاب الصالة: سئل يف رجل » اخل��ةالفتاوي «نا أو�... و� أو صابون فعدم اتللكيف ه
ىلع يده وشم هل تصح صالته و�مامته معه أم ال؟ أجاب نعم تصح صالته و�مامته بال 

 ].1/242 :محتارـرد ال. [»هشبهة، واهللا أعلم ا

 علم بالصواب أاهللا و

 -اهللا عنهعفا  -خدا نظر 
 ق.ه13/2/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 هاي پوست و صورت  زدودن خال حکم

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل می چه
که بر روي صورت هستند اگر مادر زادي نباشند آیا حمل   هاي برجسته و سیاهی خال

 ؟  کردن آنها جایز است یا نه و اگر مادر زادي باشند، حکمش چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

ا غیر مادر زادي که بر پوست و صورت وجود دارند هاي مادر زادي ی ها و نشان خال
 اگر برداشت آنها ضرري نداشته باشد عمل کردن آنها اشکالی ندارد.

 :  اهلندية يفو

اًال فال بأس به كذا فال يفعل و كالاكن الغالب اهل  ا انهمن هل سلعة زائدة ير�د قطع «
 ].14/179 :ريكذا يف عمدة القا 5/360 :اهلندية[ . »مفت�ـخزانة ال يف
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گوشت  اي در بدن مثل غده میان پوست و سلعه را در لغت کورك، دمل یا زائده

 ].1/763: منجد يف اللغة ترمجه فاريسـال[ گویند. می

 : اهلندية يفو

اكن الغـالب ىلع من  ان /راد ارجل أن يقطع اصبعاً زائدة أو شيئاً آخر نال نص�أذا إ«
 .»فهو ىف سعة من ذلك اكن الغالب هو انلجاة   انل وفانه ال يفع كقطع مثل ذلك اهلال

 ].14/179 :كذا يف عمدة القاري 5/360 :اهلندية[

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه21/3/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 رفتن زنان به حمام عمومی 

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
هاي عمومی کـه عبارت از یک سالن  در منطقه ما زنان به صورت دستجمعی به حمام

، حمام رفتن جایز است  کنند آیا به این صورت شد رفته و اکثر برهنه غسل می بزرگ می با
 ؟ یا نه

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

ها  نچـون داخـل حـمام عمومی ز  هاي عمومی اصال جایز نیست ها به حمام رفتن زن
که در خانه اصالً امکان غسل نباشد  هاي انفرادي در صورتی باشند، اما براي حمام لخت می

 بدون آرایش و لباس زینتی با حجاب کامل اشکالی ندارد. 

 الدر:  قال يف

�شف ي� و ام اال انلـفساء وان جاز بال تزمن احلمو�منعها من ز�ارة االجانب....و «
 .  »حدأعورة 

 



 وايمحمود الفتا  1468

 الرد:  يفو

منع منه قول الفقيه، وخالفه قاضيخان فقال: دخوهل ـال »ومن احلمام الخ«قوهل: «
ي�ن فيه  ل�ن إنَّما يباح إذا لم ،ما قاهل بعض انلاسـَمرْشوع للنساء والرجال، خالفاً ل

 .هإ�سان َمْكشوف العورة ا
دت وىلع ذلك فال خالف يف منعهم للعلم بأَنّ كث�اً منهَنّ َمْكشوف العورة، وقد ور

، وقال قبله: »الفتح«مر�ضة، وتمامه يف ـأحاديث تؤ�د قول الفقيه وورد استثناء انلفساء وال
وحيث أحبنا هلا اخلروج فإنَّما يباح �رشط عدم الز�نة وتغ� اهليئة إىل ما ي�ون داعية 

جَ  نَ َ�َ�َّجۡ  َوَ� ﴿ نلظر الرِّجال واالْستمالة. قال اهللا تعاىل:  ٱ ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ُّ
ُ
األحزاب: [ ﴾وَ�ٰ ۡ�

 ].2/722 :محتارـرد ال. [»]33

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه2/2/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 گرا  قبول توبه همجنس

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
ند، طبق مجازات شرع ا گرایی شده که مرتکب هم جنس  جزاي شخص یا اشخاصی

، پرت کردن شخص که  ، سوزاندن کردم سه راه بیشتر نیست  که در جایی مالحظهاسالم (
کشتن شخص با شمشیر) باید   گناه شد، در حال بسته بردن دستان و پاها،  مرتکب

که  دانند کـه شخص یا اشخاص از کرده خود پشیمان اند و می حـالیدر ،محاکـمه شوند
 ؟  انـد، حکم خداوند در اینجا چیست ف بزرگی شدهمرتکب چه خال

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

پوشی افراد مذکور را بنمایند و  که پرده  آگاه از حال آنان الزم است بر مسلمان مطلع و
 اي بهتر است و آنان را به مقامات قضائی معرفی نکنند.
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 : احلديث يفو

عليه و سلم قال هل ه ان رسول اهللا ص� اهللا : فحدث� يز�د بن نعيم عن ابي قال هشام «
ِ : « ح� رآه اُل  يَا َوا�َّ تَهُ  ُكنَْت  لَوْ  َهزَّ ا َخْ�اً  اَكنَ  بِثَْو�َِك  َسرَتْ :  قال ىف اتلـنقيح» بِهِ  َصنَْعَت  ِممَّ

 ].11/479 :اعالء السنن. [»اسناده صالح

شود و  بر آنان اجرا می اگر امر و جرم آنان به نزد قاضی با بینه شرعی ثابت شود حد
کنند امید   شوند و توبه ، پاك می گناه گناه آنان نخواهد بود، بلکه با توبه از  حد پاك کننده

 را بپذیرند.  که خداوند متعال آن  است

 :  قال اهللا تعالی

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱ َمعَ  ُعونَ يَدۡ  َ�  �َّ ُ ٱ َحرَّمَ  ِ� لَّ ٱ َس �َّفۡ ٱ ُتلُونَ َ�قۡ  َوَ�  َءاَخرَ  ًهاإَِ�ٰ  �َّ ِ  إِ�َّ  �َّ  َوَ�  قِّ �َۡ ٱب
ٰ  َعۡل َ�فۡ  َوَمن نُونَۚ يَزۡ  ثَامٗ  قَ يَلۡ  لَِك َ�

َ
 ٦٩ ُمَهانًا ۦ�ِيهِ  ُ�ۡ َوَ�خۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َعَذاُب لۡ ٱ َ�ُ  َعۡف يَُ�ٰ  ٦٨ ا�

ْوَ�ٰٓ  الِحٗ َ�ٰ  َ�َمٗ�  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن إِ�َّ 
ُ
ُل  �َِك فَأ ُ ٱ ُ�َبّدِ ُ ٱ َوَ�نَ  ٖت� َحَسَ�ٰ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  �َّ َّ� 

 .]70-68[الفرقان:  ﴾٧٠ ارَِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ 

 الدر: يفو

مــطهر ـمطهراً عندنا بل ال  فال جتوز الشفاعة فيه بعد الوصول للحا�م وليس «
 .»ادلنيا امجعوا انها ال �سقط احلٌد يفاتلو�ة و

و این  ول به نزد حاکم درست نیست (شفاعت در این باره بعد از بردن پروند و وص
، سفارش  باشد) اما قبل از صدور حکم حکم بعد از قضاوت قاضی و صدور حکـم می

