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جلد دوم
مجمع المسائل
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(٢)



بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه

الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن
على اعدائهم اعداء الله من اآلن الى يوم لقاء الله.

يكى از اصول مسلمه و عقالئى، اصل مهم مراجعه به متخصص است هر كس
بخواهد در رشتهاى از علوم و فنون و صنايع وارد شود و آگاهى بيابد ناچار بايد

به شخص مطلع و آگاه و عالم به آن رشته مراجعه نموده و متواضعانه از او كسب
علم و اطالع كند.

رشته معارف الهى وامور دينى نيز مشمول اين اصل خردمندانه بوده و از
اين قانون كلى مستثنى نيست. بلكه در اثر خصوصيت ظرافت آن كه جنبه انتساب
به ذات اقدس خداى تعالى دارد و نوع سخن از جهان غيب و عالم ماوراء طبيعت

است قهرا بايد محتاطانه در آن مسير قدم برداشت وجز با اخذ و اقتباس از يك منبع
مطمئن و مأخذ صحيح و استوارى نبايد به چيزى دل بست و به تكليفى گردن نهاد.

قرآن كريم در اين رابطه مىفرمايد: (فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم

(٣)



ال تعلمون) (١) از اهل ذكر و آنان كه مطالب را به ياد دارند بپرسيد اگر خود
نمىدانيد

پرسش نكردن و اعتماد به افكار و انديشههاى خام و تكيه بر استحسانات و فهم
ناقص خويشتن نمودن در احكام الهى بزرگترين لغزشگاه و خطرناكترين پرتگاه

است كه آدمى را سرنگون دوزخ مىسازد.
محدث بزرگ شيعه شيخ كلينى قدس سره نقل فرموده كه حضرت امام

جعفر صادق عليه السالم به حمران بن اعين در رابطه با مطلبى كه از آن بزرگوار
پرسش كرده

بود فرمودند: (انما يهلك الناس النهم ال يسئلون) (٢) همانا مردم هالك مىشوند
زيرا پرسش نمىكنند، طبق اين كالم ارزشمند، عامل اصلى و مهمى كه انسان را

به هالكت مىاندازد و او را بيچاره مىكند وعذاب اليم الهى را براى او حتمى مىسازد
سؤال نكردن و پرسش ننمودن است.

و در روايت ديگرى نقل فرموده كه بعض اصحاب مىگويد از امام صادق
عليه السالم راجع به شخصى كه دچار آبله شده بود و مبتال به جنابت گرديد و

ديگران
او را غسل دادند و آن بيمار در اثر آن، در گذشت پرسش كردم حضرت فرمود:
(قتلوه اال سألوا فان دواء العى السؤال) (٣) يعنى او را كشتند چرا پرسش نكردند

چه آن كه داروى جهل و ناتوانى از درك مطالب و تشخيص وظيفه، پرسش نمودن
است.

به فرموده امام صادق عليه السالم وظيفه چنين بيمارى غسل نبوده بلكه مىبايست
خود تيمم كرده باشد پس آن كسى كه فتوى به غسل دادن او داده و يا عهده دار

غسل
دادن او شده كمك به قتل او نموده و خالصه با يك عمل جاهالنه و يك خودسرى

در
احكام دين، آن بيمار را به دست مرگ سپرده و او را كشته است.

--------------------
(١) سوره نحل آيه ٤٣ سوره انبياء آيه ٧

(٢) اصول كافى ج ١ طبع جديد ص ٤٠ ح ٢
(٣) اصول كافى ج ١ طبع جديد ص ٤٠ ح ١

(٤)



نيز نقل فرموده كه آن بزرگوار فرمودند: " اف لرجل ال يفرغ نفسه في
كل جمعة ال مردينه فيتعاهده ويسأل عن دينه " (١) اف بر مردى كه در هر جمعهاى
خويشتن را براى امر دينش يكسره فارغ و آماده ننمايد تا از امر دينى خود مواظبت

نموده و راجع به دين خود تحقيق و سؤال بنمايد.
اكنون نوبت بدين مطلب مىرسد كه در ابعاد مختلفه امور دينى از چه كسى
بايد سؤال كرد و به تعبير ديگر، اهل ذكر كه قرآن كريم، انسانها را به آنان

حواله داده چه كسانىاند؟
واضح و روشن است كه مصداق اصل و فرد بارز و نمونه شاخص اهل ذكر

ائمه طاهرين و جانشينان دوازده گانه رسول الله صلى الله عليه وآله مىباشند و روايات
متعدده در

اين موضوع در اصول كافى (٢) و نيز در تفسير عياشى (٣) و در تفسير مجمع البيان
قسمت پنجم و ششم (٤) نقل شده مثال در مجمع البيان نقل فرموده كه امام باقر عليه

السالم
فرمود: " نحن اهل الذكر " مائيم اهل ذكر. و در زيارت جامعه كه از معتبرترين

زيارات است نيز تصريح بدين مطلب شده.
اكنون امت مسلمان و كسانى كه پاى بند به اصول و ضوابط اسالمى هستند

به حكم قاطع آيه قرآن بايد همواره متعهد باشند كه آنچه به نحوى از انحاء مربوط
به جنبههاى دينى آنان مىشود در ابعاد مختلف از معارف واصول عقائد و اخالق

و آداب و مسائل فرعى را از اين كانون صد در صد مطمئن بپرسند.
افتخار شيعه، در ادوار مختلف و اعصار گوناگون، همواره روى همين

موضوع است كه دين خود و مسائل حالل و حرام خود را از ائمه اهل بيت، اخذ
كرده و مىكنند و چنان تعهدى بر اين مطلب و مبنى داشتهاند كه حتى در بحرانى

ترين
شرائط و دشوارترين موقعيتها و در اعصار خفقان و اختناق مانند دوران سياه بنى اميه

--------------------
(١) اصول كافى ج ١ طبع جديد ص ٤٠ ج ه

(٢) ج ١ ص ٢١٠ و ٢١١ و ٢١٢
(٣) ج ٢ ص ٢٦٠

(٤) ص ٣٦٢

(٥)



وبنى عباس نيز تا مطالب و مشكالت خود را با ائمه در ميان نمىگذاشتند اطمينان
پيدا نمىكردند و به هر قيمتى هر چند سنگين و دشوار بود خود را به امام معصوم

زمان خود مىرسانيدند و مسائل خود را از آنان پرسش مىنمودند.
فقيه طائفه مرحوم شيخ نجم الدين معروف به محقق قدس سره متوفاى ٦٧٦

قمرى مىفرمايد: حدود چهار هزار نفر از امام صادق عليه السالم نقل روايت مىكردند
و در پرتو تعاليم و مكتب آن بزرگوار، گروه بسيارى از فقهاء بسان زرارة بن اعين
و دو برادرش بكير و حمران و نيز جميل بن دراج و ديگران از اعيان فضالء پرورش
يافتند و از جوابهائى كه آن حضرت به سؤاالت دادند چهار صد كتاب نوشته شد

كه آنها را اصول ناميدهاند (١).
عالمه مجلسى قدس سره از خرائج راوندى نقل فرموده كه هارون بن خارجه
مىگويد: مردى از شيعه زنش را با لفظ واحد، سه طالقه كرد بعد از اصحاب

- شيعه - راجع به اين طالق پرسش كرد آنان گفتند: اين طالق صحيح نيست
و هيچ گونه اثرى ندارد ولى وقتى كه مطلب را با همسرش در ميان گذاشت او

گفت من قانع و راضى نمىشوم مگر اين كه از حضرت صادق عليه السالم پرسش
كنى

اتفاقا حضرت صادق عليه السالم در آن زمان از طرف ابو العباس سفاح تبعيد بودند و
دوران تبعيد خود را در حيره مىگذرانيدند آن مرد مىگويد من بناچار به حيره رفتم
و ليكن هيچ گونه امكان مالقات آن حضرت و سؤال مسألهاى از ايشان نبود زيرا

سفاح به كلى مالقات آن حضرت را ممنوع كرده بود در انديشه و در پى راهى بودم
كه با آن حضرت مالقات كنم ناگهان يك مرد بيابانى را ديدم كه جبه پشمينهاى

پوشيده و خيار مىفروخت به او گفتم: همه خيارهايت را به چقدر مىفروشى؟
پاسخ داد: به يك درهم. من يك درهم به او دادم و بعد به او گفتم: جبهات را

هم به من بده.
--------------------

(١) معتبر ص ٥

(٦)



خالصه جبهاش را هم گرفتم و پوشيدم - به كلى تغيير شكل دادم تا تصور كنند
من براستى يك مرد بيابانى خيار فروش بى خبر از همه جايم - و بسان خيار فروشان

جار كشيدن را آغاز كردم و به همين صورت آمدم تا نزديك بازداشتگاه حضرت
صادق

عليه السالم شدم كه ناگهان شخصى از ناحيهاى صدا زد: اى صاحب خيار. من
بدانسو

رفتم تا به حضور حضرت صادق رسيدم چون شرفياب شدم حضرت فرمودند:
چه خوب حيلهاى به كار بردى و چارهاى انديشيدى؟ گفتم: من مبتال شدهام زنم را

يكبارگى سه طالق گفتم بعد كه از اصحاب پرسش كردم پاسخ دادند كه هيچ
اثرى نداشته و باطل بوده ولى همسرم مىگويد: تا از امام صادق عليه السالم نپرسى من

راضى وقانع نخواهم شد. حضرت فرمود: (ارجع الى اهلك فليس عليك شئ) (١)
به نزد همسرت برو كه هيچ چيزى بر تو نيست - آن طالق به كلى باطل است -

نيز ابو بصير ميگويد: من در نزد حضرت صادق (ع) بودم كه ام خالد معبدية
وارد بر آن بزرگوار شد و عرض كرد: جانم فدايت به نوعى بيمارى در شكم مبتال

شدهام و اطباء عراق شراب را با سويق براى معالجه كسالت و بيماريم تجويز كردهاند
ولى من مىدانستم كه شما از آن بدتان مىآيد لذا اقدام به خوردن آن نكردم

و دوست مىداشتم كه از شما راجع به آن بپرسم:
امام فرمود: چه چيز تو را از آشاميدن آن بازداشت؟ عرض كرد: آخر من

قالده دين و اطاعت تو را به گردن انداختهام و مىخواهم كه هنگام مالقات با خدا
بگويم: جعفر بن محمد به من امر فرمود و نهى كرد حضرت صادق - توجهى به

ابو بصير كرد و - فرمود: اى ابو محمد آيا گفتههاى اين زن و مسائل او را
نمىشنوى؟

- و سپس به آن زن فرمود: - نه به خدا قسم اذن نمىدهم به تو حتى در قطرهاى از
آن

و نچش قطرهاى از آن را چه آن كه پشيمان مىشوى آنگاه كه نقس تو بدينجا
- اشاره به گلوى خود فرمود - برسد و اين جمله را سه بار تكرار فرمود و آنگاه

فرمود:
--------------------
(١) بحار االنوار ج ٤٧ ص ١٧١

(٧)



فهميدى؟ عرض كرد: آرى (١).
با ذكر مطالب فوق، روشن شد كه در زمان ظهور امامان، حتى المقدور بايد

مراجعه به خود آنان عليهم السالم كرد و در زمان غيبت چنان كه كسى موفق شد كه
با تحصيل

علوم دينى و تحمل مشقات و زحمات، به مقام رفيع اجتهاد و مرتبه واالى فقاهت
برسد مطالب و مسائل خود را از آثار باقيمانده از اهل ذكر مىگيرد و اگر نه موظف

است كه احكام و مسائل خود را از مجتهدين عادل و فقهاء با تقوائى كه از قيود هوا
پرستى و جاه طلبى و خود محورى آزاد شده وهوى و هوس خويشتن را مهار

كرده از بندگى نفس رها گرديده و به عبوديت ذات ال يزال خداى تعالى سرافراز
باشند و جز رضاى او را نخواهند اخذ و اقتباس كنند چه آن كه فقهائى كه متصف
به اين خصوصيات و مزايا باشند خود نمونهاى از اهل ذكرند و در حقيقت رجوع

به آنان كه علوم خود را از اهل بيت گرفتهاند رجوع به اهل ذكر واقعى و ائمه
طاهرين

است منتهى با واسطه و غير مستقيم.
كتاب حاضر، بر پايه همين اساس مقدس والهى تأليف شده و خود منتخبى

از سؤاالتى است كه مسلمانانى متعهد به دين از داخل و خارج كشور در امتداد ده
ها

سال در موضوعات گوناگون دينى از محضر مبارك مرجع بزرگ سيد الفقهاء
و المجتهدين آية الله العظمى آقاى حاج سيد محمد رضا الموسوى الگلپايگانى دام

ظله العالى استفتاء كرده و آن استوانه برافراشته فقاهت، پاسخ دادهاند.
قسمت اول اين رشته مسائل در سه سال پيش به طبع رسيد و مورد توجه

و استقبال و استفاده و انتفاع فضالء حوزه و مقلدين قرار گرفت و تكرار چاپ شد
قسمت دوم آن كه ويژه احكام حج بود دو سال قبل در يك جلد مستقل به چاپ

رسيد واينك اين بخش سوم است كه مجموعهاى مشتمل بر احكام معامالت
--------------------

(١) كافى طبع جديد ج ٦ ص ٤١٣ مرآت العقول ج ٤ ص ٩٤ وافى ج ٣ ابواب
المشارب ص ٨٥ سفينة البحار ج ١ ص ٤٠٧

(٨)



و معاوضات و نكاح و طالق و غيره مىباشد والحق كه مسائلى عام البلوى و مورد
نياز

است كه تحت اختيار شما قرار مىگيرد.
در اين مجموعه به يك نكته بايد توجه داشت و آن اين كه در بسيارى سؤاالت

چيزهائى ذكر شده كه دخالت در حكم مسأله ندارد و طبعا به نظر خواننده چنين
مىرسد كه خوب بود آن قسمت از سؤال حذف شود لكن چون توهم دخالت در

حكم
براى بسيارى از مردم پيش مىآيد مخصوصا حذف نشده تا اين و هم بر طرف گردد

اين مجموعه نيز مانند دو مجموعه پيشين وسيله دو نفر عالم دانشمند از
مدرسين مهذب و با تقواى حوزه علميه قم حضرت حجة االسالم جناب آقاى ثابتى
همدانى و حضرت حجة االسالم جناب آقاى نيرى همدانى دامت بركاتهما از دفاتر
اوليه و صورت اصلى استفتائات انتخاب و استخراج شده و تنظيم گرديده و هر يك
در جاى مناسب وتحت عنوان خاص فقهى قرار گرفته واينك در دسترس شما واقع

شده است.
٢٦ شوال ١٤٠٣

على كريمى جهرمى

(٩)



بسمه تعالى شانه
عمل به اين رساله شريفه مجمع المسائل مجزى

ومبرئ ذمه است انشاء الله تعالى
محمد رضا الموسوى الگلپايگانى (محل مهر شريف معظم له)

(١٠)



(مسائل بيع)
(كسبهاى حرام)

س ١ - خريد كتاب هاى بهائى جهت رد بر آنها چه صورت دارد.
ج - خريد صورت شرع ندارد ولى گرفتن و نگهداشتن با اطمينان به اينكه

از عهده رد بر مىآيد مانعى ندارد به شرط آن كه محافظت كند كه به دست جاهل
نيفتد كه

خداى نخواسته موجب اضالل شود.
س ٢ - بازى كردن با آالت قمار در صورتى كه منظور برد و باخت نباشد فقط

جهت تفريح و سرگرمى چه صورت دارد.
ج - بازى با آالت قمار مثل نرد و شطرنج و پاسور حرام است اگر چه قصد

برد و باخت نداشته باشد.
س ٣ - تعريف موسيقى (١) كه در اسالم حرام شده چيست و آيا موسيقى هائى

وجود دارد كه از نظر اسالم حرام نباشد؟
--------------------

(١) موسيقى بنابر آنچه بعضى از اهل اطالع تعريف كردهاند فن تركيب اصوات
است به نحوى كه خوشايند باشد و بنابر تعريف بعضى ديگر معرفت الحان و آنچه التيام

الحان به آن كامل شود موسيقى است بنابر اين هر يك از اين دو تعريف موسيقى فن وعلم
است و اگر عملى بر طبق آن انجام نشود يا تعليم وتعلم غنا كه حرام است در آن وارد نشود

موضوع حكم حرمت غنا نيست اما سؤال بر اين دريافت عرفى است كه موسيقى را
صداها و اصوات مىدانند لذا پاسخ آن همان است كه در جواب ذكر شده كه آنچه از صداها

و الحان در شرع حرام است غنا است و تعريف غنا هم همان است كه در جواب مرقوم
فرمودهاند.
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ج - غنا كه حرام است، آوازى است مشتمل بر ترجيع و تطريب و مناسب
با مجالس لهو و لعب و صداهاى ديگر كه اين خصوصيت را نداشته باشد حرام

نيست.
س ٤ - آيا قبل از اسالم و در زمانهاى انبياء سلف يعنى حضرت نوح و ابراهيم

و موسى و عيسى عليهم السالم موسيقى وجود داشته است يا نه و در صورتى كه آن
آالت

در آن زمان بوده حرام هم بوده است يا خير.
ج - حرمت تمام چيزهائى كه در شرع مقدس اسالم حرام است در اديان

سابقه معلوم نيست بلى بعضى محرمات مانند شرب خمر و زنا و لواط وكم فروشى
و قضاء بجور وغيرها در شرايع سابقه نيز حرام بوده و ممكن است بعض احكام

و محرمات شريعت اسالم در اديان گذشته سابقه نداشته باشد و مسلمانان در مقام
عمل

مكلفاند از آنچه در شرع اسالم حرمت آن ثابت است اجتناب كنند خواه در
شرايع سابقه حرام شده باشد يا در تشريع حرمت آن دين اسالم مؤسس باشد

و راجع به موسيقى و غنا معلوم است كه قبل از اسالم وجود داشته اما در خصوص
غنا حكم چگونه بوده فعال تفصيال در نظر ندارم و فرضا اگر در اديان پيش حالل

شمرده شده باشد منافى با حرمت آن در شرع اسالم نيست.
س ٥ - دخترى است كه سال قبل ديپلمه شده و چون خيال مىكرد كه از

لحاظ شرع مقدس اسالم شغل معلمى براى جماعت نسوان اشكال داشته باشد
با آن مخالف بوده و به هيچ وجه قصد كار كردن نداشته ولى از آن موقع تاكنون

شديدا تحت فشار پدر و مادرش و هم چنين فاميل و آشنا قرار گرفته با اين صورت
نظر مبارك را شرعا در اين موضوع مرقوم فرمائيد.

ج - اگر بداند وارد شدن در تعليم موجب ارتكاب معصيت يا ترك واجبات
نيست معلمى نمودن دروس مشروعه اشكال ندارد مخصوصا اگر بتواند اطفال را

به عقايد حقه دينيه و احكام شرعيه راهنمائى نمايد.
س ٦ - اين جانب از جهت بيكارى و ناچارى و به علت اين كه كار سنگين

نمىتوانم انجام بدهم دست به سيگار فروشى زدهام كه آن هم سيگار خارجى يعنى
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ونستون مىباشد از شهرستانى مىخرم و به شهرستانى ديگر مىبرم تا لقمه نانى براى
زن و بچهام تهيه كنم آيا اين كسب از نظر شرع مقدس اسالم مباح است يا خير.

ج - نظر به اين كه دولت اسالمى از قاچاق فروشى نهى كرده شما بايد قاچاق
فروشى نكنيد و از مقررات دولت متابعت نمائيد.

س ٧ - بطورى كه در رسالهها مرقوم فرمودهايد موسيقى حرام است فهميدن
معناى موسيقى براى ما مشكل شده كه كدام نوع از اصوات، موسيقى هست و كدام

نيست و مسأله بزرگ ما اينها است كه از راديوها بعضى از اوقات صدائى مثل
زنگوله

مىشنويم و از نظر عرف آن طور صداها را مناسب مجالس لهو و لعب مىدانيم در
صورتى

كه شهوت انگيزى ندارد ولى در اين كه مناسب لهو و لعب مىباشد شكى نيست.
ج - هر صوتى كه يقين داريد كه غناء و مناسب مجالس لهو و لعب است حرام

است.
س ٨ - شخصى در حال فقر از آبادى خود مهاجرت نموده و در شهرى در يك

مغازه شراب فروشى كه مربوط به شخص يهودى بوده مشغول به حمالى شده فعال از
اين كسب داراى مستغالت شده باز هم به همين شغل مذكور اشتغال دارد اگر

خواسته
باشد مبلغى به ساختمان مسجد كمك و مساعدت نمايد جائز است يا نه.
ج - پول حمالى شراب حرام است و لكن اگر حرام بودن عين پولى كه

براى مسجد داده معلوم نباشد و احتمال داده شود كه خصوص اين پول را از طريق
حالل تهيه نموده است اشكالى ندارد اگر چه بهتر است از پول مشتبه نيز اجتناب

شود خصوصا در ساختمان مسجد.
س ٩ - خريد و فروش عذره و خون و موى انسان چه صورت دارد.

ج - خريد و فروش عذره جايز نيست اما پول گرفتن بعنوان رفع يد مانعى
ندارد ولى جواز خريد و فروش خون براى تزريق بعيد نيست لكن احوط اجتناب

است مگر به نحوى كه در عذره ذكر شد و خريد و فروش مو اشكال ندارد.
س ١٠ - خريد و فروش تيغ هاى صورت تراشى و جوراب هاى نازك زنانه

و قوه هاى گرام چه صورت دارد.
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ج - چيزى كه منفعت آن حرام است و منفعت معتد به حالل ندارد خريد
و فروشش جايز نيست.

س ١١ - اگر كسى جنسى را با جنس ديگر مخلوط كند مثال روغن را با پيه
مخلوط نمايد غش است ولى اگر جنس يكى باشد و لكن از حيث قيمت با هم

تفاوت داشته باشد و آن را مخلوط كنند چه حكمى پيدا مىكند مثال چاى كيلوى
١٢٠ ريال را با ٨٠ ريالى مخلوط كرده و به مشترى اعالن ننموده آيا اين معامله غش

است يا نه و يا مثل برنج صدرى كه كيلوئى ٨٠ ريال است با ٦٠ و ٤٠ ريالى
مخلوط

كنند و به مشترى هم نگويند چه حكمى پيدا مىكند و شرعا اين معامله چه صورت
دارد

ج - در فرض سؤال اگر جنسى را كه مخلوط مىنمايد ظاهر باشد به نحوى
كه مشترى بفهمد كه جنس گران و ارزان مخلوط شده غش نيست و اگر ظاهر

نباشد
بطورى كه بر مشترى مخفى بماند كه جنس ارزان داخل شده غش و حرام است.
س ١٢ - افرادى كه كارمند بانك هستند اگر معامالت بانكى ربوى باشد حقوق

آنها اشكال دارد يا نه.
ج - اجرت مقابل فعل حرام، حرام است.

س ١٣ - اجناسى از خارج وارد مىشود به ايران كه بدون گمرك مىباشد
و در بازار معروف شده اينها قاچاق است و خيلى از مسلمان ها خريد و فروش

مىكنند
و اين اجناس قماش و پارچههاى زنانه و چيت و ابريشم و تترون و غير اين ها است

آيا شما خريد و فروش آنها را اجازه مىفرمائيد يا خير.
ج - چنانچه حاكم شرع جامع الشرائط از وارد كردن و خريد و فروش

قاچاق بعنوان حكم نهى كرده باشد وارد كردن و خريد و فروش آن حرام است.
س ١٤ - در بازار مسلمين شيوع دارد كه گوسفند را به شرط گوشتى مىفروشند
اگر مسلم گوسفند را به شرط گوشت به يهودى بفروشد اشكال دارد يا نه چون

يهودى
گوسفند را كه مىخرد مىكشد و پولش را بر طبق وزن گوشت مىدهد آيا اين عمل

فروش ميته محسوب نمىشود.
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ج - ذبيحه يهودى ميته است و جواز بيع ميته به يهودى خالى از اشكال
نيست لذا احوط ترك اين نحو فروش است.

س ١٥ - آيا شغل سلمانى به علت تراشيدن ريش شغل حرام محسوب مىشود
و اگر اين طور باشد آيا مىشود با دادن خمس در آمد آن مال را حالل كرد يا نه.

ج - تراشيدن ريش حرام است و مزد آن هم حرام است و مزدى را كه
گرفته اگر صاحبانش معلوم باشند از آنها استرضا نمايد يا پس بدهد و اگر صاحبانش
مجهول باشند و آن مال حرام جدا باشد صدقه بدهد و هم چنين اگر مخلوط به مال

حالل شده لكن قدرش معلوم است صدقه بدهد با اذن حاكم شرع و اگر مقدار
و صاحب آن معلوم نيست و با مال حالل مخلوط شده خمس آن را بدهد بقيه حالل

است.
س ١٦ - آيا در دين مقدس اسالم و در فرمايش پيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله

شارب
گذاشتن حرام گرديده و زدن شارب باال براى شخص مسلمان واجب است يا خير.

ج - اخبار كثيره از پيغمبر اسالم و ائمه اطهار عليهم السالم در مذمت شارب
گذاشتن

ومدح شارب زدن وارد شده و اگر كسى بعنوان استحباب و رجحان آن شارب
خود را بلند بگذارد بدعت در دين گذاشنه و حرام است.

س ١٧ - مرقوم فرمائيد كه حد ريش چه اندازه است كه از آن كوتاه تر
نباشد.

ج - بقدرى باشد كه عرفا بگويند ريش دارد كافى است.
(مسائل متفرقه مكاسب محرمه)

س ١٨ - حضور در مجالس عروسى كه در آن ساز و طبل و رقص و خوانندگى
مىباشد به اسم اين كه با يكديگر خويش هستيم و مجبوريم جايز است يا نه.

ج - در مجالس لهو و لعب شركت كردن و بودن حرام است و خويشاوندى
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مجوز آن نيست.
س ١٩ - در اين مجالس يك نوع بازى معمول است بنام چوب بازى كه

كه دو نفر مقابل يكديگر مىنشينند و به هر چه مىتوانند به پاى يكديگر مىزنند چه بسا
به شكستن پاى يكى از آنان منتهى مىشود اين بازى چه صورت دارد.

ج - اين نوع چوب بازى از اقسام لهو و لعب و حرام است.
س ٢٠ - اگر شخصى امضا افراد را روى چك و سفته جعل كرده و پولهائى

به جيب زده و زمين و اتومبيل را با حقه بازى به افراد مختلف فروخته و بجاى يك
مرتبه

مكرر پول زمين و اتومبيل را دريافت كرده و كارهايش از اين قبيل است آيا مىشود
براى احقاق حق يا بيدار كردن مردم از چگونگى اين شخص حاالتش را باز گو نمود

يا خير.
ج - اشاعه فاحشه حرام است ولى نصيحت كردن خود اين شخص براى اين كه

دست از كار خالف بردارد و راهنمائى ديگران در وقت مشورت در خصوص خطا
و لغزشى كه آن شخص دارد مانع ندارد و هم چنين اگر كسى براى احقاق حق خود

از آن شخص طلب شهادت نمايد بايد اقامه شهادت نمود.
س ٢١ - آيا اين نوازندگان انفاقى كه از راه در آمد نوازندگى در راه خدا

مىكنند درست است يا نه.
ج - اگر پولى كه انفاق مىكنند عين پولى باشد كه از بابت نوازندگى

گرفته باشند صحيح نيست.
س ٢٢ - كراوات از نظر اسالم چه صورت دارد.

ج - كراوات از شعار مذهبى نصارى است كه با كمال تأسف بين مسلمين
رايج گرديده است.

س ٢٣ - آيا براى احقاق حق و ابطال باطل و جلوگيرى از ظلم مراجعه
به ظلمه جائز است يا نه و هم چنين براى جلو گيرى از منكرات و آيا فرقى هست

بين
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انحصار و غير انحصار يعنى راه جلوگيرى از منكر وظلم يا احقاق حق
منحصر باشد به رجوع به آنان يا منحصر نباشد و آيا فرق است بين آن كه از نيكان

آنها
باشد يا نه.

ج - براى احقاق حق و ابطال باطل و نهى از منكر و امر به معروف در صورتى كه
راه منحصر باشد رجوع به آنها جائز است.

(بيع معاطات)
س ٢٤ - ملكى در مقابل مبلغى به فروش مىرود و خريدار مقدارى از بهاء

ملك را مىپردازد و مبلغى هم در ذمه خريدار مىماند كه بعدا بپردازد و نفس معامله
هم به صورت معاطات انجام مىگيرد و صيغه در بين جارى نمىشود آيا با فرض

پرداخت
قسمتى از بهاء ملك از طرف مشترى و به مصرف رساندن اين مبلغ از ناحيه فروشنده
معامله مزبوره تماما الزم مىشود و يا اين كه فقط نسبت به مقدار قيمتى كه پرداخت

شده و به مصرف رسيده الزم و نسبت به بقيه آن جائز است.
ج - در فرض مسأله ما دامى كه آن مقدار از ثمن كه پرداخت شده بعينه باقى

باشد و در ملك هم تصرف تامى نشده باشد طرفين مىتوانند معامله را بر گردانند
و اگر در ملك يا در ثمن تصرف شده باشد كه بعينه باقى نباشد ديگر نمىتوانند

بر گردانند.
س ٢٥ - در معاملهاى كه خريدار جنس را به ذمه مىخرد بايد صيغه خوانده

شود يا بنحو معاطاة هم تصور دارد مثال در معامله نقدى وقتى فروشنده جنس را
تحويل

مشترى داد به منزله ايجاب و تحويل دادن پول هم از طرف مشترى قبول حساب
مىشود و چون اين عمل در معامالت به ذمه نيست پس معاطاة فقط در معامله غير

ذمهاى
محقق مىشود يا اين كه در معامله به ذمه وقتى ثمن را به ذمه گرفت و بعدا ذمه خود

را برى كرد آن هم معاطاة و صحيح است.
ج - اگر فروشنده جنس را به قصد ايجاب تحويل دهد و خريدار آن را به قصد
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قبول تحويل بگيرد صحيح است هر چند ثمن را نقدا نپردازد و ثمن در اين صورت
به ذمه است.

س ٢٦ - در بنگاه معامالتى معامله به اين صورت نوشته مىشود كه زيد شش دانگ
خانه معين را فروخت به عمرو به مبلغ معين و مبلغى از ثمن در مجلس پرداخت شده

و مبلغى هم پس از تنظيم سند در محضر پرداخت شود و بقيه از ثمن بعد از تخليه
به فروشنده پرداخت شود آيا شرعا نقل و انتقال انجام شده و خانه از ملك فروشنده

خارج و داخل در ملك خريدار شده حكم آن را بيان فرمائيد.
ج - در فرض مسأله اگر آنچه واقع شده مجرد نوشته دفتر است نقل و انتقال

حاصل نشده و اگر صيغه عقد عربى يا فارسى خوانده شده نقل و انتقال حاصل شده
است و اما معاطات به اين نحو كه ثمن قبال داده شود و مبيع قبض نشود به نظر حقير

مورد اشكال است.
(تعريف مثلى و حكم آن)

س ٢٧ - وقتى كه به حواشى بعضى كتب فقهيه براى فهم قاعده اشياء مثلى
و قيمى مراجعه و بررسى نمودم متحير شدم بفرمائيد مالك مثلى و قيمى چيست.

ج - مشهور در بيان مثلى فرمودهاند چيزهائى كه اجزاء آن متقارب در قيمت
و خواص باشد مثلى مىباشد و اگر چنين نبود قيمى است البته در چيزهائى كه مثل
حبوبات است و با تعريف مشهور تطبيق مىكند واجب است مطابق فتواى مشهور

عمل شود و اما مثل پتو، چراغ، ماشين و منسوجات كارخانجات كه به نظر عرف
مثلى است ولى تعريف مشهور با آن تطبيق نمىكند رعايت احتياط الزم است بدين

ترتيب كه اگر ضامن در اشياء فوق الذكر و امثال آن در مقام ابراء ذمه خود از
همين اجناس پرداخت كند مالك قبول نمايد و مطالبه قيمت ننمايد و اگر مالك

مطالبه مثلى به نظر عرف را نمود ضامن همان مثلى به نظر عرف را بپردازد تا يقين
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به برائت ذمه برايش حاصل شود و اگر طرفين راضى به قيمت شوند اشكال ندارد.
(احكام خريد و فروش)

س ٢٨ - شخصى باسه فرزند خود مشتركا زندگى مىكردهاند كه سه فرزند
او كار گرى مىكردهاند و از دست مزدشان يك قطعه زمين بنام برادر بزرگ خريدهاند

و بعد از چند سال برادرى كه زمين بنام او بوده فوت نموده و پدرشان زنده است
در اين صورت از نظر شرع مقدس اسالم اين زمين مال كيست.

ج - در فرض سؤال كه زمين را بنام برادر بزرگ خريدهاند زمين مال
برادر بزرگ است وسائر برادرها و پدر اگر پولى به برادر بزرگ دادهاند حق

دارند آن مقدار را مطالبه كنند و اگر چيزى به برادر بزرگ خود بخشيده باشند
حق مطالبه ندارند و با فوت او به ورثهاش مىرسد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه

الزم است.
س ٢٩ - شخصى مىخواهد خانه بخرد ولى پولش براى خريد خانه كفايت

نمىكند و تركه پدرش باقيمانده و از ساير ورثه تقاضا مىكند كه بيائيد تر كه را
تقسيم نمائيم كه من حصه خودم را مىخواهم خانه بخرم ورثه مىگويند چون بعضى
از ورثه صغيرند نمىشود تقسيم كرد لكن ما مقدارى وجه به شما كمك مىكنيم لذا

پول را
به او دادند و او هم با ضميمه پولى كه داشت خانهاى بنام خودش خريده و مدتى
گذشته بفرمائيد آيا موقعى كه تر كه را تقسيم مىنمايند اين خانه مال خريدار است

و يا ساير ورثه هم حق دارند.
ج - در فرض مسأله اگر خانه را به عين پول مشترك بين ورثه خريده با امضا

ساير ورثه و ولى صغار خانه مشترك است بين همه ورثه و اگر خانه را براى خودش
خريده و از پول شركت ادا كرده خانه مال خود او است و بايد سهم ورثه را از

آن پول به آنها رد نمايد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم است.
س ٣٠ - شخصى مقدارى موزائيك درب منزلش داشت زيدى آن موزائيك ها را
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خريد و پول آن را داد ولى موزائيك ها را نبرد و چندين مرتبه هم فروشنده تذكر
داد كه ببرد اكنون افراد متفرقه مقدارى از آن موزائيك ها را بردهاند آيا زيد حق
دارد بگويد پول موزائيكهائى را كه بردهاند كم كن و يا معامله را فسخ مىكنم

در صورتى كه شش ماه از وقوع معامله گذشته و فروشنده هم ضامن حفاظت آن
نشده

است.
ج - اگر فروشنده مبيع را در اختيار خريدار گذاشته و خريدار مسامحه در

بردن آن نموده فروشنده ضامن نيست.
س ٣١ - زيد طلبى دارد از عمرو مثال يكصد تومان به موعد سى روز و همين

زيد يكصد تومان بدهى دارد به بكر به موعد سى روز مىخواهد آن تمسك و
يادداشت طلب

خود را بدهد ببكر در مقابل بدهى خود كه بكر رأس موعد وجه را از عمرو كه
مديون به زيد است دريافت نمايد آيا رضايت عمرو مديون شرط صحت اين عمل
زيد است يا خير و بدون قبول بلكه بدون اطالع عمرو حواله انجام مىگيرد يا خير

واصال اين قسم معامله كه امروزه رواج بازار است چه صورت دارد و اگر اختالف
باشد بين مدت و مبلغ طلب و بين مدت طلب بدهى مثال شخصى بدهى دارد به زيد
سيصد تومان به موعد يك ماه و طلب دارد از يكى صد تومان به موعد ٢٥ روز و از

ديگرى دويست تومان به موعد ٣٣ روز جايز است كه اين دو تمسك طلب مزبور
را به آن زيد طلب كار در مقابل سيصد تومان طلبش كه به موعد يك ماه بوده

بپردازد
يا خير توضيح اين كه اين اختالف مدت و مبلغ را حساب مىكنند از قرار تنزيل

هر تومانى در يك ماه صد دينار و مدت و مبلغ را كم و زياد مىكنند.
ج - اين معامله چه مرجع آن بيع و شراء و چه حواله باشد محكوم به صحت

است و طلبى را كه زيد از عمرو دارد منتقل به بكر مىنمايد و ورقه طلب را كه سند
او است به بكر مىدهد و به اين نحو معامله ما في الذمه عمرو را كه زيد مالك بود

بكر
مالك مىشود و رضايت عمرو شرط صحت معامله نيست و لكن اگر بعنوان حواله
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باشد احتياطا به رضايت عمرو هم باشد و در قسم دوم ايضا به همين نحو كه گفته
شد

معامله صحيح است و لكن قبل از مدت حق مطالبه ندارند مثال زيد يكصد تومان
از عمرو طلب داشت كه مدت يك ماه بعد است و همين زيد مديون ببكر بود

به يك صد تومان كه مدت آن بيست روز بعد است وزيد طلب خود را از عمرو ببكر
داد بازاء طلب و بكر هم راضى شد كه ده روز در طلبش تأخير بيفتد قبل از تمام

يك ماه بكر حق مطالبه از عمرو ندارد.
س ٣٢ - زنهائى كه بدون اجازه شوهر جهت جهيزيه دختر يا براى لوازم

خانه خود از دكاكين جنس مىخرند و مىگويند به شوهر ما نگوئيد و در عوض اجناس
خريدارى شده گندم يا آرد يا پول مىدهند معامله آنها چه صورت دارد و هم چنين

بدون اجازه شوهر جنس مىخرند ولى از خودشان مال دارند معامله آنان چگونه است
ج - در فرض مسأله اگر كاسب علم يا اطمينان پيدا كند كه گندم يا پول

مال شوهر است و زن بدون اجازه تصرف مىكند معامله فضولى است و تا صاحب
مال اجازه نكند صحيح نيست ولى اگر مال خود زن باشد معامله صحيح است.

و اگر احتمال عقالئى هم بدهد كه مال خود زن باشد نيز صحيح است
س ٣٣ - بنده چند رأس گوسفند از قبيل بز و ميش كه سرمايه آنها از خودم

مىباشد خريدارى كردهام و با رضايت طرفين به شخصى مثال حسين نام مىدهم
مشروط بر اين كه منافع گوسفندان از قبيل كره وبره و پشم و موى آنها را آقاى

حسين
براى خود مصرف كند و فقط ساالنه مقدار يك كيلو و نيم روغن بابت هر رأس

گوسفند
به من بدهد و متذكر مىشويم كه گوسفندان تا هر چند سالى كه پهلوى حسين باشد
مرگ و مير آنها به عهده حسين باشد و هر تاريخى كه بخواهيم اين معامله را به هم

بزنيم بايستى گوسفندان را به همان سن و سال كه تحويل گرفته به صاحبش پس
بدهد اگر

گوسفندان مردند هم حسين با همان سن و سال پس بدهد و اين معامله را در
اصطالح

محلى ما (دندانى) مىگويند و اين رسم از قديم بوده و فعال هم هست آيا اين معامله
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صورت شرعى دارد و جائز است يا خير.
ج - در فرض سؤال چنانچه گوسفندان خودتان را كه مثال ده عدد است

به طرف بفروشيد به همين عدد و سن گوسفند كلى و شرط كنيد كه پس از مدت
معينى

مثال سه سال يا كمتر يا بيشتر مثل اينها را به شما بدهد و در ضمن سالى يك كيلو و
نيم

روغن نيز بدهد مانع ندارد.
س ٣٤ - گندم و جورا به مدت بفروشد ولى از نرخ روز گرانتر چه صورت

دارد.
ج - اشكال ندارد.

س ٣٥ - اگر قيمت اجناس را با مشترى تمام نكنند و مدت را تعيين ننمايند
ولى در موقع پرداخت وجه قيمت اجناس را معلوم بنمايند چه صورت دارد.

ج - معامله باطل است ولى اگر بعد با هم در قيمت تراضى كنند برئ
الذمه مىشوند.

س ٣٦ - اجناس مغازه را به مشتريان به تفاوت فروختن چگونه است.
ج - جايز است ولى مستحب است كه بين مشتريها تفاوت نگذارد مگر

به جهت امر دينى.
س ٣٧ - گوشت بى استخوان از قصاب خريدن چه صورت دارد جايز

است يا خير.
ج - بلى جايز است و شرط آن رضايت طرفين است.

س ٣٨ - شخصى جنسى را مدتها قبل به مبلغ هفتصد تومان از شخصى خريده
و پول آن را به فروشنده پرداخت كرده و قرار گذاشته كه فروشنده بياورد و تحويل

بدهد ولى فروشنده مدتها مسامحه نموده تا اين كه قيمت جنس ترقى كرده و تا به سه
هزار

تومان رسيده خريدار رفت جهت تحويل گرفتن جنس خود لكن فروشنده اظهار
داشت كه جنس شما را دزد برده و به هيچ عنوان راضى نيست كه جنس را تحويل
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بدهد و خريدار مدركى هم ندارد ولى فروشنده راضى شد مبلغ هشتصد تومان
بدهد كه خريدار حق خود را اسقاط نموده و كتبا مدرك بدهد كه ديگر مطالبه

ننمايد لذا روى اجبار كتبا حق خود را اسقاط كرده و مبلغ مذكور را مىگيرد
آيا اين خدعه فروشنده و عدم تحويل جنس مورد معامله كه تقريبا چهار هزار

تومان ارزش داشت و تحويل نداد شرعا چه صورت دارد.
ج - بطور كلى حكم مسأله اين است كه اگر مبيع قبل از قبض تلف شود

بايع ضامن آن نيست و مشترى فقط حق استرداد ثمن را دارد و اگر واقعا تلف
نشده باشد و بايع از قبض دادن امتناع كند در دست او غصب است و اگر نزاع

موضوعى در بين باشد مثل آن كه بايع مدعى تلف باشد يا مدعى باشد كه خريدار
بنحو شرعى اسقاط كرده و خريدار منكر باشد مرافعه شرعيه الزم است.

س ٣٩ - شخصى يك شبانه روز آب از آب مزرعهاى به شخصى فروخته
و ملتزم شده كه سند رسمى بدهد ولى كليه مخارج سند به عهده مشترى قيد شده

و بايع در اولين فرصت لدى الورود در محضر وضعيت ملك را خواسته و جواب
گرفته و چون مخارجش به عهده مشترى قيد شده بود او مسامحه نموده و مدت چند

سال كه بايع در حيوة بوده مشترى مزبور جهت پرداخت مخارج و تحويل گرفتن
سند حاضر نشده تا بايع فوت كرده در اين صورت مخارج محضر را بواسطه

تأخير ثبت معامله زياد شده كدام يك از ورثه بايع و مشترى بايد متحمل شوند.
ج - در فرض مسأله ورثه مشترى اگر مايل باشند سند محضرى اخذ نمايند

مخارج را بايد خودشان متحمل شوند.
س ٤٠ - فروشنده جنس را به قيمتى مىفروشد و با رضايت طرفين مقرر

مىشود كه مشترى هر وقت داشت بپردازد و يا قدرى جنس عوض وجه مىدهد
و بقيه را به تدريج مىدهد اين معامله چه صورت دارد.

ج - در صورتى كه معامله بعنوان نقد در ذمه واقع شود و بعد فروشنده اذن
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در تأخير بدهد اشكال ندارد هر وقت بپردازد و اگر جنس هم در عوض بدهد با
رضايت

اشكال ندارد.
س ٤١ - متعارف شده كه ملك را با مزايده مىفروشند و كسانى كه قيمت را

بعدا اضافه نموده ده يك مىبرند آيا در صورت تراضى ده يك حالل مىشود يا خير.
ج - با تراضى حالل است.

س ٤٢ - اينجانب با يك نفر صحبت معامله خانه كردهام به مبلغ پنجاه
و پنج هزار تومان ده هزار تومانش را في المجلس دادهام الباقى را بعد از يك ماه

بپردازم ولى اين ده تومان را به قصد امانت دادم رفتم پول تهيه كنم نتوانستم بودجهام
نرسيد و از خريد خانه منصرف شدم به صاحب خانه اظهار كردم كه پول پرداخته
شده را پس بدهد در جواب مىگويد هزار تومان از آن پول را به شهردارى و جواز
دادهام اين مقدار از پول را نگه داشته در صورتى كه چنين قرارى نگذاشته بوديم.

مستدعى است حكم مسأله را بيان فرمائيد
ج - در فرض سؤال كه قرار دادى در بين نبوده و بدون اذن شما پول را

به شهردارى داده است خودش ضامن است و اگر به اذن شما پول به شهردارى و
غيره

داده شما ضامن هستيد.
س ٤٣ - ملكى قولنامه شده واينك فروشنده پشيمان شده است در اين صورت

حكم مسأله را بيان فرمائيد.
ج - در فرض سؤال مجرد قولنامه در صورتى كه معامله شرعيه واقع نشده

باشد اثرى ندارد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم است.
س ٤٤ - متعارف شده حيوان زنده را با ترازو مىكشند و مىفروشند شرعا

چطور است. ج - مانعى ندارد.
س ٤٥ - شخصى مالش مخلوط به حرام است و از آن فرش تهيه كرده آيا

مىتواند روى آن فرش نماز بخواند و اگر از همان مال غذا تهيه كند و بخورد روزه
اش
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چطور است و از مال مخلوط به حرام مىتواند خرج عزادارى امام حسين عليه السالم
را

بدهد يا نه.
ج - تصرف در مال مخلوط به حرام قبل از تطهير آن جايز نيست لكن اگر

فرش و غذا را به ذمه خريده باشد و از مال مخلوط به حرام پول آن را داده باشد فرش
و غذا حالل است.

س ٤٦ - شخصى معامله گوشت مىنمايد به اين نحو كه گوسفند خود را
به قصاب مىدهد كه ذبح نمايد و قرار گذاشته كه قيمت گوشت آن را بعد از ذبح

هر يك من به مبلغ معين به بايع بپردازد آيا اين معامله شرعا صحيح است يا خير
يعنى گوشت گوسفند زنده را مىفروشد كه بعد از كشتن تحويل بدهد.

ج - فروش مكيل و موزون با جهل به وزن صحيح نيست و لذا فروش گوشت
قبل از كشتن باطل است بلى بعد از كشتن مطابق قرار داد فروش گوشت به او زن

معلوم به قيمت معين كه طرفين تراضى نمودهاند اشكال ندارد.
س ٤٧ - بعضى از آباديها است كه ملك و آب از مالك وغرس اشجار

با رعيت البته چنين مرسوم است كه مىگويند نصف ملك مال رعيت و نصف ديگر
مال مالك است بعدا يكى از اين رعيت ها قطعهاى از اين ملك را به ديگرى مىفروشد

و آن شخص خريدار خانه مسكونى درست مىكند در اين صورت مىتواند در اين
منزل نماز بخواند يا نه

ج - على الظاهر مغارسه باطل است و به اين نحو زمين مال غارس نمىشود
و فروش صحيح نيست و خريدار مالك نمىشود.

س ٤٨ - اشخاصى به بنگاه ما گندم مىفروشند و ما با دريافت حق العمل
آنها را مىفروشيم ولى چون اغلب گندم ها به وعده يك ماه يا دو ماه بيشتر يا كمتر

فروش مىشود و اين امر باعث عقب افتاد گى داد و ستد صاحبان گندم مىگردد
بدين جهت با رضايت اصرار دارند كه به نسبت مدت در هر ماه خروارى دو تومان

الى
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سه تومان كمتر يا بيشتر از مبلغ فروش كسر نموده و پول خود را بطور نقد دريافت
دارند اگر ما اين مبلغ را كسر و بقيه را نقدا پرداخت نمائيم شرعا چه صورت دارد

ج - اگر گندمها را خودتان بخريد و به بهاى بيشتر بفروشيد بى اشكال
است و اگر آن را به وكالت از فرستند گان آن فروختهايد مىتوانيد ما في الذمه

خريداران را از صاحبان گندم به كمتر از آن بخريد و نقدا به صاحبان گندم پرداخت
كنيد.

س ٤٩ - خريد و فروش چيزى كه با شماره به فروش مىرود جايز است كه
به او زن فروخته شود يا نه.

ج - مانعى ندارد صحيح است.
س ٥٠ - زيدى دكانى را از عمرو به مبلغ دو هزار وپانصد تومان خريدارى

كرده و يك چك به مبلغ يك هزار وپانصد تومان به عمرو داده و بقيه را كه يك هزار
تومان باشد قرار شده كه پس از ده روز ديگر بپردازد روز بعدش عمرو آمد

و اظهار داشت كه دكان را به مبلغ سه هزار تومان مىخرند زيد هم قبول كرد و
تصديق

قول عمرو نمود باز پس از يك ساعت آمد و اظهار داشت كه مغازه را سه هزار
و سيصد تومان مىخرند باز زيد اظهار داشت سه هزار و سيصد تومان را خودم قبول
دارم و دفعه سوم آمد گفت دكان را به مبلغ سه هزار و هفتصد تومان مىخرند ديگر
زيد حرف عمرو را قبول نكرد خواهشمند است مرقوم فرمائيد كه عمرو حق دارد

مبلغ زيادى بر اصل معامله را از زيد بگيرد يا نه.
ج - در فرض مسأله اگر صيغه خوانده شده و يا عمرو در پولهائى كه از زيد

گرفته تصرف كرده معامله صحيح و دكان مال زيد است و اگر بطور معاطاة بوده
يعنى صيغه خوانده نشده و عمرو هم در پول تصرف نكرده مىتواند دكان را به ديگرى

بفروشد.
س ٥١ - اگر شخصى به نجار بگويد از فالن نوع چوب با خصوصيات

معين براى من تا ده روز ديگر درى درست كنيد و مبلغى بعنوان بيعانه به او مىدهد
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نجار هم در را درست كرد آيا نجار مىتواند درب درست كرده بنام شخص مذكور
را به ديگرى بفروشد و دوباره به همان خصوصيت براى او درست كند يا نه و يا

اين كه مشترى مىتواند از خريدن آن منصرف شده و معامله را به هم بزند و در
صورتى كه به جهت منصرف شدن مشترى ضررى به نجار وارد شود جبرانش چگونه

است و هم چنين نجار مىتواند در آن بيعانه تصرف نمايد يا نه
ج - نجار تا درب را نفروخته ملك خود او است و مىتواند به غير بفروشد و درب
ديگر تهيه كند به شرط آن كه در موقع تحويل دهد و مشترى هم تا نخريده مىتواند
منصرف شود و جواز تصرف در بيعانه موكول به اذن صاحب پول و قرارداد است
س ٥٢ - اگر شخصى جنسى را به مدت معينى به ديگرى بفروشد به شرط اين كه

خريدار پس از انجام معامله همان جنس را نقدا به فروشنده به قيمت كمترى بفروشد
چه صورت دارد.
ج - جايز است.

س ٥٣ - مبادله مالى به مال ديگر بدون آن كه متعاملين خود را بعنوان مشترى
و بايع قصد كنند و قرينهاى هم بر تعيين قيمت آنها مالحظه نشده و يا مالحظه شده
مثال به مساوى يا مختلف و مقدارى پول يا چيز ديگر شخصى كه مالش كمتر است

به ديگرى عوض كمى قيمت بدهد - اين مبادله بيع است يا مصالحه و يا معامله
مستقله كما اين كه اين مبادله در بعضى جاها معمول و به آن تاخت زدن مىگويند.

ج - بعيد نيست معامله مذكوره به بيع منطبق شود و آن كه انشاء تمليك
به عوض مىنمايد بايع است و آن كه قبول مىكند مشترى است.

س ٥٤ - شخصى سؤال مىكند كه من در آستان قدس رضوى عليه الصالة
والسالم در مشهد مقدس قبرى خريدهام والدين و اخوى خود را هم دفن كرده فعال

مسئولين قبرستان مانع شدند و مىگويند قبرى را كه براى خودش گذاشته اعتبار ندارد
چون مكان قبرستان در زمان طاغوت خريدارى شده است
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ج - اگر معامله قبلى صحيح بوده وجهى از براى بطالن نيست و خريدار
مقبره حق تعمير و دفن در آن دارد واحدى حق مزاحمت ندارد.

س ٥٥ - فروختن موى سر زنان مشروع است يا نه.
ج - بعد از جدا شدن مانعى ندارد.

س ٥٦ - شخصى است كه هويج و چغندر مىخرد و براى تغذيه خوك مىبرد اين
معامله جايز است يا نه.

ج - فروش هويج و چغندر به آن شخص جايز است.
س ٥٧ - اگر كسى مبلغى طال نسيه بخرد مقدارى را نقدا بپردازد و بقيه

را قرار بگذارد كه به اقساط در هر برجى مقدارى بپردازد چه صورت دارد.
ج - فروش طال به غير طال و نقره بنحو مذكور صحيح است لكن فروش طال به طال

يا نقره محتاج به قبض در مجلس بيع است و بدون آن باطل است.
س ٥٨ - از تهران ١٩ كيلو پنير خريدم در قم كشيدم ٣ كيلو كسر آمد

يعنى در يخچال تهران از شدت برودت آب در جسم پنير يخ بسته بود و در راه
آب شده و سه كيلو آب خالص در آمده در اين صورت فروشنده مديون بنده هست

يا خير.
ج - اگر آب پنير بيش از حد متعارف نبوده حقى به فروشنده نداريد.

(پرداخت ثمن از پول حرام)
س ٥٩ - كسى ملك يا غير ملك را خريدارى نموده و از قيمت كلى مقدارى

پرداخت و بقيه را دستگردان و به ذمه مىگيرد و بعد از پولى كه تقريبا بى اشكال
نيست

پرداخت مىنمايد آيا برئ الذمه مىشود يا نه.
ج - اگر پول حرام بدهد برئ الذمه نمىشود ولى معامله صحيح است

و مشتبه اگر جايز التصرف باشد ولو به ظاهر شرع اشكال ندارد.
س ٦٠ - شخصى فرش و يا اجناس را بعنوان نسيه مىگرفته و بعد پول دزدى بابت
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آن فرش مىداده اگر صاحب فرش بداند كه پول دزدى است چه حكمى دارد و آن
فرش را خريدار مالك مىشود يا نه.

ج - در فرض مرقوم چه فروشنده بداند كه پول مال سرقت است يا نداند
ذمه خريدار از عوض برئ نمىشود ولى نظر به اين كه معامله كلى و در ذمه بوده

است
فرش يا جنس ملك خريدار شده و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم است.

(خريد و فروش اطفال)
س ٦١ - متعارف شده كه اطفال با اجازه اولياء خود در مغازه هاى بستنى

فروشى شاگرد مىشوند و مشتريان اين مغازه ها هم فقط اطفال هستند و عدم رضايت
اولياء اطفالى كه مشترى هستند معلوم نيست در اين صورت اين معاملهها چه

صورت دارد.
ج - معامله صغار باطل است خواه هر دو طرف صغير باشند يا يك طرف

مگر آن كه معامله بين اولياء اطفال باشد و اطفال واسطه ايصال باشند.
س ٦٢ - با اطفال نا بالغ شخص خريد و فروش نموده حاال آن اطفال بالغ

شدهاند مىتواند از براى آن معامله كه نموده است از خود بچه حالليت بطلبد يا نه
ج - اگر آنچه از دست طفل گرفته ملك خود طفل بوده رضايت در حال

بلوغ او كافى است.
س ٦٣ - معامله با طفل نا بالغ مميز صحيح است يا باطل

ج - باطل است
(حكم بيع مجهول)

س ٦٤ - اگر انسان از دكان نانوائى نان دانهاى مىخرد بدون اين كه بكشد
اين معامله شرعيت دارد يا نه؟

ج - با فرض آن كه متعارف باشد و تفاوت زياد در بين قرصهاى نان نباشد
اشكال ندارد.
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س ٦٥ - شخصى تا مدت يك سال تمام سوخت زير دست و پاى گوسفندى
را از شخص ديگر خريدارى مىكند به مبلغ چهار صد تومان و نقدا پرداخت كرده
ولى شخص فروشنده تا مدت شش ماه سوخت را بيشتر نداده و كليه گوسفندها
را فروخته در اين صورت نسبت به آن شش ماه ديگر كه پرداخت نكرده تكليف

چيست.
ج - در فرض مسأله چنين معاملهاى كه سوخت يك سال را قبل از بودن سوخت
بخرند صورت شرع ندارد خريدار هر مقدار سوخت برده قيمت آن را بايد بدهد

و ديگر حقى به فروشنده ندارد.
س ٦٦ - شخصى از گله گوسفند خود ده رأس را فروخته هر يكى دويست

تومان ولى جدا كردن آنها را به عهده مشترى گذاشته كه هر كدام چاق تر است
انتخاب نمايد در اين صورت اين معامله صحيح است يا نه؟

ج - با فرض تفاوت گوسفندان معامله مذكوره غرر و باطل است.
(خريد و فروش زمين موات)

س ٦٧ - نظر مبار كتان را راجع بخريد و فروش زمين موات و غير موات
تعيين فرمائيد ضمنا ياد آور مىشود اگر كسى زمين بزرگى را همان طورى كه معمول

است خيابان بندى و درخت كارى نموده و آن را به قطعات كوچك تفكيك كند
در صورتى كه هيچ گونه فعاليتى در خود قطعههاى كوچك نشده باشد فروش آن

جايز
است يا خير.

ج - موات باالصل كه حريم عام نباشد مال امام عليه السالم است و قبل از احياء
كسى حق فروش ندارد جز حاكم شرع جامع الشرائط لكن در زمان غيبت هر كسى

حق احياء آن را دارد و به احياء مالك مىشود چه مسلم باشد و چه كافر واحياء به
منظور

سكنى به بناء دار است كه قابل سكنى باشد و به منظور زراعت به آماده نمودن زمين
است براى كشت و زرع و اجراء ماء و امثال آن و اما خيابان بندى و درخت كارى
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معلوم نيست احياء همه قطعات باشد مگر آن كه آب احداث كرده باشد و مهيا كرده
باشد

زمين را براى زراعت بلى اگر شخص متصدى اين امر قدرت بر احياء جميع اراضى
مذكوره داشته باشد اين درخت كارى و خيابان بندى حيازت است و به حيازت

انسان
اولى به تصرف و تملك مىشود و در اين صورت مىتواند حق حيازت و اولويت خود

را
به غير واگذار كند و وجهى بگيرد لكن قبل از احياء اصل ملك را نمىتواند بفروشد.

(بيع به شرط)
س ٦٨ - باغى را به بيع شرط مىفروشيم مثال هزار تومان و شرط مىكنيم كه بعد

از دو سال اگر اين پول را داديم باغ مال خودمان باشد و آن باغ را اجاره مىكنيم
به دويست تومان اين معامله چه صورت دارد.

ج - چنانچه بيع كند و شرط نمايد در ضمن آن اشكالى ندارد و منافع آن
نيز تا فسخ نكرده مال خريدار است و اجاره آن صحيح است.

س ٦٩ - زيد ملكى را به مبلغ معين به عمرو فروخت و عمرو هم مقدارى از
آن مبلغ را به زيد پرداخت نموده و از تتمه قيمت آن مقدار چهار رأس گوسفند
را عمرو بعنوان دندان براى زيد به ذمه خود گرفته كه ساليانه مقدار دو من كره
به زيد بدهد و هر وقت بقيه پول زيد را پرداخت كرد گوسفند مذكور به ملك

خودش
بر گردد وزيد هيچ گونه حقى به گوسفند عمرو نداشته باشد در اين صورت اين

معامله دندان قرار دادن گوسفند به اين نحو صحيح است يا نه.
ج - اگر مقصود اين است كه چهار رأس گوسفند معين خارجى را زيد از

عمرو به مبلغ باقيمانده ثمن ملك خريده و در ضمن عقد شرط كرده باشند كه در
صورتى كه

تا مدت معين آن وجه را داد عمرو اختيار فسخ داشته باشد معامله صحيح است
و شرط نيز در ضمن عقد بيع بنحو مفروض مانعى ندارد.

س ٧٠ - مبلغى در حدود سيصد ريال به كسى قرض دادم و يك باب خانه از
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او بعنوان بيع شرطى گرفتم پس از انقضاء چند ماه چون معامله را مخالف دستور
شرع

و احكام قرآن دانستم فوق العاده ناراحت شدم براى اين كه او محتاج بود و من نبايد
خانه او را بيع شرط مىكردم خواستم خودم را از ناراحتى بيرون آورده باشم به

بدهكار
مراجعه كردم و به او اظهار كردم من از اين معامله شرطى كه خريد و فروش و اجاره

دروغى
و يا صورى است پشيمانم بنابر اين مال االجاره را كه تاكنون به من دادهاى پس

مىدهم و چند ماه هم كه بدهكار هستى همه را به تو بخشيدم و از تو نمىخواهم و در
همان مجلس سند مال االجاره را بدون دريافت وجه به او دادم وگفتم از اين تاريخ

ببعد هم تا پايان مدت مال االجاره نمىخواهم و در رأس مدت فقط اصل پول را به من
رد كن در هر حال براى دريافت اصل پول خيلى به او مهلت دادم و بدون مطالبه
و فشار اصل پول را گرفتم در آن موقع بدهكار از روى ميل و با اصرار دو يا سه
ماه از مال االجاره كه در ماه هاى اول به اينجانب داده بود به من بخشيد و پس

نگرفت
بعدا به من كاغذ نوشت كه من حق بخشش نداشتم و گذشت من صحيح نبوده بايد

پس بدهى اينك از مقام محترم استدعا دارم بفرمائيد كه هر گاه كسى چيزى را
به كسى بخشيد آيا مىتواند بعد از مدتى مطالبه نمايد با در نظر گرفتن اين كه آن

روز براى من گشايش فراهم بود بدون معطلى به او مىدادم كما اين كه حاضر نبودم
دينارى قبول كنم و آن امكانات امروز برايم فراهم نيست.

ج - اما بيع شرط و اجاره مبيع از مشترى اگر حقيقة طرفين قصد بيع شرط
داشته باشند ولو براى تخلص از حرام صحيح و بى اشكال است و مال االجاره

ربا نيست و اگر قصد جدى نداشته باشند معامله باطل است و گرفتن زيادتر از مبلغى
كه قرض داده شده اگر از اول به شرط زياده قرض داده ربا و حرام است ولى

اگر مسأله را نمىدانسته و بعدا پشيمان شده و به نحو قرض الحسن قرار داده باشد و
خود قرض گيرنده مبلغى اضافه به او داده باشد يا مبلغى را كه قبال به او داده است
بخشيده باشد اشكالى ندارد و ربا نيست تا گفته شود حرام است و در هبه به غير
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ذى رحم اگر عين آن موجود باشد كسى كه بخشيده مىتواند پس بگيرد و اگر
موجود نيست حقى ندارد.

(شرط در ضمن عقد)
س ٧١ - معمول است در قولنامهها مىنويسند اگر هر يك از متبايعين تا

فالن مدت از آنچه در اين ورقه نوشته شده تخلف كرد و يا معامله را به هم زد مبلغ
هزار تومان مثال دادنى باشد آيا اين قرار داد شرعى و التزام به آن واجب است يا خير.

ج - اگر در ضمن عقد الزمى اين شرط را كرده باشند الزم الوفاء است.
س ٧٢ - مالك قريه به رعايا اعالم كرده است هر كس در ملك من عمارتى

بسازد و يا باغى احداث نمايد و از ملك من به قريه ديگر كوچ كند حق فروش
اعيان احداث شده را ندارد ورعيت هم باغ و عمارتى احداث كرده تير و درب

و پنجره عمارت و مو باغ را مالك داده يا رعيت اينها را از جاى ديگر خريدارى
نموده و در عمارت و باغ به كار برده است اگر رعيت به قريه ديگرى كوچ كند

بايد
با مالك مصالحه كنند يا رعيت حقى ندارد.

ج - اگر درب و تير و پنجره و امثال آنها را مالك داده و به رعيت نبخشيده
ملك مالك است ورعيت حقى به آنها ندارد و اما اگر اعيان مذكوره مال خود رعيت

بوده مجرد اعالم مذكور موجب خروج از ملك او نمىشود بلى اگر در ضمن عقد
الزم رعيت ملتزم شده كه با كوچ كردن واگذار به مالك نمايد واجب است بر او

مطابق شرط عمل نمايد.
س ٧٣ - قولنامهاى كه در عصر فعلى رايج شده شرعيت دارد يا نه مثال

فعال جنس را مىفروشد به مبلغ معينى و مشروط بر اين كه تا يك هفته ديگر هر كدام
از

بايع و مشترى پشيمان شدند مبلغى دادنى باشند آيا اگر اين شرط بنحو شرط نتيجه
باشد

مثال گفته شود مبلغى كه آقاى مشترى به بايع از بابت قيمت جنس داده است ثلث
آن پس داده نشود صحيح است يا نه؟
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ج - اگر در ضمن عقد خارج الزم شرط كنند مثال كه هر كدام فسخ
نمود فالن مبلغ به ديگرى بدهد واجب است مطابق شرط عمل نمايند و اگر

قرار داد ضمن عقد الزم نباشد عمل به آن واجب نيست و شرط نتيجه نيز به نظر
حقير

مملك است.
س ٧٤ - اگر شخصى جنسى را نقدا از فروشنده بخرد به شرط اين كه فروشنده

پس از انجام معامله همان جنس را به قيمت بيشترى با وعده از وى خريدارى نمايد
جايز است يا نه.
ج - جائز است.

س ٧٥ - اگر چيزى را به كسى بفروشد و شرط كند كه مشترى مبيع را
براى خود نگهدارد و به ديگرى نفروشد آيا چنين شرطى صحيح است يا فاسد

و بر فرض فساد ضررى به اصل معامله دارد يا خير.
ج - اگر شرط در ضمن عقد الزم بوده بر طبق آن واجب است ولى

در صورت فروش معامله صحيح است.
س ٧٦ - فردى به زيد نخ مىفروشد قيمت و مدت تحويل جنس معين مىشود

و تمامى وجه را فروشنده تحويل مىگيرد طبق قرار داد فيما بين خريدار شرط مىكند
اگر جنسها را تا تاريخ معين شده تحويل ندهيد خسارت وارده به عهده فروشنده
خواهد بود و فروشنده هم قبول مى كند فروشنده جنس را به موقع تحويل نداده

جنس تنزل مىكند، خسارت به عهده كيست؟
ج - در فرض سؤال خريدار حق ندارد خسارت را از فروشنده بگيرد

ولى مىتواند معامله را به هم بزند به خيار تخلف شرط و در نزاع موضوعى مرافعه
شرعيه الزم است.

س ٧٧ - اتومبيل سوارى از طريق نوبت گذارى از كارخانه مربوطه به نرخ
رسمى خريدارى مىكنم كه قيمت آن پنجاه هزار تومان ارزانتر از بازار آزاد است
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پس از تحويل اتومبيل مزبور را مىفروشم كه استفاده فوق نصيبم گردد آيا اين
عمل صحيح است يا خير و پول اضافه دريافتى بدون اين كه كارى روى آن كرده

باشم چه حكمى دارد قابل مصرف است يا خير؟
ج - در صورتى كه شركت شرطى در ضمن اين معامله نداشته باشد فروش

آن جائز است ولى اگر شرط عدم فروش كرده باشد بايد مشترى به شرط عمل
كند و در صورت تخلف شرط شركت حق دارد معامله را فسخ كند.

(شرط باطل در ضمن عقد)
س ٧٨ - شخصى چند سال قبل ملكى را با آب خريدارى كرده به مبلغ دو

هزار تومان و تحويل هم گرفته و در محضر معامالت قرار گذاشتند كه بعد از
انحصار

وراثت سند ملك مورد معامله را بايع به مشترى رد نمايد و در صورت تخلف عالوه
از دو هزار تومان قيمت پانصد تومان ديگر بايع به مشترى بپردازد ولى بايع چند
سال انحصار وراثت را تأخير انداخته تا امروز چون آن ملك و آب ترقى فاحش

كرده و در حدود پنج برابر قيمت پيدا كرده بايع اظهار مىدارد كه يا به قيمت امروزى
پول بدهيد يا پانصد تومان اضافه بر پول خود كه قرار گذاشتهايم بگير آيا بايع

حق دارد چنين حرفى بزند يا نه.
ج - با فرض آن كه ملك مزبور به بيع صحيح شرعى فروخته شده بايع

حقى به آن ندارد و اگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه الزم است.
س ٧٩ - ملكى را به مبلغ دو ميليون و پنجاه و دو هزار تومان به مدت ٧ ماه

و نيم به شخصى فروخته و شرط كتبى نمودند كه هر گاه خريدار مدت را باز هم
زيادتر نمايد بايد در هر ماه براى هر متر مربع ملك سيصد ريال ما به التفاوت

قيمت ملك به فروشنده بپردازد خريدار بعد از ٢٧ ماه و نيم حاضر به تصفيه حساب
مىشود فروشنده پس از تخفيف و مالحظات بابت بيست ماه كه طول كشيده مبلغ
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دو ميليون وپانصد هزار تومان با رضايت خريدار كه قرارداد و امضاء كرده دريافت
نموده بفرمائيد كه اين ما به التفاوت چه حكمى دارد بهره محسوب مىشود يا نه؟

ج - در فرض مذكور فروشنده بيش از قيمت تعيين شده در معامله حقى ندارد
و مقدار زائد ربا و حرام است.

س ٨٠ - شخصى خانه خود را به مبلغ معينى فروخته كه مقدارى از ثمن نقدا
و اصل گرديده و بقيه موكول به اخذ دفترچه رسمى از اداره ثبت امالك توسط بايع
شده كه مدت آن غير معلوم بوده بعدا كه سند رسمى اخذ گرديده مدت يك سال

و چند ماه مشترى از پرداخت بقيه ثمن خوددارى نموده كه بايع ناچار به علت عدم
وصول بقيه ثمن اعالم فسخ نموده حال چون مدت پرداخت بقيه ثمن مجهول

بوده و مشترى از پرداخت آن بعدا تعلل ورزيده و بايع اعالم فسخ نموده آيا
بايع حق فسخ را داشته يا نه؟

ج - در فرض مسأله اگر بيع صحيح واقع شده ملك ملك مشترى است
و چون شرط مذكور مدتش تعيين نشده از اعتبار ساقط است و تخلفش موجب

خيار نمىشود و بر مشترى واجب است فورا ففورا تتمه ثمن را به بايع تحويل دهد؟
(معامله ربوى)

س ٨١ - نانوائى است كه از مردم يك خروار گندم مىگيرد و يك خروار
نان مىدهد در آخر ده تومان هم بعنوان كمك به خرج مىگيرد اين عمل مشروع است

يا نه و به فرض مشروع نبودن راه شرعى جهت اين عمل هست يا خير
ج - اگر مثال نيم سير شكر بضميمه صد من نان بفروشد و صد من گندم و ده

تومان پول بگيرد بى اشكال است.
س ٨٢ - خريد و فروش چك و سفتههاى بانكى قبل از موعد به مبلغى كمتر

با قيد و شرط يا بدون قيد و شرطى جايز است يا خير و نيز عده كثيرى از مردم
ناچار به وام هاى بانكى مىباشند آيا حيله مشروعه براى فرار از ربا هست يا نه
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ج - در صورتى كه امضا كنندگان چك يا سفته مديون باشند دائن مىتواند
دين مؤجل خود را به نقد بفروشد و راجع به سؤال دوم اگر يك طرف معامله مكيل

و موزون نباشد مثل اسكناس فروش بكم و زياد اشكال ندارد بلى قرض دادن به شرط
زياده مطلقا ربا و حرام است چه مكيل و موزون باشد چه غير آن
س ٨٣ - عدهاى از كشاورزان براى خريد تراكتور و ساير وسائل

كشاورزى احتياج به پول دارند به تاجر مراجعه و اظهار مىدارند كه مبلغى وجه بما
بدهيد كه در موقع خرمن، گندم مىفرستيم بفروشيد عالوه بر كار مزد خروارى

ده يا بيست تومان يا كمتر يا بيشتر از وجه گندم ارسالى ما كسر نمائيد اين معامله
شرعا چه صورت دارد.

ج - اين معامله قرض ربوى و حرام است ولى اگر در مقابل پولى كه به آنها
مىدهند مقدارى گندم پيش خريد كنند بى اشكال است.

س ٨٤ - در مسأله (٢٠٨٠) توضيح المسائل فرمودهايد كه اگر مقدارى از
جنسى كه به او زن يا پيمانه مىفروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد ربا و حرام

است
اگر چه يكى كهنه و ديگرى نو باشد پس اگر اين طور باشد آن كاسبى كه مس

خوب
را تهيه كرده بخواهد بدهد و در عوض به همان مقدار مس شكسته و كهنه بگيرد چه

فائدهاى به حال او دارد و مس شكسته و كهنه را كسى از او به قيمت نو نمىخرد و
ضرر

زيادى بر او وارد مىشود.
ج - شخص مذكور مس نو را بفروشد به مبلغى كه ارزش دارد و به همان مبلغ

هر مقدار بخواهد مس كهنه بخرد.
س ٨٥ - نانوائى هفت كيلو آرد گندم تحويل مىگيرد و شش كيلو نان

تحويل مىدهد آيا جايز و حالل است يا خير.
ج - ربا و حرام است وجهت تخلص از ربا آرد را بفروشد به پول و به همان پول

نان بخرد ربا نيست و حالل است.
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(خريد و فروش چك و سفته)
س ٨٦ - شخصى از ديگرى طلبكار بوده بدهكار چكى از ديگرى داشته كه

مدت آن بيست و چهار روز بوده به طلبكار داده به عوض طلبش طلبكار هم مبلغ
بيست و سه تومان از آن كسر كرده و به عوض طلبش قبول كرده و در موقع دادن

چك
به طلبكار، صاحب آن اعتبار داشته كه اگر طلبكار هم همان بيست و سه تومان را

كسر
مىكرد مىتوانست پول آن را از صاحب اصلى چك بگيرد ولى به صاحب اصلى

مراجعه
نكرده و به ديگرى فروخته به همين نحو چند مرتبه با اين چك معامله شده ولى فعال

مىگويند صاحب اصلى چك كه چك از خودش بوده ورشكست شده آيا بدهكار
باز هم چيزى به طلبكار مديون است يا نه.

ج - هر گاه صاحب چك مديون بدهكار بوده بدهكار در اين فرض ذمه
صاحب چك را به طلب كار فروخته و بنابر اين بدهكار مديون طلبكار نيست بلى

اگر
در سر موعد صاحب چك ورشكست شده خريدارى كه فعال اين چك در دست او
است و نمى دانسته مىتواند معامله را با كسى كه چك را به او فروخته فسخ كند و

پولش
را از او بگيرد به همين ترتيب تا برسد به طلبكار كه او هم مىتواند فسخ كند و از

بدهكار بگيرد.
س ٨٧ - اگر شخصى چك از دست واسطه بخرد و واسطه پشت چك را

بنويسد كه وجه چك مزبور را ضامن هستم در صورتى كه مديون اصلى فرار نمايد
واسطه ضامن است يا نه.

ج - در فرض مذكور اگر واسطه حقيقة از دهنده چك طلبكار بوده و ما في
الذمه او را به شخص ثالث فروخته و بعد از فروش ضامن شده مديون خريدار است

و بايد وجه چك را بدهد.
س ٨٨ - اگر شخصى سفته را بنام ديگرى كه در بانك اعتبار دارد بدون

اين كه معاملهاى در كار باشد پر كند و آن را به بانك كمتر بفروشد جايز است يا
خير
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و در صورتى كه جايز نباشد تصرف در پولهائى كه گرفته چه صورت دارد.
ج - جايز نيست و به منزله بيع بال مبيع است و تصرف در پولهائى كه گرفته

حرام است بلى اگر شخصى كه سفته در دست دارد وكيل باشد كه براى امضا كننده
سفته كه اعتبار دارد قرض كند و بعد خودش از او قرض كند و در رأس موعد قرض

او را به بانك بپردازد اشكال ندارد ولى معمول در بين مردم بر خالف اين است.
س ٨٩ - خريد و فروش چك در بازار رواج دارد آيا حالل است يا حرام

ج - چك غير تضمين شده به منزله سند است وفي نفسه ماليت ندارد و در
صورت برئ بودن ذمه دهنده چك خريد و فروش آن صحيح نيست بلى اگر

فروشنده چك طلبكار باشد مىتواند ذمه مديون را بفروشد و اگر يكى از عوضين
اسكناس باشد فروش آن بكم و زياد جايز است.

(معامله سلف)
س ٩٠ - شخصى كه شغلش خريد و فروش روغن وكره باشد با فروشنده

قرار مىگذارد كه مقدار عوائد يك ساله كه مثال سيصد كيلو روغن باشد بفروشد
و فروشنده مىگويد من عوائد گاو خودم را كه روغن باشد به مقدار سيصد كيلو به

قرار
هر كيلوئى ده تومان كه جمع سه هزار تومان باشد مىفروشم و پول را نقدا از شما
مىگيرم و به اضافه مبلغ يك هزار تومان وجه بعنوان كمك هم به من بدهى كه در

خاتمه
سال به شما مسترد بدارم طرفين معامله راضى مىشوند و خريدار روغن ماهى يك

مرتبه
يا بيشتر مىرود به تفاوت وقت روغن مىكشد در منزلش لكن آخر سال كه شد روغن
تماما كشيده نمىشود مثال صد كيلو مىماند و قيمت روغن زياد يا كمتر مىگردد و يا

اين كه محلى را خريدار در نظر داشت بفروشد خيلى بيشتر از خريدش مىباشد مىتواند
تفاوت قيمت زياده روغن را با فروشنده محاسبه كند يا همان قدر كه خريده و پول

داده بگيرد.
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ج - در فرض مسأله كه روغن را سلف فروخته واجل را كامال معلوم نكرده
معامله باطل است و خريدار پولى را كه داده طلب دارد و فروشنده آنچه روغن داده

عين آن را از فروشنده طلب دارد و آنچه كسر آورده عين پول خريدار را بايد
پس بدهد.

س ٩١ - شخصى از كسى پول قرض كند و بگويد بعد از مدت دو ماه
يا سه ماه برنج به شما مىدهم دهنده پول قيد مىكند كه قيمت برنج را امروز معلوم
كن گيرنده قبول مىكند و قيمت را معين مىكند اتفاقا موقع تحويل برنج قيمت آن

ترقى و يا تنزل نموده معامله چه صورت دارد.
ج - اگر برنج را فعال بنحو سلف بخرد به قيمت معين كه در رأس مدت معينى

آن را بدهد معامله صحيح است ولى اگر قرض بدهد و شرط فروش در رأس مدت
نمايد ربا و حرام است.

س ٩٢ - در باب سلف مىگويند فروش پول به پول باطل است بنابر اين آيا
فروش چك و سفته كه بعد از سه ماه ديگر وصول مىشود به كمتر فروش پول بطور

سلف
محسوب نيست چون نوعا فتواى به صحت فروش چك و سفته مىدهند.

ج - خود سفته و چك قابل خريد و فروش نيست بلكه الزم است چيزى كه در
ذمه مديون است فروخته شود پس اگر آنچه در ذمه است پول نقره يا طال باشد
فروختن آن بطور سلف به نقره و طال جايز نيست لكن اگر اسكناس باشد مانعى

ندارد و مقصود از اثمان كه گفته مىشود ال يجوز اسالف األثمان في األثمان نقدين
است

س ٩٣ - اشخاصى پيش صنعت كاران امثال نجار و فرش باف مىروند و تقاضاى
درب و فرش مىنمايند و جميع خصوصيات و اوصاف از قيمت و موقع تسليم را معين
نموده و پس از قبول، وجه نقدى مىدهند آيا اين گونه معامالت كه هنوز مبيع وجود

ندارد داخل بيع نقدى و الزم است و بدون رضايت ديگرى هيچ يك نمىتوانند بهم
بزنند و يا داخل بيع سلف است كه مشترى بايد تمام ثمن را بدهد و اال نسبت

(٤٠)



به مقدارى از ثمن كه پرداخت شده صحيح است بنابر اين در مورد سؤال كه ممكن
نيست به مقدار بعض ثمن را از مثمن جدا نمود نظر مبارك چيست.

ج - اگر مشترى پول را به قصد تمليك به بايع داده و بايع هم به قصد تملك
پول را در يافت نموده نسبت به مقدار وجهى كه مشترى داده است مثمن را مالك

مىشود
بنحو اشاعه و نسبت به مقدارى كه وجه پرداخت نشده معامله باطل است و معامله

در
مقدارى كه صحيح است عنوان سلف را دارد.

(خيار فسخ)
س ٩٤ - شخصى خانهاش را به زيد اجاره داده به مدت سه سال سپس همان

خانه را به ديگرى فروخته بفرمائيد اگر مشترى از موضوع اجاره بى خبر باشد حق
فسخ دارد يا خير و اگر اجاره را مىدانسته ولى تصور مىكرده مدت آن كم است

و از اين جهت راضى به خريدن خانه شده بعد معلوم شده مدت سه سال است آيا در
اين صورت هم اختيار فسخ دارد يا نه.

ج - در هر دو صورت مشترى حق فسخ دارد و در مورد سؤال چنانچه
مشترى فسخ نكند و مستأجر اجاره را فسخ نمايد و يا به علتى اجاره منفسخ شود

منفعت
بقيه مدت اجاره مال موجر است نه مشترى.

س ٩٥ - زيد يك دستگاه عمارت در يازده سال قبل به عمرو فروخته ولى تا
به حال قيمت آن به زيد نرسيده و منزل هم تاكنون تحويل عمرو داده نشده آيا اين

معامله صحيح است يا نه و بر فرض صحت آيا براى زيد خيار فسخ هست از جهت
تأخير ثمن يا خير و چنانچه عمرو خريدار به زور و اجبار در عمارت مورد معامله

تصرف
نمايد غاصب مىشود يا نه.

ج - در فرض مسئله اگر بيع به صيغه صحيحه شرعيه واقع شده باشد صحيح
است و بايد بايع مبيع را تسليم مشترى و مشترى ثمن را تسليم بايع نمايد و در

صورتى كه

(٤١)



شرط تأخير ثمن نشده باشد و مشترى مبيع را تسليم نگرفته برود كه وجه را بياورد
و تا سه روز نيايد بايع خيار تأخير ثمن دارد و مشترى اگر در مبيع تصرف كند
عدوانى نيست لكن واجب است ثمن را بپردازد و اگر نپرداخت واجب است او

را بپرداختن وجه اجبار كنند.
س ٩٦ - حيوانى را شخصى فروخته و در مدت سه روزيكه مشترى اختيار

فسخ داشته حيوان از بين رفته و يا به ذبح مقدارى از قيمت آن وصول شده مثال در
هفتصد تومان دويست تومان وصول شده بقيه از بين رفته آيا خسارت در هر صورت

به فروشنده وارد است يا نه.
ج - تلف مبيع در مدت خيار حيوان از مال بايع است و اما در صورت ذبح اگر

معيوب بوده و مشترى معامله را فسخ كرده و بعد براى اين كه مال از بين نرود آن را
ذبح نموده حيوان ذبح شده مال بايع است و مشترى حق مطالبه ثمنى را كه داده

است دارد و اگر قبل از فسخ معامله ذبح كرده چون به واسطه ذبح در حيوان تصرف
نموده حق فسخ ساقط است ولى حق مطالبه ارش دارد.

س ٩٧ - شخصى ماده گاوى از تهران خريدارى نموده و در قم فروخته است
و در حين فروش با مشترى شرط كرده هر عيبى كه داشته باشد مربوط به فروشنده
نباشد مشترى هم گاو را تحويل گرفته و پس از گذشتن دو هفته ماده گاو را پس

آورده و اظهار داشت كه ماده گاو مزبور شير خود را مىخورد ولى اين عيب
را فروشنده مطلع نبوده كه به مشترى تذكر بدهد در اين صورت مشترى حق فسخ

دارد يا نه.
ج - در فرض مذكور مشترى حق فسخ و يا گرفتن ارش ندارد بلى اگر عيب

مذكور به نحوى بوده كه عرفا اسقاط خيار عيب از آن منصرف باشد مشترى حق
فسخ و يا گرفتن تفاوت قيمت بين صحيح و معيب را دارد.

س ٩٨ - خانهاى را شخصى به مبلغ ١٢٠ هزار تومان فروخته كه بيست هزار تومان

(٤٢)



آن را وصول نمايد و يكصد هزار تومان ديگر را در شهريور ماه دريافت بدارد و با
صيغه

شرعى طرفين ملزم شدند كه هر يك پشيمان شود و بخواهد فسخ كند مبلغ پانزده
هزار تومان به طرف ديگر بدهد اكنون خريدار يا به علت اينكه معمار آورده مىگويد

قيمتش كم است و يا آن كه فعال فهميده كه نمىتواند مبلغ را فراهم كند مىخواهد
فسخ كند بنا بر اين چون صيغه خوانده شده ملزم است كه ١٥ هزار تومان را

بپردازد يا نه.
ج - در فرض سؤال چنانچه خريدار مغبون باشد و غبن خود را ثابت نمايد

مىتواند معامله را به هم بزند و فروشنده حق مطالبه پانزده هزار تومان را ندارد ولى
اگر مغبون نيست فروشنده در صورتى كه بخواهد مىتواند اقاله نمايد و مشترى حق

الزام بايع به بهم زدن معامله را ندارد و چنانچه اقاله نمود حق مطالبه پانزده هزار
تومان را ندارد.

س ٩٩ - اگر بايع در رأس المال دروغ بگويد عالوه بر اين كه فعل حرام
مرتكب شده و مشترى هم در صورت كشف خالف حق خيار دارد آيا اضافه را بايع

مالك مىشود يا آن كه بايد رد كند ولو آن كه كشف خالف نشود.
ج - در صورتى كه رأس المال ده تومان باشد و بگويد پانزده تومان است

و بفروشد پانزده تومان معامله صحيح و بايع پانزده تومان را مالك است و مشترى
اگر فهميد اختيار فسخ دارد بلى اگر معامله برأس المال واقع شود يعنى بايع

بگويد فروختم به آنچه خريدهام و آن پانزده تومان بوده در اين صورت بايع زيادى
را طلب ندارد و بايد به مشترى پس بدهد.

س ١٠٠ - شخصى كتابى مىخرد بعد از چند روز متوجه مىشود كه چند
صفحه آن ناقص است و به كتاب فروش مراجعه مىكند كه كتاب را رد نمايد و وجه

خود را مسترد بدارد كتاب فروش اظهار مىدارد بايد عوض آن كتاب سالم ببرى
آيا در اين صورت خريدار اختيار فسخ دارد يا ملزم است كه كتاب سالم ببرد

(٤٣)



ج - در فرض مسأله خريدار اختيار فسخ دارد و فروشنده حق ندارد او را
الزام كند بگرفتن عوض مگر آن كه بيع بكتاب كلى واقع شده باشد نه بكتاب

مشخص.
مسائل متفرقه خريد و فروش

س ١٠١ - اشخاصى هستند كه ادعاى درويش بودن مىكنند در ضمن ائمه
ما صلوات الله عليهم اجمعين را قائلند آيا معاشرت و داد و ستد با آنها جايز است

يا خير.
ج - در صورتى كه اقرار بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله داشته باشند و

بدعت
در دين نگذارند داد و ستد با آنها جايز است لكن معاشرت وترويج غير طريقه

اهل بيت عصمت و طهارت موجب خطر است.
س ١٠٢ - خوردن ميوه باغى كه صاحب آن مطلع نيست چه صورت دارد

چون از قديم بين ما متعارف است كه مىگويند هر كس در باغى برود و به اندازه
خوراك

خود از آن باغ ميوه بخورد براى او حالل است.
ج - كسى كه از راهى به سمت مقصدى مىرود و در بين راه به درخت ميوه

يا زراعتى عبور كند و در رفتن از آن راه قصد بر خورد به آن درخت و زراعت
نداشته

باشد جايز است از ميوه آن درخت و زراعت بقدرى كه سير شود بخورد ولى جايز
نيست از آن چيزى ببرد و احتياط اين است كه اقتصار كند به صورت عدم علم به

كراهت
مالك و اين حكم در صورتى است كه درخت ميوه و زراعت در راه باشد اما اگر در

باغ محصور باشد رفتن در آن باغ و خوردن از ميوه آن بدون اذن مالك جايز
نيست.

س ١٠٣ - اشخاصى كه معامله هاى ربوى انجام دادهاند فعال نادم هستند
طريق تطهير اموالشان را بيان فرمائيد.

(٤٤)



ج - هر مقدارى كه ربا از اشخاص گرفته اگر آنها را ولو اجماال مىشناسد
بايد به خود آنها يا به ورثه آنها بپردازد و يا از آنها استرضاء كند و اگر به هيچ وجه

صاحبان آن را نمىشناسد ولى مقدارى كه ربا گرفته مىداند حكم مجهول المالك
را دارد و بايد از طرف صاحبان آن به فقير غير سيد صدقه دهد و اگر نه مقدار و نه
صاحب آن ولو اجماال معلوم نيست و با اموال حالل ديگر خود مخلوط است بايد

تخميس نمايد.
س ١٠٤ - كسى كه از جهت جهل و نادانى قمار كرده است و فعال

مىخواهد توبه كند راه نجات او چيست نسبت به آنچه از دست او رفته و يا بدست
او آمده ولى صاحب پول را نمىشناسد چه عملى انجام دهد كه توبه او قبول

شود.
ج - نسبت به آنچه از دست او رفته فقط توبه كند و نسبت به آنچه از مردم
پيش او هست يا تلف كرده ضامن شده اگر صاحبش را نمىداند و مقدارش را

مىداند مظالم بدهد و اگر حرام مخلوط به مال حاللش شده و مقدار معلوم نيست
و صاحب مال هم معلوم نيست خمس اين مال را بدهد و توبه كند.

س ١٠٥ - اگر كسى در معامله دروغ بگويد و بعد روى آن قسم ياد كند
اين معامله چه صورت دارد.

ج - گناه كرده اما معامله صحيح است.
س ١٠٦ - شخصى با بهائى معامله نموده فعال آن شخص فوت شده و فرزند

آن شخص مىخواهد از ورثه بهائى حليت بطلبد ولى نمىداند در موقع معامله پول يا
جنس

بهائى مرتد مال زمان اسالمش بوده كه مال ورثه شده يا بعد از ار تداد آن پول
را پيدا كرده و معامله نموده است.

ج - با عدم علم به غصب بودن اموال مذكوره تصرف در آنها جائز است و شخص

(٤٥)



مذكور تكليفى ندارد.
س ١٠٧ - عدهاى از فرق ضاله (بهائىها) در يك مكان سكونت دارند پس

از كوچ كردن آنها خريدن خانه آنها چه صورت دارد.
ج - در اين فرض مانعى ندارد اگر ملك خودشان باشد نه ملك وارث مسلم

(٤٦)



(مسائل اجاره)
(اگر مال االجاره را از گندم زمين مورد اجاره قرار دهد)

س ١٠٨ - شخصى ملكى را اجاره كرده كه در سال مقدار نود من گندم
از گندم همان ملك بدهد در اثر آمدن باد و سرماى زياد و آفات ديگر محصول

ملك از گندم به اندازه تخم و حق الزحمه رعيت نمانده در اين صورت اجاره دهنده
حق

گرفتن مال االجاره دارد يا نه.
ج - اجاره دادن زمين به گندم حاصل خود آن زمين باطل است بنابر اين در

فرض مسأله مالك زمين زائد بر اجرة المثل زمين بر حسب تصديق خبره حق ندارد.
(اگر مستأجر در ملك مورد اجاره احداث بنا كند)

س ١٠٩ - شخصى يك قطعه زمين موقوفه را كه عوائد آن در سال مثال
بيست تومان مىباشد از كسى كه مأذون از قبل حاكم شرع بوده به مدت پنج سال
اجاره كرده و در آنجا تأسيس بهدارى نموده و در هر ماه متجاوز از يكصد تومان

مال االجاره مىگيرد بر فرض صحت اجاره پس از پايان مدت تكليف اين بناء
چيست و چنانچه بخواهند اجاره را تجديد كنند همان مال االجاره قبلى را مالك

قرار بدهند يا مال االجاره فعلى را.
ج - بناء ملك مستأجر است مگر آن كه آن را وقف كرده يا در اجاره ترتيب

خاصى براى آن تعيين شده باشد و هر وقت بخواهند اجاره را تجديد كنند بايد
مال االجاره همان وقت را مالحظه نمايند.

(٤٧)



(در اجاره بايد مدت معين شود)
س ١١٠ - در بعضى از بالد مازندران مثل بابلسر و نواحى آن مرسوم است

كه زمينى را از شخصى اجاره مىكنند جهت زراعت و مال االجاره بين آنان معلوم
است ولى مدت اجاره را معلوم نمىكنند چنين اجارهاى صحيح است يا خير.
ج - در صورتى كه مدت، متعارفه يا معهوده باشد كه منصرف به آن شود

صحيح است.
س ١١١ - مغازهاى ساختم و به اجاره دادم به انضمام مقدارى سرقفلى و با مستأجر

شرط مىكنم كه مغازه براى هميشه به همين اجاره باقى باشد و حق انتقال دادن به غير
را هم داشته باشد آيا اين سرقفلى براى بنده اشكال دارد يا نه.

ج - در فرض سؤال كه مدت اجاره تعيين نشده اجاره باطل و شرط در ضمن
آن نيز باطل است و گرفتن سرقفلى اشكال دارد ولى اگر مدت اجاره معين شود
و شرط مذكور در ضمن اجاره واقع شود صحيح است و در اين صورت گرفتن

سر قفلى براى صاحب مغازه اشكال ندارد.
س ١١٢ - شخصى دو باب اطاق از خانه مسكونى خود را اجاره مىدهد

به مبلغ معلوم ولى مدت اجاره را معلوم نمىكند بعد از مدتى موجر به مستأجر پيشنهاد
مىكند كه يا مال االجاره را اضافه كن و يا مدتى به شما مهلت مىدهم كه اطاقها را
تخليه نمائى آيا پيشنهاد مذكور شرعا مانع دارد يا نه و در صورتى كه مستأجر هم

به مقدار اضافه راضى شده لكن مال االجاره را نپرداخته مديون هست يا نه.
ج - پيشنهاد مذكور مانعى ندارد ولى اگر مدت معين نشده چنانچه ظاهر

سؤال است اجاره صحيح نيست و موجر بيش از اجرة المثل طلب كار نيست.

(٤٨)



(اگر مستأجر بخواهد ملك را به ديگرى اجاره دهد)
س ١١٣ - مغازه يا خانهاى را كسى اجاره كرده ديگرى مىگويد من مبلغى

به شما سرقفلى مىدهم كه به من واگذار كنى و اين سرقفلى امروز معمول است
صورت

شرعى دارد يا نه.
ج - اگر مالك اجازه داده كه به غير واگذار نمايد ولو به اين نحو كه مبلغى هم
بگيرد اشكال ندارد و اگر مالك اجازه نداده صورت شرع ندارد و اگر دكان در

اجاره
مستأجر باشد و شرط مباشرت نشده باشد مىتواند به غير اجاره بدهد لكن به همان

قيمتى كه اجاره نموده و نمىتواند به زيادتر از مال االجاره قبل اجاره بدهد مگر تعمير
كرده باشد يا تغييرى در آن داده باشد.

(خيار فسخ در اجاره)
س ١١٤ - شخص پيمانكار يك دستگاه ساختمان نوساز با صاحب كار طبق

مشخصات به مبلغ سى هزار تومان پيمان منعقد نموده و پس از تمام شدن ساختمان
بدون كوچكترين نقصى بنحو احسن در مدت معينى كه صاحب كار تعيين كرده

بود تحويل داد پس از تحويل معلوم شد اين پيمانكار پنج هزار تومان از كيسه خرج
كرده و وضع مالى اين استاد پيمانكار خوب نيست و از صاحب كار و برادرش كه

شريك آن ساختمان مىباشد تقاضا كرده كه مبلغ كسرى او را جبران نمايند ولى
صاحب كار راضى نشده و اظهار مىدارد كه كارى بود كنترات دادم ديگر هيچ گونه
مساعدتى به او نمىكنم و فعال يك سال از تحويل مىگذرد آيا اين استاد حقى دارد يا

نه
ج - اگر ثابت شود كه مقاطعه كار مغبون شده و معامله را فسخ كرده اجرة

المثل واقعى را طلب كار است بلى اگر مقاطعه كار اهل خبره بوده كه اقدام او
بر چنين معاملهاى اماره رضايت او بر ضرر آن باشد خيار فسخ ندارد و در صورت

نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم است.
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س ١١٥ - هر گاه ولى شرعى بچه ملك او را اجاره دهد يا خود بچه را اجير
كسى نمايد البته با رعايت مصلحت و صرفه بچه و قبل از تمام شدن مدت اجاره،

بچه
بالغ شود آيا بچه مىتواند اجاره را نسبت به بقيه مدت فسخ كند يا نه

ج - در فرض سؤال بچه پس از بالغ شدن حق فسخ ندارد.
س ١١٦ - آيا خياراتى كه در بيع ثابت است در اجاره هم جريان دارد يا خير

و در اين جهت فرقى بين اجاره عقديه و اجاره معاطاتى هست يا نه
ج - ظاهر اين است كه تمام خيارات بجز خيار مجلس و خيار حيوان

و خيار تأخير كه مخصوص بيع است در اجاره عقديه جريان دارد و اما اجاره
معاطاتى مانند بيع معاطاتى است كه لزوم ندارد مگر اين كه عين تلف شود يا تغييرى

در آن حاصل شود كه رد عين يا اجرت به صورت اوليه ممكن نباشد.
(اگر اجير در ساعت كار غيبت كند)

س ١١٧ - مدير و آموزگارانى در يك مدرسه مشغول انجام وظيفه مىباشند
آموزگار و مدير طبق آئين نامه موظف هستند هفتهاى ٢٨ ساعت كار كنند و مدير

هم بايد اگر آموزگار نيايد گزارش بدهد حال اگر آموزگارى يك روز نيامد
و به مدير مدرسه گفت كار داشتم و مدير هم گزارشى نداد از ترس اين كه مبادا

برخوردى پيش بيايد يا كم روئى كرد آيا مسئوليت شرعى دارد و مسئوليت بر گردن
آموزگار است كه نيامده يا مدير يا هر دو.

ج - هر دو مسئوليت شرعى دارند عالوه آموزگار كه غيبت نموده استحقاق
اجرت روز غيبت را ندارد و اگر بگيرد ضامن است.

س ١١٨ - اگر مدير مدرسه گزارش غيبت را نداد و به آموزگار گفت من
گزارش نمىدهم مسئوليت شرعى آن به گردن خودت آيا با اين بيان سلب مسئوليت

از مدير مىشود يا خير.
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ج - با گفتن مدير به آموزگار كه مسئوليت به عهده خودت است سلب
مسئوليت از مدير نمىشود.

س ١١٩ - اگر مدير مدرسه گزارش غيبت غير موجه آموزگار را نداد
وگفت مصلحت ديدم كه گزارش ندهم آيا مديون است و شريك حرام بودن حقوق

غيبت كننده مىشود و مسئوليت كدام يك از آموزگار و مدير بيشتر است.
ج - ضمان حقوق روز غيبت فقط به عهده آموزگار است و مدير فقط به جهت

ترك وظيفه خالف شرع مرتكب شده ولى ضمان مالى ندارد.
س ١٢٠ - اينجانب شغلم معلمى است و كسالت روحى دارم گاهى بقدرى

از تدريس پى در پى خسته مىشوم كه بى اجازه فرهنگ تعطيل مىكنم و به خانه خود
مىروم و بر اثر كثرت خستگى مقدورم نيست كه از فرهنگ استجازه كنم در

اين صورت حقوق ساعاتى كه براى كمك به روحيه خستهام تعطيل مىنمايم بر من
حالل است يا نه.

ج - بطور كلى اجير در اوقاتى كه عمل را انجام نداده به نسبت آن مستحق
اجرت نيست مگر آن كه بداند اجير كننده او راضى است.

(اگر مورد اجاره از قابليت انتفاع بيفتد)
س ١٢١ - قنواتى است كه بر اثر باران و تگرگ شديد مخروبه شده ولى

راه آب بعضى از قنوات با اين كه مدتى است مشغول فعاليت هستند باز نشده و
اراضى

صيفى نا كاشت مانده و شتوى هم آب ندارد و معلوم نيست كه قبل از موقع كشت
صيفى راه آب باز شود آيا كسانى كه اجاره كردهاند اجاره آنان باطل و منفسخ

مىشود و يا اينكه مستأجر حق فسخ دارد و در هر دو صورت اگر مستأجر زمين را به
موجر

رد نكرد و به حال فعلى راضى شد تا ببينند چطور مىشود آيا قيمت چند نوبت آبى
كه

بايد از آن استفاده كند و اجرت اراضى كه نا كاشت مانده مىتواند از موجر بگيرد
يا خير.
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ج - در صورتى كه قنات مورد اجاره مخروبه شده اجاره قنات نسبت به بقيه
مدت باطل مىشود و موجر مستحق مال االجاره باقيمانده نيست و اگر تبعيض اجاره

در اين فرض براى مستأجر ضررى باشد مىتواند اجاره را نسبت بگذشته هم فسخ
نمايد و اگر قنات مخروبه نشده و فقط انتفاع از آن در چند نوبت بواسطه مانع

مذكور ممكن نشده چنانچه ظاهر فرض اخير است موجر نسبت به مدتى كه مسلوب
المنفعه شده مستحق اجرت نيست.

(اجاره به موت موجر يا مستأجر باطل نمىشود)
س ١٢٢ - شخصى امالك خود را به اوالدش هبه كرده و بعدا از اوالد خود

آن امالك را اجاره نموده و مدت اجاره هنوز باقى است و آن شخص از دنيا رفته
و وصيت به ثلث اموال براى خودش نموده آيا تا مدت اجاره باقى است هر سال

بايد ثلث اخراج كرد يا اين كه به موت اجاره باطل مىشود.
ج - اجاره به موت موجر يا مستأجر باطل نمىشود و با فرض آن كه وصيت به

ثلث جميع اموال خودش كرده باشد ثلث منافع مدت اجاره بايد به مصرف خود
ميت برسد.

(اجير شدن براى نماز و روزه)
س ١٢٣ - شخصى اجير مىشود براى چند نفر كه مدتى صوم وصلوة بجا آورد
ولى مدت صوم وصلوة را فراموش نموده و نمىداند چند مدت است تكليف او

چيست
ج - اگر مراد مقدار صوم وصلوة است مىتواند به قدر متيقن اكتفا كند لكن

احتياط آن است كه به قدرى بجا آورد كه يقين حاصل شود برئ الذمه شده است.
س ١٢٤ - شخصى كه قضاء يقينى عبادت از خود بر ذمه دارد اجير شدنش

براى انجام عبادت غير جايز است يا نه و در هر صورت بين صوم وصلوة فرقى هست
يا نه

(٥٢)



ج - در فرض مسأله اجير شدن به نظر حقير جايز است و فرقى بين صوم
وصلوة نيست.

س ١٢٥ - شخصى اجير براى روزه و يا نماز ديگرى شده و قبل از انجام همه
اعمال از دنيا رفته آيا اين هم مثل عبادات باالصاله به گردن اكبر اوالد ذكور است

كه بايد پس از فوت اتيان كند يا خير
ج - در فرض مسأله آنچه از نماز و روزه باقيمانده دين است و بايد از تركه

به صاحب وجه بر گردانند.
س ١٢٦ - كسى نمازى را عهده دار شده جهت ميتى بجا آورد و مقدارى هم

خوانده آيا مىتواند بقيه را به شخص ديگر واگذار كند در صورت موثق بودن آن
شخص دوم يا نه.

ج - در صورتى كه شرط و قيد مباشرت نشده باشد مىتواند به ديگرى واگذار
كند و چون غالبا خصوصيت اشخاص در نماز استيجارى ملحوظ است بدون اذن

صاحب وجه يا وكيل او به ديگرى واگذار نكند.
س ١٢٧ - جوانى كه به سن چهارده سال بيشتر نيست مىتواند نماز و روزه

ميتى را به عهده بگيرد و اجير شود يا نه
ج - گر چه اقوى صحت عبادت صبى مميز است لكن اكتفاء به آن مشكل

است چون اصالة الصحه ندارد.
(آفات سماوى و غير آن)

س ١٢٨ - شخصى باغچهاى را به منظور استفاده از سبزى آن طبق اجاره نامه معينى
اجاره داده به مدت و مبلغ معلومى مثال سه ماهه يك هزار تومان و اجاره كننده نصف

آن را نقدا داده و قرار شده كه پانصد تومان ديگر را بعدا پرداخت نمايد حال
مىگويد سرمازده است وحقى به پانصد تومان بقيه نداريد در اين صورت تكليف

چيست.
ج - بطور كلى اگر چنانچه مورد اجاره بواسطه آفت سماوى مثل سرما
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در تمام مدت يا بعض آن از انتفاع بيفتد نسبت به زمانى كه منافع آن از بين رفته
اجاره باطل است.

س ١٢٩ - شخصى زمينى را اجاره مىدهد مثال بده من گندم و شرط مىكند
كه اگر آفت عمومى به زراعت برسد به تصديق مصدق از مال االجاره كسر شود

در اين صورت اگر آتش به خرمن بيفتد و بسوزاند جزء آفت هست يا نه.
ج - از مال االجاره چيزى كم نمىشود و سوختن زراعت اتفاقا از آفات

عمومى نيست.
س ١٣٠ - شخصى باغى را دو ساله به اجاره زيدى مىدهد در اثر آفت

قسمتى از محصول يك يا دو سال آن از بين مىرود آيا مستأجر اختيار فسخ دارد
يا نه و اگر ندارد خسارت وارده به عهده موجر است و يا مستأجر.

ج - در فرض سؤال اگر در ضمن عقد اجاره شرط خيار نكردهاند حق فسخ
ندارد و خسارت نيز بر مستأجر وارد است مگر آن كه در آن محل متعارف مردم

بر خالف باشد.
(مسائل متفرقه اجاره)

س ١٣١ - مستأجرى خانهاى را اجاره نموده و عادتش اين بوده كه اجاره
ماهانه را جلوتر مىداده آيا در صورت انتقال مستأجر در وسط ماه به خانه ديگر

مىتواند
نصف اجاره را از موجر مطالبه كند يا نه.

ج - اگر صيغه خوانده و مدت اجاره تا آخر ماه بوده و حق فسخ هم قرار
نداده نمىتواند نصف پول را پس بگيرد و همچنين اگر به نحو معاطاة پول يك ماه را

داده
و موجر هم در پول تصرف كرده و عين پول را خرج كرده باشد.

س ١٣٢ - زمينى را از دولت اجاره كردهاند و در آنجا جهت سكونت
مكانى تهيه نموده و در آن كار مىكنند ولى اجاره نامه به آنها داده نشده فقط اسامى

اشخاص را در دفترشان نوشتهاند و روزانه يك تومان يا پانزده قران اجاره مىگيرند
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شخص ديگر مىآيد بنام سرقفلى آن مكانها را از ساكنين اوليه با دادن ده هزار
تومان يا بيشتر مىگيرد در اين صورت گرفتن اين پول چه صورت دارد.

ج - ظاهرا با رضايت دولت اشكال ندارد.
س ١٣٣ - حمامى است كه اجاره داده شده و فاضل آب آن باعث ضرر

و خرابى منزل همسايه و دود آن موجب مسموم كردن هواى اطراف و اهالى است
و سبب اذيت و آزار و خسارت مالى وحتى احتمال خطرات جانى مسلمانان است

اوال جلوگيرى از دود و فاضل آب بر عهده مالك است يا مستأجر كه همه نوع
تصرف

در حمام مىكند و ضامن خسارات وارده است ثانيا باز كردن حمام مذكور شرعا
جايز است يا نه.

ج - در فرض مسأله جلوگيرى از خسارات واتالف مال مردم به دود و فاضل
آب به عهده مستأجر است و مخارج فاضل آب و اصالح دود حمام به قرارداد يا

متعارف
بين مالك و مستأجر است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم است.

س ١٣٤ - حمامى است قديمى كه از وجوه بريه مؤمنين تعمير و مختصر
تغييراتى در آن داده شده و براى استفاده آنها آماده گرديده ولى معلوم نيست كه

هزينههاى سابقه و حاضره آن از زكات يا سهم مبارك امام عليه السالم و يا غير اينها
از كدام

خيرات است در اين صورت چنين حمامى را پس از تكميل ساختمان آن مىتوان
اجاره داد تا وجوه اجاره آن براى هزينهها و تعميرات آتيه مصرف گردد يا نه و در
صورت جواز و صحت اجاره چنين حمامى به نحوى كه ذكر شد آيا جائز است

براى
جلوگيرى از احتمال تعدى مستأجر نسبت به نرخ استفاده مراجعين از حمام شرط
كنند كه مستأجر زائد بر مبلغ معينى كه ضمن اجاره تعيين شده به هيچ وجه مطالبه

ننمايد مگر آن كه خود استفاده كننده بخواهد بطيب خاطر وجهى عالوه بر مبلغ
معين مزبور انعاما بپردازد.

ج - در فرض مسئله اجاره حمام جائز نيست و ليكن مىتوان عقد مصالحه
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به همين كيفيت قرارداد نمود و الزم الوفا است.
س ١٣٥ - اگر انسان براى انجام عملى مثال ساختمان يا دوختن لباس معينى

يا غير اينها اجير شود و شرط نشده باشد كه اجير شخصا و بالمباشره عمل را انجام
دهد، آنگاه شخص ديگرى بعنوان تبرع و مساعدت اجير كار او را انجام دهد

در اين صورت اجير مستحق اجرة المسماة هست يا خير.
ج - بلى در مفروض سؤال اجير مستحق اجرة المسماة است و اگر به عكس

واقع شود يعنى شخص مذكور عمل را بعنوان تبرع و مساعدت صاحب كار انجام
دهد اجير استحقاق چيزى ندارد بلكه اجاره به جهت فوت محل آن باطل مىشود

و آن شخص هم كه كار را انجام داده نمىتواند از صاحب كار اجرت بگيرد چون
عمل را به امر صاحب كار انجام نداده.

س ١٣٦ - كسى جهت روضه يا قرآن يا دعا يا استخاره قرار بگذارد كه
اين قدر اجرت مىگيرم چه صورت دارد.

ج - اجرت گرفتن در مقابل عملى كه بر او واجب نيست مثل روضه يا قرآن
يا استخاره يا دعا براى غير ظاهرا اشكال ندارد.

س ١٣٧ - شخصى ملكى داشت كه در دست زارعى بود چند سال قبل
در اثر اختالفات خواست از او بگيرد و به شخص ديگر اجاره بدهد يكى از بستگان

زارع مذكور براى اين كه ملك را از دست آن زارع نگيرند وبغير ندهند بنام خود
به مدت چهار سال اجاره كرد و در دست همان زارع بود بيان فرمائيد در پايان

مدت
چهار سال تخليه ملك واجرة المثل به عهده شخص مستأجر است يا به عهده زارع

مزبور.
ج - در فرض سؤال كسى كه ملك مرقوم را اجاره كرده بايد مال االجاره آن را

كه در عقد اجاره معين شده بدهد و مكلف است آن را تخليه كند و بر كسى كه
ملك در تصرف او است نيز واجب است از آن رفع يد كند و به مالك تحويل بدهد.
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س ١٣٨ - زيد اجاره يك سال مورد بيع شرط را مصالحه كرد به مستأجر
به مبلغ دويست تومان هنوز مدت اجاره تماما منقضى نشده بيع مزبور را فسخ

نموده در اين صورت مستحق تمام مال االجاره است يا بعض آن را بالنسبه
ج - در فرض مسأله مال االجاره در مدت قبل از فسخ بيع مال مشترى است

و نسبت ببعد از فسخ احوط آنست كه مصالح و متصالح با يكديگر به مصالحه و
مراضاة

عمل نمايند.
س ١٣٩ - هر گاه انسان براى كارى اجير شود و بدون امر مستأجر كار

ديگرى براى او انجام دهد آيا استحقاق اجرت دارد يا خير و آيا فرقى بين صورت
عمد و صورت اشتباه هست يا نه.

ج - در مورد سؤال چنانچه مستأجر اجاره را فسخ كند موجر استحقاق
چيزى ندارد و فرقى بين عمد و اشتباه نيست لكن مستأجر مىتواند اجاره را فسخ
نكند و مطالبه عوض فائت يعنى اجرة المثل عمل فوت شده را بنمايد كه در اين

صورت موجر مستحق اجرة المسماة است.
س ١٤٠ - هر گاه انسان مركوبى را به منظور حمل بار در وقت معينى به محلى

اجاره نمايد و در همان وقت بجاى حمل بار خودش سوار شود يا اين كه به منظور
سوار شدن اجاره كند و با آن بار حمل كند و خودش سوار نشود آيا عالوه بر

اجرة المسماة الزم است اجرة المثل منفعتى را كه استيفاء نموده نيز بپردازد يا خير
و فرقى بين عمد و اشتباه در اين جهت هست يا نه.

ج - در مورد سؤال چنانچه تفاوتى بين اجرة منفعت مورد اجاره و منفعتى كه
استيفاء نموده نباشد يا اجرت منفعت مورد اجاره بيشتر باشد غير از اجرة المسماة

چيزى بر او نيست و اگر تفاوت باشد بايد عالوه بر اجرة المسماة ما به التفاوت را
نيز بدهد پس اگر مركوب را براى حمل بار در وقت معينى به صد تومان مثال اجاره

نموده و بدون حمل خودش سوار شده و اجرت سوار شدن يكصد و پنجاه تومان
مثال
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باشد بايد يكصد و پنجاه تومان را به پردازد و احتياط تصالح است.
س ١٤١ - شخصى امالك خود را به اوالد خود صلح مىكند و در ضمن

شرط مىكند منافع امالك مادام الحيوة ولو به پنجاه سال برسد مال خود پدر باشد
در اين صورت پدر مىتواند بعنوان اجاره امالك را به غير بدهد يا نه.