 .  درست است

 الرد:  يفو

اهر أَنّ ال »وأمجعوا الخ«قولـه: « مراَد �نَّها ال �سقط احلد اثلابت عند احلا�م بعد ـالَظّ
ر�ق .... و� الرفع إيله، أما قبلـه فيسقط احلد باتلو�ة،  عن » ابلحر«حىت يف قطاع الَطّ

ه��ة« رجل أىت بفاحشة ثَمّ تاب وأناب إىل اّ� تعاىل فإنَّه ال يعلم القايض بفاحشته »: الَظّ
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رَت مندوب إيله ا  ].3/154 :محتارـرد ال[ . »هإلقامة احلد عليه، ألَنّ الِسّ

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه17/2/1420زه علمیه دار العلوم زاهدان  اء حودار االفت

 پرز دادن و دود کردن موي سر و یـا بدن 
 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می

دهد یعنی اینکه از ریش  می» پرز «کودکی به اصطالح بلوچی  شخصی به بچه و  -1
د، آیا این عمل از ده کند و به آن بچه می خـود یـا موي زیر بغل یا سر کمی بیرون می

 نظر شریعت درست است یا خیر؟ 
 دارند اگـر می ) را نگه ، عمامه کاله  ، کت هاي میت مثل ( بعضی هستند که لباس  -2

کنند. آیا این از نظر شریعت درست است یا  اي از آن را دود می کسی مریض بشود تکه
 خیر؟ 

 اجلواب باسم ملـهم الصواب 

که از خیر القرون چنین  ل در شرع ثبوتی ندارند زیرا: این هر دو عم2و  1ج س 
 باشد و تحت هیچ قانونی از قوانین شرعی داخل نیستند. چیزي ثابت نمی

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 ق.ه13/3/1420زه علمیه دار العلوم زاهدان  دار االفتاء حو

 حکم جوائز در مسابقات 

 : در مسئله ذیل فرمایند علماي دین چه می
گیرد، با تمام انواع آن   کنندگان تعلق می  که در مسابقات به شرکت حکم جوائزي را

 بیان بفرمایید. 
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 اجلواب باسم ملهم الصواب 

شود چهار صورت  که در مسابقات به شرکت کنندگان داده می  ابتداً باید گفت جوائزي
 دارد. 
حـقیقی یـا  ز طرف شخص ثـالثی (شود ا اي که به شخص برنده داده می جایزه  -1

 .  ) همانند مسئولین و مدیریت باشگاه و....باشد اشکالی نداشته و جایز است حـقوقی
م هگوید بـا   که از یک طرف تعیین شده باشد مثل اینکه زید به عمرو می جایزه  -2

شـدم  م و اگر مـن برندههد دهیـم اگر شمـا برنده شدید من به شما جایزه می مسـابقه می
 م جایز و اشکالی ندارد.هم این صورت هخوا چـیزي از شـما نمی

که   کننده  که هر یک از دو شرکت گذارند طرفین شرکت کننده در مسابقه قرار می  -3
 کننده مبلغ را مشترکاً جمع نموده  برنده شد به دیگري جایزه بدهد یا اینکه هر دو شرکت

 . این حرام و ناجایز است ،شود که در پایان مسابقه به برنده داده می 
دهند  کننده مبلغ مشترکی را جمع نموده و به شخص ثالثی می  طرفین شرکت  -4

کننده   که اگر مـزد ثالث یا یکی از دو طرف شرکت  طرف ثالث در مسابقه شرکت نموده
که فرد ثالث بر بـرد و باخت  گیرد در صورتی  یک تعلق نمی مساوي شدند جایزه به هیچ

 . نداشته باشد و احتمال هر دو صورت باشد اشکالی ندارد و جایز استیقین 
م هدهند و نفري هزار تومان جمع نموده و روي  مثل اینکه زید و بکـر مسابقه می

گذارند و شخص دیگـري بنام خالد را بدون اینکه از او چیزي بگیرند شریـک نموده   می
ما از شما باشد و اگر ما دو نفر برنده  گـویند اگر تو برنده شدي دو هزار تومان و می

دارد  میقه خالد برنده شود دو هزار را بربعداً اگر در مساب ،گیریم شدیم از شما چیزي نمی
ـم هولی اگر بکر و زید از خالد سـبقت گــرفته در مسابقه برنده شدند پس اگر هر دو با

اما اگر یکی بر دیگري سبقت گیرد   کدام از این دو، چیزي تعلق نمی برنده شدند به هیچ
 ، سبقت گیرنده مستحق دو هزار تومان مشترك خواهد شد.  گرفت
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 الدر: يفو

 مال يفـاالقدام حل اجلعل ان رشط الالر� والفرس واالبل و مسابـقة يفـال بأس بالو «
ذ إنـه يـص� قماراً اال حرم لو رشط فيها من اجلانب� ألمسابقة من جانب واحد وـال

ذا إاال لم �ز ثم ما وههم ان سبقا يتوهء لفرسيم كف ثاثلا حلال بينهما بفرس  ادخال
الدر [ . »خذ من صاحبهأفيما بينهما ايهما سبق خذ منهما وان سبقاه لم يعطهما وأسبقهما 

 ].5/285 :مختارـال

 :  قال العالمة حممد تقی العثامنی

 . � مراهنة فلها صور �تلفةمسابقة بعوض وـما الأو«
هذا اكالمام أو غ�ه و  مقدمة من غ� متسابق�ـاكجلائزة ال : ان ي�ون العوض و�األ

 ..... جائز باالمجاع
 . ....فهذا جائز حد اجلانب� فقطأمال من ـ: ان ي�ون ال الـصورة اثلانية

علـى  كجلانب� بان يقول ان سبفت� فل حد اأمال من ـن ي�ون الأ:  الصورة اثلاثلة
 . كذا فهذا حرام باالمجاع كف� علي كقتان سبكذا و

صورته مسابقة ثاثلاً وهو اذلی مـحلًال وـال متسابقان يفـ: ان يدخل ال رابعةلالصورة او
�قوالن للثالث ان سبقتنا رج اثلالث شيئاً و� اللك واحد من االثن� ماال و  ان �رج

ان مال� وـالث استحق الما اثلهفان سبق كء نلا علي ان سبقناك فال ش�ماالن لك وـفال
متعاقب ـان سبقاه ىلع الء لواحد منهما ىلع صـاحبه و ش� سبقا اثلالث فان سبقاه معاً فال
تكملة [ . » مال عليهـصاحبه ال �ستحق المالع� صاحبه وـفاذلی سبق صاحبه �ستحق ال

 ].391، 3/390 :ملهمـفتح ال

 علم بالصوابأاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
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 وشی فتن زنان به کتابفرر
 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می

که  کتابفروشی  کتاب با حجاب شرعی به  توانند براي خرید و انتخاب آیا زنان می
 ؟  فروشنده آن مرد است بدون ضرورت و در صورت وجود مرد، بروند یا نه

 اجلواب باسم ملهم الصواب

هاي خـود از خـانه بـیرون  هت تأمـین نیازمنديتوانند با رعایت حجاب ج زنان می
 بـروند بشرطیکه مأمون از فتنه و بدور از کـشف چهره باشد.