ج - بلى مىتواند اجاره بدهد.
س ١٤٢ - چه راهى براى تصحيح معامله سرقفلى به نظر حضرت آية اللهى

مىرسد.
ج - براى مالك جايز است مقدارى بعنوان ماهيانه مال االجاره قرار بدهد

و مقدارى هم نقدا بگيرد و اين سرقفلى في الحقيقه جزء مال االجاره است و براى
غير

مالك جايز نيست مگر آن كه در ضمن عقد اجاره يا عقد خارج الزم ملتزم شود كه
تا

مستأجر راضى نشود به غير اجاره ندهد و او هم قبول كند كه در اين صورت اگر
مستأجر

بگويد چنانچه اين مقدار بدهى راضى مىشوم و خلع يد مىكنم مانع ندارد.
س ١٤٣ - زيد يك قطعه زمين خود را به مدت پنج سال به عمرو اجاره داده بعد
از انقضاء اين مدت از درختهائى كه از سابق بوده و بزرگ شده يا خود مستأجر

كاشته مستأجر حق دارد يا نه.
ج - در فرض مسأله مستأجر به درختهائى كه قبال بوده حقى ندارد و درختهائى كه

خود مستأجر غرس نموده اگر اصل نهالش ملك خودش بوده درخت هم ملك او
است

و اگر اصل نهالش از مالك بوده درخت هم ملك مالك است
س ١٤٤ - هر گاه كسى خود را اجير ديگرى قرار دهد به اين نحو كه بالمباشره
كار را انجام دهد و وقت آن عمل هم معين شود آيا مىتواند در همان وقت براى

ديگرى در مورد عملى كه با عمل براى مستأجر اول منافات ندارد اجير شود يا خير.
ج - بلى مىتواند مثل اين كه اجير زيد شود كه در روز جمعه براى او لباس

بدوزد يا كار ديگرى انجام دهد و اجير ديگرى شود كه در همان جمعه روزه بگيرد
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ولى بايد طورى باشد كه بر حسب متعارف عمل براى مستأجر دوم موجب نقصى
در عمل براى مستأجر اول نشود.

س ١٤٥ - شخصى بدون اجازه و رضايت متولى شرعى ملك وقف را به اجاره
مىدهد و مال االجاره آن را بطورى كه در وقف نامه تعيين شده مصرف مىنمايد در

اين صورت
ذمه مستأجر با دادن مال االجاره و ذمه موجر با مصرف رساندن آن برئ است يا نه.

ج - در فرض سؤال اجاره باطل است و مستأجر با پرداخت مال االجاره
به موجر مذكور برئ الذمه نمىشود.

س ١٤٦ - شخصى در زمينى با اذن شفاهى مالك خانه ساخته و در آن ساكن
و متصرف شده بدون تعيين اجاره و مدارك خريد و تا كنون زمين مزبور با زمينهاى
ديگر مالك منتقل به سه نفر شده و مالك سوم دعوى اجاره مدت گذشته و قيمت

زمين
را مىكند كه قباله بدهد و ساكنين اعتراض دارند و مالك هم اظهار مىدارد كه من
رضايت ندارم سكونت در آن خانه را در اين صورت تصرفات شخص مذكور در

آن خانه چه صورت دارد.
ج - مالك سوم حق مطالبه مال االجاره گذشته را ندارد بلى از وقتى كه زمين

را مالك شده مىتواند مطالبه اجرة المثل نمايد.
س ١٤٧ - زيد گوسفندان خود را به عمرو اجاره مىدهد تا از شير آنها استفاده

نمايد و مال االجاره را يك من روغن قرار مىدهند و عمرو روغن مزبور را از محصول
گوسفندان مذكور مىپردازد اين اجاره صحيح است يا نه.

ج - اجاره مذكور صحيح است و در صورتى كه روغن مرقوم را تملك
نمايد مىتواند از بابت مال االجاره آن را به موجر بدهد.

س ١٤٨ - آيا پدر يا جد پدرى مىتواند فرزند نا بالغ خود را بطور مجانى
به كار منزل يا شخصى وادار كند يا نه.

ج - اگر براى تمرين و تربيت باشد و براى او ضرر نداشته باشد مانعى ندارد.
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س ١٤٩ - آيا اجرت گرفتن براى آبستن كردن گاو ماده توسط گاو نر
جايز است يا خير.

ج - اجرت گرفتن و اجاره دادن گاو نر براى ضرب ماده جايز است.
س ١٥٠ - آيا جايز است دو نفر مثال خانهاى را بنحو اشتراك اجاره كنند

و با هم ساكن شوند يا خير.
ج - بلى جايز است و بايد با رضايت يكديگر در آن سكونت نمايند يا خانه

را به حسب مكانهاى مورد استفاده آن با عدالت تقسيم كنند يا با قرعه معلوم كنند
و يا منفعت خانه را به نحو مهاياة تقسيم نمايند به اينكه يكى از آنها مثال شش ماه

سكونت
نمايد و پس از او ديگرى نيز شش ماه ساكن شود.

س ١٥١ - آيا جائز است مبلغى را به قرآن خوانى به عنوان مزد داد تا يك
قرآن براى امواتش ختم كند و قرآن خوان مىتواند بگويد من فالن مقدار مىگيرم

و يك قرآن ختم مىكنم يا خير.
ج - مزد گرفتن قرآن خوان مانع ندارد بلى چنانچه او قربة الى الله قرآن

بخواند و شما هم قربة الى الله وجه بدهيد بهتر است.
س ١٥٢ - شغل شخصى حسابدارى و منشى يكى از عمده فروشىهاى ميدان

ميوه تهران است گاهى صاحب مغازه دستور مىدهد صورت حساب بار را مقدارى
كمتر از آنچه هست بنويسد به اين خاطر كه خريداران بد حساب هستند بايد جبران
شود و اين پيش بينى در بعضى موارد صحيح است اكنون با توجه به اين كه شخص
مزبور كارمند است و بايد اطاعت كند و اگر هم از آن فروشگاه استعفاء كند كار

ديگرى پيدا نمىكند تكليف او چيست.
ج - اين عمل در هر حال خالف شرع است و اگر بخواهد كمتر بنويسد

بايد به صاحب بار بگويد اگر راضى شد مانعى ندارد و اگر صاحب مغازه شما را
به اين كار خالف شرع مجبور مىكند از آنجا بيرون برويد روزى دهنده خداوند
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متعال است انشاء الله كار را او اصالح مىكند.
س ١٥٣ - يك حلقه چاهى است كه جمعى از يك شركت مقاطعه كار تقاضاى
حفر آن را نمودهاند و آن شركت با آنها پيمان بسته كه فالن مقدار بگيرد و چاه

را حفر كند و قرار شده كه مقدارى از وجه مورد مذاكره را پيش از شروع به كار
و بقيه وجه را بعد از خاتمه كار تحويل بگيرد و موعدى را معين نمودهاند كه اگر

صاحبان چاه پول شركت را تا آن وقت نپرداختند چاه مزبور مال خود شركت
باشد و شركت هم چاه را حفر كرد و به آنها اخطار كرد كه بقيه پول را بدهند
و چاه را تحويل بگيرند آنها به اين شرط وفا نكرده و پول شركت را نپرداختند

شركت هم چاه را به دولت فروخته آيا از نظر شرع اسالم كسى مىتواند آن چاه
را از دولت كه فعال خود را مالك مىداند اجاره كند يا بخرد و يا نمىتواند نظر

مبارك را مرقوم فرمائيد.
ج - در فرض مسأله اگر در ضمن عقدى از عقود الزمه شرعيه مالكين زمين

شرط كرده باشند كه در صورت عدم پرداخت وجه حفر چاه در مدت معين چاه
ملك حافر باشد بعيد نيست صحت شرط و صحت بيع حافر و در صورتى كه

مجرد قرار داد و مقاوله بوده چاه ملك مالكين زمين است و حفار اجرت حفر را
طلبكار است و بدون اجازه مالكين تصرف در چاه جايز نيست.

س ١٥٤ - مستأجرى كه مدت مديدى مغازهاى را در اجاره داشته و در آن
به كسب مشغول بوده ولى بر اثر بدهكارى زياد قادر به ادامه كسب نبوده و ناچار

ترك وطن و محل كسب خود مىكند در نتيجه مغازه اش از طرف بعضى از طلبكارها
با اقدام قانونى توقيف مىگردد و مدتى بسته مىشود تا مالك مغازه با اجرا گذاشتن
مال االجاره عقب افتاده مغازه حكم تخليه ملك خود را مىگيرد در اين صورت آيا

اجاره مدتى را كه مغازه بسته بوده مستأجر مديون است يا خير و همچنين هزينههائى
كه

مالك پرداخت نموده از قبيل حق الوكاله و غيره براى تخليه مغازه شرعا به عهده
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مستأجر است يا خير مضافا به اين كه مستأجر نه رضايت به بسته شدن مغازه داشته و
نه

مىتوانسته اقدام به تحويل مغازه بنمايد.
ج - در فرض سؤال اگر طلبكار در زمانى كه مغازه در اجاره مستأجر بوده

آن را توقيف نموده بايد اجرة المثل آن را به مستأجر بپردازد و مستأجر اجرة المسمى
را به مالك بدهد و اگر توقيف مغازه در خارج زمان اجاره بوده مالك مىتواند مستقيما

اجرة المثل را از طلبكار مزبور بگيرد و مىتواند از مستأجر مطالبه نمايد و در
صورتى كه اجرة المثل مدت توقيف را از مستأجر بگيرد طلبكار ضامن است و بايد

به مستأجر بپردازد و مخارجى كه مالك براى تصرف ملك خود نموده ديگرى ضامن
آن نيست.

س ١٥٥ - زمينهاى اطراف ده كه چراگاه گوسفندان است آيا تنها مال
مالكين ده است كه جهت تعليف گوسفندان اجاره بدهند و يا چون آب ريز ده است

همه ساكنين آن قريه مىتوانند در آن تصرفاتى بنمايند يعنى جهت استفاده از كتيرا
كه اهميت دارد اجاره بدهند.

ج - صحت اجاره حريم ده محل تأمل است ولى اهالى ده مىتوانند وجهى
از كسى بگيرند كه او را از گرفتن كتيرا منع نكنند.

س ١٥٦ - اجاره دادن صحرا به مالحظه استفاده از كتيراى آن صحيح است
يا چون از بين رفتن عين است بايد بيع شود.

ج - صحت بيع كتيراى حريم ده نيز محل تأمل است.
س ١٥٧ - احتراما به عرض مىرساند اينجانب سالها وقت خود را بجاى دائر كردن

مطب شخصى صرف تحقيق و مطالعه و آزمايش در مورد حل يكى از مسائل مشكله
جامعه

(درمان اسهال و استفراغ هاى كود كان) نموده و موفق به كشف تركيب جديد
و روش جديد كامال مؤثر و بى ضرر و عملى ساده و ارزان شدهام كه مىتواند ساليانه
جان هزاران كودك را در سراسر كشور از مرگ حتمى نجات دهد بعالوه وابستگى
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به خارج و هزينههاى داروئى و درمانى و آزمايشگاهى و پزشكى و بيمارستانى را تا
حدود نود در صد كاهش دهد و نتايج درمانى آن در سال ١٣٥٩ به وسيله اينجانب

در تهران
و شهرستانهاى جنگ زده به اثبات رسيده و در سال ١٣٦٠ گواهى نامه ثبت اختراع
آن به نامم صادر شده است دارو و روش مذكور امسال در مراكز آموزشى و درمانى

وزارت فرهنگ و آموزش عالى و وزارت بهدارى با داروهاى قبلى مقايسه شده
و نتايج آن موفقيت آميز است ضمنا كميته مسؤول مجمع بين المللى مراقبتهاى

ويژه كودكان (يوگسالوى - سال ١٩٨١) تجربه فوق الذكر را سودمند ناميدهاند
از طرف ديگر در آينده الزم است به نقاط مختلف كشور مسافرت نموده آموزشهاى

علمى و عملى به همكاران پزشك و پرستار بدهم در اين رابطه به سئوالهاى زير
جواب

مرحمت كنيد.
١ - آيا در مورد فراورده جديد با در نظر گرفتن مفاد فوق حقوقى به اينجانب

تعلق مىگيرد يا نه؟.
٢ - در صورتى كه اشخاص حقيقى يا حقوقى مايل باشند داروى فوق الذكر

را توليد نموده و از مزاياى مادى و معنوى آن در اجتماع بهرهمند شوند آيا نسبت
به كاهش هزينههاى فوق الذكر حقى به من تعلق مىگيرد يا نه؟

ج - در فرض سؤال الزم به تذكر است كه اگر قربة الى الله ساختن و مصرف
نمودن داروى مزبور را براى حفظ جان مسلمين مجانا تعليم نمائيد اجر آن بيشتر
است (و ما عند الله خير وابقى) و لكن شرعا جائز است فرمول ساختن آن را به

دولت
يا شركت يا شخص خاصى تعليم و در مقابل آن پولى دريافت نمائيد يا با طرف در

ضمن
عقد الزم مثل عقد صلح شرط نمائيد كه آنچه از اين دارو توليد مىنمايد مبلغى را

به شما بدهد و الزم است صيغه شرعيه و شرط ضمن آن خوانده شود تا عمل به آن
شرط

بر طرف واجب شود و همچنين جائز است براى تعليم كيفيت مصرف به اطباء
وغيرهم

اجرت گرفت و نا گفته نماند كه اگر شخص ثالثى فرمول داروى مزبور را كشف
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يا از تجزيه آن دارو اطالع حاصل نمود و توليد كرد شما نسبت به او هيچ گونه
حقى نداريد.

س ١٥٨ - آيا اجاره دادن ملك مشاع جايز است يا خير و آيا در اين جهت
فرقى بين اين كه موجر، مالك تمام عين باشد يا بعض آن، هست يا نه مستدعى است

مسأله را مشروحا بيان فرمائيد.
ج - اجاره ملك مشاع در هر دو صورت جايز است پس اگر موجر مالك

تمام عين باشد مىتواند مثال نصف آن را بنحو اشاعه اجاره دهد و اگر مثال مالك
نصف مشاع باشد مىتواند همان نصف را اجاره دهد لكن در صورت دوم جايز

نيست عين را بدون اذن شريكش تسليم مستأجر نمايد ولى اگر عصيانا تسليم نمود
آثار قبض صحيح بر آن مرتب مىشود.

س ١٥٩ - هر گاه كسى عين مورد اجاره را غصب كند و نگذارد كه مستأجر
از آن استفاده كند تكليف مستأجر چيست.

ج - در مورد سؤال چنانچه پيش از اين كه مستأجر عين را تحويل بگيرد
غصب شده مستأجر مىتواند اجاره را فسخ كند و اگر مال االجاره به موجر داده
پس بگيرد و مىتواند به غاصب رجوع كند واجرة المثل بگيرد و چنانچه بعد از
قبض عين غصب واقع شده مستأجر فقط مىتواند به غاصب رجوع كند واجرة

المثل بگيرد.
س ١٦٠ - شخصى دو باب مغازه را در چهارده سال قبل با دادن مبلغى بعنوان

سرقفلى
به مستأجر، از مالك اجاره مىنمايد و مالك هم چند ذراعى به اين دو باب مغازه اضافه

مىكند و مبلغى نيز بعنوان سرقفلى ولى صورة بعنوان اضافه بر مال االجاره به جهت
اين

چند ذراع اضافى از مستأجر دوم مىگيرد فعال مالك تقاضاى تخليه مىكند بدون آن كه
چيزى را براى مستأجر منظور بدارد و حال آن كه در خالل مدت چهارده سال

مستأجر
مخارجى هم مانند برق و غير آن كرده و محل كسبى براى خود معين نموده و اكنون
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براى كسب و نقل اثاثيه و لوازم كار، محل و مكانى ندارد در اين صورت آيا حق
مطالبه چيزى را از مالك دارد يا نه.

ج - با فرض آن كه آنچه مالك گرفته بعنوان مال االجاره بوده مستأجر حقى
به مالك ندارد و آنچه مصرف كرده اگر به امر مالك بوده و قصد مجانى نداشته

مالك
ضامن است و اعيانى كه مستأجر از قبيل برق و غيره در مغازه ها دارد ملك خود

مستأجر است.
س - ١٦١ - مغازهاى است جهت كرايه ظروف آماده است ظروفى كه

براى كرايه برده مىشود بعضى اوقات سهوا وغفلة بعضى از آنها شكسته مىشود
و بهاء ظروف شكسته را مغازه دار از كرايه كنند گان مىگيرد چه صورت دارد.

ج - در صورت اتالف كرايه كنند گان مطلقا ضامن هستند و در صورت
تلف با تعدى و تفريط ضامنند و در صورت عدم تعدى و تفريط ضامن نيستند مگر

در
ضمن عقد شرط ضمان شده باشد كه در اين صورت نيز ضامن هستند.

س ١٦٢ - مغازه خشك شوئى لباس، در جنب مغازه گاز فروشى قرار گرفته
در گاز فروشى آتش سوزى شده و به مغازه خشك شوئى سرايت كرده و جميع

لباسهاى
موجود با جميع اسباب و لوازم مغازه سوخته شده صاحب مغازه در حفظ لباسها

و غيره تقصيرى نكرده است آيا مشار اليه لباسهاى مردم را كه سوخته است ضامن
است يا خير.

ج - در فرض سؤال اگر در ضبط البسه كوتاهى نكرده صاحب خشك
شوئى ضامن نيست و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم است.

س ١٦٣ - اگر زمين را اجاره دهند و در ضمن عقد اجاره شرط كنند كه
مستأجر از مال خود ساختمانى در آن احداث و پول ساختمان را به تدريج از بابت

اجاره محل منظور، محسوب نمايد و شرط شود كه بعد از مدت اجاره مجددا
با همين مستأجر تجديد اجاره به عمل آيد و تا وقتى كه طلب مستأجر تماما مستهلك
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نشده حق تقدم اجاره خواهد داشت آيا در صورتى كه بعد از انقضاى مدت اجاره
طبق قرار دادى كه در عقد اجاره نمودهاند فقط يك ششم از ساختمان بابت اجاره

تعيين شده به موجر تعلق گرفته باشد موجر مىتواند بدون موافقت و رضايت مستأجر
محل را به ديگرى اجاره دهد يا خير.

ج - در فرض سؤال عمل به شرط در عقد اجاره واجب است تكليفا و بدون
رضايت واذن مستأجر جائز نيست به ديگرى اجاره بدهد.

س ١٦٤ - اگر در ضمن عقد اجاره شرط شود كه بعد از انقضاى مدت
اجاره مجددا با همين مستأجر تجديد اجاره به عمل آيد و موجر مثال تاسى سال براى

مستأجر حق تقدم اجاره قائل شود آيا موجر مىتواند اين شرط و حق را ناديده گرفته
محل را به ديگرى اجاره دهد.

ج - در فرض سؤال ضمن عقد اجاره شرط شده كه بعد از تمام شدن
مدت اجاره مستأجر را در اجاره بعدى تاسى سال مقدم بدارد عمل به شرط مزبور

واجب است تكليفا.
س ١٦٥ - طبق مواد - و - تعرفه حمل و نقل راه آهن كه در زمان رژيم

سابق به تصويب رسيده است چنانچه فرستند گان كاال و توشه در ظرف شش ماه
براى ترخيص محموالت خود به انبارهاى راه آهن مراجعه ننمايند بدون اطالع

قبلى صاحبان مال، اموال آنان از طريق حراج به فروش رفته و پس از برداشت حق
انباردارى شش ماهه از وجه حاصل، مازاد آن تا پنج سال بطور امانى نزد راه آهن
نگهدارى شده چنانچه پس از گذشت پنج سال صاحب مال براى تسويه حساب

به راه آهن مراجعه ننمايد مبلغ مورد بحث به حساب در آمد راه آهن منظور مىگردد
احتماال بلكه يقينا كاال و توشه مزبور به سازمانهاى ملى و دولتى و جنگ زده گان

و آواره گان و ايتام و وراث شهداء و يا به مستحقان و محتاجان جامعه مربوط
مىشود

اين امر از لحاظ شرعى چه صورت دارد.
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ج - در صورتى كه صاحب كاال با علم و اطالع از اين مقررات جنس خود
را وارد انبار كرده باشد بعيد نيست عمل به اين ترتيب خالى از اشكال باشد ولى
چنانچه صاحب كاال بعد از مدت پنج سال ثابت نمايد كه در عدم مراجعه شرعا

معذور بوده است بايد بهاء كاال به او پرداخت شود.
س ١٦٦ - شخصى امالك خود را به اوالد خود صلح مىكند و در ضمن

شرط مىكند منافع امالك مادام الحيوة ولو پنجاه سال ديگر باشد مربوط به خود پدر
باشد ولى چون براى پدر مباشرت مقدور نيست آيا بعنوان اجاره مىتواند امالك

را به غير بدهد يا چون مالك عين امالك نيست نمىتواند.
ج - بلى مىتواند اجاره بدهد.

س ١٦٧ - اجاره دادن زمين اعم از ملكى و وقفى جهت برداشتن خاك مثال
براى آجر درست كردن صحيح است و يا چون خاك زمين صرف تهيه آجر مىشود

اين اجاره صورت شرع ندارد.
ج - بعنوان اجاره صحيح نيست و لكن بعنوان مصالحه و يا اين كه پولى بگيرد

و به طرف حق انتفاع بدهد در غير وقف مانعى ندارد و اما زمين وقفى را به هيچ
عنوان

جائز نيست واگذار كنند كه عين زمين تلف شود بلى چنانچه زمين وقفى مثال
جاى بلندى باشد كه براى آماده شدن جهت استفاده زراعتى و غيره احتياج به خاك

بردارى داشته باشد در اين صورت انتقال دادن مقدارى از خاك آن تا حدى كه آماده
استفاده شود به نحو صلح و يا حق انتفاع مانعى ندارد.
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(مسائل شركت)
(احكام شركت)

س ١٦٨ - دو نفر با هم شركت داشتند و با سرمايه مساوى و نفع و ضرر مساوى
با يكديگر مشغول كار بودند االن اگر يكى از آن دو شريك بخواهد از نظر عمل

جدا شود و لكن در ماه مقدارى بعنوان حق الشركه بگيرد جايز است يا نه.
ج - حق الشر كه عنوان شرعى ندارد ولى بعد از عمل مىتوانند در صورتى كه

عوائد معلوم نباشد مصالحه نمايند.
س ١٦٩ - چه مىفرمائيد در اين مسأله كه زيد فوت نموده در حالتى كه داراى
باغات و زراعات بوده فرزند ارشدش بعد از فوت پدر محصوالت و زراعات را

بوسيله خود و عمله و غيره جمع آورى نموده و مخارج خود و عائلهاش هم از مال
پدرى

بوده آيا در صورت عدم شرط اجرت مىتواند براى عمل خودش اجرت از ساير
وراث اخذ نمايد يا خير.

ج - در صورتى كه بدون اجازه ساير ورثه محصول را جمع آورى نموده
باشد حق مطالبه اجرت از آنها ندارد.

س ١٧٠ - زمين لم يزرعى كه مال سه نفر است بنحو مشاع و يكى از اين سه نفر
قسمتى از آن را آباد كرده و بقيه آن به صورت لم يزرع باقى است آيا آن دو نفر

ديگر از قسمت آباد شده با بودن قسمت آباد نشده سهمى دارند يا خير و تكليف اين
دو نفر نسبت به آباد كننده چيست.
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ج - در فرض مسأله اگر زمين را تقسيم نكرده آباد كرده همه شركاء كما
في السابق در آن شريك مىباشند نهايت اگر با اذن آنها آباد كرده حق الزحمه آباد
كردن سهم آنها را طلب دارد و اگر بدون اذن آباد كرده حق الزحمه طلب ندارد
و اگر شركاء اذن دادهاند كه اين قسمت را آباد كن براى خود بدون تقسيم فعال

مىتوانند از اذن بر گردند و بگويند همه بايد تقسيم شود ولى حق الزحمه آباد كردن
را بايد بدهند و آنچه اشجار و زراعت و بنا ايجاد كرده مال خود آباد كننده است

لكن اگر اذن دادهاند براى خود احداث بنا وغرس اشجار نمايد تا چندى كه از
اذن خود برنگشتهاند حق مطالبه چيزى ندارند و هر وقت از اذن خود بر گردند از

آن موقع به بعد براى بقاء بنا و اشجار در زمين حق مطالبه اجرة المثل زمين را نسبت
به سهم خودشان دارند و چنانچه نزاع موضوعى در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه

است.
س ١٧١ - اهل خبره يك رأس حيوان را قيمت مىكند مثال به ششصد تومان

بعد صاحب حيوان نصف حيوان را به كسى به همان قيمت نسيه مىفروشد و نصف
ديگرش هم از خودش تا شريك باشند به شرط آن كه شش سال آن حيوان را

نگهدارى
و مواظبت نمايد و بعد از مدت مذكوره آن حيوان را بفروشند، صاحب حيوان

ششصد
تومان را از ميان بردارد بقيه منفعت را بالمناصفه قسمت نمايند، بعد از گذشتن دو

سال
حيوان تلف مىشود و نصف قيمت كه سهم خودش بود از بين مىرود آيا نصف قيمت

را كه در ذمه آن كس بود مىتواند مطالبه نمايد يا نه
ج - در فرض مسأله كه نصف حيوان را نسيه فروخته خسارت به هر دو شريك

وارد شده و ذمه خريدار به نصف قيمت مشغول و بايد به فروشنده بپردازد.
س ١٧٢ - چهار نفر در موتور آب و مقدارى زمين شريك بوده و بوسيله اهل

خبره زمين قطعه بندى و موتور آب و اشجار آن قيمت شده و قرعه كشيدهاند و سهم
هر يك از شركاء مشخص شده اكنون بعضى از شركاء در سهم خود ادعاى غبن
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دارند حكمش چيست.
ج - در فرض سؤال بعد از تعديل سهام و قرعه اگر بعض از شركاء ادعاى

غلط بودن تقسيم را بنمايد مسموع نيست مگر آن كه به مرافعه شرعيه ثابت شود كه
تقسم عادالنه نبوده كه در اين صورت تقسيم باطل و احتياج به تقسيم مجدد دارد

والله العالم.
س ١٧٣ - چند نفر با هم شريك شدند كه تجارت كنند در اين بين يك نفر

از آنها فوت نموده است و مقدار اموال شركتى را تعيين كردند و مال چندين برابر
شد مىخواهند شركت را بهم بزنند آيا به ورثه متوفى بايد سهم روز فوت پدرشان

را بدهند يا روزى كه شركت بهم مىخورد.
ج - اگر از مال ميت شريك در نزد شركاء باقى بوده و با آن معامله نمودهاند

به نسبت مالى كه در شركت باقيمانده بايد منافع آن را در موقع تفكيك شر كت به
ورثه

ميت شريك بدهند.
س ١٧٤ - آيا شريك غير ساكن مىتواند اجرة المثل مطالبه كند از لحاظ

اين كه رفت و آمد شرا از آن خانه قطع كرده و محل ديگر ساكن شده يا نمىتواند
متقابال شريك ساكن هم به اندازه بودن اثاثيه شريك غير ساكن حق مطالبه اجرة المثل

را از او دارد يا نه
ج - شريك غير ساكن مىتواند اجرة المثل سهم خود را از مقدار متصرفى

ساكن مطالبه نمايد مگر آن كه راضى شده باشد به تصرف مجانى و هم چنين ساكن
نسبت به مقدار سهمى خود از متصرفى غير ساكن.

(شركت در ابدان)
س ١٧٥ - عدهاى قرار مىگذارند كه هر وقت كارى برايشان درست شد

دو نفر يا سه نفر از آنها بروند كار كنند و در هر ماه اين مبلغ را بين همه افراد تقسيم
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كنند اين نحو شر كت چه صورت دارد
ج - شركت در ابدان باطل است و هر كسى كارى انجام دهد مزد آن كار

ملك كسى است كه كار را انجام داده و ديگران حقى به آن ندارند بلى اگر به
رضايت

مزد خود را به اشخاص ديگر بدهد اشكالى ندارد.
(شرط در ضمن تشكيل شركت)

س ١٧٦ - چند نفر در موتور آبى شر كت دارند و در موقع تشكيل شركت
در محضر يك نفر اهل علم متعهد شدند كه هر يك از شركاء اگر بخواهد سهم خود

را بفروشد قبال به ساير شركاء اخطار كند و تا وقتى كه آنها بخواهند سهم او را
بخرند

حق فروش به غير را نداشته باشد سپس يكى از شركاء بدون اطالع ديگران سهم
خود

را به غير فروخته است در اين صورت با عدم رضايت ساير شركاء اين معامله صحيح
است يا خير.

ج - در فرض مسأله اگر التزام در ضمن عقد الزم خارج نباشد الزام آور
نيست و اگر در ضمن عقد خارج الزم ملتزم شده باشد جايز نيست بدون اطالع

شركاء بفروشد لكن در صورت تخلف معامله صحيح است
س ١٧٧ - شركتى تشكيل شده جهت خريد جنس معين به اين نحو كه مقدار
معينى از سود بعنوان سود ويژه، مخصوص شركت باشد براى مخارج شركت

و اضافه بر سرمايه و اگر سودى از سود ويژه زياد آمد سنجيده مىشود بر تمام جنسى
كه خريدهاند هر مقدار جنس از غير مشتركين خريدهاند سود آن باز به شركت

برمىگردد و به سرمايه اضافه مىشود و هر مقدار جنس از مشتركين خريدارى شده
نسبت

به مقدار جنس خريدارى شده به آنها بر مىگردد شخص امين جنسى از كسى به
وكالت

به شركت فروخته و وجه آن را به صاحبش پرداخته و چون خودش شريك بوده آخر
سال

كه شركت به حساب خود رسيده سودى از بابت جنسى كه به وكالت به شركت
فروخته
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بو كيل داده است آيا اين سود مال صاحب جنس است يا وكيل كه شريك بوده
ج - اگر قرارداد مذكور بنحو صحيح شرعى واقع شده سود جنس كه

امين شريك در شركت از غير شركاء به شركت فروخته اضافه بر سود ويژه است
و متعلق به شركت است و مال همه شركاء مىباشد و مربوط به صاحب جنس و

وكيل در
فروش نيست.

(حكم كوچه بن بست مشترك)
س ١٧٨ - در كوچه بن بست كه مشترك ميان چند نفر است احداث درب

جديد با عدم رضايت ديگران چه صورت دارد.
ج - در فرض مسأله هر يك از شركاء كوچه مشترك بن بست از ما قبل

درب خانه خود مىتوانند درب باز نمايند و بعد از درب خانه خود تا آخر كوچه
نمىتوانند درب باز كنند مگر با اجازه شركاء.

س ١٧٩ - زيد و عمرو مالك و شريك كوچه بن بستى هستند و درب خانه
هر دو به همين كوچه باز مىشود و معبر هر دو است فعال زيد مىخواهد به شخص

ثالث
اجنبى حق عبور و دائمى بدهد كه از جلوى درب خانه زيد آمد و رفت نموده و

داخل
خانه خود شود ولى عمر و مانع است و اظهار مىدارد اين عمل احداث حق است

براى اجنبى و شريك گردانيدن او است در ملك من در اين صورت زيد مىتواند بدون
رضايت عمرو به ثالثى حق عبور بدهد يا نه.

ج - از قضيه شخصيه اطالعى ندارم بنحو كلى هيچيك از هر دو شريك
نمىتوانند بدون اذن شريك ديگر تصرف در معبر مشترك نمايند و به ثالثى حق عبور

بدهند و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم است.
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(تقسيم مهاياتى)
س ١٨٠ - زيد مجرى المياه پنج جريب آب از قناتى خريده از شبانه روز

و مىگويد بر حسب تقسيم، من دو ساعت مالك هستم و بايد مطابق تمام قنوات،
شب

و روز تقسيم شود عدهاى از شركاء مىگويند هميشه سالهاى پيش اين دو ساعت در
تقسيم روز بوده و مالكين قبل مدتهاى مديد به اين نحو استفاده مىنمودند وحقى

ندارند
كه در گردش معمولى قديم از شب بگيرند حكم شرعى را در اين مورد بيان فرمائيد.

ج - چون در قنات آنچه ملك مالكين است مجرى المياه و زمين قنات
است پس در قنات مشترك اگر بخواهند تقسيم نمايند بايد آب را با رضايت شركاء

نسبت به ازمنه، تقسيم مهاياتى بنمايند و تقسيم مهاياتى لزوم ندارد مگر با الزام حاكم
شرع.

س ١٨١ - خانهاى است مشترك بين چند نفر اگر يكى از شركاء از بعض
ديگر شركاء تقاضا و طلب كند كه اجازه تصرف در آن خانه را بدهد آيا بر آن
بعض واجب است اجابت و اجازه تصرف در آن خانه يا اين كه براى او امتناع

هم جايز است.
ج - منع شريك بنحو كلى از تصرف در مال مشترك جايز نيست، بايد

اجازه در تصرف به مقدار سهم او بدهد و يا حاضر به قسمت شود و سهم هر يك
مفروز گردد و يا حاضر به قسمت مهاياتى شود يعنى تقسيم به حسب ازمنه كه مثال

مدتى يكى
تصرف كند و مدت ديگر ديگرى يا حاضر بخريد و فروش شود و چنانچه از همه

شقوق استنكاف نمايد حاكم شرع او را به اختيار يكى از امور مذكوره مجبور
مىكند.

س ١٨٢ - كارخانهاى است كه داراى صد سهم مىباشد و اينجانب هم ١٨
سهم آن را مالك هستم و به اشخاصى كه براى كار به آن كارخانه مراجعه مىكنند

اخطار
نمودهام كه اينجانب رضايت ندارم كه در اين كارخانه كار كنيد يك نفر از مراجعين
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به كارخانه كه خودش هم در آن كارخانه داراى سهمى است و قيم چند نفر صغير
هم

مىباشد كه از اين كارخانه سهم دارند اظهار نموده چون پاى صغير در كار است
براى حفظ منافع صغير كار كردن براى من كه قيم صغير مىباشم عيبى ندارد و نيز

يك نفر از مراجعين ديگر اظهار نموده كه چون شما رضايت نداريد نسبت به
سهم آنهائى كه رضايت دارند كار مىكنم البته همان طورى كه عرض شد كارخانه

داراى صد سهم مىباشد كه اينجانب ١٨ سهم مشاع از صد سهم را دارم حكم مسأله
را مرقوم فرمائيد.

ج - از موضوع شخصى اطالع ندارم اما بطور كلى تصرف در مال مشترك
بدون اذن جميع شركاء جايز نيست ولى اگر بعضى از شركاء، راضى به تصرف

ديگران نباشد بايد در مثل كارخانه به تقسيم مهاياتى راضى شود و اگر استنكاف كند
شركاء او مىتوانند با مراجعه به حاكم شرع به مقدار سهم او زمانى در هر ماه و يا

هفته مثال براى او معين كنند و در باقى ازمنه خودشان از كارخانه استفاده كنند.
(تصرف در مال مشترك بدون اذن شريك)

س ١٨٣ - شخصى فوت نموده داراى اوالد ذكور و چهار نفر اناث و خانهاى
دارد كه بايد بين ورثه تقسيم شود ولى دو نفر از اناث هيچ گونه به تقسيم خانه

حاضر
نمىشوند و خانه فعال در تصرف اوالد ذكور است و در آن سكونت دارند و همه

نوع حاضر از براى تقسيم هستند و دو نفر ديگر از اناث براى تقسيم حرفى ندارند
خواهشمند است راه حل شرعى مرقوم فرمائيد كه جهت اوالد ذكور اشكالى در

تصرف در آن خانه مشترك نباشد.
ج - در فرض سؤال اوالد ذكور بدون رضايت اوالد اناث نمىتوانند در خانه

مشترك تصرف بنمايند ولى حق مطالبه تقسيم دارند و اگر حاضر نشوند بوسيله
حاكم شرع تقسيم مىشود و اگر فراهم نشود مىتوانند براى تقسيم مراجعه به حاكم

عرفى
نمايند والله العالم.
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س ١٨٤ - اگر شخصى خانه مشتركى را كه نصف آن متعلق به شخص غايبى
است مهريه زنش قرار دهد آيا آن زن حق تصرف در تمام خانه دارد يا نه.

ج - تصرف در مال مشترك بدون رضايت شريك جايز نيست.
س ١٨٥ - زمينهائى است واقع در تهران و سندهاى اين اراضى كه به قطعات
مختلفه تقسيم شده بطور مشاع در محضرها نوشته مىشود و در اين زمين ها

ساختمان
كردهاند و سكونت دارند، بطورى كه مسموع مىشود مىگويند سكونت و عبادت

و تصرفات در خانه هاى مشاع محتاج به اجازه مجتهد جامع الشرائط است و
اينجانب هم

يكى از آن خانهها را خريدهام مستدعى است اجازه فرمائيد كه تصرفات بنده در آن
خانه

شرعا بى اشكال باشد.
ج - از خصوصيات مورد سؤال اطالع كامل ندارم بنحو كلى تصرف

در ملك مشاع بدون رضايت شركاء جايز نيست و با فرض معلوم بودن شركاء
بايد از خود آنها استيذان شود واذن حاكم شرع كافى نيست بلى اگر هر يك از

شركاء
مقدارى از زمين را خانه بنا كردهاند و راضى هستند كه ديگران هر جا بنا ساختهاند

تصرف نمايند كافى است در جواز تصرف و اگر علم به رضا نداريد و متمكن نيستيد
شركاء را پيدا كنيد مجازيد بعنوان تقاص از سهم خودتان كه در دست ديگران

از شركاء مىباشد تصرف نمائيد.
س ١٨٦ - ديوارى كه ميان دو نفر مشاعا مشترك است يكى از آنها مىتواند

با عدم رضايت شريكش حصه خود را خراب نمايد و جدا كند و از نو بسازد و نيز
ديوارى كه قابل قسمت است يا غير قابل قسمت فرق دارد يا نه.

ج - در ديوار مشترك تصرف هيچ يك از شريك ها بدون اجازه ديگرى
جائز نيست بلى در ديوار قابل قسمت شريك مىتواند مطالبه تقسيم نمايد.

س ١٨٧ - زيد در خانهاى سكونت دارد شريكى نيز دارد كه قبال سكونت
داشته و فعال ساكن نيست و شريك ساكن براى هرگونه تصرفات شريك غير ساكن

رضايت دارد و حاضر براى افراز يا خريد و فروش هم هست در صورتى كه اگر
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شريك غير ساكن افراز كند موجب اضرار شريك ساكن مىشود بنابر اين مرقوم
فرمائيد تصرفات شريك ساكن چه صورت دارد.

ج - تصرف هر يك از دو شريك موقوف به اذن ديگرى است و شريك مىتواند
ديگرى را بوسيله حاكم شرع و در صورت تعذر بوسيله حاكم عرفى ملزم به

تقسيم نمايد.
س ١٨٨ - شخصى سر قفلى مغازهاى را خريدارى كرده و در آن مغازه

عالوه از بنائى، تلفن و قفسه گذارى نموده و از دنيا رفته، يكى از ورثه بدون اجازه
ديگران آن دكان را از مالك اجاره نموده و سايرين را از آن مغازه محروم نموده

بفرمائيد چه صورت دارد.
ج - آنچه از اعيان، تركه ميت است مشترك ما بين تمام ورثه است و

تصرف يكى از آنها بدون رضايت ديگرى جايز نيست و چنانچه سرقفلى بنحو
صحيح شرعى خريدارى شده باشد متعلق به همه ورثه است.

س ١٨٩ - چه مىفرمائيد درباره شخصى كه شش ساعت از يكصد و نود و دو
ساعت چاه و موتور شركتى سهم داشته باشد و ساير شركاء بدون اجازه او بقيه

چاه را فروختهاند آيا اشخاصى كه خريدارى نمودهاند حق دارند بدون اجازه
صاحب آن شش ساعت آن چاه را عميق كنند و تكليف صاحب شش ساعت

چيست در صورتى كه قدرت اين كه در خرج چاه عميق شركت نمايد ندارد و چاه
سطحى هم از بين مىرود خواهشمند است آنچه نظر حضرتعالى است بيان فرمائيد

ج - تصرف شركاء در مال شركت بدون اذن شريك جايز نيست و اگر
همان چاه سابق را عميق كردهاند مالك شش ساعتى به مقدار شش ساعت از آب

و زمين آن مالك است و اگر كسانى كه آن را عميق كردهاند بخواهند وسائلى را كه
در آنجا براى بيرون آوردن آب آورده اند بردارند مىتوانند.

س ١٩٠ - بعضى از شركاء قنات آب را ميانه مىكنند و مىفروشند براى خرج
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قنات و غيره يعنى دوازده روز آب هر يك به نوبت مىگذرد و روز سيزدهم به فروش
مىرسد ولى در ميان شركاء اشخاصى هستند كه اظهار عدم رضايت مىكنند يا از

لجاج يا براى اين كه تصور ضرر براى خود مىكنند به هر حال تمام شركاء راضى
نيستند آيا چنين عملى جايز است يا نه و در صورت عدم جواز، آب نوبه ديگران

كه عوض شده و سوم و چهارم شده چه صورت دارد.
ج - در فرض مسأله كه آب مشاع است تصرف در آن ولو به ميانه كردن

آن موقوف به رضايت همه شركاء مىباشد و هم چنين راجع به تقسيم بعد كه نوبه
هر يك تغيير مىكند موقوف به رضايت رفقاء مىباشد

(مسائل متفرقه شركت)
س ١٩١ - شركتى است بنام سود و كوشش ورقههائى دارد داراى هفت

جدول بنام هفت نفر اگر كسى خواست وارد شود بايد مبلغ صد ريال بدهد هشتاد
ريال آن را بنام نفر اول و سوم و پنجم و هفتم در بانك بگذارد و بيست ريال

باقيمانده
هم براى خود شركت آن وقت براى اين شخص پنج برگ جدول مىآيد كه ميان

رفقايش به همين طريق پخش كند حاال اين شخص با اطمينان اين كه رفقايش پول
بنامش مىگذارند شركت مىكند و صد ريال را به رضايت ميدهد وارد شدن در اين

شركت
در نظر حضرت مستطاب عالى چه صورت دارد اگر توضيح بيشتر الزم است برگ

رهنما را مطالعه فرمائيد.
ج - به نظر حقير از اقسام اكل مال به باطل است كه در شرع مقدس از آن نهى

شده است.
س ١٩٢ - اينجانب در سال ١٣٣٦ امتياز عامل نفت فروشى را جهت خودم
دريافت نموده و چون جهت پخش آن احتياج به شريك داشتم با دو نفر طبق

قرارداد شريك شديم به دو قسمت مساوى و بعد از آن شركت نفت هر چه كارمزد
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به اينجانب پرداخت كرد نصف آن را به آن دو نفر پرداختم تا اين كه در سال ١٣٤٠
براى مكه معظمه عازم شدم وجهت دو نفر شريك نامبرده دو امتياز بنام خودشان
گرفتم و يك امتياز براى برادرم كه در مغازه خودم شاگرد بود و روزى ده تومان
اجرت مىگرفت پس از مراجعت از مكه باز در آمد آن را به دو قسمت كما في

السابق تقسيم مىنمودم در آخر سال برادرم از شاگردى استعفاء نموده و در جاى
ديگر مشغول شغل بنائى شده و پس از سه سال ادعاى حق امتياز كه بنام او بوده
مىنمايد در صورتى كه نه سرمايهاى به كار برده و نه در مغازه شر كت داشت و

دنبال
بنائى خود بوده و بنده از سرمايه خودم مغازه خريده و وسائل مغازه و كارگر را

متحمل مىشدم در اين صورت مرقوم فرمائيد مشار اليه حقى به گردن اينجانب دارد يا
نه

ج - اگر برادر شما به شما امر كرده باشد كه برايش امتياز بگيريد بايد
وجهى را كه بعنوان حق االمتياز پرداختهايد به شما بدهد و اگر اين امتياز قابل انتقال

به ديگرى باشد كه شركت منتقل اليه را صاحب امتياز بشناسد و برادر شما امتياز
را به شما واگذار كرده باشد حقى به شما ندارد و بهتر اين است كه با يكديگر

تراضى
و سازش نمائيد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم است.

س ١٩٣ - زيد و عمرو با هم خانهاى دارند كه زيد مالك چهار دانگ آن
و عمرو دو دانگ و سهم هر يك مفروز است ولى زمين اين خانه تمامى با

فضاى حياط و راهرو كال اربابى است و اين دو نفر كه در اين عمارت هستند اعيانى
فقط مال آنها است از عرصه بناء و فضاى عمارت و راهرو چيزى ندارند حاليه زيد

كه مالك چهار دانگ است به ديگرى فروخته آيا براى عمرو كه مالك دو دانگ
است حق الشفعه هست يا خير.

ج - در فرض مسأله كه صاحبان بناء ملك مشترك مشاع ندارند حتى در
راهرو، صاحب دو دانگ حق الشفعه ندارد.

س ١٩٤ - دو برادر در يك عمارت شريك و آن را در اداره ثبت بدون صدور
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سند مالكيت بنام خودشان به ثبت رسانيدند و هر دو برادر در آن ساكن بودند سپس
بردار كوچك از آن خارج و در جاى ديگر سكونت گرفته و پس از مدتى فوت
مىنمايد و يك دختر از او باقى ميماند و برادر بزرگ آن عمارت را تحت تصرف

داشت و پس از چند سال كه از فوت برادر كوچك گذشت برادر بزرگ مقدارى از
آن عمارت را فروخته و به مشترى اظهار داشت كه سهم برادر كوچك را هم در

زمان
حياتش خريدهام و فعال تمام اين عمارت را مالك مىباشم ولى قباله و سند خريدم

مفقود
شده بعد برادر بزرگ هم فوت شده واوالدى نداشت و همان دختر برادر كوچك
وارث عمويش مىباشد و ما ترك عمو هم همين عمارت مزبور است و پس از فوت

عمو
دختر برادرش به مشترى مذكور اخطار كرد كه در اداره ثبت اين عمارت بنام پدر

و عمويم مىباشد و پدرم سهم خود را به عمويم نفروخته بود لذا معامله عمويم را كه
با

شما كرده رد مىنمايم در اين صورت آيا ادعاى دختر كه مىگويد پدرم سهم خود را
نفروخته مسموع است كه اگر دختر معاملهاى را كه عمويش كرده بود رد نمايد
سهم برادر كوچك از اين عمارت محكوم به ملك دخترش بشود يا نه و بر فرض

محكوم شدن به ملك دختر چنانچه در حيات عمش رد معامله و مطالبه شفعه ننمايد
مىتواند نسبت به سهم پدرش معامله را رد و نسبت به سهم عمويش مطالبه حق شفعه

نمايد يا نه.
ج - در فرض سؤال اگر دختر احتمال مىدهد كه عمويش خانه را از پدرش

خريده باشد ظاهرا به خريدار حقى ندارد و اگر علم دارد كه عمويش آن را نخريده
و فضولة سهم پدرش را فروخته و دختر هم بعد از اطالع آن را امضا نكرده مىتواند

معامله را رد كند و در اين صورت اگر خريدار اثبات نكند كه عموى دختر سهم
پدرش

را خريده حقى به آنچه مورد معامله بوده ندارد ولى مبلغى را كه بابت ثمن به عموى
دختر داده طلبكار است و بايد از تركه اداء شود و بناءا على هذا الفرض حق الشفعه

نيز
براى دختر ثابت است.
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س ١٩٥ - دو نفر در يك مغازه شريك و با هم مشغول كسب بودند ولى يكى
از دو شريك از دنيا رفته و از او فرزندان صغار باقيمانده است در اين صورت اين

شريك
كه فعال در قيد حيات است با صغار رفيقش به همان شركت باقى باشد يا نه.

ج - امور صغار به اولى شرعى است كه جد پدرى باشد و اگر جد پدرى
نداشته و پدر نيز براى آنها قيم نصب نكرده باشد ولى آنها مجتهد جامع الشرائط

است و هيچ گونه تصرف در امور آنها بدون اذن ولى جايز نيست.
س ١٩٦ - زيد خانهاى دارد در مجاورت خانه عمرو كه راهرو آن در خانه

عمرو است فعال زيد مىخواهد منزل خود را از حيث بنا توسعه بدهد و ديگرى را هم
در بناى جديد و قديم شريك گرداند در اين صورت آن ديگرى هم مىتواند در اين

راهرو
رفت و آمد نمايد يا نه.

ج - در فرض مسأله زيد حق استطراق در خانه عمرو بيش از حدى كه به مقدار
متعارف براى منزل سابق او الزم است ندارد مگر مقدارى كه عرفا استطراق زائدى
شمرده نشود بلى اگر معلوم باشد كه طريق ملك زيد است هر گونه تصرفى در آن

جايز است.
س ١٩٧ - ساختمان دو طبقهاى كه سابقا مال يك نفر بوده زيد و عمرو ابتياع

كردهاند تحتانى آن ساختمان مال زيد و فوقانى مال عمرو بوده ساختمان مذكور
به كلى خراب شده آيا مجددا كه مىخواهند ساختمان را بنا كنند بنا كردن ساختمان

به عهده زيد است يا به عهده عمرو و عمرو مىتواند به زيد در بنا كردن تحتانى
ساختمان

كمك كند يا خير براى رفع نزاع زيد و عمرو چگونگى مسئله را مرقوم فرمائيد
ج - در فرض مسأله عمرو حق دارد تا ديوار عمارت زيد باقى است عمارت

خود را فوق آن بنا نمايد و اگر ديوار زيد از بين رفته عمرو حق الزام زيد را براى
بناء ديوار ندارد و بنا نمودن ديوار زيد و هم چنين شركت نمودن عمرو در بناء ديوار

زيد موكول به اجازه زيد است بلكه اگر زيد احداث ديوار نمايد بناء عمرو ثانيا
نيز موكول به اجازه زيد است.
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س ١٩٨ - آب پشت بامها به هم راه دارند به اين معنى آب پشت بام عمرو
مىرود به پشت بام زيد و از آنجا به بام خالد و از آنجا بوسيله ناودان در كوچه

مىريزد
اگر چنانچه بام زيد خراب شد عمرو مىتواند او را مجبور به ساختن كند و يا زيد

مىتواند جلو گيرى از آب ناودان عمرو بكند يا نه.
ج - عمرو حق الزام زيد به ساختن بام ندارد و بلكه حق گذاشتن ناودان در

خانه زيد ندارد به حسب ظاهر مگر آن كه اين حق را ثابت كند.
س ١٩٩ - سه نفر شريك زمينى را با دو حلقه چاه و يك موتور آب و ساختمان

دو سال پيش خريدارى نمودهاند مشروط به اين كه يكى از اين سه نفر پول بدهد و
دو

شريك ديگر كار كنند و هر سه نفر بطور مساوى شريك باشند در ملكيت زمين
و تأسيسات آب و ساختمان (و اين شرط در عقد قرارداد و قولنامه و سند محضرى
موجود بوده و هست) و آن دو نفر از در آمد تدريجى زمين پول اوليه آن شريك را

بپردازند و در اين مدت مبلغى هم به شركت پرداخت نمودهاند با توجه به اينكه فشار
كار

و دائر كردن زمينهاى بائر و ساختن موتور خانه و موتور چاه و پرورش گوسفندان
متعددى و خريد ماشين آالت و غيره روى دوش اين دو شريك بوده حال شريكى كه

پول داده مدعى است كه شما دو نفر فقط در زمين سهيم هستيد و در تأسيسات
ساختمان

و چاه و گوسفندها شريك نيستيد.
ج - در فرض سؤال كه شخص پول دهنده اعتراف دارد به ملكيت زمين

براى دو نفر ديگر ملكيت آن دو نفر نسب به آب استخراج شده هم ثابت است چه
آن كه آب تابع زمين است هر كس مالك زمين است مالك آب هم مىباشد و چنانچه

در عقد قرارداد شده كه سهم دو نفر ديگر را از شركت بدهند شرط الزم و بايد
عمل

شود و راجع به تأسيسات اگر آنها را براى شركت خريده متعلق به تمام شركاء است
و اگر براى شخص خود خريده متعلق به خود او است و بايد قيمت آنها را هم از

مال
شخصى خود بپردازد و اگر نزاع موضوعى در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه است
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س ٢٠٠ - شخصى فوت نموده و تركه او تقسيم شده مثال اطاق تحتانى را
دادند به زيد و فوقانى را به عمرو اگر اطاق فوقانى خراب شد عمرو حق درست

كردن
آن را دارد يا آن كه حق او تمام شد و اگر تحتانى خراب شد و عمرو نمىتواند از

فوقانى
خود استفاده كند آيا مىتواند زيد را مجبور به ساختن و تعمير آن كند يا نه.

ج - در فرض مسأله هيچ يك از صاحبان فوقانى و تحتانى حق الزام ديگرى به
ساختن را ندارد بلكه بعد از خراب شدن طبقه فوقانى، مالك طبقه تحتانى مىتواند از
ساختن طبقه فوقانى منع كند بلى اگر زيد و عمرو خانه را خريده باشند بعيد نيست

متعارف اين باشد كه در صورت بقاء ديوار تحتانى مالك فوقانى حق احداث بناء
روى آن را دارد.
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(مسائل قرض ودين)
(قرض و بعض احكام و شرائط آن)

س ٢٠١ - آيا قرض نمودن در مواقع احتياج واجب است يا خير.
ج - قرض نمودن در صورت عدم احتياج مكروه و در صورت احتياج كراهت

كمتر است و هر چه حاجت خفيف تر باشد كراهت قرض شديدتر است و هر چه
حاجت

شديد تر باشد كراهت قرض خفيف تر مىشود تا به مرحلهاى مىرسد كه كراهت قرض
به كلى از بين مىرود، بلكه گاهى قرض نمودن واجب مىشود و آن در وقتى است كه

حفظ جان يا آبروى انسان متوقف بر قرض نمودن باشد و احتياط براى كسى كه
چيزى ندارد كه دين خود را بدهد و انتظار بدست آمدن چيزى كه با آن دين خود

را ادا كند هم ندارد قرض ننمودن است مگر در موقع ضرورت و اگر با
اين حال بخواهد قرض كند احوط اين است كه حال خود را به كسى كه مىخواهد

از او قرض كند اعالم نمايد.
س ٢٠٢ - آيا قرض عقد الزم است كه اگر عين قرض شده موجود باشد

قرض دهنده حق فسخ نداشته باشد يا خير.
ج - اقوى به نظر حقير اين است كه قرض عقد الزم است و پس از وقوع آن قرض

دهنده و قرض گيرنده هيچ يك حق فسخ آن را ندارند هر چند عين مورد قرض
موجود

باشد بلى قرض دهنده مىتواند مهلت ندهد و از قرض گيرنده به مقدار طلب خود
مطالبه كند و قرض گيرنده هم مىتواند بپردازد و قرض دهنده حق امتناع ندارد و

تفاوت
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اين دو مسأله اين است كه در صورت فسخ، قرض دهنده همان عين موجود قرض
شده را پس مىگيرد و قرض گيرنده هم همان را پس مىدهد ولى در صورت عدم

فسخ كه قرض دهنده حق مطالبه دارد نمىتواند همان عين قرض شده را مطالبه
كند بلكه حق مطالبه مثل يا قيمت آن را دارد و قرض گيرنده هم مىتواند غير آن

عين را بدهد و قرض دهنده بايد قبول كند.
س ٢٠٣ - در موردى كه مال قرض شده قيمى باشد مانند گوسفند ونحو آن كه

قيمت بر ذمه قرض گيرنده ثابت مىشود نه مثل، آيا بايد قيمت وقت قرض
گرفتن را بدهد يا قيمت وقت پرداخت بدهى.

ج - به نظر حقير اقوى قيمت وقت قرض نمودن است.
س ٢٠٤ - آيا در قرض قبض و اقباض شرط است يا خير.

ج - بلى شرط است بنابر اين مالى را كه قرض گيرنده قرض نموده تا
قبض نكند مالك آن نمىشود.

س ٢٠٥ - هر گاه مديون چيزى را به عنوان دينى كه دارد تعيين نمود آيا تعين
در دين پيدا مىكند وملك طلبكار مىشود يا خير.

ج - تا موقعى كه طلبكار قبض ننموده تعين پيدا نمىكند مگر در بعض مواردى
كه طلبكار امتناع از قبول طلب خود كند كه اعتبار قبض ساقط شود پس اگر

شخصى كه مثال ده تومان بدهكار است ده تومان از جيب خود بيرون آورد كه
به طلبكار بدهد و پيش از اين كه بدست طلبكار برسد از دستش بيفتد و تلف شود

از مال مديون تلف شده نه از مال طلبكار ودين بر ذمه او هنوز باقى است.
(قرض ربوى)

س ٢٠٦ - چه مىفرمائيد درباره كسى كه وكيل است از طرف وام دهنده كه پول
او را به شخصى ديگرى كه وام گيرنده است بدهد و سپس اقساط را از وام گيرنده
و بدهكار جمع آورى نموده و به طلبكار بر گرداند و در اين كار خود از بدهكار
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اجرت بگيرد بدون اين كه ميان طلبكار و بدهكار هيچ گونه شرطى باشد.
ج - اگر قرض مبنى بر اين باشد كه وام گيرنده حق الزحمه عمل وكيل

وام دهنده را بدهد يا مبنى بر اين باشد كه در موقع اداء بوسيله وكيل او اداء
كند و حق الزحمه ايصال آن را به وام دهنده بدهد در هر صورت ربا و حرام است

ولى اگر وام گيرنده به اختيار خود ديگرى را واسطه رساندن بدهى به وام دهنده
قرار دهد و حق الزحمه ايصال آن را به او بدهد اشكال ندارد.

س ٢٠٧ - ملكى را مالك در اثر پريشانى و ضرورت نزد شخصى به رهن ربوى
گذاشته و قيمت ملك چندين برابر وجه الرهانه است و راهن براى حفظ آبروى
خود آنچه مرتهن بابت گذشتگى بعنوان ربا از او مطالبه كرده العالج پرداخته

و چندين برابر عايدات ملك بوده و عين مرهونه هم مطلقا به تصرف مرتهن در نيامده
و سر انجام چون راهن قدرت پرداخت وجه الرهانه پيدا نكرده مرتهن بدون

اجازه راهن و بدون پرداخت قيمت واقعى ملك را مطابق مقررات ادارى به همان
مبلغ وجه الرهانه كه در حدود عشر قيمت واقعى ملك بوده تملك نموده آيا چنانچه

ديگران بخواهند اين ملك را از مرتهن خريدارى نمايند شرعا بدون رضايت راهن
حالل و جايز است يا نه.

ج - از موضوع شخصى اطالع ندارم بطور كلى قرض ربوى خواه رهن
داشته باشد يا بدون رهن باطل و حرام است ولى به نظر حقير قرض دهنده

مىتواند به مقدارى كه واقعا طلبكار است و بدهكار از اداء آن امتناع دارد به قيمت
عادله از عين مذكوره تقاص نمايد و احتياط الزم آنست كه از حاكم شرع هم اجازه

بگيرد پس اگر بيش از مقدارى كه به قيمت عادله مساوى با طلب او است تقاص
نمود مالك نمىشود و اگر معامله بنحو ديگر مثل بيع شرط بوده حكم ديگر دارد

و در فرض مذكور در سؤال آنچه را كه مرتهن از راهن عالوه بر قرض گرفته
چون ربا و حرام است مقابل دين محسوب مىشود و اگر نزاع موضوعى در بين

باشد مرافعه شرعيه الزم دارد.
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س ٢٠٨ - اگر شخصى از روى اضطرار به منظور حفظ نفس خود يا عيال
و اوالدش قرض ربوى بگيرد بطورى كه قرض الحسن به او ندهند و اين عمل از روى

ناچارى باشد آيا اين قرض گرفتن مشروع است و مالك مىشود يا نه چه بسا قرض
گيرنده پيشنهاد مىكند به قرض دهنده كه به طريق مشروع به نحوى كه ربا نشود به

من
قرض بده ولى قرض دهنده قبول نمىكند و راهى هم براى اين شخص محتاج

نيست چه كند.
ج - اضطرار عرفى بحفظ نفس موجب تغيير حكم ربا نيست بالخصوص

كه بر حسب عادت عرفى نيز طريق حفظ نفس منحصر به آن نيست.
س ٢٠٩ - اگر كسى مثال يكصد تومان پول بدهد به شخصى و شرط كند كه

مثال دو ماه ديگر گندم يا غير آن به هر قيمت كه شد ده تومان از قيمت روز موعود
كمتر حساب نمايد آيا اين معامله صحيح است يا نه.

ج - اين گونه قرض، قرض ربوى و حرام است.
س ٢١٠ - اگر در ضمن قرض شرط كنند كه مستقرض جنس را از قيمت

اصلى خود گران تر از قرض دهنده خريدارى نمايد چه صورت دارد.
ج - اين قرض ربوى و حرام است و قرض گيرنده مالك پول نمىشود.

س ٢١١ - تبانى قرض بر شرط جايز است يا نه.
ج - جايز نيست.

س ٢١٢ - شخصى پولى قرض كرده و منزلش را به قارض به مدت يك سال
رهن داده بال عوض از منزل استفاده كند آيا اين تصرف شرعا جايز است و با

اذن مالك، مىشود شخص مرتهن تصرف كند و نماز بخواند يا نه و اگر در خارج
عقد رهن شرط تصرف شود چه صورت دارد و اگر در خالل مدت سال طرفين

به شبهه شرعى آگاه شوند تكليف آنها نسبت بگذشته چيست و بقيه مدت را چه
كنند

خالصه صور جواز و عدم جواز رهن گيرنده را بيان فرمائيد.
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ج - اگر در قرض شرط انتقاع مرتهن نشود و بعد راهن به او اجازه بدهد
اشكال ندارد و اگر در قرض شرط شود ربا و حرام است و انتفاع مرتهن از آن

جايز نيست و ضامن اجرة المثل مىشود مگر اين كه بعد راضى شود و با جهل به
حكم

نمازهائى كه در آنجا خوانده محكوم به صحت است.
س ٢١٣ - پولهائى كه بعنوان قرض و شرط ربح گرفته مىشود براى مستقرض

قابل تصرف هست يا نه.
ج - تصرف در آن حرام است.

س ٢١٤ - شخصى مبلغى بعنوان قرض الحسن به كسى مىدهد و ضمنا قرار
مىگذارد كه اگر مديون اشتغال ذمه به خمس يا زكات يا مظالم يا غير اينها دارد يا

بعدها داشته باشد به دائن بدهد كه به مصرف مشروع برساند نيابة يا وكالة چه
صورت

دارد ربا است يا نه.
ج - قرض با شرط مذكور ربا و حرام است.

س ٢١٥ - شركت تعاونى رفاه به متقاضيان با كسر يك درصد كارمزد در ماه
كه نيم درصد آن به سرمايه متقاضى منظور و نيم درصد ديگر پس از كسر هزينههاى

اداره امور شركت بعنوان كارمزد، حقوق هيئت مديره خواهد بود وام مىدهد
توضيح اين كه هيئت مديره براى تشويق هر چه بيشتر سهام داران نيم درصد كار
مزد خود را بعنوان جايزه در بين اعضاء به نسبت سهام تقسيم نموده و افتخارا به

رايگان
انجام وظيفه خواهند نمود بفرمائيد اين وام چه صورت دارد.

ج - قرض به شرط كار مزد ربا و حرام است ولى چنانچه شركت مزبور
دفترچهاى درست كند كه وام گيرنده بايد آن دفترچه را داشته باشد و دفترچه را

به قيمت معينى بفروشد و مبلغ مورد نظر را قرض الحسن بدهد مانعى ندارد.
س ٢١٦ - زيد ميخواهد از عمرو پول قرض بگيرد عمرو سند يكصد تومان

را از زيد مىگيرد ولى مبلغ نود تومان پرداخت مىنمايد وزيد هم از خارج مىداند
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كه ده تومان سود آن يكصد تومان است كه اول برداشته است ولى شرط و قرار
داد زيادى ابدا در بين نبوده فقط از خارج مطلب معلوم است كه پول را با نزول
مىدهد آيا شرعا اين معامله صحيح است يا نه و در صورتى كه معامله ربوى باشد

چنانچه مديون ده تومان اضافه را در قلب خود بخشيد به دائن آيا معامله به اشكال
بر نمىخورد در صورتى كه از اظهار آن به زبان معذور باشد.

ج - در فرض مذكور معامله ربوى و حرام است و صورتى كه مديون قصد
داشته باشد كه زياده را بعنوان هبه يا نحو آن بدهد معامله از جهت عدم تطابق بين

ايجاب
و قبول باطل است.

س ٢١٧ - آيا مىتوان با رئيس شعبه بانك عوض معامله ربوى بيع شرط كرد يا نه.
ج - در صورتى كه مدعى اذن از ما فوق كه صاحب اختيار است باشد قول

او حجت است و معامله بيع شرط صحيح است.
س ٢١٨ - شخصى به منظور سرمايه گذارى پول قرض مىكند و در شرائط كنونى

مجبور است كه بازاء آن ربحى بپردازد حال اگر اين عمل شخص به صورت
نيمه اجبارى باشد مثال شركت مسافر برى داشته و هر دو سه سال هم بايد ماشين را
عوض كند يعنى خريد قديمى را چون مستهلك مىشود مجبور است كه تجديد كند

و االحتمال ورشكستگى مىرود و براى اين موضوع پول به اندازه كافى ندارد و ناچار
است متوسل به وام با بهره بشود و در صورت عدم اخذ وام متحمل زيان فراوان در

شغل مشروع خودش كه به آن مشغول است خواهد شد بنابر اين شخص مرتكب
گناه شده و در نتيجه اين وام به صورت پول حرام وارد اموالش خواهد شد يا نه.

ج - اين گونه اضطرار موجب جواز ربا نمىشود و اگر از اشخاص قرض
مىكند ممكن است بنحو بيع شرط معامله نمايد يا اين كه يكى از ماشينها را به قرض

دهنده به مبلغى كه مورد حاجت او است بفروشد و بعد از او به مبلغ بيشتر نسيه
بخرد.

س ٢١٩ - شخصى براتى بر عهده ديگرى در شهر ديگرى به بانك مىدهد
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و بانك براى مدت و عمل مبلغى كسر گذارده و بقيه را در حساب آن شخص منظور
مىنمايد آيا ربا است يا نه.

ج - در فرض مسأله اگر از شخصى كه در شهر ديگر است طلب داشته باشد
و ما في الذمه او را بفروشد به بانك به كمتر جايز است و اگر از بانك قرض كند

و در مقابل مدت چيزى قرار دهد ربا و حرام است.
س ٢٢٠ - پولى كه از بانك كشاورزى مىدهند و قبل از گرفتن پول هر صد تومان
شش تومان مىگيرند و چنانچه سر موعد پول را به بانك نپردازد جريمه تعلق مىگيرد

و رئيس بانك مىگويد شش تومان را كه ما مىگيريم بعنوان حق الزحمه و پول
بنزين ماشين و قلم و دوات و ساير لوازم مىباشد و اين پول مورد حاجت مردم است

آيا اين كار مشروع است يا نه.
ج - شرط زياده اگر چه بعنوان حق الزحمه و ساير مذكورات در سؤال

باشد ربا و حرام است و جريمه نيز حرام است ولى اگر مديون بنحو شرعى در
ضمن عقد خارج الزم ملتزم شده باشد كه اگر از موعد مقرر تأخير انداخت مبلغ

معينى مجانا بدهد اشكال ندارد.
س ٢٢١ - شخصى داراى حساب بانك و از بانك يك دسته چك دارد

و احتياج به پول هم دارد ناچار است از كسى قرض نمايد و كسى كه مىخواهد
قرض بدهد گفته يك برگ چك به مبلغ ده هزار ريال به مدت دوازده ماه بنويس و

براى
مدت يك سال دو هزار وپانصد ريال كسر مىكنم، مبلغ هفت هزار وپانصد ريال پول

مىدهم و پس از يك سال مبلغ ده هزار ريال چك را تماما دريافت مىكنم آن مبلغ
دو هزار وپانصد ريال براى دهنده و گيرنده چه صورت دارد.

ج - در فرض مسأله چنانچه شخصى كه مىخواهد قرض كند قبال مقدار زيادى
را به دائن صلح كند به شرط آن كه مبلغ هفت هزار و پانصد ريال را با و قرض

الحسن بدهد
مانعى ندارد.
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س ٢٢٢ - بانكهاى قرض الحسن قانونى دارند كه اگر كسى مبلغى بعنوان
سپرده ثابت در بانك بگذارد بعد از مدتى دو برابر آن پول به او وام مىدهند

به مدت دو برابر مدتى كه پولشان بعنوان سپرده ثابت در آنجا بوده است تنها
مشروط

به اين كه پولش را تا پرداخت آخرين قسط وام دريافت ننمايد حكمش چيست بيان
فرمائيد

ج - در فرض مسأله اگر قرض گيرنده قبال مبلغ معينى را به بانگ مىدهد
(البته اين عمل، قرض دادن به بانك است) به شرط آن كه بعد از مدتى بانك مثال
دو برابر به او قرض دهد اين قرض دادن به بانك ربا و حرام است و بانك هم كه
بعد از دو ماه به شخص مزبور قرض مىدهد اگر شرط كند كه بايد قرض گيرنده

پولى كه قبال به بانك داده تا مدت معينى از بانك نگيرد مثال تا قسط آخر دين خود
را پرداخت كند اين قرض هم ربا و حرام است بعالوه نسبت به مقدارى كه وام

گيرنده
قبال در بانك گذاشته تهاتر قهرى مىشود يعنى ذمه قرض گيرنده نسبت به زائد

بر مقدار پولى كه در بانك دارد مشغول مىشود نه نسبت به تمام آنچه بعنوان قرض
مىگيرد.

(پرداخت اضافى قرض گيرنده بدون شرط و تبانى)
س ٢٢٣ - پولى كه مردم در بانك مىگذارند بعد از مدتى كه دريافت مىكنند

بانك طبق معمول خود ربحى به آن مبلغ كه سپرده شده اضافه نموده مىپردازد آيا اگر
پول دهنده شرط ربح نكند چنين ربحى بر او حالل است يا نه و اگر فرضا صاحب

پول بداند كه بانك بعد از مدتى اضافه مىدهد چه صورت دارد.
ج - اگر شرط ربح صريحا و يا بطور ضمنى نشده باشد آنچه را بانك

برسم خود مىدهد على الظاهر حالل است هر چند كسى كه پول را در بانك مىگذارد
بداند كه بانك چيزى اضافه مىدهد.
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(معنى دين و سبب آن)
س ٢٢٤ - مستدعى است معنى دين و سبب آن را بيان فرمائيد

ج - دين عبارت است از مال كلى ثابت در ذمه شخصى براى ديگرى و سبب
آن يا قرض گرفتن است يا امور اختياريه ديگر مانند مبيع قرار دادن دين در معامله
سلم يا ثمن قرار دادن آن در معامله نسيه يا اجرت در اجاره يا صداق در نكاح يا

عوض
در طالق خلع و غير اينها و يا امور قهريه مانند موارد ضمانتها و نفقه زوجه دائمه

و نظير اينها.
(اداء دين واجب است)

س ٢٢٥ - هر گاه موعد پرداخت دين رسيده و طلبكار مطالبه مىكند و مديون
متاعى يا چيز ديگرى كه از مستثنيات نيست دارد لكن به فروش نمىرود مگر به كمتر

از قيمت آيا واجب است به همان قيمت كم بفروشد يا خير.
ج - بلى واجب است و تأخير آن به جهت انتظار مشترى ديگرى كه به قيمت
عادله بخرد جايز نيست بلى اگر بقدرى كم مىخرند كه اگر بفروشد صدق بيع

ضررى مىكند يا اين كه فروش به قيمتى كه مىخواهند بر او حرجى باشد بعيد نيست
بيع واجب نباشد.

س ٢٢٦ - مديونى كه در عسرت است و نمىتواند دين خود را بپردازد
آيا طلبكار مىتواند او را تحت فشار قرار دهد و مطالبه دين كند يا خير و اگر مديون

قدرت دارد ولى به تأخير مىاندازد آيا گناهى مرتكب شده.
ج - در فرض سؤال مطالبه دين بر طلبكار حرام است و بايد مديون را مهلت

دهد تا وقتى كه متمكن از پرداخت شود و در صورتى كه مديون قدرت بر اداء دين
داشته باشد مسامحه و تأخير در اداء آن معصيت كبيره است بلكه الزم است مديون

در موقعى كه قدرت بر اداء ندارد نيت اداء دين عند التمكن را داشته باشد.
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(احكام دين مؤجل)
س ٢٢٧ - آيا در دينى كه مدت دارد قبل از رسيدن مدت تعيين شده طلبكار

حق مطالبه دارد يا خير و نيز هر گاه مديون بخواهد بدهى خود را قبل از رسيدن
موعد بپردازد واجب است طلبكار قبول كند يا خير.

ج - هر گاه دين، مثمن در سلم و يا ثمن در نسيه و يا اجرت در اجاره باشد
طلبكار حق ندارد قبل از رسيدن موعد مطالبه كند ولى اگر دين، از باب قرض

مدت دار باشد طلبكار پيش از رسيدن موعد حق مطالبه دارد بلى هر گاه طلبكار
در ضمن عقد خارج الزم شرط كرده باشد كه تا وقت معينى مطالبه نكند الزم است

بر طبق شرط عمل كند لكن اگر تخلف نمود و مطالبه كرد بر مديون الزم است
دين را اداء نمايد و راجع به سؤال دوم، در مواردى كه طلبكار قبل از موعد

نمىتواند مطالبه كند كه در جواب سؤال اول ذكر شد هر گاه مديون بخواهد دين
خود را بدهد بر طلبكار واجب نيست قبول كند و اما در مورد دين حاصل از قرض

كه گفتيم طلبكار قبل از رسيدن موعد هم مىتواند مطالبه كند اگر مديون دين را
بدهد واجب است طلبكار قبول كند.

س ٢٢٨ - هر گاه مديون قبل از اين كه وقت پرداختن دين برسد از دنيا برود
آيا الزم است همان وقت ورثه دينش را بدهند يا مىتوانند تا موعدى كه براى پرداخت

دين، خود طلبكار و مديون تعيين نمودهاند صبر كنند و نيز حكم موردى را كه
طلبكار

پيش از رسيدن موعد دين بميرد بفرمائيد.
ج - هر گاه مديون قبل از موعد دين بميرد واجب است ورثه بال فاصله بدهى
او را بپردازند ولى اگر طلبكار بميرد ورثه مىتوانند تا موعدى كه براى پرداخت

دين تعيين شده صبر كنند پس اگر زن براى وصول مهريه خود وقتى را تعيين نموده
باشد و قبل از رسيدن آن وقت شوهر از دنيا برود زن مىتواند به محض موت شوهر
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مهريه را مطالبه كند ولى اگر زن پيش از رسيدن آن وقت بميرد ورثه او نمىتوانند
قبل از رسيدن وقت تعيين شده براى پرداخت مهريه، آن را مطالبه نمايند.

س ٢٢٩ - هر گاه زوج همسر خود را مطلقه نمايد، چنانچه براى پرداختن
مهريه از ابتداء، وقت معينى قرار داده شده باشد و اين طالق قبل از رسيدن آن وقت
باشد آيا زوجه به محض وقوع طالق مىتواند مهريه را مطالبه كند همان طور كه اگر

شوهر از دنيا مىرفت حق مطالبه داشت يا خير.
ج - طالق حكم موت را ندارد و در فرض سؤال زن بايد صبر كند تا موعد تعيين

شده براى پرداخت مهريه برسد.
س ٢٣٠ - آيا محجور شدن مديون به جهت افالس حكم موت مديون را

دارد يعنى همان طور كه اگر مديون از دنيا مىرفت واجب بود به محض موت، ديون
مدت دار او را هم كه هنوز وقت آن نرسيده بپردازند در صورت محجور شدن

هم واجب است به محض حجر ديون مدت دار او هم پرداخته شود.
ج - محجور شدن مديون در حكم موت او نيست پس اگر در فرض سؤال

مديون ديون حاله و ديون مؤجله داشته باشد اموال او بين صاحبان ديون حاله تقسيم
مىشود و صاحبان ديون مؤجله با آنها شريك نمىشوند.

(مستثنيات دين)
س ٢٣١ - مستدعى است مستثنيات دين را بيان فرمائيد.

ج - خانه محل سكونت و لباس مورد احتياج اگر چه به جهت زينت و تجمل
باشد و حيوان يا هر وسيله ديگرى كه براى سوار شدن به آن محتاج باشد بلكه
لوازم خانه از قبيل فرش وپرده و ظروف براى خوردن و آشاميدن و طبخ نمودن

براى خود يا ميهمان بادر نظر گرفتن مقدار حاجت به حسب شأن خود بطورى كه
اگر

آنها را بفروشد در زحمت و تنگى قرار مىگيرد و سبب منقصت او مىشود بلكه بعيد
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نيست كتب علميه براى اهلش به مقدار احتياج بر حسب حال و مراتب علمى از
مستثنيات

دين باشد.
س ٢٣٢ - هر گاه شخص مديون خانه محل سكونتش از مقدار احتياج بيشتر

است وظيفه اش چيست.
ج - الزم است مازاد بر مقدار احتياج براى سكونت خود را بفروشد يا اين كه

تمام آن خانه را بفروشد و خانه كم ارزش تر كه مناسب حال و به مقدار حاجت او
باشد تهيه كند.

س ٢٣٣ - هر گاه مديون دو يا مثال سه خانه داشته باشد و به جهت سكونت
خود به همه آنها محتاج باشد آيا همه مستثنى است يا خير و همين طور نسبت به

لباس
و وسيله سوارى.

ج - در مورد سؤال چنانچه طورى است كه واقعا همه مورد احتياج براى
سكونت يا پوشيدن و يا سوار شدن خود و عائله اش باشد مستثنى است.

س ٢٣٤ - آيا خانه محل سكونت مديون كه از مستثنيات دين است مخصوص
به حال حيات مديون است يا شامل بعد از موت هم مىشود.

ج - مخصوص به حال حيات مديون است پس اگر بميرد و غير از خانه
محل سكونت مال ديگرى نداشته باشد بايد همان خانه فروخته شود و مصرف دين

گردد.
س ٢٣٥ - هر گاه مديون با رضايت خود خانه محل سكونتش را بفروشد
و بخواهد با آن دين خود را ادا كند آيا طلبكار مىتواند آن را بگيرد يا خير.

ج - بلى مىتواند و معنى اين كه خانه و امثال آن از مستثنيات است اين است
كه جايز نيست مديون را به فروش آنها مجبور كنند تا دين خود را ادا نمايد ولى

اگر خودش راضى باشد مانع ندارد بلى سزاوار است كه طلبكار راضى نشود
كه مديون به جهت پرداخت بدهى، مسكن خود را بفروشد اگر چه با رضايت

خودش
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باشد و در روايت وارد شده كه شخصى به حضرت صادق عليه السالم عرض كرد
من

مقدارى از مردى طلبكارم و او ميخواهد خانهاش را بفروشد و طلب مرا بدهد
حضرت

صادق عليه السالم سه مرتبه فرمود (اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه).
(دين مستغرق تركه)

س ٢٣٦ - اگر دين مستغرق شد آيا براى وراث صغير و يا كبير چيزى منظور
مىگردد يا خير.

ج - براى ورثه در فرض مسأله الزم نيست چيزى از تركه منظور شود.
س ٢٣٧ - اگر كسى از سيدى طلب داشته باشد و سيد مديون فوت كند

ودين هم نسبت به تركه مستغرق است آيا در اين صورت مىتوان طلب را بابت خمس
با بچههاى مديون حساب كرد يا خير.

ج - دائن از تر كه حق دارد دين خود را استيفا نمايد و اگر وراث سيد و فقير
هستند به آنها بابت خمس رد كند.

(مسائل متفرقه دين)
س ٢٣٨ - زيدى از عمرو طلبى دارد و مدركى هم از او دارد مثال سى تومان

به موعد يك ماه فعال مىخواهد اين مدرك را بفروشد به مبلغ ٢٩ تومان نقدا آيا جايز
است يا خير و بر فرض عدم جواز آيا مىشود فعال سى تومان را زيد دائن بايع

حواله كند كه مشترى از عمرو مديون رأس موعد بگيرد و آن يك تومان را كه از
سى تومان كسر مىگذارد براى حق الجعاله مشترى كه وجه را رأس موعد از عمرو

وصول مىكند قرار دهد.
ج - فروش ما فى الذمه مديون به نقد كمتر اشكال ندارد مگر آن كه ما فى الذمه
مكيل يا موزون باشد و به مثل خودش بفروشند به كمتر كه ربا و حرام است مثل

نقره
به نقره يا گندم به گندم مثال ونحوه ثانى كه زيادى را بعنوان جعاله بردارند اشكال

ندارد
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س ٢٣٩ - شخصى فوت نموده و مدركى از او با امضا خود و چند شهود
بر مديون بودنش در سابق در دست است ولى نزديك فوتش اقرار جديدى به دينش

نكرده آيا بايد از مالش قرض او ادا شود يا نه و احتياج به قسم دارد يا نه.
ج - اگر ورثه احتمال مىدهند كه قبل از فوت دينش را ادا كرده باشد اين ادعاء

دعوى بر ميت است و بايد مرافعه شرعيه نمايند.
س ٢٤٠ - شخصى در حال نيمه اجبارى متوسل بگرفتن وام با بهره شده

و اموال قديمى او مخلوط به حرام شده و هنوز هم وام مزبور را نتوانسته بر گرداند
در اين صورت نسبت به فرزندان و ميهمانان او كه خواه و ناخواه از اموال او استفاده

مىنمايند تكليف چيست آيا بايد از شخص مزبور جدا شوند يا نه.
ج - اگر عين آن مال فعال در اموال او نيست و معامالتى كه با آن واقع شده

كلى بوده چنانچه غالب معامالت به اين نحو است تصرف خودش و كسانش در
آن اموال بى اشكال است و بلكه اگر اين معنى محتمل هم باشد براى ميهمانان و

كسانش
اشكالى ندارد.

س ٢٤١ - كسى كه نزول پول مىگيرد، از يك نفر مثال دو هزار تومان به مرور
نزول گرفته و فعال مبلغى نزد آن يك نفر دارد و طلبكار است آيا آن مديون مىتواند

آن مبلغ را ندهد به اين عنوان كه چندين برابر آن مبلغ به او نزول پول داده و گرفتن
آن نزول نا مشروع بوده يا بايد مبلغى را كه بدهكار است پرداخت كند.

ج - آنچه را بعنوان ربا گرفته ضامن است و در صورت امكان با اذن حاكم
شرع تقاص آن جايز است.

س ٢٤٢ - كسى بدهكار است و مى خواهد طلب خود را ادا نمايد به طلبكار
نمىگويد كه اين وجه را از بابت بدهكارى دادم ولى در دفتر خود يادداشت مىكند

كه قرضم را دادم آيا بدون تذكر به آن شخص برئ الذمه مىشود يا خير..
ج - در صورتى كه گيرنده متوجه باشد كه در ازاء طلب او است واخذ

نمايد كافى است والله العالم.
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س ٢٤٣ - شخصى مبلغ ششصد تومان از يك نفر طلبكار بوده و در مقابل،
مديون دو سفته بدون تاريخ به طلبكار داده او هم آن دو سفته را به شخص ثالثى داده

كه براى او وصول نمايد شخص ثالث سفتهها را به بانك گذارده و مبلغ دويست
و پنجاه تومان را وصول نموده آيا اين شخص ثالث مبلغ سيصد و پنجاه تومان

بقيه را به شخص اولى مديون است يا مبلغ مذكور باز هم به ذمه مديون است وبرئ
الذمه نشده.

ج - دين مذكور به ذمه مديون ثابت است و شخص ثالث اگر تقصير كرده در
باطل كردن مدرك معصيت كرده لكن ضامن نيست.

س ٢٤٤ - زيد پنج هزار تومان از عمرو طلب دارد مىگويد اگر هزار تومان
براى من تهيه كنى بقيه را به تو مىبخشم موقعى كه هزار تومان را گرفت مطالبه بقيه
پول را مىكند و مى گويد اين حيله بود براى وصول پول آيا مديون ذمهاش از چهار

هزار تومان بقيه با توجه به اين كه نظر زيد واقعا بخشش نبوده برئ مىشود يا نه.
ج - ظاهر سؤال اين است كه طلبكار وعده به بدهكار داده و مجرد وعده

موجب برائت ذمه مديون نمىشود.
س ٢٤٥ - اگر طلبكارى جهت وصول طلب خود از بدهكار مخارجى

متحمل شده مانند مخارج اجرائيه و تمبر و مانند آن و اجرت وكيل و هزينه هائى كه
تعلق مىگيرد تا چك و يا وجه وصول شود در اين صورت طلبكار مىتواند بعد از

وصول اصل طلب مخارج اضافهاى كه بابت وصول صرف شده است از بدهكار
مطالبه كند يا نه و در صورت گرفتن اين مخارج ذمه طلبكار مشغول است يا نه.

ج - در فرض سؤال اين گونه مخارج را كه بابت وصول طلب خود كرده
است نمىتواند مطالبه نمايد و اگر از بدهكار گرفته مديون است و بايد رد نمايد.

س ٢٤٦ - اعتبارهائى كه بانكهاى دولتى و ملى به مردم مىدهند آيا گرفتن
آنها جايز است يا نه.
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ج - گرفتن اعتبار مانعى ندارد لكن وام به شرط سود ربا و حرام است.
س ٢٤٧ - شخصى طلبى از كسى دارد و طلبكار فوت مىكند و شخص مديون

مىداند كه طلبكار خمس نمىداده و ورثه او هم خمس نمىدهند آيا مىتواند آن طلب
را انكار كند و از طرف ميت بابت خمس به مستحقين رد نمايد يا خير

ج - با علم به اشتغال ذمه ميت و امتناع ورثه از اداء دين او واجب است
با استيذان از حاكم شرعى آن را به مستحقين برساند

س ٢٤٨ - از شخصى مبلغى طلب دارم كه خودش به دين خود معترف
و قصد پرداخت دارد ولى به عناوين مختلفه اداى آن را به تعويق مىاندازد چنانچه به

اندازه
طلب خود از شخص بدهكار از اموال او تصرف غير مستقيم نمايم چه صورت

دارد جائز است يا نه؟
ج - در صورتى كه مطالبه دين خود نمائيد و با داشتن قدرت بر پرداخت

امتناع نمايد به حاكم شرع مراجعه كنيد تا او را الزام به اداء دين نمايد و اگر تمرد
كرد

مىتوانيد با اجازه حاكم شرع دين خود را از مال او برداريد
س ٢٤٩ - آيا ابراء به اشاره حاصل مىشود از الل و غيره يا نه؟

ج - بلى ازالل به اشاره ابراء حاصل مىشود و در غير الل احوط عدم اكتفاء
به اشاره است.

س ٢٥٠ - اينجانب مبلغ چهل و شش تومان مديون زنى مىباشم و آن زن فوت
نموده و وارث هم ندارد چون براى پرداخت آن متحيرم مستدعى است كه هر

نوع دستور شرع است مرقوم فرمائيد
ج - الزم است تفحص كنيد تا مأيوس شويد پس از ياس وجه مزبور را

به فقيه جامع الشرائط برسانيد تا به تكليف خود عمل كند
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(مسائل ضمان)
(اضرار به همسايه)

س ٢٥١ - زيد در كنار مزرعه و باغستان عمرو ساختمانى بنا كرده كه مقر
آن قبل از بناء مزرعه و باغستان بوده فعال در اثر مشروب نمودن مزرعه، از ساختمان

رطوبت ظاهر مىشود و احتمال مىرود منهدم گردد و صاحب مزرعه در مشروب
نمودن

افراط كرده و بر طبق معمول رفتار ننموده بناءا على هذا آيا صاحب بناء، حق
جلوگيرى از آب دادن باغ را دارد يا نه و بر فرض انهدام ساختمان آيا صاحب

مزرعه و باغ ضامن است يا نه.
ج - در فرض سؤال صاحب مزرعه بايد كارى كند كه رطوبت به ساختمان

مذكور سرايت نكند و اگر جلوگيرى نكند خسارت وارده بر ساختمان را ضامن
است ولى صاحب ساختمان حق ممانعت از مشروب نمودن مزرعه را ندارد.

س ٢٥٢ - آب ناودان و برف پشت بام شخصى به ملك همسايه ريخته مىشود
حال صاحب ملك مانع از جريان آب ناودان و برف پشت بام است و صاحب

عمارت
نيز مدعى است كه از زمان سابق برف و آب ناودان به ملك مزبور ريخته مىشود

و صاحب ملك مدعى است در صورت ذى حق بودن بايد مدرك داشته باشد و طرف
مزبور هيچ گونه مدركى در دست ندارد آيا شرعا حق ريختن برف و آب ناودان

را دارد يا خير؟

(١٠١)



ج - در صورتى كه از سابق آب باران و برف را در ملك همسايه مىريخته
و محتمل باشد كه ذيحق است نمىتوانند او را منع كنند و اگر مقطوع باشد كه

ذيحق نيست مىتوانند جلو او را بگيرند.
(اگر حيوان كسى به ديگرى خسارت وارد كند)

س ٢٥٣ - شخصى اسب چموش و سر كشى داشت و مىدانست اگر دقيقهاى
غفلت كند و مواظب اسب خود نشود آسيبى مىزند چه به انسان و چه به حيوان

و عادت اسب همين بود روزى چند نفر در محله دور هم نشسته بودند اسب مىرسد
يك نفر را با لگد مىزند چشم چپ او معيوب مىشود و صاحب اسب شيحه اسب

را مىشنود مىآيد وضع را آنطور ديده فرار مىكند فعال مبلغ هفت هزار تومان به
مصدوم خرج جراحت وارد نموده آيا شخص مصدوم مىتواند از صاحب اسب ديه

بگيرد يا خير؟
ج - از موضوع شخصى اطالع ندارم بنحو كلى اسب در حالى كه

صاحبش با آن باشد اگر جنايتى وارد كند صاحب است ضامن است و همچنين
در مثل مورد سؤال، اگر با آن نباشد ولى در حفظ آن تقصير كرده باشد بايد ديه

چشم را بدهد.
س ٢٥٤ - بعضى اوقات گوسفند و مرغهاى همسايگان به مزرعه مىريزند

و گاهى يك مرغ كه پنج تومان ارزش دارد صد تومان يا بيشتر ضرر به زراعت
مىرساند

و تذكر به صاحب حيوانات هم بىفايده است يعنى گوش نمىدهد آيا از بين بردن
اين گونه حيوانات جايز است يا خير و قراردادهائى كه در روستاها براى جلو گيرى

از اين گونه ضررها بسته مىشود صحيح است يا خير.
ج - در روز بايد صاحب زراعت، زراعت خود را حفظ نمايد واتالف

حيوان مردم جايز نيست بلى اگر شب، حيوان شخص به زراعت مردم ضرر بزند
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صاحب حيوان ضامن است، و قرارداد چنانچه در ضمن عقد الزمى مانند صلح
به اين صورت منعقد شود كه حيوان هر كس وارد زراعت شد و ضرر زد صاحب

حيوان
فالن مبلغ بدهد يا صاحب زراعت مجاز در كشتن آن حيوان باشد صحيح است.

س ٢٥٥ - االغى را بچه غير مكلف بيرون آورده و در بين راه با لگد بچهاى
را زده است آيا صاحب االغ مسئوليتى دارد يا نه.

ج - در صورتى كه صاحب حيوان باعث نشده باشد ضامن نيست.
س ٢٥٦ - زراعت اينجانب را گوسفند كسى خورده و پايمال نموده و چند

نفر اهل خبره بازديد كردند شصت تومان از صاحب گوسفند گرفته به من دادند
آيا تصرف اينجانب در آن پول صحيح و جايز است يا نه.

ج - در صورتى كه خسارت مستند به تقصير صاحب گوسفند باشد ضامن
خسارت است و در اين صورت اگر مبلغ مزبور زائد بر خسارت نباشد تصرف در
آن جايز است و اگر احتمال زيادى باشد و اهل خبره واجد شرائط شرعى نباشند

به مصالحه و مراضاة تمام كنند.
(واسطه و دالل جنس را فروخته و ثمنش وصول نشده)

س ٢٥٧ - شخصى فرشى را داد به داللى كه براى او بفروشد دالل فرش را
به كسى فروخت و در ازاء آن چكى گرفت بى محل و به صاحب فرش داد آيا دالل

ضامن است يا نه؟
ج - در فرض مسأله اگر صاحب فرش بدون معرفى دالل صاحب چك را

معتبر دانسته و راضى شده كه فرش را به صاحب چك فروخته باشد دالل ضامن
نيست

و ليكن اگر او را نمىشناخته و او را معتبر نمىدانسته و دالل عهده گرفته كه وجه را
وصول
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نمايد دالل ضامن است و اگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه الزم است.
س ٢٥٨ - شخصى چهار تخته قالى برسم امانت نزد اينجانب آورد كه

به فروش برسانم و يك تخته از آن قاليها صاحب جداگانه داشت كه آورنده قالى
گفت اين امانت است مال ديگرى است اگر از دويست تومان كمتر خواستند

نفروش من آن سه تخته خود شرا فروختم به مدت و چك آن را بدستور خودش
در بازار كم نموده و به او دادم و از طرف صاحب آن يك فرش امانت نامهاى آمد

كه
فرش او را به قيمت عادله بفروشيم فرش به همان خريدار سه تخته فروخته شد به

مدت
سه ماه و صورت آن را براى صاحبش فرستادم و در طى اين سه ماه خريدار چهار

تخته قالى ورشكست شد فعال تكليف چيست؟
ج - در صورتى كه واسطه تقصير نكرده باشد ضامن نيست ولى اگر عين قالى ها
نزد خريدار ورشكسته موجود باشد صاحبان آنها با رجوع به حاكم شرع و حكم
به حجر و افالس شخص نامبرده مىتوانند عين قالى ها را بر گردانند واحق از ساير

غرما مىباشند.
(اگر ضامن فوت كند)

س ٢٥٩ - مرسوم بوده در مدارك معامالت ملكى يا خانه شرط ضمان كشف
الفساد مىكردند الى پنجاه سال چنانچه قبل از مدت مزبوره متعهد بميرد آيا ضامن

است يا نه؟
ج - بلى ضامن است.

(مواردى از ثبوت ضمان به جهت تقصير)
س ٢٦٠ - چوپانى كه مسئول گله گوسفند است شبى غفلت نموده به محل ديگر

رفته و گوسفندان در پناهگاه بدون حافظ ماندند چند گرگ آمده و چند رأس از
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گوسفندان را مجروح كرده و مردهاند و بقيه جاى فرار نداشته و از ترس روى هم
ريختند

و تا صبح صد رأس گوسفند به اين نحو مردند آيا مالك گله كه حقوق و لباس چوپان
را داده حق مطالبه ضرر از چوپان دارد يا خير.

ج - در فرض مسأله چوپان ضامن است.
س ٢٦١ - گوسفندى كه به چوپان سپردهاند در بيابان به حال مردن مىافتد چوپان

ملتفت مىشود و گوسفند را ذبح نمىكند تا اين كه مىميرد بفرمائيد چوپان ضامن
است يا نه؟

ج - اگر اطمينان داشته كه نمىميرد و ذبح نكرده تقصير محسوب نمىشود
و چيزى بر او نيست و اگر با اطمينان به تلف شدن ذبح نكرده باشد مقصر و ضامن

است.
س ٢٦٢ - شخصى زوجهاش امالك لم يزرع داشته و شوهرش آن امالك را

آباد نمود و اشجار زيادى در آن امالك به عمل آورد و زراعت كرد و بعد زوجه
فوت

نمود و دو پسر و سه دختر از او مانده آيا شوهر به اين اشجارى كه به ثمر رسانيده
حقى

دارد يا نه و در صورتى كه حق داشته باشد اجاره امالك را بايد بدهد يا نه؟
ج - اگر نهال ملك زوج بوده است و به زوجه انتقال نداده باشد مال زوج

است و در اين صورت چنانچه زن اجازه غرس را مجانا نداده باشد يا بى اجازه زن
غرس نموده باشد زوج ضامن اجرة المثل است و اگر نزاع موضوعى است محتاج

به مرافعه شرعيه است.
س ٢٦٣ - شخصى ماشين خود را در گاراژ مىگذارد ديوار به رويش خراب

مىشود آيا گاراژ دار ضامن است يا خير؟
ج - اگر گاراژ دار مىدانسته ديوار در معرض خرابى است و اطالع نداده

ضامن است و اال ضامن نيست و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم است.
س ٢٦٤ - بنائى در ساختمانى روزمزدى كار كرده و خودش بعنوان معمار

معروف بوده بعد از انجام كار بال فاصله كار معيوب شده و خسارت پيدا كرده آيا
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اين خسارت وارده به عهده صاحب كار است يا به عهده بناء؟
ج - در فرض مسألة اگر بناء بناء را ناقص ساخته و صاحب كار نمىدانسته كه

ناقص مىسازد و مغرور شده باشد بناء تفاوت بين ناقص و صحيح را ضامن است
و اگر نزاع در موضوع باشد مرافعه شرعيه الزم است.

س ٢٦٥ - شخصى متاعى را از دكاندار خريده است و به فروشنده دستور
داده متاع را بتوسط باربر به گاراژ بفرستد و دكاندار هم بتوسط باربرى كه به او

اطمينان
داشته متاع را به گاراژ فرستاده و حق الزحمه باربر را هم خريدار بتوسط فروشنده
پرداخته است پس از بيست روز خريدار به فروشنده مراجعه نموده و اظهار مىكند
كه متاع به گاراژ نرسيده و در اين موقع هويت باربر هم از نظر دكان دار فراموش

شده آيا خسارت متاع به عهده خريدار است يا به عهده فروشنده.
ج - در فرض مسأله اگر فروشنده از جهت يادداشت نكردن اسم باربر

با اطمينان به او عرفا تقصير كرده ضامن است و اگر تقصير نكرده ضامن نيست و در
نزاع

موضوعى مرافعه شرعيه الزم است.
س ٢٦٦ - شخصى فرشى داده است به يك فرش فروشى كه براى او بفروشد

و با او قرار نكرده كه فرش را نقد بفروشد يا وعده فعال آن فرش فروش فرش را
فروخته

به مدت دو ماه وعده بنام خودش و سفته دو ماه وعده را هم بنام خودش گرفته و فعال
معلوم شده كه خريدار فرش ورشكسته است آيا آن فرش فروش كه فرش را با اين

كيفيت فروخته ضامن است يا نه؟
ج - در فرض مسأله در صورتى كه بدون اذن و اجازه صاحب فرش فروخته

آن كه فروخته ضامن است و اگر با اذن و اجازه فروخته ضامن نيست و در فرض
مذكور

كه از نقد و نسيه اسم نبرده محمول است بر متعارف بازار مگر قرينه بر خالف باشد
و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم است.

س ٢٦٧ - تاجر قمى مثال از تاجرى كه در مشهد ساكن است اجناس
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مختلفه به موجب صورت و امضاء درخواست نموده و آن تاجر تهيه كرده و به قم
ارسال

نموده و در بين راه به سوختن يا غرق شدن مثال تلف مىشود آيا ضمان اين مال
بر كداميك از فرستنده و خواهنده وحامل مىباشد؟

ج - در فرض مسأله اگر تاجر مشهدى براى تاجر قمى اجناس را خريده
و مأذون در ارسال بوده و در كيفيت ارسال تقصير نكرده ضرر به تاجر قمى وارد

مىشود
و اگر حامل در حفظ مال تقصير كرده او ضامن است.

س ٢٦٨ - هر گاه شخصى با اتومبيل خود در روز و در خيابان گاو شخصى را
بكشد و به اتومبيل هم خسارت وارد شود در صورتى كه گاوهاى زيادى هم وجود
داشت در اين صورت آيا قيمت گاو را راننده ضامن است يا نه و هم چنين خسارت

وارده ماشين به عهده صاحب گاو مىآيد يا نه؟
ج - در فرض سؤال راننده ضامن قيمت گاو است و هر گاه بعد از بر خورد

زنده بماند به اندازه اى كه بشود او را ذبح شرعى كرد و صاحب گاو در ذبح
كوتاهى

كند راننده فقط تفاوت قيمت را ضامن است.
س ٢٦٩ - شخصى كه بعنوان سرايدارى در پاساژى ساكن مىباشد و روزها

بعالوه از مراقبت از پاساژ كارهاى عمومى محله را هم عهده دار است يك قطعه
فرش از فرشهاى يكى از حجرات مفقود مىگردد آيا غرامت فرش مفقود شده را

سرايدار ضامن است يا نه؟
ج - در مفروض سؤال چنانچه سرايدار در حفظ و مراقبت اموال پاساژ كوتاهى
نكرده يا در روز مراقبت به عهده او نبوده بلكه هر كسى مراقب اموال خود بوده

سرايدار
ضامن نيست و چنانچه مراقبت اموال مردم در روز نيز به عهده سرايدار بوده و در
مراقبت و محافظت كوتاهى نموده ضامن است و اگر نزاع موضوعى در بين باشد

احتياج به مرافعه شرعيه دارد.
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(مسائل متفرقه ضمان)
س ٢٧٠ - شكم ميشى را گرگ پاره كرد چوپان يا ديگرى آن را از صحرا

به آبادى آورده كه صاحبش پيدا شود و چون پيدا نشده و مشرف به موت بوده به امر
كسى

يك نفر ديگر آن را ذبح كرده و از جهت اين كه گوشتش اگر مىماند خراب و فاسد
مىشد به فقراء تقسيم شده بعدا مالكش پيدا شده مطالبه قيمت مىكند آيا ضامن

آورنده است يا آمر يا ذابح يا قسمت كننده.
ج - ضامن قيمت گوشت كسى است كه آن را به فقير داده است.

س ٢٧١ - اگر سارق گوسفند مسروق را بكشد صاحب گوسفند قيمت گوسفند
و گوشت هر يك را بخواهد مىتواند از سارق بگيرد يا نه و اگر سارق قيمت گوسفند
را داد گوشت ملك سارق مىشود يا خير و اگر اشخاصى از آن گوشت خريده باشند

تكليف آنها چيست؟
ج - در فرض سؤال اگر عين گوشت گوسفند سرقت شده باقى است بايد

به صاحب آن رد شود و صاحب گوسفند مىتواند مطالبه ارزش يعنى ما به التفاوت
گوسفند زنده و ذبح شده را بگيرد و چنانچه صاحب مال با سارق تراضى كنند و

قيمت
گوسفند را بگيرد ذمه كسانى كه گوشت آن را از سارق خريده و قيمتش را به او

دادهاند
برى مىشود.

س ٢٧٢ - براى امور مستحبه مثل روضه خوانى در مسجد با تأكيد از بنده
قبض گرفتند هر ماهى دو تومان بدهم چنانچه وقت پرداخت متمكن نباشم و يا به

مردم
مديون باشم تكليف چيست و آيا اين عمل جايز است يا نه؟

ج - مجرد قبض دادن ضمان آور نيست و بدون رضايت جايز نيست از
اشخاص وجه بگيرند هر چند براى روضه خوانى وامور راجحه باشد.

س ٢٧٣ - شخصى برات به حواله عامل و وكيل خود فرستاده براى خريد
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جنس عامل وجه مزبور را بنام خود در بانگ گذاشته بعدا مقدارى از آن را بطورى
كه

مدعى است به قصد خريد جنس منظور از بانگ دريافت نموده و به دكان خود برده
و اتفاقا تلف شده آيا وجه مذكور كه به قصد خريد جنس براى فرستنده برداشته
شده چون عين وجه فرستنده نبوده تعين پيدا نمىكند يا چون به قصد خريد جنس

براى فرستنده برداشته معين مىشود و در صورت تعين ضمان به عهده او است يا نه؟
ج - اگر از صاحب پول اذن داشته كه پول را به حساب خودش در بانگ

بگذارد و هر وقت خواست آن را براى صاحبش از بانك بگيرد و به همين قصد از
بانگ

گرفته باشد و بدون تقصير و مسامحه او تلف شده باشد ضامن نيست.
س ٢٧٤ - زيد سى سال قبل كه شك دارد كه آيا به حد بلوغ رسيده بود يا نه؟

با حيوانات حالل گوشت و حرام گوشت جمع شده و بعد از تكليف هم همين عمل
را انجام داده و صاحبان آن حيوانات بعضىها در حال حيات و بعضى از آنان هم غير

معلوم است اگر به صاحبان آنها بگويد كه من نسبت به حيوانات شما اين عمل را
انجام

داده م مفسده عظيم پيدا مىشود حاليه مىخواهد توبه كند و از آتش جهنم نجات پيدا
نمايد در اين صورت راه نجات را برايش مرقوم فرمائيد؟

ج - در فرض سؤال قيمت آن حيوانها را ضمان است و بايد به مالكين آنها
بپردازد و هر كدام از مالكين آنها كه فوت شدهاند به ورثه او بدهد و الزم نيست

به آنها بگويد اين پول براى چه جهت است بلكه به هر عنوانى قيمت را به آنها
برساند حتى اگر داخل در مال آنها بنمايد بطورى كه خود آنها نفهمند كافى است

و اما اگر خود حيوانها زندهاند و از حيواناتى هستند كه خوردن گوشت آنها متعارف
است مثل گاو و گوسفند و شتر واجب است آنها را ذبح نموده بعد بسوزاند و اگر

مثل اسب و االغ باشد بايد ببرند در شهر ديگر بفروشند بنابر اين اگر آن حيوان
زنده باشد مىتواند بعنوان خريد از مالكين گرفته و قيمت را به آنها بدهد و بعد

به وظيفهاى كه گفته شد عمل بنمايد بدون آن كه كسى ملتفت جهت خريد شود و
اگر
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فعال زنده نيستند قيمت را به صاحبان آنها به هر عنوانى كه بدهد مثل عيدى و هبه و
غير

آنها كافى است.
س ٢٧٥ - طبق رسوم كشاورزى مقدارى هسته بادام و زردآلو و غيره كاشتهام
و بنا به عادت هر كشاورزى همه ساله زمستان براى جلوگيرى از حيوانات مثل

خرگوش
و غير كه از پوست درختان تغذيه مىكنند و باعث از بين رفتن محصوالت و درختان

مىشوند از داروى سمى استفاده مىكنيم و اين ماده را روى پوسته درختها و نهالها
مىماليم در اثر مسامحه يا غفلت چوپان گوسفندها وارد منطقه كشاورزى مذكوره

شده و از درختهاى آلوده بسم خورده و مسموم شدهاند تكليف شرعى در مورد
مفروض چيست؟

ج - در فرض سؤال اگر اشجار را در ملك خود كاشته بوديد و معرض
رفت و آمد حيوانات مردم نبوده بر شما چيزى نيست ولى اگر در اراضى عمومى
بوده و محل رفت و آمد گوسفندان مردم بوده و شما اعالن بر مسموميت اشجار

ننمودهايد ضامنيد و اگر نزاع موضوعى در بين باشد رفع آن احتياج به مرافعه
شرعيه دارد.

س ٢٧٦ - شخصى چراغ ديگرى را شكست صاحب چراغ ميگويد چراغ مرا
بايد صحيح و سالم بدست من بدهى و آن شخص آن چراغ شكسته را داده درست

كردهاند وظيفه چيست؟
ج - از قضيه شخصيه اطالع ندارم لكن بنحو كلى اگر شخصى بدون اين كه

اذن تصرف در چراغ مردم داشته باشد طورى آن را بشكند كه در حكم تلف باشد
و براى شكسته آن قيمتى نباشد تمام قيمت چراغ را ضامن است و اگر طورى
شكسته كه نقص وارد شده ولى تلف نشده تفاوت ما بين شكسته و صحيح را

بايد بدهد
س ٢٧٧ - اگر اجير روزانه يا دائمى در حال اشتغال به كار به سبب عوارضى
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مانند غرق شدن و سوختن تلف شود آيا صاحب كار غير از مزد كار او به چيزى
ضامن است يا نه؟

ج - در صورتى كه تلف مستند به او نباشد و تقصير نكرده باشد ضامن نيست؟
س ٢٧٨ - اگر زوج سالها مال زوجه را صرف كند و زوجه كراهت داشته باشد

ولى در اثر كم روئى يا براى حفظ حيثيت و آب روى خود يا ترس يا جهات ديگر
در

محذور بماند و نتواند عدم رضايت خود را نسبت به صرف مالش اظهار نمايد در اين
صورت

آيا صرف مال مزبور براى زوج جايز بوده يا نه و آيا زوجه پس از چند سال
مىتواند نسبت به مال خود كه در سالهاى گذشته حيف و ميل شده ادعائى بنمايد يا

نه؟
ج - در صورتى كه زوجه اذن تصرف بزوج نداده تصرفات او جايز نبوده

اگر چه در بعضى موارد ممكن است معذور باشد و زوجه مىتواند آنچه را بدون
اذن و رضايت او تلف و تفويت كرده مطالبه نمايد.

س ٢٧٩ - عمرو سفته يا برات امضا شده از زيد مىگيرد مشروط بر اين كه
رأس موعد خود عمرو وجه آن را بپردازد و آن را به بانگ مىفروشد و وجه آن را
مىگيرد و قبل از فرا رسيدن مدت عمرو ورشكست شده و فرارى مىشود وزيد هم

مجبور است وجه برات يا سفته را به بانگ بدهد و اگر ندهد باعث زحمت و آبرو
ريزيش مىشوند آيا مىتواند از اجناس عمرو كه موجود دارد بفروشد و وجه سفته

يا برات را بپردازد يا نه؟
ج - در فرض سؤال اگر بانگ وجه مذكور را از زيد بگيرد عمرو ضامن

است و اگر اموالى داشته باشد و حاكم شرع حكم به حجر او نكرده باشد زيد
مىتواند با اذن حاكم شرع به مقدار وجه مذكور از اموال او تقاص نمايد.

س ٢٨٠ - اگر كسى در محكمههاى عرفى شهادت به نا حق بدهد كه بر اثر آن حق
كسى از بين برود ضامن است يا خير و در صورت ضمان آيا حاكم هم ضامن است

يا خير.
ج - در فرض مسأله اگر آخذ علم به غصبيت مأخوذ به حكم حاكم جور دارد
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خودش ضامن است شاهد و حاكم هم براى تسبيب معصيت كردهاند و اگر گمان
مىكند شهادت حق دادهاند و حاكم هم حكم به حق كرده شاهد ضامن است و در

اين
فرض چنانچه ضمانى بر آخذ وارد شد رجوع بشاهد مىكند.

س ٢٨١ - بچه نا بالغ صدمه جانى يا مالى به كسى مىرساند آيا ولى آن
بچه ضامن است يا نه و ثانيا اگر ديوانه صدمهاى به كسى بزند تكليف چيست.
ج - اگر بچه مميز است در صدمه مالى خود او ضامن است و در صدمه جانى

چنانچه قتل يا جراحت موضحه و باالتر باشد ديه بر عهده عاقله بچه است و اگر
كمتر

از موضحه باشد بر عهده خود او است و مراد از موضحه جراحتى است كه پرده
نازك روى استخوان پاره شده و سفيدى استخوان نمايان شود و اگر مميز نيست چه

در صدمه جانى و چه مالى كسى ضامن نيست مگر مستند به تقصير و عدم حفظ
متصدى

وحافظ طفل باشد كه در اين صورت او ضامن است و ديوانه اگر ضررى وارد آورد
كسى

ضامن نيست مگر آن كه عاملى سبب شده باشد كه در اين صورت او ضامن است.
س ٢٨٢ - شخصى اسبهاى كسى را مىبرد آب دهد و در بين راه به كسى برخورد

نموده بدون اين كه از صاحب اسب مجاز باشد او را سوار اسب كرده و با هم اسب
دوانى كردهاند تصادفا پاى اسبى كه آن ديگرى سوارش بوده در سوراخى رفته

و شكسته در اين صورت كدام يك ضامن مىباشد.
ج - شخصى كه سوار اسب بوده ضامن است لكن مالك مىتواند به هر دو

رجوع كند و اگر شخصى كه اسب را داده به ديگرى او را مغرور كرده و گفته كه
من

از صاحب اسب اذن دارم مغرور پس از غرامت رجوع به غار مىكند.
س ٢٨٣ - شخصى در مسجدى مجلس عزادارى منعقد نموده و در اثناى مجلس
المپ بلندگوى مسجد سوخته آيا بدون تقصير و تعدى تعمير بلندگو يا پرداخت

قيمت آن بر بانى مجلس واجب است يا نه و آيا متصدى مسجد حق مطالبه آن را
دارد يا خير.
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ج - در فرض مسأله اگر بر خالف دستور واقف رفتار نشده و تقصير هم
نشده باشد ضامن نيست.

س ٢٨٤ - تاجرى تقريبا صد خروار سبزه تيزابى به صاحب كارخانه بنحو
امانت تحويل داده و او هم در مقابل مبلغى پول پرداخته به اين نحو كه طرفين اختيار

دارند در ما في اليد خود تصرف كنند مشروط بر اين كه هر وقت صاحب جنس
خواست،

آن را تسعير و مطابق نرخ عادله روز قيمت آن را دريافت كند، موقعى كه براى
تسعير

مىرود صاحب كارخانه چون مدتى پول او در تصرف صاحب جنس بوده مىخواهد
از قيمت عادله مبلغى كمتر خريدارى كند و حال آن كه شرط شده كه به نرخ عادله
روز حساب كند مدت چند ماه صاحب جنس هر چه رفت براى تسعير جنس به نرخ

بازار صاحب كارخانه به هيچ وجه حاضر نشد تا اين كه قيمت جنس مذكور تنزل
نمود

در اين موقع صاحب كارخانه حاضر شده براى تسعير و مىگويد بيا باقيمانده جنس
خود را ببر و يا قيمت امروز آن را تسعير كن با آن كه علم دارد عين جنس در ماه

هاى
اول به قيمت آن روز مصرف و فروش خوبى داشت بفرمائيد قيمت چه روزى را

صاحب جنس حق دارد مطالبه كند و صاحب كارخانه بچه نحو برئ الذمه مىشود.
ج - در فرض مسأله صاحب جنس مثل جنس خود را از صاحب كارخانه

طلب دارد و اگر بخواهند تبديل به قيمت نمايند با تراضى طرفين اشكال ندارد.
س ٢٨٥ - زمينى را شخصى محصور كرده براى برداشت محصول و در ميان

اين زمين چاهى حفر كرده كه از آبش استفاده كند بعد از برداشت محصول حصار
زمين از بين مىرود و مواشى زيادى طبق مرسوم محلى بدون چوپان براى چرا
مىروند گاو زيد در آن چاه افتاده و مىميرد آيا صاحب زمين ضامن قيمت گاو

است يا نه.
ج - در صورتى كه چاه را در محلى حفر كرده كه چراگاه مواشى بوده

احتياط واجب آنست كه صاحب گاو را راضى كند و در آتيه چاه را به نحوى
محصور
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كند كه مواشى مردم در آن تلف نشود.
س ٢٨٦ - قصابى گوسفندى خريده از قرار يك من چهل تومان و بنا شده كه

قصاب گوسفند را شب ببرد و صبح كشته و وزنش را معلوم كند شب گوسفند در
خانه

قصاب مىميرد ضمان گوسفند به عهده كيست.
ج - در فرض مسأله كه بيع هنوز محقق نشده گوسفند از مال فروشنده تلف

شده و به عهده قصاب نيست.
س ٢٨٧ - شخصى با اطالع اهالى محل اقدام به تعمير مسجدى نموده و مصالح

ساختمانى از قبيل گچ و آهك و سيمان و غيره از ديگرى خريده و بعد از مدتى بنام
افالس و ورشكستگى فرار كرده آيا اهالى محل قيمت مصالح ساختمانى را ضامنند
يا نه و در صورتى كه فروشنده اجازه ندهد نماز خواندن در آن مسجد چه صورت

دارد.
ج - در صورتى كه اهالى امر كرده باشند كه به ذمه آنها آجر و مصالح بخرد

و او هم به ذمه آنها خريده باشد اهالى ضامن هستند و در صورتى كه به خيال اين كه
اهالى بدهند به ذمه خودش خريده اهالى ضامن نيستند و در هر حال اگر مسجد به

قصد
مسجديت ساخته شده و نماز هم در آن خوانده باشند بعدها نماز در آن صحيح

است.
س ٢٨٨ - اگر كسى دوستانه به كسى سفته داد براى حفظ آبروى او و در حقيقت

بدهى نداشت و او سفته را گرفت و معامالتى انجام داد و نتوانست پول مردم را
بدهد

آيا كسى كه سفته را براى حفظ آبروى او داده ضامن است يا نه.
ج - ضمان او معلوم نيست ولى چنانچه خريدار سفته برائت ذمه او را نداند

مىتواند او را با قرارى كه كرده ملزم به پرداخت نمايد.
س ٢٨٩ - اگر اينجانب يك عدد چك خريدارى كنم آيا مىتوانم با فروشنده

قيد كنم چنانچه بدهكار پرداخت نكرد از فروشنده چك طلب خود را دريافت
دارم يا نه.

ج - در فرض سؤال بعد از انجام معامله فروش چك، فروشنده مىتواند بنحو
تنجيز ضامن مديون شود.
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س ٢٩٠ - بايع مبيعى را كه دولت خريد و فروش آن را قدغن كرده و قاچاق
است بعنوان سوم در معامله تحويل مشترى مىدهد و مشترى به جهت مشاهده و

اختبار
مبيع ر به خانه خود حمل مىنمايد و در بين راه بر خورد مىكند به عمال دولت فورا

مبيع را
توقيف نموده و جزء اموال دارائى كرده و خسارت زيادى هم بر او وارد كردند
در اين صورت آيا مشترى ضامن مبيع و خسارات است يا به عهده بايع است.

ج - در فرض مسأله تلف مأخوذ به سوم بر عهده آخذ است و خسارات نيز بر عهده
او است و بايع ضامن نيست.

س ٢٩١ - زيد شاگرد عمرو بوده كه قرض ربوى مىداده و متصدى كارهاى
ربوى او شاگردش بوده فعال شاگرد از پيش او بيرون آمده و مىخواهد توبه كند آيا

به صرف توبه خالص مىشود يا ضامن اموال ربوى است.
ج - اگر پولهاى ربوى بدست او نيامده چيزى بر او نيست و هم چنين اگر

صاحب پولها پول را به او داده باشند كه به ديگرى برساند ضامن نيست.
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(مسائل غصب)
(حكم موارد علم به غصبيت يا جهل به آن)

س ٢٩٢ - شخصى مالى را از راه دزدى و نامشروع بدست آورده و فوت مىنمايد
و وصيت مىكند كه از آن مال او را به عتبات ببرند آيا وصيت او صحيح است يا نه
و در صورتى كه حمل جنازه او به عتبات جايز نباشد وارث يا وصى او حق دخالت

در مال دارد يا نه اگر چنانچه حق دخالت ندارد تكليف آن مال چيست.
ج - در صورتى كه معلوم باشد كه مال مذكور ملك غير است بايد آن مال

را به صاحبش بدهند و اگر او را نمىشناسند مجهول المالك است بايد با استيذان از
فقيه از طرف مالكش آن را به غير سيد صدقه دهند و اگر مال ديگرى دارد بايد

جنازه
او را به عتبات عاليات حمل نمايند مگر آن كه مخارج آن زايد بر ثلث باشد و ورثه

امضا
نكنند يا وصيت او مقيد به صرف مال غير در حمل جنازه باشد كه در اين صورت

نافذ
نيست.

س ٢٩٣ - در محل ما چند رشته آب كه هر رشته آن به چند رشته تقسيم
مىشود هست و همه آبها و رشتهها مالك معينى دارد نيم ساعت يك ساعت دو

ساعت
بيشتر كمتر و چند حمام هم هست كه مصرف آب آنها از آن رشتهها مىباشد و

شاگرد
حمامى از آب ها كه رشتههاى آن صاحب معينى دارد باز كرده و بدون اطالع

صاحب
آب، آب را به حمام برده و مردم از آن آب غسل مىنمايند بعضى از اين حمامها سابقا
ساخته شده و بعضى جديد االحداث مىباشد و اگر مالكين آب اطالع پيدا كنند جلو
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آب را مىگيرند و نمىگذارند به حمام برود و بعضىها كه مالك آب هستند مانع
نمىشوند

و بعضى ها مىگويند كه بعضى از حمامها آب معين براى آن وقف شده و فعال از
همين آب وقف مصرف مىشود تكليف اهالى چيست.

ج - با عدم علم به غصب بودن آب حمام تا خالف آن معلوم شود، يد حمامى
معتبر است و غسل در آن جايز است و فحص هم واجب نيست

س ٢٩٤ - قريهاى كه مالكين آن را، عدوانا صاحب شدند و از مالكان
قبلى هم وارثى نمانده اگر در چنين قريهاى مسجد ساخته شود نماز خواندن در آن

چه صورت دارد.
ج - تا وقتى كه علم به غصبيت خصوص زمين مسجد نداريد نماز در آنجا

جايز است.
س ٢٩٥ - در منازلى كه يقين داشته باشم وسائل زندگى از نظر غذا و مال

و غيره به كلى حرام است يا يقين به حالل بودنش ندارم آيا در صورتى كه قصد
هدايت و ياد دادن مسائل مذهبى داشته باشم اجازه مىفرمائيد در اين قبيل جاها غذائى

يا چائى يا غيره بخورم يا نه.
ج - در صورتى كه يقين به حرمت آنچه در دست مردم است نداريد جايز است
تصرف در آن به اذن خودشان و اگر يقين به غصبيت آن داريد و مالك آن معلوم

است
تصرف در آن بدون اذن مالك جايز نيست و اگر مجهول است جنابعالى مجازيد

در تصرف در آن براى هدايت مؤمنين واجرة المثل تصرف را از طرف مالك
عين به غير سيد صدقه بدهيد.

س ٢٩٦ - ما اهالى منطقه (.....) هر منزلى مبلغ هزار تومان به شخصى
داديم كه از شركت آب خريدارى كند و از براى ما آب لوله كشى بياورد و آن

شخص هم آب آورده حاال بر ما معلوم نيست كه بوسيله پولى كه به او داديم امتياز
خريده و آب آورده و يا به زور لوله كشى نموده وخالصه نمىدانيم كه اين آب مباح

(١١٨)



است تا جهت تصرفات ما از قبيل وضوء و غسل و ديگر استعماالت صحيح باشد
و يا غصبى است كه جايز نباشد.

ج - در صورتى كه احتمال صحت عمل واسطه را بدهيد فعل او محمول بر
صحت است و غسل و وضو و تصرف ديگر جائز است مگر آن كه خالف آن

ثابت شود.
س ٢٩٧ - در زمين مواتى كه شهردارى تصرف كرده و در آن حوض بنا

كرده و هم چنين در فلكه و باغ ملى هائى كه در خيابانهاى مستحدث درست شده
كه

آنها منازل مردم بوده و شهردارى با قيمتى كه معموال خودشان تعيين مىكنند از مردم
خريده وضو گرفتن و نماز خواندن چه صورت دارد و در صورت عدم صحت آيا

به عناوين ثانوى براى مؤمنين راه صحتى هست يا نه.
ج - در صورتى كه علم به غصبيت محل وضو نداشته باشند مجازند در تصرف

و همچنين با علم به غصبيت و مجهول بودن مالك آن بطورى كه مأيوس باشند از
شناختن

او نيز مجازند.
(حكم بدل حيلوله و نماء آن)

س ٢٩٨ - هر گاه تسليم عين مغصوبه به مالك براى غاصب متعذر باشد
مثال در چاه يا دريا يا رودخانه افتاده و قدرت بر بيرون آوردن آن ندارد وظيفه

غاصب چيست.
ج - در فرض سؤال بر غاصب واجب است مثل يا قيمت آن را به مالك

بدهد و اين را اصطالحا بدل حيلوله مىگويند و مالك عالوه بر اين كه مالك عين
مغصوبه است مالك چيزى كه بعنوان بدل مالش به او داده شده نيز هست و هر وقت

تسليم عين مغصوبه براى غاصب ممكن شد آن را به مالك مىدهد و بدل را پس
مىگيرد.

س ٢٩٩ - هر گاه بدل حيلوله نماء و منافعى داشته باشد آيا مال غاصب
است كه آن را بجاى عين مغصوبه به مالك داده يا مال مالك عين مغصوبه است.
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ج - نماء و منافع منفصله بدل در تمام مدتى كه تسليم عين مغصوبه متعذر
است مال مالك است.

(اگر كسى مالى را غصب كند و ديگرى آن را از غاصب)
(غصب نمايد)

س ٣٠٠ - هر گاه كسى چيزى را غصب كند و ديگرى از غاصب غصب
نمايد و شخص ثالثى از دومى غصب كند و به همين نحو عين مغصوبه مكررا غصب
شود و در دست غاصب اخير تلف شود مالك به كداميك از غاصبين مىتواند رجوع

نمايد و مثل يا قيمت را بگيرد مستدعى است مشروحا بيان فرمائيد.
ج - در مفروض سؤال همه غاصبين ضامن هستند و مالك مىتواند به هر يك

از آنان رجوع كند و چنانچه تالف مثلى باشد مطالبه مثل و اگر قيمى است مطالبه
قيمت نمايد و مىتواند به بيشتر از يك نفر مراجعه كند و به نحو تساوى يا تفاوت بدل

مال خود را كه مثل يا قيمت است بگيرد مثال اگر غاصبين بنحو مذكور كه
هر يك از ديگرى غصب كرده ده نفر باشند مالك مىتواند به همه ده نفر رجوع كند

و از هر يك عشر بدل مال خود را مطالبه نمايد و مىتواند نصف بدل را از يكى از
آنان و بقيه را از بقيه آنها بنحو تساوى يا تفاوت بگيرد و آنچه گفته شد حكم مالك
است نسبت به غاصبين و اما حكم هر يك از غاصبين نسبت به همديگر اينها است
كه قرار ضمان بر غاصب اخير است كه مال نزد او تلف شده به اين معنى كه اگر

مالك به او رجوع كند و بدل مال خود را بگيرد او حق رجوع به غير را ندارد
مگر اين كه غير او را مغرور كرده باشد كه در اين صورت مغرور مىتواند رجوع
به مغرور كننده نمايد و آنچه را به مالك داده از او بگيرد و اگر مالك به غاصب

اخير رجوع ننمود و به يكى از غاصبين قبل از او مراجعه كرد و بدل مال خود
را گرفت آن غاصب هم مىتواند رجوع به غاصب اخير نمايد و آنچه را به مالك

(١٢٠)



داده از او بگيرد و نيز در اين صورت هر غاصبى كه مالك بدل مال را از او گرفته
حق دارد به غاصب بعد از خودش رجوع كند و غاصب بعدى هم به بعد از خودش

تا منتهى به غاصب اخير شود.
(بعض احكام شيئ مثلى)

س ٣٠١ - بفرمائيد كه آهن آالت و غير آن از فلزات كه در اين زمان در
ساختمان ها به كار مىرود مانند تير آهن ولو له و ورق و نظائر اينها مثلى است يا

قيمى.
ج - ظاهر اين است كه همه مذكورات مثلى است بنابر اين در صورت تلف

بايد مثل تالف داده شود و در صورت تعذر قيمت آن.
س ٣٠٢ - هر گاه از جهت شرائط زمانى يا مكانى مثل به كلى از ارزش

بيفتد آيا غاصب مىتواند مالك را به گرفتن مثل الزام نمايد يا خير.
ج - در فرض سؤال غاصب حق الزام به قبول مثل ندارد و اگر در زمان

يا مكان مذكور مثل را بدهد و مالك راضى نباشد ضمان او بر طرف نمىشود
و مالك مىتواند امتناع نمايد و صبر كند تا زمان يا مكان ديگرى كه مثل قيمت دارد
و آن وقت مطالبه نمايد يا اين كه صبر نكند و مطالبه قيمت نمايد و در اين صورت

هر گاه عين مغصوبه تلف شده باشد بعيد نيست كه قيمت مكان يا زمان تلف
مالحظه

شود و اگر باقى است و ارزش ندارد قيمت آخرين زمان يا مكانى كه بعد از آن
از قيمت افتاده ملحوظ گردد.

س ٣٠٣ - در مواردى كه بر غاصب اداء مثل تالف الزم است و مثل هم
يافت مىشود لكن قيمت آن پائين آمده آيا مالك مىتواند غاصب را به قيمت روز

غصب كه بيشتر بوده و يا تفاوت قيمت ملزم نمايد يا خير.
ج - در فرض سؤال غاصب مىتواند مثل را بدهد و مالك نمىتواند او را

به پرداخت قيمت بيشتر يا تفاوت قيمت الزام كند حتى اگر تقصيرا مثل را نداده
تا زمانى كه قيمت تنزل نموده اگر چه معصيت كرده ولى باز هم فقط اداء مثل بر او
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الزم است بلكه اگر غاصب ميخواهد مثل را بدهد و ذمهاش فارغ شود مالك نمىتواند
امتناع از قبول كند و صبر كند تا وقتى كه قيمت ترقى كرد مطالبه نمايد.

س ٣٠٤ - در اشياء مثلى هر گاه عين مغصوبه تلف شود و تهيه مثل آن ممكن
باشد لكن به قيمت بيشتر از ثمن المثل آيا در اين صورت خريدن مثل بر ضامن الزم

است يا خير.
ج - بلى واجب است مثل را خريدارى كند و بدهد هر چند حرجى باشد

زيرا حرج مجوز منع حق غير نمىشود.
س ٣٠٥ - در رساله عمليه مذكور است كه هر گاه شئ مغصوب و چيزى كه

در حكم آن است مانند مقبوض به عقد فاسد تلف شود اگر مثلى باشد مانند گندم
غاصب ضامن مثل است و اگر قيمى باشد مانند گوسفند ضامن قيمت است حال
اگر مثل متعذر بود كه قهرا ضامن قيمت مىشود با توجه به اينكه قيمت به حسب

ازمنه
گاهى تفاوت مىكند مثال ممكن است قيمت روز غصب و روز تلف فرق داشته باشد

بفرمائيد غاصب كدام قيمت را بايد مالحظه كند.
ج - در فرض سؤال غاصب بايد قيمت روزيكه قيمت را به مغصوب منه

مىدهد حساب كند.
(هر گاه عين مغصوبه باقى باشد)

س ٣٠٦ - هر گاه كسى مثال گوسفندى را غصب كند و بعد، از مالك در
خواست نمايد كه آن را ذبح كند در حالى كه مالك نمىداند گوسفند مال خودش

هست و به اعتقاد اين كه مال غاصب است آن را ذبح كند آيا غاصب ضامن است يا
خير

ج - بلى در فرض سؤال غاصب ضامن است و بايد عالوه بر گوسفند ذبح
شده تفاوت قيمت بين گوسفند ذبح شده و گوسفند زنده را نيز به مالك بدهد.

س ٣٠٧ - هر گاه رد عين غصبى به مالك مستلزم ضرر باشد مثال باعث
خرابى قسمتى از يك ساختمان شود چه بايد كرد.
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ج - در فرض سؤال چنانچه مالك عين مغصوبه را كه موجود است مطالبه
كند بايد همان را به او داد اگر چه مستلزم ضرر باشد و لزوم ضرر مانع حق او

نمىشود
س ٣٠٨ - هر گاه در عين مغصوبه عيبى حادث شود آيا غاصب بايد همان

را با تفاوت قيمت صحيح و معيب به مالك بدهد يا قيمت آن را.
ج - بايد خود عين را با تفاوت قيمت صحيح و معيب بدهد و مالك حق ندارد

غاصب
را الزام به نگهداشتن عين و پرداختن تمام قيمت كند مگر اين كه هيچ كس در آن

عين معيب رغبت نكند و در مقابل آن مالى ندهد كه در اين صورت در حكم تلف
است و غاصب بايد تمام قيمت را بپردازد.

س ٣٠٩ - هرگاه مال مغصوب باقى باشد لكن قيمت آن تنزل كرده باشد آيا غاصب
ضامن نقصان قيمت هست يا خير.

ج - در فرض سؤال ضامن نقصان قيمت نيست مگر اين كه از جهت نقصان در
عين باشد.

س ٣١٠ - در مورد اشيائى كه جفت است مانند درب و كفش و بعض چيزهاى
ديگر كه براى با هم بودن و هيئت اجتماعيه آن نيز ارزش هست هر گاه كسى

از اين گونه اشياء غصب كند و يك لنگه آن تلف شود غاصب چه وظيفهاى دارد.
ج - غاصب بايد لنگه موجود را به اضافه آنچه به جهت انفراد از قيمتش كم

شده به مالك آن بدهد مثال اگر يك جفت كفش غصب كرده كه دويست تومان
ارزش داشته ولى يك لنگه آن به تنهائى پنجاه تومان ارزش دارد بايد قيمت لنگه

تلف شده را صد تومان كه در موقع اجتماع با لنگه ديگر ارزش داشت حساب كند
و با آنچه از لنگه موجود به خاطر جفت نبودن كسر شده بپردازد يعنى در مثال كفش
كه ذكر شد بايد لنگه موجود را با يكصد و پنجاه تومان به مالك بدهد و همين طور

است حكم اگر از اول يك لنگه غصب كرده و در پيش او تلف شده باشد و اگر
يك لنگه هيچ ارزش نداشته باشد بايد قيمت يك جفت را بدهد.
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(مسائل متفرقه غصب)
س ٣١١ - افراد دو محل مقدارى پول بالسويه به حساب اداره آبادانى و مسكن

گذاردهاند و آن اداره بواسطه پول آن دو محل و كمك اداره، حمامى بعنوان مشترك
بين دو محل ساخته و فعال راكد است آيا يكى از آن دو محل بدون اجازه و رضايت

افراد محل ديگر مىتوانند تصرف و استفاده نمايند يا خير.
ج - در فرض مسئله اگر مصالح و زمين مشترك بين دو محل باشد جواز تصرف

در آن موقوف به رضايت اهل دو محل است.
س ٣١٢ - منزل مسكونى من غصبى است و شوهرم اجازه بيرون رفتن براى

اداء نماز نمىدهد تكليف من چيست.
ج - در اين موارد تحصيل اذن از شوهر الزم نيست و بايد هر چند شوهر نهى

كند در مكان مباح نماز بخوانيد و تصرف در مكان غصبى به هر نحو حرام است و
شوهر

نمىتواند زن را الزام به توقف در خانه غصبى بنمايد.
س ٣١٣ - مكانى كه اكنون ما در آن نماز مىخوانيم مالك آن چند نفر

هستند و مالك اصلى آن كه زمين را ساختمان كرده معلوم نيست و مدتى است آن
را از كسى خريده ايم نمازى كه تاكنون خوانده ايم و مىخوانيم و خواهيم خواند

چه صورت دارد.
ج - در صورتى كه مالك شرعى ملك ولو بر حسب ظواهر شرع معلوم باشد

بايد از او استرضاء نمايند و اگر مجهول باشد بايد از حاكم شرع اجازه بگيرند
س ٣١٤ - شخصى مبلغى پول كسى را ده سال قبل غصب كرده حاال كه
مىخواهد آن پول را به صاحبش بدهد چه مقدار بايد بدهد اسكناس يا نقره.
ج - اگر پول نقره را غصب كرده بايد اگر عين آن باقى نيست مثل آن را

بدهد و اگر مثل پيدا نمىشود قيمت فعلى آن را بدهد و اگر اسكناس بوده است
اسكناس رايج بدهد.
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س ٣١٥ - هر گاه شخصى طعامى را از كسى غصب كند و به عنوان مال شخصى
خود به اسم مهمانى مثال به ديگرى بخوراند در حالى كه خورنده طعام جاهل به

غصبى
بودن طعام باشد آيا غاصب ضامن است يا خورنده طعام.

ج - در فرض سؤال هر دو ضامنند و مالك مىتواند به هر يك از آنها كه بخواهد
مراجعه كند و غرامت بگيرد ولى قرار ضمان بر غاصب است پس اگر رجوع به

خورنده
طعام نمود و غرامت را از او گرفت خورنده طعام هم مىتواند به غاصب كه او را

مغرور نموده رجوع كند و معادل آنچه به مالك داده از غاصب بگيرد.
س ٣١٦ - هر گاه ديوار به طرف راه خراب شود و مال يا نفسى بواسطه آن

تلف شود آيا صاحب ديوار ضامن است يا خير.
ج - اگر صاحب ديوار از اول آن را كج و مايل به طرف راه ساخته يا اين كه
بعدا به سمت راه كج شده و با تمكن از خراب كردن آن را خراب نكرده و با

قدرت
بر اعالم، اعالم ننموده صاحب ديوار ضامن است و اال ضامن نيست و هم چنين

اگر تلف مستند به تقصير و اقدام خود تلف شونده يا صاحب مال باشد صاحب ديوار
ضامن نيست.

س ٣١٧ - هر گاه صاحب ديوار چيزى را روى ديوار بگذارد و آن چيز
از روى ديوار بيفتد و نفس يا مالى تلف شود آيا صاحب ديوار ضامن است يا خير.

ج - در فرض سؤال اگر صاحب ديوار آن چيز را منحرف به سمت راه گذاشته
يا طورى قرار داده كه حتما مىافتد و يا در معرض افتادن مىباشد ضامن است و اال

ضامن نيست.
س ٣١٨ - هر گاه كسى طعام را غصب كند و آن را به مالك طعام بخوراند

در حالى كه مالك نمىداند مثال بعنوان مهمان نمودن آن را جلو مالك بگذارد آيا
غاصب

ضامن است يا خير.
ج - در فرض سؤال غاصب ضامن است.
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س ٣١٩ - هر گاه كسى از بچه يا ديوانه چيزى را گرفته باشد چه وظيفهاى
دارد.

ج - در مفروض سؤال بايد آنچه را گرفته به ولى آنها بدهد و اگر به خود
آنها بر گرداند ضمان او بر طرف نمىشود.

س ٣٢٠ - هر گاه كسى طعامى را غصب كند و بعد مالك طعام داخل خانه
غاصب شود و در آنجا طعامى به بيند و به تصور اين كه طعام مال غاصب است آن

را
بخورد و بعد بفهمد كه مال خودش بوده آيا در اين صورت غاصب ضامن است

يا خير.
ج - در فرض سؤال ظاهر اين است كه غاصب ضامن نيست و ذمهاش از

ضمان طعام برى شده است.
س ٣٢١ - هر گاه انسان شخص حرى را حبس كند آيا صدق غصب مىكند

و ضامن منافع او در مدت حبس مىشود يا خير.
ج - در مورد سؤال غصب محقق نمىشود بنابر اين اگر مثال شخص محبوس

صنعتگر باشد و در مدت حبس اشتغال به صنعت خود نداشته باشد حبس كننده
ضامن

اجرت او در اين مدت نمىشود بلى اگر او را به خدمتى وادار كند ضامن اجرت
آن خدمت است و هم چنين اگر محبوس اجير كسى بوده حبس كننده ضامن منفعت

فوت شده كه متعلق به مستأجر است مىباشد.
س ٣٢٢ - از سالى كه در قريه ما تقسيم اراضى شده تقريبا پنج يا شش سال

نمازهاى واجبه خود را بجا آوردم و اگر به ترتيب حساب نمايم يك سال در آن
زمين

نماز خواندم ولى جاهل به مسأله شرعيه بودم حاال متوجه شدهام آيا نمازهاى گذشته
را قضاء نمايم يا نه.

ج - اگر به كلى غافل از حكم مسأله بودهايد نمازهاى گذشته صحيح است
و قضاء ندارد و بعد از التفات الزم است مراعات اباحه مكان را بنمائيد.
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س ٣٢٣ - اگر كسى در ملك غير غصبا زراعت كند زرع مال او است يا نه.
ج - اگر بذر مال غاصب باشد مزروع مال غاصب است و ضامن اجرة

المثل زمين است.
س ٣٢٤ - بچهاى در خانه پدر بزرگ شده چون پدرش دزدى مىكند ميل

ندارد به خانه او برود اگر پدر امر كند به او كه بيا با من زندگى نما در اين مورد
اطاعت پدر الزم است يا نه البته تمام در آمد پدر از راه حرام نيست بلكه كسب

و كار حالل دارد مانند زراعت كردن ولى دزدى هم مىكند و از حرام پرهيز ندارد.
ج - اگر يقين داشته باشد كه برفتن منزل پدر مبتال به صرف مال غصبى

مىشود رفتن جايز نيست و اگر علم ندارد اطاعت پدر الزم است.
س ٣٢٥ - اگر كسى با پيوند غصبى درختش را پيوند كرده باشد حكمش

چيست.
ج - بعيد نيست پيوند تابع درخت باشد لكن احوط مصالحه صاحب

درخت است با صاحب پيوند.
س ٣٢٦ - با كفش غصبى كه مىفرمايند وضو صحيح است روى فرش

غصبى وضو گرفتن يا غسل كردن چه صورت دارد.
ج - اگر وضو يا غسل مستلزم تصرف زائد در فرش نباشد صحيح است.

س ٣٢٧ - قبرستانى را ساختمان كردهاند از قبيل مدرسه و بيمارستان و ساير
ساختمان ها نشستن و راه رفتن در آنجا چه صورت دارد.

ج - براى غير غاصب حكم قبل را دارد.
س ٣٢٨ - آيا وصى مىتواند با ملك يكى از ورثه كه نزد او امانت مىباشد

و با مطالبه مكرر به او نداده كسب كند يا نه و عوائد مال كه از كسب بدست مىآيد
مال صاحب امانت است يا نه.

ج - بنحو كلى تصرف در مال غير بدون مجوز شرعى جايز نيست و چنانچه
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معامله كرد اگر معامله را به عين مال وارث انجام داده باشد معامله فضولى است
و در صورتى كه مالك امضاء كند معامله براى او واقع مىشود و منافعش هم مال

صاحب
مال است ولى اگر معامله را به عين مال غير انجام نداده باشد مثل آن كه خانه و

لباس
يا چيزهاى ديگرى بخرد به ثمن كلى و بعد در مقام اداء ثمن مال غير را داده باشد

معامله
صحيح است و نماز و ساير تصرفات او در مبيع بى اشكال است ولى از ثمن برئ

الذمه نمىشود و بايد از مال حالل بدهد و هم چنين ضامن مال غير نيز هست.
س ٣٢٩ - حمامى ساخته شده كه مقدارى از آن از قبرستان گرفته شده

است و آن مقدار كه از قبرستان گرفته شده گلخن حمام قرار گرفته غسل در آن
حمام چه صورت دارد.

ج - اگر آب و محل غسل غصبى نباشد غصبى بودن گلخن مضر به غسل نيست.
س ٣٣٠ - اگر كسى بدون اجازه كسى از درخت تبريزى و يا چنار و غيره

شاخه و قلمى بتراشد و در باغ خود نهال نمايد آن نهال مال صاحب درخت است
و يا مال صاحب باغ و يا با هم شريك خواهند بود.

ج - مال صاحب درخت است.
س ٣٣١ - مراسم سوگوارى و روضه خوانى حضرت سيد الشهداء عليه السالم در

روى زمين غصبى چه صورت دارد.
ج - تصرف در ملك غصب جايز نيست.

(١٢٨)



(مسائل هبه)
(در هبه قبض شرط است)

س ٣٣٢ - زمينى كه ملك زيد بوده به عمرو هبه كرده ولى چون قابل كشت
نبوده تصرف ننموده و به همين حال بوده تا عمرو فوت كرده پسر عمرو هم بعد از
عمر و تصرف نكرده و حاليه نوبت به نوه اش رسيده و مدعى است كه چون زيد

به پدر بزرگم بخشيده است زمين مال من است و مخفى نماند كه آن زمين تا حال
در تصرف ورثه زيد است حق با كدام است.

ج - بطور كلى هبه و بخشش قبل از قبض، ملك واهب است و بعد از
قبض هم تا عين باقى است واهب مىتواند رجوع به عين نمايد و به خود بر گرداند

بلى
در هبه بذى رحم بعد از قبض نمىتواند رجوع كند و هبه الزم است.

س ٣٣٣ - چه مىفرمائيد در اين مسأله شرعيه كه عمرو يك باب عمارت
شش دانگ به زيد بخشيده در صورتى كه عمرو وزيد سالها با هم در آن عمارت

نامبرده
سكونت داشتند و مدرك بخشش به خط يكى از روحانيون در پيش زيد موجود است

ولى عمرو اين مدرك را قبول نمىكند و اظهار مىدارد كه زيد تصرف در عمارت
نداشته در اين صورت سكونت زيد در عمارت تصرف محسوب مىشود يا خير؟

ج - اگر انتقال مرقوم بنحو صلح شرعى واقع شده باشد صلح كننده
نمىتواند بعد از صلح از آن بر گردد و اگر بنحو هبه معوضه يا هبه بذى رحم باشد

و با سكونت واهب و متهب در خانه با اذن صريح هبه كننده اختيار تصرفات را
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به متهب داده باشد يا عملى كه دليل بر مسلط ساختن متهب بر عين موهوبه باشد
انجام

داده باشد بر گشت از آن جائز نيست و اال مىتواند از آن بر گردد والله العالم.
س ٣٣٤ - ملكى را زنى به پسر خود هبه كرده مشروط به اين كه مادام الحيوة

عايدى آن ملك متعلق به خودش بوده باشد بعد در مقام ادعا بر آمده به اين عنوان كه
من قيمت عين را سى هزار تومان نمىدانستم و تصور مىكردم در حدود دو سه هزار

تومان
ارزش دارد البته در موقع هبه كسى ارزش واقعى را كامال گوشزد نكرده و فرزندش
براى تحصيل رضايت مادر وعده داده است كه مخارج سفر حج مادرش را از مال

خودش بال عوض بپردازد اكنون پسر فوت كرده تكليف اوصياى صغار متوفى نسبت
به وعده فوق الذكر متوفى كه فقط وعده شفاهى بوده است چيست.

ج - بطور كلى يكى از شرائط صحت هبه قبض عين موهوبه است و در فرض
سؤال اگر عين را واهبه به موهوب له قبض نداده و در تصرف خودش بوده تا موهوب

له
وفات كرده هبه باطل مىشود و عين موهوبه مال خود واهبه است و اگر قبض داده

باشد
ولو به اين نحو كه تخليه يد كرده يا به تصرف او داده باشد و بعد براى استفاده از

منافع آن به تصرف واهبه داده شده باشد هبه صحيح است و فرض مذكور در سؤال
كه

خيال مىكرده ارزش ملك زياد نيست نيز موجب بطالن آن نمىشود و عمل به وعده
پدر

از مال صغار جايز نيست ولى كبار ورثه اگر به وعده او عمل كنند مستحسن و
راجح است.

س ٣٣٥ - در هبه معوضه اگر اقباض از يك طرف حاصل شود آيا هبه الزم
مىشود يا خير؟

ج - در هبه مشروطه به عوض با قبض يك طرف لزوم حاصل نمىشود.
س ٣٣٦ - آيا به موت يكى از طرفين قبل از اقباض ديگرى هبه معوضه

باطل مىشود يا نه؟
ج - به موت يكى از واهب يا موهوب له هبه مقبوضه الزم مىشود.

س ٣٣٧ - اگر مالى به يتيم هبه شود و قيم بچه آن را قبض كند آيا هبه
حاصل مىشود يا نه؟
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ج - بلى با قبض يا اذن ولى هبه حاصل مىشود.
س ٣٣٨ - مىفرمائيد در هبه قبض الزم است آيا در صورتى كه شيئ موهوب

در دست موهوب له باشد احتياج به قبض جديد دارد يا خير
ج - در فرض سؤال قبص جديد الزم نيست.

س ٣٣٩ - هر گاه ولى صغير مانند پدر و جد، چيزى را كه در دست خودش
هست به صغير ببخشد آيا احتياج به قبض دارد يا خير.

ج - محتاج به قبض جديد نيست و احتياط اينها است كه ولى بعد از هبه، قصد
قبض از طرف صغير بنمايد.

س ٣٤٠ - هر گاه غير ولى چيزى را به صغير هبه كند آيا قبض الزم است يا خير
ج - قبض الزم است و بايد ولى از جانب صغير قبض كند

س ٣٤١ - كيفيت قبض در هبه را بيان فرمائيد.
ج - قبض در هبه مانند قبض در بيع است كه در غير منقول مثل خانه

و مغازه و باغ و نظائر اينها به اين است كه واهب رفع يد از آنها كند و منافيات
تصرف را بر طرف سازد و به موهوب له اذن در تصرف بدهد بطورى كه تحت

استيالء
او قرار گيرد و در منقول به اين نحو است كه موهوب له استقالل و استيالء پيدا

كند بر چيزى كه بخشيده شده به اين كه در دستش قرار گيرد يا به منزله گرفتن و
استيالء با دست باشد مثل اين كه واهب عين موهوبه را در دامن يا جيب موهوب

له بگذارد.
س ٣٤٢ - آيا هبه چيزى كه مشاع است صحيح است يا خير.

ج - بلى صحيح است چون قبض آن امكان دارد ولو به اين كه موهوب له
مجموع را با اجازه شريك قبض كند يا شريك را در قبض حصه موهوبه از جانب
خود وكيل نمايد بلكه ظاهر اين است كه اگر موهوب له بدون اجازه شريك هم

مجموع را بگيرد قبضى كه شرط صحت هبه است محقق شده اگر چه موهوب له
نسبت به حصه شريك غاصب است.
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س ٣٤٣ - زيد تمام امالك خود را به يك نفر از فرزندان خود هبه نموده و در
ضمن فرزندان ديگر هم كبيرا و صغيرا موجود بودهاند ولى فرزند بى اطالع

بوده كه پدر در حياط خود امالك را به او بخشيده تا اين كه فرزند به سن ١٨ و ٢٠
سال

مىرسد هنوز از هبه پدر اطالع نداشته و پدر هم همان امالك هبه شده به پسر را
به ديگران مىفروشد و بعد از فروش - پسر اطالع حاصل مىكند كه پدرش همان

امالكى كه به او هبه نموده بود به فروش رسانده و تازه مىفهمد تمامى امالك را پدر
به او

هبه نموده بود و او نمىدانسته و تاريخ هبه در سال ١٣٦١ قمرى و تاريخ قبالههاى
فروش پدر به ديگرى در سالهاى بعد مىباشد خواهشمند است نظر مبارك را در اين

مسألة
مرقوم فرمائيد كه با هبه نمودن امالك مزبور به فرزند، مجوز شرعى براى فروش

داشته يا نه.
ج - در صحت و تأثير هبه قبض و قبول شرط است پس اگر در حال وقوع

هبه پسر صغير بوده يعنى پانزده سال نداشته و پدر والية از او قبض و قبول نموده
اين هبه صحيح و الزم و معامالت پدر باطل است مگر به امضاء پسر و اگر پانزده

سال
داشته و هبه اشرا قبول ننموده و يا قبض نكرده معامالت پدر صحيح است و هبه

صحيح نيست و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم است.
س ٣٤٤ - شخصى يك جفت قاليچه معين را به يكى از فرزندانش بخشيده

بعدا خودش آنها را فروخته حكمش چيست.
ج - در فرض سؤال كه هبه به ذى رحم بوده اگر بعد از قبض فروخته

چون واهب حق رجوع به عين موهوبه نداشته بيع او فضولى است و محتاج
به امضاء موهوب له است.

س ٣٤٥ - شخصى مقدارى از ملك خود را به يكى از دخترانش بخشيده ولى
به تصرف دختر نداده و فوت شده آيا آن ملك مال دختر است يا ساير ورثه هم

شركت دارند.
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ج - با فرض آن كه قبض نداده هبه باطل است و همه ورثه از آن ارث مىبرند.
س ٣٤٦ - زنى در حال صحت و تندرستى و كمال عقل اموال خود را هبه

شرعى نموده به عمويش و پس از گذشتن يك سال مثال، زن مذكوره مريضه شد و
در حال

مرض موت همان اموال را هبه نمود به برادر پدريش در اين صورت خللى در هبه
اولى

وارد مىشود يا نه.
ج - در فرض مسأله در صورتى كه در هبه اول عين موهوبه به قبض متهب

داده شده هبه صحيح و الزم است و براى هبه دوم موردى باقى نمانده و اگر در هبه
اول به قبض نداده و هبه دوم را به قبض داده هبه اول صحيح نبوده و هبه دوم صحيح
است و اگر در هبه دوم هم به قبض متهب داده نشده عين موهوبه بايد بين همه ورثه

تقسيم شود.
س ٣٤٧ - آيا در قبض عين موهوبه فوريت شرط است يا خير.

ج - فوريت شرط نيست و جايز است بين هبه و قبض موهوب فاصله بسيار
باشد لكن انتقال عين موهوبه، به موهوب له از حين قبض حاصل مىشود پس

اگر چيزى كه بخشيده شده نما آتى داشته باشد آنچه كه قبل از قبض بوده مال
واهب است.

(موارد جواز رجوع در هبه و عدم جواز آن)
س ٣٤٨ - شخصى امالك خود را به اوالد خود هبه مىكند و خيار فسخ براى

خود قرار مىدهد آيا صحيح است يا خير.
ج - جعل خيار فسخ در هبه بذى رحم جائز نيست و شرط خالف شرع

است.
س ٣٤٩ - آيا در هبه معوضه تا عين باقى است واهب مىتواند رجوع كند

يا خير.
ج - نمىتواند و در اين حكم تفاوتى نيست بين اين كه در خود هبه شرط عوض

(١٣٣)



شده باشد يا اين كه هبه مطلق بوده و موهوب له به منظور احسان، چيزى را بعنوان
عوض

به واهب داده باشد.
س ٣٥٠ - آيا در هبه زوج به زوجه و بالعكس به ابقاء عين رجوع در هبه جائز

است يا خير.
ج - چنانچه قبض واقع شده باشد اقوى عدم جواز رجوع است.

س ٣٥١ - جهيزيه دختر كه پدر يا مادر به او دادهاند مثل ساير تر كه او است
و شوهر از آن جهيزيه هم ارث مىبرد يا نه.

ج - جهيزيه كه به دختر داده مىشود ظهور در هبه دارد و در اين صورت مثل
ساير تركه او مىباشد و به ورثه او مىرسد بلى اگر معلوم باشد كه پدر آن را هبه نكرده

به ملكيت او باقى است.
س ٣٥٢ - هر گاه واهب در هبه اش شرط عوض كند و موهوب له قبول

نمايد و قبض هم واقع شود پس از آن موهوب له عوض را ندهد حكمش چيست.
ج - در فرض سؤال دفع عوض بر موهوب له واجب است پس اگر عوض

را داد هبه اولى الزم مىشود و اگر نداد واهب حق رجوع دارد.
س ٣٥٣ - شخصى مال خودش را بذى رحم هبه نموده و بعض آن را تسليم

كرده آيا نسبت به مقدار تسليم نشده مىتواند رجوع كند يا خير؟
ج - بلى در آنچه تسليم نكرده مىتواند رجوع كند.

س ٣٥٤ - در هبه غير معوضه كه به ذى رحم نبوده و بين زوج و زوجه هم نبوده
لكن واهب قربة الى الله هبه نموده و قبض هم حاصل شده چنانچه عين موهوبه

باقى باشد واهب حق رجوع دارد يا خير.
ج - در فرض سؤال واهب نمىتواند رجوع كند.

س ٣٥٥ - معلوم است كه در هبه هر گاه عين موهوبه تلف شود واهب حق
رجوع ندارد حال اگر موهوب له عين را فروخته يا به ديگرى بخشيده باشد چطور
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و حكم موردى كه عين موهوبه تغيير كرده باشد چيست.
ج - تصرف ناقل مانند بيع و هبه ملحق به تلف است و تغيير اگر به نحوى

باشد كه صدق كند شيئ موهوب بعينه باقى نمانده مثل گندم كه آرد شده باشد
يا آرد كه نان شده يا پارچه كه رنگ شده ونحو اينها به حكم تلف است ولى اگر
تغييرى باشد كه صدق كند موهوب بر جاى مانده مانند لباس كه موهوب له آن را

پوشيده باشد يا حيوان كه سوار بر آن شده يا به آن علف و آب داده واهب حق
رجوع دارد.

س ٣٥٦ - هر گاه موهوب له عوض هبه را به واهب بدهد آيا الزم است
واهب قبول كند يا خير و چنانچه قبول كرد آيا هبه الزم مىشود و ديگر واهب

نمىتواند به آنچه بخشيده رجوع كند يا خير و هم چنين موهوب له مىتواند به آنچه
كه بعنوان عوض داده رجوع نمايد يا خير.

ج - بر واهب قبول عوض هبه واجب نيست ولى اگر قبول كرد هبه الزم
مىشود و نمىتواند به آنچه بخشيده رجوع نمايد ولى عدم جواز رجوع موهوب

له به آنچه كه بعنوان عوض داده مورد اشكال است.
س ٣٥٧ - در موردى كه واهب حق رجوع دارد هر گاه رجوع كند در حالى كه

براى عين موهوبه نماء منفصلى مانند ميوه و حمل وولد و شير در پستان بعد از
عقد هبه و قبض، حادث شده باشد اين نماآت متعلق به كيست و اگر عين موهوبه

حيوان بوده و چاق شده حكمش چيست.
ج - نماآت منفصله مال موهوب له است و به واهب بر نمىگردد و واهب

فقط عين موهوبه را مىتواند پس بگيرد و در موردى كه حيوان موهوب چاق شده
واهب حق رجوع ندارد مگر اين كه چاقى بسيار كم باشد.

س ٣٥٨ - در مورد هبه به غير ذى رحم و غير معوضه هر گاه واهب بعد از
اين كه عين موهوبه را به قبض داده از دنيا برود چنانچه عين باقى باشد آيا ورثه او
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حق رجوع به عين دارند يا اين كه هبه الزم مىشود و نيز در فرض مذكور اگر
موهوب

له از دنيا برود آيا واهب حق رجوع دارد يا نه.
ج - در فرض سؤال هبه الزم مىشود و چنانچه واهب از دنيا برود ورثه او

حق رجوع به موهوب را ندارند و اگر موهوب له از دنيا برود عين موهوبه به وراث
او منتقل مىشود و واهب حق رجوع ندارد

(جواز رجوع در هبه در صورت بقاء عين موهوبه)
س ٣٥٩ - شخصى هبه غير معوضه به غير ذى رحم كرده و عين موهوبه باقى

است مىتواند هبه را بهم بزند و عين را بر گرداند يا نه.
ج - اگر غير ذى رحم باشد و هبه بين زوج و زوجه نباشد مىتواند به عين موهوبه

رجوع كند.
س ٣٦٠ - شخصى چند سال قبل اموال خودش را به يك نفر هبه نموده چون

اوالد نداشت و هيچ گونه شرطى در محضر ننموده و در غير محضر هم قيدى و
شرطى

ذكر نكرده بعد از چند سال ديگر به موهوب له دستور داد اموال مرا كه به شما دادم
خرج حمام محل نمائيد و پس از چندى فوت كرد، حاليه تكليف چيست.
ج - در فرض مسأله اگر بعنوان هبه ملك مزبور را منتقل كرده چون تا عين

موهوبه باقى است واهب مىتواند رجوع كند، بعيد نيست اين كه گفته به مصرف
حمام برسانند رجوع باشد و اگر وارث دارد احوط آنست با اذن ورثه به مصرف
حمام برسانند بلى اگر موهوب له ذى رحم بوده بعد از قبض رجوع اثرى ندارد.

(مسائل متفرقه هبه)
س ٣٦١ - شخصى فوت نموده و براى زوجهاش در حال حيات خود لباس

خريده اگر انسان نداند كه ميت تمليك به زوجه كرده يا نه آيا آن لباسها را بايد
به زن داد يا اينكه جزء اصل مال است و هم چنين لباسهاى نو زن كه تا به حال

نپوشيده
چه حكمى دارد.

(١٣٦)



ج - آنچه را معلوم است كه به زن خود بخشيده مال زن است و آنچه را كه
معلوم نباشد به زن بخشيده جزء تركه ميت است وكما فرض الله تقسيم مىشود و

فرقى
بين لباس پوشيده و نپوشيده نيست.

س ٣٦٢ - زنى باغى را مادام الحيوة مسلوب المنفعه به پسر خود هبه نموده
و پسر فوت كرده آيا اشجار غير مثمره كه در آن باغ وجود داشته و بعدا قطع
گرديده و فروخته شده جزء عوائد ملك محسوب و متعلق به مادر است يا عين

محسوب
مىشود كه متعلق به وراث موهوب له باشد.

ج - با فرض آن كه باغ مشجر را مسلوب المنفعة مادام الحيوة هبه كرده ظاهر
آنست كه اشجار نيز ملك موهب له است.

س ٣٦٣ - آيا هبه نمودن در مرض موت صحيح است يا خير.
ج - اقوى صحت است هر چند زائد بر ثلث باشد.

س ٣٦٤ - آيا هبه منافع و هبه دين صحيح است يا خير.
ج - شرط است در موهوب كه عين باشد بنابر اين هبه منافع صحيح نيست

و اما دين پس اگر به خود مديون هبه شود صحيح است و فايده اش ابراء ذمه مديون
است و احوط اين است كه مديون قبول كند اگر چه در ابراء بدون هبه اقوى عدم

اعتبار قبول است ولى هبه دين به غير مديون صحيح نيست.
س ٣٦٥ - مراد از هبه معوضه چيست.

ج - هبه معوضه هبهاى است كه در آن شرط عوض شده باشد اگر چه موهوب
له بعد از هبه عوضى ندهد و هم چنين هبهاى كه موهوب له عوض آن چيزى بدهد

اگر چه در هبه شرط عوض نشده باشد.
س ٣٦٦ - هر گاه در هبه شرط عوض شود ولى عوض تعيين نشود وظيفه

موهوب له چيست.
ج - در فرض سؤال چنانچه واهب و آنكه به او هبه شده اتفاق بر مقدار معينى

بكنند موهوب له الزم است همان مقدار متفق عليه را بدهد و اگر اتفاق نكنند واجب

(١٣٧)



است موهوب له به مقدار عين موهوبه مثل يا قيمت آن را بعنوان عوض بدهد
س ٣٦٧ - آيا در هبهاى كه در آن شرط عوض شده الزم است كه موهوب

له متقابال چيزى را به واهب هبه كند يا اينكه منظور شرط شدن عوض است اگر چه
عوض عنوان هبه نداشته باشد

ج - منظور اشتراط عوض است اگر چه عوض، صلح مال يا حقى باشد پس
اگر واهب شرط كند كه موهوب له مالى يا حقى را به او صلح كند صحيح است
و چنانچه بر طبق شرط، مال يا حقى را بعنوان عوض به واهب صلح نمود و او هم

قبول
كرد، هبه معوضه است و واهب حق رجوع ندارد و همچنين است اگر واهب

شرط كند كه موهوب له بعنوان عوض، حقى را كه بر ذمه او دارد ابراء كند يا كارى
براى او انجام دهد كه در اين صورت وقتى موهوب له ذمه واهب را از آن حق ابراء
كرد يا آن كار را براى او انجام داد هبه معوضه واقع شده و واهب حق رجوع ندارد

س ٣٦٨ - رجوع در هبه به چه نحو محقق مىشود.
ج - رجوع يا به قول است مثل اين كه بگويد رجوع كردم و يا به فعل مثل اينكه
آنچه را بخشيده از دست موهوب له بگيرد يا آن را بفروشد يا اجاره دهد يا رهن

بگذارد
در صورتى كه اين كارها را به قصد رجوع انجام دهد.

س ٣٦٩ - آيا در موقع رجوع در هبه الزم است موهوب له مطلع باشد
يا الزم نيست.

ج - اطالع موهوب له الزم نيست و همين كه انشاء رجوع كند هر چند بى اطالع
او باشد صحيح است.

(١٣٨)



(مسائل نكاح)
(صيغه عقد ازدواج)

س ٣٧٠ - كسى كه با زنى كر و الل روى رضا و رغبت هم بستر شود و آن
زن پسرى به دنيا بياورد آيا آن پسر حالل زاده است يا خير و آيا آن پسر به خواهر

و مادرش محرم است يا نه.
ج - اگر به اشاره عقد كرده باشند حالل زاده است و اگر بدون عقد باشد

زنا است و فرزند از طرف پدر ولد الزنا است ولى از طرف مادر على الظاهر نظير
ولد شبهه است وارث و محرميت نسبت به مادر ثابت است.

س ٣٧١ - صيغه عقد غير دائم را به اين نحو مىتوان گفت مثال با اين مقدار
پول قبول مىكنى مدت يك ساعت زن من بشوى و زن بگويد بلى من قبول مىكنم

و اگر راضى نباشد بگويد نه قبول نمىكنم و هم چنين زن صيغه را بعد از آنكه موعد
مفارقت بين او و شوهر قبلى او رسيده اگر حامله باشد مىتوان صيغه كرد يا نه

وايضا زن صيغه بعد از آن كه از شوهر قبلى خود جدا شد اگر حامله باشد يا خون
حيض و نفاس و غيره به بيند يا نبيند يا حامله نباشد بايد عده نگهدارد يا نه؟

ج - كافى نيست بلى اگر زن بگويد من خودم را زن تو گردانيدم
در اين مدت معلومه به اين پول معلوم و مرد قبول كند كافى است و در مورد

سؤال دوم خود شوهر اگر بخواهد ثانيا او را عقد كند مانعى ندارد و لكن زن غير
يائسه تا عده اش تمام نشود ازدواج او با غير حرام و باطل است وعده صيغه اگر

(١٣٩)



زنى باشد كه حيض مىبيند دو حيض است و اگر در سن يأس نيست ولى
حيض نمىبيند عده او چهل و پنج روز است وعده حامله به وضع حمل تمام

مىشود.
س ٣٧٢ - در عقد نكاح طرف ايجاب زن است يا مرد؟

ج - طرف ايجاب زن يا وكيل زن است.
س ٣٧٢ - در رساله عمليه هست كه در عقد نكاح ايجاب و قبول الزم است

بفرمائيد آيا شرط است كه لفظ قبول با عبارت ايجاب مطابق باشد مثال اگر موجب
بگويد (زوجت) الزم است قابل بگويد (قبلت التزويج) يا خير؟

ج - مطابقت شرط نيست پس اگر موجب بگويد (انكحت) قابل مىتواند
بگويد (قبلت التزويج) و اگر بگويد (زوجت) قابل مىتواند بگويد (قبلت النكاح)

اگر چه مطابقت احوط است.
س ٣٧٤ - ايجاب و قبول شخص الل درست است يا بايد وكيل بگيرد در

نكاح و غيره؟
ج - در فرض سؤال احتياط در صورت امكان وكيل گرفتن است.

(احكام اجراء صيغه عقد)
س ٣٧٥ - خطبه عقد ازدواجم را يك شخص محضر دار كه از طرف من

و همسرم وكيل شده بود خواند با وجودى كه در حضور خودم جارى شده و بعد از
اتمام اعالم كرد كه من خواندم ولى آهسته عقد را جارى كرد و من نشنيدم و خود

او را نمىشناختم اشكالى دارد يا نه.
ج - اگر اعالم نموده كه خوانده است قول او مسموع است و اشكالى ندارد.

س ٣٧٦ - اجرت گرفتن براى اجراى عقد دائم يا انقطاعى حالل است يا حرام.
ج - اشكالى ندارد و حالل است.

(١٤٠)



س ٣٧٧ - اگر كسى كه طرف قبول واقع مىشود اصال ادبيات عربى را
وارد نباشد و فرقى بين انشاء و اخبار نگذارد مىتواند در اجراى صيغه از طرف زوج

وكيل شود يا نه.
ج - بايد عاقد عقد را صحيح بخواند و فرق بين اخبار و انشاء را بداند.

س ٣٧٨ - در بعضى از محالت ايران مشاهده مىشود كه اهالى پايبند به عقايد
مذهبى نيستند و مسائل دينيه را بلد نيستند مثال در امر ازدواج و موضوع عقد به

تراضى
فيما بين زن و مرد اكتفا مىكنند و قبالهاى درست مىكنند و در محضر در دفترى ثبت
مىنمايند و پس از عروسى و امر زناشوئى آن وقت اگر به اهل علم و عالمى رسيدند

صيغه عقد را جارى مىكنند و اين سيره مستمره ايشان است آيا اين تراضى بين زن
و مرد ايجاد علقه زوجيت مىكند يا نه و نظير عقد معاطاتى مىشود يا نه.

ج - مجرد تراضى و معاطاة در نكاح كافى نيست عليهذا اگر زوجين جاهل
به حكم بودهاند و خيال نمودهاند كه مجرد تراضى كافى در زوجيت و جواز وطى

است اوالد آنها حكم اوالد حالل زاده را دارند و اگر مىدانستند كه ازدواج موقوف
به اجراء صيغه عقد است هر چند به لفظ فارسى باشد و بدون عقد عمل زناشوئى

انجام
دادهاند اوالد آنها حكم اوالد زنا را دارند.

س ٣٧٩ - صيغه جارى كردن جهت عقد انقطاع و يا دائم به زبان فارسى مثال
بگويد ده تومان مىدهم براى اين كه يك ساعت به عقد انقطاعى من در آئى او هم
قبول كند و يا بگويد ده هزار تومان براى شما معين كردم كه بعدها بپردازم براى

هميشه و تا عمل باقى است عيال من باشى زن هم بگويد قبول كردم اين نحو صحيح
است يا نه.

ج - صيغه عقد به نحوى كه در سؤال ذكر شده است صحيح نيست و در موردى
كه

به فارسى خوانده شود بايد همان معنى صيغه عربى را گفت از خداوند بزرگ
مسئلت دارم كه ايمان شما را حفظ نموده و توفيق و سعادت عطا فرمايد.

(١٤١)



س ٣٨٠ - شخصى با دخترى ازدواج نموده در موقع اجراى صيغه نكاح
شخصى كه وكالت از طرف دختر داشته نام حقيقى دختر را اشتباهى ذكر نموده آيا

صيغه نكاح صحيح مىباشد يا خير.
ج - در فرض سؤال اگر عاقد در حين عقد قصدش مثال دختر بزرگ فالن

شخص باشد و اسم او را اشتباها ذكر كرده عقد صحيح است و لكن اگر عاقد
قصدش خصوص آن دختر معهود بوده عقد باطل است.

س ٣٨١ - عقد كافر از نظر اسالم چه صورت دارد و نظير عقدهاى مسلمانها
خوانده مىشود يا نه و كافر ذمى مىتواند با دختر مسلمان ازدواج كند يا خير.

ج - مرد مسلمان مىتواند زن اهل ذمه را متعه نمايد ودائم را بنا بر احتياط
نمىتواند و صيغه متعه او همان صيغه متعه زن مسلمان است و زن مسلمان جايز نيست

با كافر ازدواج كند نه متعه و نه دائم و اگر ازدواج كند باطل و به كافر زنا داده
است و مرد كافر اگر مايل به ازدواج با مسلمان است بايد مسلمان شود.

س ٣٨٢ - كسى كه قرآن مىتواند بخواند ولى از نظر مخارج و لهجه خوب
نيست مىتواند صيغه نكاح دائم و غير دائم را جارى كند يا نه.

ج - بلى همين قدر كه عرفا گفته شود صيغه را خواند و حروف را به يكديگر
به نحوى كه معنى را تغيير دهد تبديل نكند كافى است و الزم است قصد انشاء كند

و
عارف به معنى جمله تفصيال باشد.

س ٣٨٣ - صيغه عقد دائم و غير دائم را به زبان غير عربى مثل انگليسى مىشود
خواند يا نه.

ج - اگر ياد گرفتن زبان عربى در موقع حاجت به عقد ميسر نباشد به زبان
انگليسى يا فارسى يا به زبان ديگر هم كه صيغه را به قصد انشاء بخواند كافى است

و بلكه
بعيد نيست كه مطلقا به زبان غير عربى جايز باشد.

س ٣٨٤ - اگر كسى به ادبيات عربى وارد نبوده عقد خوانده و قصد انشاء
را مىدانسته و معنى تحت اللفظى ايجاب و قبول را هم مىدانسته ولى در خواندن

(١٤٢)



عبارات عقد اشتباهات ادبى داشته عقدهاى خوانده شده اين شخص صحيح است يا
نه

ج - اگر غلط و اشتباه به نحوى نبوده كه مضر به افاده معنى باشد و همان معنائى
كه

انشاء مىشود از آن استظهار و استفاده شود نه معناى ديگر ظاهرا در صحت عقد
كافى است و محتاج به تجديد نيست.

(عقد انقطاعى)
س ٣٨٥ - متعه كردن زنهائى كه عده نگهدار نيستند و دائما متعه كسى مىشوند

ولى فاحشه هم نيستند چه صورت دارد و اگر كسى جاهل به حال اين زن باشد و يا
شك

داشته باشد تكليفش چيست.
ج - اگر زن بگويد شوهر ندارم يا بگويد در عده نيستم حرف او قبول است

مگر در صورتى كه علم بر خالف آن باشد.
س ٣٨٦ - بنده در تهران مشغول تحصيل در هنرستان هستم و شهوت جنسى مرا
اذيت مىكند و زنان متعه در تهران يافت نمىشوند و زنان فاحشه كه در هر ساعت

در اختيار چند نفر قرار مىگيرند هستند در اين صورت مىشود اين گونه زنان را
صيغه كرد جهت اطفاء شهوت يا نه.

ج - اگر چه عقد نمودن زن زانيه صحيح است و لكن احتياط الزم ترك
عقد زنهاى مشهوره به زنا است.

س ٣٨٧ - دختر صغيره را جهت حصول محرميت با مادرش مىشود صيغه
كرد يا نه.

ج - با اذن پدر يا جد پدرى و رعايت مصلحت او جايز است.
س ٣٨٨ - كسى زنى را متعه كرده ولى اجرت قرار نداده و شخصى هم كه مجرى

صيغه بوده متوجه نشده كه بدون اجرت عقد را جارى كرده و بعد از عقد مزبور
امر زنا شوئى هم انجام شده در اين صورت عقد صحيح است يا باطل و بايد عده

نگهدارد يا نه و اگر شخصى كه او را متعه نموده مجددا بخواهد به نكاح دائم او را
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بگيرد بايد عده نگه بدارد يا الزم نيست.
ج - در فرض مسأله عقد باطل است و اگر با جهل به مسأله دخول واقع شده

وطى به شبهه است وعده دارد و لكن براى خود واطى به شبهه عده ندارد و مىتواند
او را

به عقد خود در آورد.
س ٣٨٩ - زنى به زيد اجازه داده كه او را به عقد دائمى در آورد وزيد آن

زن را به عقد انقطاعى به مدت پنج سال و يا ده سال صيغه كرد و به آن زن هم تذكر
نداد و چند اوالد هم از ايشان به دنيا آمد و پس از مدتى به زن مزبوره گوشزد كرد

كه من تو را به عقد انقطاع در آوردم ولى زن گفت من راضى نيستم در اين صورت
اين عقد انقطاعى صحيح است يا نه و آن اوالد از پدر و مادرش ارث مىبرند يا نه

ج - عقد مرقوم صحيح نيست واوالدى كه پيدا كردهاند از پدر ارث نمىبرند
و پدر از آنها ارث نمىبرد ولى توارث بين آنها و مادرشان ثابت است و بعدا

مىتوانند عقد دائم يا منقطع بنمايند بلى اگر پدر گمان مىكرد كه اين عقد صحيح
است بين پدر و پسر هم توارث ثابت است.

س ٣٩٠ - زنى مردى را وكيل مىكند كه او را به عقد دائم به حباله نكاحش در
آورد ولى مرد او را بعنوان عقد انقطاعى تحت زوجيت خودش در مىآورد و به زن

هم اطالع نمىدهد و يك بچه هم از ايشان متولد شده حاليه شوهر فوت كرده و در
وصيت نامه اش تذكر داده كه عيال من متعه است و دائمى نيست و اگر زن از

اول به اين عقد مطلع مىشد قبول نمىكرد در اين صورت نسبت به ولد وارث او چه
حكمى هست.

ج - در فرض مذكور بعيد نيست فرزند آنها ولد شبهه باشد كه حكم ولد
حالل را دارد و از پدرش ارث مىبرد ولى زوجه از او ارث نمىبرد بلى مهر المثل

طلبكار است و بايد از تركه ميت اداء شود و اگر زوجه مدعيه باشد كه عقد دائم
شده محتاج به مرافعه شرعيه است.
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س ٣٩١ - زيد با زنى ازدواج انقطاعى به مدت طوالنى نموده حاال طرفين
مىخواهند به عقد دائمى زناشوئى نمايند، در اين صورت بذل مدت الزم است يا

بدون
آن هم مىشود به عقد دائم زناشوئى نمايند.

ج - بذل مدت الزم است.
س ٣٩٢ - متعه غير مدخوله مدتش تمام شده تا چند مرتبه مىتوان آن زن

را متعه نمود.
ج - اگر شخصى كه او را متعه كرده بخواهد متعه نمايد هر چه تكرار شود خواه

مدخوله باشد يا نباشد مانعى ندارد و اگر ديگرى بخواهد او را متعه كند آن هم
در صورتى كه دخول واقع نشود پس از انقضاء مدت يا بخشيدن آن هر كس او

را متعه كند مانعى ندارد و اگر مدخوله باشد و ديگرى بخواهد او را متعه كند عالوه
بر انقضاء مدت يا بخشيدن آن گذشتن عده نيز الزم است.

س ٣٩٣ - اگر شخصى زنى را صيغه كند و مدت را معين نكند و صيغه را
بعنوان عمرى بخواند و هيچ مدتى معلوم نشود مثال يك سال با بيشتر و يا كمتر اين

صيغه و متعه بر گشت به دائم مىشود و يا باطل است.
ج - باطل است.

س ٣٩٤ - اگر شخصى صبيه خود را كه قابل تمتع نباشد در مدت قليلى
كه در آن مدت به هيچ وجه تمتع ممكن نباشد به عقد انقطاعى در آورد آيا مادر آن

بچه محرم داماد مىشود يا خير.
ج - به نظر حقير محرم مىشود.

س ٣٩٥ - بنده با داشتن عيال و اوالد چهار سال قبل دخترى را كه به سن قانونى
و شرعى بود با اجازه پدرش و رضايت خودش با تعيين مبلغ سى هزار ريال به مدت
سى سال صيغه نموده و مدت چهار سال كه از اين جريان گذشت عيال دائمى بنده

با خبر شد و مرا مجبور به جدائى از او نمود ولى اين موضوع به ضرر بنده تمام
مىشود و عيال
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دائمى من به خيال اين كه او را به عقد دائمى در آوردهام اصرار داشت كه او را
طالق بدهم

و من هم به كسى اظهار كردم كه اگر عيال دائمى بنده است طالقش بدهد و چون
از اين موضوع كراهت داشتم به عيال دوم گفتم كه شما به صيغه من باقى هستيد
و مبلغ سى هزار ريال بابت اجرت و دو هزار تومان هم بعنوان نفقه به او پرداخت
كردم و پس از گذشتن يك هفته به او گفتم رجوع كردم مرقوم فرمائيد كه بانوى

مزبوره عيال بنده هست يا نه.
ج - در فرض سؤال صيغه محتاج به طالق نيست بلكه ببذل مدت باقيمانده

جدا مىشود و چون جمله مذكوره مشروط شده است به اين كه اگر دائمى باشد
طالق

دهيد موجب اذن در بذل نيست و زن مزبوره در زوجيت منقطعه باقى است و در
نزاع

موضوعى مرافعه شرعيه الزم است.
س ٣٩٦ - صيغه كردن زن زانيه در صورتى كه شخص نتواند از فشار شهوت

خوددارى كند چه صورت دارد.
ج - صيغه كردن زن زانيه جايز است اگر چه در مشهوره احوط ترك آن است.

س ٣٩٧ - اگر در عقد انقطاعى ذكر مدت فراموش شود آيا باطل است
و يا عقد دائمى مىشود.

ج - باطل نيست و عقد دائمى واقع مىشود.
س ٣٩٨ - اگر شوهر مدت زن متعه خود را ببخشد به شرط آن كه با شخص

معينى (زيد) ازدواج نكند آيا شرط نافذ است يا نه.
ج - چنين شرطى صحيح نيست و نفوذ ندارد.

(صيغه محرميت)
س ٣٩٩ - آيا پدر مىتواند دختر كوچك خود را براى محرم شدن مادر

آن دختر براى چند نفر هر كدام مثال پنج روز يا كمتر به عقد غير دائم عقد نمايد يا
نه
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و در اين صورت پس از انقضاء مدت مادر آن دختر براى هميشه به آن چند نفر
محرم

مىشود يا نه.
ج - مانعى ندارد و پس از عقد مادر دختر براى هميشه نسبت به آن اشخاص

محرم مىشود.
س ٤٠٠ - آيا مرد و زنى مىتوانند براى محرم شدن صيغه برادر و خواهرى

با هم بخوانند يا نه.
ج - صيغه خواهر و برادرى موجب محرميت نيست و اين نحو صيغه در شرع

مقدس اسالم وجود ندارد.
س ٤٠١ - دو نفر با هم باجناق (هم پاچه) هستند بنام حسن و حسين حاال

مىخواهند
دختر حسن را به حسين و دختر حسين را بحسن صيغه نمايند كه زن حسن به حسين

و زن حسين به حسن محرم شوند آيا محرميت حاصل مىشود يا نه.
ج - بلى محرم مىشوند ليكن بايد خاله اذن بدهد و بدون اذن خاله صحيح

نمىباشد ولى جهت عدم ابتالء به محاذير بعدى نسبت به ازدواج سائر اوالد خوب
است موضوع ياد داشت و ثبت شود.

(اختالف در دوام و انقطاع عقد ازدواج)
س ٤٠٢ - هر گاه زن و شوهر اختالف داشته باشند در اين كه عقد دائمى

بوده يا انقطاعى، شوهر مدعى است كه انقطاعى بوده و زن منكر است و ميگويد
دائمى

بوده قول كدام يك مقدم است.
ج - قول مدعى دوام كه در فرض سؤال زن است مقدم مىباشد.

س ٤٠٣ - زيد زنى داشته كه عقد دائم بوده و طالق گفته سپس اقارب
و بستگان زن و شوهر بين آنها اصالح نموده و مجددا در مقام ادامه زندگى بر آمده

ولى فعال مدركى در دست نيست كه آيا اين زن را عقد دائم كرده يا صيغه و زن
اظهار

مىكند كه من مطمئن به عقد دائمم ولى شوهر مىگويد من نمىدانم مجددا عقد كردهام
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يا صيغه در اين صورت تكليف اين زن و شوهر از نظر ارث چطور است.
ج - در مورد سؤال عقد محكوم به دوام است و ممكن است احتياطا او را

طالق دهد و بعد او را به قصد انقطاع در آورد و در اين صورت ارث نمىبرد و يا
مدت را

ببخشد و بعد او را به عقد دائم در آورد و در اين صورت ارث مىبرد.
س ٤٠٤ - در صورتى كه زن و مردى در نوع ازدواج خودشان اختالف داشته باشند

زن ميگويد ازدواج دائمى نمودهام و مرد مىگويد ازدواج انقطاعى بوده است
دليل وبينه هم ندارند قول كدام مقدم مىباشد.

ج - در فرض سؤال عقد محكوم به دوام است مگر آن كه خالف آن شرعا
ثابت شود.

س ٤٠٥ - شخصى فوت شده و داراى دو همسر بوده يكى دائمى و ديگرى
را متوفى در وصيتنامه با خط خود نوشته كه انقطاعى است ولى زوجه قباله عادى

به خط خود متوفى در ست دارد كه دائمى است و تاريخ قباله قبل از وصيتنامه مىباشد
و هر دو تأييد شده است وبينه بر آن خط گواهى دارد چون اين امر در داد گاه
مورد ترافع است آيا جمع داللتى كه بگوئيم زوجه را طالق داده و بعد از تمام

شدن عده طالق او را عقد انقطاعى نموده صحيح است يا خير.
ج - در فرض مسأله اقوى آن است كه قول مدعى دوام مطابق اصل است

و مشهور نيز همين است چه نزاع بين زوجتين باشد چه بين ورثه آنها و مدعى
انقطاع بايد بينه اقامه كند و اگر بينه نداشته باشد مىتواند مدعى دوام را قسم بدهد

و با قسم خوردن حكم به دوام مىشود و اگر قسم را به مدعى انقطاعى رد نمايد در
صورت

قسم خوردن حكم بر له او و در صورت نكول حكم بر عليه او مىشود و چنانچه
مدعى

دوام اظهار بى اطالعى كند مدعى انقطاع حق قسم نفى العلم بر او دارد و اين دو
خط

اگر هيچ يك موجب علم نباشد اعتبارى به آنها نيست و حجيت شرعيه ندارند.
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(عقد اكراهى)
س ٤٠٦ - دخترى مىگويد كه از من سؤال شد كه آيا حاضر براى ازدواج

با اين پسر هستى يا نه جوابى ندادم چون نمىخواستم با او ازدواج كنم ولى پدر و
مادرم

بر من فشار آوردند و من فقط زبانى قبول كردم آيا اين عقد درست است يا نه.
ج - در فرض سؤال اگر دختر به جهت اكراه پدر يا مادر اذن عقد را داده صحت

و نفوذ عقد موقوف بر امضا آن بعد از ارتفاع اكراه است و اگر اكراهى كه
موضوع حكم شرعى است در بين نبوده فقط اصرار پدر و مادر باعث اجازه عقد

بوده عقد صحيح است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم است.
س ٤٠٧ - زنى كه صيغه مىشود اگر دختر باكره باشد و در عين حال از ترس

ديگرى اقدام به اين عمل نموده باشد اين صيغه صحيح است يا نه.
ج - اگر مكره بوده اثر ندارد مگر آن كه بعد از رفع اكراه راضى شود.

(اولياء عقد)
س ٤٠٨ - اگر ولى صغير زنى را به ازدواج صغير در آورد و او راضى به

ازدواج با آن زن نباشد و به او تحميل نمايند و در سنينى نباشد كه تشخيص و تميز
بدهد كه چگونه زنى براى او انتخاب نمودهاند و نيز به او مهلت تشخيص نداده

باشند
اين ازدواج چه صورت دارد.

ج - از قضيه شخصيه اطالع ندارم بطور كلى اگر پسر صغير بوده و ولى
شرعى او براى او زوجه اختيار كرده با رعايت مصلحت صغير وقتى پسر كبير شود

نمىتواند عقد ازدواج را رد كند بلى اگر بخواهد طالق بدهد مانع ندارد و اگر
كبير بوده و بدون رضايت او براى او زن عقد كرده عقد بدون رضايت او صحيح

نيست و در هر حال امر طالق با مرد است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم
است
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س ٤٠٩ - اينجانب به سن ازدواج رسيدهام و حال مىخواهم همسرى انتخاب
كنم ولى والدينم مىگويند بايد يكى از بستگان ما را بعنوان همسرى انتخاب نمائى

مانند
دختر دائى و دختر عمه و دختر عمو يا بستگان ديگر ولى من دوست ندارم كه با

بستگان
خود وصلت نمايم در اين صورت اگر به حرف پدر و مادرم نباشم عصيان كردهام يا

نه.
ج - اگر كراهت از ازدواج يكى از اقوام به حدى نيست كه موجب جدائى

شود اطاعت پدر و مادر را بنمائيد كه در اطاعت آنها آثار خوبى است عالوه
صله رحم نيز مىباشد و اگر كراهت شديد است كه خطر جدائى در آن مىباشد با

غير آنها مواصلت نمائيد مانعى ندارد.
س ٤١٠ - دختر بچه صغيرهاى كه غير مادر و پسر خاله كسى ندارد واليت

اين طفل بر عهده چه كسى است.
ج - در فرض سؤال اگر پدر يا جد پدرى قيم براى آن صغيره تعيين نكردهاند

ولى شرعى او مجتهد جامع الشرائط است يا كسى كه مجتهد او را قيم نموده باشد.
س ٤١١ - آيا با بودن پدر جد هم واليت دارد يا خير.

ج - بلى واليت جد مشروط به موت پدر نيست و هر دو به نحو استقالل واليت
دارند و هر يك فوت نمود واليت مختص به ديگرى مىشود و هر كدام از آنها براى

صغير يا صغيره مثال تزويج نمود ديگرى حق به هم زدن آن را ندارد.
س ٤١٢ - هر گاه عقد نمودن صغيره مفسده داشته باشد آيا باز هم پدر يا جد

واليت بر او دارند و مىتوانند او را به عقد كسى در آورند يا خير.
ج - صحت عقد و نفوذ آن مشروط به عدم مفسده است و چنانچه مفسده داشته
باشد عقد فضولى است و صحت عقد موقوف بر اين است كه صغيره بعد از بلوغ

آن را اجازه نمايد.
س ٤١٣ - هر گاه پدر يا جد براى صغير و صغيره وصى يعنى قيم تعيين نمايد

آيا قيم مىتواند براى آنها تزويج كند يا خير.
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ج - بنا بر احتياط نمىتواند هر چند موصى تصريح به نكاح هم نموده باشد.
س ٤١٤ - آيا در صورت فقد پدر و جد حاكم شرع واليت بر صغير و صغيره

در امر نكاح دارد يا خير.
ج - در مورد سؤال حاكم شرع واليت ندارد بلى هرگاه حاجت و ضرورت

و مصلحت الزمة المراعاة مقتضى نكاح باشد بطورى كه بر ترك آن مفسده الزم
التحرز مترتب شود حاكم شرع در چنين موردى از باب حسبه واليت بر نكاح صغير

و صغيره دارد.
س ٤١٥ - اگر ولى صغير به كسى اجازه داده بود كه دخترى را به آن صغير

تزويج كند آيا بعد از موت ولى مىتواند اين ازدواج را واقع سازد.
ج - به موت ولى وكالت باطل مىشود پس تزويج آن بعد از موت ولى

صحيح نيست.
س ٤١٦ - شنيده شده است كه حضرتعالى در مباحثه تان اين مسئله را عنوان
كردهايد كه در مورد ازدواج موقت الزم نيست دختر از پدر خود اجازه بگيرد

حال اگر دخترى به حد رشد كافى رسيده و در حدود ٢٧ سال سن داشته باشد و
در حالى كه

احتياج به شوهر داشته زمينه براى ازدواج دائم او فراهم نشده باشد آيا مىتواند بدون
اذن ولى اقدام به ازدواج موقت بنمايد يا نه و اصوال مسألهاى كه در درس بيان

مىفرمائيد مىتواند مالك فتوائى يك فرد قرار بگيرد.
ج - فتاوى حقير در رساله عمليه مرقوم است و آنچه در رساله نباشد شفاها

و يا كتبا بپرسيد تا جواب داده شود و در درس مطالب مختلفى بيان مىشود كه
بدست آوردن فتوى از آنها براى همه كس مقدور نيست به هر حال احتياط اين است

كه
در ازدواج دختر باكره چه موقت چه دائم از پدر اذن حاصل شود لكن اگر دختر
بالغه و رشيده بدون اجازه پدر ازدواج نموده صحيح است و در صورتى كه زوج

كفو باشد چه در دائم، چه در منقطع و پدر امتناع نمايد اذن او ساقط است.
س ٤١٧ - جد أبى نوه خود را بدون اذن پدر در حالى كه بالغه نبوده با يك
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پسر نا بالغ تزويج نمود اما بعد از بالغ شدن دختر و جدش هيچ كدام راضى به آن
تزويج

نيستند و نيز پسر حاضر به طالق نباشد حاكم شرع يه او كيل او مىتواند طالق بدهد
يا نه.

ج - در فرض سؤال اگر تزويج صغيره در حين عقد مفسدهاى نداشته و ساير
شرائط صحت نيز موجود بوده است عقد جد نافذ است و عدم رضايت آنها بعد از

عقد مضر به صحت آن نيست و اگر بخواهند از يكديگر جدا شوند الزم است زوج
را راضى نمايند تا طالق دهد.

س ٤١٨ - پسرى است كه سن او كمتر از پانزده سال است دختر ١٩
سالهاى را جهت اين پسر عقد كردهاند و خود اين پسر در حضور پدر خودش قبول

خوانده است آيا اين عقد صحيح است يا نه.
ج - اگر عالئم ديگر بلوغ در پسر نبوده بايد مراعات احتياط بشود به اين

نحو كه يا عقد را ولى بخواند و يا صبر كند تا پسر بالغ شود و خودش يا عقد را
تجديد كند يا طالق بدهد.

س ٤١٩ - آيا برادر و مادر واليت بر صغير و مجنون دارند يا خير.
ج - واليت بر صغير و صغيره و مجنونى كه جنون او متصل به بلوغ باشد

مخصوص پدر و جد پدرى است و برادر و عمو و دائى و مادر هيچ يك واليت
ندارند

و جد مادرى هم واليت ندارد هر چند از طرف مادر پدر باشد يعنى مثال پدر
مادر پدر باشد و اما نسبت به مجنونى كه جنون او متصل به بلوغ نباشد اقوى واليت

حاكم شرع است هر چند احتياط آن است كه از پدر يا جد پدرى نيز اذن گرفته
شود.

(عقد فضولى)
س ٤٢٠ - آيا در عقد نكاح فضوليت جارى است كه با اجازه درست شود

يا خير.
ج - بلى هر گاه نكاح فضولى واقع شود با اجازه صحيح مىشود.
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س ٤٢١ - در عقد فضولى كه محتاج به اجازه است آيا اجازه بايد فورى باشد
يعنى بدون فاصله پس از عقد يا خير.

ج - الزم نيست پس اگر اجازه با فاصله شدن زمان طوالنى بعد از عقد هم
حاصل شود صحيح است چه تأخير اجازه از جهت جهل به وقوع عقد يا به خاطر

فكر و مشورت كردن باشد.
س ٤٢٢ - آيا در اجازه نمودن عقد فضولى لفظ خاصى الزم است يا خير

مثل اين كه بگويد به عقدى كه خوانده شده راضى هستم.
ج - الزم نيست و هر لفظى كه داللت بر انشاء رضايت به عقد فضولى نمايد

كافى است بلكه فعلى هم كه داللت بر انشاء رضايت نمايد كفايت مىكند.
س ٤٢٣ - آيا در عقد فضولى قصد فضوليت و التفات به آن معتبر است

يا خير.
ج - الزم نيست و ميزان در فضولى بودن عقد صدور آن است به حسب واقع

از غير كسى كه اختيار عقد با او است پس اگر كسى خيال كند ولى يا وكيل است
و عقد را واقع سازد و بعد كشف خالف شود عقد فضولى است و با اجازه صحيح

مىشود.
س ٤٢٤ - هر گاه مرد يا زن عقد فضولى را رد نمايد و پس از رد اجازه كند

يا اول اجازه كند بعد رد نمايد حكمش چيست.
ج - رد بعد از اجازه و هم چنين اجازه بعد از رد بال اثر است يعنى با اجازه

عقد الزم مىشود و با رد فسخ مىگردد و در اين جهت تفاوتى نمىكند كه اجازه قبل از
رد يا رد قبل از اجازه از خود معقود له واقع شود يا از ولى او بنابر اين اگر مثال

شخصى
صغيرهاى را بنحو فضولى براى كسى عقد كند و ولى صغيره اين عقد را اجازه كند
پس از اين كه صغيره كبيره شد حق رد عقد را ندارد و اگر ولى عقد مذكور را رد

كند صغيره پس از بلوغ حق اجازه ندارد.
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س ٤٢٥ - هر گاه شخصى بنحو فضولى زنى را به عقد مردى در آورد و خود
آن زن با مرد ديگرى ازدواج نمايد حكمش چيست.

ج - تزويج خود زن صحيح است و محلى براى اجازه عقد اولى باقى نمىماند
س ٤٢٦ - هر گاه شخصى بنحو فضولى زنى را به عقد مردى در آورد در

حالى كه مرد اطالع ندارد و اين مرد مادر يا دختر آن زن را براى خود عقد كند و
پس

از عقد دختر يا مادر اطالع به آن عقد فضولى پيدا كند حكمش چيست.
ج - ازدواج مرد با دختر يا مادر زن مذكور صحيح است و محلى براى

اجازه عقد فضولى باقى نمىماند.
س ٤٢٧ - آيا رضايت قلبى در صحت عقد و فضولى نبودن آن كه محتاج به

اجازه باشد كافى است يا خير.
ج - رضايت قلبى كفايت نمىكند بنابر اين اگر مثال زوج در حال عقد حاضر

و راضى به آن باشد ولى قول يا فعلى كه داللت بر رضايت كند از او صادر نشود
ظاهرا

عقد فضولى است كه مىتواند رد يا اجازه كند بلى در خصوص دختر باكره چنانچه
از حال او كشف رضايت شود و سكوتش به خاطر حياء از تلفظ به اذن باشد همين

اندازه
كافيست.

(احكام ازدواج)
س ٤٢٨ - شخصى در زمان حكومت گذشته دو دختر داشته براى دختر كوچك

خواستگار آمد و با شناسنامه دختر بزرگ دختر كوچك را به شوهر داده و سند بنام
دختر بزرگ است ولى موقع اجراى عقد صيغه بنام دختر كوچك خوانده شد

و به عكس با شناسنامه دختر كوچك دختر بزرگ را شوهر داده چنين ازدواجى چه
صورت دارد.

ج - عقد نكاح صحيح است نسبت به همان دخترى كه در وقت عقد مورد
اشاره بوده هر چند اسم او اسم واقعى او نبوده و با شناسنامه ديگرى عقد شده و اگر

(١٥٤)



نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه الزم است.
س ٤٢٩ - زيد دخترش را مىخواست شوهر بدهد و شناسنامهاش گم شده

بود دختر بزرگ فوت كرده بود با همان شناسنامه دختر متوفاة دختر مزبوره را
شوهر داد در اين صورت اشكال شرعى دارد يا نه.

ج - اگر در پيش زوج و زوجه معلوم بوده و عقد بر دخترى كه حيات دارد
واقع شده و در دفتر نام ديگرى نوشته شده باشد عقد صحيح است و اگر عقد بر

ديگرى كه فوت شده واقع شده فعال عقد را بر دختر زنده بخوانند كافى است
و اشكال ندارد.

س ٤٣٠ - اينجانب به علت عدم تمكين همسر سابق وسوء خلق او سه سال
و نيم پيش اقدام به تقاضاى طالق وى از داد گاه نموده و با او قطع رابطه كردهام و

نفقه
او را متناوبا پرداخت كرده و از دادگاه نيز تقاضاى كارشناسى براى تعيين نفقه

نمودهام
و بعد با زنى ازدواج كردهام ولى ظرف اين مدت كه پرونده طالق همسر اول در
دادگاه مدنى خاص مفتوح است از صدور حكم طالق جلو گيرى شده آيا از نظر
شرعى جايز است مردى را كه مايل به زندگى با همسر خود نيست و مى خواهد

با پرداخت نفقه و مهريه او را طالق دهد عالوه بر اينها ملزم كنند كه طالق موقوف
بپرداخت فالن مبلغ است يا خير؟ و آيا ازدواج دوم اينجانب از نظر شرعى جايز

بوده يا خير؟
ج - امر طالق با مرد است و اگر شرعا تعهدى كرده باشد مثل اين كه در ضمن

عقد نكاح يا عقد الزم ديگر شرط شده باشد كه مرد در صورت طالق مبلغى بپردازد
الزم است زوج به شرط عمل نمايد و به هر حال اين تعهد هم مانع از جواز طالق

نيست
و ازدواج او با همسر دوم صحيح است بلى اگر در ضمن عقد نكاح يا عقد الزم

ديگر
شرط كرده باشد كه همسر ديگر اختيار نكند بنابر قول جمعى از علماء اين شرط
باطل است و لكن احوط آن است كه تكليفا مراعات شرط را بنمايد و به آن عمل
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كند ولى در صورت عدم مراعات مانع از صحت ازدواج نيست.
س ٤٣١ - هر گاه مرد بواسطه آن كه مفاسد و خالف احكام الهى در اكثر

زنان و دوشيزگان ايجاد شده نتواند همسرى در خور طبع خود پيدا نمايد كه مطابق
احكام و دستورات قرآن عمل كند و خوف دارد كه اگر ازدواج كند از جهات

مختلفه
ضرر به دستورات دينى او وارد آيد در صورتى كه حافظ نفس خود از محرمات باشد

جايز است ترك ازدواج نموده بدون گرفتن زن دوران حيات خود را سپرى
نمايد يا نه.

ج - در فرض سؤال ترك آن جايز است اگر چه عزوبت مكروه است.
س ٤٣٢ - بانوئى ادعا مىنمايد چندين سال قبل مردى را براى خودش صيغه

نموده و خودش اجراى صيغه كرده و هنوز آن صيغه به قوت خود باقى است ولى
جهت

اثبات اين ادعاء دليلى ندارد و اين كه آيا صيغه جارى شده و يا اجرتى در بين بوده
و مدتى داشته و آيا شاهدى در اين مورد دارد يا ندارد تماما مشكوك است آيا چنين

ادعائى صحيح است يا نه.
ج - قول و فعل مسلمان مسموع و محكوم به صحت است مگر آن كه علم به

كذب
آن باشد و در صورت انكار زوج محتاج به مرافعه شرعيه است.

س ٤٣٣ - شخصى دخترى را به مدت يك سال متعه كرد و پس از يك سال او را
به عقد دائم در آورد و اكنون يقين دارد كه با ام الزوجه مقاربت نموده ولى نمىداند

آيا
مقاربت با او در ايام متعه بوده و يا در ايام عقد دائم در اين صورت آيا اين زن فعال

زوجه
اين مرد است و باقى باشد و يا بايد از او جدا شود.

ج - در فرض مسأله كه شك دارد زنا قبل از عقد دائمى و دخول بوده يا بعد
از عقد و دخول عقد محكوم به صحت و زوجه محكومه به زوجيت است.

س ٤٣٤ - زن و يا دخترى از راه زنا با مردى هم بستر شدند و از اين مرد حمل
برداشت فعال شخص ديگرى غير زانى ميخواهد با زن مزبوره ازدواج كند در صورتى

كه
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اين مرد مىداند كه حمل اين زن از زنا است در اين صورت اين ازدواج چه حكمى
دارد و نيز اين مرد قبل از وضع حمل مىتواند با اين زن هم بستر شود يا نه.
ج - در فرض سؤال زن زانيه كه شوهر نداشته عده ندارد و بعد هم ازدواج

با او و هم بستر شدن شوهر با او اگر چه آبستن هم باشد مانعى ندارد.
س ٤٣٥ - خواهر زاده مىتواند با زن دائيش ازدواج نمايد يا نه.

ج - ازدواج خواهر زاده با زن سابق دائيش بعد از گذشتن عده جائز است
س ٤٣٦ - دائى مىتواند با زن خواهر زاده اش ازدواج نمايد يا نه.

ج - ازدواج شخص با زن سابق خواهر زاده اش جائز است.
س ٤٣٧ - ازدواج با زن عمو جائز است يا نه.

ج - ازدواج با زن سابق عمو جائز است.
س ٤٣٨ - عمو مىتواند با زن برادر زاده اش ازدواج نمايد يا خير.

ج - بلى مىتواند با زن سابق برادر زاده اش ازدواج كند.
س ٤٣٩ - اينجانب زن بسيار خوبى را كه شوهر نداشته و هيچ گونه مانعى

به حسب ظاهر نداشت جهت خودم عقد نمودم و متصرف شدم و بعد از چند روز
فهميدم

كه حامله است خدا مىداند از كف حمام حمل برداشته است يا نه و بچه وسيله بوده
ولى بطور مسلم اجنبى تصرفاتى در او نكرده در اين صورت نكاح بنده با آن زن

صحيح است يا خير.
ج - اگر ممكن نيست حمل از خود شما باشد و بدانيد كه اين حمل بعد از

عقد حاصل شده عقد صحيح است و لكن واجب است تا موقع وضع حمل از وطى
آن زن خوددارى نمائيد اگر حمل از روى معصيت نباشد و اگر بدانيد اين حمل

قبل از عقد بوده و از روى معصيت نيز اين حمل حاصل نشده و بعد از عقد نيز به آن
زن دخول كرده باشيد الزم است از او جدا شويد و احتياطا آن زن را طالق دهيد
و بعد نيز او را ازدواج نكنيد و اگر حمل از زنا باشد عقد صحيح است و وطى او
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نيز در زمان حمل جايز است.
س ٤٤٠ - آيا در عقد نكاح هم مانند بيع مثال شرط خيار فسخ صحيح

است يا خير.
ج - شرط خيار در عقد نكاح باطل است چه عقد دائمى باشد و چه انقطاعى

و چه زوج شرط كند يا زوجه و بنابر اقوى اگر چنين شرطى شود خود عقد نيز
باطل است.

س ٤٤١ - كسى دخترش را شوهر داده و با داماد شرط نموده كه از وطن
اصليش خارج نكند و او هم قبول كرده پس از ازدواج، شوهر گفت من به طرف
عراق و يا سوريه مىروم و پدر دختر قبول نكرد و مدت بيست سال است كه آن

شخص عيالش را بدون قيم و سرپرست در وطن گذاشته و خودش در سوريه و عراق
زندگى مىكند و زن ديگر اختيار كرده و از آن طرف پدر دختر مدت چند سال

است فوت كرده و آن زن اصال اقرباء و خويشانى ندارد و از افغانستان بقم مهاجرت
كرده تكليف زن مذكوره چيست.

ج - هر گاه در ضمن عقد نكاح يا عقد الزم ديگر شرط شود كه زن از
وطن اصليش خارج نشود الزم است زوج طبق شرط عمل نمايد و در فرض سؤال

كه زوج به محل ديگر رفته بايد نفقه زن را بدهد و اگر نداده باشد زن مىتواند نفقه
تمام مدتى را كه شوهر او را بدون نفقه گذاشته مطالبه كند و لكن طالق زن بى

اطالع شوهر يا بدون رضايت وى صحيح نيست بلى مىتواند به حاكم شرع مراجعه
نمايد و در اين صورت حاكم بزوج اعالم مىكند كه يا بايد نفقه بدهى يا زوجه را

مطلقه نمائى پس اگر از طالق يا انفاق امتناع نمود حاكم شرع طالق مىدهد
و زن پس از طالق عده نگاه مىدارد و پس از آن ازدواجش بال مانع است.
س ٤٤٢ - دخترى به سن دوازده يا بيشتر و پسرى چهارده الى پانزده ساله

خواهان يكديگر بوده و مدتى با هم مراوده داشتند و بدون رضايت و اجازه پدر و
مادر
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قرار مزاوجت مىگذارند و فرارا به شهر ديگر مىروند و در آنجا عمل زناشوئى
انجام شده، و دختر حمل برداشته و به وطن مراجعت مىنمايند پدر و مادر راضى

نيستند
و لكن پسر و دختر به همان قرار داد عمل زناشوئى را انجام مىدهند پدر و مادر،

دختر
را نامزد پسرى ديگر مىكنند آيا اين عمل زنا، يا در حكم زنا است و حد زنا را بايد

در طرفين جارى نمود يا خير و آن حمل ولد الزنا و يا ولد شبهه و يا ولد شرعى
است

و آيا پدر و مادر مىتوانند بدون رضاى دختر يا با رضاى او وى را به شوهر ديگر
بدهند

يا خير در حالى كه پسر (واطى دختر) راضى نيست و آيا مىتوانند پسر يا دختر را
را مجبور به طالق كنند و اگر اجبار به طالق كنند اين طالق صحيح است يا خير.
ج - در فرض مسأله اگر دختر رشيده و بالغه به عقد در آمده و صيغه عقد خوانده
شده باشد صحت عقد بعيد نيست هر چند دختر باكره باشد و پدر و مادر راضى
نباشند و احتياط آنست كه پدر عقد را امضا كند و جايز نيست زوج را مجبور به

طالق
نمايند و اگر مجبور كنند طالق باطل است.

س ٤٤٣ - آيا وطى زوجهاى كه نه سالش تمام نشده جايز است يا خير
و آيا در اين جهت فرقى بين عقد انقطاعى و دائمى هست يا نه.

ج - جايز نيست و در اين حكم تفاوتى بين دائمه و منقطعه نيست.
س ٤٤٤ - اگر زوجه كمتر از نه سال داشته باشد هر گونه استمتاع از او به غير

از وطى جايز است يا خير.
ج - بلى جايز است.

س ٤٤٥ - زنى كه مانع طبيعى از جماع در قبلش باشد و زوج به همين سبب
وطى در دبرش مىنمايد آيا بر مرد واجب است كه اين زن را در رأس چهار ماه

وطى نمايد يا نه.
ج - در فرض سؤال بر زوج واجب نيست.

س ٤٤٦ - اگر شخص نا بالغى به دختر نا بالغه دخول كند ازدواج بين
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اين دو نفر حالل است يا حرام و اگر شخص بالغى به دختر نا بالغه دخول كند
ازدواج اين دو نفر چه صورت دارد.

و اگر شخص نا بالغى با بالغهاى دخول كند ازدواج بين اين دو چطور است.
ج - دخول قبل از عقد به زنا در تمام فروع باال ممانعت از ازدواج نمىنمايد
به شرط آن كه زن در حال زنا شوهردار نباشد و در عده رجعيه هم نباشد.

س ٤٤٧ - اگر شخص از روى علم و يا جهل با برادرزاده خود ازدواج كند و بعد
از اين ازدواج فرزندان متعددى از آنها به دنيا آمده تكليف آنان چيست آيا بايد

طالقش بدهد يا نه و تكليف اوالد آنان چيست.
ج - در فرض مسأله بايد بدون طالق از يكديگر جدا شوند و اگر جاهل

به مسألة بودهاند اوالدشان اوالد شبهه و ملحق به پدر و مادر مىباشند وارث مىبرند و
اگر

از اين تاريخ ببعد با يكديگر نزديكى كنند فعل حرام بجا آوردهاند و اوالدشان ولد
الزنا خواهد بود و حدش قتل است و بسيار جاى تعجب است كه اين گونه مسائل

در بالد مسلمين از مسلمين مخفى باشد.
س ٤٤٨ - آيا ازدواج با زن مسلمان بى چادر حرام است منظور اين كه در

صورتى كه اين امر انجام شد مرد فعل حرام كرده است يا نه.
ج - با احتمال آن كه بواسطه ازدواج با او ممكن است او را ارشاد و از

معصيت بازداشت مانعى ندارد.
س ٤٤٩ - گفته مىشود اگر زانى و زانيه بعد از تولد كودك يا بعد از انعقاد

نطفه صيغه عقد بخوانند بچه حالل زاده خواهد بود وارث از پدر و مادر اين نحوى
مىبرد آيا اين گفته صحيح است يا خير.

ج - عقد بعد از تولد يا بعد از انعقاد نطفه موجب ثبوت حكم حالل زاده
بر او نيست بلى اگر مشكوك باشد كه آيا نطفه بعد از عقد منعقد شده يا قبل از عقد

در اين صورت طفل محكوم به حالل زادگى است.
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س ٤٥٠ - زوج مدعى تبديل عقد انقطاعى عمرى زوجه است و اين كه بعدا
تبديل به عقد دائم شده اكراها، و عاقدين هم تصديق نمودهاند و نيز بين زوج و زوجه

اختالف شديدى شده و زوج تقريبا هشتاد فرسنگ از منزلش فاصله داشته و پس از
سيزده ماه و بيست روز از غيبت زوج گذشته زن وضع حمل نموده و زوج هم

به علل مذكوره نفى ولد نموده است در اين صورت عقد مذكور چه صورت دارد،
و بر فرض صحت عقد با وجود فاصله مذكور بين زوجين و غيبت مدت مذكوره

تكليف ولد چيست و نفى ولد زوج چه حكمى دارد.
ج - در فرض سؤال چون مدت عقد انقطاعى مجهول بوده باطل است و عقد

دائمى آنها اگر با رضايت باشد صحيح است و همچنين اگر در حين عقد مكره
بودهاند يا يكى از آنها مكره بوده و بعد از رفع اكراه رضايت حاصل شود و امضا

آن نمايد عقد صحيح است و در مورد سؤال كه بعد از گذشتن بيش از يك سال از
غيبت زوج وضع حمل نموده بچه ملحق به شوهر نيست و نسبت به بقيه ورثه نيز

اين حكم جارى است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم است.
س ٤٥١ - يائسه فقط زن پنجاه ساله است يا اين كه هر زنى كه بچه دار نشود

يائسه محسوب مىشود و اگر من يقين داشته باشم كه فالن زن بچهدار نمىشود آيا
مىتوانم ازدواج موقت بدون عده انجام دهم يا خير.

ج - اگر زن غير قرشيه باشد پس از سن پنجاه يائسه است و اگر قرشيه است
پس از شصت سال يائسه است و بچهدار نشدن زن را يائسه نمىنمايد و يقين به

بچهدار
نشدن زن موجب جواز از ازدواج دائم يا موقت بدون عده نمىشود.

س ٤٥٢ - دو دختر كه يكى ١٢ ساله و ديگرى ١٦ ساله است و دو پسر
يكى ١٠ ساله و يكى ٨ ساله در حدود شش سال قبل ولى آنها آن دو دختر را

براى آن دو پسر عقد نموده چون يكى از پسرها ٨ ساله مىباشد و دختر ١٦
ساله به جهت تفاوت سن با هم توافق نمىكنند و مىخواهند طالق بدهند آيا از نظر
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حكم الله مىشود طالق داد يا خير، زيرا كه دختر بالغه شده و پسر به حد بلوغ
نرسيده است.

ج - نكاح صغيرين يا صغير با كبيره و بالعكس از جانب ولى در صورتى
صحيح است كه مفسده نداشته باشد و با فرض صحت پس از عقد ولى صغير

نمىتواند
زوجه او را طالق بدهد.

س ٤٥٣ - مردى زوجه خود را طالق مىدهد و در محضر طالق زوجه مىگويد
غير مدخولهام و زوج مىگويد مدخوله است و پس از اجراى طالق قبل از انقضاء
عده باعتبار اين كه غير مدخوله بوده وعده ندارد شوهر مىكند در حالى كه شوهر

اول مىگويد مدخوله بوده است حكم نزاع زوجين در دخول و عدم دخول و ازدواج
دوم را بيان فرمائيد.

ج - در فرض سؤال اگر زوج اول بر حسب ادعاى خود در عده رجوع نكرده
دعوى او اثر ندارد و مسموع نيست و اگر رجوع نموده و زن منكر دخول است

قول زن براى شوهر دوم معتبر است و تا زوج اول به مرافعه شرعيه دخول را ثابت
نكند عقد دوم محكوم به صحت است.

س ٤٥٤ - كسى قبل از عقد دائمى موقع قرار داد شرط كرده كه بعد از دو
سال عروسى شود اما در ضمن عقد شرط نشده آيا شوهر مىتواند تصرف كند يا نه
و پدر دختر مىتواند جلوگيرى كند يا نه در حالى كه دخترش بالغه و رشيده است

يعنى
دوازده يا سيزده سال دارد.

ج - در صورت مفروضه تصرف مانعى ندارد و در صورت شرط ضمن عقد نيز اگر
دختر راضى به تصرف شود مانعى ندارد و در هر دو صورت پدر دختر حق ممانعت

ندارد
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(مهريه)
س ٤٥٥ - در محضر رسمى براى زوجه حين العقد مبلغى صداق جهت

ازدواج دائم تعيين گرديده و پس از گذشتن زمانى زوجه از زوج خود در شرائط
نامساعدى مبلغى اسناد رسمى بعنوان افزايش مهريه كه در سند مقيد شده گرفته

حال بفرمائيد هر گاه زيادى مهريه قابل مطالبه نباشد آيا در حكم بذل زوج است و
شرعا

زوجه مىتواند بعنوان بذل از زوج خود مطالبه نمايد يا خير.
ج - زائد بر آنچه در عقد ذكر شده حق مطالبه ندارد مگر آن كه به يكى

از عقود الزمه زوج متعهد شده باشد آن را بپردازد يا در مقابل چيزى كه ماليت
دارد تعهد نموده باشد.

س ٤٥٦ - زيد دختر باكرهاى را عقد كرده و قبل از دخول به دختر، فوت كرده
در اين صورت تمام مهر جزء تركه است و يا نصف مهر جزء تركه محسوب است

ج - در فرض سؤال زوجه تمام مهر را از شوهر طلب دارد و جزء تركه او
محسوب است.

س ٤٥٧ - در عقد نامهاى نوشته شده مهر المسمى مقدار دويست و هشتاد
مثقال طالى هجده عيار به قيمت زمان ازدواج زوجين به مبلغ هفتصد هزار ريال آيا

مهريه در اين صورت طال است يا پول.
ج - در فرض مسأله كه مهريه دويست و هشتاد مثقال طال است بنابراين اگر بخواهد
فعال مهريه را بدهد بايد همان دويست و هشتاد مثقال طال يا قيمت فعلى آن را بدهد

و اگر نزاع موضوعى در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.
س ٤٥٨ - زيد داراى زن و دو پسر و سه دختر است دخترها شوهر دارند

و پسرها يكى از پدرش جدا و ديگرى با پدر بوده و فوت نموده است و از او دو
پسر

و عيال باقيمانده پدر عيالش مهريه و جهيزيه دخترش را ادعاء و مطالبه مىكند و پدر
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متوفى اظهار مىدارد كه مهريه بر ذمه من نيست و مديون نيستم در اين صورت نظر
مبارك را مرقوم فرمائيد.

ج - در فرض سؤال اگر شوهرى كه فوت شده در حال كبر ازدواج نموده باشد
مهريه بر عهده خود او است و از تركه او بايد ادا شود و بر عهده پدر نيست بلى اگر

در
حال صغر پدر براى او عيال گرفته باشد و در آن حال صغر مال نداشته يا آن كه

پدر ضمانت مهر را نموده بر عهده پدر است و اما چيزهائى كه پدر زن بعنوان
جهيزيه

به دختر خود داده از تركه متوفى نيست.
س ٤٥٩ - زيد در مورد مهر عيالش نوشته دو دانگ از منزل ساخته و نساخته

در حالى كه هنوز زمين منظور را اصال نساخته بودند در اين صورت مهر زن چگونه
است

ج - اگر دو دانگ از زمين را مهريه قرار دهد به شرط آن كه براى او ساختمان
نمايد و ساختمان نيز متعارف داشته باشد صحيح است و واجب است ساختمان

نمايد
و دو دانگ از ساختمان نيز جزء مهر آن زن است

س ٤٦٠ - پدرى ملكى را به مهريه عروسش نموده كه بعدا پول آن ملك را بنام
عروس بر ذمه پسر قرار بدهد و ثبت نمايد و پدر دختر از بابت پول ملك سفته از پدر

داماد گرفته است كه بعدا در موقع ثبت سفته را رد نمايد از قضاى روزگار دختر و
پسر

تصادف مىنمايند و هر دوى آنها به حال اغماء هستند در اين صورت آيا ملك به دختر
مىرسد يا پول ملك كه قبال معين شده است

ج - در فرض مرقوم اگر پدر ملك را به پسر منتقل نموده و پسر مهر زوجه
خود كرده فعال خود ملك متعلق به زوجه مىباشد مگر اين كه پدر داماد كه سفته داده

و دختر راضى شده باشند به تبديل ملك به پول كه در اين صورت پول بر ذمه پدر
است

و اگر پدر خود ملك را مهر كرده بدون انتقال به پسر اين مهر باطل است و مهر
المثل

بر ذمه پسر خواهد بود و در نزاع موضوعى محتاج به مرافعه شرعيه است.
س ٤٦١ - زيد در تزويج زنى با وى بنا گذارى به مبلغ دو هزار تومان مهريه
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مىنمايد لكن زيد در مقام اجراء عقد با وكيل زن مبلغ بيست تومان در انشاء عقد
ذكر كردند در اين صورت زيد به اين زن دو هزار تومان مديون است و يا بيست

تومان
و يا بر مىگردد به مهر المثل

ج - در فرض مذكور اگر زن وكالت نداده كه وكيل او را به بيست تومان
عقد نمايد عقد فضولى است و فعال مىتواند بگويد در صورتى كه دو هزار تومان را
بدهى عقد را اجازه مىكنم و اال رد مىنمايم و اگر رد كرد عقد بى اثر است و اگر

خود
زن وكالت داده كه به مبلغ بيست تومان عقد نمايد حقى به بيشتر ندارد.

س ٤٦٢ - اگر پسرى دخترى را به عقد ازدواج دائم در آورد و چند شب هم
با او در رختخواب بخوابد در صورتى كه زوج از ازدواج با او پشيمان شود چه

مقدار
از مهر را بايد بپردازد و اگر دختر يا پدر دختر ادعا كند پرده بكارت او زائل شده
يا دخول حشفه بطور كامل صورت گرفته تمام مهر واجب مىشود يا خير و زينت
آالت و طالهائى كه براى دختر دادهاند مال كيست و اگر پسر بگويد دخول واقع

نشده چه حكمى دارد.
ج - بطور كلى اگر مرد بخواهد زن خود را طالق دهد در صورتى كه قبل

از دخول باشد بايد نصف مهر را بپردازد و اگر دخول قبال يا دبرا ولو به مقدار حشفه
واقع شده باشد هر چند بكارت زائل نشده باشد بايد تمام مهر را بدهد و زينت آالت

آنچه مرسوم است كه به دختر مىبخشند مال دختر و آنچه به پسر مىدهند مال پسر
است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم است.

س ٤٦٣ - اگر شخص الل تمام مال خود را بابت مهريه زن خود قرار دهد
و به اشاره آن را بفهماند آيا صحيح است يا نه.

ج - بلى صحيح است.
س ٤٦٤ - شخصى دختر خودش را با قراردادى كه ذيل امر قوم مىشود به جوانى
شوهر داده و صيغه عقد جارى شده بعد از ٩ ماه شوهر قبل از اين كه دخول كند

فوت
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كرده و در دهات معمول است كه مهريه اگر مثال بيست هزار تومان باشد شير بهاء
را بيست و پنج هزار تومان قرار مىدهند و از شير بهاء مبلغ ١٣ هزار تومان هم به پدر

دختر داده شده و يك رأس گاو در موقع شيرينى خوردن با مقدارى قند و چاى و
قدرى

نخود و برنج نيز به پدر دختر داده شده و به مصرف اهالى رسانده شده يعنى اطعام
كردهاند و طبق رسوم محلى بعد از ناهار پولى هديه مىكنند به داماد و پدرش در اين

مدت ٩ ماه چيزهائى از قبيل دست بند و گردن بند طال و غير ذلك براى دختر
خريدارى

نموده در اين صورت از مهريه مذكوره آنچه به دختر تعلق مىگيرد چه مبلغ است و
همچنين

مخارج موقع شيرينى خورى كه پدر داماد متحمل شده بايد از پدر دختر پس بگيرد
يا نه و آن طالجات و لباسهائى كه شوهر براى عيالش خريده بود حاال مربوط به زن

است يا بايد به پدر داماد پس بدهند نظر مباركتان را جهت رفع اختالفات مرقوم
فرمائيد

و هم چنين شير بهاء را كه ١٣ هزار تومان آن را پرداخته بود چه حكمى دارد.
ج - در فرض مسأله كه شوهر قبل از دخول فوت كرده زن تمام مهريه را حق

دارد و چهار يك تركه شوهر با خصوصياتى كه در رساله علميه ذكر شده به ارث به
زوجه

مىرسد و راجع به شير بهاء به هر طورى كه در محل مرسوم است عمل كنند اگر به
پدر دختر بخشيدهاند و عين آن تلف شده باشد نمىتوانند بر گردانند و اگر

نبخشيدهاند
يا عين آن باقى باشد مىتوانند مسترد نمايند و آنچه از طال و زيور شوهر براى زن

تهيه كرده است اگر به او بخشيده باشد حق استرداد ندارند و اگر بطور امانت
بدست او داده است جزء تركه ميت است و حق ورثه مىباشد و آنچه صرف اطعام

شده از كسى حق مطالبه ندارند.
س ٤٦٥ - آيا مهريه زن مقدم بر سائر ديون است يا خير و حكمش چيست

ج - مهريه زن از ديون محسوب است و بايد با غرماء تركه را حسب السهم
تقسيم نمايند.

س ٤٦٦ - در عقدنامههاى سابق مثال نوشتهاند صداق ده تومان كه صد ريال
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است حاليه زوج همان ده تومان موقع عقد را بايد بپردازد و يا ده تومان فعلى را
و يا در مسأله تفصيلى است.

ج - اگر موقع عقد وجه رائج مملكت يك نوع خاصى مثال پول نقره بيشتر
نبوده يا اگر متعدد بوده نوع خاصى از آن وجه رائج قيد شده مثال سكه نقره

ناصر الدين شاهى قيد شده بايد همان نوع خاص نقد رائج آن زمان كه قيد شده يا
معين

بوده يا قيمت آن پرداخت شود ولى اگر نوع نقد رائج موقع عقد متعدد بوده مثال
هم اسكناس بوده و هم پول نقره و غيره و در عقدنامه هم نوع خاص قيد نشده مثال

فقط نوشته شده صد ريال يا ده تومان رائج در اين صورت ده تومان يا صد ريال
رائج فعلى كافى است.

س ٤٦٧ - لو ضعف الزوج عن االيالج فازل البكارة باصبعه فهل عليه
شيئ وهل يفرق الحكم بين ما كان ذاك برضاها الن االمر بينهما فال شيئ عليه

وعدم رضاها فماذا يكون عليه سوى االثم ان قلنا به.
ج - بهذا العمل يستقر عليه المهر سواء كان عن رضاها او عدمه.

س ٤٦٨ - هر گاه زنى شوهر كند به شخصى به مهر معينى و شرط كند در ضمن
عقد كه ده سال هم براى او يا از براى پدرش كار كند يا اين كه از اصل مهر خود

را اين قرار بدهد كه شوهر ده سال از براى او كار كند يا از براى پدر او اين
عقد و مهر صحيح است يا نه و بعضى ها به حكايت حضرت موسى وشعيب عليهما

السالم
استدالل كردهاند آيا در شرع ما هم چنين است يا فقط در آن شريعت چنين

بوده است.
ج - اگر در ضمن عقد شرط شود كه مرد كار معلومى را براى پدر زن انجام

دهد يا مال معلومى را به او بدهد شرط واجب الوفاء است ولى اگر جزء مهر يا تمام
مهر قرار دهد باطل است هر چند اصل نكاح صحيح است و بر زوج واجب است
مهر المثل بدهد و ممكن است صراحت آيه شريفه بر نكاح به صداق براى غير منع
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شود چون محتمل است كه نظير شير بهاء باشد و با فرض داللت بر حسب روايات
اين نوع نكاح در شرع ما نيست ومخصوص حضرت موسى على نبينا و آله وعليه

السالم
بوده و اين در صورتى است كه ده سال كار براى پدر جزء مهر شود ولى اگر كارى

براى خود زوجه مهر قرار داده شود اشكال ندارد.
س ٤٦٩ - شير بهاء كه متعارف شده است مىگيرند به اين نحو كه كسى

مىآيد به خواستگارى دختر شخصى آن شخص قبول مىكند به شرط اين كه مثال هزار
تومان پول نقد و دو قطعه فرش يا چند تكه اجناس ديگر بعنوان شير بهاء بدهد و گاه

است كه اين ها را مادر يا برادر يا عمو يا غير اينها مىگيرد گرفتن آن حالل است
و پس از عقد چنانچه زوج پشيمان شده و مىخواهد استرجاع كند چون در ضمن
عقد نكاح در نياوردهاند و به هيچ عنوانى منتقل نشده آيا زوج حق استرجاع آن را

دارد يا خير.
ج - دادن و گرفتن شير بهاء اگر بعنوان جعاله باشد كه مثال اين مال را به پدر يا به

برادر دختر مىدهد كه واسطه شود و رضايت او را حاصل كند حالل است
و پس از عقد زوج حق استرجاع آن را ندارد و اگر مجرد پيشكشى و هبه به پدر
زوجه و يا عمو و برادر او باشد حالل است و مادام كه عين آن باقى است مىتواند
استرجاع كند و اگر زوج آن را به رضايت وطيب نفس نمىدهد بلكه براى اين كه

گيرنده با اين كه زوجه راضى به تزويج است مانع از ازدواج نشود حرام است.
س ٤٧٠ - اگر كسى مهريه زن خود را چيز غير متمول قرار دهد مثل

شراب آيا مهر المثل واجب مىشود يا عقد باطل است.
ج - در فرض سؤال با دخول، مهر المثل را بايد بدهد.