له بعد بحث طويل ومناقشة  محقق الشيخ حممد تقـی العثامنی دام اقباـكتب العالمة ال

 : مــلهمـالتكملة الفتـح ال حاديث يفذكر األاآلراء و

ال خترج اال بيتها و القـرآن الكر�م بأن �ستفـر يف مرأة مأمورة يفـفاحلاصل ان ال«
حلاجة ثم ان خرجت حلاجة ف� مأمورة �سرت الوجه بادناء اجللباب أو الربقع و بان ال �سفر 

 ].4/269 :ملهمـتكملة فتح ال[ . »عن وجهها

 262:  كتب فی ص  ايضاً و

خرجت  : ، قـالت ةحديث ابلاب حديث عـا�ش منهاحاديث وان هذه األو «
 ذن ل�ٌن أن خترجن حلاجت�ن وأقد   : انه قال.......و سـودة

ً
حديث ابن عمر مرفواع

 .] كام رواه الطربانی . [»اخلـروج اال مضطرة ليس للنساء نصيب يف

 : كنز العمـال و جاء فی

تدل بوضوح ان االصل فی المرأة ان تکون محتجبۀ ببیتها و ان تخفی شخصها من  «
ج من بیتها اال لحاجۀ و لکن المرأة ربما تحتاج الی الخروج لحوائجها االجانب وال تخر

الطبیعیۀ فانه قد ابیح لها الخروج فی مثل هذه االحوال محتجبۀ بالبرقع و الجلباب بحیث ال 

 )8/263:كنز العامل.( » ء و هی الدرجۀ الثانیۀ من الحجاب یبدو من بدنها شـی

 علم بالصواب أاهللا و
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 -اهللا عنهعفا  -خدا نظر 
 .قه13/3/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 اجزاي حرام حیوان حالل گوشت 

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
 از اجزاي حیوان چند چیز خوردنش حرام است لطفاً با دلیل بیان فرمایید. 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

 .  خوردنشان حـرام استاز اجزاي بدن حیوان هفت چیزاند که 
 شود.  همی  خـونی کـه در وقت ذبـح جاري  -1
 .آله تناسل حیوان نر -2
 . آله تناسل حیوان ماده  -3
 . بـیضه حیوان -4
 .) شاش دان مثانه ( -5
 .) زهره (  کیسه صفراء -6
 اي که در بدن حیوان باشد.  غده  -7

 مختار:ـالدر ال يفو

مسفوح واذلكر واالنثيان ـادلم المأ�ول سبعة ـما �رم الكه من اجزاء احليوان ال «
 ].5/219 :مختار مع الردـالدر ال[ . » مرارةـالمثانة وـالوالقبل والغدة و

 اند: یز را به صورت شعر در آوردهچنانکه این هفت چ
 ذا ما ذكيت شـاة فكـلها سوی سبع ففيهن الوبـالإ

 

 فـحاء ثــم خــاء و دال ثــــم مــيــامن و ذال 
 

 م بالصواب علأ  هللا او

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه20/3/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
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 /معنی حوا و مریم  اسم عروسی جایز است چه کارهایی در مر

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
اند و در مراسم  باره انجام مراسم عروسی چه دستوري دادهدر پیامبر اکرم  -1

 باشند. مستحب هستند و چه کارهایی مکروه و ناجایز می روسی چه کارهایی خوب وع
 ؟  هاي حوا و مریم چیست معنی اسم  -2

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

 اند: امور ذیل در مراسـم عروسی خوب و پسندیده
گرفت عقد نکاح در روز جمعه زیرا که علماء سلف و بزرگان دین این را  انجام   -1
 باشد. اند و نیز جمعه روز بسیار خوب و شریفی می ب قرار دادهمستح

 :  مفصلـال يفو

لك مـنهم سـمرة  ن مجاعة من السلف استحبوا ذ�ستحب عقد انلاكح يوم اجلمعة أل «
فيه خلق اهللا عيد و  �ومعتبه وألنه يوم رش�ف و  بن حبيب وراشد بن سعيد وحبيب بن 

 ].6/147 :مرأةـحكام الأ مفصل يفـال[ . »اجلمعة و� أن ي�ون العقـد مساءاألو آدم

 مستحب است کـه عروسی و زفاف در ماه شوال انجام گیرد زیراکه پـیامبر  -2
کرد و حـضرت عائشه  در ماه شوال عروسی ل بـا حضرت عائشه صدیقه گـرامی

بودم و این خوشبـتی خویش  ترین زوجه رسول اکرم فرماید: من خوشبخت صـدیقه می
 . دانست گرفتن عقد عروسی را در ماه شوال می  ا از جهت انجامر

ِ  رَُسوُل  تََزوََّجِ�  قَالَْت  اَع�َِشةَ  َ�نْ « :اخرج االمام مسلم فی صحیحه« الٍ  ىِف  ا�َّ  َو�ََ�  َشوَّ

الٍ  ىِف  ىِب  ىُّ  َشوَّ
َ
ِ  رَُسولِ  �َِساءِ  فَأ ْحَظى اَكنَ  ا�َّ

َ
نْ  �َْستَِحبُّ  اَع�َِشةُ  َوَ�نَْت  قَاَل . ِم�ِّ  ِعنَْدهُ  أ

َ
 أ

الٍ  ىِف  �َِساَءَها تُْدِخَل   ، صحیح مسلم:6/146 :مسلمـبيت المرأة وـحكام الأمفصل يف ـال[ . » َشوَّ

 ].داداحیاء التراث العربی 9/209
مه هانجام گرفتن مراسم ازدواج در مسجد، زیرا که مسجد جایی عمومی است و   -3

 



 وايمحمود الفتا  1476

 ند. شـو می بـدون تکلف در جمع مسجد

 :  دليله

جامعه عن  خرج االمام الرتمذی يفأمسجد فقد ـال ن يـعقد انلاكح يفأ�ستحب  «
ارض�وا عليه مساجد وـال ياجعلـوه فـا انلاكح و اعـلنوا هذ قالت قال انلىب  لاع�شة
 . »ادلف
) در  یعنی در روز عروسی غذا درست کردن و به مردم غذا دادن ولیمه کردن (  -4

 باشد. توان خوب و مستحب می تا حدعروسی 

 :  دليله

 � مستحبة يقوم بها ارواج يف� الطعام اذلی يصنع عند العرس وويلمة الزواج و «
قد صـحيحه عـن عبدالرمحن و يخرج االمـام ابلخاری فـأمناسبة السعيدة فقد ـهذه ال

 ].صحيح البخاري[ .  »ولم ولو شاةأ:  قال هل تزوج انليب

که در این محله عـروسی است و از دایـره و   خبر رسانیدن به مردم جهت اعالن و -5
کردن اشکال ندارد اما نباید داخل مسجد   ، سرودها و شعرهاي مباح و اسالمی استفاده دف

 دف بزنند بله خارج از مسجد دف بزنند.
که زنگوله نداشته باشد و نیز بـاید   فرمایند: آن دایره و دف جایز است علماء می

اند دف بزنند و شعر و سرود چنان اشعار  که هنوز به حد بلوغ نرسیده  خـترهاي کوچکد
هاي زنان و فسق و فجور و اشعار  که در آنها وصف و تعریف زیبایی و سرودي باشند

 بلکه تماماً اشعار اسالمی و مباح باشند.  ،خالف شرع نباشد

 :  دليله

ْعِلنُوا:  قال انلىب «
َ
َمَساِجدِ  ىِف  َواْجَعلُوهُ  حَ انلِّاَك  َهَذا أ

ْ
ُ�وا ال فُوِف  َعلَيْهِ  َوارْضِ  .»بِادلُّ

 آخر: وفی حديث 

ََرامِ  َ�ْ�َ  َما فَْصُل  :قال انليب «
ْ
ََاللِ  احل

ْ
فُّ  َواحل وُْت  ادلُّ  . »َوالصَّ
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 : ايةهالن قال اجلزری يف