س ٤٧١ - آيا دخترى كه به عقد كسى در آمده و در خانه پدرش مىباشد و براى
شوهر ابدا تمكين ننموده و نمى كند حق مطالبه تمام مهريه را يك جا دارد يا خير و

ضمنا
دختر مدعى است كه اگر تمامى مهريه را پرداخت نمايد به خانهاش خواهد آمد

چه صورت دارد.
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ج - اگر اجل براى اداء مهريه تعيين نشده باشد و دخول نيز صورت نگرفته
زوجه حق دارد قبل از تمكين تمام مهريه خود را بگيرد و تمكين نمايد.

س ٤٧٢ - در زمان عقد پدر زن به داماد مىگويد بايد پدر شما ضامن مهر
دخترم بشود پدر داماد هم ضمانت مهر را مىكند آيا ضمانت بوجه صداق صحيح

است يا خير.
ج - اگر پدر داماد ضمانت كند كه مبلغى را كه مهر شده و به ذمه داماد است

بپردازد ضامن مىشود و صحيح است.
س ٤٧٢ - زنى به شخصى اذن تزويج داده و او هم او را به زيد تزويج كرده

بعد از مدتى كه در خانه زيد شوهر دارى كرد در مهر اختالف كردهاند زيد مىگويد
كه عقد به سيصد تومان خوانده شده و زن مىگويد كه به چهار صد تومان آيا عقد

اشكالى
پيدا مىكند يا نه و راجع به مهر چه بايد كرد.

ج - عقد صحيح است و در مقدار زائد مورد دعوى محتاج به مرافعه شرعيه است.
س ٤٧٤ - زنى به شوهر خود مىگويد مهريه خود را به تو بخشيدم آيا اين حرف

براى بخشيدن كافى است يا تشريفات ديگرى دارد و اگر زن مهريه خود را بخشيده
و بعد از مدتى پشيمان شده و مطالبه نمايد حق دارد يا نه.

ج - بلى كافى است لكن بايد شوهر نيز هبه را قبول نمايد و آنچه را كه بخشيده
به شوهر قبض بدهد تا صحيح باشد ولى اگر مهرى كه بخشيده در ذمه زوج باشد يا

عين خارجى باشد كه تحت يد شوهر است كافى است در قبض و محتاج به قبض
جديد نيست و در صورت قبول هبه و قبض موهوب زوجه حق ندارد رجوع در

هبه نمايد.
س ٤٧٥ - كسى كه زنى را به عقد انقطاعى خود در آورده، هر گاه قبل از دخول

مدت را به بخشد بايد تمام اجرت را به زن بدهد يا نصف آن را.
ج - در فرض سؤال بايد نصف اجرت را بدهد.
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س ٤٧٦ - در حدود شانزده سال قبل ازدواجى واقع شده و مهريه مثال پنج
رأس گوسفند به مبلغ يكصد تومان و يك فرد قالى به مبلغ يكصد تومان در عقد نامه

ذكر شده الحال زوج زوجه خود را طالق مىدهد زوج مىگويد مبلغ مذكور را
به زوجه مىدهم زوجه هم مىگويد گوسفند و قالى را مىخواهم و حال آن كه قيمت

گوسفند
دويست و پنجاه تومان مىشود و قالى هم از پانصد تومان كمتر نمىشود اگر وجه

را زوج به زوجه بدهد مديون زوجه نيست يا اين كه بايد فرش و گوسفند را بدهد.
ج - بر حسب ظاهر عبارت مذكوره زوج فعال بايد پنج رأس گوسفندى كه

در وقت عقد يكصد تومان قيمت كرده و يك فرد قالى كه در آن وقت يكصد تومان
قيمت داشته بدهد اگر چه قيمت آنها ترقى كرده باشد.

س ٤٧٧ - شخصى پنج سال قبل ازدواج كرده و مهريه زوجه خود را از
بابت خانه و فرش و لباس و پانزده مثقال طال آالت به مبلغ پانزده هزار تومان معين

كرده و در ضمن اين چند سال مبلغ بيست هزار تومان طال آالت و ساعت براى
زوجه خودش گرفته والحال مىخواهد زوجه خود را طالق بدهد آيا اين بيست

هزار تومان طال آالت تمليك زوجه شده است و زوج نمىتواند مطالبه كند با اين كه
مىتواند اين طال آالت را از زوجه خود بگيرد و فقط پانزده هزار تومان مهريه را به او

بدهد.
ج - اگر زوج به يكى از مملكات الزمه شرعيه آنها را تمليك زوجه كرده

فعال نمىتواند استرداد كند و اال مىتواند مازاد بر مهريه را از او بگيرد.
س ٤٧٨ - هر گاه زوج و زوجه در مهريه توافق دارند لكن زوج مدعى است

كه پرداخته وبينه هم ندارد و زوجه منكر است وظيفه چيست.
ج - چنانچه زن قسم بخورد قولش مقدم است.

س ٤٧٩ - هر گاه زوج به مقدار مهريه به زوجه بدهد پس از آن اختالف كنند،
زوج بگويد آنچه دادم مهريه بود و زوجه بگويد مهريه نبود و تو آن را بعنوان هبه

دادى قول كداميك مقدم است.
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ج - در مورد سؤال چنانچه مرد قسم بخورد قولش مقدم است.
س ٤٨٠ - شخصى كه مثال پنجاه سال پيش از اين يك جفت قاليچه مهر همسرش
قرار داده االن قاليچهها موجود است آيا وراث قيمت آن روز قاليچهها را كه ارزان

تر بوده به زوجه ميت بدهكارند يا قيمت امروز را بايد بدهند كه گران تر است.
ج - اگر قاليچهها را تحويل زوجه داده و پس از آن در خانه زوجه به اذن زوجه

مورد استفاده بوده بايد خود قاليچهها را بدهند و چنانچه نقص قيمت هم پيدا كرده
على الظاهر چيزى بر ورثه نيست و اگر بدون اذن زوجه مورد استفاده قرار گرفته

ضامن نقص قيمت نيز هستند و ميزان قيمت فعلى است.
س ٤٨١ - هر گاه زنى به خانه شوهر آمده و پس از مدت خيلى قليلى خانه

شوهر را بدون جهت و اجازه شوهر ترك كند و به خانه پدرش برود و ديگر حاضر
به آمدن به خانه شوهر نباشد و تقاضاى طالق بنمايد حقى به مهريه دارد يا نه.

ج - پس از انجام عروسى زن تمام مهر را مالك مىشود و بايد شوهر
آن را تأديه نمايد ولى اگر زن تقاضاى طالق كند چون امر طالق با مرد است و

توافق
نمايند كه مرد در مقابل بذل تمام مهر يا قسمتى از آن، زن را مطلقه به طالق خلع

نمايد
جايز و بى اشكال است.

س ٤٨٢ - در حدود يكصد و چند ماه قبل با دخترى ازدواج كردم و بنا به اصرار
پدر دختر و با در نظر گرفتن اين كه هيچ گونه هدفى جزء تشكيل يك خانواده

صميمى
ندارم صداق را يك هزار سكه طالى مضروب جمهورى اسالمى قرار دادم كه در

زمان
جارى شدن عقد بهاى هر سكه طال در حدود سيصد تومان مىشد وبدين ترتيب جمع

مهريه از سيصد هزار تومان تجاوز نمىكرد اكنون قيمت هر سكه طال به بيش از دو
هزار وپانصد تومان افزايش يافته و نزديك به دو ماه است كه عيال اينجانب بدستور

پدر و مادرش زندگى خانوادگى خود را ترك كرده و با مراجعه مكرر اينجانب حاضر
به مراجعت به خانهاش نشده و در مقام آن بر آمده اند كه يك هزار سكه طال يا

معادل
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بهاى قبلى آن را كه قريب دو ميليون وپانصد هزار تومان مىشود از من بگيرند در
حالى كه اينجانب جوانى هستم كه با مختصر در آمد خود كه ماهيانه در حدود شش

هزار
تومان است زندگى را تأمين مىكنم و در مقابل پدر و مادر دختر بيش از ده ميليون

تومان خانه و مستغالت و غيره دارند اكنون استدعا دارم با توجه به مطالب فوق
حكم

الله را در مورد نوع و ميزان مهريه و تعهد شرعى اينجانب با توجه به اينكه بهاى
سكه

طال همواره معتبر بوده و خواهد بود و همسرم نيز حاضر به ادامه ازدواج نيست
ذيال مرقوم فرمائيد.

ج - در فرض سؤال كه با رضايت خود هزار سكه طال را مهريه قرار دادهايد
تمام آن را هر قدر ارزش داشته باشد مديون هستيد و واجب است عين آنها يا معادل

ارزش آنها را بدهيد و چنانچه ممكن نباشد هر مقدار مىتوانيد و تمكن داريد بايد
بدهيد و زوجه بيشتر از آن حق مطالبه ندارد و واجب است مهلت بدهد و شما هر

وقت هر مقدار متمكن شديد بايد تدريجا بپردازيد.
س ٤٨٣ - شخصى سه سال قبل مهريه زوجه خود را به قرار ذيل تعيين نموده

كه مسينه آالت ده من قيمت پنجاه تومان رختخواب يك دست ده تومان در اين
صورت

با موجود بودن خود اجناس مىتواند قيمت آنها را بدهد يا نه و در صورتى كه شرطى
از طرفين نشده زوج مىتواند مس كهنه بدهد يا بايد نو باشد.

ج - ظاهر آنست كه خود جنس را بايد بدهد و الزم است مس صحيح داده
شود و فرقى بين نو و كهنه نيست و هم چنين رختخوابى كه در آن موقع ارزش ده

تومان
داشته بايد بدهد.

س ٤٨٤ - آيا در صيغه عقد ازدواج كه مهريه پنج سكه آزادى بنام پنج
تن معادل بيست و هفت هزار وپانصد تومان باشد و در صيغه خوانده شود و زوجه

قبول
نمايد بعدا در دفتر اسناد رسمى دولتى كه براى زوج قرائت نگرديده پنجاه هزار

تومان نوشته شده باشد و زوج آن را امضا كند و بعدا زوج اعتراض نمايد و بخواهد
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طالق بدهد كدام يكى از مهريهها از نظر شرع صحيح است.
ج - آن مهريهاى كه صيغه شرعى بر آن خوانده شده صحيح است.

(جلوگيرى از حمل)
س ٤٨٥ - بسيارى از زنان مسلمان براى جلوگيرى از باردارى قرص و دارو

مىخورند و يا سوزن مىزنند و يا دستگاهى در درون فرج خود مىگذارند براى اين كه
نطفه در رحم منقعد نشود و بچهدار نشوند آيا جلوگيرى از انعقاد نطفه به انحاء
مذكوره جائز است يا نه و همچنين بعضى از مردان در موقع انزال، منى را بيرون

مىريزند و يا كاپوت در آلت خود مىزنند كه نطفه در رحم نريزد و در كاپوت
قرار بگيرد آيا شرعا مسئوليت دارند يا خير و آيا سالم بودن زن و مريضه بودن

آن در اين مسأله فرقى دارد يا نه.
ج - در فرض سؤال اگر جلوگيرى از باردارى به اشياء مذكوره موجب

نقص و فلج عضو و عقيم شدن شود جائز نيست و اگر موجب فلج عضو نشود بلكه
موقتا جلوگيرى از انعقاد نطفه شود مانع ندارد در صورتى كه ضرر ديگرى براى

بدن نداشته باشد و لكن آن را ادامه ندهند زيرا كثرت نسل مسلمين مطلوب است
بلى اگر حمل خطر يا ضرر بدنى براى زن داشته باشد مىتواند مطلقا مادامى كه

ضرر دارد جلوگيرى كند و در مورد مردان چنانچه بيرون ريختن منى بدون رضايت
زوجه باشد كراهت دارد.

س ٤٨٦ - هرگاه زن بدون اذن شوهر براى جلوگيرى از حمل از قرص
ضد باردارى استفاده كند با توجه به اينكه اين كار موقتى است و موجب عقيم

شدن نيز نمىشود چه صورت دارد.
ج - در فرض سؤال ظاهرا اذن شوهر شرط نيست.
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(احكام اوالد)
س ٤٨٧ - اگر طفلى ختنه كرده از مادر متولد شود باز هم بايد پدر و مادر

او را ختنه نمايند يا خير.
ج - اگر غالف نداشته باشد ختنه نمودن او واجب نيست.

س ٤٨٨ - زنى شوهر كرد پس از مدتى طالق گرفت و بعد از سه طهر
به ديگرى شوهر كرد باز پس از مدتى طالق گرفت و پس از سه طهر به ثالثى

شوهر كرد پس از چند ماهى مثال شش ماه يا كمتر فرزند مىآورد به كداميك از
ازواج ثالثه ملحق است و اگر در بين وطى شبهه هم باشد تكليف نسبت به اين

فرزند چيست و وطى شبهه نسبت به سه شوهر فرق دارد يا نه و آيا جاى قرعه هست
يا بايد عنوان شش ماه مالحظه شود.

ج - شرائط لحوق ولد بزوج سه چيز است دخول و عدم تولد در كمتر
از شش ماه و در زائد بر اقصى الحمل كه به نظر حقير يك سال است عليهذا اگر

شرائط
الحاق در بعض آنها موجود نباشد به آن بعض ملحق نيست و اگر دو نفر يا هر سه

نفر مثال واجد شرائط باشند بايد با قرعه تعيين كرد و وطى به شبهه نيز مثل وطى
حالل است و تفصيل مطلب را مراجعه نمائيد بوسيله مرحوم سيد ص ٢١٧ فصل في

احكام االوالد.
س ٤٨٩ - اگر كسى طواف نساء را در حج بجا نياورده اين كه فرموده اند

زن بر او حرام مىشود چه چيزهائى از زن بر او حرام مىشود آيا فقط مقاربت بر
او حرام مىشود و يا ساير استمتاعات نيز حرام است و اگر از اين زن اوالدى بوجود

بيايد حالل زاده است يا نه وارث مىبرد يا نمىبرد.
ج - در فرض سؤال به احرام بستن شخص ازدواج با زن و هر گونه استمتاعات

از او حرام و تا طواف نساء بجا آورده نشود، هيچ يك از استمتاعات بر او
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حالل نيست و در صورت عصيان و مقاربت با زن اوالد ملحق به آنها است و توارث
نيز بين آنها ثابت است.

س ٤٩٠ - منى يك مردى را گرفتهاند و بوسيله آمپول به يك زنى تزريق
كردهاند و آن زن از اين نطفه حمل برداشته است و بچه سالم به دنيا آورده در اين

صورت اين نحو بچه كه متولد شده از اين مرد ارث مىبرد يا نه.
ج - در فرض مسأله احتياط الزم بر اين طفل و ساير ورثه اين است كه با يكديگر

مصالحه نمايند.
س ٤٩١ - زنى پس از گذشتن عده وفات شوهر اظهار داشته من حمل دارم

و حال آن كه يك سال است شوهرش فوت كرده در اين صورت كه از زمان حمل
تا زمان فوت شوهر يك سال مىگذرد اين حمل مال شوهر است يا نه.

ج - از خصوص مورد سؤال اطالع ندارم و لكن بنحو كلى اقوى به نظر
حقير اين است كه اكثر مدت حمل يك سال است پس اگر زن تا يك سال از

زمانيكه ممكن
و محتمل باشد كه شوهر با او نزديكى كرده باشد وضع حمل نمايد اين حمل ملحق

به شوهر است.
س ٤٩٢ - اينجانب از سادات موسوى هستم و فرزند ندارم اخيرا بچه نوزادى

را از بنياد حمايت مادران و نوزادان بعنوان فرزندى گرفته و بنام سيد على نام گذارى
و به همين اسم شناسنامه گرفتهام در صورتى كه پدر و مادر كودك معلوم نيست، از

نظر
شرع مقدس اسالم چه صورت دارد.

ج - الحاق فرزند غير به خود و بعنوان فرزندى شناسنامه براى او گرفتن
حرام است و كودكى كه سيادتش معلوم نيست شناسنامه سيد براى او گرفتن و او را

سيد
معرفى كردن خالف ديگر و چنانچه شناسنامه صادر شده الزم است ابطال شود.

س ٤٩٣ - دخترى بدون اجراء صيغه عقد از جوانى آبستن شده جوان مدعى
است كه با رضايت دختر بوده و دختر منكر است و مدعى است اجبارا انجام شده

در اين صورت بچه ملحق به كدام است.
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ج - در فرض سؤال اگر حمل به زنا حاصل شده و دختر مكرهه نبوده مهر
ندارد و لكن احتياط الزم آن است كه براى ارزش بكارت كه معادل با مهر المثل

است
با يكديگر تصالح و تراضى نمايند و اگر دختر مكرهه بوده زانى ضامن ارش بكارت

است و احتياطا براى وطى نيز به اضافه ارش بكارت با يكديگر تصالح و تراضى
نمايند و در اين صورت بچه ملحق به دختر است و در صورت اول كه هر دو به

اختيار زنا
كردهاند بچه ملحق به هيچ كدام نيست و از يكديگر ارث نمىبرند و از جهت

محرميت
اقوى حصول محرميت بين آنها است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم است
س ٤٩٤ - شخصى داراى همسرى است كه چند روزى در ايام قاعدگى و بعد از
پاك شدن از حيض شوهر با او هم بستر نگشته ولى بعد از مدتى زن حمل برداشته

و مدعيه است كه حمل از شوهرم مىباشد و شوهر انكار دارد لكن از طرف دادگاه
خانوادگى امر به تجزيه خون شده آيا در شرع مقدس اسالم تجزيه خون حجيت
دارد جهت تشخيص ولد يا نه و عمده سؤال در جمله دوم يعنى در تجزيه خون

است.
ج - چون در حال حمل حائض شدن ممكن است و او ملحق بزوج است

كه زن در فراش او است و در صورتى كه عقد دائم باشد مرد نمىتواند با مالعنه نفى
ولد نمايد و حكم مالعنه در رساله عمليه بيان شده و تجزيه خون حجت شرعى

نمىباشد.
س ٤٩٥ - لو تمتع رجالن بامرأة في اسبوع معين وكان احدهما يأتيها

ليال واالخر نهارا وال يعلم احدهما باالخر وذلك بغش المرئة لهما فاتت بولد من
هذا العمل فبمن يلحق الولد ان لم يعلم سبق احدهما وهل للقرعة محل هناام ال.

ج - في مفروض السؤال البد في اللحوق باحدهما من القرعة.
س ٤٩٦ - تلقيح نطفه مرد به عيال خودش جايز است يا خير و اوالد ملحق

به هر دوى آنها است و يا ملحق به يكى از آنها وارث مىبرند يا نه و تلقيح نطفه
اجنبى

به اجنبيه چه صورت دارد.
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ج - تلقيح نطفه به حليله خود در صورتى كه خود زوج متصدى باشد اشكال
ندارد اوالد حالل زاده و به هر دو ملحق است و توارث بين آنها هست و تلقيح نطفه

اجنبى به اجنبيه به نظر حقير جايز نيست و در مسألة توارث احتياط به مصالحه با
ساير ورثه

ترك نشود بلى در صورتى كه با جهل به مسئله اين عمل انجام شده ظاهر آنست كه
حكم ولد شبهه را دارد و اوالد در حكم حالل زاده است در توارث و ساير جهات.

س ٤٩٧ - با وجود حرمت مجامعت با زن حائض و يا محرم چنانچه در همان
حال حرمت نطفه منعقد شود آيا عنوان حرام زاده در باره او صدق مىكند يا خير.

ج - حرام زادهاى كه در ولد الزنا صادق است به اين ولد صادق نيست.
س ٤٩٨ - پسر و دخترى كه قصد ازدواج با يكديگر داشتهاند مالعبه مىنمايند
و بدون دخول منى جذب مىشود و دختر حمل بر مىدارد آيا به اين حال اگر با

يكديگر
ازدواج نمايند صحيح است و آيا اين بچه با اقارب خود محرم است و آيا توارث

بين آنها هست يا خير.
ج - در فرض سؤال اقوى ثبوت محرميت براى آن بچه است با جميع

محارم و ازدواج آن دو با يكديگر جايز و صحيح است و اما راجع به توارث بين آن
بچه

واقارب او احتياط الزم تصالح و تراضى با ساير ورثه است.
س ٤٩٩ - حضانت ولد ناشى از زنا به عهده كيست و مخارج او را كدام يك

از والدين بايد بپردازد.
ج - بعيد نيست در خصوص نفقه حكم ولد مشروع را داشته باشد.

س ٥٠٠ - مىدانيم كه فرزند خواندگى در اسالم وجود ندارد بفرمائيد
سرپرستى از يتيم چه شرائطى دارد آيا مىتوان شرعا به مؤمنان تكليف نمود كه بيايند

و بچههاى پرورشگاه ها را به خانه برده و سرپرستى نمايند تا اين معضل اجتماعى كه
ميراث طاغوت است حل شود.

ج - البته تكفل مخارج و تربيت صحيح اسالمى اطفال بىسرپرست بسيار
خوب است و لكن در غير صورت خطر تلف واجب نيست.
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س ٥٠١ - اگر زن مطلقه دخترى داشته باشد و بعد از طالق آن زن بخواهد
از مملكتى به مملكت ديگر مسافرت كند و در آنجا بماند آيا در اين صورت حق
حضانت ساقط مىشود و شوهر حق دارد دختر را از عيال مطلقه اش بگيرد يا نه.

ج - حق حضانت ساقط نمىشود مگر آن كه مسافرت براى آن بچه مفسده
داشته باشد.

س ٥٠٢ - حضانت پسر صغيرى كه پدرش فوت شده و جد پدرى هم ندارد
بعد از انقضاء مدتى كه حضانت او با مادر است با چه شخصى است آيا حضانت
او تا بلوغ با مادر است يا با قيم شرعى او و يا با داشتن جده پدرى با جده است.

ج - بعد از موت پدر حضانت با مادر است هر چند جد پدرى داشته باشد
و با موت مادر و پدر حضانت با جد پدرى است.

س ٥٠٣ - زنى كه بعد از فوت شوهرش قصد ازدواج با مردى دارد در صورتى كه
داراى صغار است و آن صغار داراى عمه و خاله هستند كدام يك از آنها حق

حضانت
دارند و در صورتى كه حضانت مىكنند حق اجرت دارند يا خير و تقدم و تأخر عمه

و خاله را در امر حضانت معلوم فرمائيد.
ج - در صورت فوت پدر حضانت طفل با مادر است هر چند شوهر كند

و در موردى كه حضانت به عمه يا خاله برسد تقدم هيچ كدام از آنها بر ديگرى
معلوم

نيست و جواز اخذ اجرت بر حضانت بعيد نيست و لكن احتياط در ترك است
و به هر حال تصرف در مال صغير بدون اذن قيم شرعى او جايز نيست.

(نفقات)
س ٥٠٤ - شخصى با زنى كه هيجده سال داشته ازدواج نموده و مدت شش

سال هم هست كه از ازدواج آنها مىگذرد و آن زن فاقد ايام عادت زنانگى است
و پستان زنانگى هم ندارد و به دكتر متخصص هم مراجعه نموده دكتر گفته كه اين

زن
داراى اوالد نخواهد شد و عقيم مىباشد حاليه زوج براى خاطر اوالد قصد دارد
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زوجه را طالق بدهد و ازدواج مجدد نمايد مستدعى است بيان فرمائيد كه آيا
به چنين زنى مهريه و نفقه ايام عده مىرسد يا خير.

ج - در صورتى كه مشار اليها زن باشد عقد او صحيح بوده و طالق هم
صحيح است و اگر طالق رجعى باشد فرقى بين زن اوالد دار و عقيم نيست و نفقه

ايام عده و مهريه خود را مىبرد.
س ٥٠٥ - هر گاه انسان قدرت مالى بقدرى كه بتواند هم صرف خود

نمايد و هم نفقه همسر واقارب واجب النفقه خود را بدهد ندارد كداميك مقدم است
ج - خودش مقدم است و اگر اضافه داشته باشد زوجه بر اقارب واجب النفقه

مقدم است پس اگر از قوت خود بيشتر دارد بايد زيادى را صرف زوجه كند و اگر
از

نفقه زوجه زياد آمد صرف اقارب واجب النفقه مانند پدر و مادر و اوالد نمايد.
س ٥٠٦ - آيا براى نفقه زوجه واقارب واجب النفقه مقدار معينى هست يا خير

ج - اندازه معينى ندارد بلكه آنچه واجب است مقدار كفايت از خوراك
و لباس و مسكن با مالحظه حال و شأن وزمان و مكان است و بايد مراعات متعارف

شود
س ٥٠٧ - اگر زنى شوهرى داشته باشد كه شغل و كسب آن شوهر حرام

و در نتيجه در آمدش كال از راه غير شرعى تأمين شود آيا تكليف اين زن با داشتن
بچه از نظر نفقه و در چنين خانهاى چيست و چه بايد بكند زيرا علم دارد كه لباس و

غذاى
او را كه شوهرش تأمين مىكند از راه كسب غير مشروع بدست آمده است.

ج - بر شوهر واجب است نفقه زن را از مال حالل بدهد و زن در صورتى كه
علم به غصب عين چيزهائى كه محل ابتالء است دارد جائز نيست در آنها تصرف

كند
و مىتواند از شوهر مطالبه كند كه از مال حالل نفقه او را بدهد و در صورت عدم

علم به غصبيت محل ابتالء، تصرف در آن جايز است.
س ٥٠٨ - شخصى با دخترى ازدواج كرده و مدت هشت سال تقريبا زندگى

كرده و در اين مدت خداوند دو فرزند به اين زن و شوهر مرحمت فرموده و در
فرزند

دوم سه روز بعد از زايمان زن مزبوره سكته كرده و يك طرف بدنش فلج و بى حس
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شده پس از معالجههاى پى گير شوهر و بعد پدر دختر باالخره در اعضاء بدن بهبودى
حاصل شده فقط دست راستش مقدارى بى حركت باقيمانده و اكنون شوهرش

مىخواهد او را طالق بدهد در اين صورت شوهرش ضمانت كسالت زن به گردنش
مىآيد يا نه و مى تواند او را طالق بدهد يا نه.

ج - در مورد سؤال مجرد اين كه بيمارى سه روز بعد از زايمان حادث شده
باعث اين نيست كه به شوهر نسبت داده شود و شوهر ضامن نيست و از جهت

مخارج
بيمارى به مقدار متعارف به عهده شوهر است و هزينه بيماريهاى صعب العالج و

مخصوصا
اگر هزينهاش سنگين باشد بر شوهر واجب نيست و اختيار طالق با مرد است لكن
بادر نظر گرفتن اخالق اسالمى و انسانى كه مشتمل بر خير دنيا و آخرت مىباشد

طالق ندادن بهتر است مخصوصا با توجه به اينكه مدتها با هم زندگى كردهاند و زن
در خانه شوهر چنين شده به منظور ثواب و رضاى خداوند متعال و رعايت وفاء و

مروت
سزاوار نيست طالق دهد.

س ٥٠٩ - زيد زنش را شش ماه قبل طالق داده پس از سه ماه زن پيش محضرى
رفته و اظهار داشت كه من مىخواهم رجوع كنم دفتردار جواب داد كه شوهر

خود را حاضر نما ولى شوهر خود را حاضر نكرد و پس از شش ماه اكنون مىگويد
من

زن زيد هستم و مطالبه نفقه و كسوه مىنمايد در اين صورت زن حق نفقه و كسوه
دارد

ورجوع زن صحيح است يا نه.
ج - بنحو كلى حق رجوع در طالق با مرد است و در طالق خلع زن مىتواند

در بذل مهر رجوع كند و در اين صورت طالق رجعى مىشود و پس از رجعى شدن
اگر زوج رجوع نكرد در ايام عده زن حق نفقه ندارد.

س ٥١٠ - زن در حال عده وفات نفقه دارد يا نه.
ج - زنى كه در عده وفات باشد نفقه طلب ندارد چه حامل باشد و چه نباشد

س ٥١١ - معقوده دائمى كه ناشزه باشد نفقه او بر شوهر واجب است
يا خير.
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ج - ناشزه مطلقا چه حامل باشد چه حائل حق نفقه ندارد.
س ٥١٢ - در صورتى كه زن از شوهر خود مطالبه منزل جدا نمايد و بگويد

در منزلى كه پدر و مادر شوهرم باشند حاضر به زندگى نيستم آيا بر شوهر الزم است
كه به خواسته زن خود جامه عمل بپوشد يا خير و در صورتى كه مرد به خواسته زن

جامه
عمل نپوشد و زن هم حاضر به زندگى نشود و به منزل پدرش برود و بگويد تا منزل

عليحده تهيه نكنى به خانهات نمىآيم آيا زن ناشزه مىشود و در صورتى كه زوج
تمكن

مالى نداشته باشد و قادر به جدا كردن منزل نباشد وظيفهاش چيست.
ج - از قضيه شخصيه اطالع ندارم بطور كلى بر شوهر واجب است مسكن

مناسب بشأن زن و متعارف محل تهيه نمايد و منزل جداگانه الزم نيست مگر اين كه
داشتن منزل جداگانه از شئون آن زن باشد.

س ٥١٣ - زنى مطلقه شده و شوهر، نفقه عده سه ماه او را هم داده زن ادعاى
حمل مىكند استدعا دارم نظر مباركتان را مرقوم فرمائيد كه آيا تا وقت وضع حمل
زن حق نفقه به مرد دارد يا خير و پس از وضع حمل اگر نوزاد را نگهدارى نكرد

مىتواند از شوهر چيزى ادعا كند يا نه.
ج - از قضيه شخصيه اطالع ندارم بطور كلى زن مطلقه در عده طالق رجعى

حق نفقه دارد و اگر زن حمل داشته باشد بايد تا وضع حمل عده نگهدارد هر چند
قبل

از وضع حمل مدت عده طالق منقضى شده باشد و اگر زن فرزندى را كه متولد
شده به پدر تحويل دهد از اين نظر حق مطالبه چيزى ندارد و چنانچه نزاع موضوعى

در بين باشد مرافعه شرعيه الزم است و نفقه حامل در زمان حمل بر زوج واجب
است

تا وضع حمل، هر چند طالق رجعى نباشد.
س ٥١٤ - هر گاه زوج زوجه خود را كه نه سال ندارد افضا كند چه حكمى

دارد.
ج - در مورد سؤال وطى زوجه مفروضه بر اين زوج هميشه حرام است ولى
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از زوجه بودن براى او خارج نمىشود و تمام احكام زوجيت مانند ارث بردن و حرام
بودن ازدواج با خواهر او و غير اينها مترتب مىشود و واجب است نفقه او را تا

زنده است بدهد حتى اگر او را طالق داد باز هم بايد نفقه او را بدهد بلكه بنابر
احتياط اگر زوجه پس از طالق با مرد ديگرى ازدواج نموده باز هم بايد همين

زوجى كه افضاء نموده نفقه او را بدهد و احكام ديگر نيز دارد.
س ٥١٥ - زنى كه حمل داشت با فرزند ديگرش شوهر او را از خانه اخراج كرده
و زن در خانه پدر خود وضع حمل كرده و مدت سه سال از اين مقدمه مىگذرد و

يكى
از فرزندان هم فعال پنج ساله است و زن مزبوره مطالبه نفقه و كسوه مىنمايد و شوهر

اظهار مىدارد نفقه فرزندان را نمىدهم و به زوجه نفقه سه سال را به اقساط مىپردازم
در صورتى كه وضع مالى مرد خوب است حكم الله را در اين باره مرقوم فرمائيد.

ج - در فرض سؤال هر گاه زوج زوجه خود را از خانه اخراج كرده و او
را راه نداده و زوجه تمكين داشته نفقه اين مدت را طلبكار است و زوج در صورت
تمكن مالى حق تأخير در اداء ندارد ولى براى زن واجب نيست بچههاى خود را نزد
خود نگهدارى كرده و نفقه آنها را بدهد و چنانچه نفقه بچههاى خود را از غير مال

زوج داده حق مطالبه از زوج ندارد.
س ٥١٦ - آيا هزينه زايمان داخل در نفقه زوجه است يا اوالد.

ج - مخارج زايمان جزء نفقه زوجه است.
س ٥١٧ - آيا هزينه زايمان در حال نشوز زوجه به عهده زوج است يا زوجه.

ج - در فرض سؤال مخارج زايمان به عهده زوجه است.
س ٥١٨ - آيا نشوز اضطرارى به اين معنى كه زوج اين قدر زوجه خود را

اذيت كند كه زوجه نتواند متحمل آن شود و بدون اجازه شوهر از خانه بيرون
رود مسقط نفقه هست يا نه.

ج - در موردى كه زن بواسطه خوف ضرر نفس تكليف شرعيش رفتن باشد ناشزه
محسوب نمىشود.
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س ٥١٩ - زنى خود را آتش زده و شوهرش جهت معالجه او مبلغ كثيرى
خرج كرده ولى مؤثر واقع نشده و آن زن از دنيا رفته آيا شوهر مىتواند مخارج

مذكوره را از مال زن بردارد.
ج - اگر به خواهش زن خرج نكرده نمىتواند بر دارد.

س ٥٢٠ - شخصى عيالى گرفته و بعد از ازدواج معلوم شده كه چند سال قبل
از ازدواج عيال نامبرده مبتال به مرض خنازير بوده و در موقع خواستگارى هم زوج

نمىدانسته كه اين مرض را دارد و حال احتياج به عمل جراحى و مخارج زيادى
مىباشد

آيا مخارج چنين مرضى به عهده زوج است و يا به عهده خود زوجه و بر فرض اين
كه

به عهده زوج باشد آيا در صورت عدم اقدام زوج به معالجه، زوجه مىتواند او را
اجبار به معالجه بنمايد يا خير وهكذا اگر به عهده زوجه باشد زوج مىتواند او را

اجبار
به معالجه كند يا خير.

ج - مخارج معالجه زوجه به مقدار متعارف در عهده زوج است و زائد بر متعارف
به عهده خود زوجه است و در مقدار متعارف، زوجه حق دارد زوج را الزام نمايد و

در
زائد بر متعارف كه در عهده خود زوجه است زوج حق الزام ندارد مگر از باب

امر به معروف.
س ٥٢١ - شخصى زنش در ضمن عقد شرط كرده كه حق مكان داشته

باشد و اكنون شوهر آن زن قدرت اينكه در آن شهرى كه زن مىخواهد زندگى
كند ندارد و بايد به ده برود و سكونت نمايد و هيچ گونه قدرتى ندارد كه مطابق

ميل
عيالش زندگى نمايد در اين صورت حق نفقه و كسوه و مكان را تا چه اندازه دارد.

ج - شوهر بايد طبق شرط عمل كند و زن را در مكان مورد نظر بگذارد
و مخارج و نفقه و حقوق واجبه او را بدهد.

س ٥٢٢ - در مورد زوجه كه استحقاق نفقه از زوج دارد آيا در صورتى
است كه زوجه محتاج باشد يا احتياج شرط نيست.

ج - نفقه زوجه بر زوج واجب است اگر چه زوجه از غنى ترين مردم باشد.
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س ٥٢٣ - زوج مدت دو سال زوجهاش را از منزل خود اخراج نموده و زوجه
فاميل و كفيل ندارد بنا به معرفى مؤمنين زوجه داد خواست به دادگاه اسالمى تسليم
نموده و زوج احضار و محكوم به زندان تأديبى شده و به وسيله كفيل از زندان آزاد
و طبق مدارك و اسناد موجوده و شهادت عدول مؤمنين زوج خودش را محكوم ديده
در اين مدت فوق متوارى است و زوجه از جهت ناچارى نسبت به مخارج و محل
سكونت خود از منزل اين و آن استفاده مىنمايد راجع به كسوه و نفقه نظر شريف

خود
را بيان فرمائيد.

ج - در فرض سؤال چنانچه زوجه تمكين مىكرده و ناشزه نبوده مجتهد جامع
الشرائط مىتواند نفقه او را از مال زوج بردارد و بدهد و چنانچه زوج مالى نداشته

باشد و خود زوجه هم مالى ندارد مخارج او را از بيت المال تأمين مىنمايد.
س ٥٢٤ - قرآن كريم تأكيد زيادى در مورد حقوق پدر و مادر دارد آيا

حقوق فرزندان نسبت به پدر و مادر متقابل حقوق والدين است به فرزندان يا نه و آيا
ازدواج حق مشروع فرزند است گردن والدين چه فرزند در آمد كار خود را

به پدر و مادر بدهد يا خير؟
ج - در فرض سؤال متقابل نيست يعنى فرزند بايد حقوق پدر و مادر خود

را رعايت كند ولو پدر و مادر در حق اوالد خود كوتاهى كرده باشند و اگر فرزند
مالى نداشته باشد و قدرت بر تحصيل مخارج خود نداشته باشد نفقه او بر پدر و

مادر
واجب است اما مخارج ازدواج بر آنها واجب نيست و هم چنين پدر و مادر اگر
نتوانند خود را اداره كنند نفقه آنها بر فرزند واجب است، و واجب نيست فرزند
در آمد خود را در صورت عدم احتياج به پدر و مادر بدهد و با دادن، حق پس

گرفتن
ندارد مگر اين كه بعنوان امانت داده باشد.
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(اطاعت از شوهر و نشوز)
س ٥٢٥ - مردى كارمند با زن كارمندى ازدواج مىكند پس از ازدواج

شوهر رضايت به ادامه كارمندى همسرش نمىدهد با توجه به اين كه زن در زمان
ازدواج كارمند بوده آيا شوهر حقى دارد يا نه.

ج - در فرض سؤال چنانچه زوج مىدانسته كه زوجه اجير است و با اين حال
اقدام به ازدواج نموده حق ممانعت از ادامه كار ندارد.

س ٥٢٦ - آيا محل سكونت فقط با انتخاب شوهر تعيين مىگردد يا اين كه
زن مىتواند از قبول سكونت در محل مورد نظر شوهر اعم از شهر يا روستا

و محل خوددارى نمايد.
ج - حق تعيين محل سكونت با زوج است مگر اين كه در ضمن عقد نكاح

اين حق براى زوجه شرط شده باشد.
س ٥٢٧ - زنى در يكى از ادارات شغلى دارد به شرط ادامه شغل با مردى

ازدواج نموده زوج هم اين شرط را پذيرفته آيا بعد از ازدواج زوج مىتواند از
ادامه شغل زوجه مانع شود يا نه و اگر قبل از ازدواج شاغل نباشد ولى بعد از

ازدواج شغلى اختيار كند و زوج هم مانع نشود ولى بعد از زمانى زوج مىخواهد
مانع شود آيا مىتواند مانع از ادامه شغل زوجه شود يا نه.

ج - در فرض سؤال اول، زوج نمىتواند مانع ادامه شغل زوجه خود شود
و همچنين در فرض دوم كه زوج متوجه بوده و مانع نشده تا مدت قرارداد تمام

نشود زوج نمىتواند مانع از ادامه شغل او بشود.
س ٥٢٨ - آيا زن مىتواند بدون اطالع شوهر خود از اموال شوهر (طالجاتى كه
مرد خودش خريده باشد) به خانه پدرش ببرد و از آوردنش امتناع ورزد يا خير.

ج - از قضيه شخصيه اطالع ندارم بطور كلى اگر مرد طالجات را به همسر
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خود هبه كرده باشد بعد از عقد ازدواج، طالجات مال خود زن مىشود و زن مىتواند
از آوردن آنها به خانه شوهر امتناع نمايد ولى اگر بعنوان عاريه داده و آن را از

ملك خود خارج نكرده زن حق بردن به خانه پدر بدون اذن شوهر ندارد و بايد از
برگرداندن آن امتناع نكند و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم است بلى اگر

قبل از عقد بخشيده باشد واعيان آنها موجود باشد مىتواند پس بگيرد.
س ٥٢٩ - در كشمير رواج دارد كه پدر دختر، پسرى را بعنوان داماد به خانه

مىآورد تا شريك كار و وارث هم بشود و مصارف عروسى را پدر زن متحمل مىشود
بعد از مدتى داماد از اين خانه فرار مىكند و عيال خود را مطالبه مىكند ولى زن از

رفتن به خانه شوهر امتناع مىورزد در اين صورت تكليف چيست و اگر داماد موفق
شد كه زنش را راضى كند و هر دو خانه پدر را ترك كنند آيا پدر حق دارد مصارف

عروسى و نفقه اين مدت را مطالبه كند يا خير.
ج - در فرض سؤال بر زن واجب است از شوهر اطاعت كند و اگر حاضر

به اطاعت نباشد ناشزه محسوب است و حق نفقه ندارد و پدر دختر نيز حق مطالبه
مخارجى كه در عروسى نموده ندارد.

س ٥٣٠ - زنى كه شوهر او معتاد به هروئين شده و بعد از اعتياد، مرد
نمىتواند بوظيفه خود يعنى به زناشوئى اقدام كند و اعتياد ممكن است به زن سرايت
كند در اين صورت وظيفه زن مزبوره چيست و شوهر زن حاضر به طالقش نيست

آيا پدر دختر مىتواند زن را از خانه شوهر بيرون برد، و به خانه خودش بياورد يا نه.
ج - در فرض سؤال عدم قدرت مرد فعال بر عمل زناشوئى موجب جواز

فسخ نكاح نيست و اما اگر خطر اعتياد و ضرر نفس بر زن باشد جايز است در
منزل شوهر توقف نكند و طالق موقوف به اذن و رضايت شوهر است و تا ممكن

است جلب رضايت شوهر را بنمايد.
س ٥٣١ - زن منزل را ترك نموده و تقاضاى طالق هم كرده و مهريه را هم
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طلب مىنمايد و به هيچ عنوان حاضر به سازش نيست و حاضر به گرفتن طالق خلع
هم نمىباشد در اين صورت تكليف مرد چيست در صورتى كه مرد خواهان عيالش

هست وبغير از طالق خلع حاضر نيست او را طالق دهد.
ج - شرعا اختيار طالق با شوهر است و در فرض سؤال زن ناشزه محسوب

مىشود و حق نفقه در مدت نشوز ندارد.
س ٥٣٢ - اگر در ضمن عقد نكاح شرط شود كه اختيار محل سكونت

با زن باشد و زن هم خانهاى دارد و شرط مىكند كه بايد در اين خانه باشم و شوهر
بعد از مدتى مخالفت شرط كرده و خانه را ترك مىكند تكليف چيست و در اين

صورت زن مزبوره به طالق محتاج مىباشد يا نه و اگر محتاج به طالق باشد در مثل
اين

موضوع چگونه بايد طالق گفته شود.
ج - در فرض سؤال زن حق دارد در همان منزل معين سكونت نمايد و با

عدم اطاعت از شوهر در خروج از منزل مذكور زن ناشزه نيست و حق مطالبه نفقه
دارد و لكن زن حق فسخ عقد يا اجبار شوهر بر طالق ندارد.

س ٥٣٣ - اينجانب كه ايرانى االصل هستم با زنى در آلمان ازدواج كردم
و پيش علماى اسالمى ايرانى در زمان مرحوم آية الله بروجردى بوده است و حال در

آلمان از اين زن داراى دو بچه هستم و مىخواستم به كشور خودم باز گردم ولى
ايشان

امتناع دارند از آمدن به ايران و خودم هم نمىتوانم در آنجا بمانم از نظر شرعى
چه تكليفى دارم.

ج - بر زوج واجب است كه براى زن مسكن مناسب شأن و حال او فراهم نمايد
و حق تعيين چنين مسكنى با زوج است اما اگر در ضمن عقد شرط اختيار تعيين
با زوجه شده باشد يا آن كه بناء بر سكونت آنها در محل معينى بوده است بايد

مسكن
او را در همان محل قرار دهد.

س ٥٣٤ - آيا مرد مىتواند و اختيار دارد كه همسر خود را مجبور به برداشتن
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چادر و رفع حجاب بنمايد يا نه لطفا حكم خدا را بيان فرمائيد ادام الله تعالى ظلكم
الشريف

ج - چون بر زن حجاب واجب است بر مرد جايز نيست او را اجباربه
بى حجابى و خالف شرع بنمايد و بر زن هم واجب نيست اطاعت شوهر در

معصيت
خدا كه (ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق) بطور كلى مرد بايد از داشتن چنين

همسرى با عفت و نجابت شكر خداوند متعال را بجا آورد در اين زمان كه مفاسد
اختالط زن و مرد در روشهاى غير انسانى، زن را اگر چه آزادى شمرده مىشود

به انحطاط اخالقى گرفتار كرده و از آزادى حقيقى و ارزش انسانى يك زن محروم
كرده و روز به روز در همه نقاط دنيا آثار شوم اوضاع و روابط نامشروع كنونى زن

توسعه پيدا مىكند و چون از تعاليم نجات بخش اسالم كه مرد و زن را در مسير
عالىترين كماالت مخصوص به خود قرار داده منحرف شدهاند و راهى براى جبران
اين همه خسارات معنوى پيدا نمىكنند اين گونه زنان مؤمنه و ملتزم به تعاليم اسالم

بايد
مورد تقدير باشند و شهامت آنها در اين موقع كه بسيارى از مردها و زنها در برابر

هجوم كاالهاى فساد اجانب، خود باخته شده و حقارت و كمبودهائى را كه در
خود احساس مىكنند به داروئى كه بر درد مىافزايد و شدت مىدهد جبران مىكنند

غير قابل وصف مىباشد و در اجتماعى كه خروج از سنن اسالمى و شرف و عفت
تقدم و به جلو رفتن شمرده مىشود زنانى كه ملتزم به احكام خدا باشند و با قدرت

و با ايمان به خدا در برابر تمام مظاهر دروغ و مخرب مقاومت دارند و احساس
ناراحتى نمىكنند و اگر هم تنها بمانند ثابت و پايدارند در درگاه خداوند و در نظر

اولياء اسالم و هر كس كه ارزشهاى واقعى انسانى را مىشناسد قدر و افتخارشان
زياد است خداوند متعال اين بانوان را در جامعه مسلمان زياد كند و شخصيت

اسالمى
آنها را حفظ فرمايد و از عهده امتحانات كه در اخبار اهل بيت عصمت

و طهارت عليهم السالم از آن خبر داده شده پاك و خالص بيرون آورد من انتظار دارم
كه

شوهر يك بانوى محترمه مسلمان نيز اين گونه توقعات را از او نداشته باشد و اگر تا

(١٨٨)



حال هم چنين توقعى بوده از اين تاريخ ببعد به احترام تعاليم و آداب اسالمى در
روش خود تجديد نظر نمايد انشاء الله تعالى مأجور خواهند بود.

س ٥٣٥ - منزل مسكونى من غصبى است و شوهرم اجازه بيرون رفتن براى
اداء نماز نمىدهد تكليف من چيست.

ج - در اين موارد تحصيل اذن از شوهر الزم نيست و بايد هر چند شوهر
نهى كند در مكان مباح نماز بخوانيد و ماندن و تصرف در مكان غصبى به هر نحو

حرام است و شوهر نمىتواند زن را الزام به توقف در خانه غصبى بنمايد.
س ٥٣٦ - مخالفت امر زوج در هر باب موجب نشوز است يا مخصوص

است به امر وقاع.
ج - مخالفت امر زوج به عدم تمكين و عدم ازاله منفرات و مضاد با تمتع

بلكه ترك تنظيف و تزئين با مطالبه زوج و بيرون رفتن از خانه بدون اذن زوج نشوز
است و تفصيل را در وسيله مالحظه فرمائيد.

س ٥٣٧ - زن كه پيش از دخول حق منع و طلب مهر را دارد اگر منع
كند و طلب مهر نمايد نفقه اش بر زوج واجب است يا نه.

ج - اگر در صورت تسليم مهر تمكين داشته باشد و فقط براى اخذ مهر
ممانعت كند حق نفقه دارد.

س ٥٣٨ - اگر زنى بدون اجازه شوهرش در مجلس عروسى شركت كند
اما پدر دختر اجازه بدهد و ممكن است شركت نكردن زن سبب دلتنگى دعوت

كنندگان بشود اما شوهر مصلحت نمىداند كه عيالش در عروسى شركت نمايد در
اين صورت رفتن زن در مجلس عروسى مخالف با دستور شرع مقدس هست يا نه.

ج - بيرون رفتن زن از خانه بدون اجازه شوهر حرام است هر چند پدر
به او اجازه داده باشد.

س ٥٣٩ - آيا شخصى كه زن شوهر دار ناشزه را در منزل خودش جا دهد
پيش خداوند مقصر نيست.
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ج - موارد مختلف است ممكن است در بعض موارد واجب باشد مثل مواردى كه
حفظ جان زن موقوف به آن باشد.

س ٥٤٠ - زن بدون اجازه شوهر و رضايت او مىتواند از منزل خارج شود
يا نه.

ج - بر زن اطاعت شوهر واجب است و بدون اذن او نبايد خارج شود مگر
آن كه خائف بر نفس خود باشد.

(عيوب زوجين)
س ٥٤١ - اينجانب با دخترى ازدواج نمودم كه داراى عيوبى است به شرح

زير ١ - كرى گوش ٢ - مفهوم نبودن حرفهايش يعنى صحيح صحبت نمىكند ٣ -
كوتاه

بودن انگشتان شست دو پا ٤ - مو داشتن نوك پستان و بدون هيچ محتوى در پستان
كه

پستانها شبيه به دو كيسه خالى است و دو عيب ديگر نيز، بال فاصله اعتراض نمودم
ولى

تاكنون نتيجهاى نگرفتم در ذيل همين سؤال مرقوم فرمائيد چه حقوقى به نامبرده تعلق
مىگيرد در صورتى كه كوچكترين اشارهاى در مورد عيوب باال نشده وبمن در ابتداء

ازدواج چيزى نگفتند تقريبا كالهى سرم گذاشتند.
ج - عيوبى كه موجب فسخ عقد است در توضيح المسائل مرقوم است و اما

عيوبى كه در سؤال ذكر شده در صورتى موجب اختيار فسخ عقد است كه در عقد
شرط عدم عيب خاص يا مطلق عيب بشود يا زوجه به وصف سالمت از عيب، قبل

از عقد در مقام گفتگو معرفى و عقد مبنى بر آن واقع شده باشد در اين صورتها مرد
مىتواند عقد را فسخ نمايد و در غير اين صور مىتواند او را طالق بدهد و در صورت

طالق اگر نزديكى نشده باشد زن بيش از نصف مهر طلبكار نيست.
س ٥٤٢ - دخترى با مردى ازدواج كرده و چند ماه در منزل شوهرش مانده

بعد معلوم شد كه مرد عنين بوده و به دختر نگفته و در مدت چند ماه كه دختر در
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خانه اين مرد بوده نتوانسته است دختر را تصرف كند در اين صورت دختر مىتواند
عقد را به هم بزند و يا احتياج به طالق دارد و در صورتى كه عقد را فسخ كرد

نسبت
به مهريهاش چه وظيفهاى دارد نصف مهر را بايد بگيرد و يا تمام آن را.

ج - در فرض سؤال اگر عنن شوهر طورى است كه نه قادر بر وطى آن
دختر و نه قادر بر وطى غير او است و بعد از علم به عنن راضى به صبر و بقاء با آن

شوهر
نبوده جايز است مراجعه به حاكم شرع نمايد و بعد از آن كه يك سال حاكم براى

شوهر
وقت تعيين نمود اگر در اين يك سال عيب مرتفع نشد و قدرت بر وطى هيچ زن

را پيدا نكرد آن دختر حق دارد عقد را فسخ كند و نصف مهر را از شوهر بگيرد.
س ٥٤٣ - زنى شوهر كرده و بعد از عقد و دخول معلوم شده كه زوج مرض

برص داشته است آيا زن مىتواند عقد را فسخ نمايد يا نه.
ج - مرض برص در مرد از عيوبى نيست كه مجوز فسخ عقد براى زن

باشد و لكن احوط و اولى آنست كه اگر زن بخواهد فسخ كند مرد او را طالق
بدهد

س ٥٤٤ - در موضوع تزويج، مدلس كه زوج پس از پرداخت مهريه به او
رجوع مىكند و معادل مهريه را مىگيرد كيست.

ج - هر كس تزويج به او استناد داده مىشود كه ولى شرعى يا عرفى باشد
مانند پدر زوجه و جد او مادر و برادر بزرگ و عمو و دائى وى يعنى كسانى كه

اجازه ازدواج بستگى به رأى آنها دارد و متصدى تزويج مىشوند و در عرف
و عادت در اين باره به آنها مراجعه مىشود و نظير اينها است على الظاهر بعض

اجانب كه بين او و زوجه شدت ارتباط و عالقه هست بطورى كه اجازه ازدواج
بدون

موافقت و رأى او صادر نمىشود و زوجه در امور مهمه به او رجوع مىكند و در امور
مربوطه به خودش به او اعتماد و ركون دارد بلكه بعيد نيست ملحق بشود به كسانى

كه
ذكر شد شخصى كه بين طرفين مراوده مىكند و اسباب انس و الفت طرفين به

يكديگر
را فراهم مىسازد بطورى كه گول زدن به او نسبت داده شود.
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س ٥٤٥ - شخصى ازدواج نموده و تا ٢٥ روز كه اين زن و شوهر با هم
بودهاند نتوانستهاند عمل زناشوئى را انجام بدهند و بعد از بيست و پنج روز

معلوم شده زن معيوب است او را به طهران اعزام نمودهاند و در تهران دكتر معاينه
نموده

و اظهار داشته اين مريض بطور كلى مجرى ندارد ورحم هم ندارد، قاعده زنانگى
نشده و نخواهد شد وحامل نمىشود ما او را عمل مىكنيم كه عمل زناشوئى ممكن

شود و او را عمل هم كردهاند و ٧٠ درصد فعال مىتوانند عمل زناشوئى را انجام
دهند و ٣٠ درصد ناراحتى دارند و باز هم مجرى بطور كلى بسته با اين صورت
مدت ده ماه است از هم جدا هستند و شوهر او عالم به مسأله بوده كه بايد فسخ

نمايد
و حق فسخ دارد ولى فسخ نكرده بعضىها اظهار مىدارند عقد باطل است ديگرى

مىگويد اين زن حرام است و در مقابل گفته هاى مردم باز زن و شوهر راضى هستند
با اين عيب شرعى كه دارد با هم زندگى را ادامه بدهند آيا با اين عيب كه ذكر شد

شرعا مىتوانند بعنوان زن و شوهرى با هم زندگى كنند يا نه خواهشمند است تكليف
اين زن و مرد را معين فرمائيد.

ج - در فرض مسأله اگر زن معقوده معلوم نيست كه زن هست يا مرد
و واقعا مردد بين زن و مرد است نكاح او صحيح نيست و الزم است احتياطا طالق

داده شود و ديگر شوهر اختيار نكند و اگر معلوم است كه زن است لكن مجرى
مسدود است نگاهداشتن او مانعى ندارد و مىتوانند با هم زندگى كنند.
س ٥٤٦ - شخصى با زنى ازدواج نموده ولى نتوانستهاند امر زناشوئى

را انجام دهند و مواقعه صورت نگرفته و به دكتر مراجعه كردند معلوم شد كه عيب
با زن است يعنى استخوانى در فرج زن وجود دارد كه مانع از دخول است و دكتر

پس از معاينه و تشخيص زن را به بيمارستان فرستاد در بيمارستان هم دكترها پس از
معاينه

گفتند ما عملى انجام مىدهيم ولى اين زن عادت زنانگى نخواهد شد و حمل بر
نمىدارد

خالصه در بيمارستان عمل كردند و تا حدودى نزديكى مانعى ندارد لكن باز طبيعى
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نشده و اين عمل را با رضايت پدر و مادر و خود زن و شوهر انجام دادهاند و مدت
چهل

روز به طول انجاميده است و پس از بيرون آمدن از بيمارستان به خانه پدر و مادرش
رفته و تا كنون شوهر به او نزديك نشده خواهشمند است تكليف ايشان را معين

فرمائيد
در صورتى كه فسخ و يا طالق ممكن باشد راجع به مهريه او تكليف چيست.
ج - در عيب مذكور مرد اختيار فسخ عقد را دارد و اگر قبل از دخول فسخ

كرد مهر ندارد و اگر بعد از دخول ولو به قدر حشفه (سيبك سر آلت) چه در قبل
و چه در دبر فسخ كرد مهر دارد و اختيار فسخ فورى است كه اگر عيب را فهميد

و فسخ نكرد خيار فسخ ساقط مىشود بلى اگر از جهت جهل به خيار يا جهل به
فوريت

تأخير شد هر وقت مسأله را دانست بايد فورا فسخ كند و اگر فسخ نكرد خيار ساقط
مىشود و بايد طالق بدهد و اگر طالق قبل از دخول باشد نصف مهر را بايد بدهد
و اگر بعد از دخول باشد ولو به مقدارى كه قبال ذكر شد قبال يا دبرا تمام مهر را

بايد بدهد.
س ٥٤٧ - اگر شخصى دخترش را شوهر دهد و پس از عقد معلوم شود كه

شوهر مبتال به مرض صرع و حمله شديد است به كيفيتى كه يك مرتبه روى زمين
مىافتد

و زبانش بين دندان ها و تخم هاى چشم او برگشته و چهره اش سياه مىشود
در اين صورت كه اين عيب را قبال تذكر ندادهاند و بعد از ازدواج معلوم شده كه

حتى خود داماد پس از مراجعه به دكتر اعتراف نموده كه پنج سال قبل هم همينطور
شده بود اكنون با توجه به اين نكته كه هنوز عروسى نكرده و در عقد هستند آيا اين
عمل خيانت در عقد محسوب مىشود يا نه و آيا اين ازدواج فسخ مىشود يا نه و زن

حق مهريه دارد يا نه.
ج - بيمارى مذكور از عيوب مجوزه فسخ نيست بلى اگر در عقد به نحوى

مرد را توصيف به صحت كردهاند كه مانند شرط در ضمن عقد باشد و عقد مبنى بر
آن

وصف واقع شده باشد و بعد كشف خالف شود زن اختيار فسخ عقد را دارد و اگر
قبل از دخول فسخ كند حقى به مهريه ندارد.
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س ٥٤٨ - يك نفر الل دختر يك نفر را عقد نموده در حالى كه دختر بى نور چشم
بوده و اين شخص الل نمىدانسته و پدر دختر هم اين عيب را به او تذكر نداده

پس از تصرف معلوم شده كه بينائى چشم ندارد و مهريهاش هم بيست هزار تومان
است بفرمائيد كه شرعا تمامى مهر را بايد بدهد يا خير و در اين تدليسى كه نسبت

به زوجه شده زوج چه وظيفهاى دارد.
ج - اگر شرعا ثابت شود كه زن قبل از عقد نابينا بوده و مرد نمىدانسته

حق فسخ دارد و اين حق فسخ فورى است پس اگر مرد علم به نابينا بودن زن
پيدا كند و مسأله فسخ را بداند و فسخ نكند حق فسخ ساقط مىشود و اگر نمىدانسته

كه حق فسخ دارد يا جاهل به فوريت آن بوده هر وقت فهميد مىتواند فسخ كند
و اال حقش ساقط مىشود و در خصوص مهريه اگر فسخ قبل از دخول باشد زوجه
حق مهر ندارد و اگر بعد از دخول باشد بايد تمام مهر را بدهد و پس از پرداخت
آن رجوع به مدلس نموده و عوض آن را از او بگيرد و در نزاع موضوعى مرافعه

شرعيه الزم است.
س ٥٤٩ - دوشيزه اينجانب را بعد از ١٧ سالگى حالت اغماء و غش عارض
شد خواهر زاده پدر زن بنده براى خواستگارى آمد بنده و پدر زنم گفتيم اين

دختر چنين عيبى را دارد گفتند مهم نيست وباالخره او را به خانه شوهرش بردند
و پسر و دختر هم در قريه ديگر هستند و بعد از ١٢ روز كه دخول هم شده بود

دختر را
آوردند و مىگويند دختر فالن عيب را دارد و حق مهريه و جهيزيه را ندارد خواهشمند

است نظر مباركتان را مرقوم فرمائيد.
ج - بيمارى مذكور از عيوب مجوزه فسخ نيست و اعالن آن نيز هنگام عقد

واجب نيست و چنانچه دخول واقع شده تمام مهر مستقر شده و واجب است زوج
مهريه را بپردازد و اگر بخواهند جدا شوند بايد به طالق جدا شوند بلى اگر زن را

هنگام عقد توصيف به صحت نموده و عقد را مبنيا بر صحت واقع ساخته باشند
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زوج مىتواند عقد را فسخ كند ولى چون دخول واقع شده بايد تمام مهريه را
به زوجه بپردازند ولى مىتواند رجوع به مدلس نمايد و جهيزيه نيز متعلق به زن مىباشد

بايد به او بدهند.
س ٥٥٠ - زيد با دخترى ازدواج نموده ولى مبتال به مرض حمله و صرع

شديدى مىباشد و پدر زيد و خود زيد در خصوص اين مرض كوچكترين اظهارى
نكردهاند و دختر را به خانه شوهر بردهاند و تصرف هم كرده است و در شبانه روز

سه مرتبه اين مرض او را حادث مىشود بطورى كه دو سه نفر بايد او را نگهدارى
نمايند كه خودش را نابود نكند آيا با اين كه زيد و پدرش از اين مرض به دختر

مزبوره
و اقوامش اطالعى ندادهاند و با اين حال عقد واقع شده دختر مىتواند عقد را فسخ

نمايد يا نه و بطورى كه پدر زيد نقل نموده معالجات زيادى نمودهاند و مؤثر واقع
نشده و عالج پذير نيست.

ج - در فرض سؤال اگر به اين دختر گفته شده كه اين پسر سالم است و به عنوان
سالمت حاضر به ازدواج شده فعال كه معلوم شده تدليس كردهاند دختر حق فسخ

دارد فورا و اگر تأخير كند حق فسخ او ساقط مىشود بلى اگر از راه ندانستن
مسأله تأخير انداخت هر وقت فهميد مىتواند فورا فسخ نمايد و اگر تدليسى در كار
نبوده و دختر خودش به خيال سالمت حاضر به ازدواج شده حق فسخ ندارد و بايد

پسر را راضى كند كه او را در حال سالمت طالق دهد.
س ٥٥١ - زنى كه شوهرش مسلول و يا به مرض مسرى ديگرى مبتال است و بداند

بر اثر همخوابگى و معاشرت به او سرايت مىكند آيا بعنوان يكى از عيوب مجوزه
فسخ مى تواند فسخ كند يا نه و حق دارد به او تمكين نكند يا نه و زوج هم جهت

عدم
تمكين زن به اين عنوان مىتواند نفقه به او ندهد يا نه ايضا در صورت نرسيدن نفقه به

زن
مى تواند خود را مطلقه نمايد يا نه.

ج - موكول به مراجعه به حاكم شرع است ولى اگر هم بستر شدن با شوهر
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معرض مرض باشد بر او تمكين واجب نيست و وجوب نفقه او هم در اين مورد
ساقط نمىشود.

س ٥٥٢ - در مورد زن و شوهرى كه سه سال است با يكديگر ازدواج نموده
واوالدى ندارند و با مراجعه به دكتر معلوم شده است كه زوجه عقيم است و به

احتمال
يك درصد با عمل جراحى امكان دارد صاحب فرزند شود اگر زوج بخواهد

بواسطه عقيم بودن زن اين عقد را به هم بزند مىتواند يا خير و آيا عقيم بودن از جمله
عيوبى است كه موجب فسخ نكاح مىشود يا نه و با اين وصف در مورد مهر چگونه

عمل مىشود تمام مهر را زوجه مىبرد يا خير.
ج - عقيم بودن از عيوب موجب خيار براى مرد نيست بلى اگر بخواهد

مىتواند زن را طالق دهد و اگر طالق قبل از دخول باشد بايد نصف مهر را بپردازد
و اگر بعد از دخول باشد بايد تمام مهر را اگر نپرداخته بپردازد.

س ٥٥٣ - جوانى يك علويه را به عقد خود در آورده و قبل از آوردن به خانه
و عروسى به جبهه رفته و معلول شده و از كمر ساقط و از مردى افتاده آيا در اين

صورت
علويه مزبوره مىتواند عقد را فسخ نمايد يا خير و در صورت عدم فسخ مخدره آيا

پدر
و مادر مخدره حق دارند امر كنند و علويه مزبوره را مجبور به فسخ نمايند چون خير

و صالح مخدره را مىخواهند - و البته براى شوهر اسباب پرستارى موجود است
و از هر جهت متمكن است - يا اين حق را ندارند و اطاعت مخدره از پدر و مادر
خويش در اين صورت واجب است يا خير و در صورت عدم وجوب يا عدم اطاعت

آيا
بر شوهر علويه جائز يا واجب است كه براى اصالح ذات البين زوجه خود را

طالق دهد يا خير.
ج - از قضيه شخصيه اطالعى ندارم بطور كلى اگر پيش از مواقعه در قبل

يا دبر مرد از تمكن مواقعه بيفتد زن مىتواند عقد را فورا فسخ نمايد و اگر جاهل
به حكم يا فوريت باشد و به مجرد علم به حكم فسخ ننمايد حق فسخ ساقط است

هر چند
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پدر زن امر به فسخ كرده باشد و اما حكم طالق واضح است كه به يد مرد است
هر وقت بخواهد مىتواند زن را طالق بدهد و نزاع موضوعى محتاج به مرافعه

شرعيه است.
س ٥٥٤ - شخصى زنى را كه بيوه بوده عقد نموده و بعد از اجراء صيغه نكاح
به فاصله چند روزى حالت بيهوشى به اين زن دست داده و بعد از تحقيق زيادى

عدهاى از
اهل آن محل شهادت داده اند كه اين زن در خانه شوهر قبلى هم مبتال به اين بيهوشى

بوده و روى همين جهت طالق داده شده و والدين دختر از كسى كه آمده به
خواستگارى

اين زن جريان را مخفى كردهاند و اطباء و دكترها هم تاكنون نتوانستهاند معالجه
كنند و زن را هم در خانه تنها نمىشود گذاشت ممكن است اين حال هر آنى پيش

بيايد آيا اين عمل باعث خيار فسخ عقد مىشود يا خير؟
ج - سكوت زن و متصديان عقد از طرف او با علم به عيب و عدم سؤال زوج

تدليس موجب خيار نيست بلى اخفاء عيب در صورتى كه عقد به وصف فقدان عيب
يا مبنى بر آن واقع شده باشد تدليس است ولى عدم ذكر عيب تدليس نيست.

(فسخ عقد نكاح)
س ٥٥٥ - هر گاه مردى زنى را به شرط بكارت ازدواج نمايد و زن ثيبه در آيد

در اين صورت از مهر چيزى كم مىشود يا نه و نيز عقد فسخ مىگردد يا خير.
ج - در فرض سؤال كه شرط بكارت نموده اگر معلوم شود كه قبل از عقد

باكره نبوده شوهر اختيار دارد عقد را فسخ كند و با فسخ عقد اگر دخول نكرده
زن چيزى بابت مهر حق ندارد و اگر دخول نموده بايد مهر المسمى را به زن بدهد
و در صورت عدم فسخ حق دارد به نسبت تفاوت مهر ثيبه بودن و باكره بودن چنين

زنى از مهر المسمى كسر نمايد.
س ٥٥٦ - مردى بعنوان داشتن شغل معين زنى را به عقد دائم خود در آورده
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است و بعد معلوم شده كه زمان عقد و بعد از عقد داراى شغل معين نبوده در اين
صورت

اين مورد هم از موارد تدليس محسوب مىگردد يا خير.
ج - در فرض مسأله اثبات خيار براى زوجه به اين نحو تدليس مشكل است.
س ٥٥٧ - اينجانب جوانى بيست و چهار ساله هستم مدتى پيش با دخترى

با داشتن اين خصوصيات ازدواج نمودهام و تعهد نمودهام كه با او زندگى نمايم
و خصوصيات چنين است ١ - در پشت سر دختر به اندازه يك سكه پنج ريالى مو
ندارد ٢ - سن دختر ٢٥ مىباشد، با تماسى كه يك شب با دختر گرفتهام مالحظه

نمودم
كه سر دختر بجاى يك سكه پنج ريالى بطور كلى مو ندارد و سن ايشان به جاى ٢٥
سال ٣٥ سال مىباشد از محضر مبارك آن حضرت تقاضا دارم كه از نظر شرع مقدس

اسالم اينجانب را راهنمايى كنيد كه با شرائط فوق اين موضوع تدليس است يا خير
و اگر تدليس است اين عقد از نظر اسالم چه صورت دارد.

ج - در فرض سؤال اگر عدم نقص مو و زيادتر نبودن سن از بيست و پنج
سال در عقد شرط شده باشد يا قبل از عقد به اوصاف مذكوره توصيف شده و عقد

مبنيا بر آن اوصاف واقع شده و كشف خالف شده زوج حق فسخ دارد و چنانچه
دخول كرده مهريه را بايد بپردازد و به مدلس رجوع كند و در نزاع موضوعى

مرافعه شرعيه الزم است.
س ٥٥٨ - شخصى ديوانه شده و زوجه او چون جاهل به مسأله بوده في الفور
فسخ نكرده و پس از گذشتن مقدارى از زمان تازه متوجه مىشود كه مىتوانست

فسخ كند و حاال فسخ مىكند نافذ است يا نه.
ج - بلى در صورت جهل به حكم جايز است بعد از علم به آن، عقد دائمى

خود را فسخ نمايد.
س ٥٥٩ - دخترى را به ازدواج شخصى در آوردند بعد از ازدواج معلوم

شده كه اين دختر گاهى يك نوع حالت روانى و اختالل حواس (جنون) داشته
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و دارد در صورتى كه زوج از اين حالت هيچ گونه اطالعى نداشته و پدر و مادر
دختر

كامال از اين مرض مطلع بودهاند آيا اين تدليس محسوب مىگردد و مهريه آن دختر
به عهده كيست و آيا بر هم زدن اين عقد نياز به صيغه طالق دارد يا تنها فسخ كافى

است.
ج - اگر محقق شود كه مبتال به جنون است ولو ادوارى نه غش و مانند آن

زوج مىتواند عقد را فسخ نمايد و اين حق فسخ فورى است پس اگر مرد علم
به جنون زن پيدا كند و فورا فسخ نكند حق فسخ از بين مىرود و اگر بخواهد از زن

جدا شود بايد طالق بدهد و در صورتى كه مرد نداند كه حق فسخ دارد يا آن كه
فوريت

آن را نداند هر وقت فهميد بايد فورا فسخ نمايد و اال حقش ساقط مىشود و در
خصوص

مهريه اگر فسخ زوج قبل از دخول باشد زوجه حق مهر ندارد و اگر بعد از دخول
باشد بايد مهر المسمى را به زوجه بدهد و اگر معلوم شود كه پدر و مادر جنون

دختر
را مىدانستهاند و او را مبنيا بر سالمت از جنون به زوج ارائه نمودهاند، صدق تدليس

بعيد نيست و در مورد تدليس زوج مىتواند به مدلس رجوع و مهريهاى را كه به زوجه
داده استرداد نمايد.

س ٥٦٠ - زنى پس از شش يا هفت سال خانه دارى شوهرش ديوانه شده
و مدتى است او را بيرون كرده و شخص مذكور ولى مثل پدر و جد ندارد در اين

صورت اجازه مىفرمائيد زن مزبور مطلقه شود يا نه.
ج - اگر شوهر زن بعد از عقد ديوانه شود زن مىتواند عقد را فورا فسخ

نمايد و اگر جهل به اين حكم داشته هر وقت علم پيدا كرد فورا فسخ نمايد و بعد از
گذشتن عده در صورتى كه مدخول بها باشد مىتواند به مرد ديگر شوهر كند و

احتياج
به طالق ندارد و در صورتى كه مدخول بها نباشد عده ندارد.

س ٥٦١ - زنى داراى شوهر بوده و شوهرش در اثر تصادف ماشين اختالل
حواس پيدا كرده و به زوجه خود نمىرسيد و زن بدون طالق شوهر ديگرى اختيار

كرده و از او فرزندى به دنيا آورده در اين صورت تكليف زن چيست به شوهر دوم
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حالل است و يا به شوهر اول و نيز تكليف فرزند چه مىشود مستدعى است جواب را
مرقوم فرمائيد.

ج - در فرض مذكور اگر مرد ديوانه شده و زن عقد را فسخ كرده باشد و پس
از گذشتن عده در صورتى كه دخول واقع شده باشد - و اال عده ندارد - ازدواج

كرده
باشد ازدواج او با مرد دوم صحيح است و فعال هم زوجه شوهر دوم است و اگر

اين مسأله را نمىدانسته كه عقد را مىتواند فسخ كند و بدون فسخ با مرد ديگر ازدواج
كرده باشد ازدواج او با مرد دوم باطل است و بايد از او جدا شود و بعد هم نمىتواند
با او ازدواج كند و فرزند در صورت عدم فسخ و شوهر كردن به مردم دوم با جهل

به صحيح
نبودن اين ازدواج، شرعا به حكم حالل زاده است.

س ٥٦٢ - شخصى عيالى گرفته و در شب اول معلوم شده كه دختر باكره
نيست از او سؤال شده قسم مىخورد كه تاكنون با كسى معاشرت و نزديكى نكردم

از آن وجود مبارك تقاضا مىشود كه تكليف آن شخص را معين فرمائيد.
ج - بلى ممكن است بواسطه پريدن از محلى بكارت زايل شود و لكن حكم

عقد نكاح اين است كه اگر به شرط بكارت عقد نموده باشد و ثابت شود قبل از
عقد

ثيبه بوده زوج حق دارد عقد را فسخ كند لكن اگر بعد از عقد بكارت زايل شده
باشد حق فسخ ندارد.

س ٥٦٣ - شخصى زنى را عقد نموده بعنوان بكر و مبلغ هفتاد و يك هزار
تومان مهريه قرار داده و مبلغ بيست و يك هزار تومان شير بهاء و مخارج ديگر هم

در بين بوده و بعد از عقد معلوم شده كه دختر باكره نبوده در اين صورت عقد
صحيح است يا خير و بر فرض صحيح بودن مهريه و شير بهاء را زن مىتواند بگيرد يا

نه
ج - در صورت مفروضه كه عقد مشروط به بكارت زوجه بوده زوج حق

فسخ عقد را دارد و چنانچه فسخ قبل از دخول بوده زوجه حق مهر ندارد و هم چنين
اگر تدليس از قبل زوجه بوده و اگر تدليس از غير زوجه بوده و فسخ بعد از دخول

باشد

(٢٠٠)



بايد تمام مهر را به زوجه بدهد و به مدلس رجوع كند توضيحا اين كه زوج مىتواند
فسخ نكند و در صورتى كه فسخ نكرد اگر با وجود شرط بكارت باكره نبوده

مىتواند تفاوت مهر المثل ثيبه و باكره را از مهر المسمى كسر نمايد.
س ٥٦٤ - شخصى در حال مرض روانى بوده بعضى از مؤمنين خير انديش

براى او زنى عقد كردند بعدا روز به روز حال او بدتر شده بطورى كه آرام و قرار
ندارد

و موجب زحمت ديگران و خانواده خود مىباشد براى زوجه او راه فسخ و نجاتى
هست يا نه و اگر محتاج به طالق باشد در موضوع طالق او چه تكليفى داريم چون

دادگاه
هم اجازه طالق او را صادر مىنمايد.

ج - اگر بيمارى روانى او به نحوى نبوده كه به حد جنون رسيده باشد و خودش
ازدواج كرده وقتى به حد جنون برسد زن مىتواند عقد را فسخ نمايد و اگر جاهل
به حكم بوده فعال كه علم پيدا كرده فسخ نمايد و اگر مجنون بوده و ولى شرعى

عقد
كرده و زن نمىدانسته در اين صورت هم مىتواند فسخ نمايد و اگر زن هم مىدانسته

ولى شرعى او در صورت ضرورت و مصلحت مجنون مىتواند او را طالق دهد و اگر
مجنون بوده و عقد بدون اذن ولى شرعى بوده اصل عقد باطل است و محتاج به

طالق
نيست و بايد عده نگهدارد و پس از انقضاء عده مىتواند شوهر كند و اگر نزاع

موضوعى
در بين است مرافعه شرعيه الزم است.

س ٥٦٥ - زنى شخصى را به شوهرى گرفته در حالى كه سالم و بى عيب و معمولى
بوده و بعد به اختالل حواس و جنون اطباقى گرفتار و موجب آزار و اذيت زن شده
و عالوه بر اين نفقه زن را نه خودش و نه پدرش راضى نيستند بپردازند و هم حاضر

نيستند او را طالق بدهند چون جنون شخص نامبرده بعد از بلوغ واقع شده طبق
واليت حاكم شرع اجازه مىفرمائيد كه زن مزبوره را مطلقه نمائيم يا نه.

ج - در فرض سؤال اگر جنون او طورى باشد كه اوقات نماز را تشخيص
ندهد زوجه اختيار فسخ دارد و حاجت به طالق ندارد و البته اين اختيار فسخ فورى
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است كه اگر با علم به جنون فسخ را تأخير انداخت خيار فسخ ساقط مىشود بلى
اگر از راه جهل به مسأله فسخ نكرده هر وقت علم به خيار پيدا كرد مىتواند فورا

فسخ نمايد و اگر جنون زوج قبل از عقد وحين عقد هم باشد زوجه حق فسخ دارد
و مى تواند بدون طالق از زوج جدا شود.

س ٥٦٦ - مردى در ازدواج با دخترى تدليس نموده و خود را عوضى معرفى
كرده مثال افغانى و بدون شناسنامه بوده خود را ايرانى و داراى شناسنامه ايرانى معرفى
كرده و اگر قبال اين وضع را گفته بود حتما دختر راضى نمىشد آيا به خاطر ندانستن

موضوع، براى دختر اختيار فسخ عقد هست يا نه لطفا جواب مرقوم فرمائيد.
ج - در صورتى كه در عقد ازدواج شرط ايرانى بودن زوج شده باشد يا به نحوى
توصيف نموده كه عقد مبنى بر آن وصف واقع شده كه به منزله شرط ضمنى بوده
و بعد تخلف وصف ظاهر وواضح شده زن اختيار فسخ عقد را دارد و چنانچه قبل

از دخول فسخ كند حق مهر ندارد و اگر بعد از دخول فسخ كند حق مهر دارد و در
نزاع

موضوعى مرافعه شرعيه الزم است.
س ٥٦٧ - اگر مردى با دخترى ازدواج كند و دختر عيب داشته باشد بطورى
كه دكتر اجازه ازدواج به دختر را نداده و دختر بدون نظريه دكتر ازدواج كرده

و حمل برداشته و مرد متوجه عيب زن شده و خانواده دختر به مرد نگفتهاند كه دختر
عيب دارد بعد از اطالع از اين مطلب مرد با زن هم بستر نشده و حال اگر مرد

بخواهد
زن را اطالق دهد وظيفه شرعى او چيست و مخارجى كه در جريان ازدواج از

جهيزيه
و غيره كرده به عهده چه كسى است.

ج - در فرض سؤال كه دخول واقع شده زوج بايد تمام مهر را بپردازد
ولى چنانچه عقد مبنيا بر سالمت دختر از آن عيب واقع شده زوج مىتواند عقد

را فسخ كند و احتياج به طالق ندارد ولى اين حق فورى است و اگر فورا فسخ
نكند حق ساقط مىشود لكن اگر جاهل به حق يا فوريت آن بوده بعد از دانستن
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مىتواند فورا فسخ نمايد و نيز شوهر حق دارد در خصوص مهريهاى كه پرداخته
به مدلس رجوع كند و مهريه را از او بگيرد و مخارجى كه در جريان عروسى زوج

متحمل شده كسى ضامن آن نيست و جهيزيه عروس مربوط به عروس است.
س ٥٦٨ - در مواردى كه زوج يا زوجه حق فسخ عقد را دارند آيا فسخ

طالق حساب مىشود يا خير.
ج - در مورد فسخ به طالق احتياجى نيست ولى فسخ طالق محسوب نمىشود

بطورى كه همه احكام طالق را داشته باشد مثال حكم طالق سوم را ندارد كه پس
از آن احتياج به محلل باشد و در موقع فسخ نمودن الزم نيست از حيض و نفاس

پاك باشد و نيز حضور عدلين الزم نيست.
س ٥٦٩ - در مواردى كه فسخ عقد براى زوج يا زوجه جايز است آيا اجازه

حاكم شرع الزم است يا خير.
ج - در مورد سؤال اجازه الزم نيست بلى در موردى كه عنين بودن مرد

ثابت شود مراجعه به حاكم شرع الزم است تا براى صبر كردن زن مدتى قرار
دهد و بعد از رجوع به حاكم و قرار دادن مدت هر وقت مدت تمام شد و در تمام

مدت مذكوره مرد قادر بر نزديكى با زن نبود زن مىتواند بدون مراجعه به حاكم
شرع عقد را فسخ نمايد.

س ٥٧٠ - عيوبى كه بواسطه آنها مىشود عقد نكاح را فسخ نمود به چه
چيز ثابت مىشود.

ج - ثابت مىشود به اقرار صاحب عيب يا شهادت دادن دو مرد عادل به
اقرار او و نيز شهادت دو مرد عادل به عيب.

س ٥٧١ - عيوب باطنه زن به چه چيز ثابت مىشود.
ج - ثابت مىشود به شهادت دادن چهار زن عادله.

س ٥٧٢ - هر گاه عنين بودن زوج ثابت شود زوجه تا كى بايد صبر كند
تا بتواند از زوج جدا شود.
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ج - بايد پس از مراجعه به حاكم شرع يك سال تمام صبر كند پس اگر
در مدت مذكوره زوج توانائى نزديكى با او يا زن ديگر را پيدا كرد زوجه حق فسخ

ندارد و اال مىتواند فسخ نمايد و چنانچه داشتن حق فسخ و فوريت آن را بداند و فورا
فسخ نكند حق فسخ او ساقط مىشود و نيز اگر راضى بشود كه با زوج مذكور

زندگى كند پس از آن ديگر حق فسخ ندارد.
س ٥٧٣ - آيا جذام و برص در مرد موجب حق فسخ براى زن هست يا خير

ج - عيوب مذكوره مجوز فسخ نيست.
(حكم زنى كه شوهر او مفقود االثر است)

س ٥٧٤ - شخصى مدت هفت سال از وطن خودش مهاجرت كرد و هيچ
خبرى از او نبود و عيال او به خيال اين كه شوهرش ديگر زنده نيست شوهر كرد

و داراى چهار بچه شد فعال شوهر اولش آمده مرقوم فرمائيد تكليف زن مزبوره
نسبت به شوهر اول و دوم چيست و هم چنين حكم اين بچهها بچه نحو است.

ج - در فرض سؤال اين زن بر شوهر دوم حرام ابدى است و بايد از
همديگر بدون طالق جدا شوند و واجب است عده وطى به شبهه نگه دارد و

بچههاى
آنها چون ولد شبهه بودهاند در حكم حالل زادهاند و زن به شوهر اول بر مىگردد

و اگر شوهر اول او را طالق بدهد چون بر شوهر دوم حرام ابدى است مىتواند
بعد از انقضاء عده طالق به شخص ديگرى شوهر نمايد والله العالم.

س ٥٧٥ - دخترى در طفوليت پدرش را از دست داده و ثيبه بوده اكنون
هم سرپرستى ندارد كه نفقه و سكناى او را تأمين نمايد و مدت ١٢ سال است كه

شوهرش مفقود االثر است و از طريق مطبوعات و راديو و تلويزيون اعالم شده
متأسفانه خبرى از او نشده اكنون مستأصل گرديده مستدعى است تكليف اين دختر

را معلوم فرمائيد.
ج - از خصوص مورد سؤال اطالع ندارم بطور كلى اگر دختر يقين
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داشته باشد كه شوهرش فوت كرده مىتواند عده وفات نگهدارد و پس از گذشتن
عده وفات به ديگرى شوهر كند و اگر يقين به فوت شوهر ندارد مأذون است از اين

تاريخ
تا مدت چهار سال از شوهر تفحص نمايد و چنانچه بعد از چهار سال از او خبرى

بدست نيامد با مراجعه به حاكم شرع احتياطا طالق داده مىشود و بعد از منقضى
شدن

عده وفات مىتواند شوهر كند والله العالم.
س ٥٧٦ - زنى كه شوهرش مفقود االثر بوده شوهر كرده و پس از مدتى

شوهر اولش آمده و عقد دوم باطل و براى اين شوهر حرام مؤبد شده در اين
صورت مستحق مهريه از شوهر دوم مىباشد يا نه و بر فرض استحقاق، خود زن مهريه

را مالك مىشود و يا شوهر اول و هم چنين اوالد حالل زادهاند وارث مىبرند و يا
ولد شبهه وولد شبهه هم چه حكمى دارد.

ج - زن مستحق مهر المثل است و در تفاوت بين آن و مهر المسمى مصالحه
نمايند و اوالد شبهه حكم اوالد حالل را دارند در بردن ارث و غيره بلى اگر مجوز

شرعى در عقد نداشته حكم زنا را دارد و استحقاق مهر ندارد يعنى اگر با علم
به شوهر داشتن وعلم به حرمت شوهر كردن شوهر كرده حكم زنا را دارد.
س ٥٥٧ - اينجانب پنج سال پيش به عقد پسر عموى خود بطور غير رسمى

با اذن پدرم در آمدم هنوز عروسى نكرده بوديم كه نامبرده مفقود شد و تا به حال كه
مدت سه سال است اصال از او خبرى نيست و سه مرتبه بوسيله تلويزيون و دو مرتبه

بوسيله مجله و دو مرتبه بوسيله روزنامه كثير االنتشار آگهى شده است ولى اثرى
از او بدست نيامده و در اين مدت مخارج و نفقه اينجانب را پدرم متكفل شده تقاضا

دارم حكم مسأله را مرقوم فرمائيد.
ج - در صورت مفروضه كه پدر متكفل مخارج شما است الزم است صبر

كنيد و اگر كسى نبود كه مخارج شما را بدهد مأذونيد كه از آن تاريخ تا مدت
چهار سال تفحص كنيد اگر خبرى از او بدست نيامد احتياطا بوسيله حاكم شرع
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طالق بگيريد و بعد از گذشتن عده وفات مىتوانيد به غير شوهر كنيد والله العالم.
س ٥٧٨ - زنى كه شوهرش مفقود شده ورجوع به حاكم شرع نموده و حاكم

شرع بررسى و تفحص كامل نموده و پس از تفحص بطورى كه نا اميد از زنده بودن
او هستند حاكم شرع زن را طالق داده و آن زن پس از انقضاء عده شوهر كرده پس

از مدتى شوهر اولى پيدا شد تكليف اين زن چيست و مال كدام شوهر است.
ج - در صورتى كه به مجتهد جامع الشرائط رجوع كرده و حاكم شرع

تفحص الزم نموده و بعد طالق داده و بعد از تمام شدن عده شوهر كرده باشد عقد
شوهر دوم صحيح است و شوهر مفقود حقى به آن زن ندارد.

س ٥٧٩ - در مفقود االثر، زوجه رفع امر به حاكم نكرده و چند سال گذشته
آيا با احراز اين كه اگر دوباره زوجه چند سال صبر نمايد تا از زوج طلب شود

براى زوج حرج است آيا مىشود زوجه مفقود االثر را طالق داد يا خير؟
ج - به نظر حقير رفع امر به حاكم شرع و گذشتن چهار سال موضوعيت

دارد بلى اگر يقين داشته باشد كه فحص مؤثر نيست فحص ساقط مىشود. ولى
بايد چهار سال صبر كند

س ٥٨٠ - زنى كه در حدود بيست و هفت سال قبل شوهرش غائب و مفقود
االثر بوده با قطع به فوت شوهرش با زيد ازدواج كرده پس از گذشتن مدتى از

ازدواج با مرد دوم شوهر اولش پيدا شده و پس از اطالع از اين كه عيالش شوهر
كرده وى را طالق داده آيا پس از انقضاء عده شرعيه اين زن مىتواند مجددا با

زيد ازدواج نمايد يا خير.
ج - در فرض مذكور اگر دخول واقع شده زن بر زيد حرام مؤبد است.

س ٥٨١ - مردى به مسافرت رفته و عيالش از آمدن او نا اميد مىشود و به حاكم
شرع مراجعه مىكند بدستور حاكم شرع آن زن به كسى صيغه مىشود و آن مرد

يك شب پهلوى آن زن مىخوابد و شب دوم شوهرش از مسافرت برمىگردد و از زنش
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مىپرسد آيا در اين مدت با كسى ازدواج كردهاى مىگويد نه و شوهرش با او
نزديكى مىكند و صبح معلوم مىشود كه با كسى ديگر هم ازدواج كرده و حاال زن

حامله است و هر دو شوهر او را ترك كردهاند مرقوم بداريد كه بچه مال كيست
وخرج زن را كه بايد بدهد.

ج - در صورتى كه زوجه امر را به حاكم شرع يعنى مجتهد جامع الشرائط
ارجاع كرده باشد و به امر او چهار سال تفحص از چهار طرف شده باشد و بعد از

تفحص، حاكم شرع او را طالق داده باشد و بعد از عده وفات شوهر كرده باشد
عقد

دوم صحيح است و اوالد به شوهر دوم ملحق مىشود و اال عقد دوم باطل و اوالد به
شوهر

اول ملحق مىشود.
س ٥٨٢ - زنى است شوهرش شانزده ماه پيش در ميان تظاهرات انقالب

شركت كرده و ديگر به خانه برنگشته زن مىگويد يقين دارم كشته شده آيا به يقين
زن اكتفا مىشود و مىتواند شوهر برود يا نه تقاضا مىشود جنابعالى هم اجازه دهيد

و تكليفش را روشن فرمائيد.
ج - در فرض مسأله كه زن يقين به موت شوهر خود دارد به موجب يقين

خود مىتواند بعد از نگهداشتن عده وفات شوهر كند و اگر نسبت به فوت شوهر
مشكوك باشد بايد به حاكم شرع رجوع و به اذن او مدت چهار سال از شوهر خود
تفحص و بعد از چهار سال حاكم او را طالق بدهد وعده وفات نگهدارد و پس از

گذشتن
عده مىتواند به ديگرى شوهر كند.

(اسباب تحريم)
س ٥٨٣ - كسى با دخترى به عقد متعه ازدواج كرد و در حين متعه با مادرش

زنا كرد سپس در يك جلسه مدت او را بخشيد و به عقد دائم خود در آورد و اكنون
داراى شش اوالد است آيا وظيفه مرد نسبت به زن و وظيفه زن نسبت به اوالد و

وظيفه
اوالد نسبت به ارث چه مىباشد.
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ج - بنابر احتياط واجب مرد بايد اين زن را طالق بدهد و مهر المسمى را
بايد بپردازد و اگر مهر المسمى كمتر از مهر المثل است مهر المثل بدهد و يا

مصالحه
بنمايد و زن نيز بايد از اين مرد فورا جدا شود و تا آخر با اين مرد ازدواج نكند

واوالدى
كه در اين مدت پيدا كردهاند چون جاهل به حكم بودهاند محلق به هر دواست و در

احكام شرعيه با اوالدى كه از ازدواج صحيح متولد شده هيچ تفاوتى ندارند و از
پدر و مادر ارث مىبرند.

س ٥٨٤ - اگر كسى با عروس خود زنا كند چه بايد كرد آيا عروس براى
شوهرش حرام مىشود يا نه.

ج - در فرض مسأله اگر بعد از عقد و دخول پسر، پدر با عروس زنا كند زن
پسر بر پسر حرام نمىشود و زانى بايد توبه كند و اگر حاكم شرع مبسوط اليد بود

حكم و حد اين كار شنيع قتل است ياالسف كه فعال اجراء حدود تعطيل است (١)
س ٥٨٥ - اگر زنى با مردى زناى محصنه كرد و بعد از مدتى از شوهر

خود طالق گرفت و با همان مردى كه قبال زنا كرده بود ازدواج كرد در حالتى كه
عالم است به اين كه به اين مرد حرام مؤبد است باز با مردى ديگر زنا كرد و از

شوهر
دوم كه علم به حرمت ابدى بر او داشت طالق گرفت در اين صورت شرعا مىتواند با

اين مرد ثالث ازدواج كند يا اين كه مثل دومى حرام است.
ج - در فرض سؤال چون عقد دوم باطل بوده ازدواج با شخص سومى

بعد از عده طالق اولى و بعد از عده وطى الشبهه در صورت جهل زن و مرد دومى
مانعى ندارد ولى اگر زناى با مرد سوم در ايام عده طالق شوهر اول واقع شده باشد

ازدواجش با مرد سوم هم حرام ابدى است.
س ٥٨٦ - مادر و دخترى در يك زمان با يك مردى از راه زنا حمل برداشتند

و مرد زانى هم اقرار دارد كه حمل مادر و دختر هر دو از من مىباشد در اين صورت
--------------------

(١) اعتراض معظم له بر حكومت طاغوت.
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ممكن است زانى نامبرده با يكى از آنان، مادر و يا دختر زانيه ازدواج كند يا نه و در
صورت امكان با كدام يك از آنان مىتواند ازدواج كند.

ج - در فرض سؤال هر دو بر زانى حرام ابدى هستند و ازدواج با آنها جايز
نيست.

س ٥٨٧ - زن ارمنى با داشتن همسر، با مسلمانى رابطه پيدا كرده و اين رابطه
منجر به عمل جنسى هم شده و بعد بطورى كه شخص مسلمان مدعى است آن زن

با اصرار
از شوهرش طالق گرفته و براى اين كه به عقد همين شخص مسلمان در آيد مسلمان

شده آيا اين فرد مسلمان با آن كه زن مسيحى در نكاح مرد مسيحى بوده و با او
عمل

جنسى انجام داده مىتواند با او ازدواج كند يا خير.
ج - زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدى است اگر چه زن كافره باشد
س ٥٨٨ - لو زنى رجل بامرأة هل يجوز البنه ان يتزوج مع بنت بنتها ام ال

وهل يفرق بين ذات البعل وغيرها.
ج - نعم يجوز وال فرق في هذا الحكم بين الزنا بذات البعل وغيرها.

س ٥٨٩ - در رسالههاى عمليه مذكور است كه انسان نمىتواند در ازدواج
جمع بين دو خواهر كند بفرمائيد آيا اين حكم مخصوص دو خواهر نسبى است

يا در رضاعيتين و مختلفتين هم همينطور است.
ج - جمع بين رضاعيتين و مختلفتين هم حرام است و با نسبى فرق ندارد.

س ٥٩٠ - جمع بين دو خواهر در ازدواج در صورتى كه هر دو يا يكى از آنها
فرزند زنا باشد چطور است.

ج - جمع بين دو خواهر در ازدواج حرام است اگر چه هر دو يا يكى از
آنها ولد زنا باشد.

س ٥٩١ - مردى با زنى زنا نموده و بواسطه جهل به مسأله بعد از مدتى دختر
همين زن را عقد كرده و چند اوالد از او به عمل آمده و حاليه متوجه به مسأله شده

فعال
تكليفش چيست.
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ج - در فرض سؤال دختر آن زن بر زانى حرام ابدى است و عقد وى باطل
است و واجب است از يكديگر جدا شوند و لكن چون جاهل به حكم بودهاند اوالد

آنها
در حكم حالل زاده است.

س ٥٩٢ - زنى در عده وفات زنا داده آيا زانى مىتواند با او ازدواج كند يا نه.
ج - زنا در عده رجعيه موجب حرمت ابدى است و در عده وفات موجب

حرمت نيست و زانى مىتواند بعد از انقضاء عده با او ازدواج نمايد.
س ٥٩٣ - مردى زن بيوهاى را كه داراى يك پسر و آن پسر هم داراى زن

است عقد كرده، اگر زن بيوه فوت كند آيا مرد كه شوهر زن بيوه است مىتواند
با عروس زن بيوه ازدواج كند يا خير.

ج - ازدواج شخص با زنى كه عروس زوجهاش بوده و عروس خودش نيست
بعد از عده نسبت به شوهر قبل، مانعى ندارد.

س ٥٩٤ - اگر زن دخترى داشته باشد كه از شوهر خودش باشد در صورتى كه
شوهرش راضى باشد جايز است دختر را براى مردى كه با اين زن زنا كرده صيغه

نمود يا خير.
ج - دختر زن زانيه بر مرد زانى حرام ابدى است.

س ٥٩٥ - اگر با دخترى عمل لواط انجام بگيرد لواط كننده مىتواند خواهر
او را به ازدواج خود در آورد يا نه.

ج - ازدواج با خواهر او مانعى ندارد و آن حكم كه معروف است مخصوص
به خواهر پسر ملوط است.

س ٥٩٦ - مردى زوجه او فوت شده و از او چند دختر دارد و آنها را شوهر
داده است و مرد مذكور مجددا با زن ديگر ازدواج نموده آيا زوجه دوم او كه زن

پدر دختر است به شوهران دخترها محرم است يا نه.
ج - زن پدر زوجه بر زوج محرم نيست.
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س ٥٩٧ - آيا پسر، زن غير مدخوله پدر خود را مىتواند به عقد خود در آورد
يا نه.

ج - ازدواج با زن پدر چه مدخول بها باشد و چه غير مدخول بها حرام
و باطل است.

س ٥٩٨ - شخصى دخترى را به مدت يك سال متعه كرده و پس از يك سال او را
به عقد

دائم در آورده و با ام الزوجهاش مقاربت نموده ولى نمىداند آيا مقاربت با او در ايام
متعه بوده و يا در ايام عقد دوام در اين صورت اين زن فعال زوجه اين مرد است

و يا بايد از او جدا شود و حكم فرزندانى كه از او بوجود آمده چيست.
ج - در فرض سؤال اگر شك دارد كه پيش از عقد دائم با مادر زن نزديكى

كرده يا بعد از آن عقد محكوم به صحت است و در اين فرض فرزندان او حالل زاده
هستند.

س ٥٩٩ - هل اللواط مع الميت كالحى في نشر الحرمة في النساء المعلومات
اعنىام الموطوء وبنته واخته على الالطىام ال وهل الرضاع في ذلك كالنسب

او مخصوص بالنسب وهل يوجب الغسل ويكفى عن الوضوء وهل في وطى البهيمة
غسل وهل يكفى عن الوضوءام ال.

ج - نعم اللواط مع الميت كالحى في وجوب الغسل وكفايته عن الوضوء
فيما يشترط الطهارة فيه وفى نشر الحرمة اليترك االحتياط بعدم تزويجهن سواء في
النسب والرضاع كالحى و لكن االحوط في وطى البهيمة هو الغسل والوضوء فيما

يشترط فيه الطهارة.
س ٦٠٠ - مدت بيست سال قبل جوانى مرا جهت خود خواستگارى كرد ولى

چون او بهائى بود من به ازدواج او راضى نشدم و او هم اصرار داشت وبمن قول داد
كه

مسلمان شود با شرط مسلمان شدن من به ازدواج او راضى شدم فعال مدت بيست
سال

است از ازدواج ما گذشته و در ظاهر مسلمان بود و تشخيص بهائيت او را نمىدادم

(٢١١)



بعدا برايم ثابت شده كه او واقعا مسلمان نشده و در بهائيت خود باقى است لكن من
از او داراى فرزندانى شدم و طالق و جدائى برايم مشكل بود و در صدد بودم

فرزندانم را به دين مقدس اسالم هدايت كنم الزاما صبر كردم و پسرم به سن ١٩
سال رسيده و پيرو مذهب پدرش شده و برايم يأس حاصل شده كه آنها مسلمان
شوند بنابر اين از خانه شوهرم خارج شدم و در منزل برادرم ساكن شدم در اين

صورت
حضرت آية اللهى اجازه مىفرمائيد باز به خانه شوهرم بروم و فرزندان ديگرم را

به دين مقدس اسالم راهنمائى نمايم و يا كامال او را ترك بگويم چون بر من حرام
است و نيز الزم است از او طالق بگيرم و يا ديگر طالق نمىخواهد.

ج - با اين كه شوهر شما بهائى است بايد از او جدا شويد و بازگشت شما
به منزل او حرام است و محتاج به طالق نيست و پس از آن كه از تاريخى كه با او

هم بستر
نشدهايد عده منقضى شود مىتوانيد بدون طالق با هر مرد مسلمان كه بخواهيد ازدواج
كنيد و فرزندان شما چون از وطى به شبهه هستند به شما ملحق هستند و به پدرشان

شرعا
ملحق نيستند و او نمىتواند از آنها اگر صغير هستند سرپرستى نمايد و بايد از او

گرفته شوند و هر كدام كبير هستند كسى به آنها واليت ندارد.
س ٦٠١ - از يك نفر روحانى شنيدم كه اگر زن كفر بگويد بر شوهر خود

حرام مىشود و بايد او را طالق داد و هم چنين اگر مرد كفر بگويد زنش بر او حرام
مىشود و بايد او را طالق داد مستدعى است نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.
ج - اگر قبل از دخول زن كالمى بگويد كه موجب كفر و ارتداد بشود

عقد ازدواج او با شوهر به خودى خود فسخ مىگردد، و اگر بعد از دخول
باشد چنانچه تا پيش از گذشتن عده برگردد و توبه كند ازدواج او به حال خود
باقى مىماند و اگر پيش از گذشتن عده برنگشت معلوم مىشود كه از حال ارتداد

وكفر
ازدواج او به هم خورده و فسخ شده است و اگر مردى كه مسلمان و مسلمان زاده

باشد
كافر شود (مرتد فطرى) فورا عقد ازدواج او با زنش فسخ مىشود وزنش بر او حرام
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مىشود و پس از گذشتن عده با هر مرد مسلمان بخواهد ازدواج كند اختيار دارد و
طالق

الزم نيست ولى اگر شوهر توبه كند و به اسالم برگردد مىتواند اگر زن ازدواج
با ديگرى نكرده به عقد جديد با او ازدواج كند.

س ٦٠٢ - ازدواج پسر و دخترى كه مادرهايشان دختر خاله هستند از نظر
قانون بال مانع است ولى شرعا شبههاى برايشان پيش آمده و آن اين كه مادر بزرگ
دختر چندين سال پيش مىخواسته با شوهر خواهرش (پدر بزرگ پسر) به سفر برود
لذا براى محرم شدن با او نوه اش را كه طفلى چند ماهه بوده بى اذن پدرش صيغه

او مىكند پدر بزرگ دختر هم كه ولى او محسوب مىشود مرده بوده وقتى
كه پدر دختر از مسافرت مىآيد و موضوع را به او مىگويند صريحا از اين عمل اظهار

رضايت نمىكند با اين كه مدت صيغه هم تمام شده بوده و مادر بزرگ دختر اظهار
مىدارد كه يادم نيست شخصى را كه وكيل كردم تا صيغه را بخواند چه كسى بوده

تا از او بپرسند كه اصوال صيغه را خوانده يا نه ولى در آن زمان به خيال اين كه با هم
محرم هستند به سفر رفتهاند در حال حاضر پدر بزرگ پسر در قيد حيات نيست

و اشخاصى هم نيستند كه شهادت به اجراء صيغه محرميت بدهند نظر مباركتان را
در مورد ازدواج اين پسر و دختر مرقوم فرمائيد.

ج - مادر بزرگ و مادر طفل واليت بر او ندارند بنابر اين اگر صغيره را
به عقد دائم يا موقت تزويج نمايند عقد فضولى است و بدون اجازه پدر يا جد پدرى

يا اجازه خود صغيره بعد از آن كه كبيره شد عقد نافذ نيست و آثار شرعيه بر آن
مترتب نمىشود و با فرض اجازه پدر اگر اصل خواندن صيغه هم واقعا مشكوك

باشد آثار عقد مرتب نمىشود و با فرض وقوع عقد و اجازه پدر اگر اجازه بعد از
انقضاء مدت واقع شده ترتب اثر بر آن، محل تأمل است و مراعات احتياط

در صورت اخيره به عدم ازدواج پسر و دختر مذكور از جهت شبهه معقوده بودن
براى

جد الزم است.
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س ٦٠٣ - مردى پس از چند روزى كه از ازدواج او گذشت عالوه
بر اين كه خودش نماز نمىخواند و روزه نمىگيرد به عيال خود هم مىگويد حق نماز
خواندن و روزه گرفتن را نداريد و در اين راه اصرار و پافشارى مىكند و معتقدات
دينى را مسخره و استهزاء مىكند در اين صورت وظيفه شرعيه اين زن چيست آيا

بايد به زندگى با مرد ادامه بدهد و يا طالق بگيرد.
ج - اگر استهزاء و مسخره اش به حد انكار ضرورى دين برسد مرتد است

و به مجرد ارتداد عقد منفسخ مىشود و باطل است و چنين شخصى را كه مسلمان
است

و مرتد مىشود مرتد فطرى مىگويند و زن بايد از او جدا شود و احتياج به طالق ندارد
و بايد عده وفات نگه دارد و چنانچه زوج از ارتداد خود توبه كند مىتواند زن را به

عقد
جديد بگيرد.

س ٦٠٤ - ما قولكم فيما لو ارتد الزوج عن االسالم و بعد مدة من ارتداده
رجع الى االسالم فهل يقبل توبته وهل تبين منه زوجته فعال او ينتظر الى تمام العدة
وهل الحكم كما قال المشهور في الفرق بين الفطرى والملى بعدم قبول التوبة في

االول واعتداد الزوجة عدة الوفاة وقبول التوبة في الثانى واالنتظار به الى العدة
وهى عدة الطالق فان تاب في اثنائها و اال بانت منه.

ج - ان ارتد الزوج عن فطرة تبين منه زوجته بال فصل فان لم يمكن اجراء
الحد عليه وتاب يقبل توبته وان لم يسقط عنه حكم الحد ويجوز نكاحه به عقد جديد

ولو مع زوجته السابقة وان ارتد عن ملة وقف انفساخها على انقضاء العدة.
(رضاع)

س ٦٠٥ - خواهرى دارم كه تقريبا شش ماه از زن ديگرى كه پسرى داشته
شير خورده يعنى اين طور كه ٢٤ ساعت يك مرتبه شير آن زن را مىخورده و بقيه را

از شير مادر خود و مواد خوراكى ديگر تغذيه مىكرد و آن هم مرتب و در ساعت
معين
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نبوده گاه گاهى شب آن هم يك وعده شير آن زن را مىخورده بفرمائيد ازدواج آن
پسر با خواهرم چه صورت دارد.

ج - ظاهرا در فرض مرقوم اگر در مدت تقريبا شش ماه هر شبانه روز
يك مرتبه شير خورده استخوانش محكم و گوشت در بدنش روئيده شده است

بنابر اين ازدواج او با پسر مرضعه حرام و باطل است.
س ٦٠٦ - زنى دخترى را مدت شش شبانه روز شير كامل داده در اين صورت

دختر مذكوره فقط با پسرى كه شير مادرش را خورده محرم است يا با همه برادران.
ج - در صورتى كه شرائط رضاع بنحو مرقوم در رسالههاى عمليه محقق

شده باشد آن دختر به آن پسر و برادرانش كه از مادر يا زن دوم همين شخص
باشند محرم مىشود.

س ٦٠٧ - در حال رضاع چون شير مادرم كافى نبود مرا به دايهاى سپردند
كه شيرم بدهد و من از شير آن زن پرورش يافتم و بزرگ شدم حاليه من به آن زن

محرم شدم و به اوالد آن زن هم محرم هستم و به نوه هاى آن زن و به خواهر او هم
محرم هستم

يا نه در صورتى كه با آنها محرم نباشم مىتوانم با اوالد آن زن ازدواج كنم يا خير.
ج - در فرض سؤال شما به منزله اوالد نسبى آن زن هستيد و اوالد او به منزله
خواهر و برادر شما و اوالد خواهر و برادر نيز بر شما حرام است و هم چنين

خواهران
زن خاله رضاعى شما محسوب و بر شما حرام است و لكن نكاح اوالد خاله، نسبى

باشد يا رضاعى حالل است.
س ٦٠٨ - شخصى داراى دو عيال است پسر بچهاى از عيال دوم آن شخص

شير كامل خورده و فعال پسر بچه مزبور قصد ازدواج با نوه دخترى آن شخص
كه از عيال اولش بوده دارد در صورتى كه پسر بچه مذكور از عيال اول آن زن شير

نخورده اين ازدواج مانعى ندارد يا نه.
ج - در فرض سؤال كه آن نوه از همين شوهر صاحب شير است جايز نيست.

(٢١٥)



س ٦٠٩ - دائى رضاعى و يا نسبى شير زنى را با شرائط كامله بخورد خواهر
زاده مىتواند با همان مرضعه ازدواج كند يا نه و نيز فرزندان اين زن مرضعه از لحاظ

حرمت و عدم آن چطور است.
ج - در فرض سؤال خود دائى از اوالد مرضعه محسوب است و ازدواج

او با اوالد مرضعه جائز نيست به تفصيلى كه در احكام رضاع مذكور است و اما
ازدواج خواهر زاده او با مرضعه در صورتى كه يكى از عناوين محرمه نسبى، مثل

جده و امثال آن بر او منطبق نشود مانعى ندارد.
س ٦١٠ - زيد از زنى شير كامل خورده پس از مدتى آن زن براى شوهرش

عيالى اختيار كرد جهت اوالد ذكور خداوند متعال هم تفضل فرموده پسر عطا
كرده حال مىخواهند دختر زيد را به عقد اين پسر در آورند آيا جائز است يا نه.

ج - جائز نيست چون برادر زاده رضاعى است.
س ٦١١ - شخصى با زنى زنا مىكند و از طريق زنا زن اوالد پيدا مىكند

و بعدا همين زن را عقد مىكند پس از متولد شدن بچه مدتى مادر اين زن اين بچه را
كه انعقاد نطفهاش از زنا بوده شير كامل مىدهد آيا اين زن بر شوهرش حرام مىشود يا

نه.
ج - احتياط واجب آنست كه اين زن را طالق دهد و ديگر با او ازدواج نكند

بلى اگر با زن شوهردار زنا كرده يا با زنى كه در عده رجعيه بوده زنا كرده آن زن
بر زانى حرام مؤبد مىشود.

س ٦١٢ - زنى دو قلو زائيده و براى كمبود شيرش گاهگاهى بچهاش را
پيش زنها مىبرده كه شيرش بدهند مخصوصا يكى از زنهاى همسايهاش مدت يك سال

روزى يك مرتبه و يا دو مرتبه و يا هر دو روزى يك مرتبه و يا بيشتر كامال برنامه
شير

خوردن را نمىداند شير مىداده ولى تا يك سال را به اين كيفيت در نظر دارد كه عمل
مىشده فعال مدتى است كه پسر زن مرضعه مزبوره همين دختر را كه پيش مادرش

شير مىخورده به عقد خودش در آورده لكن در اين موضوع بال تكليف و مردد هستيم
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كه شرعا اين عقد چه صورت دارد نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.
ج - به نظر حقير در فرض سؤال احتياطا طالق بدهد و نسبت به مهريه مصالحه

و مراضاة نمايند و ديگر با او ازدواج نكند.
س ٦١٣ - زنى بچه برادر خود را يك روز شير داده و دو روز شير نداده

و آن روزى كه شير داده يك مرتبه بيشتر نداده ولى مدت بيست روز روى هم رفته
بيشتر شير نداده در اين صورت آيا مرضعه مىتواند دخترش را به پسر برادر بدهد يا

خير
ج - در فرض مسأله اگر پسر برادر يك شبانه روز تمام شير خورده باشد

بدون فاصله غذا يا شير ديگرى با همه اوالد عمه، خواهر و برادر مىشوند و ازدواج
آنها جايز نيست و نيز اگر يك شبانه روز تمام نخورده لكن در عرض بيست روز
مقدارى خورده كه معلوم باشد از شير عمه گوشت در بدن او روئيده يا استخوان

او محكم و بزرگ شده نمىتواند دختر عمه را بگيرد والله العالم.
س ٦١٤ - شخصى عيالش فوت نموده و از او بچهاى باقيمانده و اين بچه

را به زن مرضعه سپردهاند و مدت يك سال يا بيشتر شير آن زن را خورده و بعد پدر
اين

بچه با دختر بزرگ آن زن ازدواج نموده مرقوم بداريد اين ازدواج چه صورت
دارد.

ج - در فرض مسأله پدر بچه با دختر آن زن نمىتواند ازدواج كند ولى
با خود آن زن مىتواند ازدواج كند اگر مانعى نداشته باشد.
س ٦١٥ - آيا خواهر مىتواند برادر خود را شير بدهد يا نه.

ج - اگر زن از شير شوهر خود برادرش را شير بدهد آن زن به شوهر خود
حرام نمىشود لكن خوب است احتياط نمايد و شير ندهد.

س ٦١٦ - جائز است زنى نوه دخترى خود را شير بدهد در صورتى كه دخترش
فوت نموده است يا نه.

ج - بلى در صورت فوت مادر بچه جائز است ولى چنانچه مرضعه مفروضه دختر
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داشته باشد شوهر دختر فوت شده نمىتواند با هيچ يك از دختران او ازدواج نمايد
س ٦١٧ - بنده با پدرم و عمويم در يك جا زندگى مىكرديم عمويم داراى

چهار دختر و يك پسر بوده و پدرم سه پسر و يك دختر داشت خواهرم كه فرزند اول
پدرم

بود با دختر سوم عمويم و بنده با پسر چهارم عمويم كه يك سال از بنده كوچكتر
بوده

و برادر كوچكم با آخرين فرزند عمويم كه دختر بوده شير خورديم و بنده با دختر
اولين

دختر عمويم كه از همه ماها و اوالد عمويم بزرگتر بوده ازدواج نمودم كه در معنى
نوه

دخترى عمويم مىباشد و در حال حاضر يك فرزند پنج ساله پسر هم دارم بفرمائيد
بنده با فرزندان عمويم و همسرم چه نسبتى داريم و آيا ازدواج ما اشكال شرعى

دارد يا خير.
ج - اگر شما شير عيال عمويتان را بقدرى كه سبب حصول رضاع شرعى

مىشود و در مسأله ٢٤٨٣ و ٢٤٨٤ توضيح المسائل شرح داده شده خورده باشيد
با هيچ يك از دخترهاى آن عمويتان و دخترهاى دخترهاى او كه نوه عموى شما

هستند نمىتوانيد ازدواج نمائيد و اگر ازدواج كرده باشيد ازدواج باطل است
و فورا بايد جدا شويد و در صورت نزديكى بايد زن عده نگه دارد و اگر در اين
مدت كه مسأله را نمىدانستيد فرزندى از شما پيدا شده باشد آن فرزند حكم ولد

حالل را دارد ولى اگر به مقدارى كه رضاع شرعى حاصل شود شير نخورده باشيد
و يا شك داشته باشيد كه به آن مقدار خوردهايد يا نه ازدواج شما با او جايز و

صحيح
است و در صورتى كه فرض مسأله به عكس باشد يعنى پسر عموى شما شير از مادر

شما خورده باشد ازدواج شما با خواهرهاى او بى اشكال است.
س ٦١٨ - زن در حال طالق حامل بوده و بعد از چند روز وضع حمل كرده

آيا شيرى كه در پستان زن است مربوط به شوهر اول است و يا مال شوهر دوم و مى
تواند

همين بچه را شير بدهد يا نه.
ج - شير زن نه ملك شوهر اول است و نه ملك شوهر دوم و زن اختيار دارد

بچه خود را شير دهد.
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س ٦١٩ - زن بنده يك پسر و يك دختر شيرخوارى داشته دختر همسايه
خود را هم مدت چهار ماه و روزى سه دفعه شير مىداده در اين صورت دختر مزبوره
با پسر من محرم است يا نه و نيز پسرم كه سن او ده سال بوده همين دختر همسايه

را كه مدت چهار ماه به نحو مذكور شير خورده تصرف و از او ازاله بكارت
نموده و اين قضيه ده سال قبل اتفاق افتاده ولى مدت سه سال است كه دختر مزبوره
را به عقد پسرم درآوردهام و صداق او را هم مبلغ يك هزار تومان قرار دادم و در اين
مدت سه سال كه دختر به عقد پسرم در آمده عمل زن و شوهرى با او انجام نداده
در اين صورت حكم اين مسأله را بيان فرمائيد كه آيا پسرم به اين دختر حالل است

يا حرام و آيا ديه به او تعلق مىگيرد يا نه.
ج - به نظر حقير اقوى آنست كه اين دختر بر اين پسر حرام مؤبد است لكن اولى

و احوط آنست كه طالق بدهند و تا آخر عمرهم با يكديگر ازدواج نكنند و راجع به
ديه اگر

بواسطه مقاربت دختر افضاء شده ديه خود دختر كه به طال پانصد دينار و هر دينارى
يك

مثقال شرعى است كه هجده نخود باشد ديه آن است و اگر افضاء نشده و فقط
بكارت

او زايل شده باشد ارش بكارت بايد داده شود و چون در فرض سؤال پسر صغير
بوده در هر دو صورت ديه ارش بر عهده عاقله است و اما مهر بنابر احتياط در طالق
اگر بعد از عقد تاكنون دخول نكرده باشد احتياط مصالحه و مراضاة در نصف مهر

است.
س ٦٢٠ - پسر بچهاى مادرش مرحومه شده و مادر مادرش در صورتى كه شوهر

هم نداشته و شير هم در پستان او نبوده پستانش را در دهان پسر دختر خود نهاده و
پستان

شير آمده و بچه از شيرش بزرگ شده ولى در بعض اوقات، دختر ديگر همان زن
مذكوره كه خاله آن پسر بچه است به آن پسر شير داده و بعد كه پسر بچه بزرك
شده با يكى از دختر خاله هاى خود همان خالهاى كه او را شير داده بود ازدواج

كرده و حاال داراى اوالد شده آيا براى اين پسر كه از شير خاله خورده شرعا جايز
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بوده با دختر او ازدواج نمايد يا خير.
ج - اين پسر اگر از خاله شير كامل خورده نمىتواند با هيچ يك از دخترهاى

خاله ازدواج نمايد و اگر كامل نخورده ازدواج مانعى ندارد و شير كامل اين است
كه يا يك شبانه روز تمام شير بخورد كه در بين آن غذا يا شير زن ديگر نخورده

باشد
و يا پانزده مرتبه پشت سر هم بدون فاصله، به اينكه غذا يا شير ديگرى خورده باشد

يا به مدت
طوالنى ولو با فاصله شير ديگر، آن مقدار از اين خاله شير خورده باشد كه گوشت

از شير او در بدن بچه روئيده و استخوان او محكم شده باشد و اگر يقين حاصل كند
كه

به يكى از اين سه طريق شير خورده نمىتواند ازدواج نمايد و اگر يقين حاصل شد بايد
فعال

دختر خاله را رها كند و اوالدها چون تا به حال نمىدانستند ولد شبهه و حالل زاده
هستند

(محارم و غير محارم)
س ٦٢١ - دو نفر بنام اسماعيل و رحمت در يك جا سكونت داشتند و هر يك از

اين دو نفر دختر ديگرى را جهت محرميت به مدت يك ساعت صيغه كرده در مقابل
ده شاهى

پول سياه و پس از گذشت ده سال رحمت نامبرده دختر اسماعيل را كه قبال جهت
محرميت براى خود صيغه كرده بود و فعال بالغ گرديده براى پسر خود عقد مىكند

حاليه چهار سال از اين عقد مىگذرد و دختر اسماعيل از پسر رحمت يك فرزند پسر
دارد و چند روز قبل براى اسماعيل خبر آوردند كه دختر شما را چون قبال كه

نا بالغ بوده به مدت يك ساعت جهت محرميت براى پدر داماد صيغه كردهاند دختر
شما به اين شوهر حرام است نه طالق دارد و نه حقى به مهريه، متمنى است نظر

مبارك
را اعالم و تكليف بچه را هم روشن فرمائيد.

ج - در فرض مسأله اين دختر بر پسر مفروض حرام است و عقد باطل بوده
و محتاج به طالق نيست بلى زن بايد عده نگهدارد و بعد از انقضاء عده مىتواند به

ديگرى
شوهر كند و چون جاهل به مسأله بودهاند اوالد آنها در حكم حالل زادهاند و زن

مهريه طلب دارد و در تفاوت بين مهر المسمى و مهر المثل مصالحه نمايند.
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س ٦٢٢ - اگر كسى با زنى ازدواج كند بعد آن زن بميرد و يا او را طالق
بدهد مىتواند با دختر او ازدواج كند يا نه.

ج - در صورتى كه دخول كرده باشد جايز نيست و اگر دخول واقع نشده
باشد جايز است.

س ٦٢٣ - زن پدر رضاعى محرم است يا نه.
ج - بلى محرم است.

س ٦٢٤ - مادر زن دوم به پسر زن اول كه از خود انسان است محرم است
يا نه و در صورتى كه زن اول از شوهر اولى خود پسر داشته باشد تكليف او با زن

و مادر زن شوهر دوم چيست.
ج - پسر زن اول به مادر زن دوم محرم نيست لكن به خود زن پدر محرم

است و پسرى كه زن اول از شوهر اول دارد به زن دوم و مادر او محرم نيست.
س ٦٢٥ - شخصى عيالى داشته كه فوت شده و از آن عيال دخترى دارد كه به

شوهر
داده و زن ديگرى گرفته و خود مرد فوت شده آيا داماد اين مرد مىتواند زن دوم

پدر زن را بگيرد يا نه.
ج - مادر زن محرم است و عيال پدر زن كه مادر زن نباشد محرم نيست

و ازدواج با او مانعى ندارد.
س ٦٢٦ - آيا ربيبهاى كه مادرش مدخول بها نباشد محرم است يا نه.

ج - محرم نيست.
س ٦٢٧ - مردى زنى گرفت و آن زن از شوهر ديگر دخترى دارد و اين

مرد هم پدرى دارد در اين صورت آيا ربيبه اين مرد كه دختر زن او باشد به پدرش
محرم است يا خير و در صورت نامحرم بودن آيا پدر آن مرد مىتواند با دختر

نامبرده ازدواج كند يا خير.
ج - ربيبه پسر بر پدر محرم نيست و پدر مىتواند با او ازدواج كند.
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س ٦٢٨ - دختر زن (ربيبه) كه به انسان محرم است آيا مخصوص به
دخترى است كه در زمان زوجه بودن مادرش براى انسان موجود باشد يا اگر بعد

هم به وجود بيايد همين حكم را دارد.
ج - چنانچه بعد هم به وجود بيايد محرم است پس اگر انسان زنى را عقد كند

و دخول هم واقع شود و بعد او را طالق دهد و آن زن با شخص ديگرى ازدواج كند
و از شوهر دوم دخترى بياورد آن دختر به شوهر اول محرم است.

س ٦٢٩ - آيا عروس خواهر و عروس برادر بر انسان محرم است يا نه.
ج - عروس خواهر و عروس برادر به برادر به اين عنوان محرم نيست مگر

بعنوان ديگر مثل اين كه عروس خواهر يا برادر، برادر زاده يا خواهر زاده باشد.
س ٦٣٠ - فرزندى كه از زنا بوجود بيايد به پدر زانى و مادر محرم مىشود يا نه؟

ج - محرميت بعيد نيست هر چند ارث نمىبرد.
س ٦٣١ - مردى است بنام صادق و زنى دارد بنام خديجه و از اين زن دخترى

دارد بنام زهراى بتول و زهراى بتول بر طبق قوانين اسالمى شوهر مىكند و بچههاى
متعددى از شوهر خود به دنيا مىآورد از جمله ابو الفضل و طاهره حاال صادق زنش
فوت مىكند و با زنى بنام فاطمه ازدواج مىكند در اين صورت ابو الفضل به فاطمه

محرم
است يا نه و هم چنين به بچه هاى فاطمه و بچههاى طاهره به فاطمه و دختران فاطمه

محرمند يا نه و آيا ابو الفضل به خواهر فاطمه محرم است يا نه؟
ج - فاطمه كه زن دوم جد بچهها است زن پدر آنها محسوب و محرم است

خواه بچهها نوه دخترى باشد يا پسرى و هم چنين اوالدى كه فاطمه از جد بچهها
پيدا نمايد دائى و خاله آنها محسوب و محرم مىباشند و بچههاى طاهره نيز به فاطمه
محرمند چون فاطمه زن پدر آنها محسوب مىشود و بچههاى فاطمه نيز به بچههاى

طاهره محرمند چون دائى و خاله مادر آنها محسوب مىشوند و اما اوالدى كه فاطمه
از شوهر ديگر دارد با ابو الفضل و طاهره محرم نيستند و هم چنين ابو الفضل به

خواهر
فاطمه محرم نيست.
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(ازدواج با زن شوهر دار)
س ٦٣٢ - چند سال پيش دخترى را به عقد مردى در مىآورند و پس از چهار

ماه طالق مىگيرد پير مردى كه در حدود ٧٠ سال داشته و سرپرستى آنها را به عهده
گرفته بود با همان زن مطلقه كه در حدود ١٢ سال داشته ازدواج مىكند البته پس

از گذشتن ٧٥ روز از طالق آن زن و زن و مرد دومى داراى فرزندى مىشوند و زن
جهت ارضاء نفس خود كه ديگر شوهر پيرش قادر به امر زناشوئى نبوده فريب

خورده با مرد ديگر دوست شده و پيمان زناشوئى بسته و بالنتيجه پس از فوت پير
مرد

كه شوهر دوم بوده عيال مرد سوم كه در زمان شوهر دوم با او طرح دوستى بسته
بودند شده است و مدتى مشغول زندگى شدهاند و حاال متوجه شدند كه اين

زناشوئى
با اشكال شرعى بر خورده است و داراى اوالد هم هستند و هيچ گونه راه فرارى

جهت
مرد نيست و زن تهديدش مىكند و اجبارا مرد با آن زن به سر مىبرد آيا راه چارهاى

براى آنها هست يا خير؟
ج - اين مسأله صورى دارد اگر زن مدخول بها از شوهر اول بوده و در

ظرف مدت هفتاد و پنج روز سه طهر و دو حيض ديده و با مرد دوم ازدواج كرده
ازدواج

مرد سوم كه با او قبال زنا كرده و زنا با زن شوهردار بوده باطل است و بايد از
هم جدا شوند بدون طالق و بر او حرام مؤبد مىشود ولى فرزندانى كه در مدت
گذشته پيدا كردهاند چون جاهل بودهاند ملحق به آنها است و حكم ولد حالل

را دارند و اگر زن در مدت هفتاد و پنج روز سه طهر نديده نكاح دوم باطل بوده
و زنا با آن زن زنا با صاحب بعل نبوده است بنابراين صورت ازدواج مرد سوم با
او اگر پس از گذشتن عده وطى به شبهه بوده صحيح است و اگر در عده وطى

به شبهه بوده و دخول واقع شده مثل صورت اولى زن بر او حرام مؤبد مىشود و بايد
از هم جدا شوند و نيز اگر زن مدخول بها از شوهر اول نبوده چون عده نداشته
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ازدواج او با شوهر دوم صحيح بوده و زناى مرد سوم با او زناى با زن شوهردار
بوده و بر مرد سوم حرام مؤبد است.

س ٦٣٣ - شخصى در بيابان در حال اضطرار زنى را با صيغه فارسى به عقد خود
در آورد و زن هم خود را بدون شوهر معرفى كرد هنگامى كه به شهر رسيدند

وخواستند
صيغه عربى خوانده شود زن گفت من شوهر دارم و برگشت به خانه شوهر اول

خود، شوهر
دوم پس از تحقيقات كامل ديد آن زن از شوهر اول اوالدش نمىشده و از دوم باردار
شده و فرزندى به دنيا آمده فقط زن و شوهر دوم مىدانند كه اين بچه از شوهر دوم

است
و در نزد هر دو آشكار است مستدعى است مرقوم فرمائيد آيا الولد للفراش شامل
حال اين بچه مىگردد يا نه و طفل از كدام پدر ارث مىبرد و در صورت جدائى از

شوهر
اول آيا مىتواند با شوهر دوم مجددا ازدواج كند يا نه.

ج - در فرض مسأله با علم به اين كه اين ولد از غير شوهر است الولد للفراش
شامل او نيست بلى شوهر اول تا نمىداند از زنا است به حسب ظاهر با او معامله

اوالد
مىنمايد و مادر كه مىدانسته شوهر دارد اگر به حكم شرعى هم عالم بوده كه زن

شوهردار
جايز نيست به ديگرى شوهر كند طفل از طرف او زنا زاده است وارث نمىبرد ولى

مرد كه نمىدانسته زن شوهر دارد طفل از طرف او حالل زاده است وارث از يكديگر
مىبرند و از شوهر زن طفل ارث نمىبرد و او هم از طفل ارث نمىبرد و اين زن بر

شوهر
دوم حرام مؤبد است.

س ٦٣٤ - زنى صيغه كسى بوده و هنوز مدت آن تمام نشده و بخشيده هم نشده
به ديگرى ازدواج نمايد به خيال آن كه مدت بخشيده شده تكليف چيست.

ج - در فرض سؤال عقد ازدواج دوم باطل است و اگر جاهل به حكم يا
موضوع بوده و دخول واقع نشده بعد از تمام شدن عده جايز است ثانيا او را عقد

كند
ولى اگر دخول واقع شده حرام ابدى است و جايز نيست او را عقد نمايد.

س ٦٣٥ - مردى قبل از دخول به عيالش به مرض جذام مبتال شده و عيالش
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تقاضاى طالق كرده و مرد حاضر نشد و بعد از مدتى مرد از مرض بهبودى حاصل
كرد و زن هم بدون طالق شوهر كرد حاليه شوهر اولى عيالش را مىخواهد بفرمائيد

زن مذكوره چه تكليفى دارد.
ج - در فرض مسأله عقد دوم كه بدون طالق از شوهر بوده باطل است و زن

زوجه شوهر اول است و واجب است بدون طالق از مرد دوم جدا شود و به خانه
شوهرش برود و با علم به اينكه زن شوهردار نمىتواند شوهر كند زانيه بوده وعده

هم ندارد بلى اگر مرد دوم نمىدانسته كه اين زن شوهر دارد زن بايد عده وطى
به شبهه نگاهدارد و بعد با شوهر خودش نزديكى كند و اگر نزاع موضوعى در بين

باشد
مرافعه شرعيه الزم است.

(ازدواج در عده)
س ٦٣٦ - زنى در اول ماه شعبان به او خبر رسيده كه شوهرش فوت نموده
پس از گذشتن مدت عده وفات بال فاصله شوهر كرده و بعدا معلوم شده كه

شوهرش در اول ماه مبارك رمضان فوت نموده بوده در صورتى كه خبر اول موثق
بوده است آيا اين زن به شوهر دوم حرام ابدى است يا نه.

ج - احتياط الزم آن است كه او را طالق بدهد و ديگر با او ازدواج نكند.
س ٦٣٧ - زنى از شوهر اولش بچه دار نمىشده روى اين اصل شوهر او را

مطلقه كرده و بعد از ديدن دو مرتبه خون حيض كه به سه ماه نرسيده شوهر كرده و
فعال

هم حمل دارد و متوجه شده است كه بايد سه طهر و يا سه ماه عده نگهدارد و
رعايت

نكرده تكليف زن مزبوره در خانه شوهر دومش چيست.
ج - در فرض مسأله كه عقد دوم در عده بوده است عقد باطل و اين زن بر اين

مرد حرام ابدى است و اوالد اگر معلوم باشد كه از شوهر اول نيست چون جاهل
بودهاند در حكم حالل زاده است ولى در آينده، نزديكى با اين زن زنا و اوالد هم

اوالد زنا خواهد بود.
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س ٦٣٨ - شخصى نه سال است كه زوجه خود را ترك نموده وابدا همديگر
را نديدهاند بعد زوجه به اتفاق پدر و شخص ديگرى بعنوان راهنما زوج را در

خرمشهر
پيدا نموده و زوج زوجه خود را طالق خلع مىدهد بعد از پانزده روز شخص

راهنما و مباشر طالق، زوجه مطلقه را به عقد خود در مىآورد و حال آن كه طرفين
جاهل به حكم حرمت در ايام عده مىباشند و زوج اول شكايت نموده در صورتى كه

مدت
دو سال است كه از اين جريان مىگذرد و زوجه در خانه شوهر دوم به سر مىبرد و دو

فرزند از او پيدا مىكند ولى چون ازدواج شخص دوم نسبت به آن زن قانونى نبوده
و در دفتر رسمى ثبت نشده زوجه را بعنوان موقت از خانه خود با رضايت او خارج
مىكند و اين موضوع خارج كردن زوجه و شكايت شوهر اول سبب شده كه شوهر
دوم انكار ازدواج با زن مزبوره را نموده و نفى اوالد را از خودش كرده تا گرفتارى

قانونى نداشته باشد بفرمائيد تكليف بچهها چيست.
ج - در فرض سؤال عقدى كه در عده واقع شده باطل است و اين زن بر اين

مرد حرام ابدى است و اوالد چون طرفين جاهل بودهاند در حكم حالل زاده و ملحق
به اين مرد و زن است و جايز نيست مرد نفى ولد كند و توارث بين آنها ثابت است

و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم است.
س ٦٣٩ - شخصى از وطنش مهاجرت كرد وجهت كارگرى به شهر ديگر

رفت و در آنجا فوت كرد يك نفر از بستگانش كه در آنجا بود به عيالش نوشت كه
شوهر شما در فالن تاريخ فوت كرده و زن هم عده وفات نگهداشته بعد شوهر رفته
و پس از مدتى نامه ديگر آمده كه تاريخ نامه اشتباه شده و در آن تاريخ فوت نكرده

بود و در تاريخ بعد فوت كرده و زن مزبوره بر طبق نامه اول پس از انقضاء عده
شوهر كرده و مقاربت هم حاصل شده تكليف چيست.

ج - در فرض مذكور اگر عقد دوم در وقتى واقع شده كه شوهر مرده ولى خبر
دوم كه بنابر فرض، صحيح و مطابق با واقع بوده بعد از وقوع عقد رسيده احتياط

واجب

(٢٢٦)



آنست كه اگر مقاربت واقع نشده پس از انقضاء عده وفات از تاريخ بلوغ خبر دوم
دوباره او را عقد نمايد و اگر نمىخواهد او را نگاهدارد احتياطا طالق بدهد و در

صورتى كه مقاربت و دخول واقع شده نيز احتياط واجب اين است كه او را طالق
دهد و بعد هم با او ازدواج نكند.

س ٦٤٠ - زنى در عده طالق بوده و هنوز عده اش تمام نشده شوهر كرده
در صورتى كه زن مزبوره به سر دفترى كه طالق در آنجا واقع شده مراجعه كرده

و سر دفتر هم به او گفته كه شما در عده هستى و نمىتوانى شوهر كنى با اين صورت
زن

صيغه مرد ديگر شده و از او بچه دار شده تكليف اين زن و مرد چيست.
ج - با فرض اين كه در عده غير ازدواج كرده و دخول هم واقع شده زن بر مرد
دوم حرام مؤبد مىشود و فورا بايد از هم جدا شوند و اگر وطى شبهه باشد عده

بگيرد
و فرزندان آنها اگر مرد جاهل به حكم يا موضوع بوده به پدرشان ملحق هستند و

حكم
ولد حالل را دارند و با فرض جهل در مورد مادر كه در اين فرض بعيد است به مادر

نيز ملحق مىباشند.
س ٦٤١ - زن مطلقهاى كه در عده بوده از روى جهل به حكم با زيد ازدواج

مىنمايد و از زيد دخترى پيدا مىكند و بعد از اطالع به حرمت، قطع رابطه مىنمايد
فعال

زيد انكار ولد نسبت به دخترش مىكند و حال آن كه افرادى كه با اين زن و شوهر
معاشر

بودهاند شهادت مىدهند كه روابط ممتدى بين آنها بوده فعال اين زن و دخترش
در اضطراب هستند حكم الله را بيان فرمائيد.

ج - در فرض سؤال كه طرفين جاهل به حكم بودهاند اگر شوهر معترف
به وطى زوجه باشد و الحاق ولد به او ممكن باشد بر حسب ظاهر شرع ملحق به او

است و نفى او جايز نيست.
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(ازدواج با خواهر زن)
س ٦٤٢ - خانمى در خانه مردى چهار سال زندگى كرد و داراى دو فرزند

شد و فعال فرزندان موجودند ولى آن مرد خواهر كوچك آن خانم را كه پانزده
سال داشت به عقد خود در آورد و به خانهاش آورد و خواهر بزرگتر از شوهرش

طالق گرفت و خارج شد حاال تكليف خانم دومش چيست و آيا عقد خواهر
كوچك

در آن وقت صحيح بوده يا باطل و هم چنين در صورت علم و جهل فرقى دارد يا نه.
ج - در فرض سؤال چون عقد خواهر كوچك قبل از طالق خواهر بزرگ

بوده عقد خواهر كوچك باطل است بلى در فرض سؤال اگر چه پس از اين عقد
باطل با خواهر كوچك نزديكى كرده باشد مىتواند پس از تمام شدن عده خواهر

بزرگ با خواهر كوچك به عقد جديد ازدواج نمايد لكن اگر جاهل به مسأله بوده
بايد صبر كند تا عده خواهر كوچك نيز منقضى شود و بعد او را عقد نمايد و در اين

صورت اگر فرزندى از آنان بوجود آمده باشد در حكم حالل زاده است و اگر
خواهر كوچك و شوهر خواهر هر دو عالم بودهاند به حرمت جمع بين اختين ومع

ذلك اقدام نمودهاند خواهر كوچك عده ندارد.
س ٦٤٣ - زيد منقطعه داشت پس از انقضاء مدت مىتواند خواهر آن زن را

بگيرد نظر به آنكه بائن است يا نمىتواند.
ج - بنابر احتياط واجب جايز نيست قبل از تمام شدن عده او خواهرش

را عقد كند.
(حكم نظر و صحبت نمودن مرد و زن نامحرم با يكديگر)

(و خنثى)
س ٦٤٤ - اگر مرد سر برهنه باشد و زن نامحرم او را با اين وضع نگاه

كند در اين صورت مرد هم كمك به گناه كرده و براى او سر برهنه بودن حرام است
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يا نه و هم چنين پيراهن آستين كوتاه كه كمى باالتر از آرنج تا نوك انگشتان پيدا
باشد در صورتى كه زن به مرد نگاه كند براى مرد حرام است يا نه.

ج - احتياط اين است كه مرد غير از مواضعى را كه پوشيدن آن در بين مردها
متعارف و معمول نيست در صورتى كه بداند زن اجنبيه با التذاذ به آن نظر مىكند

بپوشاند.
س ٦٤٥ - زن نامحرمى نسبت فاميلى با مردى دارد آيا مىتوانند بدون قصد

لذت با هم صحبت كنند در حالى كه همديگر را نگاه نكنند يا نه.
ج - بدون قصد التذاذ و با وجود حاجت عرفى مانعى ندارد.

س ٦٤٦ - اگر كسى بميرد و مجلس عزاى مردانه و زنانه در يك حياط تشكيل
شود چنانچه زنى با سواد در مجلس عزاى زنانه، قرآن و روضه و مصيبت و نوحه
بخواند كه صداى او را بعضى مردها كه در آنجا هستند بشنوند چه صورت دارد.

ج - با اين كه خداوند متعال مىفرمايد فاسئلوهن من وراء حجاب خوب است
كه مجلس زنانه طورى باشد كه كامال مراعات عفت بشود.

س ٦٤٧ - نگاه كردن به زن اجنبيه حرام است ولى در موقع ازدواج با
زن چه دائم و چه انقطاعى مىشود او را نگاه كرد يا نه.

ج - زن مخصوصى را كه قصد دارد ازدواج كند جايز است نگاه كند به مقدارى
كه زشتى و زيبائى او را تشخيص دهد و اما اگر بخواهد زنهاى متعدد را نگاه كند

كه هر كدام را پسنديد انتخاب كند جايز نيست.
س ٦٤٨ - براى كسى كه مىخواهد ازدواج كند جايز است نگاه كردن به زن

و بالعكس يا نه.
ج - جهت ازدواج يك مرتبه به صورت نگاه كردن براى زن و مرد بدون قصد

ريبه و التذاذ جايز است.
س ٦٤٩ - در اجتماع آلوده ما معموال از موى سر زنها كاله گيسو درست

مىكنند و خريد و فروش مىنمايند كسى كه عيال او از چنان گيسوانى استفاده مىكند
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تكليفش چيست آيا مىتواند چنان موئى را كه مربوط به زن اجنبيه است لمس و يا
نگاه كند يا نه و در صورت منع شرعى گناهكار زن اوليه است كه گيسوانش را

به بازار عرضه كرده يا خريدار يا هر دو.
ج - پس از جدا شدن موازى سر زن، نگاه اجنبى به آن مانعى ندارد و هم چنين
است دست كشيدن مرد اجنبى به آن و خريد و فروش و سر گذاشتن زن ديگر

اشكال ندارد.
س ٦٥٠ - اشخاصى كه در يك خانه و يك طبقه عمارت باشند از حيث محرم

و نا محرم ولى اقوام هستند و هيچ گونه خطرى از جهت ريبه وغيرها در كار نيست
و هميشه با هم نشست و برخواست دارند و از لحاظ خورد وخواب و خريد لوازم

منزل مخلوط هستند دست و صورت باز و از حيث حجاب محجوب نيستند و چون
از اين حيث برايشان دشوار است آيا ترخيصى هست و يا بايد مثل خارج منزل

وظيفه نامحرم كه اجنبيه بايد از اجنبى مستور باشد در اينجا هم جارى شود.
ج - دليلى بر تفاوت حكم بين غير محارم به نظر نرسيده است.

س ٦٥١ - آيا زن اجنبيه مىتواند قرائت نماز و احكام دينى و مسائل واجبهاش
را نزد مرد عالمى فرا گيرد و در اين قبيل موارد هم اذن شوهر شرط است يا خير

ج - ياد گرفتن مسائل مورد ابتالء و حاجت بر زن و مرد هر دو واجب
است واذن شوهر در صورتى الزم است كه ياد گرفتن مسائل متوقف بر خروج

از خانه نباشد به اين كه در خانه نيز تعلم امكان داشته باشد و فرا گرفتن آن از مرد
اجنبى در صورتى جايز است كه معرض فساد و گناه نباشد.

س ٦٥٢ - آيا مرد مىتواند در يك جلسهاى كه گروهى از بانوان و دختران
مسلمان هستند قرآن را تعليم كند و هم چنين خود استاد كه با صوت قرآن را

مىخواند
در موقع پس گرفتن درس آيا بانوان و دختران مىتوانند با صوت قرآن را براى

اين استاد بخوانند تا اين كه اشكاالت آنها را از لحاظ اعراب و قواعد تجويد بر
طرف

كند و يا اين كه خواندن خانم ها و دختران با صوت اشكال شرعى دارد.
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ج - چنانچه تعليم قرآن مجيد مستلزم ارتكاب محرم نباشد اشكال ندارد
ولى بانوان و دختران نزد نامحرم قرآن را با صدا نخوانند و هم چنين با صدا خواندن

مرد چنانچه موجب تلذذ بانوان باشد اشكال دارد خوب است معلم بانوان زن
باشد تا موجب ارتكاب خالف شرع نشود و ارتكاب خالف شرع به عنوان تعليم

قرآن خالف شرع ديگر است.
س ٦٥٣ - خنثى از نظر محرم و نامحرم بودنش با مردان و زنان چه حكمى دارد

ج - اگر خنثى مشكل باشد بايد احتياط كند يعنى نسبت به مردها خود را
زن محسوب دارد و از نامحرم خود را بپوشاند و نسبت به زنها خود را مرد حساب

كند
و به زن نامحرم نگاه نكند.

(حكم نظر به زن نامحرم در تلويزيون و نظر به عكس او)
س ٦٥٤ - نظر كردن بر بدن زن شناس و ناشناس از مسلمان و كافر از طريق

تلويزيون چه صورت دارد.
ج - مشكل است.

س ٦٥٥ - در رساله عمليه مىفرمائيد مرد اگر زنى را بشناسد و نامحرم باشد
نبايد به عكس او نگاه كند آيا با قصد لذت حرام است و يا بدون قصد لذت هم

حرمت
دارد و نيز عكس زنى را در جائى مىبيند و اسمش را هم در مجالت و روزنامه ديده

ولى او را نمىشناسد نظر كردن به او چه صورت دارد.
ج - در فرض اول احوط ترك است مطلقا و در مسألة دوم اگر مورد ابتالء

و معرض ريبه نباشد حرمت معلوم نيست و احتياط به ترك خوب است.
س ٦٥٦ - نگاه كردن مرد به عكس زن نا محرمى كه فوت شده در صورتى كه مرد

او را بشناسد جايز است يا خير.
ج - نگاه كردن مرد نامحرم به عكس زن مرده خالى از هتك نيست و محل اشكال

است
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(مسائل متفرقه مربوط به جهيزيه)
س ٦٥٧ - جهيزيه زن در منزل شوهرش بوده و هر دو در منزل زندگى مىكردند
بعدها بين آنان مرافعه شده خواستهاند جهيزيه زن را تحويل بگيرند بعضى از ارقام
جهيزيه در خانه موجود نيست زن مىگويد شوهرم برده و مردم مىگويند خودشان

يعنى زن و اقوام او بردهاند و زن منكر است شواهدى در كار نيست به صرف اين كه
جهيزيه در خانه شوهر بوده ضامن شناخته مىشود يا خير.

ج - شوهر ضامن جهيزيه نيست مگر اين كه زن به مرافعه شرعيه ثابت كند
كه شوهر جهيزيه را بدون اذن زن تلف كرده است.

(مسائل متفرقه ازدواج)
س ٦٥٨ - در مورد دعواى عنه و حمل و ازاله بكارت و جنون و نظائر اين

امور آيا موضوع با نظر پزشك ثابت مىشود يا خير.
ج - در غير موارد معدوده مستثناة ثبوت دعوى به شهادت در امور حدسيه

و غير محسوسه محل اشكال است و فرقى بين پزشك و غير پزشك نيست و در امور
محسوسه نيز پزشك يكى از شهود است و بايد واجد شرائط بينه باشد.

س ٦٥٩ - در قيمى كه پدر يا جد پدرى براى صغار بعد از خودشان معين
مىكنند عدالت معتبر است يا خير و نيز در قيمى كه حاكم شرع و يا نمايندگان

حاكم
براى صغار و مجانين تعيين مىكنند عدالت معتبر است يا خير.

ج - در قيم بر اطفال اعتبار عدالت خالى از قوت نيست اگر چه اكتفاء
به امانت قيم با وجود مصلحت بعيد نيست.

س ٦٦٠ - آيا براى زنان پوشيدن مدلهاى خارجى مينى ژوب و ماكسى
ژوب و غيره كه اكنون در ايران معمول شده در زير چادر و يا شلوارهاى تقريبا

مردانه كه از زير چادر بيرون مىآيد اشكال دارد يا نه.
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ج - اطوار و كردار و رفتار زنان مسلمان كه امروز به متابعت كفار تماما محرك
شهوات جوانان و موجب انحراف آنان از حيا و حجاب و عصمت و عفت است

و طرز لباس و زينت كردن كه حتى باعث تجاوز محارم به محارم مىشود ضربه
بزرگى

است كه دانسته يا ندانسته با سالم وارد شده فانا لله وانا إليه راجعون در اين زمان
اگر

كسى بتواند متعلقين و منسوبين خود را به مواعظ و نصايح وادار به حجاب و
عصمت

و عفت و رفتار موافق با دستورات شرع و عمل به واجبات و مستحبات و ترك
محرمات

و مكروهات بنمايد في الحقيقة حكم جهاد في سبيل الله است وفقكم الله وايانا لما
يحب ويرضى والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

س ٦٦١ - طشت كوبيدن در مجالس عروسى جنبه غنا دارد يا نه
ج - لهو است و احوط ترك است.

س ٦٦٢ - براى جلوگيرى از شهوت چه بايد كرد و استمناء چه صورت
دارد چنانچه اشكال داشته باشد يك راه مشروع ارائه فرمائيد.

ج - روزه گرفتن و افراط نكردن در صرف غذا و ترك خوردن بعض غذاهاى
مقوى غريزه جنسى را تضعيف مىكند و شدت آن را كم مىنمايد ولى استمناء به هر

نحو
باشد حرام است و بهترين راه براى اين كه مبادا غريزه جنسى سبب آلودگى به حرام

شود ازدواج است به نحو دائم و يا موقت (صيغه) كه ثواب بسيار دارد.
س ٦٦٣ - زيد پس از چندين سال كه از ازدواج او مىگذرد صاحب

فرزندى نشده و اين سبب اختالف بين زوجين شده و پس از مراجعات و تحقيقات
الزمه از اهل فن تشخيص داده شده كه اين عيب از زيد است لذا زيد رجوع به
متخصصين و وسائلى كه امروزه در دسترس است نموده و معالجه آن را چنين

دانستهاند
كه زيد عقيم نيست و نطفه او ضعيف است و بايد نطفه مردى به او يعنى بزوج تزريق

شود تا جبران ضعف نطفه او بشود و بعدا صاحب فرزند شود در اين صورت آيا
از نظر شرع مقدس اين عمل تجويز مىشود يا نه.
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ج - تزريق نطفه به نحوى كه در بدن مستحيل شود و نطفه را تقويت كند
و عين آن موجب ايجاد فرزند نشود مانند تزريق خون عيبى ندارد.

س ٦٦٤ - زنى چند سال قبل در خانه شوهر عالوه بر انجام امور خانهدارى
فرش هم مىبافته و قيمت آن صرف در معاش و هم چنين در خريد لوازم خانه و

تعميرات
خانه مىشده فعال شوهرش مىخواهد او را طالق بگويد آيا زن مزبوره حقى دارد

يا نه و جهيزيهاى كه بوسيله پول شير بهاء كه از شوهر گرفته بود خريدارى نموده
و به خانه شوهر برده كه بعضى از آنها فروخته شده و مقدارى استهالك پيدا كرده

و از بين رفته در اين مورد زن تا چه اندازه ذيحق مىباشد.
ج - در فرض سؤال اموالى كه ملك زن بوده اگر شوهر بدون اذن او فروخته

و صرف در تعمير خانه يا لوازم ديگر كرده ضامن است و فرقى در اين نيست كه از
جهيزيه

فروخته باشد يا از اموال ديگر زن و اما اگر زن به شوهر اذن داده كه يكى از اموال
او را بفروشد و شوهر مجانا چيزى كه الزم خانه است براى خود بخرد يا مال او
در اثر استعمال از بين رفته باشد شوهر ضامن نيست و اما فرشى كه براى شوهر

بافته اگر به قصد مجانى بوده حق مطالبه اجرت ندارد و اگر به امر شوهر و بعنوان
اخذ اجرت بافته استحقاق اجرت دارد.

س ٦٦٥ - جهيزيهاى كه پدر به دخترش داده مىتواند پس بگيرد يا نه؟
ج - اگر پدر جهيزيه را تمليك دختر خود كرده چنانچه ظاهر همين است

ديگر نمىتواند پس بگيرد.
س ٦٦٦ - زنى كه با اجازه شوهر جهت مردم مزدى قالى بافته آيا اين مزد

قالى به شوهر مىرسد و يا مال خود زن است.
ج - اجرت قالى بافى ملك خود قالى باف است مگر آن كه قراردادى در بين

باشد.
س ٦٦٧ - جهيزيهاى كه مادر شوهر تلف كرده ضامن است يا خير؟
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ج - اگر مادر شوهر بدون اذن مالك در جهيزيه تصرف و تلف كرده ضامن
است.

س ٦٦٨ - پولى كه در نامزدى دختر در خانه پدرش از طرف منسوبين داماد
به دختر رسيده مال شوهر است و يا آن كه به دختر مىرسد؟

ج - چيزهائى كه بعنوان هبه يا هديه به دختر داده شود ملك دختر است بلى
اگر غير از شوهر يا رحم زن كسى چيزى هبه كرده باشد و عين آن موجود باشد

حق فسخ هبه را دارد.
س ٦٦٩ - زيد زوجه خودش را مطلقه كرده و قبل از اين كه جريان طالق

پيش بيايد زيد زوجه خودش را مطابق عرف محلى جهت كارگرى شاليزار كارگر
گذاشته بفرمائيد آيا دست مزد زوجه بزوج تعلق مىگيرد يا به زوجه؟

ج - مزد كار زوجه متعلق به خود زوجه است و به زوج مربوط نيست مگر اين كه
به او بخشيده باشد.

س ٦٧٠ - آشاميدن شير زن براى غير مورد تداوى جايز است يا حرام و در صورت
حرمت آيا دليل حرمت آن چون از مصاديق خبائث است مىباشد و يا اينكه اطالق

ادله حرمت اجزاء حرام گوشت ولو شير آن هم باشد شامل آن مىشود و يا مشمول
هر دو جهت مىباشد و آيا غير از اين دو جهت ادله ديگرى بر حرمت آن هست

كه بواسطه آن دليل ديگر، حكم به حرمت بشود يا خير؟
ج - دليل قوى بر حرمت آن نيست و بودن آن از خبائث هم محل ترديد است

و ادلهاى كه بر حرمت البان حرام گوشت از اجماع و مفهوم روايت و استصحاب
فرمودهاند با اين كه نسبت به غير انسان نيز مورد خدشه واقع شده از انسان منصرف

است مع ذلك چون نظر جمعى از فقهاء بر حرمت است احتياط در اجتناب است
س ٦٧١ - زنى در حال عده كسى را وكيل در تزويج مىكند بعد از

عده و بعد خود زن مبادرت به ازدواج مىكند و اتفاقا وكيل او را به ازدواج كسى

(٢٣٥)



در آورد كدام يك از دو نكاح صحيح است نكاح وكيل يا موكل؟
ج - با فرض تقارن عقدين هر دو باطل است و در صورت عدم تقارن هر كدام

مقدم بوده صحيح است.
س ٦٧٢ - هر گاه زنى مردى را وكيل كند كه او را تزويج نمايد آيا آن

مرد مىتواند بر طبق وكالت آن زن را براى خودش تزويج كند يا خير.
ج - نمىتواند مگر اين كه خود زن تصريح به عموميت نموده باشد يا گفتگوى

آنها به حسب فهم عرفى ظهور در تعميم داشته باشد بطورى كه شامل خود آن مرد
نيز بشود.

(٢٣٦)



(مسائل طالق)
(صيغه طالق)

س ٦٧٣ - در مورد صيغه طالق آيا عبارت (انت مطلقه) يا (هى مطلقه)
يا (طلقت فالنة) مجزى است يا خير.

ج - هيچ يك از مذكورات در سؤال مجزى نيست و بايد به لفظ (انت طالق)
يا (هى طالق) يا (هذه طالق) باشد.

س ٦٧٤ - هر گاه زوجه از طرف زوج وكالت در مطلقه نمودن خود
داشته باشد و بخواهد خودش اجراء صيغه نمايد چطور بگويد.

ج - بايد بگويد (انا طالق).
س ٦٧٥ - اگر طالق با عبارتى كه مرادف (انت طالق) مثال باشد لكن

از لغات غير عربى آيا مجزى است يا خير.
ج - در صورتى كه قدرت بر اجراء با صيغه عربى را داشته باشد از لغات ديگر

مجزى نيست و در صورت عجز از صيغه عربى مانع ندارد.

س ٦٧٦ - آيا طالق با اشاره و كتابت واقع مىشود يا خير.
ج - در صورت قدرت بر نطق صحيح نيست ولى در صورت عجز مانند

كسى كه الل باشد صحيح است و احوط اين است كه اگر مىتواند بنويسد كتابت
را بر اشاره مقدم بدارد.

(٢٣٧)



س ٦٧٧ - هر گاه مجرى صيغه طالق صيغه را تكرار كند مثال بگويد (هى
طالق هى طالق هى طالق) بدون اينكه رجوعى در بين و نظرش تعدد طالق باشد

يا اين كه (هى طالق ثالثا) حكمش چيست.
ج - در صورت اول يك طالق واقع مىشود و در صورت دوم سه طالق كه

قطعا واقع نمىشود و اگر از عبارت مذكوره اراده سه طالق نموده يك طالق هم
واقع نمىشود.

(شرائط طالق)
س ٦٧٨ - زيدى كه خود و همسرش شيعه اثنا عشرى بودهاند همسرش

را طالق داده و مجرى صيغه طالق يكى از علماء عامه بوده و از زمان اجراء صيغه
طالق بوسيله مشار اليه دو ماه گذشت كه به زوجين تذكر دادند كه بايد مجرى
صيغه شيعه باشد لذا باز تجديد اجراء صيغه طالق بوسيله يك نفر عالم شيعه شد
و يك ماه هم از اجراء اين صيغه طالق گذشت كه مجموعا سه ماه مىشود عمرو
با عيال مطلقه زيد ازدواج كرده و تصرف نموده آيا طالقى كه عالم سنى جارى

نموده شرعا باطل و تصرف عمرو جاهال بالحكم والموضوع نسبت به زن مزبوره
موجب تحريم ابدى است و آيا زوجه چون وطى به شبهه شده مستحق مهر المثل

هست
يا نه مستدعى است نظر مباركتان را مرقوم فرمائيد.

ج - اگر مجرى صيغه طالق اول طبق مذهب شيعه در محضر دو نفر عادل
صيغه طالق را جارى كرده باشد همان طالق اول صحيح است و در غير اين صورت

اگر قبل از انقضاء عده از تاريخ طالق دوم كه على الفرض صحيح واقع شده نكاح
با عمرو و دخول در عده انجام شده زن بر عمرو حرام مؤبد مىشود و در صورتى كه

زن جهل به حكم يا موضوع داشته مستحق مهر است و احتياط واجب آنست كه اگر
مهر المثل و مهر المسمى تفاوت داشته باشد در مقدار تفاوت تراضى و مصالحه

نمايند

(٢٣٨)



س ٦٧٩ - دخترى است كه چهار سال قبل به عقد جوانى در آمده و چند
سال است كه جوان در آمريكا مىباشد و دختر غير مدخوله است و جوان مذكور

نه حاضر است كه زوجهاش را تصرف نمايد و زندگى كند و نه او را طالق مىدهد
تا اين كه دادگاه شهرستان با الهام از قانون حمايت خانواده حكم طالق را صادر

كرده و به محاضر طالق اعالم نموده و اجراء آن منوط به اجازه حاكم شرع دادگاه
انقالب است مستدعى است نظر مبارك را اعالم فرمائيد.

ج - از قضيه شخصيه اطالع ندارم بطور كلى در مثل مورد سؤال چنانچه
زوج متمكن از انفاق بر زوجه باشد و انفاق نكند و زن به مجتهد جامع الشرائط

مراجعه نمايد مجتهد زوج را ملزم به انفاق يا طالق مىنمايد پس اگر از هر دو امتناع
نمود و انفاق از مال زوج به زوجه يا اجبار زوج بر طالق ممكن نشد چنانچه زن

ميل به طالق داشته باشد مجتهد مىتواند او را طالق بدهد و چنانچه نزاع موضوعى
در بين

باشد مرافعه شرعيه الزم است.
س ٦٨٠ - اگر شخصى ريش بتراشد ولى از جهات ديگر غير از حلق لحيه متدين

و واجبات و فرائض دينه خود را كامال انجام دهد و مورد وثوق و اطمينان كامل پيش
مردم باشد مىشود يكى از شهود طالق واقع شود يا نه.

ج - به نظر حقير ريش تراشيدن حرام است و اصرار بر آن كبيره است و موجب
سقوط عدالت مىشود.

س ٦٨١ - اگر شخصى كسى را وكيل نمود در اجراء صيغه طالق زوجه خود
آيا مىشود خودش يكى از دو شاهد باشد يا بايد دو شاهد غير از زوج صيغه طالق را

بشنوند.
ج - بايد دو شاهد غير از مجرى صيغه و غير زوج باشد.

س ٦٨٢ - در رساله عمليه مذكور است كه از جمله شروط طالق آن است
كه دو شاهد عادل صيغه طالق را بشنوند بفرمائيد اگر بجاى دو مرد عادل چهار

(٢٣٩)



زن عادله يا يك مرد عادل و دو زن عادله صيغه را بشنوند كافى است يا خير.
ج - در فرض سؤال طالق باطل است.

س ٦٨٣ - زنى كه از شوهر قبلى خود طالق گرفته و شوهر مىكند به شخص
ديگرى و بعد از انعقاد ولد معلوم شود كه شهود در وقت طالق عادل نبودهاند

جدائى الزم است يا نه و حكم ولد چيست.
ج - هر گاه بر زوج معلوم شود كه شهود در وقت طالق عادل نبودهاند طالق

باطل و جدائى الزم و زن در زوجيت شوهر اول باقى است و بايد از شوهر دوم عده
نگهدارد و نفقه ايام عده بر زوج اول است و چنانچه زن و شوهر دوم به اعتقاد

صحت
طالق ازدواج نمودهاند فرزندشان ولد شبهه و در حكم حالل زاده است.

س ٦٨٤ - در مورد عادل بودن امام جماعت و يا كسى كه صيغه طالق را
جارى مىكند توضيح بفرمائيد كه شرط عدالت چيست و اگر شخصى معنى واقعى

عادل را نداند و تنها به خاطر سفارش به نماز جماعت نمازش را به جماعت بخواند
و يا كسى در نزديكى از روحانيين محضردار عمل طالق را انجام دهد و در واقع اين

دو روحانى عادل نباشند آيا مسؤوليت شرعى متوجه آنها است كه چنين مسؤوليتى
را پذيرفتهاند و يا خود شخص مسئول است كه دقيقا تحقيق نكرده كه عدالت يعنى

چه و چه كسى عادل است.
ج - معنى و شرائط عدالت در رسائل عمليه مشروحا ذكر شده و در مورد طالق
بر عهده طالق دهنده است كه فحص از حال دو شاهد بنمايد تا يقين به عدالت

حاصل
كند و اگر تقصير كرد بر عهده خود او است و طالق دادن كسى كه شرائط صحت

طالق را رعايت نمىكند حرام است و اگر بعد از وقوع طالق معلوم شود كه دو
شاهد طالق عادل نبودهاند كسى كه اطالع بر فسق آنها پيدا كرده نمىتواند

بر طالق مذكور آثار طالق صحيح را مترتب كند.
س ٦٨٥ - آيا شرط صحت طالق حضور و استماع عدلين است يا استماع است

(٢٤٠)



ولو در مجلس صيغه طالق حاضر نباشند مثل اين كه صيغه طالق را در بلدى جارى
نمايند و بوسيله تلفن يا غير آن دو نفر عادل در بلد ديگر استماع نمايند.

ج - بلى شرط صحت طالق حضور و استماع عدلين است و استماع بدون
حضور كفايت نمىكند.

س ٦٨٦ - زيد در حضر زوجهاش را قانونا در دفتر ازدواج و طالق مطلقه
نموده در حالى كه در طهر مواقعه بوده لكن قرار بر اين شده كه وقتى طهر به بيند
شوهرش را اخبار كند تا شرعا هم زوجهاش را مطلقه كند و زوجه پس از آن كه

قانونا مطلقه به طالق رجعى گرديده نه شرعا، مدتى است كه طهرش را انكار كرده
و به هيچ وجه حاضر به طالق نيست و واقعه طورى است كه اگر زيد خودش

شخصا يا
وسيله كس ديگر رؤيت طهر را از زن استعالم كند ممكن است زن جهت زيد
مفسده و خطرى ايجاد كند در اين صورت آيا زوج بعد از چهار ماه يا كمتر
و زيادتر بدون استعالم رؤيت طهر از زن مىتواند در حضور عدلين اجراء صيغه

طالق كند و به زن خبر دهد تا اطالع بر طالق شرعى هم پيدا كند و طالق صحيح
است يا خير.

ج - در فرض سؤال بعد از گذشتن سه ماه چنانچه سه مرتبه طالق بدهد
بطورى كه ما بين هر طالق و طالق ديگر پنج روز فاصله باشد يقين حاصل مىشود

كه يكى
از اين سه طالق در طهر واقع شده است و همين كفايت مىكند.

س ٦٨٧ - زنى در حال حيض طالق داده شده و چون جاهل به حكم بوده
با اين كه طالق واجد شرائط صحت نبوده پس از سه سال با شخص ديگر ازدواج

مىكند و اكنون نه سال است از ازدواج دوم مىگذرد و داراى فرزند هم مىباشد فعال
عالم به مسأله شده حكم طالق گذشته و تكليف فعلى او با زوج دوم را بيان فرمائيد

با توجه به اين كه اگر بخواهد از شوهر فعلى جدا شود مفاسد شديده از قبيل خود
كشى

زن بر آن مترتب خواهد شد.

(٢٤١)



ج - در فرض مسألة كه طالق واجد شرائط صحت نبوده طالق باطل و نكاح
زن با مرد ديگر نيز باطل و در عقد زوج اول باقى است و نسبت به اوالدى كه در

اين
مدت پيدا كرده چون زن و مرد جاهل به حكم بودهاند ملحق به آنها است و حكم

ولد حالل را دارند و زن مذكوره بر مرد دوم حرام ابدى است يعنى بر فرض اين كه
شوهر اول او را طالق دهد نمىتواند با او ازدواج نمايد و خود كشى حرام است

و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم است.
س ٦٨٨ - شخصى در حال ناراحتى و عصبانيت بوسيله نامه به يك نفر بنويسد
كه زوجه مرا مطلقه نما و او هم فورى زن را طالق داده و در همان مجلس زن

مزبوره
را براى شخص ديگر عقد مىكند آيا اين طالق و اين عقد صحيح است يا نه.

ج - احكام طالق وعده مفصل است مراجعه كنيد به توضيح المسائل ولى
بطور كلى اگر كسى كه وكالت در طالق مىدهد قصد معنى داشته و از روى لغو
و هزل نگفته باشد وكالت صحيح است و بعد از اين كه طالق با شرائط صحت
واقع شد اگر زن مطلقه يائسه يا غير مدخول بها باشد عده ندارد و ازدواج او در

همان
مجلس طالق با مرد ديگر مانع ندارد و اگر يائسه و غير مدخول بها نباشد بايد عده

نگهدارد و ازدواج او با مرد ديگر در عده باطل است.
س ٦٨٩ - آيا طالق زن يائسه در طهرى كه زوج با او در همان طهر مواقعه

نموده جايز است يا خير.
ج - بلى جايز است.

س ٦٩٠ - اگر زن مدرك طالق داشته باشد (طالق نامه) ولى شهود مذكوره
در طالق مشكوك العداله و يا مجهول الحال باشند اين طالق صحيح است يا نه.

ج - با اخبار خود زن از طالق صحيح تا خالف آن معلوم نشده محمول
بر صحت است.

س ٦٩١ - اگر در بلد يا بالدى از جانب حاكم آن بلد چند نفر براى

(٢٤٢)



دادن طالق رسمى تعيين شوند و معلوم شود كه بعضى از افراد معينه بدون رعايت
شرائط، طالق جارى مىكند و بعضى از اين افراد معينه داراى معلومات عربى نيستند
و به جزئيات الزمه طالق وارد نيستند و ممكن است طالق غير صحيح جارى كنند

و يا در وقت اجراء صيغه طالق رعايت حضور عدلين را نمىكنند و يا در بعض
اوقات از طرف حاكم بالد شوهر را مجبور مىكنند كه بايد عيالت را طالق بدهى و

هم
از او به زور وكالت مىگيرند كه عيالش را طالق بدهند از اين قسم طالق اگر زنى

مدرك طالق در دست داشته باشد و براى ما اين امر مجهول باشد و ما دهنده طالق
و شهود و عدلين در وقت اجراى صيغه طالق را نشناسيم اين طالق صحيح است يا

نه
و اين زن را بعد از انقضاء عده مىشود به عقد كسى ديگر در آورد يا نه و تحقيق

كردن
از شوهر اول هم گاهى مىشود امكان ندارد كه سؤال نمائيم كه بطيب نفس عيالش را

مطلقه كرده و يا روى اجبار بوده در اين صورت تكليف ما چيست.
ج - در فرض مذكور اگر وقوع طالق صحيح معلوم و يا خود زن اخبار

بوقوع طالق صحيح بدهد تا عدم صحت طالق بواسطه اختالل بعضى از شروط
صحت

معلوم نشده محمول بر صحت است و تحقيق و فحص واجب نيست و اگر معلوم
شود كه مرد را مجبور يا مكره به طالق كردهاند يا آن كه در نزد عدلين واقع نشده

طالق باطل است.
(طالق خلع)

س ٦٩٢ - زنى كه شوهر خود را نخواهد و طالق خود را درخواست كند
عالوه بر اين كه از مهريه بايد صرف نظر نمايد آيا شير بهاء و خسارت وارده بزوج

را هم بايد بدهد يا خير و زن ثيبه بوده خواهشمند است نظر مباركتان را مرقوم
فرمائيد.

ج - در فرض سؤال در طالق خلع اگر زوجه مائل به طالق باشد بايد با
بذل مال، زوج را راضى به طالق نمايد خواه مال بيشتر از مهر المسمى باشد يا

كمتر.

(٢٤٣)



س ٦٩٣ - شخصى صيغه طالق خلع يا مبارات را عمدا يا از جهت اشتباه
صيغه رجعى خوانده در اين صورت طالق صحيح است يا نه.

ج - اگر وكالت در طالق خلع يا مبارات داشته و طالق رجعى داده طالق
صحيح نيست.

س ٦٩٤ - هر گاه مردى زنى را طالق دهد به طالق خلعى در عوض مهرى كه
از او مىخواهد و بعد از آن معلوم شود كه آن زن مهر خود را به برادر خود و يا

به كس ديگر صلح كرده الحال زوج مىگويد كه طالق باطل است و من زن خود
را مىخواهم و زن مىگويد كه من صلح نامه نوشتهام اما صيغه مصالحه نخواندهام

و زوج مىگويد كه تو دروغ مىگوئى صيغه خوانده شده اين طالق صحيح است يا نه.
ج - اگر زن مالى را كه ملك غير است با علم به اين كه مال غير است بذل قرار
دهد خلع باطل است و طالق رجعى مىشود و تا عده تمام نشده زوج حق رجوع

دارد و در صورت اختالف زوج و زوجه مرافعه شرعيه الزم است.
س ٦٩٥ - زنى در محضر علماء اهل تسنن در مقابل بذلى كه بزوج سواى

مهريهاش كه بر ذمه زوج بوده نموده طالق داده شده و مدت پنج ماه از اين طالق
گذشته

حاليه مىتوان آن زن را شوهر داد يا نه و آيا صيغه طالق دو مرتبه در محضر علماء
اثنا عشريه جارى نمائيم يا همان صيغهاى كه علماء اهل تسنن جارى كردهاند كفايت
مىكند و هم چنين اگر بخواهيم دوباره صيغه طالق را در محضر علماء شيعه بخوانيم

بايد زوج را حاضر كنيم يا به همان وكالت اولى كه در محضر علماء تسنن داده
اكتفا مىشود.

ج - طالقى كه در محضر علماء اهل سنت داده شده اگر واجد شرائط صحت
باشد صحيح است و شرائط طالق خلع در نظر علماء شيعه اين است كه زن در طهر

غير مواقعه و كراهت از طرف زوجه باشد و به لفظ طالق واقع شود و دو شاهد
عادل

استماع نمايند و چون در نظر آنها شاهد الزم نيست نمىتوان حمل بر صحت نمود
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و بايد طالق را در محضر علماء شيعه واقع سازيد و از زوج ثانيا وكالت بگيريد
و اكتفا به وكالت قبل نكنيد.

س ٦٩٦ - زنى تمام مهريه خود را از شوهرش گرفته ولى نفقه ايام عده را
از شوهرش نگرفته و بخشيده در اين صورت آيا طالق خلع است يا نه و نيز زنى

مهريه خود را بذل نموده به شوهرش در عوض خلع آيا نفقه دارد يا نه.
ج - اگر طالق مبنى بر بخشش نفقه ايام عده واقع نشده رجعى بوده و اگر

در مقابل بذل نفقه ايام عده واقع شده ظاهرا آن طالق خلعى واقع شده و صحيح
است ولى چون زوجه نفقه ايام عده را قبل از استحقاق كه هنوز مالك نبوده بذل

كرده بايد به مقدار آن به شوهر بدهد و در طالق خلع زن نفقه طلبكار نيست.
(طالق غايب)

س ٦٩٧ - حد غايب بودن زوج از زوجه بايد چقدر باشد تا بدون تفحص
از حال زوجه زوج بتواند او را طالق دهد و حال حيض وطهر او و مراعات اين

امر و عدم آن در زوج معتبر است يا در كسى كه به وكالت از زوج طالق مىگويد
و وكيل چه وقت بايد صيغه بخواند و تاريخ توكيل و وقت اجراء صيغه بايد براى

وكيل معلوم باشد يا خير.
ج - غايب بودن به اين است كه زوج در بلد ديگر باشد و استعالم حال

زوجه بنحو عادى و متعارف براى او ممكن نباشد و در صحت طالق غائب، غايب
بودن شخص زوج ميزان است نه وكيل او و وكيل هم در وقتى كه زوج غائب

است و امكان استعالم براى وكيل و موكل نيست طالق بدهد و تفصيل را در وسيله
مالحظه فرمائيد.

س ٦٩٨ - در رساله عمليه احكام خاصى براى طالق زنى كه شوهرش غايب
است ذكر شده بفرمائيد شوهرى كه حاضر است ولى بدست آوردن حال زن از
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جهت طهر و حيض برايش غير ممكن است يا مشقت دارد حكمش چيست.
ج - حاضر مذكور در سؤال حكم غايب را دارد چنانچه غايب اگر بدست

آوردن حال زن از جهت طهر و حيض برايش مشقت نداشته باشد در حكم حاضر
است
(عده)

س ٦٩٩ - زنى كه شوهرش مرده چنانچه صغيره باشد يا از زنهائى باشد
كه در سن حيض ديدن است ولى حيض نمىبيند آيا مانند زنهاى ديگر كه عده

وفات نگه مىدارند بايد عده نگهدارد يا نه؟
ج - بلى بايد عده وفات نگهدارد و با زنهاى ديگر در اين حكم فرق ندارد.

س ٧٠٠ - هر گاه زوجه مدخول بها مهر خود را به بخشد كه زوج او را طالق
دهد و زوج موافقت نمايد و طالق دهد و قبل از انقضاء عده زن شوهرش بميرد آيا

بر اين زن الزم است عده وفات نگهدارد يا خير.
ج - زوجه مفروضه عده وفات ندارد و بايد همان عده طالق را تمام كند.

س ٧٠١ - هر گاه زن و شوهر در وقوع طالق و وضع حمل اتفاق نظر دارند
لكن در متقدم و متأخر اختالف است مثال شوهر مىگويد وضع حمل بعد از طالق

بود
پس عده تمام شده و زن مىگويد پيش از طالق وضع حمل كردم بنابر اين طالق

در وقتى بوده كه حامل نبودهام پس هنوز من در عده هستم يا به عكس مثل اين كه
شوهر بگويد تو پيش از طالق وضع حمل كردى پس در عده هستى و من مىتوانم

رجوع كنم و زن ادعا مىكند خالف اين را قول كداميك مقدم است؟
ج - ظاهر اين است كه قول كسى كه ادعاى بقاء عده مىكند مقدم است چه

زن باشد چه شوهر.
س ٧٠٢ - اگر كسى متعهاى داشته و قبل از آن كه مدت تمام شود مدرك را

پاره كرده و به زوجه خود بگويد ديگر از قيد زوجيت من خارج هستى آيا زوجه
از حاال بايد عده نگهدارد و يا بقيه مدت را بايد صبر كند و بعد عده نگهدارد؟
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ج - اگر مقصود آن بوده كه بقيه مدت را بذل كرده از همان موقع بايد
عده نگهدارد.

س ٧٠٣ - لو طلق زوجته رجعيا وغاب عنها فتزوجت بعد العدة فاخبرت
ان زوجها مات في العدة فهل عليها عدة الوفاة وهى في حبالة الثانى وهل يصح العقد

فان كان ال، فهل يجوز ثانيا بعد العدة اوتحرم عليه و ما حكم الولد من الثانى هل
هو ولد الشبهه يرث ويورث و ما حكم المهر هل هو المسمى او يجب مهر المثل

وعلى فرض وجوب العدة فهل يجب على الزوج نفقتها وهى في عدة وفاة الغير
وهل العدة بابعد االجلين لو كانت حامال كما هى االصل في غير هذا الفرض وهل

ترث من الزوج المطلق ام ال.
ج - نعم يجب عليها االعتداد بعدة الوفاة بعدالعلم به موت الزوج في العدة

الرجعيه ومبدأ العدة من حين العلم بموته وعدتها ابعد االجلين ونفقتها في العدة
على نفسها ومهرها مهر المثل واالحوط في المقدار الزائد عن المتعارف بينه و بين

المسمى التراضى والتصالح والولد شبهة يرت ويورث والعقد باطل وال يترك
االحتياط به ترك تجديد العقد عليها وترث الزوجة من الزوج المطلق.

س ٧٠٤ - در مورد وطى به شبهه نسبت به زنى كه عده طالق ندارد مانند
صغيره و يائسه عده وطى به شبهه هست يا خير.

ج - موطوئه به شبهه هر گاه يائسه يا صغيره باشد عده ندارد.
س ٧٠٥ - اگر عقدى در حين اجراء باطل بوده مثل اين كه احد الزوجين ديوانه
بوده آيا دخول در چنين فرض موجب عده براى زوجه هست يا كالعدم مىباشد.

ج - در صورتى كه گمان مىكرده عقد صحيح است واجب است عده نگاه دارد
س ٧٠٦ - چنانچه در رساله عمليه ذكر شده مبدء عده طالق از موقع وقوع

طالق است بفرمائيد در موارد فسخ يا انفساخ نكاح و هم چنين در مورد وطى به
شبهه

ابتداى عده از چه وقت است.
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ج - در فسخ و انفساخ ابتداى عده از موقع وقوع فسخ يا انفساخ و در وطى به
شبهه از موقع وقوع وطى به شبهه است اگر چه احتياط در وطى به شبهه اينها است

كه
مبدأ آن از موقع بر طرف شدن شبهه قرار داده شود بلكه در مورد زنى كه ازدواج با

او
براى انسان جايز نبوده و به اعتقاد صحت با او ازدواج نموده و بعد از عقد وطى

نموده
اين احتياط ترك نشود.

س ٧٠٧ - اگر زن، حامل به دو بچه باشد چنانچه مطلقه شود، آيا به وضع بچه
اول عده اش تمام مىشود يا نه.

ج - به نظر حقير تمام شدن عده در مورد سؤال به وضع بچه دوم است پس قبل
از وضع حمل دومى چنانچه طالق رجعى باشد مرد مىتواند به زن خود رجوع كند
و زن حق شوهر كردن به ديگرى ندارد و لكن احتياط به رجوع نكردن مرد در اين

فرض
و نيز شوهر نكردن زن به ديگرى خوب است.

س ٧٠٨ - مورد وطى به شبهه را بيان فرمائيد و نيز بفرمائيد زنى كه به شبهه
وطى شده عده دارد يا نه.

ج - منظور از وطى به شبهه اينها است كه انسان با زن اجنبيه به اعتقاد حليت، وطى
كند چه از جهت شبهه در موضوع باشد مثل اين كه با زنى به اعتقاد اين كه زن خود

او است
وطى كند بعد معلوم شود اجنبيه بوده و چه از جهت شبهه در حكم باشد مثل اين كه

واطى با خواهر موطوء ازدواج كند به اعتقاد اين كه اين ازدواج صحيح است و
دخول

هم كرده باشد و وطى به شبهه مانند طالق است در اصل عده و مقدار آن.
س ٧٠٩ - در رساله عمليه مذكور است كه زن حامل اگر مطلقه شود عده اش

به وضع حمل تمام مىشود بفرمائيد كه اگر بچه را عمدا سقط كند يا خودش سقط
شود يا آنچه سقط مىشود به صورت علقه يا مضغه باشد حكم وضع حمل را

دارد يعنى عده تمام مىشود يا حكم ديگرى دارد.
ج - بلى سقط جنين اگر چه عمدى باشد موجب تمام شدن عده است
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و همين طور سقط علقه يا مضغه در صورتى كه حمل بودن آن محقق باشد لكن
سقط عمدى

معصيت است و ديه نيز دارد.
س ٧١٠ - اگر زنى از زنا حمل بر داشته باشد آيا در صورت طالق عده اش

به وضع حمل منقضى مىشود يا خير.
ج - در فرض سؤال چه حمل قبل از طالق محقق شده باشد و چه بعد از آن

عده به وضع حمل تمام نمىشود بلكه در مقدار عده و تمام شدن آن مانند زن غير
حامل است.

س ٧١١ - در مواردى كه نكاح به عللى فسخ يا منفسخ مىشود آيا بر زن الزم
است مانند مورد طالق عده نگهدارد يا خير.

ج - بلى در موارد مذكوره چنانچه زن مدخول بها باشد بايد عده نگهدارد.
س ٧١٢ - خانم مطلقهاى قبل از طالق مدعى بوده شوهرش از دبر تصرف كرده

است
شوهر ابتدا منكر بوده ولى بعدا گفته اشتباها مرتكب اين عمل شده بعد از مدت

كوتاهى
حدود يك ماه بيست روز دكتر دادگسترى گواهى كرده كه تجاوز نشده و در همين

موقع
دختر به مادرش مىگويد كه از اول دروغ گفتهام و تصرف را انكار مىكند با توجه به
اصرار اوليه دختر بر انجام اين عمل و شك در صدق گفتار او مبنى بر انكار عمل آيا

اين دختر بايد عده نگهدارد يا الزم نيست و آيا ممكن است عقد شود و تا زمان
انقضاء

عده آميزش نكند.
ج - در فرض سؤال هر مردى كه از اقرار اولى دختر به دخول اطالع داشته باشد

نمىتواند با آن دختر قبل از انقضاء عده او ازدواج نمايد.
س ٧١٣ - شخصى عيالش غير سيده و يائسه مىباشد يعنى سن او از پنجاه سال

بيشتر است مىخواهد او را طالق دهد آيا هر ساعت كه بخواهد طالق دهد مىتواند
يا خير و نيز در صورتى كه طالق داد عده دارد يا خير و اگر بعدا بخواهد رجوع

نمايد
مىتواند يا خير و اگر مىتواند رجوع كند تا چند وقت بعد از طالق مىتواند رجوع

نمايد
ج - هر وقت بخواهد مىتواند او را طالق بدهد وعده هم ندارد و بعد
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از طالق حق رجوع ندارد و اگر بخواهد دوباره زن او شود بايد او را عقد نمايد.
س ٧١٤ - هر گاه مردى زوجه خود را طالق رجعى بدهد و قبل از انقضاء

عده شوهر از دنيا برود تكليف زن از جهت عده چيست.
ج - در مورد سؤال عده طالق باطل مىشود و بايد از حين موت شوهر

عده وفات نگهدارد.
س ٧١٥ - دخترى بواسطه تماس با همسر خود بدون تصرف حامل شده و بعد

مطلقه شده در اين صورت به نظر مبارك شما طالق منصف مهر است يا نه و ضمنا
عده اين زن چون غير مدخول بها است منتفى است و يا مصداق عدة الحامل به وضع

حملها است.
ج - در صورتى كه به هيچ وجه نه در قبل و نه در دبر ولو به قدر حشفه دخول

واقع نشده باشد ظاهر آنست كه طالق منصف مهر است و لكن سزاوار است
مصالحه

و تراضى در آن ترك نشود و اما نسبت به عده در فرض سؤال وضع حمل است.
س ٧١٦ - زنى در عده طالق رجعيه بوده و شوهرش وفات كرده در

اين صورت بايد عده وفات نگهدارد يا نه وارث هم مىبرد يا خير.
ج - عده وفات نگاهدارد وارث هم مىبرد.

س ٧١٧ - زنى است كه در هر سه ماه يك دفعه حيض مىشود شوهرش او را
طالق داده عده طالق زن مزبوره چقدر است.

ج - در فرض مسأله اگر مطلقه بعد از طالق تا سه ماه خون نديده عده
او تمام است و بعد از سه ماه مىتواند شوهر كند و اگر قبل از سه ماه ولو يك روز

قبل
حائض شود بايد سه طهر به بيند هر چند برسد بنه ماه.

س ٧١٨ - دخترى است سيزده ساله كه تاكنون حيض نشده حدود يك سال
قبل ازدواج كرده و شوهرش هم با او نزديكى نموده چنانچه شوهرش بخواهد او

را طالق دهد پس از نزديكى مىتواند او را طالق دهد يا بايد مدتى صبر كند و در
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صورت صبر چقدر بايد صبر كند و چون فعال دو ماه است كه شوهر با اين زن
نزديكى نكرده مىتواند فعال او را طالق دهد يا نه و اگر طالق دهد چقدر عده دارد.

ج - در فرض مذكور كه دو ماه از آخرين نزديكى مرد با زوجه گذشته پس
از گذشتن يك ماه ديگر مىتواند او را طالق بدهد به شرط آن كه در اين يك ماه هم
خون نبيند و پس از گذشتن سه ماه از تاريخ طالق در صورتى كه حال حيض نديدن

او باقى باشد مىتواند با مرد ديگر ازدواج نمايد.
س ٧١٩ - هر گاه مردى زوجه خود را بعد از دخول طالق دهد و در ايام

عده رجوع كند و بعد از رجوع پيش از آن كه با او نزديكى كند او را طالق دهد
اين

طالق دوم عده دارد يا خير.
ج - بلى عده دارد.

س ٧٢٠ - هر گاه شخصى با دخترى كه نه سال نشده ازدواج نمايد و به او
دخول كند سپس او را طالق دهد آيا عده دارد يا خير.

ج - در مفروض سؤال كه دخول و طالق قبل از نه ساله شدن دختر بوده
عده ندارد.

س ٧٢١ - هر گاه شخصى با دخترى كه نه ساله نشده ازدواج نمايد و قبل
از اين كه نه ساله شود دخول كند و پس از نه ساله شدن ديگر دخول نكند و او را

طالق
دهد آيا عده دارد يا خير.

ج - در مورد سؤال زوجه عده دارد.
س ٧٢٢ - زنى كه در سن من تحيض است ولى حيض نديده مطلقه شده

و مدت دو ماه از وقوع طالق خون حيض نديده و در ماه سوم خون حيض ديده
است در اين صورت به ديدن خون در ماه سوم عده اش تمام شده يا بايد صبر كند

كه سه ماه از وقت طالق بگذرد.
ج - چنانچه طالق صحيح واقع شده باشد به اين كه زوج پس از گذشتن
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سه ماه تمام از تاريخ هم بستر شدن با او طالقش داده باشد در فرض مسأله بعد از
دو ماه كه خون ديد بايد صبر كند اگر سه ماه بعد از پاك شده خون نديده عده تمام

شده
و اگر قبل از سه ماه خون ديد به ديدن خون سوم عده تمام مىشود.

(رجوع در عده)
س ٧٢٣ - يك نفر چندى قبل عيال دائمى خود را به طالق رجعى مطلقه مىنمايد

و در حدود ده روز از ايام عده او باقى مانده بوده كه شوهر نزد عالم طالق دهنده زن
مىرود

و به زن خود رجوع مىنمايد ولى آن عالم آن موضوع را فراموش مىكند يك وقت به
يادش

مىآيد و به كسان زن بوسيله نامه اطالع مىدهد و لكن قبل از رسيدن خبر زن را براى
مرد ديگر عروس مىنمايند و شوهر اول زن مزبوره و شوهر دوم هر دو را احضار

مىنمايند و يكى از محترمين محل كه مورد اطمينان و متدين و موثق نزد همه اهالى و
با زن

هم خويشى دارد قرآن را نزد زن حاضر مىكند و راجع به عادت زنانه از او سؤال
مىكند

و زن را قسم مىدهد كه شما سه دفعه از عادت زنانه طاهر شده ايد يا نه زن هم قسم
شرعى

ياد مىنمايد حاليه آيا قول زن صحت دارد در صورتى كه زن مزبوره در نزد زنهاى
و خويشاوندان خود اظهار نموده است كه من حامل هستم و بر فرض اين كه قول زن

هم
صحت داشته باشد نمىدانيم اين سه دفعه طاهر بودن قبل از عروسى و دخول مرد

حاصل
شده يا نه مستدعى است بفرمائيد اين زن بر چه كسى حالل است به شوهر اولى و يا

دومى و در صورت حالل نبودن به شوهر دوم عده الزم دارد يا خير و آيا يك عده
الزم

دارد يا دو عده در هر صورت حكم شرعى را مرقوم فرمائيد.
ج - از قضيه شخصيه اطالعى ندارم بنحو كلى اگر شوهر قبل از تمام شدن عده

رجوع كرده باشد زن به زوجيت او باقى است و عقد دومى باطل است هر چند زن
اطالع

بر رجوع پيدا نكرده باشد و در اين صورت اگر زن و شوهر دوم با علم به اين كه
زن در عده

است با يكديگر ازدواج كردهاند يا با جهل آنها به موضوع يا حكم ازدواج نموده
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و دخول واقع شده باشد زن بر شوهر دوم حرام ابدى است و بايد در صورت جهل
و دخول، زن عده وطى به شبهه نگهدارد و اگر اوالدى نيز از آنها پيدا شود با جهل

به حكم
حالل زاده است و اما نسبت به حكم ظاهرى اگر زن متهمه نباشد و اقرار كند كه

قبل از
تاريخ رجوع سه دفعه حيض ديده و پاك شده قول او مسموع است و عقد شوهر دوم

صحيح است و اگر شرعا ثابت شود كه اقرار به حمل از شوهر اولى نموده و عقد
دوم

در زمان حمل واقع شده باشد عقد دوم باطل است مگر آن كه معلوم شود كه اقرار
به حمل

بر خالف واقع بوده و در هر حال احتياط آنست كه شوهر دومى آن زن را احتياطا
طالق

دهد و ديگر او را نگيرد و اولى نيز اگر بخواهد احتياطا بعد از عده به عقد جديد
با او ازدواج كند.

س ٧٢٤ - زيد عيال خود را با وعده ملك و زمين و پول و غيره راضى نموده
و با برادرزاده او ازدواج نموده بعد از تصرف و عمل زناشوئى به عهدهاى خود كه

ملك
و پول وعده داده بود وفا نكرد و زوجه هم عدم رضايت خود را اعالم كرد و بين

ايشان نزاع و كتك كارى شده و به شكايت در دادگاه رسيده در اين صورت با عدم
رضايت زوجه زيد اين عقد برادرزاده صحيح است يا نه و مىتوانند به زوجيت خود

باقى باشند يا نه و هم چنين در اثر نزاع، زيد عيال دوم خود را كه برادرزاده زوجهاش
بوده مطلقه كرده ولى بعد از طالق زيد مزبور اظهار مىدارد كه من رجوع كردم آيا

بدون رضايت عمه اين طالق ورجوع صحيح است يا نه.
ج - در فرض سؤال رجوع شوهر به عيال مطلقه رجعيه در عده محتاج به اذن

جديد نيست اگر چه احتياط خوب است.
س ٧٢٥ - بين شخصى با عيالش قرار بر اين شده كه مرد او را مطلقه نمايد و زن

هم
در مقابل طالق هزار تومان به شوهرش بدهد، شوهر قبل از انجام طالق پول را

گرفت
ولى از دادن طالق پشيمان شد و بعد هم او را راضى كردند و طالق عيالش را جارى

كرد ولى مىگويد رجوع كردم اين طالق چه صورت دارد.



(٢٥٣)



ج - در فرض سؤال كه هزار تومان در مقابل طالق بوده تا طالق ندهد مالك
آن پول نمىشود و تا طالق واقع نشود زن به زوجيت او باقى است و اين در صورتى

است كه
پول را گرفته باشد و طالق نداده باشد و اگر طالق داده طالق خلع بوده و مادام كه

زن در عده رجوع ببذل نكند مرد نمىتواند رجوع نمايد و در نزاع موضوعى
مرافعه شرعيه الزم است.

س ٧٢٦ - مردى مدعى است پس از انقضاء نه ماه از تاريخ طالق رجعى
رجوع نمودم در اين صورت قول و ادعاى اين مرد مسموع است يا نه.
ج - اگر چه بعد از انقضاء عده رجوع اثر ندارد لكن چون انقضاء عده

بر حسب عادت ماهانه و غير آن نسبت به زنها مختلف است خصوصيات مطلقه
مزبوره را مرقوم داريد تا جواب آن نوشته شود و اگر مرد بعد از انقضاء عده مدعى

باشد كه در عده رجوع كردم قول مرد مسموع نيست بلى اگر مدعى علم زوجه
باشد

حق دارد كه به او قسم نفى علم بدهد.
س ٧٢٧ - در طالق رجعى اگر مرد بدون قصد رجوع با زن نزديكى كرد

رجوع محقق مىشود يا نه.
ج - در صورتى كه از روى غفلت و سهو و در حال مثل نوم نباشد و به قصد

نزديكى با مطلقه نزذيكى واقع شده باشد اقوى تحقق رجوع است اگر چه قصد
رجوع
نكند.

س ٧٢٨ - هر گاه شخصى زنش را طالق مىدهد و زن در موقع طالق حمل
داشته و شوهر در موقع وضع حمل منزل پدر عيالش آمده و اظهار كرد كه من زنم

را مىخواهم و زن جواب مىدهد كه من شوهرم را نمىخواهم و شوهر در پهلوى زنش
حاضر بود كه بچه به دنيا آمد در اين صورت اين اظهار شوهر كه من عيالم را

مىخواهم
رجوع محسوب است و يا اين كه زن مطلقه است و مىتواند جاى ديگر شوهر كند.

ج - در فرض سؤال كه مطلقه حامل بوده و در عده او يعنى قبل از وضع حمل
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گفته من زنم را مىخواهم چنانچه طالق رجعى بوده رجوع است و جايز نيست به
ديگرى شوهر كند و چنانچه نزاع موضوعى باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.

س ٧٢٩ - هر گاه زوجه مقدارى از مهريه خود يا غير آن بزوج دهد كه زوج
او را طالق خلعى بدهد و بعد از اجراء طالق زوجه رجوع كند به آنچه بذل كرده

ولى
معلوم شود زن يائسه است و مرد حق رجوع به طالق ندارد وحين اجراء طالق هم

اصال توجهى به اين نكته نبوده آيا در اين صورت زوجه مزبوره حق مراجعه ببذل
خود دارد يا نه و بر فرض اين كه يائسه بودن زن معلوم نباشد مسأله چه صورت پيدا

مىكند.
ج - در صورتى كه زوجه يائسه بوده رجوع او ببذل صحيح نيست و با شك

در يائسه بودن رجوع او ببذل ورجوع مرد به او جايز است.
س ٧٣٠ - اگر مردى با پرداخت كليه مهريه و نفقه زن خود را طالق داده

و نامه امضا كند كه به زنش رجوع نكند بفرمائيد كه:
١ - آيا شرعا طالق زنى كه مهريه و نفقه دريافت داشته چه نوع طالق است.

٢ آيا شخص فوق مىتواند تا انقضاء مدت عده به زنش رجوع كند يا نه.
٣ - آيا مرد ضمن پرداخت كليه مهريه و نفقه امضائى كه به زن تسليم نموده

حق رجوع او را از بين مىبرد يا نه
٤ - اگر طالق، طالق رجعى باشد مجرى صيغه مىتواند طالق خلعى بخواند

يا نه.
ج ١ - در فرض سؤال طالق رجعى است.

٢ - بلى در مورد سؤال مىتواند به زن خود رجوع كند.
٣ - جواز رجوع مرد به زوجهاش حكم شرعى است و قابل اسقاط نيست

و امضاء دادن حق مرد را از بين نمىبرد.
٤ - در فرض سؤال مجرى نمىتواند طالق خلع بدهد و اگر خلعى بخواند
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در صورتى كه صيغه مشتمل بر لفظ طالق باشد مانند (انت طالق يا هى طالق) طالق
رجعى واقع مىشود.

س ٧٣١ - زنى در عده رجعيه بوده و شوهرش بدون قصد رجوع بلكه قصد
خالف يعنى به قصد زنا، با او نزديكى كرده آيا اين نزديكى كه قصد زنا داشته

رجوع حساب مىشود يا نه و اين زن بدون اين كه بعد از وقوع اين عمل شوهرش
دوباره او را طالق بگويد بعد از ديدن سه طهر شوهر ديگر اختيار كرده در

صورتى كه صرف مقاربت و نزديكى شوهر اولش در عده ولو با قصد زنا و عدم
رجوع،

رجوع حساب شود تكليف او با شوهر دوم چيست.
ج - در فرض مسألة نزديكى ولو به قصد رجوع نبوده رجوع است و زن

زوجه شوهر اول و عقد دوم باطل است و با فرض دخول بر شوهر دوم حرام مؤبد
مىشود.

س ٧٣٢ - هر گاه زوج يا زوجه به يكى از عيوب مجوزه فسخ عقد نكاح را
فسخ نمودند در موردى كه زوجه عده داشته باشد آيا براى زوج در اثناء عده حق

رجوع هست يا نه.
ج - در مورد سؤال زوج حق رجوع ندارد.

(خواستگارى زن در عده)
س ٧٣٣ - زنى كه در عده طالق است مىتوان او را خواستگارى كرد

و شرائط مهر و غيره را با او كرد كه بعد از انقضاء مدت عقد شود يا نه.
ج - خواستگارى زنى كه در عده غير است تصريحا حرام است بلى در

عده غير رجعيه بطور تعريض و اشاره جايز است و در عده رجعيه بطور تعريض هم
جائز نيست.

س ٧٣٤ - كسى در عده طالق رجعى زنى به خواستگارى او رفته و پس از
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مذاكرات فيما بين خواستگار مبلغى از مهر المسمى را به زن مذكوره پرداخت واذن
در اجراء صيغه ازدواج گرفت كه پس از انقضاء عده اين زن را براى خود عقد نمايد

آيا اين مذاكرات و قرارداد در بين عده طالق موجب حرمت اين زن براى اين مرد
مىشود يا خير.

ج - عمل مذكور مشروع نيست و حرام است لكن موجب حرمت زن براى
آن مرد نمىشود.

(وكالت در طالق)
س ٧٣٥ - زن در ضمن عقد نكاح شرط نموده كه در صورت نرسيدن مخارج

در مدت هشت ماه و غائب بودن زوج زن وكيل است در مدت پنج سال در طالق
خود و پس از عقد، مورد وكالت محقق شده بعد از مدتى زن و شوهر تشاجر

نمودهاند
و شوهر زن را زده بطورى كه ديه وارد آورده و زن هم پس از هشت ماه وكيل

گرفته
و در حضور عدلين صيغه طالق را جارى نموده آيا طالق صحيح است يا خير
و آيا زن مىتواند مهريه و حقوق ديگر را از قبيل خرج مدت عده و ديه نقائص

اعضاء و مخارج هشت ماه كه قبل از طالق بوى نرسيده مطالبه كند يا نه.
ج - در فرض مذكور در صورتى كه امتناع از نفقه و غيبت او هر يك شرط

مستقل بوده و زوج از دادن نفقه در مدت هشت ماه امتناع كرده و زن بر حسب
وكالت خود را مطلقه نموده طالق صحيح است و مهريهاش را اگر دريافت نداشته
و مخارج هشت ماه و ديه جراحات وارده و نفقه مدت عده را اگر رجعيه بوده زن

طلبكار است.
س ٧٣٦ - چه مىفرمائيد در اين مسأله كه زوج در ضمن عقد زوجه خود را

وكالت داده كه در صورتى كه مفقود شود و تا شش ماه از مسافرتش بگذرد و
برنگردد

و يا نفقه و كسوه او را ندهد خود را طالق بدهد و يا وكيل نمايد كسى را كه او
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را طالق بدهد آيا اين وكالت صحيح است و زوجه مىتواند خود را مطلقه نمايد
يا خير.

ج - در فرض سؤال اگر بعد از توكيل زوجه را عزل نكرده باشد وكالت
و طالق صحيح است.

س ٧٣٧ - زن مىتواند در ضمن عقد شرط كند كه طالق بدست پدر و مادر
و برادر او باشد يا نه.

ج - اين نحو شرط باطل است چون طالق بدست مرد است ولى مىتواند
شرط كند كه پدر و مادر و برادرش از طرف زوج وكالت در طالق داشته باشند.

س ٧٣٨ - زنى كه وكيل و وكيل در توكيل در طالق است اگر خود را
مطلقه سازد مهرش از بين مىرود يا نه.

ج - اگر زن وكيل در طالق يا در توكيل، در طالق خلع باشد هر مقدارى از مهر
را در قبال طالق بخشيده حق ندارد از زوج مطالبه كند و اگر مهر را نبخشيده و

طالق
رجعى باشد مىتواند تمام مهريه را مطالبه كند مگر آن كه زن غير مدخول بها باشد

كه در اين صورت مهر نصف مىشود.
س ٧٣٩ - هر گاه زوج زوجه خود را وكيل در طالق نمايد و زوجه بر حسب

وكالت خود را مطلقه كند طالق كه واقع مىشود چه نوع طالقى است.
ج - وكالت در طالق ظاهر در طالق رجعى است.

س ٧٤٠ - زوجين شرط كردهاند اگر چنانچه زوج محكوم به زندان شد و اين
محكوميت مغاير با حيثيت زوجه باشد از طرف زوج وكيل و وكيل در توكيل

غير است كه خود را مطلقه نمايد زوج در رابطه اعتياد به مواد مخدر دستگير و
محكوم

به دو سال زندان شده بعد از سه ماه با عفو آزاد شده االن زن مىتواند با دعاى اين كه
محكوميت سال قبل مغاير با حيثيت او است خود را مطلقه نمايد يا خير؟

ج - قدر متيقن از صحت آن فعليت آن است با مضبوط بودن به حسب مدت
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بعد از حصول شرط و اال باطل است بنابر اين فعال زن وكالت در طالق ندارد
و نمىتواند خود را مطلقه نمايد.

(سه طالقه)
س ٧٤١ - اگر دخترى كه غير مدخول بها است سه طالقه بشود در اين صورت
محتاج به محلل است يا خير و در صورت حاجت به محلل فقط با خواندن عقد

صدق
محلل مىكند و يا دخول هم شرط است.

ج - اگر شخصى دخترى را عقد كند و قبل از دخول طالق بدهد و ثانيا عقد
كند و قبل از دخول طالق بدهد و ثالثا عقد كند و قبل از دخول طالق بدهد محتاج

به محلل است و بدون محلل بر او حالل نيست و دخول محلل هم در قبل الزم است
براى حالل شدن بلكه احوط اعتبار انزال است نيز.

س ٧٤٢ - زنى با پنج بچه ظاهرا سه طالقه شده است ولى خود اين زن
ادعا مىكند كه موقع طالق سوم در عادت زنانه بوده در اين صورت طالق اين

زن چه صورت دارد.
ج - در فرض سؤال اگر زن در وقت طالق اقرار به طهارت كرده انكار فعلى

او مسموع نيست و اگر زوج بدون استعالم از حال زن طالق داده به اعتقاد طهارت
زن و در حين طالق هم حاضر بوده و زن بگويد در حيض بودم طالق صحيح نيست

و قول زن مسموع است و اگر زوج در حين طالق غائب بوده يا زن حامل بوده
در اين دو فرض نيز طالق صحيح است هر چند زن در حال طهر نبوده و اگر نزاع

موضوعى در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.
س ٧٤٣ - زنى هستم كه بيست و پنج سال با شوهرم زندگى كردهام و چند

سال قبل مرا طالق داد ولى دفعه اول در طهر مواقعه بودم بعد رجوع كرد و در دفعه
دوم دوباره طالق داد و فعال شك دارم كه حامل بودم يا نه باز هم رجوع كرد روز
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سوم باز مرا طالق داد كه قطعا حامل بودم و طالق سوم بود باز هم رجوع كرد آيا
سه طالق صحيح بوده يا اين كه طالق اول باطل بوده و در واقع سه طالق پشت سر

هم واقع نشده.
ج - در فرض مرقوم چون طالق اول در طهر مواقعه واقع شده باطل است

بنابر اين در فرض صحت طالق دوم طالق سوم دوم محسوب مىشود ورجوع
زوج به زوجه صحيح است.

س ٧٤٤ - لو طلق و بعد الطالق في المجلس قال رجعت ثم طلق ثانيا ورجع
كذلك ثم طلق ثالثا كذلك فهل يكون هذا الطالق الثالث بائنا ال تستحق معه الزوجة

النفقة وال تحل له بعده حتى تنكح زوجا غيره وكذلك الثانى لو اقتصر عليه من
اجل كونه طالقا قبل الدخول فال عدة للزوجة وال نفقة.

ج - في الفرض االول الطالق وقع بائنا وال تستحق المطلقة ثالثا النفقة
وال تحل له بعد الطالق الثالث حتى تنكح زوجا غيره و لكن يجب عليها االعتداد
بعد الطالق الثالث كما انه ال يكون الطالق الثانى لو اقتصر عليه هنا بائنا من أجل

كونه طالقا قبل الدخول حتى ال يحتاج الى العدة وال تستحق النفقة بل يجب عليها
االعتداد وتستحق النفقة في أيام العدة نعم مبدء العدة في كال الفرضين زمان وقوع

الطالق االول والمسألة مذكورة في الوسيلة المحشاة بحواشينا ص ٢٥٨ و ٢٥٩ ج
.٣

س ٧٤٥ - هر گاه مردى زن خود را سه طالقه كند و مدتى از اين كار بگذرد
سپس زن ادعا كند كه با شخص ديگرى تزويج كرده و مطلقه شده وعده هم تمام

شده آيا قول زن قبول است يا خير.
ج - در مورد سؤال چنانچه احتمال برود زن راست مىگويد، بدون احتياج

به قسم خوردن قولش قبول است و شوهر اول مىتواند به عقد جديد با او ازدواج
كند و فحص و تفتيش براى معلوم شدن صدق يا كذب زن الزم نيست بلى الزم

است
كه زن متهمه نباشد.
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س ٧٤٦ - هر گاه محلل در حالى كه وطى حرام است با زن نزديكى كند مثال
در روز ماه رمضان يا در حال حيض زن و ديگر نزديكى نكرده باشد آيا همين اندازه

براى حليت زن نسبت به شوهر اول كافى است كه اگر طالق داده شد بتواند
دو مرتبه با او ازدواج نمايد يا خير.

ج - بلى كفايت مىكند.
(حداد)

س ٧٤٧ - در رساله عمليه ذكر شده كه بر زن در عده وفات شوهر واجب
است زينت را ترك كند مستدعى است مراد از زينت را بيان فرمائيد و نيز اگر زن

در عده وفات زينت كند آيا الزم است دوباره عده نگهدارد يا نه.
ج - منظور از زينت هم زينت در بدن است مانند سرمه كشيدن و عطر

استعمال كردن و خضاب نمودن و آرايش كردن و هم زينت در لباس مانند لباس
سرخ وزرد و امثال اينها و زيور آالت زنانه به كار بردن و بطور كلى زن در ايام عده

وفات بايد تمام چيزهائى را كه براى شوهر در اوقات مناسب مانند عيد و عروسى
و غيره به آنها زينت مىكرد ترك كند و اين به حسب اشخاص و زمانها و شهرها

تفاوت
دارد و الزم است در هر شهرى آنچه معتاد و متعارف براى زينت در آن شهر است

مالحظه شود بلى تنظيف بدن و لباس و سر را شانه زدن و ناخن گرفتن و حمام
رفتن اشكال ندارد و در مورد سؤال دوم اقوى اينها است كه ترك زينت شرط در عده
نيست بلكه فقط حكم تكليفى است پس اگر از روى معصيت يا فراموشى يا ندانستن

مسأله در تمام ايام عده زينت كند الزم نيست عده را از سر بگيرد يا اگر در بعض
ايام عده زينت نمود الزم نيست آن مقدار را استيناف كند.

س ٧٤٨ - آيا حكم وجوب ترك زينت براى زن در عده وفات شوهر
مخصوص زنى است كه به عقد دائمى شوهر در آمده باشد يا در مورد متعه هم

همين طور است و نيز ترك زينت در مورد زن صغيره يا مجنونه نيز واجب است يا
خير
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ج - در اين حكم ظاهرا تفاوتى بين دائمه و منقطعه نيست بلى در مورد زن
متعهاى كه مدتش كم باشد مثل يك روز يا دو روز بعيد نيست ترك زينت در عده
وفات واجب نباشد و در مورد صغيره و مجنونه احوط آنست كه ولى شرعى در

عده وفات آنها را از زينت نمودن منع كند.
س ٧٤٩ - زنى كه شوهرش فوت نموده قاعدتا مقدارى طال هميشه همراه دارد
در مدت عده كه زينت بر او حرام است بايد آنها را از خودش جدا كند يا نه.

ج - بايد هر چه را كه زينت براى زوجه شمرده مىشود كه در موقع مناسب
به آن خود را زينت مىدهد در مدت عده وفات ترك نمايد و بعضى طالها را كه

هميشه
همراه داشته مثل گوشواره الزم نيست بيرون بياورد.

(مسائل متفرقه طالق)
س ٧٥٠ - مادر شخصى يا پدرش به او بگويد كه زنت را طالق بده آيا بايد

اطاعت امر ايشان نمود يا خير.
ج - در صورتى كه مخالفت امر آنها موجب اذيت و به حد عقوق نرسد طالق

دادن الزم نيست.
س ٧٥١ - اگر زن ادعا كند من مطلقه مىباشم قولش بدون بينه قبول

مىشود يا نه.
ج - بلى بدون بينه قبول مىشود.

س ٧٥٢ - زيد شيعه است و دختر نا بالغه خودش را در عقد عمرو كه سنى
است در آورده و صيغه عقد را هم به طريق مذهب شيعه اجراء نمودهاند و بعدا عمرو
عيال نا بالغه خود را مطابق مذهب اهل تسنن طالق داده آيا اين طالق صحيح است

و دختر مىتواند با شخص ديگر ازدواج نمايد يا نه.
ج - در فرض سؤال طالقى كه داده كافى است و دختر مىتواند با ديگرى

ازدواج نمايد.

(٢٦٢)



س ٧٥٣ - مردى زنى را با مهريه معينى عقد كرد بعدا زن مهريه خود را
به شوهرش بخشيده و در دفتر خانه رسمى هم رسيد داد بعد از مدتى مرد به زنش

گفت بجاى اين كه تو مهريهات را به من بخشيدى منهم اگر روزى تو را طالق دادم
قول مىدهم كه يكصد هزار تومان به تو بدهم زن به شوهرش گفت پس يكصد هزار
تومان سفته بدون تاريخ امضا كن وبمن بده كه اگر مرا طالق دادى يا از دنيا رفتى
من از مبلغ سفته استفاده كنم مرد هم قبول كرد بعدا به واسطه محذوراتى مرد زنش

را طالق داد آيا شرعا مرد مبلغ باال را به زن مديون مىباشد يا در صورت تمكن
اخالقا

عمل بقول الزم است و آيا جائز است زن به زور بوسيله سفته وجه مزبور را از مرد
بگيرد.

ج - در فرض سؤال اگر مجرد مقاوله بوده شرعا جائز و حالل نيست بدون
رضايت شوهر چيزى از او بگيرد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم است.

س ٧٥٤ - مىگويند براى كسى كه اوالد دار نمىشود زن را طالق بدهند
و بعدا عقد كنند آيا بايد شرائط طالق را كال داشته باشد يا خير؟

ج - اين عمل سفيهانه است با فرض اين كه بارى تعالى بخواهد به شما فرزند
عطا فرمايد عاجز نيست بدون طالق به شما فرزند عطا فرمايد و آنچه مىگويند بى

اساس است.
س ٧٥٥ - هر گاه زوج شك كند در اين كه زوجه خود را طالق داده يا نه

و يا اصل طالق را بداند و شك در عدد آن نمايد وظيفه چيست.
ج - در مورد شك در اصل طالق حكم مىشود به بقاء عالقه زوجيت و در

مورد عدد بنا مىگذارد بر كمتر.
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س ٧٥٦ - اگر زوج با زوجه خود بر خالف امساك به معروف رفتار نمايد
و حاضر به طالق هم نشود آيا در صورت درخواست زوجه از دادگاه كه او را طالق

بدهد دادگاه مىتواند زوج را محكوم به تطليق زوجهاش بنمايد و در صورت امتناع
خود طالق بدهد يا نه؟

ج - در صورتى كه با رسيدگى كامل احراز شود كه با رعايت حقوق زوج
از طرف زوجه و عدم نشوز او با تمكين از مرد، زوج امساك به معروف ندارد حاكم

شرع او را ملزم به يكى از دو امر از امساك به معروف يا تسريح به احسان مىنمايد
و در صورت امتناع، زوجه را به تقاضاى خودش مطلقه مىنمايد.
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(مسائل وصيت)
(وصيت كردن بر چه شخصى واجب است)

س ٧٥٧ - بنده جوانى هستم به سن بيست ساله و غير از وسائل معمولى منزل
چيز ديگرى ندارم در اين صورت وصيت بر من واجب است يا نه.

ج - وصيت بر كسى واجب است كه دينى يا امانتى از مردم نزد او باشد يا
واجباتى بر عهده او باشد و اما كسى كه هيچ يك از آنها بر ذمه او نيست وصيت بر

او
واجب نيست.

س ٧٥٨ - اقسام وصيت را بنحو اختصار بيان فرمائيد.
ج - وصيت گاهى تمليك عين است و گاهى تمليك منفعت و گاهى جعل

واليت يا وكالت و گاهى ابراء دين و گاهى اسقاط حق و گاهى عهد واذن و در
خواست

است مانند وصيت به مراسم تجهيز و غسل و نماز و وصيت به قضاء نماز و روزه
و حج و رد امانات و امثال اينها.

(عمل به وصيت واجب است)
س ٧٥٩ - شخصى وصيت نموده كه جنازهام حمل به مشاهد مشرفه شود ولى

در حين وفاتش وصى غائب بوده و نمىدانستند كه وصيت كرده يا نه ناچار او را دفن
نمودهاند فعال وصى آمده آيا جايز است نبش قبر نمايند و بدن را حمل به عتبات كنند

يا نه.
ج - نبش جهت حمل به مشاهد مشرفه به نظر حقير جايز است لكن واجب نيست

چون وصيت به حمل قبل از دفن بوده و موضوعش منتفى شده بلى اگر وصيت به
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نبش و حمل كرده واجب است.
س ٧٦٠ - زيد فوت كرده و عيالش را وصى خود قرار داده كه ثلث اموال

او را در امور خيريه مصرف نمايد ولى اوالدش كه دو پسر و چهار دختر هستند
راضى

نشدند كه مادرشان ثلث اموال مزبوره را در امور خيريه خرج نمايد و مقدارى پول
هم شخصى به متوفى مديون بوده و به عيالش داده در اين صورت عيال متوفى مىتواند

اين پول را
به فرزندان متوفى ندهد و در راه شوهرش عوض ثلث كه اوالدش مانع شدند در

امور خيريه خرج نمايد يا نه.
ج - در فرض مسأله تا مقدار ثلث مجموع تركه كه از جمله همين پول

است مىتواند بلكه الزم است به مصرف وصيت برساند در صورتى كه وصيت مسلم
باشد.

س ٧٦١ - شخصى در حدود هفده سال قبل فرزندش را وصى خود قرار
داده كه ثلث اموالش را به مصرف او برساند فرزندش هم به وصيت پدر عمل نموده

ولى از حصه زمين ثلثى او هنوز باقى است و قيمت سوقيه آن تنزل كرده در اين
صورت اجازه مىفرمائيد به همين قيمت فروخته و به مصرف وصيت رسانده شود يا

نه.
ج - در فرض سؤال اگر وصيت به بقاء زمين و صرف منافع آن نباشد و مصرف
مخصوصى نيز تعيين نكرده و به وصى اختيار مطلق داده باشد جايز است هر نحو

صالح بداند عمل نمايد و اولى آنست كه اگر احتمال دين مالى يا واجبى را در حق
موصى بدهد صرف در اداء آنها نمايد.

س ٧٦٢ - متوفى وصيت به حمل نعش كرده ولى ورثه او را عصيانا در محل
دفن نمودهاند در اين صورت بايد او را حمل كرد يا نه.

ج - اگر وصيت به حمل به مشاهد مشرفه باشد عمل به وصيت واجب است.
س ٧٦٣ - شخصى وصيت نموده كه پس از فوت من يك دانگ و نيم از جمله

شش دانگ خانه مسكونى مرا قيمت نموده بفروشيد و وجه آن را به مصرف حضرت
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ابو الفضل العباس عليه السالم برسانيد ولى ورثه به اين وصيت عمل نكردند و سهميه
حضرت

ابو الفضل عليه السالم را نپرداختهاند در اين صورت خانه مذكوره براى خريدار بعدى
شرعا اشكالى دارد يا نه.

ج - در فرض مسأله اگر موصى اذن در فروش خانه داده به اين نحو كه قيمت
آن را به مصرف حضرت ابوالفضل سالم الله عليه برسانند صحت بيع با فرض آنكه

قيمت را به مصرف نرسانند مشكل و تصرف در آن مقدار از خانه تا وجه آن به
مصرف

نرسد خالى از اشكال نيست.
س ٧٦٤ - زنى قبل از فوت بطور عادى وصيت نموده كه وراث، ما ترك وى

را صرف صوم وصلوة و خمس و سهم امام عليه السالم و روضه خوانى و زكات
بنمايند در اين

صورت عمل به وصيت وى واجب است يا نه و هر گاه يكى از وراث از عمل به
وصيت

امتناع نموده تكليف وصى چيست.
ج - با فرض تحقق وصيت مذكوره بر وصى واجب است آنچه را كه بعنوان

زكات و سهمين وصيت شده از اصل مال خارج نمايد و نسبت به بقيه موارد وصيت
در زائد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است و اگر بعضى از ورثه امتناع نمايد با علم

به وصيت، بر وصى در صورت قدرت الزم است او را اجبار نمايد به عمل به وصيت
به وسيله ارجاع به حاكم شرع و در صورت حجر يا انكار بعضى از ورثه واجب

است
عمل نسبت به سهام سائر ورثه كه امتناع ندارند و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه

الزم است.
س ٧٦٥ - شخصى وصيت كرده كه پس از فوت او بابت مهريه زوجه او خانه

مسكونى او را بدهند در اين صورت وراث مكلفند كه حتما خانه مسكونى را بدهند
و يا وجه نقد هم مىتوانند بابت مهريه بپردازند و اگر وارث به وصيت عمل نكند
فقط اثر تكليفى دارد كه معصيت كرده يا در موضوع خانه مورد وصيت غاصب

است.
ج - در فرض سؤال اگر وصيت به فعل بوده واجب است ورثه عمل به آن
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وصيت نمايند و لكن اگر معصيت كنند و مهريه او را از غير خانه ادا كنند ذمه
موصى برى مىشود و خانه نيز ملك ورثه است و اگر وصيت كند كه خانه ملك زن

باشد در مقابل مهر و زن نيز قبول كند ملك زن است و احكام ملك بر آن مرتب
است و اين حكم در صورتى است كه خانه زائد بر ثلث تركه نباشد و اال در مقدار

زائد موقوف به امضاء ورثه است.
س ٧٦٦ - مدت پنج سال قبل پدرم در حال احتضار، دو حبه آب و يك قطعه باغ
جهت استيجار حج وصيت به من كرد ومنهم قبول كردم كه در اين امر وكيل شوم

ملك ديگرى كه وقفيت آن شايع بوده و از پدرم بود بعد از فوت پدرم اين ملك
تقسيم شد ولى بعد از چهار سال وقفنامهاش پيدا شد و طبق وقف نامه عمل كرديم

حال
اگر مىخواستم از آن باغ و دو حبه آب براى پدرم حج بگيرم بچههاى ديگرش

محروم
و بى حق مىشدند لذا باغ و دو حبه آب را تقسيم كردم حال با توجه به اينكه هيچ

كدام
از بچهها وصيت پدر را قبول ندارند و حاضر بپرداخت پول و همكارى درباره
حج پدر نيستند وظيفه شرعى بنده كه پسر بزرگتر هستم چيست آيا بايد حج

بلدى بگيرم و يا حج ميقاتى هم كافى است
ج - در فرض سؤال اگر وصيت به حجة االسالم يعنى حج واجب بوده است

رد ورثه نسبت به وصيت تأثير ندارد و واجب است حج بلدى استيجار شود منتهى
به مقدار حج ميقاتى از اصل تركه و ما به التفاوت حج ميقاتى و بلدى را از ثلث

تركه بايد برداشت.
س ٧٦٧ - شخصى با اين كه خودش مكه رفته باز هم وصيت كرده كه برايش

يك حج بدى بخرند آيا مىشود اين حج را به ميقاتى تبديل كرد يا نه.
ج - چنانچه وصيت كرده كه حج بلدى استيجار شود واجب است طبق وصيت

حج بلدى استيجار شود.
س ٧٦٨ - شخصى يك نفر را وصى خود قرار داد كه پس از مرگ او
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خمس او را بپردازند و بعد از فوتش ورثه او از دادن خمس خوددارى كردند
و اظهار مىدارند كه متوفى داراى اوالد صغار است و اگر به وصيت موصى عمل شود

و از اين اموال برداشته شود اوالد صغار او مستأصل مىشوند بنابر اين از دادن خمس
استنكاف دارند در اين صورت وصى مقصر است يا نه.

ج - اگر وصى قدرت عمل به وصيت متوفى را ندارد بر او تكليفى نيست
و ليكن بر ورثه الزم است ممانعتى از پرداخت حقوق واجبه ميت ننمايند

و اشخاصى كه ممانعت از عمل به وصيت مىنمايند معصيت كارند.
(تأخير در عمل به وصيت جائز نيست)

س ٧٦٩ - آيا خود ورثه مىتوانند سهم ثلث را از ملك مورث بردارند
و به تدريج در ظرف چند سال پول آن را بپردازند تا در مصارفى كه مورث تعيين

نموده
خرج شود يا اين كه الزم است بدون تأخير خرج نمود.

ج - در صورتى كه موصى اذن در تأخير نداده تأخير در عمل به وصيت
جايز نيست.

س ٧٧٠ - زيد شخصى را وصى قرار داده كه بعد از فوت او چند سال
صوم وصلوة و يك حج از تركهاش استيجار نمايد و هم چنين وجوه و مظالم و ديون
او را از مالش جدا نموده به مصارف شرعيه برساند فعال موصى فوت كرده و اموال

در دست ورثه است و اگر بخواهند همه موصى به را يك دفعه بدهند چون نقد
نيست

بايد امالك معينى را بفروشند آيا وصى مىتواند ورثه را اجبار نمايد يا نه.
ج - بر وصى واجب است عمل به وصيت و اگر موصى اذن در تأخير نداده

تأخير جايز نيست و ورثه حق ممانعت از عمل به وصيت را ندارند مگر در زائد بر
ثلث

مال كه نفوذ وصيت در آن موقوف به امضاء ورثه است.
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(اثبات وصيت)
س ٧٧١ - زنى است داراى سيصد تومان وجه نقد و وصيت نموده كه مبلغ

مذكور را بدهند به شخص معينى كه مصرف خيرات بنمايد و براى اثبات وصيت
چند نفر زن شهادت مىدهند آيا بر ورثه الزم است اجراء وصيت نسبت به تمام يا

ثلث آن يا نه آنچه حكم الله است بيان فرمائيد.
ج - وصيت در ثلث تركه نافذ است و در زائد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه

است و شهادت زن در وصيت به اموال اگر يك نفر باشد نسبت به ربع آنچه به آن
شهادت

مىدهد و اگر دو نفر باشند نسبت به نصف و اگر سه نفر باشند نسبت به سه ربع و
اگر

چهار نفر باشند نسبت به تمام آنچه به آن شهادت مىدهند با رعايت شرائطى كه در
شاهد معتبر است پذيرفته مىشود.

س ٧٧٢ - زنى فوت شده وارث او سه برادر و سه خواهر و شوهر است
و در حال حيات بواسطه ناسازگارى زوج كرارا و صراحتا اظهار مىداشته كه از

اموالم چيزى به او ندهيد ولى اين موضوع را در حين وصيت چه كتبى و چه شفاهى
بيان نكرده در اين صورت شوهر مىتواند از اموال زن ارث ببرد يا نه و چون وصيت
صوم وصلوة نموده از ثلث ما ترك حق دارد يا نه و از حيث وصيت فرقى بين كتبى

و شفاهى هست يا نه.
ج - وصيت در ثلث نافذ است چه براى صوم وصلوة باشد و يا غير آن و در

مورد سؤال در صورت وصيت از دو ثلث باقيمانده ما ترك كه مورد وصيت نيست
نصف آن را شوهر ارث مىبرد و در صورت عدم وصيت از تمام ما ترك ارث مىبرد

و در وصيت كتابت الزم نيست بحر نحوى كه ثابت شود عمل به آن واجب است.
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وصيت در ثلث نافذ است
س ٧٧٣ - شخصى چند سال قبل وصيتى نموده و در وصيت نامه ثلث مال

خود را به يكى از ورثه بخشيده ولى اين شخص بعد از وصيت چند سال ديگر
زندگى

نموده و اموال خود را زيادتر كرده و هم داراى اوالدى غير از اوالد قبلى شده
و اكنون آن اوالد صغير مىباشند و آن شخص از دنيا رفته آيا وصيت نامهاى كه

چند سال قبل به طريق مذكور نوشته شده در اموال حين الوصيه نافذ است و يا اموال
فعلى را شامل مىشود.

ج - در صورتى كه از وصيت نامه قبل برنگشته باشد اموال بعد را شامل
است و در ثلث مال فعلى نافذ است.

س ٧٧٤ - شخصى در چند سال قبل از فوت خود وصيت غير رسمى نموده
و يك نفر را وصى خود قرار داده ولى در زمان حيات امالك مورد وصيت را در

معرض
فروش گذاشته و مقدارى را فروخته آيا حاليه اين وصيت به قوت خود باقى است

و وصى بعد از مرگ موصى مىتواند به وصيت نامه عمل كند و وصى شرعى
مىباشد يا خير.