ـت انت� هل صوت وصي اذلكر يف انلاس يقال بـالصــوت و كذلير�ـد اعالن انلاكح و «
ی رض�ه فانه يتم أادلف : ای اذلكر والتشـه� و : الصوت الــرقاة ) قال القاری يف (ادلفو

 . »به االعالن

ال هذا إانلاكح  احلرام يفمراد ان ال فرق ب� احلالل وـ: يلـس ال كمــلـقال ابـن ال«
ىل اعـالن إمراد الرتغيب ـاالمره فان الفرق �صل حبضـور الـشهود عند العقـد بل ال

صوات أمر انلاكح حبيث ال يـخيف ىلع االباعد، فالسنة اعـالن انلاكح برضت ادلف وأ
 . »مباحـو انلغمة يف ا�شاد الشعر الأنئة هاحلارض�ن باتل

 :  حوذیاأل حتفة   صاحب قال

مباح فان ـمراد بالصوت ههنا الغناء الـاعلم ان ال اهللا تعاىلقلت الظاهر عنـدی و«
هذا  ، يدل عليه حديث الر�ـيع بنت معوذ االىت يف يف العـرس اح بادلف جائـزمبـالغناء ال
فجعلت جو�ر�ات نلا يرض�ن بادلف  : « خرجه ابلخاری وفيهأهو حديث صحيح ابلاب و
 .  »بدر من قتل آبايئ يوم  و�ندبن 

نصار ىل رجل من األإانــها زفت امـرأة  لعن اع�شة :صحيحه  روی ابلخاری يفو«
 قال احلافظ يف» يا اع�شة مااكن مع�م هلو فان االنصار يـعجبهم اللهو : «نليبفقال ا

 . »تغ�ل بعثتم معها جار�ة ترضب بادلف وفقال فه  : كرواية شـر�

يب مسعود أكعب و  خرج النسـاىئ من طر�ق اعمر بن سعد عن قر�ظة بنأو«
وصححه احلاكـم  . احلديث اللهو عند الـعرس : انه رخص نلا يف نصار�� قالاأل

قيل هل أتزخص نلا هذا؟ قال نعم  لـلطبـرانـى من حديث السائب بـن يز�د عن انليبو
مراد بادلف ما الجالجل لـه ـ.... قال الفقهاء ال . انت� انه ن�اح ال سـفاح اشيدوا انلاكح

 ].4/209 :حتفة االحوذي[ . »مامكذا ذكره ابن اهل
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 وسیکارهاي ناجایز و زشت در مراسم عر

 ، ناپسند، مکـروه و ناپسند در مـراسـم عروسی عبارتند از: کـارهاي زشت
حجاب و مخلوط شدن زنان با مردان نامحرم و تهیه غذاهاي  هاي بی جمع شدن زن

هاي  بی زن ، رقص و پایکو که از وسع و توان داماد خارج باشد و مشروب نوشی گوناگون  
 ان تا براي زنان نامحرم تـرانه بخوانند.حجاب و اجاره کـردن زنان ترانه خو بی

کـه همه این امور ناجایز   کـردن  داران را دعوت اسراف در غذا لباس و نیز فقط سرمایه
 باشند.  می

 :  دليله

ىِب  َ�نْ  «
َ
نَّهُ  ُهَر�َْرةَ  أ

َ
َعامِ  رَشُّ  َ�ُقوُل  اَكنَ  � َويِلَمةِ  َطَعامُ  الطَّ

ْ
ْغِنيَاءُ  لََها يُْدىَع  ال

َ
 رْتَكُ َو�ُ  األ

 
ْ
 ].صحيح البخاري[ . » ءفقراال

الزفاف من اتلربج النسـاء واختالطهن  منكرات االفراح ما ي�ون وقتـفمن ال«
ر�ما اضافوا طعـة وصنع انواع األمعدات وـمنها اتللكف فوق طاقتهم باعداد البالرجال و

النساء الالىت ت فيها ما ي�ون مـن مجااعمدعٌو�ن وـاتليها انواع اخلمر ططيباً نلفوس ال
ة االز�اء وح� بديعة متغايره اتلبذير ثياب جديدة متنوع، ومن االرساف و يدع� للعرس

 ،الزواج االسالمي[ . » مامشاطـالالراقصات وموال تدفع للمغنٌيات وأالشاكل وااالصناف و

 ].طاارق جمیل کاخیه
را به آن  اسمی است که آدم زوجه خود ، زوجه حضرت آدم حوا مادر آدمیان  -2

 ].19/826 اختصار از لغتنامه دهخدا:[ نامید و بدان واسطه حوا به ام البشر ملقٌب شد.
که فرشته  مریـم دوشیزه باکــره پاك و پرسا و عفیفه از اوالد حضرت داود

 به او حضرت مسیح را بشارت داد. حـضرت جبرئیل

انلارصة  اعشت يفا آل داود و: القدسية العذراء ابنة يوا�م وحنة من سبط يهوذ مر�م «
مسيـح اللكمة ـ�رشها بـاحلبل باليـع� فرشته و كمـالـال جربئيل ( كمالـحيث ظهر هلا ال
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 ].657ص  منجد االعالن:[ . »مجسدـال

 علم بالصوابأاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه22/3/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 قاب در انظار عمومیظاهر شدن زن با ن

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
تواند نماز بخواند با توجه به اینکه  آیا زن در انظار بیـگانگان با نقاب و یا روبند می

 .  کشف چهره نزد فقهاء ممنوع است 

 اجلواب باسم ملهم الصواب

کشف آن  م است وکه خوف فتنه و فساد باشد براي زن الز پوشانیدن چهره در جایی
در چنین صورتی در انظار بیگانگان ممنوع است لذا در صورت احتمال فتنه و فساد در 
انظار بیگانگان در حال نماز و یا غیر نماز چهره را بپوشاند اگرچه پوشانیدن چهره در 

 . نماز فرض نیست

 الدر: يفو

ابة ِمْن َكْشِف الوَْجه ب� الرِّجال « ة الَشّ
َ
ال ألنَّه عورٌة بل (خلوِف الِفتْنة) وتمنع الَمْرأ

ْغلَُظ 
َ
ْهوة، ألنَّه أ ِمَن الَشّ

َ
ه و�ْن أ  ].1/229 :مختار مع الردـالدر ال[ . »كمِسّ

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 دروغ بقصد خیر و مصـلحت بیمار 

 :  در مسئله ذیلفرمایند علماي دین  چه می
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کـه فشار خون دارد ولی غذایی کـه او مـیل بـه آن دارد مثل   زن پیر و ناتوانی است
دهیـم و به  گوسفند نمی  گوشت گوشت گوسفند، براي وي مضر است و ما ناچار به او

، یا اینـکه آب  گـوییم این گوشت گوسفند است دهیـم و می گوشت مرغ می  جاي آن
گاهی از پیش خودمان آبی به او  خورد و ما گاهی از همانجا و مییـک جاي مخصوصی 

خورد  که براي او فایده دارد نمی  گوییـم این از همان آب است و یا غذایی دهیـم و می می
 خورد.  که بخوري، بعد می  کـه دکتر این را برایت نوشته گوییم  و ما مجبوراً به او می