ج - ظاهر آنست كه نسبت به آنچه از اموال مورد وصيت باقى مانده بايد به وصيت
عمل شود مگر آن كه تصرفاتى كه در زمان حيات كرده اماره بر عدول او از اصل

وصيت باشد.
س ٧٧٥ - شخصى نسبت به اموال خودش وصيت به ثلث نموده كه بعد از فوت
او به مصارفى كه معين كرده خرج نمايند و بعد از فوتش ورثه منكر وصيت شدند

و نگذاشتند كه ثلث مصرف شود الحال ورثه مىخواهند به وصيت متوفى عمل نمايند
در اين صورت بايد قيمت زمان متوفى حساب شود يا به قيمت حاليه كه امالك

و اشجار ترقى كرده است، و اگر كسى اينها را خريدارى نمايد، صحيح
است، يا نه.
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ج - در صورتى كه خود موصى ثلث را در اعيان مخصوصى معين نموده همان
عين ثلث حين الموت است و بايد به قيمت فعلى حساب شود و اگر وجه معين نموده

مثال گفته هزار تومان ثلث خرج كنيد همان هزار تومان فعلى بايد مصرف شود
و ترقى قيمت مال ورثه است.

س ٧٧٦ - شخصى مبلغى را كه زائد بر ثلث اموالش مىباشد جهت نماز و روزه
وصيت كرده و ورثه بيش از ثلث را امضا نمىنمايند در اين صورت بر وصى

واجب است طبق وصيت تمام آن مبلغ را صرف نماز و روزه كند ولو ورثه راضى
نباشند يا نه.

ج - نفوذ وصيت در زائد بر ثلث اموالش موقوف به امضا ورثه است
ولى در وصيت زائد بر ثلث اگر واجب و غير واجب هر دو ذكر شده واجب

مقدم است.
س ٧٧٧ - شخصى باع خود را تاسى سال حبس نموده كه عوائد باغ را

در اين مدت براى خودش و پدرش صوم وصلوة استيجار نمايند يا در تعزيه حضرت
سيد الشهداء عليه السالم مصرف نمايند و هم چنين وصيت كرده كه ثلث دارائى مرا

براى
من بعد از فوتم خرج نمائيد در اين صورت اين باغ كه حبس شده از اصل تركه

محسوب مىشود يا از ثلث.
ج - در فرض مسأله اگر شخص مذكور وصيت به حبس باغ نموده ارزش

منافع سى سال از ثلث محسوب است و اگر خودش حبس كرده كه حتى در زمان
خودش منافع را صرف عزادارى يا صوم وصلوة پدر مىكرده از اصل محسوب

است لكن در اين صورت منافع آن را در صوم وصلوة خودش صرف نكنند
و در صوم وصلوة پدر و عزادارى صرف بنمايند.

س ٧٧٨ - شخصى وصيت مىكند كه پس از فوتم تمام ثروت و دارائى من
ثبت شود كه يك ثلث آن را وصى من هزينه كفن و دفن و مجلس ترحيم نمايد و دو
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ثلث آن را كما فرض الله بين ورثه تقسيم كند و نيز قبل از وصيت مبلغ يك هزار
وپانصد تومان وجه نقد تحويل شخص امينى داده و به رسم امانت به او سپرده به

قصد
اين كه هر وقت در حيات خودش احتياج پيدا كرد مصرف نمايد و اال بعد از فوت او

شخص امين از اين پول مالى را خريدارى كرده و وقف نمايد يا در خيرات ديگر
مصرف

و يا در راه حضرات چهارده معصوم صلوات الله عليهم اجمعين خرج كند كه ثوابش
در روز ال ينفع مال وال بنون االمن اتى الله بقلب سليم عايد و دستگير او گردد و هم

چنين
صاحب وجه (موصى) مىگويد كه حاضرم مبلغ مذكور را بعنوان صلح و يا هبه

به امين واگذار نمايم كه ايشان بعد از فوتم به تقاضاى من عمل نمايد در اين صورت
براى امين جايز است كه امانت مذكور را قبول نمايد يا نه و در صورت جواز آيا

با آن پول مالى خريده وقف نمايد و يا در امور خيريه ديگر صرف كند.
ج - در فرض سؤال صاحب پول در حال حيات شرعا جايز است آن پول را

صلح كند به شخص امين و شرط كند اگر خودش احتياج پيدا كرد فسخ كند و اگر
در حال حيات فسخ نكرد امين مزبور بعد از فوت او معادل آن مبلغ چيزى بخرد

و وقف كند يا در كار خير صرف نمايد و هم چنين جايز است آن مبلغ را نزد امين
امانت گذارد و سفارش كند صرف در كار خير يا وقف شود لكن در اين صورت

با فرض آن كه ثلث خود را وصيت كرده و در مصارف معينه صرف شود الزم است
نسبت به دو ثلث اين مبلغ از ورثه استجازه نمايد و با اجازه آنها به مصرف وصيت

برساند و با عدم اجازه بايد بين ورثه تقسيم شود.
س ٧٧٩ - اگر كسى وصيت بكند كه از اموال خودم برايم خرج كنيد و تعيين

مقدار نكرده و مقيد به ثلث هم ننموده و صغير هم دارد در اين صورت وصى بعد از
فوت موصى چه مقدار مىتواند از مال او برايش خرج كند.

ج - اگر به حسب وجود بعض قرائن و معمول و متعارف وصيت منصرف
به مبلغ معينى نباشد ظاهر آنست كه وصي به نظر خودش تا مقدارى كه زائد بر ثلث

نباشد
مىتواند عمل نمايد.
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س ٧٨٠ - شخصى پنج پسر و يك دختر داشته و در حيات خود سهم هر پسر را
از اموال خودش بطور مساوى به آنان رد كرده و سهم دختر را هم به او داده است

و مقدارى هم براى خودش نگاهداشته و چند نفر ريش سفيد و معتمدين قريه را جمع
آورى نموده و دو نفر از پسرهايش هم در آن مجلس بودهاند كه در كمال صحت
بدن و استقامت مزاج در حضور آن اشخاص وصيت كرده است كه من در حيات

خودم سهم هر يك از فرزندانم را به آنان رد كردم و ديگر حقى به اين مقدار مالى كه
براى خودم مانده ندارند و پسر بزرگ خودم را وكيل نمودهام كه بعد از خودم
اين مال را به فروش برساند و برايم حج خريدارى نمايد و وصيتنامه هم در اين

موضوع
نوشته شده و جمعى هم كه در آن مجلس حضور داشتند وصيت نامه را امضا

نمودهاند
در اين صورت اين وصيتنامه صحيح است و عمل به آن جايز است يا نه.
ج - وصيت در ثلث تركه نافذ است و در زائد بر ثلث محتاج به امضاء

ورثه است بنابر اين اگر اموالى را كه به فرزندانش داده به آنان بخشيده است و مبلغى
كه به مصرف حج بلدى مىرسد از ثلث بقيه اموالش بعد از آنچه بخشيده بيشتر

نباشد بايد براى او حج بلدى استيجار نمايند و اال استيجار حج ميقاتى هم كافى
است.

س ٧٨١ - اگر پدر نماز و روزه ورد مظالمى وصيت كرده آيا پرداخت پول
آنها به صغير هم تعلق مىگيرد يا نه.

ج - وصيت تا مقدار ثلث كه نافذ است از تمام مال برداشته مىشود دو مابقى
بين ورثه تقسيم مىشود چه صغير باشند و چه كبير و يا مختلط.

س ٧٨٢ - شخصى در حضور دو نفر وصيت نموده كه من يك باب عمارت
و چند رأس گوسفند دارم كه نصف اينها مال زوجهام باشد و نصف ديگر را به فروش

برسانيد و براى من خرج نمائيد و دو نفر را وصى خود قرار داده و در حين وصيت
دو دختر او هم حضور داشتند و وصيت پدر را امضا كردند لذا گوسفندها فروخته
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شد و عمارت را هم قيمت نموديم و به خود زوجهاش داديم كه نصف قيمت را
بپردازد

و در راه متوفى صرف نمائيم مقدارى از وجه نصف قيمت عمارت را داده و مقدارى
هم باقى است و اظهار مىدارد كه هشت يك خودم در اين عمارت باقى است و

طلبكارم
در اين صورت اگر زوجه شخص متوفى بقيه وجه را ندهد وصى ها مديون هستند
يا نه و ضمنا نصف عمارت و نصف گوسفندها با اثاثيه خانه به زوجه داده شده از

نصف
ديگر زوجه هشت يك مىبرد يا نه.

ج - در فرض مسأله اگر ساير ورثه غير از زوجه وصيت را امضا كرده باشند
واجب است به همان نحوى كه موصى معين كرده عمل نمايند و امضاء زوجه ورد او

اثرى ندارد و اگر ساير ورثه امضا نكرده باشند ربع مجموع مال به زوجه مىرسد
و اين در صورتى است كه وصيت باشد و اگر به صلح اموال را منتقل نموده با شرط

مذكور بايد مطابق صلح مزبور عمل نمايند.
س ٧٨٣ - شخصى وصيت نموده كه ثلث اموال او را به مصرف خاصى برسانند
و ملكى را براى اين منظور معين نموده و پس از مدتى از دنيا رفته اكنون ملكى را

كه معين نموده اگر نسبت به موقع وصيت سنجيده شود نصف تركه بوده،
و اگر نسبت به حين فوت حساب شود ثلث تركه مىباشد مستدعى است بفرمائيد

وظيفه چيست.
ج - اگر وصيت به عين معينه يا مقدار كلى از مال مثال پنجاه هزار تومان باشد

ثلث يا كمتر و بيشتر بودن نسبت به اموال حين وفات موصى سنجيده مىشود يعنى
اگر ارزش آن عين در حين وصيت به مقدار نصف تركه بود و بعد به جهت نقصان

قيمت يا زيادى آن يا بدست آمدن مال ديگرى براى موصى، ارزش آن در حين
وفات موصى به قدر ثلث تركه است تمامى آن عين ثلث است و اگر در حين وصيت

ارزش آن به مقدار ثلث بود و بعد از جهت باال رفتن قيمت يا پائين آمدن اموال
ديگر موصى يا تلف بعضى از اموال او ارزش آن در حين وفات به مقدار نصف است
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آن عين زائد بر ثلث است و اگر وصيت به كسر مشاع باشد، مثل اين كه موصى
بگويد ثلث مال من بعد از مرگم مال زيد باشد و بعد اموال ديگرى تحصيل كند

به حسب موارد، حكم آن مختلف مىشود پس اگر قرينهاى بود كه معلوم شد مراد
موصى

ثلث حين الوصية است يا مرادش ثلث حين الفوت است بر طبق آن عمل مىشود
و اگر قرينهاى كه مراد او را معلوم كند نبود بايد به مقدار كمتر اكتفا كرد و زائد

بر آن ملك ورثه است.
س ٧٨٤ - هر گاه موصى بگويد ثلث مال من بعد از مرگم مال زيد باشد يا

بگويد ثلث مال مرا در فالن مورد مصرف كنيد آيا الزم است تعيين آن با رضايت
ورثه باشد يا خير.

ج - در فرض سؤال موصى با ورثه بنحو مشاع شريك است و بايد تعيين
و افراز ثلث با رضايت همه ورثه باشد.

س ٧٨٥ - شخصى تمام اموالش را به سه نوه پسرى خود صلح كرده به سيزده
هزار وپانصد تومان و شرط كرده بعد از او مبلغ مزبور را به اين مصارف كه تعيين

مىشود برسانند.
اول - مبلغ چهار هزار تومان خمس بدهند.
دوم - سه هزار وپانصد تومان حج بخرند.

سوم - هزار تومان صوم وصلوة استيجار نمايند.
چهارم - سه هزار تومان در ايام ثالثه و هفته و چهلم و سال صرف كنند.
پنجم - دو هزار تومان هم ملك موقوفه را بسازند، و بعد از وصيت فوت

كرده و در اين صورت اوصياى آن مرحوم بايد سيزده هزار تومان را در مصارف
مذكوره صرف نمايند يا بايد ثلث مال را براى موصى خرج كنند.

ج - در فرض مسأله كه ما ترك سيزده هزار وپانصد تومان است و شرط
مصارف مذكوره بعد از موت است. به نظر حقير وصيت است و آنچه دين است
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مثل خمس و مقدار حج ميقاتى از اصل خارج و پس از اداء ديون در مقدار ثلث
مال وصيت نافذ و در زائد بر آن موقوف به امضاء ورثه است و تفاوت بين حج

ميقاتى
و مال الوصايه حج از ثلث محسوب است.

(اگر مال الوصاية براى موارد وصيت كافى نباشد)
س ٧٨٦ - شخصى فوت نموده و وصيت كرده كه از ثلث مالش بيست سال

نماز و روزه استيجار كنند و اندازه معينى هم از ثلث به پسر بچه صغيرى كه دارد
بدهند حال براى هر دو كافى نيست كدام از آنها مقدم است.

ج - ظاهرا نماز و روزه مقدم است.
(منجزات مريض)

س ٧٨٧ - زنى مدت دو سال يا بيشتر مريضه بوده و به همان مرض وفات يافته
قريب

يك ماه يا چيزى بيشتر به فوتش مانده ما يملك خود را كال به پسر شوهر خود به بيع
يا صلح يا هبه انتقال داده در حالتى كه پسرى دارد از شوهر ديگر كه وارث وى

مىباشد
آيا اين انتقال نسبت به تمام اموال او يا ثلث آن نافذ است يا خير.

ج - منجزات مريض به نظر حقير نسبت به تمام اموال او نافذ است.
(وصى وناظر)

س ٧٨٨ - شخصى كسى را وصى قرار داده وحقى براى او تعيين نكرده در
اين صورت وصى حقى دارد يا نه و در صورتى كه آن وصى وناظر حقى داشته باشند

مقدار آن را تعيين فرمائيد.
ج - موارد مختلف است در صورتى كه وصى قبول وصايت نموده و قرينه

بر تبرع و مجانيت عمل وصى در وصيت نباشد جايز است وصى اجرة المثل عمل
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خود را بردارد و مقدار آن موكول به عرف است.
س ٧٨٩ - شخصى در هنگام حيات رسما براى خود وصى تعيين نموده و قيدى

در خصوص ثلث و مصرف آن ننمايد بعد از فوت وى وصى مىتواند در صورتى كه
نظر موصى نسبت به ثلث ما ترك و صرف آن، در بين وصى و موصى معهود و معلوم

بوده اقدام نمايد يا نه.
ج - در صورتى كه بين وصى و موصى مقدار مصرف معهود و معلوم بوده وصى

بايد به علم خود عمل نمايد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم است.
س ٧٩٠ - شخصى عمارت مسكونى خود را بابت ثلث معين نموده و عمارت

هم وفاء به ثلث مىنمايد و فرزند ارشد خود را وصى خود قرار داده در اين صورت
فرزند مزبور كه وصى پدر است مىتواند خانه را تصرف نمايد وصوم وصلوة را

خودش انجام بدهد و ورثه ديگر حق مداخله در اين عمارت دارند يا نه.
ج - در فرض مسأله اگر عمارت را بابت ثلث معين كرده باشد كه به مصرف

صلوة وصوم برسد وبغير وصى منصرف نباشد وصى مىتواند عمارت را
خودش بردارد وصوم وصلوة را بجا آورد و در نزاع موضوعى محتاج به مرافعه

شرعيه است.
س ٧٩١ - اگر كسى را وصى قرار دهند ولى وصى آن را رد كند در اين صورت

اصل وصيت باطل مىشود يا نه.
ج - رد كردن وصى در وصاياى عهديه موجب بطالن وصايت است نه اصل

وصيت مگر آن كه از قرائن اطمينان حاصل شود كه بارد نمودن وصى موصى هم
از اصل وصيت برگشته است.

س ٧٩٢ - زيد ملكى را ثلث خود قرار داد و سه نفر از اوالد خود را وصى خود
نموده كه عوائد ثلث را به مصرف خيرات و مبرات برسانند يا عين ملك را بفروشند
و در مصارف خيريه صرف نمايند حال يك نفر از اوصياء ثالثه فوت شده اوالد آن
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وصى متوفى قائم مقام پدر خود در امر وصايت مىشوند يا نه.
ج - در فرض سؤال دو نفر وصى كه در حياتند عمل به وصيت نمايند.

س ٧٩٣ - زيد ملكى را ثلث خود قرارداد و مصارفى هم معين نمود و يك نفر
را وصى خود كرد كه منفعت آن ملك را در مصارف معينه صرف نمايد و پس از آن
كسى را تعيين نكرد اينك وصى فوت شده و برادران متعدد دارد در اين صورت بدون

اذن حاكم شرع مىتوانند تصرف در آن ملك بنمايند يا نه.
ج - مراجعه به حاكم شرع نمايند.

س ٧٩٤ - شخصى از دنيا رفته وجهت ورثه خود دو نفر قيم شرعى تعيين نموده
به اين شرط كه هر دو مداخله كنند يكى از قيم ها تمام حسابها و معامالت اموال

صغار
در دست او بوده و گاهى هم به آن ديگرى اطالع مىداده اكنون از دنيا رفته لكن در

دفترش
ياد آورى نموده كه فالن مبلغ به وراث فوق مديون و بدهكارم و قيم ديگر اظهار

بى اطالعى مىكند و ورثه قيم متوفى مىگويند پولى بوده و از بين رفته بما ربطى
ندارد كه پرداخت نمائيم ولى ورثه موصى هم از ورثه قيم مطالبه مىنمايند آيا حق

مطالبه دارند يا نه.
ج - هر گاه عين عبارت قيمى كه فوت نموده اين باشد كه در سؤال ذكر شده
اظهر در اين است كه مبلغى را كه معين نموده مديون بوده بنابر اين جزء ديون

او محسوب است و بايد از تركه او پرداخت شود بلى اگر معلوم بشود كه اين مبلغ
نزد او امانت بوده و خيانت او هم معلوم نباشد و تلف شده باشد چيزى بر ورثه او

نيست و اگر اختالفى در موضوع دارند مرافعه شرعيه نمايند.
س ٧٩٥ - اگر شخصى پسر دوم خود را وصى و پسر اول را كه بزرگتر است ناظر

در امر وصايت نموده چنانچه وصى براى انجام كارهاى ميت از قبيل نماز و غيره
تعلل و مسامحه نمايد تكليف ناظر چيست مىتواند بدون اجازه وصى اقدام در

كارهاى
ميت بنمايد يا آن كه خود وصى بايد انجام دهد يا آن كه بايد با اجازه حاكم شرع

عمل نمايد.

(٢٧٩)



ج - در فرض مسأله ناظر با اجازه حاكم شرع وصى را الزام به عمل نمايد
و اگر امتناع نمود با اجازه حاكم شرع ناظر عمل به وصيت نمايد بى اشكال است

س ٧٩٦ - مقدارى پول و يا كليه عوائد ملكى كه ثلث است و وصيت شده
در وقت معين و در مورد خاصى صرف شود آيا وصى و متولى ثلث مىتواند در مدت

فاصله تا زمان معين براى صرف ثلث از عوائد حاصله بعنوان قرض الحسن استفاده
كند

و در موعدى كه خودش در نظر دارد به مصرف ثلث برساند يا خير.
ج - جواز اقتراض مذكور محل اشكال است.

س ٧٩٧ - زيد عمرو را وصى خود قرارداد وصى هم ثلث مال را تصرف
كرد وزيد هم حين الوصية داراى صغار بوده الحال كبير شده اند ولى وصى هم

فوت شده فعال ورثه موصى نسبت به ورثه وصى ادعا مىكنند كه پدر شما عمل به
وصيت

پدر ما نكرده و مدركى هم در بين نيست كه مال الوصايه را بچه راهى صرف
نموده در اين صورت ورثه موصى مىتوانند از ورثه وصى مطالبه ثلث اموال را

بنمايند يا نه.
ج - ورثه موصى حقى بر ورثه وصى ندارند مگر آن كه اثبات كنند وصى

خيانت كرده و ضامن شده است.
س ٧٩٨ - زيد بطيب نفس و رضايت خودش وصيت نامه شرعى تنظيم نموده

و يكى از اوالد خود را وصى قرار داده و همان وصى پس از فوت او نسبت به اوالد
صغير زيد كفالت نموده و همه گونه مخارج ايشان را عهده دار شده آيا مىتواند

مخارج خودش را از تركه زيد بردارد يا اين كه از ورثه مطالبه نمايد يا نه.
ج - وصى حق ندارد مخارج شخصى خود را از تركه بردارد و يا از ورثه مطالبه

نمايد بلى اگر انجام وصيت محتاج بعملى است كه عرفا اجرت دارد و قصد مجانيت
نكرده مىتواند اجرة المثل عمل را مطالبه نمايد.

س ٧٩٩ - شخصى در زمان حيات خود به اينجانب وكالت داده كه منزل
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او بروم و مقدارى وجه نقد و اثاث او را جمع آورى نموده در تصرف خود داشته
باشم چنانچه از مرض شفا پيدا نمود خودش ترتيب كارش را بدهد و در صورت

فوت با نظر خودم به هر گونه صالح بدانم خرج كنم حتى در موقع گفتگو از آن
شخص سؤال نمودم كه در صورت فوت آيا براى خيرات يا نماز و روزه مىتوانم

موجودى شما را مصرف نمايم شفاها به اينجانب اختيار داد كه پس از فوتش به هر
طريق كه صالح بدانم دارائى او را به مصرف خيرات برسانم ضمنا نامبرده مدت

چهل سال بوده كه ساكن تهران شده و اهل تبريز است و ورثه او معلوم نيست چه
كسانى

هستند و در زمان حيات خود اظهار مىكرد كه خواهرى در تبريز داشتم ولى تا حال
فوت نموده بفرمائيد وظيفه من درباره اموالش چيست.

ج - در فرض سؤال نسبت به ثلث تركه ميت وصيت او نافذ است و بايد
به وصيت او عمل نمائيد و نسبت به مازاد بر ثلث بايد مادامى كه رجاء دسترسى به

وارث
هست آن را نگاهداريد و هر وقت مأيوس شديد با اجازه حاكم شرع از طرف

صاحبش
آن را مظالم بدهيد يا به حاكم شرع تسليم نمائيد تا به وظيفه خود عمل نمايد.

س ٨٠٠ - شخصى در وصيت نامه خود پنج نفر وصى كه ضمنا اين پنج
نفر ورثه نيز هستند تعيين كرده كه ثلث اموال او را در اسرع اوقات به مصارفى كه
تعيين نموده برسانند و در وصيت نامه چنين قيد شده كه براى انجام هر عملى كه
مربوط به ثلث است متفقا موافقت نمايند و اين توافق كتبى و با امضا همگى آنان

باشد اكنون بيست و يك سال از فوت موصى گذشته در اين مدت بين اوصياء درباره
نحوه صرف ثلث توافق حاصل نشده و ملكى كه بعنوان ثلث تعيين گرديده و در

تصرف ورثه است به علت همين عدم توافق رو به خرابى نهاده تكليف ورثه در مورد
ثلث وصيت شده چيست و چگونه مىتوانند ذمه خود را برى نمايند الزم به تذكر

است
كه ساير ورثه آمادهاند ملك مورد نظر را در تصرف پنج نفر وصى مزبور قرار

دهند كه به مصرف مربوط به ثلث برسانند ولى در همين موردهم اوصياء با همديگر
اتفاق ندارند، تكليف اين وصيت و ورثه را تعيين فرمائيد.
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ج - در فرض سؤال اگر الزام آنها به اتفاق توسط حاكم شرع ممكن نيست
ورثه با اذن حاكم شرع مورد وصيت را در اختيار اكثر اوصياء كه اتفاق نظر دارند
بگذارند تا طبق نظر خودشان عمل به وصيت نمايند و اگر بعضى از اوصياء امين و

بعضى
ديگر خائن باشند با اذن حاكم شرع موصى به را تحت اختيار امناء از اوصياء

قرار دهند تا به تكليف خود عمل نمايند.
س ٨٠١ - شخصى در وصيت نامه خود نوشته عوائد ملكى را كه ثلث قرار

دادهام صرف صوم وصلوة ورد مظالم و كفارات مطلقه وامور خيريه نمائيد آيا بايد
عوائد ثلث بطور مساوى در مصارف مزبوره صرف شود يا به تفاوت و بر طبق نظر

وصى ضمنا مراد از كفارات مطلقه چيست.
ج - اگر در وصيت تعيين نشده بطور تساوى در موارد مذكوره صرف

نمايند و نسبت به كفارات مطلقه اگر از حال او ظاهر باشد كه خصوص كفارات
معينهاى به ذمه دارد در همان كفارات صرف شود و اال در كفاراتى كه محتمل است

به ذمه او باشد صرف شود.
س ٨٠٢ - زنى در حال صحت وثبات عقل وصيت كرده كه برادرم وصى من
است و شوهرم وكيل كه وصاياى مرا بر طبق وصيت نامه عمل نمايد وكيل كه
شوهر زن است مىگويد چون من اطالع نداشتم و بى خبر من وصيت كرده من

اين وصيت را قبول ندارم و اين وصيت باطل است در اين صورت تكليف چيست.
ج - در فرض سؤال اگر وصيت محرز باشد زوج كه تا بعد از فوت نفهميده

به احتياط الزم عملى كه در عهده اوست بايد انجام دهد ورد نكند بلى نسبت به
سهم

االرث زائد بر ثلث را مىتواند امضا نكند.
س ٨٠٣ - يك نفر در حال حيات خود وصيت مىكند كه هزار تومان از ثلث

مالم را بابت صله ارحام به دو نفر دختر صغيره كه دو نوه موصى هستند بدهند و
هزار تومان براى قرض خود وصيت مىكند و تقريبا هزار تومان هم جهت نماز
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و روزه خود وصيت مىنمايد بعد از وفات چون پول نقد در ميان نبود با تصويب ناظر
و چند نفر از ريش سفيدان محل يك قطعه باغ در مقابل همان وصيت از تركه جدا
نموده و كنار گذاشتند و ما بقى تركه را قسمت نمودهاند و آن باع در دست وصى
مىماند و مدت بيست سال تمامى محصول و عوائد آن را مىخورد و مخارج باغ را

هم
مىپردازد االن باغ را مىخواهد به اسم خود ثبت نمايد و اظهار مىدارد كه نماز و روزه

موصى را خودم انجام دادم و صغيرها هم باغ را تحويل وصى دادهاند بعدا چند
دفعه مطالبه كردهاند وصى در جواب گفته حق شما فقط هزار تومان پول امروزى

است و حال آن كه قيمت باغ بواسطه ترقى اجناس و باال رفتن نرخ ها خيلى باال رفته
و تقريبا صد برابر شده آيا شرعا مىتوانند باغ را مطالبه نمايند يا اين كه فقط حق

مطالبه
هزار تومان را دارند آنچه حكم الله است مرقوم فرمائيد

ج - در فرض مسأله اگر وصى باغ را خريده و در مقابل پول باغ نماز و روزه
بجا آورده و پول صغيرها را به ذمه گرفته فعال باغ مال وصى مىباشد و اگر نخريده

باغ مال
ورثه است و وصى پول نماز و روزه را طلب دارد و بايد از باغ موصى به مقدار

موصى به
به پردازند و تتمه، مال مجموع ورثه است كما فرض الله تقسيم نمايند و در نزاع

موضوعى
مرافعه شرعيه الزم است.

س ٨٠٤ - شخصى فوت نموده و ورثه متعدده دارد بعضى از ورثه بدهى مورث
را قبول ندارند و حاضر به اداء آن نمىباشند و بعضى ديگر از ورثه كه وصى شرعى

متوفى نيز مىباشد بدهى مالى ميت از قبيل زكات و حج و خمس و مظالم و كفارات
و غير اينها را و همچنين نماز و روزه متوفى را كه انجام نداده و بايد استيجار نمايند

تقبل كرده در اين صورت آيا وصى مذكور مىتواند با اعمال نفوذ ورثه ديگر را
از تصرف در ما ترك متوفى منع كند بدون ظهور مفسده يا نه.

ج - بلى نسبت به بدهىهاى مالى ميت كه يقينى باشد مثل زكات و حج و مظالم
و خمس و نذور صحيحه و كفارات مىتواند از اصل مال و نسبت به مواردى كه

وصيت
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كرده تا ثلث تركه وصى مىتواند وراث را ملزم كند و اگر انكار دارند رفع امر
به حاكم شرع نمايد و در صورت امتناع از مرافعه از حاكم اذن بگيرد.

س ٨٠٥ - در صورتى كه دارائى متوفى بيش از بدهى او باشد لكن به جهت
مسامحه ورثه كفايت بدهى متوفى را نكند آيا وصى شرعى كه وارث نيز هست
مىتواند بعضى از اموال متوفى نظير كتاب و وسايل معمولى زندگى را تصاحب

كند و به دو برابر قيمت متصرفى متقبل بدهى متوفى گردد يا نه.
ج - اگر يقين داريد با مراجعه به حاكم شرع ورثه امتناع از مرافعه داشته

باشند وصى مىتواند با اذن حاكم شرع تقاص كند.
س ٨٠٦ - هر گاه وصى مصرف وصيت را فراموش كند وظيفهاش چيست
ج - الزم است موصى به را در امور خيريهاى كه احتمال مىرود از موارد

مصرف وصيت باشد صرف كند ولى اگر خصوص امر خيرى را بداند كه از
مصرف وصيت خارج است نمىتواند در آن صرف نمايد و اين در صورتى است

كه محتمالت غير محصوره باشد و اما چنانچه امور خيرى كه محتمل است مورد
وصيت باشد محصور و معين است بايد مصرف را با قرعه يا تصالح قهرى يا تراضى

تعيين كند.
س ٨٠٧ - شخصى كسى را وصى نموده كه بعد از موتش مثال مبلغ يك هزار

تومان براى او خرج كند و بعد شخص موصى مسافرت كرد و در سفر مريض شد
و در آنجا كسى ديگر را وصى نمود كه همين مبلغ مذكور را به مصرف بعد از

فوت او برساند و در همان سفر فوت كرد و خبر مرگش را آوردند وصى اول در
محل به وصايت مقرر عمل نمود و بعدا وصى دوم كه در سفر موصى او را معين

كرده بود رسيد وگفت مرا وصى خود قرار داده و هزار تومان را خرج كردم و ثلث
او هم زيادتر از هزار تومان نمىشود ورثه هم زيادتر را قبول ندارند تكليف اين

دو وصى چيست.
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ج - در فرض مسأله كه هر دو وصى به امر موصى عمل كردهاند حكم به ضمان
ميت و لزوم تدارك ضرر از زائد بر ثلث بعيد نيست.

س ٨٠٨ - به موجب وصيت نامه رسمى كه رونوشت آن ضميمه است شخصى
رقباتى را ثلث و عوائد حاصله آن را در مصارفى معين و مقرر داشته كه وصى مطابق

آن عمل نمايد و فرض مسأله اينها است كه مجموع عوائد ساليانه مثال يك عشر
مصارف را تأمين مىكند وصى هم از حين الفوت الى حال بقدرى كه عوائد ثلث

وافى بوده به تدريج مصارف موصى بها را انجام مىداده و باقى مصارف معينه را هم
به موازات منافع حاصله در هر سال مشغول انجام دادن است آيا بر وصى الزم است

كه تمام مصارف معينه را قبل از حصول منافع از مال خود يا استقراض از غير
تكميل نموده بعدا از منافع ثلث مقدار خرج شده را مستهلك سازد يا به همان نحو

كه عمل مىنموده بعد از اين هم عمل نمايد به اينكه نظريات موصى را تدريجا
به مقدار عوائد حاصله در هر سال انجام دهد تا تكميل شود خالصه مصارف معينه

زياد
و عوائد ثلث در سال كمتر از آن است بطورى كه نمىشود با آن منافع، منظور

موصى
را در يك سال و دو سال انجام داد آيا وصى مجبور است مصارف معينه را يك دفعه
انجام دهد و بعدا به تدريج از منافع رقبات ثلثى وصول نمايد يا مصارف در هر سال

بايد به مقدار منافع همان سال انجام شود.
ج - در فرض سؤال بر وصى الزم نيست قبل از حصول منافع از مال خود

يا به وسيله استقراض مصارف معينه را تكميل نمايد بلكه بعيد نيست گفته شود مطابق
عبارت رونوشت (كه به صرف منافع خانه و امالك در موارد معينه) اگر وصى قبل از

حصول منافع از مال خود صرف كند عمل به وصيت نشده است.
س ٨٠٩ - زيد عمرو را وصى خود قرار مىدهد و اموال خود را به او رد

نموده و در وصيت نامه قيد مىكند كه وصى او مثال سيصد ريال از بابت سهم سادات
و سهم مبارك امام عليه السالم بپردازد و دويست ريال هم بابت مظالم آيا در زمان

حيات

(٢٨٥)



موصى، وصى مىتواند وجوه مذكوره را بپردازد يا خير.
ج - با اذن موصى جايز است و بدون اذن او جايز نيست.

س ٨١٠ - آيا موضوع ناظر بودن در وصيت هم مانند خود وصيت است
كه چنانچه شخص قبول نمود يا از آن خبر نداشت و بعد از فوت موصى از آن
با خبر شد نمىتواند رد كند يا آن كه فرق دارد وناظر در رد و قبول آن هر زمان

بخواهد
مختار است.

ج - احوط آنست كه ناظر نيز بعد از موت قبول كند چون ناظر قرار دادن وصيت
به نظارت است.

س ٨١١ - اگر شخصى وصيت كند كه عوائد ملكى را كه ثلث قرار
دادهام صرف در سوگوارى واطعام نمائيد و مازادش در امور خيريه مطابق نظر

وصى صرف شود و لكن كميت و كيفيت سوگوارى واطعام را بيان نكرده تا مازاد
آن

معلوم باشد بنابر اين آيا وصى در عمل به اين وصيت در كميت و كيفيت مجاز است
يا نه.

ج - بلى مختار است مگر آن كه وصيت منصرف بنحو خاصى باشد.
س ٨١٢ - شخصى وصيت مىنمايد كه ثلث مال مرا براى من خرج نمائيد

در اين صورت وصى مىتواند بعد از فوت موصى ثلث مال ميت را از اجناس
نقدى معين كند و يا از هر چيز ثلث را بردارد و اگر ورثه حاضر به قسمت تركه

نباشند و در اثر اختالف ورثه ممكن است ثلث مال ميت از بين برود وصى مىتواند
با بودن عدول مؤمنين ثلث را از اموال جدا كند يا نمىتواند.

ج - ثلث از تمام تركه بايد خارج شود از منقول و غير منقول و در اخراج
و تعيين بايد با رضايت ورثه باشد و در صورت امتناع حاكم شرع آنها را وادار

به تعيين مىنمايد و در صورت تمكن با اذن حاكم شرع و يا عدول المؤمنين و در
صورت عدم دست رسى به حاكم شرع وعدول مؤمنين مىتواند از اموال بردارد

و به مصرف برساند.
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س ٨١٣ - در قيم بر اطفال كه از طرف پدر با نبودن جد أبى و يا از طرف
جد أبى با نبودن پدر معين مىشود عدالت شرط است يا خير.

ج - اعتبار عدالت خالى از قوت نيست اگر چه اكتفاء به امانت و وجود
مصلحت بعيد نيست.

س ٨١٤ - هر گاه موصى سرپرستى اطفال خود را نيز براى وصى قرار
داده باشد، وصى در اين خصوص چه وظيفهاى دارد.

ج - وظيفهاش نفقه دادن به آنها از مال خودشان بدون اسراف و يا سخت
گيرى است و بايد در اين خصوص امثال و نظائر اين اطفال را در نظر بگيرد و بر

طبق آن خرج كند و اگر اسراف كند ضامن زيادى است.
س ٨١٥ - مستدعى است وظيفه ناظر در باب وصيت را مشروحا بيان

فرمائيد.
ج - وظيفه ناظر تابع قرارداد موصى است چون گاهى تعيين ناظر از

طرف موصى به خاطر اين است كه مطمئن باشد كه آنچه مورد وصيت است
به همان نحوى كه منظورش هست واقع مىشود و در اين صورت وجود ناظر براى
اينها است كه مراقب وصى باشد و اعمال او با اطالع ناظر انجام گيرد بطورى كه

اگر خالفى از وصى ببيند به او اعتراض كند و گاهى جعل ناظر از جهت
اطمينان نداشتن موصى به نظريات وصى و اطمينان كامل داشتن به نظريات ناظر است
و در اين صورت بايد كارهاى وصى بر طبق نظريات ناظر باشد و هر چه را او صالح

دانست انجام دهد و وصى استقالل در رأى و نظر دادن ندارد اگر چه در اصل
تصرف

استقالل دارد پس هر كارى از وصى كه موافق نظر ناظر باشد نافذ است و اال نفوذ
ندارد بنابر اين هر گاه وصى عملى را بدون اطالع و نظر ناظر انجام دهد و عملش

بر طبق آنچه موصى خواسته باشد، عمل وصى در صورتى كه ناظر از قسم اول باشد
صحيح و نافذ است و چنانچه از قسم دوم باشد نافذ نيست و شايد متعارف در جعل
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ناظر در باب وصيت همان قسم اول باشد.
س ٨١٦ - آيا وصى نسبت به آنچه در دستش هست ضامن است يا خير.
ج - وصى امين است و ضامن نيست مگر اين كه تعدى يا تفريط كند ولو

به اين كه بر خالف وصيت رفتار كند كه در اين صورت اگر چيزى در دست او
تلف

شود ضامن است.
س ٨١٧ - هر گاه موصى بگويد زيد را وصى خود قرار دادم و اگر پسرم

بزرگ شد يا از فسقش توبه كرد يا مثال مشغول تحصيل علوم دينيه شد پسرم وصى
من است در صورتى كه آنچه گفته حاصل شود پسر شرعا وصى است يا خير.

ج - بلى در فرض مذكور پسر وصى پدر است.
س ٨١٨ - آيا وصى بعد از موت موصى مىتواند خود را عزل كند يا امر

وصايت را به ديگرى تفويض كند يا خير.
ج - حق عزل خود را ندارد و نيز نمىتواند وصايت را به ديگرى تفويض

كند بلى مىتواند در انجام بعض امور متعلقه به وصيت كه مقصود وقوع آن امور است
از هر مباشرى، ديگرى را وكيل كند خصوصا اگر عادت جارى بر اين نباشد كه

امثال اين وصى شخصا مباشرت كند و موصى هم شرط مباشرت نكرده باشد
س ٨١٩ - هر گاه كسى وصيت كند به چيزى كه نزد خودش شرعا جايز

است ولى در نظر وصى جايز نيست يا اين كه در نظر موصى جايز نيست ونزد وصى
جايز است تكليف وصى چيست.

ج - وصى بايد به تكليف خود عمل كند پس در صورت اول، وصى نبايد
بر طبق وصيت عمل كند و در صورت دوم الزم است عمل كند.

س ٨٢٠ - هر گاه انفاق بر صغير از جمله وظائف وصى باشد و صغير بعد از
بلوغ منكر انفاق شود يا ادعا كند كه وصى در نفقه دادن اسراف كرده قول

كداميك مقدم است.
ج - در فرض سؤال وصى بايد قسم بخورد و قولش مقدم است.
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س ٨٢١ - هر گاه صغير بعد از بلوغ ادعا كند كه وصى مال او را بدون حاجت
و مصلحت فروخته قول كداميك مقدم است.

ج - در فرض سؤال وصى قسم مىخورد و قولش مقدم است بلى اگر صغير
و وصى اختالف داشته باشند به اين نحو كه صغير بگويد مال مرا بعد از بلوغ به

من ندادى و وصى مدعى باشد كه دادهام قول صغير مقدم است و بر وصى الزم است
كه اقامه بينه كند.

س ٨٢٢ - هر گاه وصى بعد از موت موصى ديوانه شود و بعد از مدتى
جنون او به كلى از بين برود آيا به وصايت باقى است يا خير.

ج - به محض جنون وصايت باطل مىشود و بعد از بهبودى هم بر نمىگردد
و الزم است حاكم شرع كسى را نصب كند بلى در صورتى كه موصى شخصى را

وصى قرار دهد و قبل از اينكه از دنيا برود وصى ديوانه شود و موصى تصريح
كند به اينكه هر وقت ديوانگى او بر طرف شد باز هم وصى من است چنانچه

بهبودى
حاصل شود باز هم شخص مذكور وصى است.

س ٨٢٣ - آيا الزم است وصى عادل باشد يا خير.
ج - الزم نيست و همين اندازه كه موثق و مورد اطمينان باشد كافى است

اگر چه اعتبار عدالت مطابق با احتياط است.
(خيانت وصى)

س ٨٢٤ - شخصى در وصيتنامه خود كسانى را بعنوان وصى تعيين نموده
بعضى از اوصياء در مورد ثلث تصرفاتى به نفع شخصى خود نموده و آن را به

مصرف
مورد نظر موصى نرسانيدهاند چون مقدارى از ثلث هنوز در تصرف وراث

مىباشد و چنانچه تحويل اوصياء بدهند باز هم حيف و ميل خواهد شد تكليف شرعى
وراث چيست.
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ج - با فرض خيانت بعضى از اوصياء با اذن حاكم شرع اموال مورد
وصيت را تحت نظر بقيه اوصياء قرار دهند تا به وظيفه شرعى عمل كنند.

س ٨٢٥ - هر گاه خيانت يا عجز وصى ظاهر شود تكليف چيست.
ج - در مورد خيانت بعضى فرمودهاند حاكم شرع مىتواند او را عزل كند

لكن بعيد نيست به نفس خيانت منعزل شود و حاكم شرع مىتواند شخص ديگرى
را بجاى او نصب كند يا امينى را به او منضم نمايد هر طور صالح دانست و در

صورت عجز اگر طورى باشد كه احتياج به معاون دارد حاكم شرع امينى را
تعيين مىكند كه او را كمك كند و اگر به كلى عاجز شود شخص ديگرى را بجاى

او نصب مىكند.
(عدول موصى از وصيت و فسخ آن)

س ٨٢٦ - شخصى وصيت كرد كه يك دانگ زمين او بعد از فوتش مال پسرش
باشد ولى در نزديكى فوتش وصيت كرد كه يك دانگ زمين مذكور مال حضرت
ولى عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف باشد و فعال بر پسرش مجهول است كه

كدام
وصيت صحيح است اولى كه نسبت به او است يا دومى كه نسبت به حضرت است

ج - در فرض سؤال جايز است موصى از وصيت اول عدول نمايد و وصيت
دوم او صحيح است و تا مقدار ثلث تركه نافذ است و در زائد بر ثلث موقوف

به امضاء ورثه است.
س ٨٢٧ - زيد از جهت جهل به مسأله اول وصيت مىكند كه فالن زمين مرا به

عمرو
بدهيد و بعد بگويد ثلث اموالم را در فالن موضوع خرج كنيد به خيال اين كه

وصيت
از اصل مال برداشته مىشود در اين صورت وصيت اول باطل است به قرينه وصيت

دوم يا نه.
ج - هر دو وصيت صحيح است و در ما زاد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است
بلى اگر وصيت دوم قرينه عرفى بر عدول از وصيت اول باشد وصيت اول باطل

مىشود
س ٨٢٨ - شخصى در حال صحت جسم كتبا براى خود وصى تعيين نموده و بعد
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از مدتى در حال مرض موت شفاها در حضور جمعى از افراد مورد اعتماد وصى
سابق خود را عزل و وصى جديدى معين نموده در اين صورت وصيت دوم معتبر

است يا نه.
ج - اگر مشاعر او بجا بوده وصيت ثانيه معتبر و وصى قبلى معزول است و در

نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم است.
س ٨٢٩ - شخصى در چند سال قبل وصيت كرده كه اموالم بعد از خودم

تماما مال پسر برادرم باشد و اوالد هم ندارد بعدا چون عيالش كسى را نداشت
پشيمان

شده چند نفر از اهل محل را جمع كرده و وصيت نموده كه اموالم براى عيالم
باشد و بعد از فوت عيال مخارج روضه خوانى باشد و تصريح كرده كه وصيت اول

باطل است در اين صورت وصيت دوم درباره عيالش نافذ است يا نه.
ج - اگر وصيت دوم معلوم باشد بايد عمل شود و در فرض سؤال اگر ورثه
ديگر اين وصيت را امضا ننمودند بايد ابتداء ثلث تركه ميت در اختيار زوجه

گذارده شود و از بقيه هم كه به ورثه مىرسد از عين تركه منقول ربع و از قيمت
اشجار و هوائى خانه هم ربع سهم االرث زوجه است و بايد به او داده شود.
س ٨٣٠ - شخصى با كمال صحت و سالمت بدن، وصيت نمود و بعد هم

در حال شدت مرض و فشار درد وصيت ديگر نموده آيا وصيت در حال صحت
معتبر است يا وصيت در حال مرض و فشار درد آنچه نظر مبارك است بيان فرمائيد.

ج - در فرض مسأله وصيت ثانى معتبر است مگر آن كه مشاعر او بجا نباشد.
س ٨٣١ - عقد وصيت از عقود جائزه است حال اگر اين عقد وصيت در ضمن

يكى از عقود الزمه خوانده شود آيا اين وصيت هم الزم مىشود كه قابل عزل وصى
و تغيير نباشد يا خير.

ج - وصيت الزم نمىشود بلى اگر در ضمن عقد الزم ملتزم شود كه از وصيت
برنگردد بر او جايز نيست برگشتن لكن اگر بر گشت به هم مىخورد هر چند تكليفا

خالف شرع كرده.
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س ٨٣٢ - شخصى چند سال قبل وصيت كرده و وصيت نامهاى نوشته و امسال
مجددا وصيتنامه را تجديد كرده و به پسر بزرگش هم در زمان حياتش تذكر داده بود
كه وصيت نامهام را تجديد كردم و در فالن جا گذاشتم يعنى به پسرش گوشزد كرده

كه
به وصيتنامه دومى عمل كنيد حال سه ماه است وصيت كننده فوت نموده هر چه

گردش
و تجسس شده وصيت نامه دومى پيدا نشده ولى وصيت نامه اولى موجود است

تكليف وصى او كه بنا به وصيت نامه اولى دو نفر پسر بزرگ و ساير ورثه هستند
چيست صبر كنند كه شايد وصيت نامه پيدا شود يا دستور ديگر مىفرمائيد.

ج - آنچه را از وصيت دوم مىدانند عمل نمايند و بقيه را بعد از تفحص ويأس
از پيدا شدن آن مىتوانند مطابق احكام ارث عمل نمايند وهكذا چيزهائى كه با قطع

نظر از وصيت الزم بود عمل كنند از قبيل ديون و حج و امثال ذلك انجام دهند.
(تصرف در موصى به موجب فسخ وصيت است)

س ٨٣٣ - شخصى وصيت مىكند و بعدا براى موصى اوالد ديگر پيدا مىشود
و در موصى به تصرفات انتقالى زياد مىنمايد و از دنيا مىرود بدون اينكه وصيت را

فسخ كند آيا اين تصرفات موصى دليل بر فسخ وصيت است يا اين كه وصيت به حال
خود باقى است.

ج - اگر مورد وصيت عين شخص خارجى باشد تصرفات ناقله فسخ وصيت
است و اما اگر متعلق وصيت كلى باشد مثل اين كه وصيت به ثلث از اموالش كرده
باشد تصرفات ناقله فسخ وصيت نيست واوالدى كه بعد از وصيت به دنيا آمده مثل

ديگر اوالد از متوفى ارث مىبرند.
س ٨٣٤ - شخصى ثلث يك درخت خرما را مالك است و وصيت مىكند

كه بعد از فوتش ثمره آن را شب هاى جمعه به مؤمنين انفاق نمايد و پس از
گذشتن دو سال از وصيت، ثلث درختى را كه وصيت كرده بود با شخصى معاوضه
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مىكند با دو نهال خرما (درخت كوچك) ولى هنوز تحويل و تحول حاصل نشده
و به تصرف نگرفته از دنيا رفته است در اين صورت وصى او مىتواند ثلث درخت را

تحويل دهد و دو نهال را تحويل بگيرد يا نه.
ج - در فرض مسأله معاوضه كاشف از عدول از وصيت است و عمل به وصيت
نسبت به عوض محتاج به وصيت ديگر است و در معاوضه چنانچه صيغه خوانده

باشد
به عربى يا فارسى واجب است درخت خرما را بدهند و دو درخت كوچك را تحويل

گرفته جهت ورثه حفظ نمايند.
س ٨٣٥ - شخصى وصيت به ثلث نموده و بعضى از رقبات امالك خود را جهت
مصرف ثلث تعيين نموده و بعد خود موصى رقبات معينه را فروخته آيا اين وصيت

نافذ است و ثلث از بقيه ما ترك وضع مىشود يا اين كه اين مبطل وصيت است.
ج - اگر عبارت موصى به نحوى است كه از آن استظهار تعدد وصيت بشود

وصيت به ثلث به قوت خود باقى است و بايد ثلث باقى را به مصرف برسانند و اگر
استظهار

شود كه غرض، وصيت به صرف رقبات مذكوره است بيع موصى عدول از وصيت
است

(وصيت باطل)
س ٨٣٦ - اينجانب پدرى داشتم كه در بهمن ماه سال پنجاه و دو فوت كرده

و غير از اينجانب داراى دو پسر است كه از عيال ديگرى مىباشند و پدرم وصيت
نامهاى

تنظيم نموده مبنى بر اين كه تمام اموال او از منقول و غير منقول متعلق به دو پسر
است كه از

مادر ديگر هستند ولى اينجانب را در وصيت نامه خود محروم كرده و اكنون پسران
طبق وصيت پدر مرا از حق خودم محروم و از ما ترك او چه منقول و چه غير منقول

چيزى به من ندادند در اين صورت نظر مباركتان را مرقوم داريد كه آيا وصيت
پدرم نافذ است يا خير.

ج - بطور كلى اگر وصيت به محروميت يكى از ورثه باشد باطل است و اگر
وصيت به اين باشد كه تمام اموالش به بعض ورثه داده شود نسبت به وارث ديگر در
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ثلث سهم او بيشتر نافذ نيست و بقيه سهمش را اگر وصيت را امضا نكند از تركه
مىبرد.

س ٨٣٧ - آيا كسى مىتواند وصيت كند كه بعد از فوتش ما ترك او بالمناصفه
بين ورثه او از پسر و دختر تقسيم شود يا نه.

ج - اگر مقصود اين باشد كه ما ترك بنحو ارث به ورثه از پسر و دختر بالسويه
برسد نافذ و صحيح نيست و اگر غرضش اين باشد كه به مقدار تفاوت سهم االرث

پسر و دختر به دختر اضافه بدهند وصيت صحيح است و در مقدارى كه زائد بر ثلث
نباشد نافذ است و در مازاد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است.

س ٨٣٨ - شخصى در حال حيات، فرزندش را از خودش جدا كرده و وصيت
نموده كه از ما ترك او چيزى به پسرش ندهند آيا اين وصيت صحيح است يا نه.
ج - وصيت به حرمان وارث صحيح نيست و اگر وصيت كرده باشد كه ببعض

ورثه عالوه بر سهم االرث چيزى بدهند به مقدار ثلث نافذ و در مازاد بر ثلث محتاج
به امضاء ورثه است.

س ٨٣٩ - زيد چند پسر دارد كه يكى مسمى به عمرو است زيد وصيت مىكند
كه عمرو نسبت به ما ترك او حق ندارد چون سهم خود را برده ولى از اثاث رعيتى

بايد سهم ببرد آيا گاو و االغ جزء اثاثيه محسوب است يا نه.
ج - وصيت به اين كه عمرو بما ترك حق ندارد باطل است و عمرو هم با ساير

ورثه شريك است.
س ٨٤٠ - شخصى كه حج بر او مستقر شده بود فوت نموده ولى وصيت كرده

كه شخص معينى كه امسال اجير ديگرى است سال بعد از او نيابت كند در صورتى
كه

ممكن است كسى ديگر امسال از او نيابت كند و محتمل است كه در آينده به
جهت مانعى

نشود از او استيجار نمود در اين صورت آيا جايز است طبق وصيت موصى عمل
نمايند

و شخص معين را اجير كنند كه سال آينده نيابت نمايد يا امسال ديگرى را استيجار
نمايند كه زودتر عمل حج انجام شود.
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ج - ظاهر آنست كه عمل به اين وصيت مشروع نيست و واجب است با تمكن
فورا نائب بگيرند.

س ٨٤١ - شخصى از دنيا رفته و در وصيت نامه خود نوشته كه به يكى از اوالد
او سيصد تومان وجه داده شود و از بقيه اموال ممنوع باشد اين وصيت چه حكمى

دارد.
ج - وصيت به دادن سيصد تومان اگر زائد بر ثلث نباشد صحيح است

و ممضى و وصيت دوم كه از ارث مابقى تركه محروم باشد باطل است و از ساير
تركه حسب السهم ارث مىبرد.

س ٨٤٢ - شخصى وصيت كرده كه پس از مرگ من چشم مرا جدا نموده
به ديگرى بدهيد اين وصيت شرعى است يا نه

ج - به نظر حقير صحت وصيت مسلم نسبت به اجزاء بدن خود مشكل است.
(وصيت شخصى كه اقدام به خود كشى كرده)

س ٨٤٣ - وصيت شخصى كه خود كشى كرده نافذ است يا نه.
ج - اگر وصيت قبل از اقدام به خودكشى بوده صحيح است اگر چه

در حين وصيت بنابر خودكشى داشته باشد.
س ٨٤٤ - بعضى از آيات فرمودهاند اشخاصى كه زخمى به خود زدهاند و يا سمى
خوردهاند و يقين به موت دارند وصيت ايشان نافذ نيست بعد از بيان فتوى و جهش

را مرقوم فرمائيد.
ج - شخصى كه به قصد خود كشى سم خورده يا زخمى به خود زده و بعد وصيت

كرده وصيت او نافذ نيست و دليل آن نص معتبر معمول به است.
(رجوع ورثه پس از امضا وصيت)

س ٨٤٥ - شخصى وصيت كرده و مورد وصيت را از ثلث مبلغ بيست هزار
تومان وجه نقد و سيزده سهم و نيم از كليه ما يملك خود از زمين زراعتى يك ده
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معين و يك قطعه باغ قرار داده و وصى هم دارد و عين وصيت نامه پس از فوت
موصى به ورثه خوانده شده ورثه به احترام پدر وصيت نامه را امضا كردهاند و همگى

راضى شدند و چند سال هم به وصيت عمل شده ولى پس از چندى ورثه اعتراض
كردند و گفتند ما نمىدانستيم كه مورد وصيت از ثلث زيادتر است در صورت

صدق مىتوانند زائد بر ثلث را به ملك خود برگردانند يا نه.
ج - در فرض مسأله كه مورد وصيت را معين كرده و ورثه امضا كردهاند

حق رجوع ندارند اگر چه از ثلث بيشتر باشد.
س ٨٤٦ - ما تقول سيدنا فيمن قسم ما يملكه حال حياته على ثالثة اقسام جعل

لنفسه ثلثا واوصى فيه بما يرضى الرب سبحانه و تعالى وثلثين منها قسمها على ورثته
على ما فى كتاب الله من انه للذكر مثل حظ االنثيين خشية من وقوع الفتنة بينهم و

عدم
وصول كل ذى حق الى حقه آخذا منهم العهد والميثاق على ان اليميلوا الى الثلث

الذى خص به نفسه بعد فوته ثم بعد ذاك انتقل الى رحمة الله فهل يجوز للورثة الدعوى
بثلثى الثلث المزبور بحيث يصفى للمورث منه ثلث الثلث لقاعدة الميراث من ان

للوارث ماتركه الميت من بعد وصية يوصى بها او دين اوليس لهم ذلك بل المعاهدة
التى حلت من قبل ماضية عليهم.

ج - الظاهر ان العهد والميثاق المرقوم بين الموصى والورثة امضا منهم
للوصية فال يجوز لهم اذا كانوا كبارا استرداد ثلثى الثلث.

(تبديل و تغيير وصيت)
س ٨٤٧ - شخصى وصيت كرده كه باقيمانده ثلث مالش در شبهاى جمعه

صرف تالوت قرآن شود و اين كار مشكل است چون باقيمانده ثلث زياد است
و اگر اين پول براى فقط قرآن خواندن آن هم فقط در شبهاى جمعه مصرف شود

مشكل است در اين صورت اجازه مىفرمائيد اين پول صرف سخنرانىها و گفتن
تفسير قرآن و غيره بشود يا خير.
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ج - در مورد سؤال باقيمانده ثلث بايد طبق وصيت صرف قرآن خوانى
در شبهاى جمعه بشود، و اجازه واذن بر خالف وصيت صحيح نيست.

س ٨٤٨ - زيد وصيت كرده كه از ثلث مالش صرف مخارج مسجد و پل
سازى بشود آيا مىشود از اين پول براى تكميل ساختمان كتابخانه كه داخل مسجد

ساخته شده و چسبيده به مسجد است مصرف شود يا نه.
ج - بايد طبق وصيت صرف مسجد و پل سازى شود و صرف آن در تكميل

ساختمان كتابخانه بر خالف وصيت است و جايز نيست.
س ٨٤٩ - شخصى وصيت كرده مال االجاره دكان ملكى او را بعد از

فوتش تا ده سال ماهى چهل تومان به شخص معينى بدهند جهت نماز و روزه و قرآن
ولى يكى از ورثه مىخواهد سهم خودش را اخذ كند و به هر كسى ميل دارد بدهد

آيا اجازه مىفرمائيد يا نه.
ج - خالف وصيت جايز نيست به نحوى كه وصيت نموده بايد عمل نمايند

و اگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه الزم است.
س ٨٥٠ - شخصى ملك معينى را ثلث خود قرار داده و وصيت كرده كه

همه ساله عوائد آن را صرف استنساخ و نشر كتب دينيه و تأليفيه خود او نمايند و
پس

از چندى كتابهاى تأليفى موصى مفقود شده وملك مزبور هم فاقد عوائد گرديده
لذا متولى ملك را تبديل به ملك ديگر كرده و وصيت نموده كه از عوائد ملك دوم

كتب علمى از مقدمات تا فقه واصول خريدارى و وقف گردد البته بايد متذكر
شوم كه قيمت ملك اول تمامى قيمت ملك دوم بوده وملك دوم زيادى قيمت

نداشته كه متولى از خودش داده باشد ضمنا بطورى كه از بعض دفاتر مورد وثوق
كه موصى اول كتب خود را در آنجا اسم برده استفاده مىشود از جمله كتابهاى

تأليفى موصى اول و يا شايد تمام كتب مؤلفه او در زمينه نحو و منطق واصول بوده
استدعا آن كه مرقوم فرمائيد تكليف اين ثلث چيست و آيا محدود نمودن موصى
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دوم مصرف ثلث را بكتب علميه از مقدمات تا فقه واصول اعتبار دارد يا نه و در
صورتى كه وظيفه اين باشد كه اقرب به مقصود موصى اخذ شود آيا فقط كتابهائى

كه
در زمينه همان چيزهائى است كه از بعض دفاتر استفاده مىشود بايد خريد و وقف

كرد يا غير آن كتابها هم جايز است.
ج - ظاهر اين است كه بايد به همان نحوى كه موصى دوم تعيين كرده عمل شود.

س ٨٥١ - اين حقير عموئى داشتم كه مدتها است فوت نموده و اوالد نداشته
فقط سه خواهر و يك برادر داشته كه پدرم باشد و اموال او تقسيم و مقدار جزئى

سهميه
پدرم شده و او هم تا حيات داشته عوائد اين ملك را به مصرف روضه خوانى

مىرسانده و
پدرم مدركى به من داده كه به پيوست اين نامه تقديم شده و هم چنين زبانى هم موقع

فوت
وصيت كرده كه هر چه عائد آن ملك است كما فى السابق رفتار نمايم وملك مزبور

هم
بدست يك نفر رعيت زراعت مىشود فعال اين زارع به واسطه پيرى عهده دار زراعت
كردن نيست وبمن اطالع داده كه ملك را به كسى ديگر واگذار كنم ولى خود بنده

هم پير شدهام و بچه هايم هم به سراغ ملك مزبور نمىروند چون چند فرسخى ده
قرار گرفته و در اين قريه مشغول ساختن مسجدى هستند اجازه مىفرمائيد اين ملك

را بفروشم و به مصرف مسجد برسانم يا نه.
ج - اگر پدرتان در حضور شما وصيت كرده عايدى ملك را صرف روضه خوانى

بنمائيد و عمل نمودهايد نمىتوانيد ملك را بفروشيد و به مصرف مسجد برسانيد.
س ٨٥٢ - شخصى وصيت مىكند كه در ماه جمادى االولى و يا جمادى الثانيه

يك شب شام به فقرا بدهند و روضه حضرت خديجه عليها السالم بخوانند ولى دو
سال است

بعلتى موفق به خواندن روضه نشدهاند فعال مىتوانند غير از ماههاى فوق اين روضه
را منعقد كنند يا نه.

ج - نسبت به دو سال گذشته احتياط اينها است در همان ماهى كه موصى معين
كرده فعال به وصيت عمل نمايند و نسبت به حال نيز در همان زمانيكه معين كرده
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به وصيت عمل شود و تغيير زمان جايز نيست.
(مسائل متفرقه وصيت)

س ٨٥٣ - پيرزنى وصيت نامه نوشته و تذكر داده كه نيم دانگ و هفت
سير (نيم دانگ بيست سير است) از دكانى كه دارد وصى او بفروشد و به مصارف

معينه
برساند در صورتى كه ٣٦ سير از آن دكان را مالك بوده و متوجه نبود كه ٣٦

سير مالك است در اين صورت نيم دانگ و هفت سير مورد وصيت است و نافذ
است

يا ٣٦ سير.
ج - در فرض سؤال قدر متيقن وصيت به همان نيم دانگ و هفت سير است

مگر آن كه عبارتى گفته باشد كه اشاره به مجموع ما يملك او از دكان باشد و زائد
بر ثلث هم نباشد.

س ٨٥٤ - شخصى وصيت كرده كه عوائد ملكى را، دائما نماز و روزه برايش
بگيرند اكنون به قدر عمر موصى نماز و روزه گرفته شده ديگر تكليف ملك مزبور

چيست.
ج - بعيد نيست صحت تكرار از استيجار آن ثانيا ولى بيشتر از آن صحتش

معلوم نيست بنابر اين اگر معلوم باشد كه غرض موصى صرف آن در خيرات
است بايد صرف در خيرات شود.

س ٨٥٥ - زيد وصيت كرده كه ثلث اموالش به مصارف معينى برسد
وصى با اموالى كه ثلث موصى بوده كسب كرده و منافع آن را كه بيش از اصل

ثلث بوده به مصارف مقرره رسانده است مرقوم فرمائيد كه آن ثلث و منافع باقيمانده
آن را در چه راهى مصرف نمايد در مطلق امور خيريه صرف نمايد و يا به ورثه

برساند.
ج - در فرض مذكور چون ظاهر وصيت صرف عين اموال در موصى به

بوده معامالتى كه با مال الوصايه واقع شده محتاج به امضاء حاكم شرع است و بعد
از امضا ثلث بقيه و منافع بايد در همان مواردى كه موصى تعيين كرده صرف شود
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و اگر صرف در آن موارد فعال موضوع ندارد در مطلق خيرات براى ميت صرف
شود كافى است.

س ٨٥٦ - شخصى وصيت كرده كه مبلغى سهم سادات از مال او بدهند
و وصى او فرزند بزرگ او مىباشد در صورتى كه موصى هم سيد است آيا وصى
مىتواند سهم سادات وصيت شده را به برادر كوچك خود كه فرزند ديگر موصى

است با فرض استحقاق شرعى بدهد يا حكم دادن خمس بواجب النفقه را دارد چون
از طرف موصى كه پدر او است مىدهد

ج - مانع ندارد مگر اين كه وصيت منصرف از فرزند خود موصى باشد.
س ٨٥٧ - شخصى وصيت كرده مقدارى از مال مرا به فرزندان صغار پسرم

بدهيد و صغار عبارتند از دختر و پسر اموال را چگونه بايد تقسيم نمود.
ج - در صورتى كه قيد نكرده باشد كه پسر دو مقابل دختر ببرد مال را بين

آنها به تساوى تقسيم كنند.
س ٨٥٨ - شخصى عالم و اهل منبر بوده فوت نموده و وصيت كرده كه بعد

از فوتم مبلغ سه هزار تومان برايم مصرف نمايند و اين عالم متوفى مدت سى سال
در قريه خود زندگى كرده و در تمام مجالس چه در قريه خود و چه در قراى ديگر
شركت مىكرده و به مراسم شرعى و عرفى مردم وارد بوده و در وصيت نامهاى كه

نوشته
بطور معمول وصيت نموده و حاال شخصى اظهار مىدارد كه نبايد روى فرشهاى
خانه اين عالم متوفى نشست و مراسم عزاى او را برگزار كرد بلكه بايد از خارج

فرش عاريه گرفت و در مراسم عزاى او استفاده كرد ولى تاكنون بين ما اهالى
قريه چنين مرسوم بوده كه اگر شخصى وصيت كرده باشد مىتوان بعد از فوتش

در منزل و خانهاش از فرشها و ظروف و از ديگر لوازم خانه جهت انجام
وظائف عزاى او استفاده كرد مگر اين كه بال وصيت از دنيا رفته باشد كه در اين

صورت
از استفاده نمودن از اثاث البيت او خوددارى مىكرديم لكن شخصى كه وصيت كرده
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و ثلث براى خود قرار داده كه بعد از فوت او خرج شود جميع استفاده هائى كه
در ايام عزاى او مطابق معمول محل بوده مىشد و متوفاى مذكور داراى اوالد كبير
و صغير هر دو هست فعال مورد ايراد اين شخص واقع شده ايم جميع اهالى محل

متحير
هستيم خواهشمند است وظيفه شرعى ما را مرقوم فرمائيد.

ج - بطور كلى وصيت اگر زائد بر ثلث نباشد نافذ است و در ما زاد
محتاج به امضاء ورثه است و اگر متوفى صغير دارد تصرف در آنچه از تركه ميت

كه مورد وصيت نيست و مازاد بر ثلث است بايد با اجازه ولى شرعى صغير
باشد و اگر تمام ورثه كبيرند با رضايت آنان تصرفات مذكوره بى اشكال است

و اگر متعارف باشد نشستن روى فرش با وصيت، همان نحو عمل كنند هر چند
صغير داشته باشد.

س ٨٥٩ - علماء اعالم كثر الله امثالهم عنوان دارند كه تا ثلث ميت را منجز
نكنند تصرفات ورثه در تركه متوفى جايز نيست عمل نمودن به اين مسأله در دو

صورت
ممكن است يا فروش قطعى و يا تقسيم قطعى به اين كه شخص متوفى امالكى داشته

باشد كه به حسب قسمت مىشود آن را تقسيم نمود به سه قسمت و در آمد يك
قسمت آن را

براى شخص متوفى مصرف نمود ولى اگر طورى باشد كه فروش آن مقدور نباشد
يا از جهت عدم مشترى و يا جهات ديگر تكليف ورثه نسبت به عبادات و تصرفات

ديگر چيست خواهشمند است نظر مبارك را مرقوم فرمائيد كه اين مسأله عام
البلوى است.

ج - در فرض مسأله وصى يا ولى شرعى اگر ممكن است بعد از موت به وصيت
عمل مىكند و اال از اموال به مقدار ثلث جدا مىكنند و هر وقت ممكن شد مىفروشند

و اگر ممكن نشد معذور هستند و در ما بقى اموال مىتوانند تصرفات كنند.
س ٨٦٠ - پدرم وصيت كرده كه حاصل ملكى را در ظرف چند سال مقدارى

صلوة وصوم براى او استيجار نمايم و در هر سالى قدرى از بابت زكات به فقراء
محل
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پرداخت نمايم و مبلغى را از سهم سادات و سهم مبارك امام عليه السالم اداء كنم و
هر سال

ده روز روضه خوانى نمايم و عوائد ملك مزبور در هر سالى شش هزار تومان بوده
و آن ملك را آباد نمىكند از محضر آية اللهى استدعا دارم كه اجازه فرمائيد كه شش

يك
در آمد آن ملك را به رعيت و كارگر بپردازم تا حاصل آن را جمع آورى و نقد كرده

تا بتوانم به وصيت پدرم عمل نمايم و اال عمل كردن به وصيت او ممكن نيست.
ج - از موضوع شخصى اطالع ندارم بنحو كلى بر وصى الزم است هر مقدار

ممكن باشد از منافع مورد وصيت به مصارفى كه وصيت شده برساند و زائد بر آن
تكليف ندارد و در مورد سؤال چنانچه جمع آورى عوائد و عمل به وصيت موقوف

به پرداخت شش يك در آمد به كارگر است مانع ندارد.
س ٨٦١ - در بعضى از قراء رسم است كه بعد از فوت اشخاص عالمى را

جهت تقسيم اموال و تركه ميت دعوت مىكنند و ثلث اموال آن ميت را ورثه به آن
عالم

مىدهند در اين صورت وظيفه آن عالم نسبت به آن ثلث و مصرف آن چيست.
ج - اگر ميت وصيت به ثلث كرده و مصرف معين نشده به نحوى كه در محل

متعارف است مصرف شود و اگر وصيت نكرده كبار ورثه مىتوانند هر مقدار از سهم
االرث خود را كه بخواهند صرف در خيرات براى ميت نمايند و در اين صورت آن

عالم كه وجه را مىگيرد مصرف را از خود آنها سؤال كند.
س ٨٦٢ - زيد هجده سال قبل فوت نموده است و در وصيت نامه خود تصريح

كرده كه مبلغ پانصد تومان ورثه براى او نماز قضا استيجار نمايند ولى ورثه تاكنون
عمل به اين وصيت ننمودهاند اكنون مىخواهند به وصيت عمل كنند در اين صورت آيا

همان پانصد تومان را براى نماز قضاء بايد بدهند يا آن كه مثال اگر با پانصد تومان
در

هجده سال قبل ممكن بود پنج سال نماز استيجار نمود حاال هم پنج سال استيجار
كنند اگر چه اجرت آن چندين برابر پانصد تومان باشد.

ج - اگر چه وصى در اين تأخير معصيت كرده ولى ظاهر اين است كه بيش از
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پانصد تومان استيجار نماز قضاء واجب نيست ولى اگر ورثه تبرعا براى ميت
به مقدارى كه در هجده سال قبل استيجار نماز با اين مبلغ ممكن بوده استيجار نمايند

مناسب است و اميد است كه جبران معصيت تأخيرهم بشود.
س ٨٦٣ - پدر شخصى وصيت كرده كه ثلث مالش را در مورد خمس و زكات
و نماز و روزه وغيرها بپردازند و بقيه ما ترك كما فرض الله بين ورثه تقسيم شود

و شخص مذكور را هم وصى خود قرار داده كه طبق وصيتش عمل كند وقتى ثلث
را حساب كرده يك قطعه زمين و يك منزل شده و بنا شده آنها را بفروشد و به

وصيت
عمل نمايد ولى منزل را برادرش موقتا براى سكونت خود اختيار كرد كه بعد از

مدتى آن را بفروشند اكنون كه در آن سكونت كرده حاضر به تخليه آن نيست كه
بفروشند و به مصرف ثلث برسانند و از طرفى هم ورثه ديگر راضى به فروش خانه

نمىشوند و امضاء نمىكنند و خريدار خانه هم مىگويد تا ورثه امضا نكنند من
نمىخرم و برادر وصى هم كه در منزل سكونت دارد وصى قادر به بيرون كردن او
نيست در اين صورت تكليف وصى را تعيين فرمائيد و آيا بعد از اين جريان عمل

به وصيت كه از عهده وصى خارج است واجب است يا نه.
ج - در فرض مذكور اگر ورثه، زمين و خانه را بعنوان ثلث از تركه تحويل

وصى و به قبض او داده باشند آن زمين و خانه مال الوصايه است و بايد به مصرف
مواردى كه موصى معين كرده برسد و تصرف ديگران در آن جايز نيست و غصب
است و اگر تعيين مال الوصايه نشده تقسيم تركه قبل از عمل به وصيت جايز نيست
و تصرفات ورثه در آن حرام است بلى در صورتى كه بعض ورثه امتناع از عمل به

وصيت
داشته باشند و اجبار و الزام آنها ممكن نباشد الزم است وصى نسبت به سهم خودش

به وصيت عمل نمايند.
س ٨٦٤ - زيد وصيت مىكند كه فالن وراث من در ايام پيرى و ناتوانى

و مرضم از من پذيرائى كرده اين مقدار از ما ترك مرا جهت حق الزحمه به او بدهيد
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و يا وارث پذيرائى زيد را محتمل مىشود به خيال اين كه از موصى و يا از ورثه ديگر
عنايتى به او مىشود در اين صورت در فرض اول وصيت نافذ است يا نه و در فرض

دوم مستحق اجرت مىشود و بر ورثه الزم است اداء آن يا نه؟
ج - در فرض اول با انحصار وصيت به مقدار ثلث مبلغ تعيين شده را بايد

بدهند و در زائد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است و در فرض دوم در صورتى كه
زحمات را بدون امر ميت متحمل شده باشد چيزى طلبكار نيست.

س ٨٦٥ - اگر نماز و روزه بر عهده ميت باشد چنانچه وصيت نكرده آيا
از اصل تركه خارج مىشود يا از ثلث؟

ج - به نظر حقير صوم وصلوة از اصل تركه خارج نمىشود لكن چنانچه
وصيت به صوم وصلوة شود بايد از ثلث خارج نمود و در زائد بر ثلث محتاج به

امضا ورثه است.
س ٨٦٦ - شخصى مستطيع بوده و وصيت نموده كه خصوصا يكى از اوالدش
به نيابت او حج بجا آورد آيا مبلغى را كه معين نموده بايد از اصل مال و يا از

ثلث بردارند و يا مازاد از متعارف را از ثلث بايد منظور داشت.
ج - به مقدار استيجار حج ميقاتى از اصل مال و زائد بر آن از ثلث خارج مىشود.
س ٨٦٧ - زيد وصيت كرده از بابت كفاره و يا از بابت ثلث مبلغى به فقراء داده

شود
و خود موصى داراى صغار است كه فقير و بى بضاعت هستند در اين صورت مىشود

كفاره
يا مبلغ مذكور را به خود صغار موصى داد يا نه و سؤال ديگر اينكه درختهاى توت

كه وقف
عام است و مصلحت در بريدن مقدارى از چوبهاى آن است كه به مصارف مسجد

برسد آيا
جايز است يا نه.

ج - مانع ندارد كه وصى وجوه مزبوره را به صغار بپردازد مگر در موردى كه
وصيت منصرف به غير فرزندان خود موصى باشد و راجع به سؤال دوم اگر وقف عام

است اشكال ندارد.
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س ٨٦٨ - ميتى صلوة فائته اموات را استيجارا بر ذمه دارد و هنگام مرگ
وصيت نموده لكن اسامى صاحبان صلوة به كلى مفقود شده فعال تكليف ورثه

چيست
اداء دين موصى با اين حال مىشود يا نه.

ج - در صورت كه مقدار وجه صلوة معلوم باشد هر وجهى را به قصد صاحب
آن نماز و روزه بجا بياورند كافى است و ممكن است به ترتيب به قصد نمازى كه

ابتداءا
ذمهاش مشغول شده و بعد نمازى كه بعد از آن اجير شده قضاء نمايند.

س ٨٦٩ - زنى وصيت كرده كه از مال من مبلغ دو هزار تومان به مصرف نماز و
روزه

و زكات و خمس و مظالم عباد برسانيد ولى بعد از فوت او ورثه مىگويند كه مادر ما
اصال اموال زكوى نداشته و هم نمىدانسته كه زكات بچه چيزهائى تعلق مىگيرد

و مظالم هم نداشته و اموال او هر چه بوده ارثا به او رسيده بود در اين صورت مبلغ
مذكور را در مواردى كه وصيت شده چگونه تقسيم نمايند كه انجام وظيفه شود.

ج - با فرض آن كه وصى يقين دارد كه از راه عدم درك معناى خمس و زكات
و مظالم گفته وابدا چيزى نه يقينى و نه احتياطى در ذمه او نبوده به يقين خود عمل

كند
و مال را اگر از ثلث متجاوز نيست به مصرف صوم وصلوة برساند و اگر از ثلث

زيادتر
است از ورثه استيذان نمايد.

س ٨٧٠ - شخصى فوت نموده و نسبت به ثلث اموال خود وصيت كرده
و مصارفى هم جهت صوم وصلوة از ثلث تعيين نموده و بقيه از ثلث را مقرر نموده
كه در تعليم و تربيت اوالد صغار او صرف شود كه قرآن ياد بگيرند و عين عبارت

وصيت نامه به اين شرح است (مابقى ثلث را در تعليم و تربيت صغار صرف نمائيد تا
قرآن

خوان شوند) در خالل اين مدت در عمل به وصيت نامه از طرف ورثه با وصى
مخالفت

شده و در نتيجه گذشت زمان موضوع تعليم و تربيت صغار كه فعال كبار شدهاند
منتفى شده حاليه همان صغار كه فعال كبيرند مىگويند از عبارت وصيت نامه كه فوقا
اشاره شده اين طور استنباط مىشود كه مبلغ باقيمانده از ثلث حق ما است و بايد بما
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برسد چه در تعليم و تربيت ما صرف شود يا نشود در اين صورت نظر مباركتان را
مرقوم

فرمائيد كه اين باقيمانده از ثلث بايد به آنها پرداخت شود يا نه.
ج - ظاهرا مقدار باقيمانده ثلث ملك همه ورثه است و بايد كما فرض الله

بين آنها تقسيم شود ولى اگر امكان دارد كه صرف تعليم قرآن به همان صغارى كه
فعال كبار شدهاند بشود و همه ورثه رضايت بدهند بهتر است.

س ٨٧١ - چه مىفرمائيد در اين مسألة شرعيه زيد عمرو را وكيل مىكند
كه در كليه امورم دخالت داشته باشيد و آنچه محاسبات و حوالهجات و اسنادى كه

از
ناحيه من آمد و داريد و مشاهده شد در اداء آن از اصل و فرع ما يملك من اداء

نمائيد
و از هر جهتى از جهات وكالت شرعيه داريد و كسى را با شما هيچ گونه حق

معارضه
و مزاحمتى نيست و در حاشيه همان وكالت نامه مىنويسد كه چنانچه از دنيا رفتم

فرموده خداوند را (من بعد وصية يوصى بها او دين) منظور داريد آيا اين وكالت
فقط در حال حيات زيد نافذ و مورد عمل است يا اين كه بعد از وفات هم نفوذ دارد
و نيز كلمه دين كه قيد شده چه ديونى را شامل است مشروحا بيان فرمائيد كه اسقاط

تكليف از زنده و مرده هر دو بشود.
ج - ظاهرا عبارت حاشيه، وصيت به اداء ديون است بعد از موت و وصى بايد
بعد از موت ديون او را از اصل مال عينا يا منفعة اداء نمايد ودين اعم است از

قروض مردم و مهريه عيال و خمس و زكات و كفارات و مظالم عباد بلكه بعيد
نيست

در اين مقام صوم وصلوة را هم شامل باشد.
س ٨٧٢ - هر گاه شخصى پولى به كسى بدهد كه صوم وصلوة جهت فرزندش

استيجار نمايد و قبل از استيجار، دهنده پول، فوت كند در اين صورت مبلغ مذكور
جزء

تركه و مال ورثه است يا آن كه از قبيل وصيت است و بايد صرف در همان صوم
وصلوة شود.

ج - ما ترك ميت است و مال ورثه است.
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س ٨٧٣ - هر گاه موصى له يك قسمت از وصيت را قبول كند و قسمت ديگر
را رد كند حكمش چيست.

ج - مشكل است چون قبول با ايجاب تطابق ندارد مگر اين كه ايجاب مركب
از دو ايجاب باشد مثال موصى بگويد اين ملك مال زيد باشد و اين ملك مال عمرو

به خالف اين كه بگويد اين ملك مال زيد و عمرو باشد.
س ٨٧٤ - پس از اين كه موصى وصيت نمود اگر بيهوشى يا ديوانگى عارض

او شود آيا وصيت باطل مىشود يا خير.
ج - باطل نمىشود اگر چه بيهوشى يا ديوانگى تا حال مرگش ادامه پيدا كند

س ٨٧٥ - در موارد اعتبار قبول در وصيت آيا بايد قبول لفظى باشد يا الزم نيست
ج - كفايت مىكند هر قول يا فعلى كه داللت بر قبول كند مانند گرفتن موصى

به و تصرف در آن.
س ٨٧٦ - شخصى در حدود شصت سال قبل وصيت كرده كه منافع دو

قطعه زمين را الى االبد در مواردى صرف كنند و در وصيت نامه كه به امضاء و مهر
علماء محل رسيده به اين لفظ و اين ترتيب ذكر كرده كه يك عشر از منافع حق
وصى و بيست تومان براى روضه خوانى و بيست تومان براى اعانه زوار كربال

و مشهد الرضا نفرى يك تومان ودوازده ختم قرآن به مبلغ سه تومان يعنى هر ختم
قرآن دو قران و نيم و باقيمانده آن را نصف كنند نصف آن را كفاره ماه رمضان
و غيره بدهند و نصف ديگر را رد مظالم چنانچه مالحظه مىفرمائيد موارد صرف

منافع
به استثناء حق وصى و باقيمانده، ساير مصارف به پول تعيين شده و نمىدانيم بيست

تومان
چه نسبتى به اتمام منافع آن دو قطعه زمين داشته و فعال مال االجاره بيشتر شده اكنون

منافع بچه نسبتى بايد به مصرف برسد و آيا مىتوانيم پس از دادن عشر بوصى بيست
تومان قديم را تقويم كنيم و قيمت آن را از مال االجاره فعلى صرف روضهخوانى و

همين
مقدار را صرف اعانه زوار نمائيم و قيمت سه تومان قديم را براى قرائت قرآن بدهيم
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و اگر زياد آمد به مصرف كفاره ورد مظالم برسانيم و يا اين كه بايد سهام تعيين شود
و بنابر اين سهم مصرف كفاره ورد مظالم چقدر است.

ج - در فرض مسأله به نظر حقير الزم است تفحص نمائيد كه معلوم شود بيست
تومان در آن زمان با تمام مال االجاره چه نسبت داشته و فعال به همان نسبت روضه

خوانى بنمائيد وهكذا در ساير موارد وصيت و ظاهرا تعيين ممكن است.
س ٨٧٧ - اگر نبايد سهام تعيين شود بلكه قيمت بيست تومان قديم صرف

روضه خوانى و قيمت بيست تومان صرف اعانه شود اگر به تمام مصارف وافى نشود
چه بايد كرد و چنانچه قيمت فعلى سه تومان قديم وافى به دوازده ختم قرآن نيست

آيا از باقيمانده كه براى كفاره ورد مظالم تعيين شده بايد بدهيم يا آن كه قيمت همان
سه تومان هر چه شد.

ج - بر فرض كه قيمت بيست تومان آن زمان اقرب طرق براى ميزان مال
االجاره باشد ابتداء مىشود به آنچه مقدم ذكر شده و بعد هر مقدار كه باقى بماند

مصرف
مظالم و كفاره مىشود و اگر قيمت سه تومان وافى به ختم قرآن نباشد هر مقدار

ممكن
است استيجار شود.

س ٨٧٨ - شخصى بدون وصيت از دنيا رفته و وراث او دو دختر هستند كه
يكى از آنان سفيه است آيا مىشود لباس آن ميت را كه عين آن به درد وارث نمىخورد

به كسى داد كه نماز و روزه براى ميت بجا آورد يا خير و در صورتى كه بدانند آن
ميت

خمس مال خود را نداده آيا مىشود آن لباس را بعنوان سهم سادات به مستحقين آن
بپردازند.

ج - از سهم سفيه جايز نيست صرف در نماز و روزه نمايند و اما دادن خمس
از سهم او موقوف به اذن ولى شرعى است.

س ٨٧٩ - شخصى وصيت كرده كه هزار تومان از اموال مرا صرف در
نماز و روزه نمائيد و مدت و مقدار را تعيين ننموده آيا بايد مبلغ مذكور را تنصيف

(٣٠٨)



نموده نصف در نماز و نصف در روزه مصرف كرد ولو روزه پنج ماه و نماز دو سال
و نيم شود يا بايد نماز و روزه با هم مساوى باشند ولو قيمت نماز بيشتر از روزه

باشد
ج - در فرض مسأله با هر يك سال نماز يك ماه روزه استيجار شود.

س ٨٨٠ - اگر وصيت نمود مبلغ يك هزار تومان از اموال مرا صرف در
نماز و روزه و مظالم و خمس نمائيد ولى مقدار هيچ كدام را تعيين ننموده آيا بايد
مبلغ مذكور را سه قسمت نموده ثلث براى نماز و روزه و ثلث براى مظالم و ثلث
براى خمس يا بايد نماز و روزه را على حده حساب كرد و مبلغ مذكور را چهار

قسمت
نمود يا بايد طورى ديگر مصرف نمود.

ج - سه قسمت شود يك قسمت خمس يك قسمت مظالم و يك قسمت نماز و
روزه

س ٨٨١ - شخصى وصيت مىكند كه ثلث مالش را بعد از فوت به مصرف
خودش برسانند و بعد از فوتش عدهاى از مؤمنين ثلث مالش را مثال ده هزار تومان
قيمت مىكنند ولى ورثه اعتراض مىكنند كه ما ترك او را زياد قيمت كردهايد و اين
مبلغ زائد بر ثلث است آيا مىشود تغيير داد در صورتى كه وارث صغير هم دارد.

ج - ميزان در تعيين قيمت رجوع به خبره عادل است و بايد دو نفر باشند.
س ٨٨٢ - اگر بيشتر ما ترك ميت امالك باشد و وصيت كند كه ثلث اموالش

را براى خود او خرج كنند و ورثه او اظهار مىدارند قطعهاى از ملك را براى هميشه
كنار بگذاريم و از عوائدش سال به سال خرج كنيم آيا مىشود كه يك قطعه از آن

ملك را
كنار بگذارند يا الزم است به فروش برسانند وخرج كنند.

ج - با فرض وصيت به ثلث بايد خود مال را صرف نمايند نه اين كه كنار بگذارند
و عوائدش را صرف كنند.

س ٨٨٣ - شخصى زيد را وصى قرارداد كه پس از فوت او مقدارى از ثلث ما ترك
او را به مصارف معينه با ذكر مبلغ صرف نمايد و با بقيه از ثلث ملكى را خريدارى

و وقف كند كه همه ساله در مصرف خيرات و صدقات صرف شود به هر طريقى كه
وصى
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صالح بداند اكنون وصى به جهاتى صالح نمىداند كه با بقيه ثلث ملكى را خريدارى
و وقف نمايد و در نظر دارد ملكى را خريدارى و در مدت معين حبس كند كه براى
اجراى وصيت منافع آن را به مصارف مقرره برساند و به اقتضاء وصايت بتواند آن را
تبديل به عين ديگر كه انفع بداند بنمايد در اين صورت به نظر حضرت آية اللهى اگر

به اين ترتيب عمل شود صحيح است يا بايد ملكى را خريدارى و وقف موبد بكند
كه قابل تبديل به انفع نباشد.

ج - اگر وقف ملك از مابقى ثلث محذورى كه منافى با غرض موصى باشد
ندارد وقف نمايد و اگر محذور دارد ممكن است ملكى بعنوان مال الوصايه خريدارى

شود و تا مدت معين حبس گردد و در سند قيد شود كه پس از انقضاء مدت اگر
وصى يا قائم مقام شرعى او صالح دانست و انفع تشخيص داد آن را بفروشد وملك

ديگر را خريدارى و حبس نمايد و اال حبس را نسبت به همان ملك به همين نحو
تجديد

نمايد و اگر فعال محذورى كه در آن موقع براى وقف بوده است مرتفع شده آن را
وقف نمايند.

س ٨٨٤ - شخصى زيد را وصى قرار داده و در وصيت نامهاش چنين نوشته
است كليه ثلثى كه از جهت اينجانب موضوع مىنمايند پنجاه هزار تومان است ملكى
را به اين ارزش كه پس از وضع مخارج در سال پنج هزار تومان عوائد آن باشد اعم

از ملك مزروعى و يا خانه ده ساله مورد حبس قرار دهند و به مصارف خيريه برسانند
ولى به قاعده االهم فاالهم و پس از ده سال بين ورثه اعم از ذكور و اناث هر كدام

كه
مورد احتياج آنها باشد و قادر به اداره معيشت و تهيه منزل جهت سكونت نباشند

على
كتاب الله ميراثا تقسيم گردد و ديگران حقى ندارند حال مدت ده سال منقضى شده

و عدهاى از ورثه مشمول اين قسمت از وصيت مىشوند و بعضى ديگر مشمول
نمىشوند

و وصى ملك را فروخته آيا به تشخيص وصى بايد اين قسمت انجام شود يا بايستى
كليه ورثه تصديق كنند كه كدام يك از ورثه نادار هستند و مشمول اين ماده مىشوند
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نظر مباركتان را مرقوم بداريد.
ج - اگر موصى مقرر كرده باشد كه با تصديق و نظر ورثه مال الوصايه بين

اشخاص مرقوم تقسيم شود بايد وصى نظر آنها را مراعات كند و اگر وصى اختيار
مطلق دارد آن را بين كسانى كه واجد شرط تشخيص مىدهد تقسيم نمايد و چنانچه

ديگران خود را واجد شرط مىدانند و با وصى اختالف دارند مرافعه شرعيه الزم
است.

س ٨٨٥ - زيد وصى پدر است كه چندى قبل فوت نموده و اوالد صغار ندارد
و همه كبارند و شخص متوفى در عبادات خود خيلى مسامحه مىكرد و شايد هفتاد

سال
از عمرش گذشته هيچ نماز نخوانده ولى روزه ها را گرفته فقط چهار سال اخير

روزه هايش را بدون عذر خورده و مظالم عبادهم در گردن دارد و از ما ترك او مبلغ
هفتصد

تومان در ايام ثالثه او رج كرده در اين صورت در بقيه ما ترك متوفى كه در پيش
پسرش

زيد موجود است نسبت به نمازهاى نخوانده و روزه هاى نگرفته و مظالم عباد چه
تكليفى دارد و نسبت به مخارج ايام ثالثه كه مصرف نموده چكار كند.

ج - در فرض سؤال قضاى نماز و روزه پدر بر عهده پسر بزرگ است كه
بايد خودش بجا آورد و يا اجير بگيرد كه قضاى آنها را بجا آورد و اما كفاره روزه

كه
بدون عذر افطار نموده و هم چنين مظالم عباد و ساير ديون مالى از اصل تركه ميت

خارج مىشود و اگر وصيتى نكرده باشد بقيه اموال او بين ورثه تقسيم مىشود
و برداشتن پولى كه براى مجلس ترحيم صرف شده از تركه، موكول به اذن ورثه

است.
س ٨٨٦ - شخصى وصيت كرده يك مبلغ معينى را به زيد بدهند ولى متصدى
به وصيت عمل نمىكند آيا خود زيد مىتواند آن مقدارى كه اختصاص به او داده

خودش
از آن مال بردارد يا نه.

ج - در صورت صحت وصيت و عدم اقدام وصى موصى له مىتواند با اذن
حاكم شرع مال الوصايه را اخذ نمايد.
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س ٨٨٧ - زيد وصيت كرده كه چند قطعه زمين كه دارم بفروشيد و براى من
در خيرات و مبرات مصرف كنيد و چون بعضى از قطعات محصول دارد و موصى

هم معلوم نكرده آيا محصول هم داخل در وصيت است يا نه.
ج - در صورت تحقق وصيت با فرض آن كه ذكر محصول نشده، محصول

داخل نيست.
س ٨٨٨ - كسى وصيت مىكند كه مبلغ پنج هزار تومان از ثلث او به دخترش

جهت جهيزيه او بدهند اگر اين دختر در زمان حيات پدر به خانه شوهر رفته باشد
بعد از مرگ پدر وصيت بنحو فوق قابل اجرا است يا نه به عبارت ديگر بايد پنج

هزار
تومان را به دختر داد يا نه و اگر بنابر اين باشد كه مبلغ پنج هزار تومان داده نشود و

دختر مدعيه باشد كه در حيات پدر جهيزيه را از حقوق خود كه فرهنگى است
تهيه كرده آيا بايد اثبات كند يا ادعا كافى است و بايد طرف خالف آن را ثابت
كند باالخره اثبات با كدام يك از طرفين است با دختر است كه اثبات كند خود
جهيزيه را تهيه كرده يا با طرف كه ثابت كند پدرش جهيزيه را به او داده است.

ج - در فرض مسأله اگر ورثه اقرار دارند كه اگر پدرش مبلغ مزبور را
نداده باشد بر حسب وصيت بايد از تركه داده شود و نزاع در پرداخت پدر و عدم

پرداخت آن باشد دختر منكر و آنها مدعى هستند و اگر نزاع در تعميم وصيت
و عدم آن باشد ممكن است نحو ديگر شود و در هر حال چون نزاع موضوعى است

محتاج به مرافعه شرعيه است حاكم شرع وظيفه هر يك را تعيين مىكند.
س ٨٨٩ - شخصى در حال حيات دارائى خود را به ورثه خود بذل كرد و پس از
بذل چون احتمال استطاعت درباره خود مىداد بنحو خواهش از ورثه تقاضاى حج

كرد پس از فوت او وصى او كه از جمله ورثه است تشخيص داد كه استطاعت
موصى در

حال حيات محرز بوده آيا اگر ورثه حج ميقاتى براى موصى بگيرند ذمه موصى
و ورثه برى مىشود يا خير، ضمنا مقدارى مال از موصى در اختيار وصى بوده است

كه بايد در امور خيريه مصرف شود آيا فعال هم همان مال با نظر وصى بايد در امور

(٣١٢)



خيريه صرف شود يا نه و وصى از همان مال الوصايه مىتواند براى پدر خود حج
بگيرد يا نمىتواند.

ج - اگر وصيت به حج نكرده است استنابه حج ميقاتى كفايت مىكند و در
صورتى كه وصيت كرده كه ثلث او صرف امور خيريه شود صرف آن در استيجار

حج
مانعى ندارد.

س ٨٩٠ - شخصى وصيت كرد كه ثلث تمام امالك از اراضى و غيره را
خرج او كنند و تعيين مصرف ننموده و پس از فوت او وصى به آن وصيت عمل

نكرده و امالك را فروخته و مشتريان چون مىدانند كه ثلث آن امالك را به مصرف
نرساندهاند مىخواهند هر يك قسمتى را كه خريدهاند ثلث آن را بپردازند تا تصرف

در آنها جائز باشد آيا مىتوانند به هر مصرف خيرى برسانند يا خير.
ج - اگر متعارف محل صرف نمودن اين گونه مال الوصايه در موارد معلومى
است كه محتمل باشد آن موارد منظور موصى بوده با اذن حاكم شرع در آن
موارد صرف نمايند و اال در هر امر خيرى با اذن حاكم شرع مصرف كنند.

س ٨٩١ - آيا در وصيت لفظ خاصى معتبر است يا نه.
ج - لفظ خاص الزم نيست و كفايت مىكند هر كالمى كه داللت بر وصيت

كند و به هر لغتى كه باشد.
س ٨٩٢ - چند جمله از وصيتنامه كه فتوكپى آن تقديم مىشود عبارت است

از اين كه (يك قطعه بيشه دارم درخت آن را به مسجد خرج نموده و علفش را اوالد
خودم

بردارند كه عبارت از پسران مىباشند چونكه زحمت جنگل را عهده دارند و اگر
از درخت ها براى خود خرج كنند مباح است) ما نمىفهميم كه آيا مراد از بيشه،

زمين
و درختهاى آن هر دومى باشد و يا فقط مراد موصى درختهاى آن بوده كه تا بعد از

قطع
درختها، زمين جزء تركه باشد و فعال درختهاى بيشه را قطع و صرف در مسجدى

كه در
وسط همان زمين بيشه ساخته شده نمودهاند و اكنون اوالد ذكور زمين بيشه را بين

خود
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تقسيم و براى خودشان ساختمان درست كردهاند و يكى هم حق خودش را فروخته
است و به وراث ديگر چيزى داده نشده منظور اين است كه آيا زمين بيشه مال

مسجد
است و يا فقط درختهاى آن مال مسجد است همچنين در صورتى كه زمين بيشه

جزء
تركه باشد اوالد ذكور مىتوانند وراث ديگر را بى بهره كنند يا نه وهكذا آن

كس كه فروخته تكليفش چيست؟
ج - فتوكپى وصيتنامه مالحظه شد ظاهر جمله، وصيت به صرف درخت

بيشه در مصارف مسجد است كه بعد از قطع درخت و صرف آن موضوع وصيت
منتفى مىشود و ورثه مىتوانند زمين را در بين خود تقسيم نمايند و زمين مزبور مانند

ساير ما ترك است و متعلق به تمام ورثه است و اختصاص به اوالد ذكور ندارد و اما
قطعه زمين فروخته شده نسبت به سهم اوالد غير ذكور معامله فضولى است و موقوف

بر اجازه ساير ورثه مىباشد.
س ٨٩٣ - آيا الزم است عين مورد وصيت در حال وصيت موجود باشد

يا الزم نيست.
ج - اگر بعد هم موجود شود كافى است بنابر اين وصيت به بچهاى كه

حيوان بعدا به او حامل مىشود يا ميوهاى كه بعدا از درخت به وجود مىآيد
صحيح است.

س ٨٩٤ - شخصى وصيت نموده كه مبلغ ده هزار تومان جهت من در حج
بلدى وصوم وصلوة و ساير خيرات و مبرات صرف نمائيد و قبل از اين كه مبلغ

مذكور
از اصل تركه تعيين گردد وصى مبلغ يك هزار وپانصد تومان در راه موصى خرج

كرده
و بر اثر زلزله قسمتى از امالك از بين رفته و چون عمده اموال امالك است و قيمت

آن
ممكن است بيشتر از مبلغ مذكور باشد و ممكن است كمتر باشد و بر فرض كمتر

بودن
براى ورثه ممكن است چيزى نماند در اين صورت تكليف چيست.

ج - در فرض مسأله ظاهرا الزم است وصى تمام ده هزار تومان را به مصرف
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وصيت برساند و ضرر زلزله به وصيت وارد نمىشود بالخصوص اگر بعد از زلزله
باز هم ده هزار تومان زائد بر ثلث مال نباشد و يا به واسطه تأخير در عمل به وصيت
تقصير شده باشد كه در اين صورت تقصير كننده ضامن است هر چند تمام مال تلف

شده باشد.
س ٨٩٥ - شخصى در حال حيات خود قدرى از ما يملك خود را به صلح

واگذار به زوجه خود نموده و ما بقى امالك خود را وصيت نموده كه به مصارف
معينى

برسانند از قبيل نماز و روزه و خمس و سهم امام و مظالم عباد و عزادارى حضرت
سيد الشهداء عليه السالم در اين صورت ورثه هيچ گونه حقى نسبت به امور مزبوره و

آنچه
به زوجه بخشيده است دارند يا مىتوانند وصيت را قبول ننمايند.

ج - آنچه را بنحو منجز به زوجه يا به ديگرى به صلح و غيره منتقل نموده وراث
حقى به آن ندارند و آنچه را وصيت نموده در ثلث ما ترك حين الموت نافذ و در

زائد
بر آن محتاج به امضاء ورثه است و اگر نزاع موضوعى در بين باشد محتاج به مرافعه

شرعيه است.
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(مسائل نذر)
(در تحقق نذر صيغه مخصوص الزم است)

س ٨٩٦ - كاسبى نذر مىكند صدى پنج از عوائد و استفاده كسبى او مال
حضرت عباس عليه السالم باشد مثال به اين لفظ نذر كرده كه يا ابا الفضل العباس

عليه السالم اگر
من از اين كسب استفاده كنم صدى پنج از اين در آمد مال جناب شما باشد گاهى
در نظر مىگيرد كه از سهم آن حضرت مس بخرد يا صرف برق كند يا پارچه سياه
جهت سينه زنهاى هيئت ابو الفضلى خريدارى و يا اطعام نمايد و امثال ذلك لكن

صيغه
مخصوصى را كه در نذر شرط است (لله على كذا) تلفظ ننموده آيا ملزم است

به اين نذر عمل نمايد يا نه و اگر به آن صيغه مخصوصه تلفظ مىكرد مىتوانست در
مطلق

امور خيريه مصرف نمايد يا بايد در همان مصرفى كه در نظر داشته صرف كند.
ج - در فرض مذكور وفاء به نذر واجب نيست و اگر ناذر بخواهد در هر

راه خيرى آن را به قصد اهداء ثواب آن به حضرت ابى الفضل العباس عليه السالم
صرف

نمايد خوب است و در نذر صحيح غير از آنچه در نظر گرفته خالف احتياط است
س ٨٩٧ - گاهى وجهى را به سيد مىدهند بعنوان اين كه اين وجه نذر سيد است

آيا الزم است سيد سؤال كند از كيفيت نذر ناذر تا اين كه بفهمد نذر شرعى و
واجب

الوفاء بوده يا نه و در صورتى كه مىدانست يا بعد برايش معلوم شد كه از نذرهائى كه
به صيغه خواندن واجب العمل شده باشد نبوده مىتواند آن پول را بگيرد يا نه؟

ج - مىتواند بگيرد هر چند واجب الوفاء نباشد.
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س ٨٩٨ - نذرهائى كه از جهت صيغه تمام نيست مثال در بعضى از آنها صيغه
غلط خوانده شده و يا اين كه نذر را در دل نيت كرده و يا صيغه را به كنايه خوانده

عمل كردن به آنها الزم است يا نه.
ج - در صورتى كه صيغه صحيح تمام كه ظهور داشته باشد نخواندهاند نذر

منعقد نمىشود و عمل به آن الزم نيست.
س ٨٩٩ - شخصى يك تخته قاليچه نذر امام زاده كرده كه حرم امام زاده را

فرش كنند حال متذكر شده كه يك دسته مردمان ال ابالى ترياكى بنام خدام و متولى
در امام زاده هستند و منتظرند كه كسى نذرى براى امام زاده بياورد بال فاصله ببرند

جهت مخارج ترياك و غيره به فروش برسانند وتوليت آنان هم معلوم نيست فعال
تكليف چيست.

ج - در صورتى كه صيغه شرعى صحيح نخوانده اختيار با خود صاحب
فرش است و اگر صيغه شرعى صحيح خوانده بايد عمل به نذر خود كند.

(مخالفت عمدى نذر موجب كفاره است)
س ٩٠٠ - شخصى سوره معينهاى نذر كرده كه در نماز معينى بخواند و

عمدا آن سوره را ترك كرد آيا كفاره بر او الزم است يا نه.
ج - در صورتى كه نذر صحيح نموده باشد كفاره بر او الزم است.

س ٩٠١ - شخصى نذر كرده كه اگر خانه دار شد در شب عاشورا شامى
به خدمه تكيه و مسجد بدهد چند سال به نذرش عمل كرده ولى بواسطه سوء رفتار

خدمه پنجاه سال است ترك نموده يك كفاره بايد بدهد يا پنجاه كفاره.
ج - اگر هر يك از شبها را بالخصوص تحت نذر قرار داده پنجاه كفاره الزم

است و اال يك كفاره و در صورت شك در كيفيت، زائد بر يك كفاره واجب
نيست.

س ٩٠٢ - شخصى نذر كرده كه چهار روز از آخر ماه شعبان را روزه بگيرد
چهار روز هم قضاء ماه مبارك رمضان در ذمه دارد هيچ التفاتى به آن نداشته تا اين كه
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چهار روز باقيمانده به ماه مبارك رمضان متذكر شده در اين صورت آيا قضاء ماه
مبارك

رمضان مقدم است يا نذر معين.
ج - در فرض مسأله قضاء ماه مبارك رمضان را بجا آورد و ترك عمل به نذر

چون عمدى نبوده كفاره ندارد لكن احوط قضاء آنست بعد از ماه مبارك.
س ٩٠٣ - تأخير در اداى نذر در صورت فراموشى يا عمد چه صورت دارد

ج - در صورتى كه نذر مشروع در وقت معينى باشد و عمدا در وقت آن را انجام
ندهد بايد يك بنده آزاد كند يا شصت مسكين را اطعام كند يا دو ماه پى در پى روزه

بگيرد و احتياطا در وقت ديگرى آن را انجام دهد و اگر از روى فراموشى باشد
احتياطا در وقت ديگر آن را انجام دهد و چيزى بر او نيست و كفاره ندارد.

(اگر عمل به نذر رجحان نداشته باشد)
س ٩٠٤ - در خصوص نذرهائى كه از زمان قديم موردش از قبيل آش پختن

و غيره است و فعال اين نوع مخارج جز اسراف و بى احترامى فائده ديگرى ندارد
آيا مىشود اينها را به صورت بهترى در آورد يا نه.

ج - چنانچه عمل به نذر بر طبق گذشته فعال رجحان ندارد الزامى به عمل به آن
نيست و تبديل به احسن اشكالى ندارد.

س ٩٠٥ - شخصى نذر نموده كه اگر موفق بفالن مطلب شدم مثال فالن مبلغ
به فقير بدهم و موفق شد و در ضمن طلبكار هم پيدا كرده فعال تكليف او چيست.

ج - اگر نذر صحيح و شرعى نموده با تمكن واجب است مبلغ مزبور را
بپردازد و با عدم تمكن معذور است ودين مقدم بر نذر است و احتياطا هر وقت

متمكن
شد تدارك نمايد.

س ٩٠٦ - در اين زمان با اين همه وسايل برق اگر كسى شمع براى امام زاده
نذر كند آيا نذر

آيا نذر او منعقد مىشود يا نه و اگر بجا نياورد حنث نذر نموده بايد كفاره دهد يا نه.
ج - چون بعض صور اين عمل معنون ببعض عناوين راجحه مىشود احتياط

آنست كه مطلقا به نذر مذكور وفاء نمايد البته در صورتى كه نذر صحيح كرده
باشد.

(٣١٩)



(تبديل عين منذوره)
س ٩٠٧ - گوسفندى كه براى قربانى حضرت اسماعيل عليه السالم اسم برده شده

الغر است و قابل استفاده نمىباشد اگر حاال آن را بفروشند و بجاى آن گوسفند
ديگرى

براى سال ديگر تعيين كنند چه صورت دارد و اگر مخارجى به آن حيوان بدهند
تا فربه شود آيا مىشود بعد از كشتن از گوشت قربانى بابت مخارج برداشت يا نه.

ج - در صورتى كه نذر صحيح با صيغه شرعى عربى يا فارسى واقع شده باشد
واجب است عين همان گوسفند را قربانى كنند و گوسفند ديگر مجزى نيست

و بر فرض تحمل مخارج نمىتوانند از گوشت جبران كنند.
س ٩٠٨ - شخصى گوسفندى را براى قربانى نذر كرده و خود شخص

بدون وصيت فوت نموده و داراى دو نفر صغير است مادر صغير چون احتياج داشته
گوسفند را فروخته و در احتياجات صغير به مصرف رسانيده آيا جائز بوده يا نه و

اگر
جائز نبوده مىتواند بجاى گوسفند فروخته شده گوسفند ديگر معين نمايد يا نه.

ج - اگر نذر صحيح با صيغه شرعيه بوده مادر صغيرها از ملك خودش به
ارزش آن گوسفند، گوسفند ديگرى بخرد و به مصرف نذر شوهر برساند و اگر عين

گوسفند باقى باشد خود آن را پس بگيرد و به مصرف نذر برساند.
س ٩٠٩ - شخصى عينى را نذر مطلق در راه حضرت عباس عليه السالم كرده آيا

مىشود قيمت آن چيزى را كه نذر كرده به سيد داد يا اين كه گوسفندى نذر حضرت
عباس (ع) كرده، مىشود به سيد بدهد يا نه.

ج - اگر نذر صحيح كردهاند بايد آنچه نذر كرده بدهد و قيمت آن كافى
نيست بلى مىتواند آن را به سيد بدهد و بعد از او بخرد.

س ٩١٠ - برنجى كه نذر مىكنند در دهه عاشوراء اطعام كنند هر گاه خشكش
را به فقراء بدهند قبول است يا نه.

ج - در صورتى كه نذر صحيح كرده و صيغه عربى يا فارسى خوانده باشد
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همان نحو كه نذر كرده معمول دارد.
س ٩١١ - شخصى نذر نموده يك قطعه زيلو براى فالن مسجد بدهد اگر

بجاى زيلو يك قالى بدهد به نذر خود وفا نموده يا نه و نيز اگر كسى بزغاله نذر كند
و بجاى آن بره بكشد وفاء به نذر نموده يا نه.

ج - اگر نذر صحيح شرعى باشد بايد آن را كه نذر كرده بدهد و همان را
كه نذر كرده بكشد.

(تغيير مصرف در نذر)
س ٩١٢ - مبلغى پول نذر امام زادهاى شده ولى هر چه گرفته شود براى

آن امام زاده فائده ندارد چون درب آن هميشه بسته است آيا اجازه مىفرمائيد
اين پول را چيزى براى هيئت بخريم يا نه.

ج - با فرض اين كه بنحو صحيح نذر كرده براى امام زاده، بايد به مصرف آن
برسانند و از جمله مصارف اجرت خادم است كه در را باز كند و امام زاده را

معمور
نگاه دارد.

س ٩١٣ - كسى كه چندين سال است نذرى نموده آيا حق دارد آن نذر
را تغيير دهد يا نه مثال در رفسنجان رسم است هر سال يك مقدار گندم با يك

گوسفند
بعضى افراد نذر مىنمايند كه گندم و گوسفند راحليم كنند و به مردم بدهند و مى

گويند
حليم را نذر حضرت ابى الفضل العباس عليه السالم نموده ايم آيا حق دارند با پول اين

گندم و گوسفند هر ساله مجلس روضه خوانى به پا نمايند يا نه.
ج - در صورتى كه صيغه نذر بنحو شرعى خوانده باشد تغيير جايز نيست

و لكن غالب مردم صيغه شرعى نمىخوانند و لذا نذر منعقد نمىشود بنابر اين مختار
است در تغيير يا ترك عمل به آن.

س ٩١٤ - شخصى فرش يا چيز ديگرى را براى مسجد نذر مىكند سپس
آن چيز را به مسجد مىبرد و مورد استفاده قرار مىگيرد و كسى را هم متولى قرار

نداده
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آيا اين عمل وقف است يا نه و آيا شخص ناذر حق تصرف و تغيير در آن چيز را دارد
يا نه.

ج - شيئ مذكور ملك مسجد مىشود و وقف نيست و شخص ناذر پس از وفاء
به نذر حقى به آن ندارد و نمىتواند تغييرى در آن بدهد و چون در نذر معين نكرده

كه
امر آن با شخص معين باشد حاكم شرع از باب حسبه واليت بر آن دارد.

س ٩١٥ - افرادى در دهه محرم اشيائى را نذر حضرت ابا عبد الله الحسين
عليه السالم نموده از قبيل قند وشكر و چاى و آرد براى دور ديك و غيره و منذورا تو

را تحويل
امين مسجد و يا حسينيه دادهاند در صورتى كه از مصارف روضه خوانى در مورد

خودش
زياد بيايد و اگر بخواهند خود عين را براى عاشورا نگهدارند فاسد مىشود و يا

از بين مىرود آيا مىتوانند آن اشياء را به مستحق شرعى بدهند و يا فروخته وجه آن را
صرف ما يحتاج حسينيه نمايند و يا اعيان را در غير اوقات معلومه در ساير روضه

خوانىها
صرف نمايند و يا وجه آن را نگهداشته باز در سال آينده مثل همان اشياء را جهت

مصرف خريدارى نمايند نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.
ج - اگر اشياء مذكوره را براى آن مىدهند كه در دهه محرم صرف شود و از

قرائن معلوم باشد كه مقيد به صرف آن در خصوص محرم سال جارى نيست عين
مازاد را اگر ممكن است نگاهدارند و اال بفروشند و قيمت آن را سال ديگر در دهه

محرم به مصرف برسانند و اگر نظر مخصوص به دهه محرم سال جارى داشتهاند بايد
از دهندگان آن براى صرف در محل ديگر اذن بگيريد.

س ٩١٦ - شخصى نذر شرعى نموده كه نصف منافع يك رأس گاو معين
مال خود را همه ساله در ماه صفر در خانه خود يا در تكيه تعزيه صرف عزادارى

حضرت عباس عليه السالم نمايد و بعد از او اوالد ذكورش بنحو مذكور صرف نمايند
آيا مىتوانند منافع آن را در غير ماه صفر به مبلغين كه ترويج دين مىنمايند و يا در

عزا خانه و تكيهاى كه در نذر خود معين نموده صرف نمايد و ديگر آن كه ظروف
و اشيائى كه براى عزادارى حضرت عباس عليه السالم از اين منافع خريده آيا

مىتواند در مجالس عروسى و امثال آن مورد استفاده قرار بدهد يا نه.

(٣٢٢)



ج - با فرض آن كه نذر شرعى نموده در غير مورد و در غير زمانى كه نذر
كرده نمىتواند مصرف كند و اشيائى كه از منافع منذور براى عزادارى خريده

شده جايز نيست در غير عزادارى از آنها استفاده شود.
(نذر زن بدون اجازه شوهر و نهى والدين از متعلق نذر)

س ٩١٧ - چنانچه زن در غياب شوهر و يا با عدم اطالع و يا با عدم رضايت
او نذر كند در صورتى كه مال منذور از شوهر باشد و يا مشترك و يا از مال مختص

به زن از قبيل ارث و يا اجرت كارى كه از شوهر مىگيرد چه صورت دارد.
ج - نذر زوجه بدون اذن شوهر صحيح نيست هر چند در مال خودش باشد

(نهى والدين از متعلق نذر)
س ٩١٨ - هر گاه پدر يا مادر فرزند را از عمل به نذر نهى كنند چه صورت دارد

ج - پدر و مادر نمىتوانند فرزند را از نذر نمودن يا از عمل منذور از
آن جهت كه متعلق نذر شده نهى كنند بلى مىتوانند از نفس عملى كه مورد تعلق

نذر شده نهى نمايند يعنى در موردى كه مثال فرزند نذر كرده روزه بگيرد اگر پدر
يا مادر به فرزند بگويد به اين نذر عمل نكن منحل نمىشود و اگر بگويند روزه

نگير منحل مىشود.
(مسائل متفرقه نذر)

س ٩١٩ - نذرهائى كه بنام هيئت روضه خوانى حضرت ابو الفضل العباس
عليه السالم مىدهند مىشود در تعمير مسجد خرج كرد يا نه.

ج - اگر صاحبان آنها مصرف خاصى را معين نكرده باشند و اجازه صرف
در مطلق خيرات داده باشند جايز است صرف در تعمير مسجد نمايند تا ثواب

آن هديه آن جناب باشد.
س ٩٢٠ - زنى مدت چهار سال است مبتال به مرض جنون شده بطورى كه عمليات
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او بر خالف عقل است شوهرش قصد دارد يك جفت قاليچه از مال آن زن وقف
بر مسجد نمايد به نيت آن كه خداوند شفا به او مرحمت فرمايد آيا شرعا مىتواند يا

نه.
ج - با فرض آن كه مجنونه است نذر خودش صحيح نيست و نذر غيرهم

در مال مجنونه صحيح نيست هر چند ولى شرعى باشد.
س ٩٢١ - شخصى يك گوسفند ماده را نذر حضرت ابو الفضل العباس عليه السالم

كرده آيا نذر مادر شامل بره هاى آن هم مىشود يا نه و در صورت اطالق آيا نذر
آيا نذر

حضرت ابى الفضل عليه السالم را مىتواند به سادات بدهد يا نه.
ج - اگر نذر نتيجه كرده باشد مثل اين كه نذر كند كه گوسفند ملك حضرت

ابى الفضل عليه السالم باشد نتاج آن نيز تابع گوسفند است و اگر نذر فعل
باشد به اين كه نذر كرده اين گوسفند را در راه حضرت ابى الفضل عليه السالم بدهد

در صورتى كه موقع نذر غير از خود گوسفند چيزى ذكر نكرده نتاج خارج است
و اگر مصرف نذر مطلق باشد دادن به سادات نيز جايز است.

س ٩٢٢ - شخصى نذر كرده كه انگشتر طالئى مثال به زن سيدهاى بدهد
قبل از اداء نذر، آن سيده فوت كرده ولى چند فرزند دارد كه يكى از آنها صغير
است و داراى شوهر هم بوده كه پدر بچهها باشد تكليف نذر كننده چيست آيا

بايد عين منذوره را به وارث آن زن سيده بدهد يا نه.
ج - اگر نذر كرده كه مالى را به او بدهد و پيش از اداء، كسى كه براى او

نذر كرده فوت نموده باشد وجوب اداء به ورثه او معلوم نيست لكن احوط است
و اگر نذر كرده كه چيز معينى مال او باشد اقوى آنست كه به فوت منذور لها به

ورثه
او منتقل مىشود.

س ٩٢٣ - شخصى گاوى داشته نذر نموده كه آنچه گوساله از اين گاو
به عمل آيد هر چه نر باشد ذبح نمايد و گوشت آن را بين فقراء تقسيم نمايد و

ثوابش
براى حضرت ابو الفضل العباس عليه السالم و هر چه ماده باشد نگاهدارى نمايد تا

زياد
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شود اكنون مدت چندين سال است كه نذر كننده فوت كرده، دخترى از او باقيمانده
و داراى دو دختر صغيره مىباشد كه پدرشان فوت كرده است و وضع مالى آنها

خوب نيست و با گرفتن قرض از اشخاص دخترها را اداره مىكند و قدرت نگهدارى
گاوهاى مذكور را ندارد اكنون بوسيله شخصى ديگر گاوها نگهدارى مىشود

و احتمال خطر گم شدن و مردن دارند در اين صورت اجازه مىفرمائيد گاوهاى
مذكور را به فروش برساند و فعال بهاى آنها را جهت خود، قرض بردارد كه در

هر ماه مقدارى از بدهى خودش را بپردازد يا نه.
ج - در فرض مسأله كه پدر نذر كرده تا زمانى كه زنده بوده عمل به نذر بر او

واجب بوده و بعد از فوت گاوها مال وارث مىشود و ادامه عمل او بر وارث
واجب نيست بلى گاوهاى نر كه در حال زنده بودن ناذر بر او واجب بوده كه

بكشد
و به فقراء تقسيم كند اگر نكشته واجب است بعد از موت آنها را بكشند و به فقراء

تقسيم نمايند ولى آنچه بعد از موت پدر پيدا شده مال خود وراث است و وارث
مىتواند هرگونه تصرف در آن بنمايد.

س ٩٢٤ - شخصى در زمان حيات خودش نصف يك قطعه باغ انگور و مشجر
متصرفى رعيتى خود را نذر نموده كه همه ساله محصول آن را به مصرف روضه

خوانى برساند حاليه وارث مىخواهد باغ را بفروشد چونكه عائدى ندارد كه
مخارج كار را بدهد و مازادش را به مصرف روضه خوانى برساند لذا ميخواهد قيمت

باغ را به مصرف برساند آيا مىتواند بفروشد يا نه.
ج - در فرض سؤال كه نذر فعل نموده بعد از فوت بر وارث الزم نيست

عمل به نذر مگر آن كه وصيت نموده باشد به عمل به نذر مذكور كه در اين صورت
الزم است

بر طبق وصيت عمل نمايد اگر زائد بر ثلث نباشد و يا در صورتى كه زائد بر ثلث
باشد ورثه امضا نموده باشند و با فرض وصيت و لزوم عمل جايز نيست عين را

بفروشند بلكه منفعت آن را هر مقدار ممكن است به مصرف روضه خوانى برسانند
و چنانچه به هيچ نحو ممكن نيست موضوع وصيت منتفى است و عين متعلق به ورثه

(٣٢٥)



است و مىتوانند براى خود بفروشند.
س ٩٢٥ - چه مىفرمائيد در باره شخصى كه نذرى كرده ولى نمىداند نذر كرده
چه كارى انجام بدهد مثال نمىداند نذر كرده كه روزه بگيرد يا نماز بخواند و نيز

نمىداند نذر كرده در جاى مخصوصى آن عمل را انجام بدهد يا هر جا.
ج - اگر شك كند كه كدام بوده هر دو را بجا آورد و احتياطا در همان جاى

مخصوص انجام دهد و اگر در نذر صيغه شرعى نخوانده ملزم به وفاء نذر نيست.
س ٩٢٦ - زيد نذر كرده كه همه روزه زيارت عاشورا بخواند آيا اين

نذر منصرف مىشود به زيارت عاشورا با صد لعن و صد سالم يا همان متن زيارت
عاشورا را بخواند كافى است.

ج - ظاهر آن است كه كه بالعن و سالم باشد مگر آن كه در نظر ناذر متن بدون
صد لعن و سالم باشد.

س ٩٢٧ - اگر كسى براى مسجدى نذر كرده باشد كه هر گاه پولى داشتم
مثال مسجد را سفيد كنم و قبل از شروع آن شخص شخص ديگرى آمد و مسجد
را سفيد كرد آيا مىشود آن پول را به مصرف ديگرى در همان مسجد جهت زيلو

و غيره برساند يا خير.
ج - در فرض مذكور موضوع نذر منتفى شده چيزى بر او واجب نيست

و اگر بخواهد تبرعا مبلغى را كه نذر كرده صرف زيلو و جهات ديگر مسجد نمايد
مختار و مأجور است.

س ٩٢٨ - شخصى يك رأس گاو با عوائد آن و به همين ترتيب نتاجش جهت
باب الحوائج حضرت عباس (ع) نذر نموده كه در عزادارى او مصرف شود ولى

ناذر فوت نموده و متولى هم تعيين ننموده مستدعى است بفرمائيد آيا اين نذر
صحيح است يا خير و بر فرض صحت دستور مصرف آن را مرقوم فرمائيد.

ج - در فرض مسأله چنانچه به نحو نذر نتيجه بوده نتاج هم تابع مادر و صحيح
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است ولى اگر بنحو نذر فعل بوده انعقاد نذر در نتاج بعد از موت، مورد اشكال
است لكن اگر وصيت كرده به عمل به آن، و ربح گاو و نتائج آن در حال موت از

ثلث
كمتر باشد ورثه بايد به وصيت عمل كنند.

س ٩٢٩ - نذور مطلقه امام عليه السالم و امام زادگان را مىشود به مطلق فقراء اگر
چه

مجاور يا زائر نباشند داد يا مخصوص به مجاورين و زائر است.
ج - در فرض سؤال مىتواند به مصرف روشنائى و فرش و تعمير بقعه امام

يا امام زاده و خدام آن و زوار فقير آن برساند.
س ٩٣٠ - نذر مطلق حضرت ابو الفضل و سيد الشهداء عليهما السالم را در عمران

حمام و مسجد مىشود مصرف كرد يا نه.
ج - بلى جايز است مگر آن كه مقصود ناذر مصرف خاصى باشد.

س ٩٣١ - كسى نذر كرده با زن سيده ازدواج كند آيا عمل به اين نذر واجب
مىشود يا خير.

ج - چنانچه زن سيدهاى حاضر باشد با او ازدواج نمايد عمل به نذر واجب است.
س ٩٣٢ - شخصى گوسفندى دارد نذر مىكند اگر اين گوسفند دو قلو بزايد يكى

از آنها را صدقه بدهد و يا در راه امام حسين (ع) بدهد و گوسفند دو قلو زائيد بعد
از آن يكى از آنها تلف شد به تلف سماوى و يا دزد برده است در اين صورت نسبت

به اين بره كه باقى است تكليف چيست.
ج - آن را بايد به مصرف نذر برساند.

س ٩٣٣ - شخصى نذر كرده كه در روز معينى اطعام كند فعال روغن گوسفند
برايش ممكن نيست با روغن نباتى مىتواند اداء نذر كند يا تأخير بيندازد تا وقتى كه

روغن حيوانى برايش ممكن شود.
ج - اگر قيد روغن گوسفند در نذر نشده مىتواند با روغن نباتى اطعام كند.

س ٩٣٤ - در زمانهاى بسيار دور يكى از نياكان ما نذر كرده كه خانواده اش
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نسال بعد نسل در ماه محرم وصفر لباس نو نپوشند در اين صورت آيا ما هم بايد
نسبت به اين موضوع مقيد باشيم يا نه و هم چنين پدرى نذر كرده مثال به فرزندش

لباس
سبز بپوشاند در اين صورت بر پسر الزم است كه تا آخر عمر رعايت آن را بنمايد يا

نه.
ج - در فرض مرقوم نذر گذشتگان موجب ثبوت وظيفه و تكليفى بر فرزندان
آنها نمىشود و خودشان مختارند و هم در مسأله دوم نذر پدر موجب وجوب

پوشيدن
لباس سبز بر فرزند نمىشود و او خودش مختار است.

س ٩٣٥ - اگر زنى نذر كند كه اگر با فالن مرد مثال ازدواج كند در هر پنجشنبه
روزه بگيرد و همان مرد هم نذر كرده كه اگر با همان زن ازدواج كرد در هر

پنجشنبه
با او نزديكى كند آيا بعد از ازدواج تكليف چيست و آيا تقدم نذر احدهما فائده

دارد يا نه.
ج - در فرض مسأله نذر زوج مقدم است هر چند متأخر واقع شده باشد.

س ٩٣٦ - شخصى نذر كرده كه مادام العمر نافله شب بخواند و اگر مانعى
پيش آمد مانند جنابت چنانچه به اختيار خودش باشد مثال با عيال هم بستر شود و يا

بيدار شود و نخواند سى روز روزه بگيرد و اگر مانع به اختيار خودش نباشد مثال
محتلم شود و يا خواب بماند جز قضاء آن چيزى بر آن شخص نباشد و پس از مدتى
فكر كرد كه خواندن نافله شب مستحب و امر زناشوئى هم مستحب است بنابر اين

امر زناشوئى انجام داده و نافله شب را ترك كرده و چندين مرتبه اين عمل را
انجام داده و در موقع نافله بيدار مىشده و ترك خواندن نافله مىكرده حال اگر

قصدش اين باشد كه قبل از نافله عمل زناشوئى انجام بدهد و بعد از غسل نافله
بخواند

چه صورت دارد و اگر امر زناشوئى را قبال انجام بدهد و براى غسل و نافله بيدار
نشود چه حكمى دارد.

ج - در فرض سؤال اگر خواندن نافله شب با غسل و يا با تيمم بدل از آن ممكن
بوده و نخوانده بايد منذور را انجام بدهد و اگر ممكن نبوده كفاره ندارد و جماع
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با زوجه اشكال ندارد و در صورتى كه وقت ضيق است و نمىتواند غسل كند تيمم
نمايد و نافله را بخواند.

س ٩٣٧ - آيا مادر مىتواند نذر فرزندش را به هم بزند و اگر كسى قسم
خورده كه دود نكشد و بعدا دود كشيد يك كفاره كافى است يا نه.

ج - ظاهر اين است كه نهى پدر و مادر از عمل به نذر اثرى ندارد و موجب انحالل
نذر نيست بلى اگر پدر و مادر نهى كنند از عمل به منذور مثل اين كه در نذر ترك

دود
بگويند ترك دود نكن (البته اگر دود كشيدن مضر نباشد) نذر ترك دود منحل مىشود

و در مسألة دوم يك كفاره كافى است.
س ٩٣٨ - چند رأس بره نذر حضرت أبا عبد الله الحسين سالم الله عليه شده

كه بعد از اين كه دو ساله شدند در روز عاشورا يا تاسوعا آنها را ذبح نموده و هيئت
عزادار آن را اطعام كنند آيا به اين گوسفندان خمس تعلق مىگيرد يا نه.

ج - اگر صيغه شرعيه خوانده و نذرش نذر نتيجه باشد به اين كه گفته باشد از
براى خدا است بر من كه اگر مريضم شفا يافت اين گوسفندها مثال صدقه براى

حضرت أبى عبد الله (ع) باشد و پيش از گذشتن سال بر مالكيت گوسفند مريض
شفا

يافت خمس ندارد و اال خمس دارد.
س ٩٣٩ - شخصى براى ترك عادتى مثل عادت به سيگار به اين نحو نذر كرده

كه اگر سيگار بكشد در ازاى هر سيگارى سى روز روزه بگيرد البته در حين نذر
متوجه نبوده و بعد از نذر متوجه شده كه در صورت تخلف، منذور قابل اتيان نيست

زيرا اگر مثال در روز پنج عدد سيگار كشيد بايد براى هر روزى صد و پنجاه روز
روزه بگيرد آيا چنين نذرى منعقد مىگردد يا نه.

ج - اگر صيغه شرعى خوانده بايد عمل به نذر نمايد تا عاجز شود آن وقت
تكليف ساقط است بلى اگر ترك سيگار مضر باشد نذر منعقد نمىشود.
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(عهد)
س ٩٤٠ - هر گاه كسى عهد كند كه مدت چهل روز متوالى نماز ظهر را

در وقت فضيلت آن بخواند اگر يك روز عذرى براى او پيش آمد كرد مثال جنب
شد و تا ساعت چهار بعد از ظهر نتوانست خود را به آب برساند در صورتى كه

مىداند
تا ساعت چهار دست رسى به آب ندارد آيا بايد تيمم كند يا نماز را تأخير بيندازد

بر خالف عهدى كه كرده و ديگر اينكه بفرمائيد انسان مىتواند چنين عهدى بكند يا
نه

ج - عهد مذكور اگر با صيغه شرعيه بوده صحيح است و آن يك روز كه
مقدور نبوده در تأخير نماز معذور است و اين در صورتى است كه چهل روز
مخصوص را عهد كرده باشد و اگر يك چهل روز عهد كرده احتياط الزم آن

است كه چهل روز ديگر به همين نحو بخواند.
س ٩٤١ - آيا در عهد هم مانند نذر صيغه الزم است يا خير و نيز متعلق عهد

مانند متعلق نذر الزم است رجحان داشته باشد يا نه.
ج - بلى در عهد هم صيغه الزم است و به مجرد نيت منعقد نمىشود ولى در متعلق
عهد رجحان الزم نيست و همين اندازه كه مرجوح نباشد كافى است پس اگر عهد
كند كه فعل مباحى را انجام دهد منعقد مىشود بلى اگر عهد كند عملى را كه ترك
آن ارجح است بجا آورد يا عهد كند ترك نمودن عملى را كه فعل آن ارجح است

منعقد نمىشود.
س ٩٤٢ - صيغه عهد را بيان فرمائيد.

ج - صيغه عهد اين است كه بگويد (عاهدت الله) يا بگويد (على عهد الله)
س ٩٤٣ - اگر زن بى اجازه شوهرش عهد كرد و تخلف عهدش را نموده

در اين صورت كفاره به آن زن واجب است يا نه و اگر مستحق پيدا نشد و به فقير
نرساند

مىتواند به عالم بپردازد و در صورت پرداخت چه اندازه كفاره بايد بدهد.
ج - در فرض مسأله چنانچه عهد مربوط به مال بوده ولو مال خودش عهد
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باطل است و اگر مربوط به مال نبوده مانند روزه و مانند آن و تخلف كرده كفاره
بر اين زن واجب است بنا بر احتياط الزم و كفاره آن، كفاره افطار عمدى روزه ماه

مبارك
رمضان است و به عالم غير مستحق نمىتوان داد

(قسم)
س ٩٤٤ - فرمودهاند متعلق قسم بايد رجحان داشته باشد يا ال اقل متساوى

الطرفين بوده باشد اگر كسى قسم بخورد و به زن خود بگويد اگر بفالن محل به
روى

با وجودى كه كار واجبى هم در آن محل ندارى تو را خواهم زد آيا اين گونه قسم
منعقد مىشود يا نه و بر فرض انعقاد چقدر بايد زن خود را بزند.

ج - در وقتى عمل به اين قسم الزم است كه رفتن به آن محل عمل منكر باشد
و ترك آن منكر موقوف به زدن و قسم هم به لفظ جالله باشد و در اين صورت

مىتواند
مقدارى بزند كه موجب ديه نشود.
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(مسائل صيد و ذباحه)
(چهار رگ بزرگ بايد بريده شود)

س ٩٤٥ - اگر سر حيوانى بعلتى از بيخ يعنى زير چانه از بدن جدا شود
و هنوز كه روح در بدن باقى است ذبح نمايد حالل است يا خير.

ج - حليت حيوان در فرض مرقوم كه سر حيوان از بدن جدا شده محل
اشكال است.

س ٩٤٦ - در بريدن سر حيوان بايد چهار رگ بزرگ گردن آن را نيز
ببرند و معموال از زير بر آمد گى گلو مىبرند لطفا بفرمائيد اگر چنانچه عمدا و يا

اشتباها از وسط بر آمد گى بريده شد چه صورت دارد.
ج - بايد بر آمد گى جزء سر واقع شود و بدون آن حليت ندارد و فرقى

بين عمد و سهو نيست.
س ٩٤٧ - خروسى را شخصى ذبح كرد و سر آن را از بدن جدا كرد پس

از جدا شدن مشاهده شد كه يكى از چهار رگ بريده نشده است بال فاصله همان
شخص مجددا حلقوم را بريد و پس از بريدن حلقوم خروس هنوز جان داشت و

دست
و پا مىزد آيا حالل است يا حرام.

ج - در فرض مسأله - كه سر خروس از بدن جدا شده حليت آن محل تأمل
است و احتياط الزم اجتناب از آن است.

س ٩٤٨ - قصاب حيوانى را ذبح نموده و بر آمدگى زير گلو افتاده روى

(٣٣٣)



بدن و حيوان هم هنوز جان دارد آيا مىشود برآمدگى را طرف سر قرار دهد
و دوباره از زير بر آمد گى ذبح كند يا خير.

ج - اگر سر حيوان از بدن جدا نشده تا جان دارد فورا چهار رگ را
قطع كند حالل است.

س ٩٤٩ - آيا در ذبح حيوان شرط است كه از جلو بريده شود يا اين كه اگر
ذابح كارد را پشت گردن حيوان بگذارد و به سرعت ذبح كند به نحوى كه اوداج

اربعه قبل از خروج روح قطع شود نيز صحيح است.
ج - شرط است كه از جلو ذبح شود و اگر حيوان را بنحو مذكور در

سؤال ذبح كنند حرام مىشود.
س ٩٥٠ - هر گاه گرگ گردن گوسفند را از طرف پشت قطع كند يا

به وسيله ديگرى بريده شود ولى چهار رگ باقى بماند سپس چهار رگ با رعايت
شرائط بريده شود ذبيحه حالل است يا خير.

ج - در فرض سؤال چنانچه پس از تمام شدن ذبح حيوان حركتى كه كاشف
از حيات او باشد بكند اگر چه مختصر باشد حالل است و اال ميته و حرام است.

(ذابح هنگام ذبح بايد نام خدا را ببرد)
س ٩٥١ - شخصى الل است و خدا را متوجه است و قصابى مىكند ذبيحه او

چه صورت دارد.
ج - اگر در حال ذبح تسميه را بگويد اگر چه به اشاره و حركت دادن زبان
باشد ذبح او حالل است و احوط و اولى آنست كه متصدى ذبح الل نباشد.
س ٩٥٢ - در بعض اما كن كه روزانه تعداد بسيارى مرغ ذبح مىكنند ديده

شده قصابى كه مىآيد براى كشتن دسته دسته مرغها را بدست او مىدهند و او هم
كاردى به حلقوم آنها مىكشد و مىافكند و تمام اين مرغها را به يك بسم الله سر مىبرد
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و به او اعتراض كردند او در جواب گفت فرصت نيست بفرمائيد اين نوع ذبح چه
صورت دارد.

ج - در كتب فقهيه آنچه فحص شده از فقهاء رضوان الله عليهم كسى متعرض
اين مسأله نشده است، تذكر دهيد كه تكرار ذكر بسم الله چون مختصر است منافى

با تعجيل نيست مع ذلك به نظر حقير اگر هر دسته را طورى پهلوى هم قرار دهد
كه بتواند يك مرتبه كارد به حلقوم آنها بكشد و با قصد براى هر دسته يك بسم الله

بگويد تا مقدارى كه به نظر عرف تسميه با ذبح صادق باشد ظاهرا بى اشكال است.
س ٩٥٣ - آيا در موقع سر بريدن حيوان گفتن الله اكبر به نيت ذبح كافى

است يا خير.
ج - بلى كفايت مىكند و ميزان صدق نام خدا بردن بر ذبيحه است مثل

اين كه بگويد بسم الله يا الله اكبر يا الحمد لله يا ال إله اال الله لكن احتياط واجب آن
است كه لفظ (الله) را مقرون كند به چيزى، بطورى كه كالم تامى بشود كه داللت
كند بر صفت كمال يا ثناء يا تمجيد خداوند متعال مانند مثالهائى كه ذكر شده پس

اگر به لفظ (الله) تنها اكتفا كند اشكال دارد و همين طور اگر بجاى (الله) ساير
اسماء

خداوند را بگويد مثال بگويد بسم الرحمن يا بسم الرحيم يا بسم الخالق و غير
اينها مورد اشكال است.

(مسائل متفرقه ذباحه)
س ٩٥٤ - هر گاه شخص در بالد اسالم پوستى پيدا كرد در حكم ميته است

يا نه.
ج - اگر اثرى از استعمال مسلم در آن باشد محكوم به طهارت است و احوط

اجتناب از آن است.
س ٩٥٥ - مرغى را ذبح كردند حلقوم آن بريده و به طرف سر واقع شد

ولى پوست روى آن قطع نشده و ذابح متوجه اين قسمت نبوده و هم چنين در ساير
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طيور اگر چنين اتفاقى بيفتد حالل است يا نه.
ج - با فرض اين كه با تيزى آهن اوداج اربعه بريده شده باشد بريدن پوست

الزم نيست.
س ٩٥٦ - آيا دانسته حيوان حالل گوشت آبستن را ذبح كردن جايز است

يا نه.
ج - خالف انصاف است.

س ٩٥٧ - اگر گوسفندى مشرف به تلف باشد آيا ذبح شرعى آن واجب
است فرارا من اتالف المال ووقوع االسراف يا نه.

ج - احتياط الزم آن است كه ذبح نمايند و تا ممكن است نگذارند تلف
بشود.

س ٩٥٨ - اگر گوسفند يا حيوانات حالل گوشت ديگر را با كارخانهها
و مكينهها كه اخيرا در بعضى بالد متعارف شده ذبح كنند چنانچه مسلمان متصدى

آن باشد و شرائط ذبح از قبله ونام خدا بردن همه موجود باشد و فقط يك مرتبه
نام خدا را ببرد و در آن واحد هزار گوسفند ذبح شود چه صورت دارد.

ج - كفايت يك مرتبه تسميه يعنى بسم الله بعيد نيست لكن تحقق سائر شرائط
صحت در اين مكينهها بر ما معلوم نيست.

س ٩٥٩ - اگر چنانچه شكم گوسفند حامل را بعد از آن كه بدستور شرعى
ذبح نمودند قبل از جان دادن پاره كنند كه بچه را زنده بيرون آورند از نظر شرعى

چه حكمى دارد آيا گوشت گوسفند حرام مىشود يا نه.
ج - در فرض مسأله گوشت گوسفند حرام نمىشود لكن احتياط در ترك اين

عمل است.
س ٩٦٠ - هر گاه شتر يا گاو و يا گوسفندى را نحر يا ذبح كردند هنوز

روح از بدن آنها بيرون نرفته آن حيوان را قطعه قطعه كنند چه صورت دارد.
ج - احوط آنست كه قبل از خروج روح گوشت حيوان را قطعه قطعه نكنند
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و سر آن را جدا نكنند و لكن در صورت مخالفت گوشت ذبيحه يا منحوره پاك
و حالل است.

س ٩٦١ - مرغ را سر بريدند و بعد افتاد ميان آب خفه شد حالل است يا حرام.
ج - حالل است.

س ٩٦٢ - مدتى است گوشتهاى منجمد از كشورهاى غير اسالمى به بازارهاى
مسلمين حمل و فروخته مىشود وحتى در مكه معظمه و مدينه منوره و نيز مرغهاى
ذبح شده از بلغارستان و ساير كشورهاى غير اسالمى در مكه و مدينه فراوان يافت

و به حجاج فروخته مىشود آيا بعنوان سوق مسلمين يا خريدن از دست مسلمان
مىتوانيم

آنها را حمل بر طهارت و تذكيه كنيم و معامله و خوردن آن جايز است يا علم
به تذكيه الزم است و طريق تحصيل علم چيست و از چه راه ممكن است و اين

مهرى كه
بعنوان ذبح شرعى به ذبيحه مىزنند كافى است يا خير.

ج - گوشتى كه معلوم باشد از بالد كفار است محكوم به نجاست است مگر
آن كه از دست مسلم گرفته شود با احتمال آن كه اين شخص مسلم احراز تذكيه
شرعى آن را نموده باشد و مهر و نوشته حجت نيست مگر يقين بصدق آن باشد.

س ٩٦٣ - شخصى مقلد زيد است كه او در ذبيحه يك شرط را كه عبارت
از جهيدن خون باشد معتبر مىداند و شخص ديگر مقلد عمرو است كه او در ذبيحه

دو شرط را كه عبارت از جهيدن خون و حركت كردن است الزم مىداند اگر
مقلد زيد حيوان را ذبح نموده با همان شرط واحد آيا مقلدين عمرو مىتوانند از

گوشت آن ذبيحه بخورند يا نه.
ج - در فرض مسأله اگر عمرو در اعتبار دو شرط احتياط مىكند مانعى

ندارد كه مقلدين او در اين مسأله رجوع به زيد نمايند با وجود شرائط تقليد در زيد
و اگر عمرو بنحو فتوى شرط مىداند كسانى كه در اين مسأله قبال از او تقليد نموده

و عمل كردهاند احوط عدم رجوع است و با عدم رجوع نمىتوانند از آن گوشت
بخورند و اگر تاكنون در اين مسئله چون مورد ابتالء نبوده از عمرو تقليد نكردهاند
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مىتوانند بنحو تبعيض در تقليد رجوع به زيد نمايند با تحقق شرائط تقليد در زيد.
س ٩٦٤ - حيوانى را خواباندهاند جهت ذبح و چاقو را كشيده و دو رگ

از چهار رگ را بريدهاند و در اثناء، حيوان سر كشى كرده و از جاى خود بلند شده
از ميان حياط به درون طويله رفته دوباره حيوان را گرفته و در همان طويله ذبح

كردهاند
در اين صورت گوشت اين حيوان پاك و حالل است يا نه و در چه صورتى حالل و

در چه
صورتى حرام است چون مقدارى بين ضربت اول وضربت دوم فاصله شده و در موقع

ضربت دوم حيوان زنده بوده است.
ج - در فرض سؤال كه بين قطع اوداج فاصله افتاده و عرفا دو عمل حساب

مىشود بنا بر احتياط واجب از گوشت آن حيوان اجتناب كنند.
س ٩٦٥ - اگر گرگ گوسفندى را پاره كرد و امعاء او بيرون ريخت و قبل از

مردن او را تزكيه كردند آيا اجزاء متصل به آن حالل است يا خير.
ج - با فرض بقاء روح و اوداج اربعه، قابل تذكيه است و بعد از تذكيه حالل

است.
س ٩٦٦ - اگر حيوان مجروح شود و مقدار زيادى از او خون برود و در

وقت تذكيه از او خون نيايد و يا كمتر از متعارف بيايد آيا گوشت آن حالل است
يا خير؟.

ج - اگر حركت كند يا خون به مقدار متعارف بيايد حالل است و در صورت
مفروضه اگر بعد از ذبح حركت كند هر چند خون كم باشد حالل است.

س ٩٦٧ - ذبيحه حائض و جنب و نفساء حالل است يا خير.
ج - حالل است.

س ٩٦٨ - آيا ذبح نمودن حيوان با فلزاتى از قبيل مس و برنج و نقره و غير
اينها جايز و موجب حليت حيوان است يا خير.

ج - در حال اختيار و تمكن از آهن ذبح با غير آهن جايز نيست و موجب
حليت نمىشود.
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س ٩٦٩ - هر گاه حيوان را ذبح كنند و در آن حال بچه در شكمش زنده
باشد و بعد از ذبح مادر، پيش از اين كه شكم مادر را پاره كنند بميرد لكن در پاره

كردن
شكم مادر بيشتر از مقدار متعارف تأخير شده آيا بچه حالل است يا حرام.

ج - در فرض سؤال بچه حرام است.
س ٩٧٠ - هر گاه از شكم حيوان تذكيه شده بچه مرده بيرون آيد در حالى كه
خلقتش هم تمام شده و پشم بيرون آورده آيا در حليت آن فرقى است بين اينكه

هنوز به آن روح دميده نشده باشد يا اين كه روح دميده شده و در شكم مادر مرده
باشد

ج - در فرض سؤال چنانچه روح دميده نشده و يا دميده شده لكن بعد از
تذكيه مادر در شكم او مرده حالل است ولى اگر روح دميده شده و قبل از تزكيه

مادر در شكم او به سبب ضربتى كه بر مادر وارد شده و يا به سبب مرض مرده باشد
حرام

است.
س ٩٧١ - بعض فقهاء فرمودهاند كه شرط است در حليت ذبيحه اين كه قبل

از ذبح حيات مستقره داشته باشد او ال بفرمائيد معنى حيات مستقره چيست و ثانيا آن
را

معتبر مىدانيد يا خير.
ج - فقهاء تفسير فرمودهاند استقرار مزبور را به اينكه حيوان مشرف بر موت

نباشد بطورى كه امثال آن حيوان ممكن نباشد يك روز يا نصف روز زنده بمانند
مانند حيوانى كه شكمش پاره شده و يا از بلندى افتاده و استخوانهايش شكسته يا

درنده
بعض اعضاء آن را كه حياتش بستگى به آن دارد خورده و نظير اينها لكن اقوى

به نظر حقير معتبر نبودن استقرار حيات به اين معنى است بلكه معتبر اصل حيات
است اگر چه خروج روحش نزديك باشد پس اگر حيوان همين مقدار حيات

داشته باشد و ذبح بر آن واقع شود حالل است و كشف مىشود: به اينكه حيوان پس
از تمام شدن ذبح حركتى اگر چه مختصر باشد بكند و يا به اندازه متعارف خون

بيرون بيايد.
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س ٩٧٢ - هر گاه حيوان پس از ذبح شرعى در آب بيفتد و بميرد حالل
است يا حرام.

ج - بعد از اين كه ذبح شرعى در حال حيات حيوان بر او واقع شد شرط
نيست كه خروج روحش به سبب همين ذبح باشد بنابر اين اگر پس از ذبح در آب
يا آتش بيفتد يا از بلندى سقوط كند يا امور ديگرى مانند اينها واقع شود و پس از

آن بميرد اقوى حليت آن است.
س ٩٧٣ - هر گاه حيوان بنحو شرعى تذكيه شود و پس از آن بچه از

شكمش زنده بيرون آيد و قبل از تذكيه بميرد آيا حالل است يا حرام با توجه به
اين كه به مقدار تذكيه وقت نبوده است.

ج - در فرض سؤال آن بچه ميته و حرام است.
س ٩٧٤ - آيا در موقع ذبح حيوانات به طرف قبله، الزم است حيوان به نحوه

خاصى مثال به پهلوى راست خوابانده شود يا خير.
ج - الزم نيست و فرق نمىكند كه ذبيحه را به پهلوى راست بخوابانند يا

به پهلوى چپ.
س ٩٧٥ - هر گاه گوشت حيوان حالل گوشت در بازار مسلمين از دست

مسلم گرفته شود آيا در حليت آن تفاوتى بين اين كه از شيعه بگيرد يا از اهل تسنن
هست يا نه با توجه به اينكه ممكن است بعض شروطى را كه شيعه در تذكيه حيوان

الزم مىدانند اهل تسنن الزم ندانند مثال ذبائح اهل كتاب را حالل بدانند يا قطع
حلقوم تنها را كافى بدانند.

ج - در فرض سؤال تفاوتى بين شيعه و اهل سنت نيست و مأخوذ از يد مسلم
حالل است لكن به شرط اين كه آخذ احتمال بدهد كه در آنچه مىگيرد شرائط ذبح

مطابق مذهب شيعه رعايت شده اگر چه مأخوذ منه رعايت آن را الزم نمىدانسته
است
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(مسائل متفرقه صيد)
س ٩٧٦ - حيوانى كه بوسيله تفنگ شكار مىشود گاهى ساچمه و يا گلوله

در جوف حيوان مىماند و اطراف آن مانند گوشت جويده شده مىشود آيا پس از
ذبح شرعى آن ساچمه و يا گلوله و اطراف آن پاك است يا خير و گاهى هم ساچمه

پس از پختن حيوان در بدن آن پيدا مىشود حكم آن چيست.
ج - اگر يقين نداشته باشد كه قبل از ورود به باطن مالقات با نجاست نموده

و بعد از ظاهر شدن نيز گلوله آلوده به خون نباشد اشكال ندارد.
س ٩٧٧ - بعد از آن كه مىدانيم ماهى كه داخل آب بميرد خوردنش حرام

است آيا ماهىهائى كه زنده به شبكه و تور مىافتند و در شبكه قبل از خروج از آب
مىميرند

و آنها را مرده از آب خارج مىكنند چون در تور و شبكه مردهاند خوردن آنها
حالل است يا نه.

ج - در صورتى كه شبكه را به قصد صيد كردن ماهى نصب كنند و ماهى در آن
بيفتد

و بميرد بعيد نيست حليت آن هر چند زنده از آب بيرون نيايد والله العالم.
س ٩٧٨ - اگر ماهى زنده از آب بيرون افتد و مسلمان ناظر آن باشد تا

بميرد حالل است يا نه.
ج - بيرون افتادن ماهى از آب و مردن آن در خارج موجب تذكيه و حليت

نيست اگر چه مسلمان ناظر باشد.
س ٩٧٩ - هر گاه سگ معلم، شكارى را بكشد با شرائط مقرره، خونى كه در

عروق
آن حيوان باقى مىماند پاك است يا نه.

ج - احوط اجتناب است اگر چه طهارت آن خالى از وجه نيست.
س ٩٨٠ - مسلمان مىتواند براى غير مسلمان حيوان حرام گوشت شكار كند

يا جايز نيست و در صورت قرارداد حرام است يا نه و اگر قرارداد در بين نباشد و
روى

رفاقت و آشنائى از مسلمان خواهش كند و بعد از شكار كردن خودش پولى
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به مسلمان دهد گرفتن اين پول مانعى دارد يا نه.
ج - اگر شكار حرام گوشت براى خوردن كافر باشد، خود اعانت براثم حرام
و اجرت گرفتن براى آن نيز حرام است بلى اگر كافر با قطع نظر از عمل مجانا
چيزى به او بدهد اشكالى ندارد بلكه بعيد نيست حليت اخذ وجه الزاما به آنچه

خودش
ملتزم به آنست.

س ٩٨١ - حيوانى را شكار كرديم و از نظر ناپديد شد و پس از دو سه
ساعت پيدايش كرديم بطورى كه بدنش سرد شده حالل است يا نه و شكارش هم

بوسيله تير بوده و در رساله در شرط پنجم احكام شكار با اسلحه مذكور است
كه وقتى به حيوان برسد كه مرده باشد حالل است.

ج - در فرض سؤال اگر سائر شرائط نيز موجود باشد حالل است به شرط
آن كه علم داشته باشد كه موت مستند به تيرى است كه به او زدهاند و شرط پنجم

در رساله نيز در صورت علم است.
س ٩٨٢ - صيد با تفنگ در صورتى كه به ذبح نرسد آيا به هر گلولهاى باشد

حالل است يا نه.
ج - اگر گلوله آهن باشد و تيزى داشته باشد ولو يك ميخ آهن سر آن

نصب شده باشد و با ذكر اسم خدا گلوله را رها كند حالل است و در غير اين
صورت

مشكل است.
س ٩٨٣ - هر گاه در ملك شخصى خود برجى احداث كند كه كبوترها

در آن آشيانه كنند آيا پس از اين كه كبوترها در آن آشيانه كردند مالك آنها مىشود
يا نه.

ج - در فرض سؤال مالك آنها نمىشود خصوصا اگر غرض حيازت فضالت
آنها باشد بنابر اين صيد آنها براى ديگران جائز است بلكه اگر كسى داخل برج شود

و كبوتر را بگيرد مالك آن مىشود هر چند از جهت اين كه بدون اذن مالك برج
داخل آن شده معصيت كرده است و هم چنين است حكم در موردى كه كبوتر

(٣٤٢)



در چاه آشيانه كند يعنى ملك مالك چاه نمىشود.
س ٩٨٤ - اگر ماهى از دريا با جهيدن بر حسب اتفاق داخل قايق بيفتد آيا

حالل است يا خير و نيز راننده يا صاحب قايق مالك آن مىشود يا نه.
ج - در فرض سؤال به افتادن در قايق حالل نمىشود و بايد آن را در داخل

قايق با دست گرفت تا حالل شود و راننده و صاحب قايق مالك آن نمىشوند بلكه
هر كس آن را بگيرد مالك مىشود بلى اگر صاحب قايق قصد كند كه به وسيله
قايق صيد كند به اين كه در قايق موقع شب روشنائى قرار دهد و چيزى مانند

زنگ كه صدا داشته باشد نصب كند كه ماهى با جهش داخل قايق شود در اين
صورت

پريدن ماهى از داخل آب و افتادن در آن به سبب اين عمل به منزله زنده بيرون آوردن
ماهى از آب مىباشد كه بدون گرفتن با دست حالل وملك صاحب قايق مىشود.

س ٩٨٥ - هر گاه انسانى به منظور صيد ماهى دامى در آب نصب كند يا گودالى
درست كند ماهىهايى كه داخل در دام يا گودال مىشوند ملك او مىشود يا خير.

ج - بلى در فرض سؤال كه ماهى داخل و حبس در آنها شده مالك مىشود.
س ٩٨٦ - هر گاه كسى ماهى را از آب زنده بيرون بياورد سپس آن را در

حالى كه بند كرده و نمىتواند فرار كند به داخل آب بر گرداند و ماهى در آب بميرد
حالل است يا حرام.

ج - در فرض سؤال ماهى حرام است.
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(مسائل وقف و حبس)
(معنى وقف و وقف معاطاتى)

س ٩٨٧ - معنى وقف را بيان فرمائيد.
ج - وقف، حبس نمودن عين و قرار دادن منفعت آن است براى صرف

در موارد خيرى كه شرعا ممنوع نباشد.
س ٩٨٨ - آيا در وقف صيغه الزم است يا وقف معاطاتى هم كفايت مىكند

ج - ظاهر اينها است كه معاطاة در مثل مساجد و قبرستان و راه و پل و درختهائى
كه به منظور استفاده عابرين از سايه و ميوه آنها كاشته شده بلكه مانند حصير و فرش

براى مسجد و چراغ براى زيارتگاه ها و به نحو كلى آنچه كه براى مصلحت
عمومى

وقف شده كافى است و در اين جهت تفاوت نمىكند كه از اول محلى را مثال بعنوان
مسجديت بسازد و اجازه نماز خواندن در آن براى عموم بدهد و بعض مردم در آن

نماز بخوانند با اين كه خانه ساخته شده خود را به قصد مسجد شدن در اختيار
مسلمين

بگذارد و همين طور اگر كسى محلى را به قصد منزل نمودن غرباء يا فقراء در آن
بسازد

و به قصد وقف نمودن در اختيار آنان يا كسى كه مىخواهد او را متولى كند قرار دهد
يا اين كه منزل ساخته شده خود را به قصد وقف نمودن تسليم فقراء يا غرباء يا متولى

نمايد
در تحقق وقفيت كافى است.

س ٩٨٩ - كتابخانهاى با هديه كتابهاى مردم خير در يكى از مساجد دهات
تشكيل داده ايم در اين صورت آيا مىشود مقدارى از كتابهائى كه براى كتابخانه
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خريدارى شده به كتابخانه ديگرى در ده ديگرى كه الزم تر است ببريم البته صيغه
وقف هم خوانده نشده و هديه كنند گان هم نوعا بعنوان محيط الزم اهداء كردهاند
ج - در وقف صيغه الزم نيست فقط به نيت وقف به قبض موقوف عليهم داده شود
در تحقق وقف كافى است، بنابر اين تا موقعى كه در كتابخانه مزبور مىشود از آنها

استفاده
نمود نقل كتابها به محل ديگر جائز نيست.

س ٩٩٠ - مسجد كوچكى است و گنجايش جمعيت محل را ندارد و در پشت
مسجد حمام مخروبه اى است و مصالح آن از سنگ و آجر و غيره از يك قلعه

مخروبه
بدست آمده در اين صورت مىشود آن حمام مخروبه را منضم به مسجد كرد و از

مصالح حمام
مسجد را دو مرتبه بنا كرد يا نه و نيز واگذار كننده زمين در حال حيات است و

صيغه وقف
براى حمام خوانده نشده و رضايت خود را جهت واگذارى به مسجد اعالم كرده.

ج - در فرض سؤال واگذارى زمين براى ساختن حمام عمومى كه به قبض
موقوف عليهم داده شده كافى در وقفيت آن است و محتاج به خواندن صيغه لفظى

نيست و چون اطالع از قلعه مخروبه ندارم از بيان حكم آن معذورم.
(بعض موارد صحت و يا عدم صحت وقف)

س ٩٩١ - زيد در حال جنون و سفاهت جميع امالك و رقبات خود را وقف
بر حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السالم نموده لكن به تصرف وقف نداده است آيا

اين
وقف صحيح است يا باطل.

ج - از قضيه شخصيه اطالعى ندارم بنحو كلى واقف بايد عاقل باشد و وقف
ديوانه و سفيه باطل است و شرط صحت وقف قبض دادن عين موقوفه به متولى يا

موقوف
عليه است و اگر قبل از قبض، واقف فوت شود وقف باطل است.

س ٩٩٢ - شخصى چند سال است فوت نموده و داراى اوالد نبوده و برادرش
وارث او بوده و تمام ما ترك او را ارث برده و يك باب خانه او را بعد از فوت او

وقف حسينيه
كرده كه در آن عزادارى حضرت سيد الشهداء عليه السالم بشود لكن هوائى خانه

مال
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شخص متوفى است و مالك زمين كسى ديگر است وواقف از مالك زمين اجازه
نگرفته و هنوز هم رضايت ندارد و چون خانه مزبور كوچك و ظرفيت براى اجتماع

مردم ندارد لذا كمتر اجتماع مىشود و فعال هم در معرض خرابى است و در جوار
آن خانه زمينى قرار دارد در اين صورت مىشود خانه مزبور را كه وقف شده با زمين
مذكور كه در جنب خانه است معاوضه كرد يا نه چون زمين مزبور خيلى بيشتر از

آن خانه موقوفه است.
ج - در فرض مسأله كه زمين خانه مال غير واقف است وقف بناء در ملك

غير بدون اجازه مالك زمين مشكل است لذا صحت تبديل به محل ديگر با اجازه
مالك آن بعيد نيست.

س ٩٩٣ - آيا بچه مىتواند ملك خودش را وقف نمايد يا خير.
ج - وقف نمودن بچه باطل است اگر چه ده ساله باشد بلى چون اقوى

صحت وصيت بچه ده ساله است پس اگر وصيت به وقف كند وصى مىتواند از
جانب

او وقف نمايد.
س ٩٩٤ - آيا در چيزى كه وقف مىشود الزم است در حين وقف كردن داراى

منفعت باشد يا خير.
ج - الزم نيست و همين اندازه كه معرضيت براى انتفاع داشته باشد كافى

است پس وقف حيوان كم سال كه هنوز شير نمىدهد و زاد وولد نمىكند و وقف
نهال

كاشته شده كه هنوز ثمر نمىدهد صحيح است.
س ٩٩٥ - هر گاه كسى وقف را معلق بر شرطى كند كه در حال وقف نمودن

حاصل نيست ولى انتظار حصول آن هست يا اين كه يقينى است كه در آينده حاصل
مىشود مثال بگويد اين ملك را وقف نمودم در صورتى كه پسرم از سفر بيايد يا وقتى

كه
اول ماه برسد چه صورت دارد.

ج - وقف بايد منجز باشد و چون وقف به نحو مذكور معلق است باطل مىباشد.
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بلى هر گاه وقف معلق بر شرطى شود كه در حين وقف نمودن حاصل است وواقف
قطع به حصول آن داشته باشد مثل اينكه بگويد اين ملك را وقف نمودم اگر امروز

جمعه باشد در حالى كه مىداند جمعه است صحيح است.
س ٩٩٦ - اگر كسى بگويد اين ملك وقف است بعد از موت من، حكمش

چيست.
ج - در مورد سؤال اگر در نظر عرف از جمله مذكوره وصيت به وقف استفاده

شود صحيح است و بر ورثه واجب است چنانچه از ثلث بيشتر نباشد يا اگر بيشتر
از ثلث باشد در صورت امضا و رضايت آنها ملك مزبور را وقف نمايند و به صرف
وصيت وقفيت محقق نمىشود و اگر از جمله مذكوره وصيت به وقف فهميده نشود

وقف باطل است چون در وقف تنجيز شرط است.
س ٩٩٧ - شخصى مقدار زيادى زمين جهت دفن اموات وقف كرده و پس

از دفن موتى در آن زمين آب ظاهر شده بطورى كه جنازه وسط آب قرار گرفت
و ديگر مؤمنين از دفن اموات خوددارى مىكنند در اين صورت مىشود آن زمين را به

مالك
فروخت و يا تعويض كرد تا زمين ديگرى وقف شود يا خير.

ج - صحت وقف مذكور محل تأمل و اشكال است لكن احوط آنست كه
مالك، زمين را تصرف كند و وجه آن را بدهد و در محل قابل دفن، زمين تهيه نمايند

و براى دفن اموات وقف كنند.
س ٩٩٨ - شخصى حيوانى را وقف كرده بود ولى فعال همين حيوان موقوفه

از بين رفته و نتائج و بچه آن حيوان باقى است در اين صورت نتاج و بچه آن حيوان
هم وقف است يا نه وواقف هم تصريح كرده كه اين حيوان و نتائج او هر چند كه

باقى ماندند وقف باشند.
ج - بچه حيوان موقوفه در حكم ساير منافع آن حيوان مانند شير و غيره

است و بايد به همان مصرفى كه براى آن وقف شده برسد و وقف نمودن آن صحيح
نيست.

(٣٤٨)



س ٩٩٩ - در قريهاى كه قسمتى از آن در دامنه كوه است و آب آن را فرا
نمىگيرد و قسمت ديگر هم آب گير و مزروعى است آن قسمت را كه در دامنه كوه

بوده اهالى قريه مسطح نموده و در آن خانه بنا كردهاند ولى تمام آنها از اراضى
دائره و بائره مشهور به موقوفه است در اين صورت زن كه هشت يك بر است از

كليه
متصرفى اعم از خانه و غيره ارث مىبرد يا نه و همچنين وقف جبال كه بائر و حاصل

خيز
نيست صحيح است يا فقط اراضى مزروعه بايد متعلق وقف باشد و در مندرجات

وقف نامه هم اشاره به زمينهاى مزروعى است.
ج - هر گونه تصرف در موقوفه موكول به اذن متولى شرعى موقوفه است

و اما احياء زمين موات اگر حريم ملك شخصى يا موقوفه باشد بدون اذن مالك يا
متولى شرعى موقوفه به احياء كسى مالك آن نمىشود و چنانچه حريم نباشد هر كس

به قصد تملك احياء كند مالك آن مىشود و اما ارث زن از قيمت متصرفى اگر
مقصود

از متصرفى موردى است كه شرعا براى متصرف حقى ثابت باشد زن نيز از آن
حق ارث مىبرد و اگر مقصود چيز ديگرى است واضح بيان فرمائيد تا جواب داده

شود و وقف جبال و زمينهاى موات قبل از احياء و تملك، صحيح نيست.
س ١٠٠٠ - شخصى مبلغ يك هزار تومان وجه براى مسجدى وقف نموده
و صيغه وقف هم خوانده شده آيا اجازه مىفرمائيد وجه مذكور را صرف بناء

غسالخانه بنمائيم يا خير.
ج - اگر مقصود وقف پول است صحيح نيست و اگر صاحب آن وصيت

كرده كه اين مبلغ را صرف مسجدى بنمايند وصيت او صحيح است و در صورتى
كه

بيش از ثلث او نباشد نافذ است و اگر بيشتر از ثلث تركه او باشد به مقدار ثلث نافذ
و در ما زاد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است و صرف آن در غير مسجد جايز

نيست.
س ١٠٠١ - آيا در وقف قصد قربت معتبر است يا خير.

ج - احتياط به قصد قربت حتى در وقف خاص ترك نشود.
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س ١٠٠٢ - شخصى باغى را كه مشجر به اشجار مثمره و مركبات بوده
وقف امور خيريه كرده ولى ملك و عرصه مال ديگرى است و او فقط ميوه باغ را

وقف كرده آيا اين وقف صحيح است يا نه.
ج - سؤال مجمل است وقف ميوه صحيح نيست و اگر درخت را وقف

نمايد در حالى كه صاحب ملك اذن غرس درختها را داده باشد كه از آن اذن حق
ابقاء درختها براى غارس استفاده شود صحيح است و در اين صورت اگر عين اين

درختها بين صاحب ملك و موقوفه مشترك است مالك مىتواند تقاضاى افراز درختهاى
خودش را از درختهاى وقفى از متولى شرعى بنمايد.

س ١٠٠٣ - اگر دختر زردشتى بشرف دين مبين اسالم مشرف شود
و زردشتيان از روى عناد و لجاج مادر او را با اكراه و اجبار وادار نمايند كه امالك

خود را وقف بر كهن بار زردشتيان نمايد تا پس از فوت او آن دختر از ارث
محروم گردد با توجه به اين كه اين وقف براى مقاصد غير مشروع و محروم نمودن

مسلمان
از ارث بوده و مادر بعدا پشيمان و به تصرف وقف هم نداده است آيا چنين وقفى

شرعا صحيح مىباشد يا خير.
ج - در فرض مسأله كه موقوفه به تصرف داده نشده وقف تمام نيست وواقف
مىتواند هر نحو تصرف در آن بنمايد و اگر قبل از قبض، واقف فوت شود ملك

مفروض مال وارث مىباشد و در اين جهت فرق نيست كه قائل شويم به صحت اين
وقف از جهت مصرف يا واقف يا قائل نشويم بعالوه كه وقف با اجبار و اكراه باطل

است.
س ١٠٠٤ - آيا در وقف عام و خاص تعيين موقوف عليه الزم است يا خير.
ج - بلى تعيين موقوف عليه شرط صحت وقف است پس اگر چيزى وقف

بر يكى از دو نفر يا يكى از دو گروه يا يكى از دو مسجد بنمايد باطل است.
س ١٠٠٥ - دو قطعه تابلو كه مشتمل بر شمائل حضرت ابو الفضل العباس
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و حضرت سيد الشهداء عليهما السالم است وقف مسجدى كردهاند ولى شنيده ايم
مراجع

تقليد حكم به كراهت فرمودهاند حال اجازه مىفرمائيد كه صاحبش يعنى واقف
عكس را بفروشد و وجه آن را به مصرف مسجد برساند يا نه.

ج - وقف عكس جهت مسجد محل اشكال است بنابر اين مالك آن مىتواند
آنها را به غير بدهد و وجه آن را صرف مسجد نمايد.

س ١٠٠٦ - شخصى اراده حج دارد و وصيت كرده و در آن تذكر داده كه اگر
از حج بيت الله الحرام برنگشتم امالك من وقف باشد و مصارف آن را هم معين

كرده خواهشمند است مرقوم فرمائيد كه چنين وصيتى صحيح و نافذ است
يا نه و وصى مىتواند در صورتى كه موصى از حج بر نگشت به وصيت او عمل نمايد

يا نه
و امالك موقوفه را هم به قبض موقوف عليهم نداده است.

ج - وقف مذكور در وصيتنامه كه موقوف به برنگشتن از حج شده باطل
است و نيز در صورتى كه منجزا وقف كرده ولى ملك را به قبض موقوف عليهم يا

متولى
نداده باشد باطل است.

س ١٠٠٧ - آيا وقف نمودن چيزى بر فرزندى كه در رحم مادر باشد و غير
از او موقوف عليه ديگرى وجود نداشته باشد يعنى ابتداءا وقف بر خصوص حمل

شود صحيح است يا خير.
ج - در فرض سؤال وقف باطل است.

س ١٠٠٨ - كسى مقدار يك صد هزار روپيه براى وقفيه بدهد و شرط كند
كه تا حيات دارم نفقه مرا بدهند آيا دادن اين پول با اين شرط براى وقفيه جائز

است يا خير.
ج - سؤال مجمل است چنانچه مراد اين باشد كه خود روپيه را وقف

نموده وقف آن صحيح نيست چون عين او تلف مىشود و اگر مراد اين است كه
مبلغ مزبور را بدهند چيزى كه عين آن باقى مىماند خريدارى نموده و وقف كنند
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بايد طبق گفته صاحب پول عمل كنند ولى شرط اين كه خود واقف مادام الحياة نيز
استفاده كند باطل است.

س ١٠٠٩ (١) - ملكى وقف اوالد ذكور است آيا مىشود داخل اين ملك
درخت زد و وقف مساجد كرد يا خير؟

س ١٠١٠ (٢) - ملكى كه وقف اوالد ذكور است اجاره دادهام آيا اين اجاره
كننده مىتواند داخل اين ملك درخت مثمر و غير مثمر بزند و او را وقف مسجد

كند و يا به اسم حضرت سيد الشهداء عليه السالم.
س ١٠١١ (٣) اين اجاره كننده فوت كرده است بنده آمدهام به سر ملك
خود، درخت ها مزاحم است از كشت و كار و بنا تكليف بنده چيست.

ج (١ و ٢) - صحت آن مورد اشكال است و احوط ترك آن است.
ج (٣) - در صورتى كه مستأجر براى زراعت اجاره كرده و اشجار غرس

كرده اشجار بايد كنده شود يا رضايت موقوف عليهم تحصيل شود براى ابقاء آنها
(اعتبار قبض در تحقق وقف)

س ١٠١٢ - اگر كسى زمين را براى مسجد واگذار كند و صيغه آن زمين
بطور اطالق توسط يك روحانى خوانده شود و چند نفر بروند در آن زمين نماز

بخوانند بعدا معمار بيايد نقشه مسجد را بكشد آن جائى كه نماز در او خوانده شده
حياط مسجد واقع شود و كسى كه اجراى صيغه كرده توجه نداشته چه صورت

دارد.
ج - ظاهر آنست كسى كه زمين را وقف كرده براى مسجد و متعلقات آن وقف
كرده بنابر اين مجرد نماز خواندن در آن با اين كه بنا بوده بعدا به معمار مراجعه

كنند
و نقشه بگيرند موجب تعيين مسجد در خصوص آن محل نيست و طبق نقشه،

ساختمان
آن ظاهرا اشكال ندارد بلى اگر هنوز ساختمان نشده چنانچه محل مذكور را معبد

و مسجد نمايند موافق با احتياط است.
س ١٠١٣ - زيد تمام يا بعضى از اموال و امالك خود را وقف بر اوالد ذكور
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خود مىنمايد و در حين انجام وقف داراى يك فرزند ذكور و يك اناث بوده آيا
چنين وقفى صحيح و الزم العمل است يا نه با آن كه پس از فوت واقف تاكنون كه

مدت چند سال است مىگذرد به همين منوال وقفيت مىچرخد آيا در چنين وقفى
امضا ورثه و قبض و اقباض طبقه اول شرط است يا نه.

ج - در صحت وقف امضا ورثه شرط نيست وواقف اگر خودش متولى بوده
قبض حاصل است و اگر متولى معين نكرده يا ديگرى را متولى قرار داده قبض

موقوف
عليه يا متولى در حال حيات واقف كافى است و احتياج به قبض طبقات بعد نيست.

س ١٠١٤ - هر گاه چيزى بعنوان امانت يا عاريه يا عنوان ديگر در دست
كسى باشد و مالك بخواهد آن چيز را بر همان كسى كه آن چيز در دست او است

وقف كند آيا الزم است آن شخص چيزى را كه بعنوان امانت مثال نزد او است
به مالك بر گرداند و پس از وقف نمودن قبض نمايد يا خير.

ج - قبض جديد الزم نيست و همين اندازه كه بقاء آن عين در دست آن
شخص به اذن مالك باشد و مالك بعنوان وقفيت به كلى از آن صرف نظر و رفع يد

نمايد كافى است.
س ١٠١٥ - در موقوفاتى كه قبض متولى در آنها كافى است يا معتبر است

مانند وقف بر جهات عامه هر گاه واقف توليت را براى خود قرار دهد آيا احتياجى
به قبض ديگر هست يا نه.

ج - احتياج به قبض ديگر نيست و قبض خود واقف كه حاصل است كافى
است.

س ١٠١٦ - اين كه در رساله فرمودهايد در تحقق وقف قبض الزم است
بفرمائيد كه آيا در موردى كه پدر چيزى را بر فرزند صغير خود وقف مىكند نيز قبض

الزم است يا خير و در صورت لزوم نحوه قبض را بيان فرمائيد.
ج - در وقف پدر بر فرزند صغير احتياجى به قبض جديد نيست و بنحو كلى هر گاه
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ولى چيزى را وقف نمايد بر كسى كه واليت بر او دارد محتاج به قبض جديد
نيست و قبض ولى به منزله قبض مولى عليه است و بهتر است كه ولى قصد كند

قبض
از جانب مولى عليه را.

س ١٠١٧ - دو برادر بودند كه در چند قطعه باغ شركت داشتند يكى از اين
دو برادر در حال حياتش تمام سهم خود را وقف حضرت ابو الفضل عليه السالم

مىنمايد
و برادر خود را وصى قرار مىدهد كه آن را صرف ساختن مسجد و تعمير آن و زيلو

براى مسجد و روضه خوانى بنمايد پس از موت واقف اقوامش ادعاى ارث
نمودند و مال موقوفه را به زور گرفتند و بردند چنانچه يكى از اقوام واقف از عوائد
همان موقوفه براى زيد مثال ميوه و خشكبار مىفرستد تكليف زيد چيست و تكليف

اموال موقوفه كه در دست اشخاص و اقوام واقف است و به زور گرفتهاند
چيست.

ج - در فرض مسأله اگر واقف در حال حيات زمين را وقف كرده و عمل
به وقف هم نموده و يا خودش را متولى قرار داده وقف صحيح است و تصرف در

آن به غير دستور واقف جايز نيست و عايدات آن اگر از قبيل ميوه درخت وقف
باشد تصرف در آن به غير مصرف وقف حرام و اگر از قبيل زراعت باشد زرع
مال زارع است و تصرف در آن با رضايت زارع اشكال ندارد و زارع ضامن

اجرة المثل مال موقوفه است و اگر وصيت به وقف كرده و ورثه مانع از وقف شدند
چنانچه زائد بر ثلث نباشد ملك مورد حق ميت است و غير از وقف هر گونه تصرف

در آن حرام است و تكليف وصى عمل به وصيت است تا حد قدرت و در صورت
عجز

تكليف ساقط است.
س ١٠١٨ - قطعه زمينى را يك زن بعنوان قبرستان وقف نموده و خودش

فوت كرده و در آن قبرستان هنوز مرده هم دفن نشده است وانجمن محل در اين
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مكان با در آمد صدى دو، حمامى ساختهاند غسل كردن در اين حمام صحيح است
يا نه.

ج - در فرض مسأله اگر براى موقوفه متولى قرار نداده و يا اگر قرار داده
به قبض او نداده و خودش هم متولى نبوده و به قبض موقوف عليهم نيز نداده و فوت
شده وقف باطل است و اختيار با ورثه او است و اگر خودش متولى بوده يا به قبض

متولى يا موقوف عليهم داده وقف صحيح است و تغيير آن جايز نيست.
(وقف بر نفس صحيح نيست)

س ١٠١٩ - وقفنامهاى كه تاريخ آن نود سال قبل است رقباتى را وقف
نموده جهت مصارفى از قبيل روضه خوانى واطعام ليالى قدر و عاشورا و هم چنين
اطعام به ارحام وصوم وصلوة براى خودش و اين مطلب مسلم است كه بيش از سن

واقف عبادت صوم وصلوة براى او داده شده بنا بر اين آيا متولى مىتواند آنچه را
كه صرف صوم وصلوة مىكرد در امور خيريه ديگر مصرف نمايد يا بايد الى االبد

جهت واقف صوم وصلوة استيجار كند.
ج - وقف بر صوم وصلوة واقف ظاهرا از مصاديق وقف بر نفس و باطل است

در اين صورت نسبت به اين مقدار منافع، ملك موقوفه مال ورثه واقف است و بر
فرض

اين كه وقف باطل به منزله وصيت باشد استيجار زائد بر عمر مبت الزم نيست و بر
فرض

اين كه جهت احتمال خلل در عبارت استيجارى به مقدار عمر ميت وصيت موصى به
دو

مقابل عمر نيز رجحان داشته باشد لكن وصيت به صوم وصلوة ابد الدهر رجحان
ندارد و اين احتماالت جزء وسوسه محسوب است.

س ١٠٢٠ - شخصى ملكى را وقف بر حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السالم
مىنمايد و حق التوليه را براى خودش نه دهم قرار مىدهد يعنى نه سهم براى خودش

باشد و يك سهم براى امام عليه السالم آيا اين وقف صحيح است يا ه.
ج - وقف مذكور نسبت به نه سهم كه براى خود قرار داده به نظر حقير مشكل
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است و عرفا وقف بر نفس محسوب است و بعيد نيست نسبت به يك عشر مال امام
عليه السالم

وقف صحيح باشد.
(وقف خاص)

س ١٠٢١ - معنى وقف خاص و وقف عام را بيان فرمائيد.
ج - وقف خاص آنست كه چيزى وقف بر شخص يا اشخاصى باشد مانند وقف

بر اوالد و اوالد اوالد يا وقف بر زيد مثال و اوالد او و وقف عام آنست كه چيزى
وقف

بر جهت و مصلحت عمومى مانند مساجد و پلها يا بر عنوان عامى مانند فقراء و ايتام
باشد.

س ١٠٢٢ - اگر موقوف عليهم امالك موقوفه را بعنوان ملكيت ثبت نمايند
و بفروشند خريد آن جايز است يا حكم غصب پيدا مىكند.

ج - بيع آن جايز نيست و غصب است مگر در مواردى كه بيع وقف خاص
مشروع باشد كه در رساله عمليه مذكور است.

س ١٠٢٣ - آيا در وقف خاص و موقوف عليهم مىتوانند اصل زمين موقوفه
را بعنوان مسجديت صيغه بخوانند يا به بخشند به ديگران كه آنها احداث بنا نموده

و بعنوان مسجد آن را وقف كنند يا خير.
ج - جايز نيست.

س ١٠٢٤ - ملك موقوفه خاصه را موقوف عليهم به اجاره طويل المدة براى احداث
مسجدى به بانى آن كه متولى مسجد خواهد بود واگذار مىنمايند اگر شرعا اشكالى

ندارد مرقوم فرمائيد و فعال نيز ملك مزبور از بى آبى مسلوب المنفعه است.
ج - در فرض مسأله جايز است اجاره بدهند جهت مسجد و در مدت اجاره

احكام مسجد را بر آن مترتب كنند يعنى نجس نكنند و اگر نجس شود تطهير نمايند
و جنب و حائض در آن توقف نكنند و بعد از انقضاء مدت اجاره به حال اول

برمىگردد
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وملك موقوف عليهم مىشود و در اجاره طويل المدة چنانچه بطن اول قبل از انقضاء
مدت اجاره منقرض شوند بايد از بطون الحقه اجاره نمايند.

(وقف اوالد)
س ١٠٢٥ - دو قسمت موقوفه اى است كه يك قسمت آن وقف اوالد ذكور

و بعد به اوالد اوالد، ذكورا واناثا كما فرض الله و يك قسمت وقف بر اوالد ذكور و
اناث

و بعد بر اوالد آنها ذكورا واناثا كما فرض الله ما تعاقبوا وتناسلوا - آيا هر دو
عبارت از لحاظ مفاد يكسان است يا خير.

ج - نسبت به طبقه اولى عبارت اول مخصوص اوالد ذكور و عبارت دوم اعم
از اوالد ذكور و اناث است ولى نسبت به طبقات بعد ظاهر آنست كه مفاد و مقصود

از هر دو عبارت يكى است يعنى للذكر مثل حظ االنثيين نظير ارث تقسيم مىشود.
س ١٠٢٦ - آيا مستفاد از هر دو عبارت تشريك است كه با وجود پدر فرزند

او و با وجود مادر نيز فرزند او شريك باشند و يا مستفاد از عبارت ترتيب است كه
با وجود فردى از طبقه اولى طبقه ثانيه بى بهره است مثال با وجود عمو برادر زاده

محروم است و نيز در صورت فقدان نسل يكى از آنها سهم او را چه بايد كرد.
ج - با تصريح به اينكه اوالد قائم مقام آباء و امهات است احتمال ترتيب منتفى

است و در صورت فقدان نسل هر يك سهم او منتقل به بقيه موقوف عليهم مىشود.
س ١٠٢٧ - طبقه اولى از موقوف عليهم به نسبت سهام، موقوفه را تقسيم نموده

كه هر يك از سهم خود استفاده كند و بعضى از طبقه ثانيه سهم خود را فروخته و از
صورت وقف خارج كرده و سهم بعضى به حال خود باقى است آيا در مقدار

باقيمانده
در دست بعضى از موقوف عليهم اوالد آنهائى كه پدران و مادرانشان سهم خود را

فروختهاند شريك و ذيحقند يا خير.
ج - اگر بعضى كه سهم خود را فروختهاند مجوز شرعى داشتهاند اوالد

او در سهم ديگران شريك نيست مگر وارث يكى از بقيه شود و اگر بدون مجوز
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شرعى غصبا فروخته است اوالد او نيز شريك بقيه است.
س ١٠٢٨ - در وقف نامه ذكر شده كه اوالد قائم مقام آباء و امهات هستند

و در صورت انقراض اوالد وارث امام عليه السالم است بنابر اين اگر يكى از موقوف
عليهم

بال عقب بود يا مرتد و عقب مسلمان نداشت، سهم او مربوط به امام عصر عليه
السالم است

يا مربوط به بقيه موقوف عليهم
ج - در فرض سؤال بايد به بقيه موقوف عليهم داد بلى اگر اوالد منقرض

شود راجع به امام عليه السالم است.
س ١٠٢٩ - طرز تقسيم منافع موقوفه بين اوالدى كه در طبقه سه و چهار هستند

على سبيل االرث چگونه است، منظور اين است كه ذكور دو برابر اناث مىبرند
يا اين كه سهمى پدر خود را مىبرند للذكر مثل حظ االنثيين.

ج - ظاهر عبارت اوالد قائم مقام آباء و امهات هستند آنست كه اوالد هر يك
سهم پدر و يا مادر را مىبرند و به كيفيت تقسيم ارث قسمت مىكنند.

س ١٠٣٠ - هر گاه كسى بگويد اين ملك را وقف نمودم بر اوالد ذكور
خود نسال بعد نسل آيا در تمام طبقات مخصوص به اوالد ذكورى كه از اوالد ذكور

بوجود آمده باشند مىشود يا شامل همه اوالد ذكور حتى آنها اى كه پسران دختر
باشند

نيز هست.
ج - موارد مختلف است.

س ١٠٣١ - دو باب خانه كه يكى از آنها وقف بر اوالد ذكور و ديگرى غير
موقوفه است و بعنوان ارث از واقف به دو فرزندش رسيده و اين دو باب خانه را دو

برادر با هم شريك و سهيم بودند ولى يكى از آن دو برادر حق السهم غير موقوفه
خود را با سهم موقوفه ديگرى معاوضه نموده ولى فعال ادعاى غبن مىكند در صورت

ثبوت غبن مىتواند معامله را فسخ نمايد يا نه.
ج - در فرض سؤال اصل معاوضه در صورتى كه در ضمن قرار دادى كه
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در وقف شده اختيار اين تعويض به موقوف عليه داده نشده باشد صحيح نيست و اگر
موقوف عليه چنين اختيارى داشته مىتواند منافع آن را مادام الحيوة خود در مقابل

ديگرى به آن طرف منتقل كند و به فوت ناقل منافع به بطن بعدى منتقل مىشود و به
منتقل اليه مربوط نيست و اگر هر كدام از طرفين در حين وقوع معامله مغبون بوده

هر وقت عالم شد فورا معامله را مىتواند فسخ نمايد و در نزاع موضوعى مرافعه
شرعيه الزم است.

س ١٠٣٢ - در بعضى از جاها ملك را وقف اوالد ذكور مىكنند اوال اين
وقف صحيح است يا نه و ثانيا بر فرض صحت اوالد ذكور مىتوانند ملك موقوفه

را بين خودشان خريد و فروش نمايند يا نه.
ج - بطور كلى وقف بر اوالد ذكور صحيح است و فروش آن جز در مواردى كه

در بيع وقف مذكور است جايز نيست و ممكن است جهتى را كه به آن جهت ورثه
وقف را مىفروشند مرقوم داريد تا جواب داده شود.

س ١٠٣٣ - قرآن خطى كه وقف خاص است و بايد مورد استفاده اوالد
معينى قرار بگيرد با داشتن متولى شرعى زيد مأذونا قرآن را پيش عمرو مؤسس
كتابخانهاى بعنوان وديعت نهاده تا از مطالب مندرجه در ظهر قرآن مذكور و

خصوصيات
آن استفاده نموده بعد به طرف رد كند و مؤسس مزبور سهوا آن را جزء مصحف

هاى
كتابخانه قرار داده و در تحت شماره بيرون آورده است آيا بر زيد واسطه و يا متولى
شرعى حق مطالبه آن هست يا نه و جايز است با عدم رضايت متولى و وقف خاص

بودن در كتابخانه عمومى مورد استفاده قرار گيرد.
ج - در فرض سؤال كه مصحف شريف مزبور وقف خاص بوده بايد مطابق
وقف عمل شود و نگاه داشتن آن بر خالف وقف واذن متولى جايز نيست.
س ١٠٣٤ - از اوالد اناث واقف در اثر مرور زمان هيچ اطالعى در دست

نيست حق السهم ايشان را مىشود به همان عدهاى كه باقيماندهاند داد يا نه.

(٣٥٩)



ج - بعد از تفحص الزم ويأس به باقيمانده از موجودين بدهند.
س ١٠٣٥ - دكانى موقوفه بوده البته وقف اوالد است عوائد آن بايد

به اوالد واقف تقسيم شود حاليه آن دكان را شهردارى خراب نموده و مبلغى پول
داده ولى با اين پول نمىشود چيزى براى وقف خريدارى نمود در اين صورت

ممكن است پول اصل وقف را بين اوالد واقف تقسيم نمود يا نه.
ج - اگر ممكن است چيز ديگرى خريدارى نمايند هر چند منفعت آن

كمتر از اولى باشد و اگر ممكن نيست پول را بين موقوف عليهم تقسيم نمايند.
س ١٠٣٦ - ملك وقفى كه موردش وقف بر اوالد است و تقريبا متجاوز

از يك هزار نفر در نقاط مختلف ايران هستند و ممكن است بعضىها هم در خارج
از كشور باشند و اجازه از آنها غير مقدور ولى زارعين و ساكنين اين قريه از حيث

مسكن در مضيقهاند در اين صورت مىتوانند در قريه مذكوره مسجد و حمام
و غسالخانه مورد نياز خود را درست كنند يا نه.

ج - اگر از طرف واقف متولى معلوم دارد به او مراجعه نمايند و اال نسبت
به سهام حاضرين از خودشان اگر صغير نيستند اجازه بگيرند و نسبت به سهام صغار

و غائبين به مجتهد جامع الشرائط رجوع نمايند.
س ١٠٣٧ - زمينى است وقف اوالد كه يك طرف آن به رودخانه مىخورد

و چون ارتفاع دارد خاك زمين مزبور را جهت ساختمان مىبرند در اين صورت
مالكان فعلى زمين مىتوانند خاك آن زمين را بفروشند و يا بطور مجانى در دسترس

مردم بگذارند.
ج - اگر برداشتن خاك اصالح زمين موقوفه باشد مانعى ندارد و اما اگر

اصالح زمين نباشد جايز نيست.
س ١٠٣٨ - قريه اى است وقف بر اوالد ذكور لكن وقف نامه در دست نيست
همين قدر معمول و مرسوم است كه هر گاه برادرى بال عقب بميرد همين ملك
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وقف را به حسب ارث برادر ديگر مىبرد يا پدر بميرد پسر مىبرد مثال پسر عمو فوت
كرد پسر عموى ديگر مىبرد كه نزديك تر باشد عمو و برادر زاده به حسب وصيت

واقف همين ملك موقوفه را بالسويه مىبرند، همچه ملك موقوفه را چهار برادر
موقوف عليهم بردند و دو برادر مردند داراى اوالد ذكور بودند ملك اين دو برادر

ار اوالدشان ضبط كردند دو برادر ديگر يكى بال عقب مرد سهمى ملك او را برادر
ديگر ضبط كرد آيا اين برادر ثانى كه فوت كرد حصه ملك برادر بال عقب حق اوالد

ذكور همين برادرى است كه متصرف بوده يا اوالد آن دو برادر هم با اوالد اين
برادر شريكند نظر مبارك را مرقوم بداريد.

ج - اگر معمول اين بوده كه آنچه از وقف دريد هر يك از موقوف
عليهم بوده فرزندان او مىبردهاند ظاهر اين است كه سهم برادرى كه بال عقب بوده
و به برادرش رسيده حال كه قوت شده به اوالد او مىرسد و به برادر زادگان ديگر

نمىرسد.
س ١٠٣٩ - شخصى مقدارى زمين، وقف بر اوالد خودش نموده و به نحوى كه

در وقف نامه مسطور است وقف اوالد ذكور و اوالد اناث است وكذلك اوالد اوالد
ذكور و اوالد اوالد اناث ما تعاقبوا وتناسلوا نسال بعد نسل و عقبا بعد عقب كه
هر مرتبه از مراتب بنحو ارث شرعى اوالد قائم مقام آباء و امهات بوده و بعد از

ارتحال
آباء و امهات اوالد ذكور و اناث للذكر مثل حظ االنثيين پس از اخراج مؤنه زراعات

و تنقيه قنوات و مال االجاره اراضى بنحو مقرر متصرف گردند آيا تبديل اراضى
موقوفه مذكوره به احسن جايز است يا نه و طبقه دوم و سوم از منافع و عوائد وقف

بهرهاى دارند يا نه.
ج - تبديل با حسن به نظر حقير مشكل است و طبقه دوم مطابق عبارت مذكوره

بنحو ارث بهره مىبرد و تا پدر باشد به پسر ارث نمىرسد و اوالد قائم مقام آباء است.
س ١٠٤٠ - زمين و آب، وقف بر اوالد ذكور است بطن اول مثال در آن
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درخت ليمو ونخل مىكارند و آن درختها را مىفروشند آيا حق فروش دارند يا نه
و در صورت فروش بطن دوم مىتوانند به مشترى بگويند كه زمين ما را تخليه نما و

ضررى
كه بر مشترى از جهت كندن درخت وارد مىشود از كجا بايد جبران شود.

ج - بطن دوم اختيار دارند كه امر به قلع نمايند و يا اجرت زمين را از مشترى
بگيرند

و اگر مشترى مىدانسته كه زمين، وقف بر اوالد است ضرر متوجه به خود مشترى
است

و در صورت جهل مىتواند معامله با بطن اول را فسخ نمايد و ثمنى كه داده مسترد
بدارد.

س ١٠٤١ - بطن اول يا دوم از اوالد واقف مىتوانند اعيان موقوفه را بين
خودشان تقسيم كنند يا نه.

ج - منوط به كيفيت وقف است.
س ١٠٤٢ - هر گاه كسى بگويد اين ملك را بر ارحام خود با اقارب خود

وقف نمودم يا اين كه بگويد وقف بر اقرب فاالقرب نمودم آيا تفاوتى دارد يا خير.
ج - چنانچه جمله اولى را بگويد مرجع عرف است يعنى هر كس در نظر

عرف از ارحام يا اقارب واقف باشد داخل در موقوف عليه است و اگر جمله دوم را
بگويد وقف ترتيبى است مانند طبقات ارث يعنى تا از طبقه اول كسى موجود باشد

هيچ كسى از طبقه دوم داخل در موقوف عليه نيست اگر چه رحم حساب شود.
س ١٠٤٣ - هر گاه كسى خانهاى را براى سكونت اشخاصى وقف نمايد آيا

مىتوانند آن را به ديگرى اجاره دهند يا نه.
ج - وقف مذكور وقف انتفاع است نه وقف منفعت بنابر اين موقوف عليهم

حق اجاره دادن آن را ندارند و در صورتى كه موقوف عليه متعدد باشد همه حق
سكونت

دارند و هيچ يك نمىتواند ديگرى را منع كند و اگر يكى با ميل و اختيار خود ساكن
نشود يا مانعى از سكونت داشته باشد حق مطالبه اجرت نسبت به سهم خود را از

ساكنين ندارد.
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(مصرف وقف)
س ١٠٤٤ - بريدن درختهاى قبرستان و مصرف آنها در جاى ديگر در صورتى كه

وقفيت آن قبرستان معلوم نباشد و همچنين درختهاى قبرستانى كه در او معصوم زاده
دفن شده چه امام زاده معروف النسب باشد و يا نباشد و حال آن كه آن قبرستان و يا

امام زاده مصرف چوب نداشته باشد با معلوم بودن وقفيت آن قبرستان چه صورت
دارد.

ج - در صورتى كه وقف بودن آن درخت معلوم باشد چنانچه مورد استفاده
مسلمين است ولو اين كه استفاده از سايه آن درخت باشد قطع آن جايز نيست و در
صورت قطع در همان قبرستان يا مقبره امام زاده به مصرف برسانند و اگر مصرفى در
آنجا ندارد در كار خيرى مصرف كنند كه اقرب به نظر واقف باشد و هم چنين اگر

وقف بودن آن معلوم نيست بهتر است در كار خيرى مصرف شود.
س ١٠٤٥ - زمين موقوفهاى است كه بايد مال االجاره آن را به مصرف اطعام فقراء

و يا به مصرف روضه خوانى برسانند از طرف اوقاف مقدارى از مال االجاره را
مىگيرند

در اين صورت تكليف متولى نسبت به اين مبلغ چيست آيا بايد تمام مال االجاره را
به مصرف برساند و آنچه را كه اوقاف برده محسوب نيست و يا بقيه را به مصرف

وقف
برساند.

ج - تصرف در زمين وقف بدون اجازه متولى شرعى جايز نيست و در فرض
سؤال كسى كه زمين موقوفه در دست او است مىتواند از متولى اجاره نمايد و همه

ساله مال االجاره آن را به متولى بدهد كه به مصرف برساند و با فرض آن كه غاصب
همه ساله مبلغى جبرا از عوائد آن مىگيرد اجرة المثل زمين مزبور قهرا كمتر مىشود

و تعيين مقدار آن بايد به نظر خبره باشد.
س ١٠٤٦ - موقوفه اى است در محله عليا كه مورد وقف آن اين است كه يك
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وعده غذا شام و يا ناهار به تمام رجال اهالى سفلى بدهند و يا در محله سفلى
در تكيه اطعام نمايند در اين صورت افراد را كه اهل محله سفلى و در خارج از
محل هستند بايد اطعام كرد يا نه و ثانيا از كلمه اطعام اجرت زحمات طباخى

و ظرف شوئى و چاى و پول واعظ و ترتيبات مجلس هم استفاده مىشود يا نه و اهالى
قريه كه بايد اطعام شوند مىتوانند بگويند كه عوض اطعام پول بما بدهيد يا نه.
ج - ظاهر عدم وجوب دعوت از اشخاصى است كه در محل حاضر نيستند

و از كلمه اطعام بعيد نيست استفاده شود هرگونه مخارجى كه از لوازم اطعام باشد
جايز است از موقوفه بدهند و اما دادن پول از موقوفه به واعظ و تشكيل مجلس اگر
در زمان خود واقف براى اطعام متعارف بوده جايز است و اگر متعارف نبوده جايز
نيست و ظاهر اينها است كه بايد اهالى اطعام شوند و حق مطالبه پول طعام ندارند.
س ١٠٤٧ - در وقف نامه زمينى قيد شده كه مبلغى از منافع آن صرف تعزيه دارى
حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السالم در دهه اول ماه محرم شود حال مقدارى از

مبلغ
مذكور زياد آمده در چه راهى مصرف كنند آيا مىشود مجالس متعددى در

شبانه روز بر خالف مرسوم بلد برپا كنند يا روضه خوانهاى متعدد دعوت كنند
يا به ذاكرين و مستمعين اطعام نمايند و يا در دهه ثانيه ماه صفر روضه خوانى كند يا

نه.
ج - در همان دهه اول با تشكيل مجالس متعدده يا دعوت روضه خوانهاى

متعدد صرف عزادارى نمايند.
س ١٠٤٨ - قطعه زمينى است موقوفه واقع در حومه الهيجان كه هم واقف

و هم مصرف آن مجهول است و چند سالى است در تصرف اوقاف است اخيرا
جمعى از مؤمنين قريه جمع شدهاند و با در نظر گرفتن اجاره در آن زمين

احداث مدرسه شش كالسه نمودهاند اوال اين كه اين تصرف اهل محل و اجاره آن
شرعا چه صورت دارد ثانيا از چه شخصى بايد اجاره كرد و مال االجاره را بايد
بچه مصرفى رساند ثالثا مىشود اين نوع مال االجاره را به مصرف انجمن دينى و
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تعليمات مذهبى كه در همان قريه دائر است رساند يا نه.
ج - اگر ملك وقف متولى مخصوص داشته باشد بايد از او اجاره كنند

و اگر مجهول التوليه است بايد از حاكم شرع اجاره نمايند و در صورتى كه مصرف
آن هم مجهول باشد مىتوانند مال االجاره را با اذن متولى يا حاكم شرع صرف

امور خيريه شرعيه بنمايند.
(تغيير مصرف)

س ١٠٤٩ - حمامى است در محل عمومى كه بانى آن معلوم نيست و شخصى
مقدار كمى ملك را وقف نموده كه منافع و محصول آن را صرف تعميرات حمام

مذكور نمايند تا مدتى قابل استفاده بوده ولى فعال روى ناچارى از آن استفاده
مىكنند دولت فشار آورده براى خراب كردن آن و تجديد حمام به طرز بهداشتى

مردم هم براى تعميرات حمام مذكور حاضر به كمك كردن نيستند در اين صورت
اجازه مىفرمائيد كه آجرهاى حمام مذكور را در حمام نو مصرف نمايند و هم چنين

منافع ملك موقوفه حمام مزبور را در حمام نو مصرف كنند يا نه.
ج - مادام كه تعمير حمام قديم و صرف موقوفه در تعميرات آن ممكن

است اجازه نمىدهم.
س ١٠٥٠ - در يكى از قراء مازندران امام زادهاى است كه در دو فرسخى

آن چند قطعه زمين، وقف امام زاده است و اين امام زاده كمى دور از ده واقع
شده كه اگر از مال االجاره اين زمينها اشيائى براى امام زاده خريده شود در

معرض تلف است در اين صورت مىشود عوائد آن را صرف امور خيريه از قبيل
خرج حسينيه و مسجد و غيره كنند يا نه.

ج - موقوفه بايد به همان مصرفى كه واقف تعيين نموده صرف شود.
س ١٠٥١ - در قريهاى تكيهاى بود شخصى در آمد و عوائد زمينى را وقف
اين تكيه نمود فعال تكيه را مدرسه قرار دادهاند و در عوضش دو تكيه درست
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كردهاند يكى در مقابل همين تكيه سابق و ديگرى در همان قريه جاى ديگر در اين
صورت ايا مىشود در آمد آن زمين موقوفه تكيه قديم را صرف در اين دو تكيه

جديد نمود يا نه.
ج اگر مقصود اين بوده كه عوائد موقوفه را صرف در تكيه مذكوره

و عزادارى حضرت سيد الشهداء عليه السالم بنمايند حال اگر ممكن است در همان
تكيه

عزادارى نمايند و اگر ممكن نيست در هر كدام كه اقرب به نظر واقف باشد صرف
عزادارى آن حضرت كنند.

س ١٠٥٢ - در يكى از قراء حمامى با تشريك مساعى اهالى آن قريه به اتمام
رسيده و چون جمعيت زياد و يك حمام كافى نبوده مخصوصا در ماه مبارك رمضان

يك حمام براى مرد و زن مشكل بوده لذا از وجوه بريه و هم چنين از باب تبرع
مبلغى جمع آورى شده و مبلغى هم مالك قريه از طريق سهم امام كمك كرده است
فعال حمام مزبور مورد استفاده مردها قرار گرفته و صيغه وقف هم مخصوص حمام

مردانه است در اين صورت زنهاى قريه مزبوره هم مىتوانند در حال اختيار و اضطرار
از اين حمام استفاده نمايند يا نه.

ج - متعارف در حمام مردانه و حمام زنانه اگر منحصر به دو حمام باشد اين
است كه در موقعى كه يكى از دو حمام بعلتى مثل تعمير يا مضيقه آب و غيره تعطيل

شود از حمام ديگر زن و مرد استفاده نمايند بنابر اين بعيد نيست كه قيد هم منزل
بر متعارف باشد ولى مع ذلك اگر معلوم باشد كه قيد كرده باشند كه زنها در

هيچ موقع از آنها استفاده نكنند استفاده از آنها جايز نيست و به هر حال در صورت
اختيار استفاده زنها جايز نيست.

س ١٠٥٣ - شخصى در سابق زمينى را وقف كرده است براى عزادارى و
متولى آن همه ساله طبق وقف نامه عمل مىكرده واطعام هم مىكرد و فعال بعضى

از آقايان اعتراض كردهاند كه اطعام صحيح نيست به علت اين كه اطعام در وقف نامه
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قيد نشده است اگر چنانچه واقف به اطعام نظر داشت الزم بود در وقف نامه قيد
نمايد

چون قيد نكرده پس نبايد اطعام شود اكنون سؤال اين است آيا از نظر مبارك
اطعام صحيح است يا خير و بر فرض زيادى در آمد موقوفه متولى آن زيادى را

چه كند.
ج - اگر در زمان خود واقف يا قريب به آن اطعام مىشده معلوم مىشود مرادش

بوده هر چند در وقف نامه قيد نشده باشد و هم چنين اگر متداول و متعارف محل
يا زمان اطعام باشد وواقف امر را موكول به نظر متولى نموده اطعام عيبى ندارد و اگر
بر خالف متعارف و متداول محل باشد كه در سابق اطعام نبوده و بعدا اطعام مىشده

صحيح نيست و آنچه زياد مىآيد با افزودن به كميت و كيفيت عزادارى صرف
در آن كنند.

س ١٠٥٤ - وقف مخصوص براى مدرسه را با اجازه حاكم شرع يا متولى
شرعى وقف، صرف مسجد مىتوان كرد يا نه.

ج - الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها و بر خالف مقررات وقف نمىتوان
صرف نمود و حاكم شرع نيز اجازه نمىدهد.

س ١٠٥٥ - اگر شخصى مبلغ ده هزار تومان يا بيشتر از مال خودش را جدا
كرده كه به مصرف عزادارى و روضه خوانى حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السالم

برساند
ولى يكى از اقوام آن شخص احتياج به عمل چشم دارد و براى او وجهى كه جهت

معالجه
چشم الزم است مقدور نيست و اگر چشم او را عمل نكنند كور مىشود در اين

صورت مىشود مبلغ مزبور را جهت اجرت عمل چشم او مصرف كرد يا نه.
ج - اگر مبلغ مذكور منافع مذكور منافع موقوفه بر عزادارى است جايز نيست به

مصرف
ديگر صرف شود و اگر ملك خود شخص است چنانچه ظاهر سؤال همين است

و براى رضاى خدا مىخواهد عزادارى كند به مصرف معالجه چشم برساند اهم است
س ١٠٥٦ - جزئى آبى است كه در آمد آن وقف تعمير خزانه حمام قريه
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بوده واينك آن حمام خراب و تبديل به حمام دوش بهداشتى گرديده آيا در آمد آن
آب موقوفه را مىتوان به مصرف مخارج لزومى منبع يا جاهاى ديگر اين حمام دوش

رسانيد و و هم چنين جزئى موقوفات مربوطه به روشنائى حمام سابق را نيز به مصرف
روشنائى

اين حمام رسانيد يا خير.
ج - اگر حمام تبديل به حمام دوش شده جايز است.

س ١٠٥٧ - اگر واقفى ملكى را وقف بر حضرت سيد الشهداء عليه السالم كرده
و مصرف آن را براى شبيه خوانى معين كرده بايد همان طور عمل كرد، يا بايد تبديل

به روضه
خوانى نمود.

ج - در صورتى كه شبيه خوانى مستلزم فعل حرامى نباشد وقف بر آن جايز
است و اگر صرف آن در شبيه خوانى به نحوى كه مستلزم فعل حرامى نشود ممكن

نباشد صرف آن در روضه خوانى اقرب به غرض واقف است.
س ١٠٥٨ - شخصى ملكى را وقف مىنمايد و در وقف نامه تذكر مىدهد كه

عائدات آن بايد در تاسوعا در سوگوارى ابا عبد لله الحسين عليه السالم اطعام شود
فعال عايدات ملك مزبور براى اطعام كافى نيست آيا اجازه مىفرمائيد عوض اطعام

قند و چاى گرفته و مصرف نمايند يا خير.
ج - به هر مقدار كه ميسر مىشود اطعام نمايند.

س ١٠٥٩ - مال االجاره ملكى، وقف بر اصالح شصت پاره قرآن است در
اين صورت اين مال االجاره را مىشود شصت پاره چاپى خريد يا نه.

ج - مادام كه صرف آن در موردى كه در وقف معين شده ممكن است صرف
آن در غير آن جايز نيست.

س ١٠٦٠ - زمينى وقف بر پلى مىباشد آيا مال االجاره آن را در صورت
زياد بودن از مصارف آن پل مىشود خرج مورد ديگر يا پل ديگر كرد يا نه.
ج - در صورتى كه ممكن است بر كيفيت تعمير بيفزايند صرف همان پل
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نمايند و اگر طورى است كه صرف وجه در آن لغو محسوب مىشود در پل ديگر
صرف نمايند.

س ١٠٦١ - مبلغى از بابت موقوفهاى كه واقف آن دستور داده اين مبلغ
را خرج تعزيه دارى حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السالم نمايند چون واعظ و

گوينده
در محل موجود نبوده هنوز مصرف نشده و ضمنا مسجد جامع محل و سالن آن از
جميع جهات مجهز و معمور است آيا اجازه مىفرمائيد مبلغ مذكور صرف در رنگ

آميزى سالن مسجد جامع يا بعضى از امور ديگر مسجد بشود يا نه.
ج - بايد در عزادارى حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السالم كه واقف معين كرده
صرف شود و صرف در غير آن جايز نيست و ممكن است واعظ و روضه خوان از
محل ديگر دعوت شود و اگر آن هم ممكن نيست مجلس عزادارى در محل ديگر

كه واعظ باشد منعقد كنند.
س ١٠٦٢ - زيد فرشى را بنام حضرت ابو الفضل العباس عليه السالم وقف نموده
چون وسيله فرستادن به كربال را ندارد، در اين صورت جايز است فرش مزبور را

بفروشد
و قيمت آن را به مصرف عزادارى حضرت ابو الفضل عليه السالم برساند و يا عين

فرش را
در مجالسى از قبيل مسجد و حسينيه بيندازد كه در آنجا عزادارى مىشود.

ج - اگر فرش را به قبض نداده وقف تمام نيست و مىتواند در آن تصرف كند
و چنانچه به قبض داده و متمكن نيست كه به كربال ارسال دارد مىتواند در مسجد و

ساير
مجالس مذهبى از قبيل حسينيه بيندازد.

س ١٠٦٣ (١) سماورى را وقف مسجدى نمودهاند آيا در خارج مسجد مىشود
استفاده كنند با كرايه يا بدون آن (٢) مجالس فاتحه اى كه در مساجد مىگيرند

مىشود
بابت برق و اثاثيه و پول آب مسجد از صاحب مجلس چيزى گرفت يا خير.

ج - (١) اگر آن سماور براى خصوص مسجد وقف شده انتفاع از آن در
خارج مسجد جائز نيست هر چند با اجرت ياشد. (٢) اگر صاحبان مجالس

خودشان
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براى تعمير و روشنائى مسجد كمك و مساعدت كنند مانع ندارد و موجب اجر
و ثواب است.

س ١٠٦٤ - واقفى ملكى را جهت حمام ده وقف كرده كه منفعت آن در
مصالح حمام صرف شود اينك حمام زمان واقف خراب شده و شركت تعاونى

آبادانى و مسكن حمام تازه و جديد بهداشتى بنا كرده در اين صورت مىشود منافع
موقوفه را به مصرف مصالح حمام جديد برسانند يا نه.

ج - در فرض سؤال اگر همان حمام را تجديد بنا نمودهاند الزم است موقوفه
مزبوره را صرف در آن بنمايند و اگر حمام ديگرى ساختهاند نمىشود منافع موقوفه
را در آن مصرف كنند مگر اين كه ممكن نباشد منافع موقوفه را صرف در حمام

قديمى نمايند مانند اين كه مانع شوند يا لغو باشد كه در اين صورت از باب اقربيت
به غرض واقف مىتوانند صرف در حمام جديد نمايند.

س ١٠٦٥ - در يكى از دهات سابقا شبيه خوانى مىكردند و رختخوابهائى
وقف كرده بودند كه شبيه خوانها شبها ار آن استفاده نمايند فعال چند سال است كه

شبيه خوانى از بين رفته معين بفرمائيد كه با اين رختخوابهاى موقوفه چه كنند.
ج - رختخواب را تحت اختيار اهل منبر بگذارند كه از آنها استفاده كنند

و اگر نيست بفروشند و به مصرف عزادارى خامس آل عبا برسانند.
س ١٠٦٦ - زمينى در كنار مسجد جامع واقع شده شايد نظر واقف اين

بوده كه جهت برداشتن گل براى مسجد از آن استفاده كنند و فعال پوشش مسجد
آهن است آيا ممكن است در زمين اطاقهائى براى سكونت امام جماعت مسجد

جامع بنا كرد يا خير.
ج - اگر وقف بر مسجد باشد و براى بناى مخصوص معين نشده باشد مانع

ندارد
س ١٠٦٧ - چون بلند گوى مسجد به سبب كثرت استعمال آن به مناسبات

مختلف خراب مىشد و استفاده نمىشد لذا مؤذن مسجد از شخصى خواهش كرد كه
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بلند گوئى بخرد كه فقط براى اذان باشد و استفاده ديگر از آن نشود و هميشه سالم
بماند

و شخص مذكور هم به اين شرط راضى شد و بلند گوى مجهزى خريدارى كرد فقط
جهت

اذان تنها وقف كرد و در اختيار مؤذن گذاشت در اين صورت آيا جايز است با اين
بلند گو اشيائى كه از مردم گم مىشود و يا اشيائى كه پيدا مىشود اعالم كرد يا نه.

ج - در غير جهتى كه براى آن وقف شده است استفاده جائز نيست.
س ١٠٦٨ - آبى است وقف مخصوص حمام ولى پس از مشروب شدن حمام

فقط حمامى از آب استفاده مىكرد و اهالى قريه كارى به آن نداشتند فعال آن حمام
مخروب و متروك شده و در مكان ديگر حمامى بنا كردند و از آب لوله كشى و

عمومى
استفاده مىشود مستدعى است مرقوم فرمائيد، آب قديمى كه مختص به حمام مذكور

بوده
است فعال در چه راهى مصرف نمايند.

ج - در فرض مسأله با رضايت ورثه واقف صرف در خيرات مطلقه و حوائج
عمومى اهل محل حمام سابق بشود.

س ١٠٦٩ - مبلغى از موقوفه نزد اينجانب مىباشد كه بايستى صرف زيارت
عتبات عاليات گردد و نايب الزياره بروند آيا مىشود مبلغ مذكور را به حساب جنك

زدگان واريز نمائيم.
ج - در فرض سؤال الزم است عائدات موقوفه نگهدارى شود تا انشاء الله

تعالى با امكان زيارت به مصرف برسد.
(تبديل و تغيير وقف)

س ١٠٧٠ - مغازه اى است در زمين موقوفه و مستأجر در اين مغازه آن طورى
كه مورد نظرش هست نمىتواند استفاده نمايد در نظر دارد جهت حسن استفاده از

عين مستأجره آن را خراب و به صورت بهترى به نفع موقوفه بسازد در اين صورت
عمل مستأجر جديد شرعا جايز است يا نه.

ج - اگر عين دكان موقوفه باشد تغيير آن جايز نيست مگر آن كه در معرض
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انهدام قرار گرفته باشد و اگر زمين، موقوفه بوده و دكان بعد در آن احداث
شده تغيير جايز است واذن متولى شرعى در هر صورت الزم است.

س ١٠٧١ - در گوشه مسجد شبستانى بوده كه سال گذشته اقدام به تعمير آن
شده و گوشه ديگر از شبستان جاى ذغال يا چوب بوده كه از انتفاع خارج و راهرو
شده چون مقدارى وسعت دارد جهت زمستان در نظر است حوض تأسيس شود آيا

اجازه مىفرمائيد يا نه.
ج - اگر شبستان مسجد محل نماز باشد تغيير آن جايز نيست و اگر وقف

بر مسجد و از مرافق مسجد باشد ساختن حوض مانع ندارد.
س ١٠٧٢ - مسجدى در محلى بوده آن را خراب كردهاند و از نو ساختهاند لكن

مقدارى از جاده عمومى را به اندازه نيم متر در پانزده متر جزء شبستان مسجد
كردهاند در اين صورت از نظر مسجد چه حكمى دارد و هم چنين صحن مسجد
حوض ندارد اجازه مىفرمائيد در صحن و حيات مسجد حوض و يا چاهى احداث

نمايند يا نه.
ج - جاده عمومى را نبايد تصرف نمايند لكن فعال كه تصرف كردهاند

اگر جاده تنگ نشده و عابرين جهت عبور در مضيقه نيستند ديگر نمىشود آن را
خراب كنند و بعيد نيست احكام مسجد بر آن مترتب شود و احداث حوض اگر

جاى نماز خواندن را تنگ و اشغال ننمايد و باعث آبادى باشد اشكال ندارد.
س ١٠٧٣ - شخصى زمينى را وقف جهت قبرستان نموده و قيد كرده و در

وصيت نامه و وقف نامه هم تذكر داده كه كسى حق بناء حتى غسالخانه را هم ندارد
و عين وصيت نامه موصى موجود است ولى بدون اطالع از وصيت نامه و وقف نامه

واقف غسالخانهاى در زمين موقوفه مذكوره ساخته شده در حال حاضر غسل دادن
ميت در آنجا چه صورت دارد.

ج - تصرف در ملك موقوفه بر خالف قرار داد واقف جايز نيست و با فرض
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علم به وقف مقيد به عدم ساختمان حتى غسالخانه، بناء نمودن غسالخانه در آن محل
غصب و حرام است و با علم به غصب بودن غسل دادن ميت در آن محل حرام و

غسل
هم صحيح نيست.

س ١٠٧٤ - زمينى را كه واقف در يكصد سال قبل فقط براى مسجد وقف
كرده مىتوان قسمتى از آن را به كتابخانه اختصاص داد يا نه.

ج - با فرض آن كه معلوم باشد كه بعنوان مسجد وقف شده و به تصرف وقف
داده شده تغيير آن جايز نيست.

س ١٠٧٥ - شخصى قطعه زمينى را براى ساختن مسجد و قبرستان وقف كرده
اهالى نيز در همان زمين مسجدى بنا كردند و سالهاى متمادى از آن استفاده نمودند

اكنون به علت كثرت جمعيت اهالى قصد دارند مسجد را وسعت بدهند البته اگر
مسجد وسعت پيدا كند بعضى از قبور در داخل مسجد قرار مىگيرد در اين صورت

اهالى مىتوانند با تصرف قبور مسجد را وسعت بدهند يا خير.
ج - نبش قبر جائز نيست و اگر مقدارى از زمين كه بايد مسجد در آن

واقع شود و مقدارى كه بايد قبرستان شود از طرف واقف معين شده و به تصريف
وقف

داده شده تغيير وقف جايز نيست و هم چنين اگر در وقف مقدار هر يك تعيين نشده
ولى در مقام قبض واقف آن را معين كرده تغيير آن جائز نيست بلى اگر قبرستان را
داخل در محوطه مسجد كنيد به نحوى كه حتى بناء ديوار آن نيز در قبرستان واقع

نشود
كه دفن اموات در آن پس از آن هم بال مانع باشد مانعى ندارد.

س ١٠٧٦ - اراضى موقوفه به وقف عام از قبيل زمينهائى كه براى سوگوارى
حضرت سيد الشهداء عليه السالم وقف شده اگر از استفاده زراعتى ساقط شود و

بطورى كه
از سيره استفاده مىشود نظر واقف تنها بكشت حبوبات و سبزيجات بوده در حال
حاضر بر اثر اينكه اين اراضى در شهر يا در ده قرار گرفته و اطراف اراضى موقوفه

ساختمان شده البته عنوان مزروعيت را از دست نداده ومقتضى كشت و زرع در آن
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وجود دارد و اما مانع مفقود نيست و مانع همان طورى كه عرض شد واقع شدن
ارض

موقوفه بين ساختمان است و با پيدايش مانع از كشت و زرع دو طريق استفاده براى
اين زمين ايجاد شده. (١) افرادى هستند كه زمين را بطور مزارعه از متولى

بگيرند و در آن مركبات كشت نمايند بطور نصف يا ثلث و يا ربع به همان مرسوم
آنجا كه اين گونه افراد قليل هستند. (٢) زمين را متولى شرعى براى ساختمان

اجاره دهد نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.
ج - در فرض سؤال اگر خود واقف در وقف مقيد به زراعت نكرده باشد

و يا در صورت تقييد استفاده زراعتى ممكن نباشد در صورتى كه متولى شرعى
صالح

بداند جايز است براى ساختمان اجاره دهد و همه ساله مال االجاره آن را دريافت
نموده و به مصرف وقف برساند و ليكن الزم است با تهيه مدارك معتبره و شهود زياد

باشد كه موقوفه تضييع نشود.
س ١٠٧٧ - زمينى است در حدود هزار وپانصد متر كه وقف بر امام زاده

مشهور به شاهزاده قاسم است و كشت و زرع مىشود و عوائدش صرف آن مىگردد
و اهالى ده از جهت دفن مردگان خود در فشار هستند و جاى ديگرى كه متصل بده

باشد ندارند و شخصى حاضر است بيش از مقدار مزبور زمين بدهد و از جهت
مرغوبيت بهتر از زمين امام زاده است آيا تبديل اين زمين موقوفه به زمين ديگر كه

وقف شود براى دفن اموات مسلمين جايز است يا نه.
ج - در فرض سؤال تبديل وقف جايز نيست ولى جايز است شخص

مذكور زمين امام زاده را يكصد ساله اجاره كند براى دفن اموات و آن زمين خودش
را عوض مال االجاره به امام زاده رد كند كه مال امام زاده باشد و منافعش مصرف

امام زاده بشود و در اين كار مجازند.
س ١٠٧٨ - اگر انتفاع از تمام مورد وقف يا پارهاى از آن بر حسب

وقف نامه ميسر نباشد مثال در وقف نامه ذكر شده كه از راه زراعت بهره بردارى
شود
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واالن روى جهاتى امكان ندارد آيا تبديل راه انتفاع كه زراعت بوده به احداث
ساختمان در آن ولو به فروش قسمتى و صرف بهاء آن در احداث ساختمان در

قسمت
ديگر و يا اجاره دادن آن مانند اراضى آستانه مقدسه كه متولى به اشخاص اجاره

مىدهد كه ساختمان كنند و مال االجاره زمين را بپردازند جايز است يا نه.
ج - فروش آن را تا قابل استفاده است اجازه نمىدهم و لكن اجاره دادن زمين

به اشخاص جهت ساختمان و صرف مال االجاره آن در جهت وقف مانعى ندارد.
س ١٠٧٩ - باغچهاى در جنب مسجد جامع به مساحت يك هزار وپانصد متر

مربع متعلق به مسجد و وقف است و در سال مقدار مختصرى در آمد دارد آيا اجازه
مىفرمائيد كه شصت متر مربع آن را جهت ساختمان اطاق براى آسياب برقى به كسى

اجاره بدهيم و مال االجاره آن را صرف مسجد نمائيم يا نه.
ج - اگر باغچه را وقف نموده باشند كه خود باغچه مثال صحن و يا از مرافق

مسجد باشد اجاره دادن آن جايز نيست و لكن اگر وقف مطلق براى مسجد باشد
كه هر طور صالح شد قرار دهند و يا آن كه وقف شده باشد كه منافع آن صرف

مسجد شود اجاره دادن آن مانعى ندارد.
س ١٠٨٠ - در مكانى سالهاى قبل ساختمانى بنام تكيه ساخته شده بود كه

گذشتگان بنا كرده و در آنجا عزادارى مىنمودند و شخص ديگرى آمد و آن تكيه
را خراب كرد و قسمتى هم از اراضى اطراف را بر آن اضافه نموده و ساختمان

جديدى
بنام مسجد بنا نهاده كه سالها است مردم در آن اقامه جماعت و عزادارى مىنمايند در
اين صورت با نيت بانى و خواندن جماعت آن قطعه از تكيه قديم و آنچه بر آن اضافه

شده مسجد مىشود؟ و حكم مسجد بر او بار است يا نه وعلى فرض آن كه مسجد
نشود

و تكيهاى بيش نباشد و بنا كننده هم فوت كرده، مىشود آن را خراب كرد و جزء
قبرستان قرار داد يا نه.

ج - مقدارى كه بعنوان تكيه وقف بوده حكم مسجد بر آن مرتب نمىشود و اما
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مقدارى كه اضافه شده در صورتى كه مانعى از وقف نداشته حكم مسجد بر آن
مرتب

است و خراب نمودن و تغيير آن جايز نيست.
س ١٠٨١ - در قريهاى قريب يكصد سال قبل شخصى بانى مسجدى شده

و ساخته است و مقدارى زمين جنب آن مسجد بنام حريم باقى گذاشته كه تخمينا
يكصد زرع يا بيشتر مىباشد و تا كنون نفعى از آن زمين عايد مسجد نشده آيا اجازه

مىفرمائيد قدرى از آن زمين را جزء مسجد بنمايند و بقيه آن را بعضى از مؤمنين تبرعا
يا از ممر زكات دو باب دكان به نفع خود مسجد بسازند و اجاره بدهند كه عوائد

آن
صرف روشنائى و يا تعمير مسجد بشود يا خير.

ج - در فرض مسأله اگر فعال مسجد محتاج به حريم نباشد و بخواهند نصف
آن را دكان بنمايند و اجاره بدهند كه منافع آن صرف مسجد بشود و نصف ديگر را

جزء مسجد كنند اشكال ندارد و مجازند ولى اگر بخواهند دكانها ملك خودشان
باشد اجازه نمىدهم.

س ١٠٨٢ - قبرستانى است عمومى ولى نمىدانيم وقف بوده يا غير وقف
و اموات زياد در آنجا دفن شده و فعال ساختمان شده عبور كردن در آنجا و ساير

كارهاى ديگر چه صورت دارد.
ج - كارهائى كه در موقع قبرستان بودن از عبور و مانند آن جايز بوده فعال

هم جايز است.
س ١٠٨٣ - مسجدى خراب شده مىخواهند از نو آن را بنا كنند نهر آبى پشت

مسجد است كه يك متر و نيم از ديوار مسجد فاصله دارد و پهناى ديوار مسجد هم
دو متر و نيم مىباشد آيا مىشود يك متر و نيم از ديوار مسجد را گرفت با آن يك متر

و نيم باير افتاده چند مغازه ساخت كه باعث استحكام مسجد شود و استفاده و اجاره
اش

خرج مسجد شود يا نه.
ج - جايز نيست بنا بر احتياط.
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س ١٠٨٤ - استفاده از حصير كهنه مسجد براى پوشاندن بام مستراح همان
مسجد جايز است يا نه.

ج - در صورتى كه به نحوى كهنه شده باشد كه براى مسجد مصرف نشود اشكال
ندارد.

س ١٠٨٥ - مقدارى مشاع از مزرعهاى وقف عزادارى حضرت ابى عبد الله
الحسين عليه السالم بوده شخصى تمام مزرعه را ثبت داده و تصرف كرده و فروخته

و فعال
جزء شهر است و احتياج الزم به مسجد دارند آيا جايز است در زمين مزبور تأسيس

مسجد كرد يا نه.
ج - اگر در آن قطعه زمين كه مىخواهند مسجد بنا كنند سهمى وقف آن قطعه

را از متولى شرعى اجاره نمايند و مال االجاره را صرف عزادارى آن حضرت كنند
بناى مسجد در آن مانعى ندارد.

س ١٠٨٦ - قبرستانى است كه وقف بودن آن معلوم نيست و در آن مسجد
بزرگى بوده و خراب شده فعال مسجد كوچكى باقى است در صورتى كه نبش قبر

نباشد جايز مىدانيد مسجد را با لواحقش بسازيم و توسعه بدهيم يا نه.
ج - اعاده مسجد اول كه بزرگ بوده بى اشكال است هر چند مستلزم نبش

قبرى باشد كه از راه جهل به حرمت دفن، در مسجد دفن شده است ولى اجازه
نمىدهم

قبرستان را مسجد كنند.
س ١٠٨٧ - در قريهاى از توابع آمل مازندران معدن خاك سفيدى بوده

و مالك آن را جهت تعمير منازل براى اهالى آن قريه عموما وقف نموده كه از آن
استفاده

نمايند و در جوار آن زمين، زمين مزروعى موقوفه حضرت ابا عبد الله الحسين عليه
السالم

است فعال معدن اولى تمام شده و اهالى از خاك زمين موقوفه امام حسين عليه السالم
استفاده مىنمايند

بطورى كه آن را از مزروعى بودن انداخته و از انتفاع ساقط نمودهاند در اين صورت
مىشود زمين موقوفه مزبوره را با زمين مزروعى ديگر مبادله كرد و يا اجاره داد

يا نه.
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ج - تبديل وقف مادام كه في حد نفسه از انتقاع ساقط نشده جايز نيست
و غصب غاصب مجوز بيع نمىشود.

س ١٠٨٨ - در زمينى كه ملك شخصى است از قديم درخت توتى به منظور
استفاده عامه مردم نشاندهاند يعنى جد مالك فعلى چنين عملى نموده است در اين

صورت اگر مالك بخواهد زمين را بفروشد با وجود داشتن اين درخت كمتر امكان
دارد به فروش برسد آيا راهى براى انداختن درخت و در عوض امر خير ديگرى انجام

دادن هست يا نه.
ج - انداختن درخت مذكور اگر وقف نباشد مانع ندارد و اگر وقف باشد

تبديل و تغيير آن جايز نيست و در اين فرض زمين را بفروشد به شرط آن كه درخت
به حال خود باقى باشد.