شویم یا  می گناه  شود و ما مرتکب حساب می حال سؤال این است که آیا این دروغ
 ؟  نه

 اجلواب باسم ملـهم الصواب 

 دروغ سه صورت دارد: 
ا پوشیدن مال امـانت از ، ی ، مثالً براي نجات دادن مظلوم از دست ظالم واجب -1

 . چـپاول
 . ، مثل دلجویی فردي یا اصالح بین مردم مـبـاح -2
 گویی هر دو میسر یزي که با راستگویی و دروغ، مثًال براي چ حـرام و گناه  -3
 .شود، دروغ گوید مـی

، اشکال  که قصد شما پسندیده و خوب است شود ، چنین معلوم می با این توضیح
 شود.  شما گناهی نمی ندارد و بر

 الرد:  يفو

ابط فيه كما يف  « وغ�ه » محارمـتبي� ال«واعلم أَنّ الكذَب قد يباح وقد �ب، والَضّ

ن اإلْحياء أن لك َمْقصود �مود يم�ن اتلوصل إيله بالصدق والكذب مجيعاً، فالكذب ع
مقصود، ـفيه حرام، و�ن أم�ن اتلوصل إيله بالكذب وحده فمباح إن أبيح حتصيل ذلك ال

وواجب إن وجب حتصيله، كما لو رأى معصوماً اختىف من ظالم ير�د قتله أو إيذاءه 
 عن وديعة ير�د أخذها �ب إن�ارها ومهما اكن ال يتم فالكذب هنا واجب، و�ذا لو سأهل
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 بالكذب فيباحـمقصود حرب أو إِْصالح ذات ابل� أو استمالة قلب ال
ّ
 . »مج� عليه إَال

 ].5/303 :محتارـرد ال[

 مختار:ـير ال التحر يفو

منه إال أنه ينبيغ أن �رتز » مج� عليه إال بالكذب فيباحـو استمالة قلب الأ« : قوهل «
ما أم�ن، ألنه إذا فتح باب الكذب ىلع نفسه فيخىش أن يتداىع إىل ما �ستغ� عنه و�ىل 

 ].5/311 :مختارـالتحرير ال[ . »هما ال يقترص ىلع حّد الرضورة أ

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 هانت کردن به شوخی به خدا و پیامبر ا

 :  فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
دهد و  شخصی که به دین اسالم اعتقاد کامل دارد ولی فرایض اسالمی را انجام نمی

کند، آیا  کسی را در بیاورد به خدا و پیامبر توهین و اهانت می  گاهی اوقات براي اینکه لج
 ؟  شود یا نه این شـخص مـرتد حساب می

 م ملهم الصواب اجلواب باس

را در دل و جـان  که آنقدر حب اهللا رب العزت و رسول اهللا بر مسلمان الزم است
شان را بازیچه قرار داده و ادا در آورد و از این  که حاضر نباشد حریم مقدس داشته باشد

 طریق بر دیگران فشار روانی وارد کند.
شود البته  کافر نمی  یمان درستبا انجام ندادن فرایض اسالمی و با داشتن اعتقاد و ا

 .  فـاسق و مستحق جهنم است
باشد، بر او الزم  کفر می  م باشد موجبهکه به شوخی  استخفاف و اهانت هر چند

استغفار  است توبه نماید و از این عمل شنیع و زشت خود باز آید و از خداوند
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ت تجدید نکاح لزومی کند و اگر این فرد زن اس  د و بـا خانمش تجدید نکـاحهبـخوا
 رود.  ن نمی ندارد چون از نکاح مـرد بیرو

 الرد:  يفو

 ان لم يعتقده لالسـتخفاف فهو ككـفر�فر ارتد و  : من هزل بلفظ الفتح �و «
 .  »العناد

 الرد: يفو

..... وأشار إىل  أي ت�لم به باْختياره غ� قاصد معناه  »من هزل بلفظ �فر«قولـه: «
فإن فعل ذلك استخفافاً واستهانة بادلين فهو أمارة عدم » ستخفافلال«ذلك بقولـه: 

 ].311-3/310 :تارخمـرد ال[.  »الن قصد االستخفاف مناف للتصديق اتلصديق

 الدر:  يفو

 . » االستخفاف به تلـعلٌق حقه ايضاً مصنف: و�ب احلاق االستهزاء وـی ال ىف فتاو«

 ].3/317 :مختارـالدر ال[

 واب علم بالصأاهللا و

 - عنهعفا اهللا -خدا نظر 
 .قه7/4/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

/ قرآن خوانـی در مراسم  ي ها در مراسم عزادار ن دست بلند کرد
 حکم نسوار  / ي عزادار

 : فرمایند علماي دین در مسائل ذیل چه می
 ؟  ها هنگام دعا در مراسـم عزاداري چگونه است بلند کردن دست -1
 ؟  ) در مراسم عزاداري و غیر از آن بدون ترجمه خواندن قـرآن ( -2
 ؟ حکم نسوار از دیدگاه شریعت چیست  -3
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 اجلواب باسم ملهم الصواب 

ها طوري که امروزه رواج دارد  دعاي اجتماعی در تعزیت همراه با بلند کردن دست  -1

امداد «در  /فیع، چنانکه مفتی اعظم پاکستان موالنا مفتی محمد ش مسنون نیست

که  چندین واقعات تعزیه از سلف منقول است مگر این طریقه ( «فرمایند.  می »مفتنيـال

امروزه رواج دارد) در یک جاي هم منقول و مأثور نیست پس این را یک رسـم شرعی 
گاهی آن را ترك ننمایند) شکی   که  التزام نمودن بطوري دانستن و بر آن پایبند شدن (

 ].2/215 :مفتنيـامداد ال[ . »کند آن را در بدعت داخل میکه   نیست

کسی بدون التزام و   گاهی گاه ، و اگر این این رسم مروج را ترك نمودن بهتر استبنابر
 بدون اینکه آن را مسنون بداند رفع یدین بکند چندان مشکلی ندارد.

  و مردم جلسه تعزیت نشسته که مال صاحب در  و رسم دیگر مروج این است  -2
کند و در  اي می آیند، مال صاحب شروع به خواندن سوره گروه براي تعزیت می  گروه

این التزام به ز به این کیفیت منقول نیست بنابرکنند، از سلف نی خاتمه اجتماعی دعا می
د) فعل پسندیده و درستی اصلی ندار کتاب اهللا یا سنت آنحضرت که در ها ( چنین رسم
ق به تالوت قرآن مجید، بدون مشخص نمودن زمان یا مکان امر چه مطلنیست اگر

 مستحسن و خوبی است و ثوابش به روح میت انشاء اهللا خواهد رسید. 
 .  نسوار حرام نیست  -3

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه20/5/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ان نامحرم عیادت زنان از بیمار

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
ها و  توانند به عـروسی توانند به عیادت بیماران غیر محرم بروند؟ و آیا می آیا زنان می
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دهند  ؟ و شوهران آنهاکه اجازه رفتن به آنها می فـاتحه مردگان غیر محرم بروند یا نه
 ؟  حکمشان چیست

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

ها و فـاتحه مــردگان بـروند  ، عـروسی توانند به عیادت بـیماران غیر محرم ن نمیزنا
 شوند. و اگــر شوهرانشان به آنها اجازه بدهند، هر دو گنهکار می

 :قال العالمة عالء الدين حصكفی

 . » اكنا اعص� ان اذنو�منعها من ز�ارة االجانب وعبادتهم والويلمة و «

 الرد:  يفو

نها �شتمل ىلع مجع فالختلو من محارم ألـاكنت عند ال ظاهر ولو »الويلمهو « : قوهل«
 ].2/722 :محتارـرد ال[ . » الفساد اعدة

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه22/5/1420دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 آب جو)  حکم ماء الشعیر (

 : مسئله ذیل فرمایند علماي دین در چه می
آب جو) از نظر شرع مقدس جایز است یا خیر؟ لطفاً توضیح  نوشیدن ماء الشعیر (

 دهید؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

اند،  فقهاء اسالم در رابطه با استعمال مشروبات غیر از شراب معروف اختالف کرده
 فرمایند: امام اعظم و ابویوسف رحمه اهللا می

که  اي آید استعمال آنها تا اندازه ، انجیر و غیره بدست می ، عسل که از جو، گندم شرابی «
 .  » اسکار و نشه داشته نباشند جایز است
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 فرمایند: می ) و ائمه ثالثه از احناف امام محمد (
که کثرت نوشیدن آن نشه و اسکار داشته باشد استعمال مقدار کم آن نـیز   مشروبی «

 .  » حـرام است
اند از آن جمله احادیث و روایات ذیل  متعددي استدالل نموده جمهور از روایات

 :  است

ِ  رَُسولِ  ِمنرَْبِ  ىلَعَ  عن عمر« :غريهأخرج البخاری و -1 ِْر�مُ  نََزَل  قَدْ  إِنَّهُ  َ�َقاَل  ا�َّ
َ

 حت

َْمرِ 
ْ
ْشيَاءَ  مَخَْسةِ  ِمنْ  َوِ�َ  اخل

َ
ِعنَِب  أ

ْ
ِنَْطةِ  َواتلَّْمرِ  ال

ْ
ِع�ِ  َواحل َعَسلِ وَ  َوالشَّ

ْ
َْمرُ  ال

ْ
 َخاَمرَ  َما َواخل

َعْقَل 
ْ
 . »ال

ِ  رَُسوُل  قَاَل  قَاَل  �َِش�ٍ  بِْن  انلُّْعَمانِ  َعِن «) 3676رقم  (ابوداود   خرجأ -2  ِمنَ  إِنَّ  :ا�َّ

ِعنَِب 
ْ
َعَسلِ  ِمنَ  َو�ِنَّ  مَخًْرا اتلَّْمرِ  ِمنَ  َو�ِنَّ  مَخًْرا ال

ْ
رُبِّ  ِمنَ  َو�ِنَّ  مَخًْرا ال

ْ
ِع�ِ  ِمنَ  َو�ِنَّ  ًرامَخْ  ال  الشَّ

 . »مَخًْرا

ِ  َ�بْدِ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ « :صحاب السننأخرج أ -3 نَّ  ا�َّ
َ
ِ  رَُسوَل  أ ْسَكرَ  َما :قَاَل  ا�َّ

َ
 َكِثُ�هُ  أ

 .»َحَرامٌ  َ�َقِليلُهُ 

ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  قَالَْت  لاَع�َِشةَ  َ�نْ « :)3676رقم  (خرج ابوداود أ -4  لُكُّ  :َ�ُقوُل  ا�َّ

ْسَكرَ  َوَما َحَرامٌ  ُمْسِكرٍ 
َ
َفْرُق  ِمنْهُ  أ

ْ
َكفِّ  فَِمْلءُ  ال

ْ
 . »َحَرامٌ  ِمنْهُ  ال

چنانکه شیخ االسالم موالنا محمد تقی  ،بر قول جمهور است هو فتوي نزد اهل السن
، در رابطه با دالئل جمـهور  عثمانی در شرح مسلم بعد از آوردن دالئل هر دو فریق

 فرماید: می

ق فـأل  ر منه الفرما اسكو «،  » كث�ه فقلـيله حرام ما اسكر  : «هل واما استدالهلم بقو «
ماء العنب فقط  ما تأول فيه احلنفية حبمله ىلعی جداً و . فاستدالل قو »الكف منه حرام

انما يدل ىلع انها : و .....ثم يقول رش�ةاعمة �شتمل مجيع األ» ما «لكمة   ن، أل فهو بعيد جداً 
 وأحرمة اتلناول سواء اكنت قليله  ح�م اخلمر يف ) يف مذكورةـمرشو�ات الـی الأ(

 



 وايمحمود الفتا  1486

 . » ی حرمة تناوهلاأ حق احلرمة  ل اجلمهور يف كث� من احلنفية بقو  افىت كذلل....و : كث�ه

 ].5/22 :مختارـالدر ال محتار عىلـكذا يف رد ال.608، 3/606 :ملهمـتكملة فتح ال[

گر استفاده و تناول مقدار زیاد آن موجب اسکار و نشه است پس لذا ماء الشعیر ا

كذا يفهم من «.  حرام است هکردن مقدار کم از آن طبق مذهب جمهور اهل السن  استفاده

 ].4/230 :احلياةيسألونك يف الدين و. [» احلياةادلين و يف ك�سألون

 ب  علم بالصواأاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 .قه5/7/1415وزه علمیه دار العلوم زاهدان دار االفتاء ح

 م شکار با اسلحه گر

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
شود، آیا خوردن آن  کشته می  ، برنو، یا تفنگ بادي گرم از قبیل  که با اسلحه  شکاري

 ، در حالت مرده درست است یا خیر؟ بعد از یافته شدن
. لذا متأخرین در  ، مه و فقهاي متقدمین نبوده استاین نوع آالت چونکه در زمان ائ

اند، چنانکه عالمه سندي و عالمه بیرم تونسی و موالنا  حکـم این مسئله اختالف نموده

 »أحسن الفتاوی«حمد در ااند و مفتی رشید  بر حلت آن فتوي داده /مفتی محمود

و مفتی اعظم هند در  956 »مفتنيـامداد ال«و مفتی اعظم پاکستان در  545) ص  یکجلدي (

 اند.  بلکه اغلب علماي حنفیه بر حرمت آن فتوي داده 702 »یوعزيز الفتا«

 :  مسـلم حيث يقولـرشحه ل كام ذكره العالمة القاضی حممد تقی العثامنی دامت بركاته يف

كما نقل   حىك فتوی اجلواز عن بعض علماء احلنـفية مثل العالمة السندی كو�ذل «
ديارنا ىلع عدم  أما احلنيفة فـاجلمهور مـنهم يف........ و  والشيخ ب�م اتلو�ىسعنه الرافىع
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حجتهم مامر عن ابن ، و حياً فيذبح بطر�ق مشـروع كحل الصيد بالرصاص مالم بدر
 : اعبدين

 ك: من أنه ان وقع الش ليس جرحاً و ما ذكر الرافىعمن أن الر� بالرصاص رٌض وقذ و« 
ما ذكره بعضهم من أن اجلرح بمجرده ال�ل و»  ماً  اكن حرا ، و اثلقلأ اليدری مات باجلرحو

اً ما ذكروه احتجاجمسألة �تهد فيها، وـلك فـال  ، وىلع الصيد حىت ت�ون آلة اجلرح �ددة
 ].491/3 :ملهمـتكملة فتح ال[ . » اهللا اعلم. و الكم ىلع احلرمة فيه �ال

و نـزد بنده قول اول راحج است یعنی  خالصه اینکه این مسئله مختلف فیها است

 .» كما ذكرنا أنفاً  «.  همین بوده است /حالل بودن چنانچه نظریه مفتی محمود

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق .ه16/9/1414دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

 ذبح کردن براي زن جایز است در سفر باشد یا درحضر 

 :  فرمایند علماء دین در مسائل ذیل می چه
 کند یا خیر؟  تواند ذبح اگر مرد حاضر باشد زن می  -1
 کند یا خیر؟   تواند قربانی خود را در مکه معظـمه ذبح آیا زن حاجی می  -2

 اجلواب باسم ملهم الصواب 

که  انستالبته باید د ،کردن براي زن جایز است خواه در منزل باشد یا در سفر  ذبح -1
که آنها مسافراند و اگر درآنجا  در مکه معظمه بر حجاج مسافرین قربانی الزم نیست زیرا

 تواند ذبح کند. است و زن در آنجا هم می»  دم تمتع «یا »  دم قران «گیرد  ذبحی صورت می

 الدر:  يفو

يعقل  و صبياً ألو اذلابح �نوناً أو امرأة كون اذلابح مسلماً حالًال....و  و رشط «

 ].209/5 :مختار مع الردـالدر ال [. »التسمية
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 : رشحهالتنوير و يفو

فال جتب ىلع   » عي� «و بادية أ) ىلع حر مسلم مقـيم بمرص أو قر�ة  ضيحةاأل جتب («
 ].222/5 :الدر مع التنوير[ .»حاج مسافر

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ق.ه24/2/1415العلوم زاهدان  دار االفتاء حوزه علمیه دار

 پرورش میگو، البستر و خوردن آن 

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در مسئله ذیل چه می
) و البستر، جهت فروش براي امرار معاش و مـصرف  ملخ دریائی طرح پرورش میگو (

 ) براي مسلمانان چه حکمی دارد؟ خوردن آن (

 اجلواب باسم ملـهم الصواب

 اند، ، و اکثر علماء به آن فتوي داده ) مباح است ، ملخ دریائی میگو بیان (خوردن رو

 : دليلهو

اللغة االردية  �و  » مجربی «مرص�ة ـاللغة ال ما الرو�يان أو االر�يان اذلی �س� يفأو «
،  ئمة اثلالثةحلٌته عند األ يف كفال ش»  prawn «يا » shrimp« �ل��هاأل �و» جهينـاگ «(

، فيتوقف جوازه ىلع انه  مـا عـند احلـنيفةأحالل عـندهم و مجيع حيوانات ابلحرن أل
 ، قال ابن در�د يف كسمک أو ال؟ فذكر غ� واحد من أهل اللغة أنه نـوع مش السم

 1/146:  تاج العروسالقاموس و اقره يف، و كار�يان رضب من السمو، 3/414:  مجـهرة اللغة

افىت رو�يان هو سمک صغ� جداً امحر، وال  1/473:  احليوان حياة قال ادلم�ی يف كو�ذل

قال شيخ ، و مثل صاحب الفتاوی احلمادية كاحلـنفية جبوازه بناء ىلع ذل يغـ� واحد فـ
 :4/103:  امداد الفتاری يف /مشا�نا اتلهانوی
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ول مدار عـ� قـخواص الزمة تنتىف السمكية بانتفائها، نال كلم يثبت بديلل ان للسم «

............ وان حياة احليوان ل�م�ی اذلی يبحث عن ماهيات احليوان  مــبرص�نـالعدول ال
لعل اهللا و كىل االن بانه سمإصع� امحــر فا� مطمنئ  كيرصح بان الرو�يان هو سم

 . » امراً  ك�دث بعد ذل

�قولون : و كـنوع مسـتقل يعتربونه سماك و�ـذكرونه  ل�ن خربا علم احليوان ايلوم الو
 عند علماء احليوان ىلع ما ذكره يف كتعر�ف السمو كانه من أرسة الرسطان دون السم

 : م 1950طبع  9/305:  معارف الرب�طانيهـدائرة ال

ماء و�سبح بعواماته و�تنفس بغلصمته وان ـهو حيوان ذو عمود فقری يعيش ىف ال«
لم احلـيوان ايلـوم يقسم ان ع، و االر�يان ليس هل عمود فقری وال يتنفس بغلصمته

 الىت هلا عمود �و Vertbrate.ول احليوانات الفقر�ة : األ كب��ن ىل نوع�إاحليوانات 

: احليوانات غ� الفقر�ة  اثلـا�، و ا نظام عـصىب يعمل بواسـطتهی ىف الظهر و هل فقر
Invertbrate االر�يان يف، و وليقع ىف انلوع األ كان السم، و الىت ليس هلا عمود فقری 

 . ان التسع� يف م 1988طبع  6/363 : معارف الرب�طانيهـال ةدائر انلوع اثلا� اذلی ذكر يف

ه �توی ىلع احليوانات القرش�ة مائة من احليوانات احلية تتعلق بهذا انلوع و انـال
 . ...الخ... احلرشاتو

بانه ليس من  كانه ينفصل عن السم، و ر�يانان هذه اتلعر�فات التصدق ىلع األو
، فـال �وز ىلع خذنا بقول خرباء علم احليوان فـانه ليس سـماكأ.فلو  : احليوانات الفقر�ة

كونه   هذا ابلاب اتلـدقيق العل� يف معترب يفـل�ن السؤال هنا: هل ال. و اصل احلنيفة
الشك ان عـند اختالف العرف يعترب ؟ و متفاهم ب� انلـاسـسماك؟ أو يعترب العرف ال

قد ، و ر�يةمن ميتات ابلحر انـما رقع باللغة الع كن استثناء السم، أل هل العربأعرف 
لكهم ذكروا انه   ادلم�ی، و ان اهل اللغة امثال ابن در�د، والف�وز آبادی، والز�يدی اسلفنا

خذ أ�له عند احلنيفة من أر�يان حسب علم احليوان قال بمنع ، فمن أخذ حبقيقة األ كسم
امثال  معهود من الرش�عة يفـرٌ�ما يرجح هذا القول بأن ال، و العرب قال جبوازههل أبعرف 
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،  االحباث انلظر�ة ، دون اتلدقيق يف متفاهم ب� انلاسـىل العرف الإمسائل الرجوع ـهذه ال
مسألة ـكون ال  حالة ال سيما يف، و مسألة االر�يان عند االفتاء ينبىغ التشديد يف فال

ان اختالف الفـقهاء ، و ئمة اثلالثةشك انه حالل عند األ الصـلها، وأ �تهداً فيها يف
.  حریأو� وأ�له احواط و أان االجتناب عن  ، غ� �له ر يف كما تقر يورث اتلخفيف 

  ].514/3 :ملهمـتكملة فتح ال[ .» اهللا سبحانه وتعاىل اعلمو

 نا به دلیل زیر:، ب اما حکم پرورش میگو و ماهی البستر و فروش آن جایز است

لكب والفـهد واالسد لك ذی ناب من السباع، اكل  ) بيع أی احلنيفة �صح عندهم (و «
، مباح  ، بديلل انه منتفع به حقيقة �وه مالن اللكب و�وها، ألوانلمر واذلئب واهلر و

 ىلع االطالقاالنتفاع ب
ً
اكحلراسة واالصطياد، فكـان مـاال، و�صـح بيع احلرشات   ه رشاع

 ) ان لك ما أی احلنفية الضابط عندهم (.........و ذا اكن ينتفع بهإالعقارب وام اكحليات واهلو
، فان بيعه يـجو

ً
.  ، بديلل قوهل ن االعـيان خلقت نلفعة اال�سانز أل فيه منفعة حتٌل رشاع

ا لَُ�م َخلَقَ ﴿  ٱ ِ�  مَّ
َ
بنقل از  4/446: دلتهأالفقه السالمي و[ . »]29: ةالبقر[ ﴾اَ�ِيعٗ  ِض �ۡ�

 :ربعةمذاهب األـال الفقه عىلو122، 5/188 ما بعدها. فتح القدر:و 5/142 :البدائع الصنائع

 ].و ما بعدها 2/231

. اما حکم حلت البستر اگر از نوع  پس فروش و پرورش میگو و البستر جایز است
ص ماهی اسـت خوردن آن جایز است اما چون حقیقت البستر بـراي ما تا حال مشخ

 شود  حکـم قطعی صـادر نمی نیست لذا خوردن البستر

 علم بالصواب أاهللا و

 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 
 ش.ه15/8/1373زه علمیه دار العلوم زاهدان  دار االفتاء حو

 خونریزي زیاد از مرغ به هنگام کشتن بدون از تـحرك اعضاء 

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
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، اما دست و پاي او حرکت نکرده است آیا  ، خون زیادي ریخته شده هنگام ذبح مرغبه 
 حالل است یا خیر؟ 

 اجلواب باسم ملهم الصواب
اي به  که از مرغ زنده  طوري زیادي از آن ریخته شده است همـانکه خون  در صورتی

 گرچه دست و پا را حرکت ندهد. شود حالل است هنگام ذبح ریخته می
، �رج مـن الىح أ�لت  خروجه مثلو كلم يتحرذبح شاة أو بقرة فخرج منها دم و انو «

 ].5/286 :ديةاهلن[ . »به نأخذ /عند ر� حنيفة

رشح الطحاوی  �ابلـزاز�ة و كما �رج من اليح، قال يف أی »مالوخرج أ: «قوهل «
هو ظاهر االمام وكما يـخرج من الىح عـند اكن �رج  ذاإاحلياة اال  خروج ادلم اليدل يف

 ].5/217 :محتارـرد ال[ . »الرواية

 علم بالصواب أاهللا و
 -اهللا عنه عفا -خدا نظر 

 ش .ه29/7/1372دار االفتاء حـوزه علمــیه دار العلوم زاهدان 

 قه قیمت واجب است  قربانی را به فقیر داده و او ذبح نکرد صد

 : فرمایند علماي دین مبین اسالم در این مسئله چه می
اگر شخصی قربانی خودش را ذبح نکرد و به شخصی فـقري داد کـه آن را ذبـح 

کند  گیرد البته آن را ذبح نمی  فقیر قربانی را تحویل می ،کند  کـرده و از گوشت آن استفاده
شود یا خیر؟ و در صورت  گـردن صـاحب قربانی ساقط می فروشد. آیا واجب از بلکه می

 ؟ گوسفند واجب است یا قیمت آن عدم سقوط آیا صدقه کردن
 اجلواب باسم ملهم الصواب 

در این صورت چونکه بر شما قربانی واجب است و منظور از قربانی اراقه دم است 
که  اید که شما آن را به فقیر به طور وکالت داده کردن در ایام عید) پس وقتی  یـعنی ذبح (
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وشت آن استفاده نماید ولی آن فقیر کند و از گ او را در ایام عید از طرف شما ذبح 
 کرده و آن را فروخته است  خیانت

 .  لذا بر شما تصدق قیمت آن واجب است
 الدر: يفو

تصـدق بـقيمتها غ� ...........و امها تصدق بها حيٌةمضت أيولو تر�ت اتلضحية و «
 .»اة تـجزی فيهامراد بــالقيمة قـيمة شــرشاها أو ال، تلعلـقها بذمته �رشائها أو ال فـال

 ].طبع کوئته5/226 :محتارـالرد [

 علم بالصواب أهللا او
 - عنهعفا اهللا -خدا نظر 

 . قه13/2/1414دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 

ارد و در شب رمـضان  گذ استعمال مواد مخدر مواد مخدر در پالستیکی مــی
 بلعد تا در روز نیاز اعتیادش بر آورده شود می

 : فرمایند علماي دین در مسئله ذیل چه می
فـردي معتاد به مواد مخدر، در ماه مبارك رمضان هنگام سحر پالستیک محتوي مواد 

بلعد تا در نوبت بعدي یعنی ظهر فردا نیاز بدن او تامین شده و  مخدر را همراه غذا می
 ارضاء گردد.

 یر؟ چرا؟ آیا استفاده مواد مخدر از نظر شرع حرام است یا خ  -1
 شود یا خیر؟ چرا؟ آیا روزه این شخص باطل می  -2

 اجلواب باسم ملـهم الصواب
که استعمال مواد مخدر و استفاده از آن از نـظر  شود در رابطه با مسئله اول عرض می

، زیرا که مضرات کثیري در بر دارد و روایات متعددي در  شـرع حـرام و نا جایز است
کنـد. چنانکـه عالمـه  ت که بر حرمت مواد مخدر داللت میاین بــاره مـوجود اس

بعد از بحث طوالنی و مفصل و  »ربعةمذاهب األـالفـقه عـلی ال«در کـتاب  /جـزیري
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 فرماید: گـیري می ذکـر روایـات متعددي چنین نـتیجه
مـخدرات احلديثة ـغ�ها من المرشو�ات وـلعلماء ىلع حتر�م هذه ال لكمة ا  اجتمعتو «

 ].5/35 :ربعةمذاهب األـال الفقه عىل. [»غ�همامثل احلشيش واالفيون و

 : فيهو

و أو شـرب أوشم أی وجه من وجوه اتلعاىط من أ�ــل أمخدرات ىلع ـفتعاىط هذه ال «
  ].5/38 :ربعةمذاهب األـال الفقه عىل[ . » مةاحتقان حرام بامجاع األ

 فيه:و

مسكرة ـمخدرات الـغ�ها من الوالفيون والقات احتر�م تعاىط احلشيش و«
  ].5/42 :ربعةمذاهب األـال الفقه عىل[ . »مفرتةـالو

شود زیرا که فسـاد روز  جواب سؤال دوم این است که روزه آن شخص فاسد نمی
جا یافته نشده  ، و این صبح صادق تا غروب آفتاب مـوقوف است بر بلعیدن چیزي بعد از

مخدر بعد از صبح صادق باقی است باز هم اشکالی ندارد  جا اگر اثر مواد و در این .  است
چه گرسنه نشود اگر که در روز هاي رمضان غذا زیاد بخورد چنانکه اگر شخصی در شب

 شود. آثار غذا در روز باقی است ولی در روزه اشکالی وارد نمی
 : البدائع يفو

االبر بان نف واالذن واكال صلية مخارق األـىل ادلماغ من الإو أىل اجلوف إما وصل و «
ذا وصل إما أ،  ىل ادلماغ فسد صومهإو أىل اجلوف إذنه فوصل أ و احتقن او اقطر يفأاستعط 

نه هل ىل ادلماغ ألإذا وصل إ�ل من حيث الصورة و�ذا فيه لوجود األ كش ىل اجلوف فالإ
 ].2/93 :بدائع الصنائع[. »ىل اجلوف فكـان بـم�لة زاو�ـة مـن روايـا اجلوفإمنفذاً 

 علم بالصواب أاهللا و
 -عفا اهللا عنه -خدا نظر 

 .قه5/7/1415دار االفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان 
 پایان
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