س ١٠٨٩ - مقدارى ظرف مس كه وقف بر حسينيه است در اثر كهنگى
و بعضى هم بر اثر ثقالت و زن مورد استفاده نيست آيا تبديل و تعويض به مس جديد

را جايز مىدانيد يا خير، البته اين تبديل مستلزم نقص وزن مس مىشود زيرا مس هاى
وقفى كهنه را به قيمت كمتر قبول مىكنند و مسهاى جديد را كه تازه است به قيمت

زيادتر مىدهند خواهشمند است نظر مبار كرا در مورد اين معامله مرقوم فرمائيد.
ج - در صورتى كه مورد استفاده نباشد و معطل بماند فروش و تبديل آنها

جايز است.
س ١٠٩٠ - زمينى است جنب مسجد قريه و متصل به مسجد وبال معارض

و مشهور است كه سابقا انبار موقوفه بوده اجازه مىفرمائيد زمين مزبور را جزء
مسجد نمايند يا نه.

ج - اگر فعال بال معارض است و وقفيت سابق هم معلوم نيست و يا بر فرضى كه
وقف بوده فعال مصرف ندارد يا معلوم نيست مصرف چه بوده مجازيد مسجد را

توسعه بدهيد.
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س ١٠٩١ - قطعه زمينى موقوفه است كه با يك كوچه باريك از آن زمين
رفت و آمد مىشود و با وضع فعلى ونحوه كشاورزى حمل و نقل وسايل روز بسيار
مشكل بلكه متعذر است و مقدارى كوچه مزبور را توسعه دادن به نفع زمين مزبور
است و از طرفى هم در يكى از دو طرف كوچه مزبور قطعه زمينى است كه متعلق

به شخص ديگر است آيا جايز است به امتداد كوچه از آن قطعه زمين ديگرى مقدارى
جزء قرار داده و كوچه را توسعه داد و در مقابل به همين مقدار از زمين موقوفه به

زمين
آن شخص افزود يا نه.

ج - اجازه فروش نمىدهم لكن مىتوانيد مقدار زمين موقوفه را اجاره
بدهيد به مدت طوالنى و وجه اجاره آن را بازاء زمين كوچه بدهيد كه راه توسعه

پيدا كند.
س ١٠٩٢ - اينجانبان در چند سال قبل قطعه زمينى در ساحل درياى خزر

مجاور راه شوسه خريدارى وجهت قبرستان وقف نموديم و چند نفر هم تاكنون در
آنجا دفن شدهاند اينك اين قطعه زمين در معرض تلف حتمى واقع شده يعنى گروهى

از طبقات باصطالح ممتازه مملكت در مجاورت آن ويالها و ساختمانهاى
مخصوصى

بنا كرده و زمين موقوفه مذكوره را از استفاده در جهت وقف ممنوع نمودهاند و به
وسائلى

در امحاء وقف مىكوشند و چنانچه تبديل ننمائيم تلف آن حتمى است در اين صورت
تبديل آن به بيع و خريدارى زمين ديگر جهت قبرستان جايز است يا نه.

ج - در صورت قطع به تلف تبديل آن بنحو مذكور مانعى ندارد.
س ١٠٩٣ - در بعضى جاها قبرهائى وجود دارد كه مردم مىگويند مقبره امام

زاده است و زمينهائى هم وقف امام زاده مىنمايند و معموال در اطراف امام زاده
اموات را دفن مىكنند و در جنب امام زاده محلى را بنام مسجد ساختهاند اگر چنانچه
مسجد را توسعه بدهند بدون اين كه قبرى نبش بشود حكم مسجد را پيدا مىكند يا نه

ج - زمينهاى مذكور اگر وقف براى دفن اموات باشد مسجد نمىشود
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و اگر وقف براى حوائج امام زاده باشد كه يكى از حوائج هم مسجد جنب امام
زاده است مسجد بنمايند صحيح است و توسعه مسجد نيز اشكال ندارد به شرط آن

كه
نبش قبر نشود و حكم مسجد را دارد.

س ١٠٩٤ - زمين موقوفهاى بنام يخچال كه سابق بر اين در آنجا يخ تهيه
مىشده و تمام مردم از آن استفاده مىكردند و وقف عام بوده و فعال بال استفاده مانده

آيا
فروختن آن جايز است يا نه.

ج - در فرض سؤال اگر از معرض انتفاع براى يخ بالمره ساقط شده ممكن
است آن را اجاره دهند و مال االجاره آن را به افراد بىبضاعت بدهند كه يخ بخرند.

س ١٠٩٥ - زمينى كه وقف براى قبرستان است بنا كردن به مسجد در آن
جايز است يا نه و در صورتى كه در زمين مزبور مسجد بنا نمودند نماز خواندن

در آنجا چه صورت دارد.
ج - زمين كه وقف قبرستان باشد مسجد نمىشود ولى نماز خواندن در آن

جايز است.
س ١٠٩٦ - مسجدى حياط مختصرى دارد و در وسط آن حوضى ساخته شده

كه محل استفاده مردم است و مىخواهند حياط مسجد را حسينيه و وضوخانه درست
كنند در اين صورت مىشود آن حوض را تغيير بدهند يا خير.

ج - تغيير حياط و حوض به وضوخانه يا حسينيه خالف شرع است الوقوف
على حسب ما يوقفها اهلها.

س ١٠٩٧ - يك باب آب انبار موقوفه عمومى واقع در بازار چه شهر رى
فعال به جهت آب لوله كشى بى استفاده مانده آيا جايز است كسى آنجا را محل
كسب خود قرار دهد يا نه در صورتى كه موقعيت محلى ايجاب مىكند كه آنجا

مسجد
ساخته شود تا مورد استفاده عموم مردم قرار گيرد و اكنون عدهاى از مؤمنين و

متدينين
شهر رى و بازارچه حضرت عبد العظيم عليه السالم از آن زعيم عاليقدر اسالم و شيعه

تقاضا
دارند كه اجازه فرمائيد.
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ج - لوله كشى سبب خروج آب انبار از معرضيت انتفاع نمىشود ممكن
است از همان آب لوله كشى براى تابستان آن را پر كنند تا مردم از آب خنك آن
استفاده نمايند به هر صورت مادام كه به نحوى از انحاء انتفاع از آن ممكن است

تبديل
آن جايز نيست.

س ١٠٩٨ - زمينى به مساحت حدود يك هزار و ششصد متر به منظور قبرستان
وقف گرديده و صيغه وقف خوانده شده و تقريبا چهار صد متر از آن را محصور

و ساختمان و اختصاص به غسالخانه دادهاند مدتى هم از آن استفاده شده ولى از بقيه
زمين مزبور در خصوص قبرستان استفاده نشده زيرا از طرف اهالى و شهردارى
گورستان بزرگى براى تمام بخش و اهالى احداث گرديده و زمين مزبور براى

هميشه فاقد استفاده مورد نظر واقف گرديده لذا تقاضا مىشود جهت تبديل با حسن
چنانچه صالح باشد چون قبرستان عمومى شهر در حدود ده هكتار است و به

تأسيسات
بسيارى نياز دارد زمين مورد بحث تحت نظر يكى از روحانيون محل به فروش

رسانده
شود وخرج تكميل قبرستان عمومى گردد.

ج - در صورتى كه زمين مذكور به هيچ نحو براى واقف و موقوف
عليهم فائده نداشته باشد مجازند بفروشند و قيمت آن را به مصارف قبرستان ديگر

برسانند.
س ١٠٩٩ - زمينى است جنب مسجد و متعلق به مسجد حوضى هم وسط

اين زمين قرار دارد و مسجد هم از خودش حوض دارد و مى خواهند زمين را مغازه
كنند

و به وقف مسجد بدهند و با اين تبديل امكان دارد حوض واقع در زمين مذكور از
بين برود در اين صورت تصرف به اين نحو جايز است يا نه.

ج - تبديل وقف جايز نيست
س ١١٠٠ - مسجد جامعى است دو طبقه تحتانى و فوقانى ولى كامال نمىتوان

تعيين نمود كه بانى سابق آن دو نفر بوده يا يك نفر فقط معلوم است كه منحصر
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به اجداد يك طايفه مخصوصه است و در يك تخته فرش آن نوشته شده مخصوص
طبقه فوقانى و چون مسجد مذكور از سنگ و خشت و چوب ساخته شده و قديمى

است فعال عدهاى از مردمان نيكو كار تصميم دارند وجهى جمع آورى نمايند
و مسجد نامبرده را به سبك جديد در آورده و تبديل با حسن نمايند در اين صورت

مىشود طبقه تحتانى آن مسجد را پر كرده و به صورت يك طبقه فوقانى بنا نمود يا نه
ج - اجازه نمىدهم تحتانى را پر كنند ولى جايز است هر دو را توسعه

دهند هم تحتانى و هم فوقانى و به طرز جديد بسازند.
(توليت وقف)

س ١١٠١ - چه مىفرمائيد در اين مسأله شرعيه كه شخصى ملكى را وقف
وتوليت آن را به اين شرح در وقف نامه ذكر مىنمايد (توليت آن مادام العمر مفوض

است به شخص واقف و بعد از فوت او با اكبر و ارشد اوالد ذكور او نسال بعد نسل
و بطنا بعد بطن و اگر در بعضى از طبقات اوالد ذكور نباشد توليت با اصلح واتقى

از اناث همان طبقه مىباشد نسال بعد نسل و هر گاه طبقات از اناث و ذكور منقرض
شد توليت با پنج نفر از صلحاى بلد مىباشد كه منافع عين موقوفه را برداشته و همه

ساله به شرحى كه ذكر شد به مصرف برسانند با نظارت يكديگر الى ان ينقرضوا) -
شخص واقف كه داراى سه فرزند ذكور است فوت مىنمايد و فرزند بزرگش توليت

ملك را عهدهدار مىشود حال چنانچه متولى مذكور با داشتن دو فرزند ذكور كبير
فوت نمايد آيا با توجه بمضمون وقف نامه توليت ملك به برادر بزرگ ديگر متولى

خواهد رسيد يا به فرزند ذكور اكبرش.
ج - به نظر حقير ظاهر عبارت نسال بعد نسل و بطنا بعد بطن آنست كه تا يك نفر
از اوالد ذكور واقف حيات دارد به اوالد اوالد نمىرسد و هم چنين در طبقات بعد

االقرب
فاالقرب به واقف مقدم هستند و تا عمو حيات دارد توليت به برادر زاده نمىرسد

والله العالم.
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س ١١٠٢ - شخصى مسجدى ساخته و توليتش را مادام الحيات با خودش
و بعدا با يكى از اقارب معينهاش و سپس با امام جماعت مسجد ديگرى قرار داده در

اين صورت مىتواند توليتش را تغيير داده و با وجودى كه خودش زنده است با امام
راتب مسجد خودش قرار بدهد يا نه.

ج - به نظر حقير قرار دادن متولى براى آن معنى ندارد نه واقف متولى آن
است نه غير او بلى اگر واقف بخواهد رقباتى را هم براى مسجد وقف نمايد مىتواند

در ضمن عقد وقف، توليت آن رقبات را با خود يا ديگرى قرار دهد و اال بعد از تمام
شدن عقد وتحقق وقفيت واقف هم مانند ديگران اجنبى از وقف مىشود و نيز چنانچه

در ضمن عقد وقف، توليت را براى خود يا ديگرى قرار داد بعدا حق عزل و نصب
ندارد مگر اين كه در ضمن عقد وقف، براى خود شرط عزل و نصب متولى را هم

نموده باشد.
س ١١٠٣ - در موقوفههائى كه توليت آن با حاكم شرع يا منصوب از جانب

او است هر گاه حاكم شرع يا منصوب او نباشد يا دسترسى به آنها ممكن نباشد
تكليف چيست.

ج - در مورد سؤال توليت با عدول مؤمنين است و در صورت نبودن عدول
توليت با مؤمنين موثق و امين است.

س ١١٠٤ - در مواردى كه واقف براى موقوفه متولى قرار نداده مسلما امر
آن با حاكم شرع است بفرمائيد در صورتى كه متولى غير اهل قرار داده يا بعدها
از اهليت خارج شده مثال توليت را با عادل از فرزندان خود قرار داده و در بين

آنها عادل وجود ندارد يا عادل بوده و بعد فاسق شده تكليف چيست.
ج - مورد سؤال مثل موردى است كه متولى تعيين نكرده باشد و اختيار آن

با حاكم شرع است.
س ١١٠٥ - شخصى كه از طرف حاكم شرع متولى موقوفه نشده ولى
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مردم او را امين مىدانند و موقوفات خود را به او واگذار نمودهاند آيا اين شخص
حق تصرف در اين موقوفات دارد يا نه.

ج - شخص مذكور اگر از طرف متولى شرعى وكالت داشته باشد تا
حدى كه متولى اختيار دارد و به وكيل اختيار داده مىتواند دخالت نمايد و زايد بر آن

جايز نيست.
س ١١٠٦ - به نظر حضرت آية اللهى واليت فقيه در وقف عام مانند مسجد

و نظائر آن از امور عامه ثابت است چنانچه مرحوم سيد محمد كاظم قدس سره
در جلد دوم عروه فرموده است يا نه.

ج - مسجد اگر موقوفاتى داشته باشد كه متولى ندارد واليت حاكم شرع
در آن موقوفات ثابت است.

س ١١٠٧ - موقوفه اى است وقف حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السالم وواقف
در وقف نامه تذكر داده كه توليت با اعلم و اوثق و ازهد اوالد باشد نوه دخترى

واجد شرائط است و مدت قريب چهل سال است در اختيار ايشان بوده
و در اين مدت مواظبت و جمع آورى نموده و به مصرف عزا دارى مىرساند

فعال نبيره پسرى واقف ادعاى توليت مىنمايد در صورتى كه واجد شرائط توليت
نيست

اما نوه دخترى عالم محل است و اهالى در حل وفصل اختالفات وسائر امور شرعيه
به او مراجعه مىنمايند در اين صورت كدام يك از اين دو اولويت دارند.

ج - صورت وقف نامه ديده شد عبارت توليت با اوالد مطلق است چه آن
فرزند از نسل ذكور باشد و چه از نسل اناث عليهذا هر كدام از اوالد كه واجد
شرائط مقرر در وقف نامه است باشد توليت با او است نوه و نبيره دخترى باشد

يا پسرى.
س ١١٠٨ - اگر واقف توليت وقف يا نظارت آن را براى خود قرار دهد

آيا الزم است عادل باشد يا خير.
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ج - الزم نيست بلكه اگر براى ديگرى هم قرار دهد الزم نيست عادل باشد
بلى معتبر است امين و داراى كفايت باشد پس متولى قرار دادن شخص خائن كه
اطمينانى به او نيست و همين طور كسى كه كفايت براى سرپرستى امور وقف را

ندارد جايز نيست و مخصوصا در وقف بر جهات و مصالح عمومى.
س ١١٠٩ - اينجانب چند جلد كتاب موقوفه در اختيار دارم كه توليت آنها

به موجب وصيت آباء و اجداد راجع به بنده است و مضمون وقف نامه واقف قرين
اين

عبارت است (وقف شرعى نمود مثال زيد اين كتب رابر كافه علماء اثنى عشريه
وتوليت

آن را در دست علماء اين ناحيه قرار داد) و فعال اين كتب در آن محل مورد حاجت
نيست و عاطل و باطل مانده است فلذا سؤال مىشود آيا جائز است بنده اين كتب
را بقم انتقال دهم و در يكى از كتابخانهها بگذارم وتوليت آن را در دست امثال

حضرت
آية اللهى قرار بدهم در اين صورت آيا مخالفت وصيت وقف مىشود يا نه و مفروض
اين است كه علماء محل توليت را قبول نمىكنند و بنده هم گمان مىكنم كه پس از

فوت
من كتب تلف شود.

ج - توليت وقف قابل تفويض به غير نيست بلى متولى مىتواند اگر شرط
مباشرت خودش در وقف نشده باشد ديگرى را كه امين باشد وكيل نمايد و در اصل
مسئله هم اگر كتابها مورد انتفاع در محل نيست و محل اقرب از قم كه انتفاع از آن

ممكن است نباشد به هر كدام از كتابخانههاى قم كه بيشتر مورد مراجعه باشد و
قبول كنند

بعنوان امانت بدهيد كه هر وقت در محل مورد انتفاع است استرداد شود.
س ١١١٠ - شخصى ملكى را وقف كرده است و در هنگام اجراء صيغه

وقف توليت موقوفه را براى خودش مادام الحيوة قرار داده است و پس از فوت
امر توليت را براى شخص ديگرى نسال بعد نسل قرار داده است و پس از گذشت

سه سال افرادى مغرض واقف را فريب داده و گول زدهاند و براى كوتاه كردن
دست متولى بعد از فوت واقف يك وصيتنامه در دفتر يكى از سر دفترهاى دربارى

(٣٨٥)



تنظيم وتوليت بعد از فوت را از جانب واقف به ديگرى واگذار مىنمايد آيا اين
عمل خالف شرع از جانب واقف هست يا نيست بطور كلى متولى در امور موقوفات

از جانب واقف بعد از اجراء صيغه و تعيين متولى بدون تقصير قابل عزل و نصب
هست يا نيست.

ج - از خصوص مورد سؤال اطالع ندارم بطور كلى اختيار جعل توليت
بدست واقف است ولى بعد از آن كه شخص را معين نمود جايز نيست او را از

توليت عزل نمايد مگر آن كه بفهمد كه شرائط توليت را ندارد كه در اين صورت
خود به خود منعزل مىشود.

س ١١١١ - واقف زمينى را وقف نموده و متولى شرعى را اكبر اوالد
ذكور خود قرار داده نسال بعد نسل و عوائد آن صرف عزا دارى حضرت

ابا عبد الله الحسين عليه السالم در ايام محرم بشود در اين صورت متولى مىتواند حق
التوليه

خود را در مقابل گرفتن پولى براى هميشه به يكى از اقارب خود غير از اوالد
واقف انتقال دهد يا نه كه توليت آن با شخص دوم باشد و متولى اول حق نداشته

باشد.
ج - در فرض سؤال واگذار نمودن متولى شرعى منصوص توليت خود را

به غير جائز نيست خواه مجانى باشد يا غير مجانى و با اين عمل ديگرى داراى
توليت نمىشود و تصرفات او در موقوفه جائز نيست بلى متولى شرعى جائز است

ديگرى را از طرف خود براى انجام اعمال موقوفه وكيل نمايد.
س ١١١٢ - (١) وقفى است كه متولى آن، آن را به اين جانب واگذار كرده

كه اجاره آن را گرفته به مصرف موقوف عليهم برسانم االن از طرفى به جهت پيرى
قدرت بر اين كار ندارم و از طرفى اگر تحويل متولى بدهم مىدانم به آن عمل

نخواهد كرد وظيفه من در اين ميان چيست؟
(٢) موقوفه ديگريست كه متولى آن عدول مؤمنين مىباشند
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و چند سال است كه در دست اينجانب است ولى اكنون به خاطر سالخوردگى
نمىتوانم

فعاليت كنم و به هر كس از عدول المؤمنين محل خواستهام واگذار كنم قبول
نمىكنند تكليف چيست؟

ج - در هر دو مسأله چنانچه ممكن است شخص امين و فعالى را وكيل نمائيد
كه امور هر دو موقوفه را انجام دهد و در صورتى كه تعيين وكيل براى شما ميسور

نباشد به حاكم شرع تفويض نمائيد.
س ١١١٣ - هر گاه واقف مادام الحياة توليت موقوفه را به خودش اختصاص

دهد و در متن صيغه وقف حق التوليه خود را چندين برابر اجرة المثل قرار دهد
مثال بگويد نه عشر كل منافع وقف حق التولية من است آيا اين وقف باطل است

چنانچه مرحوم ميرزاى قمى قائل است يا نه.
ج - وقف مذكور در مورد سؤال خالى از اشكال نيست.

س ١١١٤ - هر گاه واقف مقدار معينى از منافع وقف را براى متولى قرار
دهد كه اجرت او محسوب مىشود و آن مقدار كمتر از اجرة المثل باشد آيا جايز

است متولى به مقدار اجرة المثل بردارد يا نه.
ج - جايز نيست بلى اگر واقف مقدار معينى را ذكر نكند متولى حق دارد به مقدار

اجرة المثل بردارد.
س ١١١٥ - زيد متولى آب يا زمينى است كه بايد به موارد معينه صرف نمايد

اگر خالف كند و به موارد معينه مصرف نكند و كسى قدرت داشته باشد از دست
او بگيرد و به مصارف معينه صرف كند جايز است يا نه.

ج - متولى اگر خائن باشد بايد حاكم شرع ضم امين نمايد و اگر قبول
ضم امين نكند حاكم بايد او را بر كنار نمايد و شخص امينى را متصدى نمايد كه

عمل به وقف نمايد.
س ١١١٦ - توليت زمينهاى موقوفهاى نسال بعد نسل براى اوالد بزرگتر
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است و حاال متولى به خاطر ضعف و ناتوانى انجام كارهاى مربوطه برايش مشقت
دارد

در اين صورت آيا مىتواند زمينها را به عالم محل يا به كسى ديگر كه مورد اطمينانش
باشد

واگذار كند يا نه.
ج - نمىتواند مگر اين كه در توليتى كه واقف به او داده چنين اختيارى را

براى او قرار داده باشد بلى مىتواند ديگرى را براى انجام كارهاى مربوط به موقوفه
وكيل نمايد مگر اين كه شرط مباشرت شده باشد.

س ١١١٧ - هر گاه زيد توليت وقف را براى عمرو قرار داد آيا قبول آن
بر عمرو واجب است يا خير.

ج - واجب نيست اگر چه در موقع وقف نمودن وجعل توليت حاضر نباشد
و بعد از موت واقف، خبر به او برسد.

س ١١١٨ - هر گاه واقف توليت وقف را براى اشخاصى بنحو ترتيب قرار
دهد مثال بگويد توليت با زيد باشد و پس از او با عمرو پس از او با بكر وزيد و

عمرو
قبول كنند آيا الزم است بكر هم قبول كند يا خير.

ج - قبول توليت بر بكر الزم نيست و اگر قبول نكند موقوفه بدون متولى
منصوب محسوب مىشود.

س ١١١٩ - موقوفهاى است كه در وقف نامه آن نوشته شده (در هيچ عصرى
از اعصار قضات و مجتهدين احكام وعرف به هيچ وجه دخل و تصرف در عين و

منافع
موقوفات ننمايند و محاسبه متولى نكنند) در صورتى كه احتمال سوء استفاده در آن

قوى است و سازمان اوقاف كه مىخواهد حساب آن را رسيدگى نمايد متولى به
استناد

جمله مندرجه در وقف نامه از ارائه صورت حساب شانه خالى مىكند و اظهار مىدارد
هيچ كس حتى مجتهدين و مراجع حكومت اسالمى حق محاسبه اينجانب را ندارد

و مايل است به رويه قبلى ادامه دهد و اين سازمان قبل از رسيدگى به دفاتر و حساب
ها

نمىتواند اظهار نظر قطعى نمايد نظر مبارك را نسبت به مشروعيت و لزوم اتباع از قيد
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مزبور كه در وقف نامه آمده و هم چنين ساير متوليانى كه حاضر به رعايت وقف
نيستند

بفرمائيد.
ج - در صورتى كه از طرف موقوف عليهم نزد حاكم شرع شكايتى بشود

و مدعى خيانت متولى باشند رسيدگى به دعوا، مزاحمت متولى نيست بلى بعد
از رسيدگى با فرض عدم ثبوت خيانت كسى حق ممانعت از تصدى او و دخالت در

كار او ندارد.
س ١١٢٠ - شخصى وقف نامهاى از او باقيمانده و عين عبارت وقف نامه چنين
است كه توليت با ولد صلبى خود (فالن) باشد و بعد از وفات آن مفوض داشت

توليت آن را به اعلم و اعدل اوالد ذكور متولى كه بطن اعالى آن مقدم بر بطن اسفل
باشد

و چنانچه اوالد ذكور منقرص شود توليت را به اعلم و اعدل اوالد اناث متولى
كه بطن اعلى مقدم بر بطن اسفل و چنانچه همه منقرض شود به عدول مؤمنين

مستدعى
است كه بطن اعال مقدم بر بطن اسفل را كامال روشن فرمائيد.

ج - اوالد بال واسطه نسبت به اوالد خودشان بطن اعلى و اول و اوالد اوالد نسبت
به اوالد خودشان و هر طبقه نسبت بما بعد خود بطن اعلى و طبقه بعدى اسفل

محسوب
مىشود و چنانچه يك نفر از اوالد ذكور از بطن اول موجود باشد نوبت به بطن بعدى

نمىرسد
س ١١٢١ - در صورتى كه بطن اعلى شرائط اعدل و اعلم در او نباشد آيا

بطن اسفل مىتواند توليت آن را داشته باشد يا نه.
ج - اگر يك نفر از اوالد ذكور بطن اول موجود باشد توليت به او مىرسد

مگر اين كه مجنون و مانند آن باشد كه در اين صورت توليت منتقل به بطن بعدى
مىشود.

س ١١٢٢ - يك قطعه زمين را جهت سكونت طالب علوى دينى از امالك شخصى
خود وقف نموده و در وقف نامه شخصى را بعد از فوت خودم بعنوان متولى تعيين

نمودم
و ساختمان اين زمين هنوز به اتمام نرسيده و محل به تصرف طالب در نيامده بعللى

(٣٨٩)



مىخواهم متولى را معزول و بجاى نامبرده شخص ديگرى را بعنوان متولى انتخاب
نمايم در وقف نامه از نظر فرمول قانونى قيد شده كه ساختمان به تصرف طالب در

آمده آيا انجام اين عمل و اين حق براى اينجانب هست يا خير.
ج - در مورد سؤال در صورتى كه متولى مذكور هيچ دخالتى تاكنون در عمل

ساختمان موقوفه نداشته و به تصرف او داده نشده واقف مىتواند او را عزل و ديگرى
را منصوب نمايد

احكام وقف
س ١١٢٣ - دهكده است كه در زمان سابق ارامنه در آنجا سكونت داشتهاند

الحال مدت هفت سال است كه مسلمان نشين شده ولى مسجد ندارد اهالى ده
مىخواهند كليسا را مسجد نمايند و چون ساختن مسجد براى ايشان مقدور نيست آيا

اجازه مىفرمائيد كليسا را مسجد نمايند يا نه.
ج - بلى جايز است مكان مزبور را مسجد قرار دهند و احكام مسجد بر آن

مترتب مىشود و هر جا كه نجاست آن مشكوك باشد مثل سقف يا ديوار محكوم
به طهارت است و هر جا كه مقطوع باشد احتياط الزم آنست كه قبال تطهير كنند و

اگر
خاك زمين نجس باشد بردارند و بجاى آن خاك پاك بريزند.

س ١١٢٤ - احياء كردن و كشت و زراعت در زمين مخروبهاى كه در آن
آثار قبور مسلمين باشد جايز است يا نه.

ج - هيچ گونه تصرف در زمين وقف بر قبرستان جايز نيست و حرام است
خواه مستلزم نبش باشد يا نباشد و نبش قبور مسلمين هم حرام است اگر چه زمين

مباح باشد.
س ١١٢٥ - در بعضى از روستاها مرسوم است كه شب تاسوعا زنان بطوريكه

كسى نفهمد يكى از استكان هاى مسجد يا نعلبكى را به منزل مىبرند و در سال ديگر
اگر

حاجت شرعيه و منويه آنها بر آورده شد آن استكان را با شش استكان ديگر به
مسجد
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مىآورند و از اين نظر در مسجد استكان زيادى جمع شده در اين صورت مىشود
كسى

كه از اول قصد بردن استكان را داشته باشد نيت كند عوض استكان اسباب و وسائل
ديگرى جهت مسجد خريدارى نمايد يا نه و نيز جائز است ظروف مسجد و يا

چراغهاى
هديه شده به مسجد را در مجالس عمومى ديگر مصرف كرد يا نه.

ج - استكانى كه وقف براى مسجد است جايز نيست به منزل ببرند و اما
بردن اشيائى كه متعلق به مسجد است به مجالس عمومى ديگر موقوف به نظر واقفين

آنها است.
س ١١٢٦ - خريد و فروش سرقفلى مغازهائى كه ملكشان وقفى است و در

اختيار سازمان اوقاف قرار گرفته شرعا جايز است يا نه.
ج - در فرض سؤال مذكور متولى شرعى وقف بايد رعايت مصلحت وقف

را بنمايد اگر مصلحت وقف اقتضاى گرفتن سرقفلى داشته باشد بايد بگيرد و اگر
گرفتن سرقفلى موجب مفسده باشد نبايد بگيرد و در غير اين صورت مخير است

ولى اگر سرقفلى بنحو شرعى گرفته شود از منافع وقف است و بايد به مصرف وقف
برسد و متولى نمىتواند خود مصرف كند.

س ١١٢٧ - ملكى و آبى است كه حدود ١٣٠ سال قبل وقف شده و من
هيچ گونه اطالعى از وقف بودنش نداشتم فقط شايعاتى در موردش بود تا اين كه

پدرم
مريض شد هنگامى كه وصيت مىكرد سؤال كردم جوابى نداد در اثر بى اطالعى
بعد از فوت پدرم اين ملك به اوالد منتقل شد و در آمد آن تا چهار سال تقسيم

مىگرديد سال پنجم وقف نامهاى ديده شد و همان سال طبق وقف نامه عمل شد.
(١) اين چهار سال كه در آمد آن بين اوالد تقسيم مىشد و از وقف

بودنش اطالع نداشتيم آيا در آمد سالهائى كه تقسيم شده بايد پرداخت يا نه
و در صورت نداشتن تكليف چيست؟

(٢) با در آمد جزئى كه پدرم از ممر ديگر داشته و در آمد عمده
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از همين ملك وقفى بوده وسائلى خريدارى شده از قبيل - يخچال - قالى - ماشين
تكليف چيست؟

(٣) اطالع دارم كه پدرم به اين وقف نامه عمل نكرده البته چند
روزى در اوائل روضه خوانى مىكرد و آن هم قطع شد اما نمىدانم كه او از اين

وقف نامه اطالع داشته يا نه اين مدت كه پدرمان به اين وقف نامه عمل نكرده تكليف
چيست؟

ج (١) - اگر زمين و آب وقف بوده اجرة المثل زمين و آب را به مصرف
موقوفه برسانيد و فرقى بين اطالع و عدم اطالع نيست و در صورت نداشتن نيز

ذمه شما مشغول است.
(٢) - آنچه خريده شده ملك خود ايشان است فقط قيمت آنچه را كه از

وقف مصرف شده مديون است.
(٣) - نظر به اين كه وقف عام مىباشد اگر احتمال عقالئى مىدهيد كه در

جاى ديگر در آمد موقوفه را به مصرف عزادارى رسانده باشند اشتغال ذمه آن مرحوم
معلوم نيست و اگر اطمينان داريد به مصرف نرسانده به مقدار متيقن از تركه ايشان

بايد برداريد و به مصرف عزادارى برسانيد.
س ١١٢٨ - آيا از در آمد اين ملك وقفى مىشود خرج مستضعفين يا حمام - آب

انبار - منزل - مسجد كرد.
ج - بايد طبق وقف نامه صرف عزادارى شود.

س ١١٢٩ - بطورى كه در وقف نامه قيد شده توليت اين ملك به پسر
بزرگ يا هر كدام عادل تر باشند مىرسد بعد از من، در صورتى كه فرزندم بچه باشد

حق توليت به چه كسى مىرسد.
ج - اگر اوالد كبيرى نباشد حاكم شرع جامع الشرائط مىتواند موقتا فردى

را تعيين نمايد كه متصدى امور موقوفه باشد تا وقتى كه صغير كبير شود.
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س ١١٣٠ - باغى است كه زمينش وقف نبوده اما به علت نداشتن آب كافى
از آب وقفى آبيارى مىشده از هنگام ديدن وقف نامه، اين آب قطع شده آيا مىشود

از آب وقفى آبيارى كرد و اين باغ را مشروب نمود.
ج - جائز است اما قيمت آب وقفى را در مدتى كه قبال مصرف نموده

ضامن مىباشد و منافع زمين براى مالكين مىباشد.
س ١١٣١ - زمينى است كه وقف نبوده و از آب وقفى مدتها آبيارى مىشده

هم اكنون درختهاى ميوه اين زمين بيست ساله هستند و اين زمين به فروش مىرسد
آيا پول اين زمين اشكال ندارد.

ج - قيمت آب مصرف شده را بپردازند تا به مصرف وقف برسد و معامله
اشكال ندارد.

س ١١٣٢ - زمين وقف را مىشود به خاطر راه واگذار كرد.
ج - اگر راه مورد احتياج خود زمين وقفى باشد بطورى كه اگر راه نداشته

باشد منفعتى نخواهد داشت به قدر ضرورت مانعى ندارد اما براى سائر جهات
نمىشود

زمين موقوفه را راه نمود.
س ١١٣٣ - ملك وقفى را رژيم سابق بما اجاره داده به مبلغ معين ما در اين ملك
موقوفه با نظر متولى آن روز يك چاه نيم عميق حفر نموده ايم يعنى در اين ملك به

ملبغ
٢٢٠٠٠٠ دويست و بيست هزار تومان خرج كرده ايم و ليكن برداشت آن مبلغ از

سهم موقوفه به مبلغ چهل هزار تومان مىباشد آيا خرجى كه نموده ايم در اين ملك از
سهم خودش برداريم تا مبالغ خرج كرد تمام شود يا خير نظر مبار كتان را مرقوم

فرمائيد كه مورد نياز است.
ج - در فرض سؤال اگر با متولى شرعى قرار داد كرده باشيد بايد مطابق

قرارداد عمل شود و اگر با متولى شرعى قرارداد نكرده باشيد و فقط با اوقاف سابق
قرارداد شده در اين صورت اگر اعيانى از مال شما موجود باشد مثل موتور چاه
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و امثال آن ملك خود شما است و بقيه مخارجى كه براى ملك شده حق مطالبه
نداريد

واجرة المثل مدتى كه در تصرف شما بوده بايد بپردازيد والله العالم.
س ١١٣٤ - زمين بائر كه فقط اسمش از موقوفه بوده ليكن به هيچ

وجه من الوجوه به قدر درهمى فايده موقوفه نداده است اينجانبان با خرج زياد ماشين
و تراكتور آن را به صورت زمين مزروعى درآورده ايم و اگر ما اين خرج را

نمىكرديم
هيچ موقع احدى فايده از آنجا نمىبرد آيا اين زمين هم موقوفه است و خرجى كه

ما نموده ايم چطور مىشود.
ج - اگر زمين مزبور حريم ملك موقوفه بوده با آباد نمودن آن مالك آن

نمىشويد و حق مطالبه مخارج نداريد.
س ١١٣٥ - يك باب ساختمان با زمين زير بناء آن را پدرم وقف حضرت

سيد شهداء عليه السالم نموده است و در اختيار اين جانب گذاشته و من در آن خانه
چندين

سال زندگى كردم و در هر سال در ايام عاشورا مال االجاره آن را خرج مىكردند
و ساختمان مذكور به علت گلى بودن ديوارهاى آن در شرف خراب شدن بود و

خطر
جانى داشت و من با اجازه پدرم كه واقف اين خانه است خراب كردم و با شرط
اين كه به ساختمان جديد كه مىسازم اجاره ندهم فقط زمين موقوفه در اجاره من

باشد ايشان قبول كردند و من ساختمان ديگرى ساختم و مصالح ساختمان موقوفه
سابق را به علت بى قابل بودن اصال به كار نبردم و چوبهاى آن در طبخ طعام جهت

اطعام
سوگوارى امام حسين عليه السالم مصرف شده است و عالمت روى ساختمان

موقوفه باقى
است در كنارى جمع شده است اين كه واقف مىگويد به اين ساختمان كه تو ساختى

بايد اجاره بدهى آيا به اين ساختمان كه تماما از پول خودم ساختم بايد اجاره
بدهم يا به زمين تنها، مستدعى است نظر مبارك حضرت آيت اللهى را مرقوم فرمائيد.

ج - در فرض مسأله اگر متولى شرعى صالح وقف را در آن دانسته كه اجازه
بناء براى خود شما بدهد و با اجازه متولى بناء را ساختهايد متولى حق اجرت بناء
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را ندارد لكن اجرة المثل زمين را بايد بدهيد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه
الزم است.

س ١١٣٦ - بعض اماكن بابل و اكثر اماكن عمومى يك منطقه موقوفه است
لكن از نحوه وقف اطالعى در دست نيست و تحقيق عسرت دارد با اينكه باصطالح

تبديل با حسن شده انجام غسل ونحو آن از اعمال عبادى چه حكمى دارد.
ج - با عدم علم به غصب بودن تصرفات در آن جائز است و مجازيد و تحقيق

الزم نيست.
س ١١٣٧ - چون قبرستان اين ده پر شده است لذا يك قطعه باغ از يك

كشاورزى جنب قبرستان خريدارى شده و اجازه از مالك هم گرفته شده ولى يك
مقدار از ملك اين ده وقف است و ما نمىدانيم چه نوع وقفى است خاص است يا
عام و آيا ملك باغ هم جزء موقوفه است يا نه بر فرض جزء موقوفه باشد در اين

صورت وظيفه شرعى اهالى چيست.
ج - در فرض مرقوم كه مالك زمين رضايت داده است اشكالى در قرار

دادن آن زمين براى قبرستان نيست و نسبت به مقدارى كه احتمال دارد وقف باشد
مجازند آن مقدار را به مدت طوالنى اجاره نمايند براى قبرستان و همه ساله مال

االجاره را با نظر حاكم شرع به مصارفى كه محتمل است زمين براى آن وقف شده
باشد برسانند والله العالم.

س ١١٣٨ - در حسينيهاى كه آن جناب در سنوات گذشته امر به تجديد بناى آن
فرموديد عالوه بر سالن قبلى كه مدتى است مورد استفاده مىباشد سالن ديگرى

با توافق اهالى و جمع آورى نذوراتى بنام حضرت ابو الفضل عليه السالم در قسمتى
از

زمين حسينيه مقابل سالن قبلى در دو طبقه به شكل آبرومندى ساخته شده اكنون
عدهاى از مردم محل و جمعى از فرهنگيان خواستار در اختيار گرفتن طبقه فوقانى
اين سالن بعنوان كتابخانه شدهاند با توجه به اين كه جنب حسينيه از چند سال قبل

(٣٩٥)



مخزنى بعنوان كتابخانه دائر و مورد استفاده مىباشد و جنب اين مخزن انبارى وجود
دارد كه با تجديد بنا به اضافه مخزن قبلى كتابخانه مجزا از حسينيه مىتوان دائر
نمود نظر آن جناب را در امر نوسازى كتابخانه قبلى يا استفاده از سالن جديد

حضرت ابو الفضل عليه السالم بعنوان كتابخانه مرقوم فرمائيد.
ج - تغيير عنوان ساختمان مرقوم از عنوانى كه اهالى براى آن وجوه

پرداختهاند جائز نيست ولى مطالعه كتابهاى دينى بطورى كه مانع از استفاده از
آن در جهتى كه براى آن ساخته شده است نباشد اشكال ندارد.

س ١١٣٩ - زمينى در تهران كنار امام زاده قرار دارد كه قبرستان عمومى
بوده و در حدود ٢٥ سال است كه در آنجا ميتى دفن نشده و از نظر قانون دولتى
نيز ممنوع مىباشد چون در منطقه مسكونى قرار دارد مستدعى است مرقوم فرمائيد

كه آيا جائز است در آن زمين عدهاى از مستضعفين به كاسبى اشتغال ورزند
و اجاره جهت آن امام زاده بپردازند يا خير.

ج - در فرض سؤال صرف نشستن بر زمين قبرستان و كاسبى كردن عيبى
ندارد ولى اگر در قبرستان تصرفاتى بنمايند كه منافى با دفن اموات باشد جائز

نيست و اگر كسى در آنجا براى خود حق اختصاصى قرار دهد لغو و بى اثر است.
س ١١٤٠ - بعضى از مغازهائى كه جزء موقوفات آستانه مقدسه مىباشد

متولى به مستأجر سه ساله اجاره داده و در سند اجاره شرط شده كه مستأجر به هيچ
وجه حق انتقال به غير ندارد لكن مستأجر در اثناء مدت اجاره براى اعراض از حق
خود نسبت بما بقى مدت اجاره به نفع شخص خاص تحت عنوان خريد و فروش

سرقفلى با مبلغى معين با آن شخص معامله نموده و شرط مىكنند كه نزد متولى
حاضر تا مستأجر اعالم اعراض نموده و بعد از بهم خوردن معامله نسبت بوى متولى

موقوفه را به شخص دوم اجاره دهد آيا اين نحو معامله صحيح است يا خير.
در فرض فوق على تقدير عدم صحت و يا اين كه شرط اين
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باشد كه مستأجر حتى حق اين نحوه از معامله را هم ندارد آيا با اجازه بعدى
متولى معامله تصحيح مىشود يا خير.

ج - در فرض سؤال اگر مستأجر اول اجاره مزبوره را با متولى
شرعى اقاله كرده باشند و اقاله نيز به مصلحت موقوفه باشد اجاره دوم صحيح است

و اگر نبوده و بقيه مدت را به ديگرى انتقال داده در مفروض سؤال اجاره فضولى
و باطل است و در صورتى كه متولى شرعى امضاء كند و به مصلحت وقف باشد

صحيح
است و اما پولى كه مستأجر اولى از دوم گرفته اگر پول را به مستأجر تمليك
كرده كه او اجاره را اقاله كند تا مستأجر دوم آن را اجاره نمايد پول را مالك

مىشود و در غير اين صورت پول را مالك نيست والله العالم.
س ١١٤١ - اينجانب بطور ناچار مقدارى از زمين قبرستان را كه ٣ در ٩

مىباشد گرفته و جزء مغازه نجارى نمودهام و همين مقدار از زمين خود را در كنار
ديگر قبرستان وا گذاشتهام براى قبرستان اگر چنانچه اشكالى در اين امر هست

ارشاد فرمائيد و احيانا بخواهم نماز در اين مقدار زمين بخوانم نظر مبارك چيست
ج - در فرض سؤال چنانچه زمين قبرستان وقف باشد تبديل آن با زمين

ديگر جائز نيست و نماز در آن هم براى غاصب محل اشكال است.
س ١١٤٢ - در بعضى از مساجد مشاهده مىشود كه واقف آن مسجد

نام خود را در آن مسجد مخصوصا در باالى محراب بتوسط كاشى نصب نموده
آيا اين عمل از نظر شرعى صحيح است يا خير با توجه به اين كه در اسالم انجام

امور خيريه بايد لله باشد آيا اين عمل تظاهر و ريا هست يا خير.
و اگر تشخيص داده شود كه اين عمل (نوشتن نام واقف در باالى

محراب) از نظر شرعى مورد اشكال هست آيا بر داشتن آن كاشىها و گذاشتن
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آيهاى از قرآن بجاى آن از نظر شرعى درست هست يا خير.
ج - ثبت نام واقف در بناى مسجد دليل بر تظاهر و ريا نيست و تصرف

در بناى مسجد تصرف در وقف است و حرام است.
س ١١٤٣ - اينجانبان يك باب مغازه كه از موقوفات مسجد حضرت صاحب

الزمان عليه السالم است جهت شغل خياطى طبق قرارداد اجاره نموده ايم در حالى كه
ساختمانى

مخروبه و فاقد استفاده بوده وطى مدتى با زحمات و مخارجى آن را به صورت قابل
سكونت در آورده ايم و با اعتماد به قول و تعهد لفظى كه متولى مسجد بما داده كه

از اين ساختمان مادام العمر شما بهره بردارى مىكنيد و هر زمانيكه خواستيد آن را
تخليه كنيد رضايت شما را تحصيل خواهيم نمود و ما به اين اميد مدت يك سال

اتالف وقت و پرداخت عوارض صنفى و بيمه و ساير مخارج قانونى كه در
رژيم قبل رائج بود جهت محل مذكور پروانه كسب گرفتهايم به اميد اين كه

دو خانواده بدين وسيله امرار معاش نمائيم و اكنون هر محل ديگرى را كه بخواهيم
براى اين شغل بگيريم بايد مبلغ هنگفتى جهت سرقفلى پرداخت نمود بعالوه

خسارات وارده ديگر و بيكارى طوالنى تا مجددا بشغل خود باز گرديم و حال كه
انقالب صورت گرفته هيئت مديره مسجد تحت عنوان اين كه به ساختمان احتياج
داريم براى كميته، تصميم به تخليه آن گرفته و با مراجعه به داد گاه كميته مركزى

تهران طبق مفاد قانون نظام گذشته و نظريه قاضى حقوقى، دادگاه بر له اينجانبان رأى
داده كه نمىتوانند شما را اخراج كنند تا اين كه رضايت شما را حاصل نمايند ولى
معذلك باز هم مىخواهيم كه نظر مبار كتان را نسبت به اين مسأله مرقوم فرمائيد.
ج - در صورتى كه شرط و تعهد مزبور در ضمن عقد الزم باشد و به مصلحت
موقوفه نيز باشد الزم است متولى شرعى بر طبق آن عمل كند و ليكن اگر مطابق
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مصلحت موقوفه نباشد يا در ضمن عقد الزم شرط نكرده باشند عمل به آن الزم
نيست بلكه اگر خالف مصلحت وقف باشد شرط باطل است و عمل به آن جائز

نيست.
س ١١٤٤ - زمين موقوفهاى است كه اينجانب با اجازه جنابعالى توليت شرعى

آن را دارم اين زمين را به شخصى اجاره دادهام و او در آن با اذن من خانه ساخته
است

اينك قصد دارد كه هوائى آن را كه متعلق به اوست بفروشد آيا زمين موقوفه، سهمى
از بهاى هوائى آن را دارد يا خير.

ج - اگر در عقد اجاره مدت معين شده و نسبت به ساختمان كه در آن بناء
مىشود قرار داد خاص نشده باشد ساختمان ملك مستأجر است ولى در آخر مدت

نمىتواند بعنوان مالكيت آن، متولى شرعى وقف را ملزم به تجديد اجاره نمايد و زمين
موقوفه سهمى از بهاى هوائى آن را ندارد.

س ١١٤٥ - زمين موقوفهاى كه واقف و متولى شرعى آن فوت كرده اند در
معرض تلف واقع شده يكى از ورثه واقف به منظور حفظ آن زمين از تلف كوشش

كرد تا نتيجتا آن را حفظ كرد و چون اگر مىگفت كه زمين وقف است اداره اوقاف
ممكن بود آن را بگيرد لذا در دفتر ثبت اسناد آن را بعنوان ملك خودش و بقيه ورثه
به ثبت رسانيده تا بعدا بوظيفه شرعيه خودشان عمل كنند لكن بعدا بعضى از ورثه

با اين كه مىدانستند وقف است آن را بعنوان ملك تصرف كردند و مورد وقف را ابدا
رعايت نكردند اال يك نفر كه بوظيفه وقف عمل كرد حاال وظيفه اين شخص كه

اين زمين را به منظور حفظ از تلف ثبت كرد و بقيه ورثه آن را تصرف كردند
چيست

آيا ضامن است يا نه.
ج - در فرض سؤال اگر اقدام بر ثبت به منظور حفظ موقوفه از تلف بوده

اقدام كننده بر ثبت ضمانى ندارد و كسانى كه تصرف عدوانى نمودهاند غاصب
و ضامن هستند.

س ١١٤٦ - هر گاه كسى چيزى را بر كسى يا بر جهتى وقف كند و در
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ضمن شرط نمايد كه اگر خودم احتياج پيدا كردم به خودم بر گردد آيا چنين
وقفى صحيح است يا خير.

ج - اقوى صحت وقف بنحو مذكور است پس هر وقت محتاج شد
وقفيت از بين مىرود و اين وقف داخل در وقف منقطع اآلخر است و چنانچه واقف

بعد از عروض حاجت بميرد ارث است و به ورثه مىرسد و اگر قبل از عروض
حاجت بميرد بر وقفيت باقى است و به ورثه مربوط نيست.

س ١١٤٧ - زيد زمين وقفى را از كسى خريدارى نموده و از آن زمين گل برمىدارد
و آجر درست مىكند و به مردم مىفروشد و بعضى از مردم از موضوع وقف مطلع
و بعضىها هم بى خبر و آجرها را مىخرند آيا اين بيع وشرى جايز است يا نه و در

صورت عدم جواز اگر اشخاص مطلع آجرها را خريدند و بعد نادم و پشيمان شدند
چنانچه بخواهند معامله را بر گردانند يا به ديگران بفروشند و يا اشخاص بى خبر

پس از خريدن آجرها بخواهند به بايع پس بدهند و ثمن را از او دريافت بدارند ولى
بايع پس نمىگيرد و وجه را به مشترى پس نمىدهد آيا خريداران مىتوانند آجرها

را در مصارف خيريه كه عام البلوى باشد از قبيل پل يا تكيه و يا مسجد به كار ببرند
يا نه.

ج - در فرض مسأله واجب است وجه آجرها را با نظر متولى شرعى به مصرف
همان وقف برسانند و اگر متولى ندارد يا خائن است با نظر حاكم شرع به مصرف

برسانند.
س ١١٤٨ - شخصى ملكى را وقف مىكند كه مال االجاره و منافع آن را بفالن
مصرف خيريه برسانند و در حين وقف ابتداءا اين زمين مال االجاره اش مثال هزار

تومان بوده ولى متولى در آن احداث نهال ميوه و غيره كرده و فعال مال االجاره اش
ده هزار تومان است در اين صورت متولى بايد همان هزار تومان را خرج كند يا ده

هزار
تومان را.

ج - اگر متولى درخت را به قصد خودش غرس كرده ميوه مال خود او است
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لكن بايد اجرة المثل زمين را به مصرف برساند و اگر درخت را براى موقوفه غرس
كرده بعد از حق توليت تمام منافع را بايد در مصارف موقوفه مصرف كند.

س ١١٤٩ - حمامى است كه از وضع بناء و بانى آن كسى اطالع ندارد ولى اهالى
محل در سابق يك نفر حمامى معين مىكردند براى گرم كردن و پاكيزه نمودن آن

و هر خانوادهاى در سال مبلغ معينى به او مىداد و از حمام استفاده مىكرد فعال محل
عنوان شهريت پيدا كرده و حمام را به اجاره دادهاند آيا مىتوانند مال االجاره را

بعد از مخارج تعمير حمام در امور خيريه محل مانند مخارج مسجد و روضه خوانى
و امام جماعت مسجد مصرف نمايند يا خير.

ج - در فرض مسأله ظاهر آنست كه حمام مذكور وقف مسلمين است و مورد
احتياج و ابتالء آنها است و از اين جهت اجاره دادن صحيح نيست بلى اگر مسلمين

حاضر شوند جهت اداره آن مبلغى وجه به حمامى بدهند و حمامى ملتزم شود كه اگر
اهالى او را اختيار كنند براى اداره حمام مبلغى جهت مسجد يا امور خيريه بدهد

اشكال ندارد ولى عنوان اجاره باطل است.
س ١١٥٠ - قناتى است مخصوص به دو باب حمام كه وقف بر عموم اهالى

قريه است و چند باغچه خصوصى در اطراف حمام مذكور از فاضل آب همان
قنات مشروب مىگرديده و در اثر خشك سالى آب قنات مرقوم كم شده و در مسير

راه كثيف مىشود و وارد آب انبار حمام مىگردد عدهاى از اهالى قريه وجهى جمع
آورى نموده دهنه قنات را تا آب انبار حمام لوله كشى كردند و چند نفر از

آقايانى كه منزلشان نزديك به مسير لوله كشى است براى برداشتن آب شيرى به لوله
وصل نموده و استفاده مىكنند ولى بعضى از آقايانى كه در دادن پول لوله كشى

شركت داشتهاند اظهار عدم رضايت مىنمايند در اين صورت مىتوان از آب شيرهاى
نصب شده به لوله استفاده نمود و غسل به عمل آورد يا خير.

ج - در فرض مسأله تصرف در آب بر خالف قرارداد واقف جايز نيست
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و تصرف در لوله موقوف به اذن صاحبان آب است و اگر لوله هم وقف شده حكم
خود آب بر آن جارى است.

س ١١٥١ - در باغچه مسجد شبيه خوانى جايز است يا نه.
ج - در ملك موقوفه بايد تصرف بر خالف نكنند.

س ١١٥٢ - زمينى جهت قبرستان وقف شده و در دو ثلث آن اموات دفن
شده و يك ثلث آن خالى است و فعال از دفن اموات منصرف شدهاند و زمين ديگر

اختيار كردهاند در اين صورت مىشود خاك اين زمين را كنده و خشت بزنند
و براى ساختمان مسجد به كار ببرند يا نه.

ج - محل اشكال است براى مسجد از محلى خاك بردارند كه مورد
شبهه نباشد.

س ١١٥٣ - آبى كه از زمين موقوفه بواسطه حفر چاه بيرون آمده و بوسيله
لوله در دسترس اهالى شهرى گذاشته شده مردم آن شهر مىتوانند از اين آب هر گونه

استفادهاى بنمايند از قبيل وضوء و غسل وغيرهما و زمين مذكور وقف بر طالب
وغيرهم مىباشد تكليف اهالى را نسبت به اين آب بيان فرمائيد.

ج - چنانچه بعضى از مؤمنين زمين مذكور را از متولى شرعى اجاره نمايند
و آب آن را در اختيار مسلمانان قرار دهند و مال االجاره آن را به متولى برسانند تا به

مصرفى
كه در وقف نامه معين شده برسد اشكالى ندارد.

س ١١٥٤ - ملك مغازهاى كه وقفى است و در اختيار سازمان اوقاف مىباشد
اداره اوقاف هم طبق مالك هاى عادى اجاره ماهانه و هنگام فروش سرقفلى مغازه

مبلغى
بعنوان رضايت ارباب از مستأجر مىگيرد آيا اين برنامه كه در رژيم سابق و دولت

فعلى اجرا مىشود مطابق شرع است يا نه و بايد به حاكم شرع رجوع شود.
ج - براى مغازه هاى موقوفه مثل مغازه هاى ملكى متولى شرعى مىتواند

سرقفلى بگيرد البته به نفع جهت وقف و غير متولى نمىتواند ملك وقفى را اجاره داده
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يا براى آن سرقفلى بگيرد.
س ١١٥٥ - چندى است كه تعدادى از افراد عالقهمند به امام حسين عليه السالم

اقدام
به تأسيس هيئت حسينى نمودهاند و براى گردهمائى و عزادارى وسائل الزمه را
با پرداخت مبالغى توسط اعضاء خريدارى نموده و به صورت وقف نگهدارى و

استفاده
مىگردد اكنون اعضاء، كه جهت تأسيس اين هيئت مبلغى پرداختهاند در صدد استرداد

وجه خود مىباشند و پرداخت آن مستلزم فروش لوازم و اثاثيه هيئت مىباشد و آنها
هم به صورت وقف در آمده آيا از نظر شرع فروش لوازم مربوطه و استرداد پول

اعضاء واجب مىباشد يا خير؟
ج - در فرض سؤال آنچه وقف شده قابل فروش نيست و دهند گان وجه

حق استرداد آن را ندارند.
س ١١٥٦ - باغى است بدون آب مالك باغ براى آبيارى باغ از آب شش

دانگ استفاده مىكرده در صورتى كه يك دانگ از اين شش دانگ وقف بوده
و كسى از اين موضوع اطالع نداشته بفرمائيد مدتى كه از آب وقفى براى آبيارى

اين باغ استفاده شده است چه صورت دارد.
ج - قيمت آب وقفى را كه صاحب باغ به باغ مذكور داده ضامن است

و بايد به اجازه متولى شرعى به مصارف شرعيه وقف برسد.
س ١١٥٧ - زمينهائى است كه وقف بر حضرت سيد الشهداء عليه السالم است و

كسى ياد
ندارد كه در آن زمينها زراعت شده باشد و در اداره ثبت هم به اسم وقف ثبت شده

و فعال اراضى مزبوره باطل افتاده و هيچ گونه عالمت تصرف در آنها نيست آيا
اجازه مىفرمائيد كه آن اراضى را ساختمان نموده به اجاره بدهند و مال االجاره آنها

را
به مصرف حضرت سيد الشهداء سالم الله عليه برسانند يا نه.

ج - حقير از وضع زمينهاى مزبور اطالع ندارم بنحو كلى اگر مشهور بوقفيت
باشد بايد با آن معامله وقفيت نمود و مراعات احتمال وقف بودن به اين است كه به

قيمت
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عادالنه زمينهاى مزبور را با اذن متولى شرعى براى ساختمان اجاره نمائيد و مال
االجاره را همه ساله به مصرف حضرت سيد الشهداء عليه السالم برسانيد.

س ١١٥٨ - در رسائل عمليه فقهاء عنوان شده كه اجرت گرفتن براى گفتن
مسائل واجبه جايز نيست در اين صورت اگر كسى ملك وقفى گذاشته باشد كه

هر ساله عوائد آن را به مسأله گو بدهند يعنى به يك نفر اهل علم بدهند كه در ايام
محرم

يا ماه رمضان باالى منبر فقط مسأله براى مردم بگويد آيا جايز است از مال االجاره
ملك وقفى به اين عنوان اجرت بگيرد يا جايز نيست.

ج - در فرض سؤال مسأله گو موقوف عليه وقف است و مبلغى كه با و داده
مىشود بعنوان اجرت نيست و اشكال ندارد.

س ١١٥٩ - شخصى زمينى داشته است ملكى، و آن زمين را به زارعى داده
كه در آن زراعت كند زارع مزبور چند اصله درخت در آن زمين غرس

نموده و وقف جهت مورد خاصى كرده است بعد از مدتى مالك زمين - زمين را
به ديگرى فروخت و زارع هم عوض شد و ديگرى متصرف گرديد اكنون مالك

دومى
مىخواهد اين درختها را كه در زمين او غرس شده است بكند و از بين ببرد و راضى
نيست در ملك او مال موقوفه باشد در اين صورت شرعا مىتواند اين كار را بكند يا

نه.
ج - اگر زارع بدون اذن مالك زمين درختهاى مذكوره را در آن غرس

نموده و بعد هم مالك زمين وقف آن را امضا نكرده باشد مالك فعلى مىتواند آنها
را از زمين بكند.

س ١١٦٠ - ملكى از موقوفه در دست دارم كه چندين سال است از آن استفاده
مىنمايم وجه آن را به مصرف عزادارى مىرسانم مىگويند نهالى را كه خودتان در كنار

جوى آب كاشتهايد ربطى به موقوفه ندارد زيرا شما اجاره مىدهيد و درختى كه
در سابق كنار ملك بوده انداختم و به مصرف خود موقوفه رساندهام و از جاى

درختى كه
از ريشه كنده شده مجددا نهالى بوجود آمده اين نهال مربوط به زمين موقوفه است يا

نه.
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ج - نهالى كه از درخت موقوفه روئيده يا از درخت موقوفه بريده و كاشتهايد
ملك موقوفه است و اگر نهال از خودتان باشد و كاشتهايد ملك شما است.

س ١١٦١ - زمينى است موقوفه مربوطه به حضرت امام حسين عليه السالم كه
شخصى

با جهل به مسأله زمين موقوفه را متصرف و از خاك آن زمين مقدارى خشت جهت
ساختمان شخصى خود ماليده بعد متوجه شده كه در زمين موقوفه اين گونه تصرفات

نمىشود انجام داد تكليف اين شخص چيست.
ج - واجب است قيمت خشتهائى كه از آن درست كردهاند بدهند به متولى

شرعى آن زمين موقوفه كه در جهت وقف مصرف شود و چنانچه با اين تصرف
در زمين وقف عيبى به هم رسيده باشد جاى آن را از خاك مشابه آن پر كنند كه

عيب آن
بر طرف شود.

س ١١٦٢ - راجع به ملكى كه مالكش آن را وقف نموده و معين هم كرده
كه مبلغ پنج تومان مثال در سوگوارى حضرت سيد الشهداء عليه السالم و ساير

مخارج الزمه
صرف شود و در ضمن تاريخ وقف سال ١٣٢٩ قمرى بوده و فعال كه سؤال مىشود

سال ١٣٥٩ قمرى است اكنون وظيفه چيست.
ج - اگر به اين نحو مقرر كرده كه از عوائد آن پنج تومان صرف سوگوارى

حضرت سيد الشهداء عليه الصالة والسالم شود و براى بقيه عوائد مصارف ديگر
معين نموده است نسبت اين پنج تومان را با مجموع در آمد وقف در حين وقف

مالحظه كنيد و به آن نسبت از عوائد فعلى به مصرف سوگوارى برسانيد.
س ١١٦٣ - درخت غير مثمرى كه در صحن مسجد غرس شده است و سبب

خرابى مسجد مىشود اجازه مىفرمائيد آن را قطع نمايند يا نه.
ج - در فرض سؤال اگر درخت مزبور وقف يا ملك كسى نيست بلكه مباح

است قطع آن جايز است و اما اگر ملك كسى باشد موقوف به اذن مالك است
و اگر وقف باشد براى استفاده از سايه آن و مسجد بعد از آن احداث شده باشد

خرابى
مسجد را تعمير كنند.
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س ١١٦٤ - زمين موقوفهاى در جنب مسجدى بوده مقدار چهار متر از
آن زمين را جهت توسعه مسجد جزء مسجد نمودهاند در اين صورت مىشود در آن
مسجد نماز خواند يا نه و بطور كلى مىشود زمين مذكور را جهت وسعت مسجد

تصرف كرد يا نه.
ج - هرگونه تصرف در زمين موقوفه موكول به اذن متولى شرعى آن است

و در مورد سؤال اگر متولى شرعى صالح بداند جايز است آن را براى مسجد اجاره
دهد مال االجاره آن را همه ساله به مصرف وقف برساند.

س ١١٦٥ - زمينى قبال مدرسه و وقف طالب علوم دينيه بوده و در اثر خرابى
مدتى است كه محل فاضل آب حمام شده است در اين صورت جايز است آن را
بفروشند و حمام بنا كنند يا اين كه فعال آن را جزء حريم مسجد نموده بعدها در

صورت
امكان مدرسه بنا شود.

ج - حقير اجازه فروش و تبديل نمىدهم و خوب است مؤمنين همت نمايند
و آنجا را مدرسه علميه بسازند.

س ١١٦٦ - شخصى محلى را وقف نموده كه نصف در آمد ساليانه آن مصرف
مخارج امام جماعت مسجدى بشود و نصف ديگر مصرف مخارج طالب مدرسه
علوم دينيه همان مسجد گردد در صورتى كه مدرسه فاقد طالب باشد و متولى هم

مؤمن به عدالت امام جماعت مسجد نباشد وظيفه او در مصرف در آمد موقوفه
چيست.

ج - الزم نيست متولى علم به عدالت امام جماعت داشته باشد همين اندازه كه
امام جماعت حاضر در مسجد مىشود و اقامه جماعت مىنمايد و جمعى به او اقتداء

مىكنند
در استحقاق در آمد وقف كفايت مىكند و اما نسبت به طالب چنانچه اشخاصى

هستند
در مدرسه كه مشغول درس باشند هر چند دروس ابتدائى و مقدماتى باشد كفايت

مىكند
در جواز دادن در آمد موقوفه به آنها و اگر هيچ طالب ومحصل ندارد متولى سعى
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و كوشش كند كه چند نفرى را براى تحصيل فراهم كند كه در مدرسه مشغول
تحصيل شوند.

س ١١٦٧ - اراضى وسيعهاى است كه ربع تمام آن مسلما وقف است ولى
متولى آن معلوم نيست و سه ربع آن طلق و متعلق به مالك عمده و خرده است و

چندين
قريه و باغ و مسجد و حمام در آن احداث شده و از طرفى مشمول اصالحات ارضى

و تقسيم گرديده در اين صورت تكليف مؤمنين و نماز خوانان اعم از اهالى آن
قريه و عابرين كه در حمام غسل مىكنند و در مسجد نماز مىخوانند چيست.

ج - در فرض سؤال كه زمين مزبور مشترك است بين وقف وملك طلق
هرگونه تصرف در آن موقوف است به اذن متولى شرعى و مالكين آن.

س ١١٦٨ - زمينى از پدرم بعنوان ارث به من رسيده بعضىها مىگويند اين زمين
وقف اوالد است عدهاى هم مىگويند كه اصال وقف نبوده و زمينهاى كنار آن

ساختمان
شده و در آن سكونت دارند تصرفات من در اين زمين چه صورت دارد آيا مىتوانم
اين را بفروشم و از پول آن ساختمانى خريدارى كنم و يا در آن زمين ساختمانى

بسازم يا نه.
ج - از موضوع شخصى اطالع ندارم به علماء محل كه اطالع دارند مراجعه

نمائيد تا راهنمائى كنند و در صورتى كه معلوم شود وقف است بايد آن زمين را با
اجرة المثل آن در مدتى كه در تصرف شما بوده به متولى شرعى آن برسانيد تا

به مصرف وقف برساند و سهم االرث خود را از غير اين زمين مىتوانيد از بقيه ورثه
مطالبه نمائيد.

س ١١٦٩ - شخصى عوائد ملك معينى را به موقوف عليهم با حقوق معينه
بطور محدود در زمان سابق وقف كرده مثال حقوق امام جماعت ده تومان به همين

ترتيب مدرس و خادم وجهت روشنائى و روضه خوانى و بقيه عوائد در تعمير
و ضروريات صرف شود فعال حقوق معينه آن روز با مخارج امروزه تناسب ندارد
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و شايد هم كسى حاضر نيست خدمت كند در اين صورت آيا از مازاد عوائد
موقوفه مزبوره بعنوان قيد ضروريات كه واقف در وقف نامه ذكر كرده به نسبت

حقوق موقوف عليهم پرداخت شود جايز است يا خير.
ج - در فرض مسأله اگر ممكن است نسبت ده تومان امام جماعت به مجموع

عوائد موقوفه در زمان را تعيين كنند و فعال به همان نسبت به او بدهند مثال
اگر ده تومان عشر عوائد بوده فعال هم عشر عوائد را بدهند و ما بقى مصارف به

همين
نسبت بلى مثل خادم را زائد بر اجرت متعارف ندهند.

س ١١٧٠ - دو مسجد نزديك هم واقع شده در قديم االيام فرشهائى كه در هر
يك از اين دو مسجد بود در مسجد ديگر مورد استفاده قرار مىگرفت يعنى به جهت

بزرگى مسجد در فصل زمستان براى اقامه جماعت و گفتن مسأله شرعيه از عين
فرشها هر دو مسجد استفاده مىنمودهاند آيا به همان طور قديم عمل شود جايز است

يا خير.
ج - به نحوى كه در قديم االيام سيره بر استفاده از فرشهاى مرقوم بوده فعال

عمل كنند مگر آن كه خالف آن معلوم باشد.
س ١١٧١ - شخصى ملكى را وقف نمود و قيد نمود كه متولى وقف عوائد

حاصله موقوفه را پس از مخارج عمران موقوفه و حق الزحمه متولى خرج روشنائى
حرم حضرت معصومه عليها السالم نمايد متولى وقف بايد آن وجه را عينا بعنوان

روشنائى
تحويل متولى آستانه نمايد يا اين كه بايد خودش شخصا آن را به مصرف روشنائى

حضرت برساند.
ج - اگر وقف به ترتيب خاصى معين نشده باشد متولى وقف مىتواند شخصا

آن را به مصرف روشنائى آستانه مقدسه برساند مگر آن كه بر خالف وضع و تنظيم
آستانه باشد كه در اين صورت اذن متولى آستانه هم الزم است.

س ١١٧٢ - اگر مسجدى چند در داشته باشد و براى گرم شدن مسجد
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درها را تا چند روز ببندند و از يك در عبور كنند جايز است يا نه.
ج - اگر موجب زحمت نمازگزاران نباشد مانعى ندارد مگر آن كه موانع

خارجى در بين باشد از قبيل مزاحمت زن و مرد.
س ١١٧٣ - زمينى موقوفه بوده فعال دولت تصرف كرده و بنام دانشگاه

ساختمانى تأسيس كرده و در آن مسجد و حمامى هم ساخته است و كارگرانى
در آنجا مشغول كار هستند آيا جايز است از مسجد و حمام استفاده كنند يا نه.
ج - در صورتى كه از متولى شرعى آن اجاره نموده باشند و مال االجاره آن را

مطابق قرار داد بپردازند مانعى ندارد.
س ١١٧٤ - فرشهائى است وقف روضه خوانى حضرت سيد الشهداء عليه السالم

در ايام عزادارى آنها را در مسجد پهن مىكنند و شبها روضهخوانى مىشود در
اين صورت نماز خواندن روى فرشها در ساعتى كه روضه خوانى است و وقت هاى

ديگر كه روضه نيست جايز است يا نه.
ج - در فرض سؤال اگر محل مخصوصى در ايام عزادارى براى فرشها تعيين

نشده، پهن كردن آنها در مسجد در ايام عزادارى بى اشكال است و چه در ساعت
روضه خوانى و چه در غير آن ساعت نماز خواندن روى آنها مانع ندارد ولى

در غير ايام روضهخوانى نمىشود روى آنها نماز خواند.
س ١١٧٥ - زمين حسينيه قريهاى كه از طريق شياع و ظاهر امر وقفيتش براى

حسينيه ثابت است و از قديم دفن اموات اهالى آن قريه در زمين مذكور معمول
است در اين صورت دفن اموات در آن جايز است يا نه و اگر جائز باشد باال آوردن
سطح قبر با آهن و سيمان از سطح زمين مذكور به مقدار يك متر تقريبا چه صورت

دارد.
ج - در مفروض سؤال كه از قديم دفن اموات در آنجا معمول بوده اشكالى

ندارد و لكن تصرفاتى كه منافات با انتفاع از آن بعنوان حسينيه داشته باشد جايز
نيست.

(٤٠٩)



س ١١٧٦ - شخصى ساختمانى درست نموده و از حياط آن خاك بردارى
كرده و چون حياط گود شده از خاك قبرستان آورده حياط را پر نموده و بعد آن
ساختمان را به كسى ديگر فروخته ولى خريدار پس از انجام معامله در شك است

و نمى داند كه چه مقدار خاك آورده و در حياط ريخته در صورتى كه اشكال شرعى
دارد بيان فرمائيد.

ج - اگر زمين قبرستان مباح بوده بر خريدار چيزى نيست و اگر وقف بوده
الزم است هر قدر كه يقين دارد از آن خاك در منزل ريخته شده به محل خودش

برگرداند.
س ١١٧٧ (١) - كسى در گذشته زمين موقوفهاى را از متولى اجاره نموده

و در آن درختكارى نموده در زمان حاضر اجاره اين زمين در صورتى كه به صورت
باغ

باشد فرضا سالى دو هزار تومان است اما اگر نهالها را مستأجر بردارد متولى مىتواند
زمين را جهت خانه سازى به اشخاص به مبلغ بيست هزار تومان اجاره دهد آيا در

صورتى كه
مدت اجاره زمين منقضى شده باشد متولى مىتواند مستأجر را وادار كند كه نهالها

را بردارد يا بايد با همان اجاره كم بسازد و مستأجر هم بيشتر اجاره نمىدهد.
س ١١٧٨ (٢) - اگر در آمد موقوفه از مصرف تعيين شده از طرف واقف

زياد بيايد متولى مازاد را بچه مصرفى برساند مثال واقف گفته باشد اجاره وقف
را در دهه عاشورا روضه بگيرند حال در آمد فوق اين حرفها و خيلى بيشتر است.

س ١١٧٩ (٣) - زمينى جزء مرافق مدرسه علميه بوده است كه طالب از آن
استفاده مىكردهاند بعدا غاصبى آن را تبديل به گاراژ نموده و اجاره هم مىداد آيا

اجاره به ذمه غاصب تعلق مىگيرد فعال چه بايد كرد.
ج (١) - در فرض سؤال متولى شرعى مىتواند از مستأجر پس از انقضاء مدت
اجاره بخواهد كه اجاره را زياد كند يا نهالهاى خود را از زمين مزبور بيرون

آورد.

(٤١٠)



ج (٢) - در فرض سؤال بايد تمام در آمد در دهه عاشورا صرف روضهخوانى
شود اگر چه به كثرت مجالس واطعام مستمعين و دادن وجه بيشتر به روضه خوانها

باشد.
ج (٣) آنچه جزء مرافق مدرسه بوده فعال هم شرعا ملحق به مدرسه و جزء

مرافق مدرسه است و اجاره دادن آن خالف شرع است و مبالغى را كه غاصب
بابت اجاره آن تا به حال گرفته بايد به مستأجرين بر گرداند و اگر به آنها دسترسى

ندارد
بعنوان مظالم از جانب آنها به مجتهد بدهد و از معصيتى كه كرده نيز توبه كند و از

خداى متعال طلب مغفرت نمايد و اگر مرافق وقف شده كه طالب از اجاره آن
استفاده كنند بايد اجاره هائى را كه گرفته به طالب همان مدرسه بدهد والله العالم.

س ١١٨٠ - استفاده از خاك قبرستان كه وقف بودن آن معلوم نيست چه
صورت دارد.

ج - جايز نيست بلى اگر زمين مباحى باشد كه مردم در آن زمين اموات
خود را دفن مىكنند برداشتن خاك از محلى كه در آن، قبر نباشد مانعى ندارد و در

قبور
تصرف ننمايند.

س ١١٨١ - براى توسعه مسجد از كوره آجرپزى محل چندين هزار آجر
خريدارى كردم بعدا كشف شد كه زمين كوره مزبور وقف يكى از مساجد كرمان

است كه عدوانا تصرف شده و در حال حاضر هم در تصرف اوقاف است و قبل
از تصرف اوقاف آجرهاى مورد حاجت خريدارى و مصرف مسجد شده بنابر اين

تكليف اينجانب در مورد مسجد و ساير مردم نسبت به آجرهائى كه از عين موقوفه
در زمان گذشته به كار رفته است چيست.

ج - بايد آجرهاى مذكوره از متولى وقف اگر متولى منصوص دارد و اال
از مجتهد جامع الشرائط خريدارى شود و قيمت آن به مصرف مسجدى كه زمين

مرقوم براى آن وقف شده برسد.

(٤١١)



س ١١٨٢ - زمينى است موقوفه و مزروعى كه دنباله و اواخرش مقدارى در
مسير رودخانه واقع شده و چند مترش هم از استفاده و انتفاع زراعتى افتاده و به هيچ

وجه
قابل استفاده نيست و فعال شخصى مىخواهد مسير قناتى را كه در كنار رودخانه دارد

از زير همين اراضى موقوفه غير قابل استفاده عبور دهد و در سطح زمين تصرفى
نمىكند و در عين حال پولى هم مىدهد در اين صورت اجازه مىفرمائيد كه اين

پول اخذ گردد و به دستور حضرت آية اللهى مصرف شود.
ج - در صورتى كه مضر به وقف نباشد محل مذكور را جهت انتفاع آب بردن

اجاره بدهيد و همه ساله مال االجاره را به مصرف وقف برسانيد و پس از انقضاء
مدت تجديد اجاره نمائيد و اجاره نامه رسمى بگيريد كه وقف از بين نرود.
س ١١٨٣ - حوض مسجد يا مدرسه در صورتى كه معلوم نباشد وقف عام

است يا خاص چنانچه غير طلبه و غير آنهائى كه در آن مسجد نماز مىخوانند از
آن حوض وضو بسازند و نخواهند در آنجا نماز بخوانند چه صورت دارد.

ج - در صورتى كه مزاحم حق نماز گذاران مسجد و ساكنين مدرسه نباشد
بعيد نيست جواز آن مگر آن كه احراز شود كه منع از ديگران در وقف قيد شده

س ١١٨٤ - شخصى يك قطعه زمين بدون آب را كه نزد جمعى از مردم معروف
به موقوفه حضرت سيد الشهداء عليه السالم است بنام ملك خود به ثبت داده و

درخت كارى
كرده و نصف آن را يكى از فرزندانش خريدارى نموده و مبلغى هم خرج كرده بعد

از خريدارى عدهاى از معتمدين گفتهاند زمين باغ موقوفه است و پدرش تا حين وفات
منكر بوده لكن موقع وفات سخن آنان را قبول كرده و چون اجاره اين قسمت

زمين سابقا در هر دو سال پنجاه من گندم بوده معادل مقدار مزبور را به مصرف
خرج

سوگوارى مىرساند فعال تكليف مشار اليه را نسبت به مصرف خود و ورثه و نقل و
انتقال

زمين و اشجار معين فرمائيد.
ج - در فرض سؤال اشجار ملك غارس است و اصل ملك را اگر مىداند موقوفه

(٤١٢)



است بايد به مقدار اجرة المثل سابق با اذن متولى شرعى به مصرف موقوفه برساند
پس

اگر آنچه مصرف نموده كمتر از اجرة المثل سابق بوده بايد بقيه را هم به مصرف
برساند و در آينده از متولى اجاره نمايد و اگر متولى ندارد توليت با حاكم شرع
است و در هر حال الزم است وقف را به ثبت اوقاف برساند كه محفوظ بماند.

س ١١٨٥ - درختى موقوفه است و در زمين موقوفه هم مغروس است شاخه
آن درخت داخل در ملك زيد شده وزيد مىخواهد در ملك خود خانه بسازد وعرف
محل نيز طورى است كه هر شاخهاى از ملك همسايه داخل در ملك همسايه ديگر

شود
او حق منع ندارد در اين صورت شرعا مىتواند شاخه درخت وقف را قطع كند

يا نه.
ج - در فرض مسأله اگر حقى از صاحب درخت بر صاحب ملك معلوم

نباشد صاحب ملك مىتواند به صاحب درخت يا به متولى وقف بگويد آن مقدار از
شاخه كه در ملك من آمده قطع كن و اگر قطع نكرد خودش حق دارد قطع نمايد
و فرق بين وقف و غير وقف نيست وعرف محل در اين مورد موجب تغيير حكم

شرع نيست.
س ١١٨٦ - يك جلد كالم الله مجيد را كسى وقف بر محل معينى نموده

ولى چون كالم الله در آن محل خيلى جمع شده اين قرآن به كلى از استفاده افتاده
در اين صورت جايز است انتقال به محل ديگرى بدهند يا نه.

ج - در صورتى كه هيچ مورد استفاده نمىباشد ببرند محل ديگر كه از آن
استفاده شود اشكالى ندارد.

س ١١٨٧ - (١) مرحوم پدرم تقريبا در حدود سيصد متر مربع زمين وقف
كرده متولى آن را اصلح اوالد خود قرار داده و در متن وقف نامه شرط كرده است

كه هر گاه درخت در ملك مزبور خشك شد يا الزم شد استفاده شود اختيار آن
با متولى مىباشد بفرمائيد آيا متولى مىتواند در ملك مزبور مقدار شصت متر

(٤١٣)



مربع ساختمان جهت سكونت خود بسازد يا خير ضمنا متولى در روستاى مذكور
فاقد خانه مسكونى مى باشد.

س ١١٨٨ - (٢) در مورد ملك نامبرده از مال االجاره ملك مزبور واقف در
متن وقف نامه مبلغ يك تومان را تصريح نموده است كه صرف ذكر مصيبت شود
و در سطر ١٢ همين وقف نامه تصريح نموده كه تتمه آن حق التوليه متولى مىباشد

با توجه به مورد تصريح شده كه مىگويد تتمه آن حق التوليه مىباشد آيا از اجاره
ملك مزبور همان مبلغ يك تومان بايد صرف ذكر مصيبت شود يا اين كه بايد اجاره

ملك مزبور به قيمت عادالنه روز تعيين و صرف ذكر مصيبت شود.
س ١١٨٩ - (٣) چون ملك نامبرده فوق در جهت رودخانه قرار دارد هر

ساله مبالغى خسارات در اثر سيل به ملك مزبور وارد مىشود و تا كنون خسارات
وارده را متولى جبران كرده است آيا متولى مىتواند خسارات وارده را از اجاره

كسر كند يا خير.
ج (١) - مال االجاره زمينى را كه متولى آن را ساختمان مىكند با نظر اهل

خبره معين كنند و هر سال به مصرف وقف برسانند مانعى ندارد.
ج (٢) - بايد مال االجاره ملك مزبور در زمانى كه وقف شد معين شود

و نسبت يك تومان با مجموع مال االجاره مالحظه شود و همان نسبت در مصرف
عوائد و مال االجاره فعلى مراعات شود مثال اگر مال االجاره ملك در زمان وقف
١٢ ريال بوده فعال بايد پنج ششم مال االجاره صرف اقامه عزا شود و يك ششم

باقى حق التوليه متولى است.
ج ٣ - چنانچه متولى خسارات وارده را تبرعا جبران نموده حق كسر نمودن

از مال االجاره را ندارد ولى اگر به قصد اين كه طلب خود را از عوائد وقف بردارد
خرج كرده مىتواند خرجى را كه جهت وقف نموده از مال االجاره كسر كند.
س ١١٩٠ - زمينهاى موقوفهاى در مسير خيابان واقع شده ولى قبال به صورت

(٤١٤)



محوطه و داراى ديوار بوده است در اين صورت براى عابرين جهت عبورشان
اشكالى هست يا اين كه چون اين افراد عبورشان دخالتى در تصرف اوليه نداشته

مانند زمينهاى مباح بال مانع است.
ج - با علم به وقف بودن و مغصوب بودن فعلى احتياط ترك عبور است

و در صورت اضطرار مال االجاره عبور را در مدت هر سال به ذمه بگيرند و با اذن
متولى شرعى به مصرف وقف برسانند و در صورت جهل به مصرف در مطلق خيرات

صرف نمايند.
س ١١٩١ - شخصى در اراضى موقوفه عامه كه قبال باغ و يا مزروعى بوده جهت

توسعه اماكن با اجازه و اجاره متصديان موقوفه عامه و يا از اداره اوقاف محلى
احداث

بناء مسكونى نموده و مدت اجاره را نود ساله قرار داده مثال هر ساله چهل تومان
به متصديان موقوفه بپردازد و در راه معينى عند الواقف صرف وخرج شود االن

مدت بيست سال گذشته و فعال قيمت همه اجناس به چند مقابل ارتقاء يافته و هم
بخشنامه از اداره مركز اوقاف آمده مدت اجاره بيش از ده سال باطل است

در اين صورت آيا تجديد اجاره با امتناع مستأجر كه فقط همان سالى چهل تومان را
مىخواهد بدهد محكوم به غصبيت است يا خير مستدعى است كه آنچه حكم خدا

است مرقوم فرمائيد.
ج - از موضوع شخصى اطالع ندارم بطور كلى در مثل مورد سؤال

چنانچه از متولى شرعى اجاره شده و متولى هنگام اجاره دادن صالح وقف را
در نظر گرفته اجاره مزبوره صحيح است ولى ترقى فاحش مال االجاره بعد از
گذشتن مدتى از زمان اجاره بعيد نيست كاشف از غبن در اجاره وقف باشد
لذا احتياط اين است كه اجاره فسخ و طبق معمول زمان اجاره تنظيم شود.

س ١١٩٢ - شخصى ملك وقفى را اجاره داده است بفالن مبلغ به شخصى و شخص
ديگرى بيش از اولى اجاره مىكند در اين صورت موجر مىتواند اجاره را فسخ كند

(٤١٥)



و به دومى اجاره بدهد يا نه.
ج - اگر موجر، متولى شرعى ملك موقوفه يا وكيل از جانب او بوده است

و در حال انشاء عقد اجاره اجرة المثل موقوفه مطابق اجرة المسمى بوده است
بطورى كه اجاره غبنيه نبوده است و اختيار فسخ هم براى حفظ قرار نداده است
نمىتواند اجاره را فسخ كند و اال مىتواند و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم

است.
س ١١٩٣ - هر گاه كسى درخت ميوه را وقف كند يا مثال گوسفند آبستن

را آيا ميوهاى كه در حال وقف نمودن بر درخت موجود است و هم چنين حملى
كه در گوسفند در حال وقف هست حكم وقف را دارد يا نه.

ج - حكم وقف را ندارد و به ملك واقف باقى است بلى در پشمى كه در حال وقف
بر گوسفند است و همين طور در شيرى كه در همان حال در پستان او است

مراعات احتياط
ترك نشود.

(حفظ وقف واجب است)
س ١١٩٤ - شخصى ملك موقوفهاى در دست داشته كه با نظر يكى از

از آقايان اهل علم آن روز در اجاره او بوده ولى شخص مستأجر پس از مدتى براى
اين كه ملك بنام اوقاف ثبت نشود آن را بنام خود ثبت داده حاليه يكى از ورثه آن
شخص ملك را در اختيار دارد و در اجاره و به مصرف رسانيدن آن دقت كافى به

عمل
نمىآورد در اين صورت ورثه ديگر اعم از دختر يا پسر مىتوانند نسبت به سهم خود

از ملك مذكور متصرف شوند به شرط آن كه با اجازه حاكم شرع و نظريه اهل محل
ملك را اجاره نمايند و مال االجاره را خود به مصرف منظور برسانند و آيا مىتوانند
ملك مورد بحث را بنام وقف ثبت نمايند مشروط بر اين كه وجه اجاره به مصرف

منظور برسد و يا ورثه ملك را به نسبت بين خود تقسيم نمايند.
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ج - امر موقوفه اگر متولى خاص دارد مربوط به او است و اال با فقيه جامع
الشرائط است و ثبت دادن موقوفه به اسم خود بعنوان ملكيت كه مستلزم از بين رفتن

موقوفه باشد ولو در اعقاب آتيه جايز نيست.
س ١١٩٥ - زمين هاى موقوفهاى به منظور مصون ماندن از تصرف غاصبين

موقع اخذ سند به اسم متولى در اداره ثبت معرفى شده و حاال اگر متولى اقرار
كند به وقف بودن آنها امكان دارد اوقاف تصرف كند و اگر همين طور به اسم

متولى
باقى باشد ممكن است بعد از فوت متولى مورد مزاحمت ورثه قرار گيرد وظيفه

متولى چيست؟
ج - به هر نحوى كه موقوفه بهتر حفظ شود آنطور عمل كنند.

س ١١٩٦ - رقبه موقوفه كه در آمد آن عائد موقوف عليهم مىشود تغيير دادن
به قسمى كه در آمد آن به كلى از بين برود جايز است يا خير و اگر كسى مرتكب

اين عمل
شد آيا متولى و موقوف عليهم بلكه ساير مسلمين واجب است از موقوفه دفاع كنند

و آن را به صورت اوليه بر گردانند كه موقوفه و حق موقوف عليهم از بين نرود و
اگر

مسامحه كنند عند الله مسئولند يا خير.
ج - در فرض مذكور تغيير جايز نيست و بر متولى با تمكن واجب است

منع نمايد و آن را به صورت اولى بر گرداند و موقوف عليهم هم مىتوانند جلوگيرى
كنند بلكه از باب نهى از منكر بر سايرين نيز با تحقق شرائط نهى از منكر ممانعت

واجب است.
س ١١٩٧ - دو دانگ ملك وقف است كه مدتى است كشت نشده و به صورت
باير باقى مانده آيا متولى اصلى كه طبق وقف نامه مشخص شده مىتواند نسبت به

آباد كردن آن اقدام كند و اگر افرادى به عنوان آباد كردن ملك وقفى كه باير شده
تصرف كنند متولى شرعا مسئول نيست.

ج - در صورت مفروضه متولى مسئول است بايد موقوفه را حفظ كند يا خود
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آباد نمايد يا اجاره دهد تا آباد كنند.
س ١١٩٨ - متصديان يا متوليانى كه امالك موقوفهاى را تحت تصرف داشتهاند
و دولت سابق از آنها خلع يد نموده و به زارعين فروخته فعال كه دولت اسالمى

است آيا حق دارند به خريداران مراجعه نموده و آنان را راضى نمايند كه در مورد
ملك

مانند قبل از فروش، سمت خود را مستأجر بشناسند و ساليانه اجاره عادله را بپردازند
كه به مصرف موقوف عليهم برسد و اگر فردى راضى نشود در اين صورت متولى

يا متصدى شرعا حق دارد او را بمحضر شرع يا عرف برده و حاضر به تمكين نمايد
يا خير.

ج - در فرض سؤال متولى شرعى بايد در صورت تمكن ملك را از خريدار
پس بگيرد و اگر چه با مراجعه به محاكم شرعيه باشد و در صورتى كه ممكن نباشد

عمل نمودن به نحو مرقوم در سؤال مانع ندارد بلكه الزم است.
(موقوفه از حيز انتفاع افتاده)

س ١١٩٩ - خانهاى وقف اوالد ذكور است و فرزند ذكور از آن محل
جالى وطن نموده و در جاى ديگرى رفته و خانه در شرف خرابى است و از حيز

انتفاع
افتاده است و قدرت بر تعمير آن ندارد و احتياج فراوان به قيمت آن دارد در اين

صورت
فروش آن جائز است يا نه.

ج - در فرض مسأله اگر معلوم باشد كه در صورت عدم فروش خراب مىشود
به نحوى كه به كلى از حيز انتفاع ساقط مىشود يا بقدرى انتفاع آن كم مىشود كه

در حكم
عدم مىباشد فروش آن با اذن متولى شرعى و موقوف عليهم جايز است لكن

واجب است به پول آن محلى بخرند، نظير همان، و وقف نمايند بر همان موقوف
عليهم

با همان شرائط كه موقوفه اول دارا بود.
س ١٢٠٠ - نخلى وقف عام است و فعال آن نخل در اثر مرور زمان و فوت
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واقف و بى توجهى پيرو بى ثمر شده آيا جائز است نخل كذائى را به قيمت در آورد
و بهاء آن را به فقراء داد و از جاى آن استفاده نمود يا نه.

ج - در صورتى كه نخله در معرض تلف باشد مجازند بفروشند و به پول آن
نخله جوان بخرند و بجاى آن وقف عام نمايند.

س ١٢٠١ - خانهاى كه يك اطاق آن مخصوص روضهخوانى بوده بعد از
چند سال مخروبه شده و صاحب خانه آن خانه را فروخته ولى اطاقى كه مخصوص

روضه خوانى بوده نفروخته و به حال خود باقى است لكن مخروبه شده و فقط سنگ
و زمين آن باقى است و استفاده از آن نمىشود در اين صورت مىشود آن را فروخت و

وجه آن را به مصرف روضه خوانى تكيه رساند يا نه.
ج - اطاق اگر وقف باشد تا استفاده از آن ممكن است ولو به اجاره دادن

طويل المدة و صرف مال االجاره را در روضه خوانى - آن را نفروشند و اگر به هيچ
وجه قابل استفاده نباشد بفروشند و در مكان ديگر اطاق بخرند و وقف نمايند و اگر

از ابتداء وقف نشده و فقط براى روضه خوانى كنار گذاشته شده فروش آن بدون
شرط جائز است.

س ١٢٠٢ - چند عدد سماور در زمان گذشته وقف بر حضرت ابا عبد الله
الحسين عليه السالم نمودهاند و فعال بر اثر كثرت جمعيت و كوچك بودن، سماورها

از
حيز انتفاع افتاده و قابل استفاده فعلى نيست آيا مىشود آنها را تبديل به بزرگتر

نمود يعنى بفروشند و عوض آنها سماور بزرگترى بخرند يا نه.
ج - با فرض آن كه از حيز انتفاع ساقط شده جايز است متولى آنها را

بفروشد و تبديل به بهتر و بزرگتر نمايد و مجاز است.
س ١٢٠٣ - قطعه زمين مزروعى موقوفه در اثر توسعه بلد در وسط ساختمان ها

واقع شده و ارزش پيدا كرده است و عوائد كنونى آن در حال حاضر نسبت بر
قبه اش بسيار ناچيز و يك هزارم هم نمىشود و تدريجا از اين استفاده ناچيز هم ساقط
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مىشود و اگر اين زمين فروخته شود و به قيمت آن در جاى ديگر ملكى و يا باغى
خريدارى شود شايد حد اقل هشتاد برابر عائد فعلى عائد بدهد با اين شرائط آيا

مشروع است كه اين زمين فروخته شود وملك ديگرى خريدارى گردد يا نه.
ج - از قضيه شخصيه اطالع ندارم بطور كلى اگر زمين براى زراعت قابل

انتفاع نباشد مانع ندارد كه با اجازه متولى شرعى آن را براى مصرف قابل انتفاع
اجاره دهند و اگر اجاره دادن آن بال فائده است جائز است آن را بفروشند با اجازه

متولى و در جاى ديگر زمينى خريدارى و مانند زمين قبلى وقف نمايند و مدارك
و اسناد براى وقف آن تنظيم نمايند كه وقف از بين نرود.

س ١٢٠٤ - در قريهاى درخت گردوئى هست وقف بر مسجد آن قريه ولى
بطور كلى خشك شده و از ثمر افتاده لكن چوب آن را مىخرند و اگر به فروش نرسد

در اندك مدتى فاسد مىشود در اين صورت اجازه مىفرمائيد با حضور عدول مؤمنين
به فروش برسد يا نه ضمنا آن مسجد هم كم وسعت است در صورتى كه اجازه

بفرمائيد
از پول درخت گردو به مصرف وسعت دادن مسجد و تعمير آن برسد و اگر اجازه
نمىفرمائيد درخت گردوى ديگرى از پول آن خريدارى و بجاى آن وقف شود نظر

مبارك بيان فرمائيد.
ج - در فرض سوال فروش و مصرف آن در تعمير و توسعه مسجد جايز است وغرس

درخت گردوى ديگر در محل آن يا خريد درخت گردوى ديگر نيز ظاهرا مانعى
ندارد بلكه احوط است

س ١٢٠٥ - ملكى از طرف چند نفر خواهر عينا و منفعة براى چند مصرف
معين و مشروع وقف شده وتوليت آن مفوض به اشخاص معينى از ورثه آنان گرديده

اكنون آن ملك بطور غير اختيارى به فروش رسيده و وجه آن موجود مىباشد در
اين صورت تعيين فرمائيد كه تكليف متولى نسبت به آن وجه چيست آيا مىتواند

عين آن پول را تماما به مصرف موقوف عليهم برساند و يا شرعا ملزم است از آن
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پول ملكى بخرد و وقف براى مصارف مزبوره در وقف نامه بنمايد.
ج - اگر فروش وقف شرعا جايز بوده بايد ثمن آن صرف خريد رقبه ديگر

شود كه وقف گردد و اگر جايز نبوده وقف بوقفيت خود باقى است وملك خريدار
نمىشود.

س ١٢٠٦ - چند سال قبل شخصى نصف ماده گاو خود را وقف حضرت
ابو الفضل عليه السالم نموده و اكنون تعداد گاوها زياد شده و نگاهدارى آنها از

حيث
تأمين مخارج مشكل است در اين صورت اجازه مىفرمائيد گاوها را بفروشند و از
قيمت آنها ظروف مورد حاجت را جهت مجالس عزادارى و سوگوارى خريدارى

نمايند يا نه و هم چنين براى بناء سقاخانه هم مىشود مصرف كرد يا نه.
ج - براى حفظ گاوها مىتواند بعضى از آنها را بفروشد وخرج بقيه نمايد

و اگر امكان ندارد بفروشد، و به همان مصرفى كه گاوها را براى آن وقف كرده
برساند.

س ١٢٠٧ - ملكى است وقف بر اوالد ولى ديمى است كه از آب باران
مشروب و كشت و زرع مىشود و شخصى حاضر شده كه اين ملك را با ملك

ديگرى
كه داراى اشجار است معامله نمايد جهت استفاده قبرستان و ملكى كه موقوف
عليهم عوض آن مىگيرند با وسعت و خيلى از ملك موقوفه زيادتر است در اين

صورت
موقوف عليهم مىتوانند ملك موقوفه مزبوره را به فروش برسانند و در عوض ملك

ديگرى بخرند و وقف نمايند يا نه.
ج - از قضيه شخصيه اطالعى ندارم بطور كلى اگر وقف شده و قبض هم

به عمل آمده باشد فروش آن جايز نيست مگر در بعضى موارد كه در محل خود
ذكر شده، ولى اگر چنين معاملهاى واقع شده و شما شك در صحت آن داشته باشيد

بيع آنها محمول بر صحت است تا خالف آن معلوم شود.
س ١٢٠٨ - شخصى كه متولى زمين موقوفهاى بوده و فوت كرده و پسرش

به حد بلوغ رسيده و در آن زمين موقوفه درخت كارى مىنموده و مورد استفاده او
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بوده است هشت سال قبل كه قانون اصالحات ارضى بوجود آمده زمين مزبور
را به او فروخت كه در پانزده سال هر سال فالن مبلغ بگيرد در اين صورت خريد اين

موقوفه
چه صورت دارد و از طرفى شخص مذكور امالك ديگرى هم دارد و عوائد آنها با

هم مخلوط شد چه نحوى بايد حالل نمود.
ج - در فرض سؤال خريد و فروش زمين وقف باطل است و هر گونه تصرف

در آن بدون مجوز شرعى حرام است واجرة المثل موقوفه را در اين مدت كه در
تصرف

او بوده ضامن است و بايد به متولى شرعى آن بپردازد كه به مصرف وقف برساند
و اگر متولى صالح بداند جايز است به او اجاره بدهد تا همه ساله مال االجاره آن

به مصرف وقف برسد.
س ١٢٠٩ - چند عدد ظروف مسى از قبيل سينى بزرگ و به اصطالح مجموعه

و آب كش و غير اينها وقف حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السالم است و مدت
چهل

سال است كه وقف شده و در اين مدت اصال مورد استفاده قرار نگرفته و احتياجى
به آنها نيست اجازه مىفرمائيد كه آنها را بفروشند و چيزهائى كه مورد احتياج است

خريدارى نمايند از قبيل فرش و چراغ و يا خرابى حسينيه را تعمير كنند يا نه.
ج - حقير اجازه فروش ملك موقوفه را نمىدهم لكن اگر متولى شرعى

صالح بداند جايز است آن ظروف را اجاره دهد و همه ساله مال االجاره آن را
وصول

نموده به مصرف وقف برساند البته بايد مدرك معتبر و شهود زياد باشد كه موجب
تضييع وقف نشود.

س ١٢١٠ - در اصفهان اطراف كليساى مسيحيان مقدار زمينى است كه در
زمان سابق طبق دستور مذهب خودشان وقف بر كليسا شده ولى در زمان حاضر پاپ
اعظم آنها اجازه داده كه آنها را بفروشند آيا مسلمانان مىتوانند از اين زمينها خريدارى
كنند يا نه و در صورت جواز اشتراء آيا مشروط است به شرطى يا خير نظر مبارك را

در اين مورد بيان فرمائيد.
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ج - با فرض آن كه خودشان فتوى به جواز دادهاند و به مذهب خودشان خريد
و فروش آن جايز است خريد مسلم از آنها بى اشكال است و شرطى هم ندارد جز

آن كه اگر آن را از مسلم خريدهاند و موقع خريد از مسلم خمس آن را نداده باشند
بايد فعال بدهند و اگر آنها ندهند مسلم كه بخرد بايد خمس آن را بپردازد.

س ١٢١١ - دو قطعه زمين وقف اوالد است و مالكان فعلى آن غير از زراعت
ديمى كارى كه در دو سال يك مرتبه صورت مىگيرد و در اثر خشك سالى اين منطقه

ممكن است چهار سالى يك مرتبه عوائد قليلى آن هم بوسيله اجاره دادن بدست
بياورند استفاده ديگرى از موقوفه نمىبرند در صورتى كه هر دو قطعه زمين قابل موتور

آبى و بهره بردارى كافى مىباشد آيا مالكين آن مىتوانند يك قطعه زمين مذكور
را بفروشند و در عوض موتور آبى خريد كنند كه درخت غرس نمايند و از انواع

محصوالت نفع كلى ببرند يا نه.
ج - در فرض سؤال فروش آن جايز نيست.

س ١٢١٢ - كاروانسرائى در كنار دهى قرار دارد و گفته مىشود در زمان قديم
كه رفت و آمد مردم و حمل و نقل كاالها بوسيله حيوانات بوده شخصى آن را براى

استفاده واردين در آن محل ساخته ولى وقف نامه در دست نيست و لكن شهرت
دارد

كه موقوفه است بعدا در اثر عدم احتياج مردم به اين قبيل امكنه از بين رفته و خراب
شده اكنون جز آثارى از آن باقى نيست و به هيچ وجه استفادهاى از آن نمىشود در

اين صورت اجازه مىفرمائيد كه زمين مزبور فروخته شود و در محل ديگر خانه جهت
استفاده غرباء و فقراء ساخته شود يا نه و نيز كاروانسراى مزبور موقوفاتى هم داشته

و چون منافع آنها مصرفى نداشته جمع شده و موجود است مرقوم فرمائيد در چه
راهى مصرف شود.

ج - در فرض مسأله اگر ممكن است همان محل را تعمير نموده و مسافرين
از آن استفاده نمايند و فروش آن در اين صورت جايز نيست و اگر قابل استفاده در

جهت

(٤٢٣)



منظوره واقف نيست جايز است بفروشند و در محل ديگرى جهت مسافرين ساختمان
تهيه نمايند كه اقرب به نظر واقف باشد و در صورتى كه ورثه واقف معلوم باشند در

فروش
از آنها استجازه نمايند و اما منافع موقوفات آن اگر ممكن است در تعمير و ساختمان

بايد مصرف نمايند و با عدم امكان در چيزى كه اقرب به نظر واقف است صرف
شود

و از ورثه واقف نيز احتياطا استيذان نمايند و اال با اذن حاكم شرع صرف كنند.
س ١٢١٣ - ديگ وقفى متعلق به حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السالم كه در آن

طعام طبخ مىكنند و به عزاداران آن حضرت مىدهند اگر سوراخ شود بطورى كه
نشود

در آن طعام طبخ كرد مىشود با ديگ سالم عوض كرد و يا فروخت و در عوض
ديگ سالم خريد يا نه.

ج - در صورتى كه به جهت سوراخ شدن قابل استفاده نيست و متبرعى هم كه
آن را اصالح كند نباشد جايز است بفروشند و تبديل به ديگ صحيح نمايند.
س ١٢١٤ - شخصى كه داراى دو سهم ملك بوده و به تدريج اين دو سهم

را فروخته به اين ترتيب، سهمى را به شخصى و نيم سهمى را هم به شخص ديگرى
و

پس از آن نيم سهمى اخير را به ثالثى فروخته بعد از چند سال براى مشترى ثالث
ثابت

شده كه نيم سهم از امالك مزبوره را مالك اول وقف نموده بوده ومع ذلك فروخته
و در وقف نامه هم تعيين حدود امالك آن نشده و مشاع بوده حال وظيفه مشترى

راجع
به نيم سهمى كه خريده چيست.

ج - در صورتى كه معلوم شود كه نيم سهم مشاع وقف است با تحقق شرائط
صحت وقف بيع يك سهم و بيع نيم سهم كه قبال فروخته اگر بنحو مشاع

فروخته صحيح است و بيع نيم سهم اخير باطل است.
س ١٢١٥ - زمينى است كه چند نفر در آن شركت دارند و يك قسمت آن وقف
حضرت سيد الشهداء عليه السالم است قسمتى از اين زمين زير كوه و بلندى واقع

شده كه
قابل زراعت نيست و استفادهاى ندارد فقط براى منزل و ساختمان خوب است و

شركاء
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از متولى وقف خواستهاند كه چون اهالى محل احتياج به ساختمان دارند و ما ها
قسمت

خودمان را مىخواهيم بفروشيم شما هم بايد قسمت خودتان را بفروشيد و يا تقسيم
كنيد

و احتمال مىرود كه بر طبق قانون دولتى امروز در معرض خطر باشد و به كلى از بين
برود در اين صورت جايز است كه قسمت وقف را بفروشند و بجاى آن فرش يا

درخت
يا چيز ديگر بگيرند يا نه اگر چه ممكن است قسمت وقف مجزا شود و اجاره داده

شود و لكن به لحاظ آن كه در معرض خطر است و به تصرف دولت در مىآيد ممكن
است

بعضى اجاره آن را ندهند.
ج - در فرض مرقوم فروش و تبديل وقف جايز نيست ولى اجاره آن با اذن متولى

شرعى و مصلحت وقف جايز است
س ١٢١٦ - درخت توتى است سر كوچه كه چندين سال است از عمر

وقفيت آن مىگذرد و فعال مزاحمتى براى عابرين فراهم نموده آيا اجازه مىفرمائيد كه
قطع كنند و قيمت آن را به مصرف امور خيريه برسانند يا نه

ج - تغيير وقف جايز نيست چنانچه بعضى از شاخههاى آن مزاحم عابرين
است رفع مزاحمت به قطع آن شاخهها جائز است.

س ١٢١٧ - در محلى حمامى وقف بر عموم شده و چون حمام مذكور خزانهاى
بوده و از نظر بهداشت صحيح نبوده لذا از طرف مسئولين امر استفاده از آن ممنوع

شده از اين جهت دو حمام مردانه و زنانه در دست ساختمان و در شرف اتمام است
و حمام قديمى متروك و معطل مانده و احتمال نمىرود كه در مكان آن حمام جديدى
بنا شود از نظر شرع مقدس فروش مكان حمام قديمى جايز است يا خير و در صورت

جواز و عدم متولى شرعى چه كسى بايد متصدى فروش شود آيا عدول مؤمنين
مىتوانند مباشرت در فروش بنمايند يا نه و پس از فروش وجه آن را در چه محلى

مصرف كنند.
ج - در فرض سؤال اگر حمام مزبور مخروبه شده و از انتفاع بالمره ساقط

شده در صورتى كه ممكن است زمين آن را اجاره دهند و مال االجاره آن را به
مصرف
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حمام هاى موقوفه عمومى برسانند و اگر اجاره آن هم ممكن نيست چنانچه در محل
فقيه جامع الشرائط يا مأذون از قبل او نيست عدول مؤمنين بفروشند و ثمن آن را

صرف ساختمان يا تعمير حمام موقوفه عمومى ديگرى بنمايند.
س ١٢١٨ - آب انبارى كه در محل مورد استفاده و احتياج مردم نيست

وقف نامه هم ندارد در اين صورت ورثه مىتوانند آن را به فروش برسانند يا نه.
ج - در فرض سؤال اگر آب انبار وقف بوده و محتمل باشد كه بعدا مورد

استفاده قرار بگيرد فروش آن جايز نيست هر چند وقف نامه نداشته باشد و در نزاع
موضوعى محتاج به مرافعه شرعيه است.

س ١٢١٩ - از چند سال قبلى الى االن بطور توالى عدهاى از اهل تهران
وكذلك اهالى ورامين به عناوين مختلفه پارچههائى نذر كرده و به حساب حضرت
امام حسين و حضرت ابو الفضل سالم الله عليهما در مكانى مخصوص جمع آورى

مىكنند ولى مصارف آنها را تعيين نمىنمايند و اين موضوع براى اهالى موجب
شبهه گشته و هم چنان پارچهها روى هم انباشته شده و فقط در دهه اول براى شبيه
خوانى استفاده مىكنند در اين صورت مىشود كه آنها را فروخته و به مخارج روضه
خوانى صرف كرد يا نه و نيز قليلى از آن بيشتر مورد انتفاع است و بقيه در معرض

تلف
قرار گرفته است.

ج - با فرض اين كه اشياء مذكوره مورد انتفاع نيست و در معرض تلف
باشد فروش و صرف بهاى آن در روضهخوانى و تبليغات به قصد حضرت سيد

الشهداء
و حضرت ابو الفضل عليهما السالم جايز است.

س ١٢٢٠ - در اين محل قليانى كه داراى كوزه چينى و سر قليان چينى است
جهت مجالس روضه خوانى وقف شده و فعال مصرف آن كم است آيا اجازه

مىفرمائيد
كه آن را بفروشند و براى مسجد فرش تهيه كنند يا خير.

ج - در فرض مسأله مادامى كه براى جهت موقوفه مورد استفاده باشد فروش
آن جايز نيست و اگر به كلى مورد استفاده نباشد يا به حدى كم باشد كه استفاده از

آن
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در حكم عدم باشد فروش آن جايز است و فرش براى مجالس روضه خوانى تهيه
كنند كه اقرب به غرض واقف است.

س ١٢٢١ - حمامى است قديمى كه عوائد آن وقف روضه خوانى حضرت
ابا عبد الله الحسين عليه السالم بوده فعال مخروبه شده ولى مصالحى از قبيل سنگ و

آجر
دارد تكليف اين مصالح چيست و هم چنين نسبت به زمين حمام چه عملى انجام

بدهند
و نيز مىگويند سه دانگ از زمين حمام وقف است و سه دانگ ديگر ملك طلق.

ج - اگر مأيوس باشند كه حمام مورد استفاده واقع شود نسبت به سه دانگ
وقف نيز جايز است زمين و مصالح آن را بفروشند و قيمت آن را به مصرف حمام

وقفى
ديگر برسانند ولو در غير اين محل باشد.

س ١٢٢٢ - زنى در حيات شوهرش قدرى آب وملك را وقف نموده كه
براى حضرت امير المؤمنين عليه السالم مجلس عزادارى برپا شود و قيد كرده كه اگر

محتاج شد بفروشد و زندگى خود را اداره نمايد و از آن مدت يا چندى بعدش
تا به حال سالى يك مجلس روضه هم خواندهاند ولى در وقفنامهاش اين قيد ذكر

نشده كه در صورت احتياج بفروشد و حاليه شوهرش فوت نموده و واقفه هم در
نهايت فقر و تنگ دستى به سر مىبرد در اين صورت زن مزبوره مىتواند آب وملك

مزبور را بفروشد يا نه.
ج - در فرض مسأله اگر صاحب ملك بينه و بين الله مىداند كه وقف مطلق
نكرده ظاهر آنست كه فعال مىتواند بفروشد لكن احتياط طريق نجات است.
س ١٢٢٣ - حمامى را خراب كردهاند كه از نو بسازند و مقدارى خاك از

قطعه زمينى جهت مصرف حمام برداشتهاند در اين صورت مىشود خاك كهنه قديمى
را بجاى خاكهاى برداشته شده بريزيم چون براى زمين فايده دارد.

ج - اگر خاكهاى كهنه قابل مصرف نباشند مىتوانند به قيمت عادله بفروشند
و خاك تازه خريدارى نمايند.

س ١٢٢٤ - در ابهر حمامى بوده است قديمى شايد قدمت آن به پانصد سال
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مىرسد نظر به اينكه مالك معلومى نداشت شهردارى آن را تقاضاى ثبت داده
و اخيرا چون طلبكاران زيادى پيدا كرده از طرف شهردارى توقيف شده و در نتيجه

بعنوان مزايده به معرض فروش گذاشته شده جمعى از اهالى وجهى تهيه و حمام
مزبور را خريدارى و پس از كوبيدن و تخريب آن، حمام جديدى در آن مكان

احداث
نمودهاند و چون از نظر شرع مقدس اسالم مجهول المالك بوده براى غسل

و تصرفات اهالى، احتياج به تصحيح دارد طريق شرعى بودن آن و صحت غسل
و ساير تصرفات را هر طورى كه صالح نظر مبارك حضرت آية اللهى است بيان

فرمائيد كه مسلمين به موازين شرعيه عمل كنند.
ج - ظاهر آنست كه اين گونه حمامها وقف بوده و به فروش شهردارى از وقف
بودن خارج نمىشود و زمين آن بوقفيت سابق باقى است غسل و ساير تصرفات

در آن براى مردم جايز است و اگر معلوم باشد كه مجهول المالك است مسلمين
مجازند در غسل و ساير تصرفات و براى صاحب آن طلب مغفرت نمايند.
س ١٢٢٥ - قطعه شالى زارى كه چهار سال دائر و آباد و مورد استفاده

و چهار سال هم بائر و غير مورد استفاده مىباشد طبق شهرت محلى و اقوال پير
مردان اين زمين وقف مسجدى است و در سنوات گذشته مورد استفاده بوده

وكم و بيش صرف در جهت وقف شده اكنون مدت بيست سال است كه بواسطه
نبودن آب از حيز انتفاع افتاده و به صورت بائر در آمده بديهى است در اين مدت
نفعى براى مورد وقف نداشته و سال گذشته شركت تعاونى ملى مركبات رامسر

بمناسبت قرب مكانى محل كارشان، تمام زمينهاى جوانب اربعه اين قطعه زمين را
خريدارى نموده نتيجة زمين مزبور احتماال در زمانهاى آينده بال انتفاع خواهد
ماند در اين صورت آيا متولى مىتواند قطعه زمين مزبور را به شركت فروخته و

ثمن آن را بعنوان سهام براى جهت وقف بردارد تا آن كه منافع سنواتى آن سهم
را صرف در مورد وقف نمايد يا آن كه عوض اين قطعه زمين موقوفه كه به شركت
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فروخته زمين ديگرى را خريدارى نموده و وقف براى مسجد كند يا نه.
ج - در فرض مسأله در صورتى كه ممكن باشد زمين مذكور را اجاره

بدهند و مال االجاره را به مصرف موقوفه برسانند و در صورتى كه اجاره ممكن
نباشد

و در معرض سقوط از انتفاع هميشگى باشد مجازند بفروشند و در عوض آن زمين
چيز ديگرى بخرند و وقف كنند كه منافع آن به مصرف همين موقوفه برسد.

س ١٢٢٦ - قريه اى است موقوفه و در دست كشاورزان بعنوان نصفه كارى بوده
كه

نصف منافع را به مصرف مورد نظر واقف مىرساندهاند االن آن صورت وقفى را به هم
زده

و شش دانگ قريه را به مردم اجاره دادهاند و به هر فردى مقدارى زمين واگذار
كردهاند آيا

مىشود زمينهاى واگذار شده را بفروشند يا آنها نيز واگذار به ديگرى نمايند و حق
اولويت بگيرند و يا اين كه مىتوانند در اين زمين واگذار شده احداث منزل و خانه

مسكونى بنمايند يا نه.
ج - خريد و فروش وقف در غير مواردى كه فقهاء رضوان الله عليهم تعيين

فرمودهاند جايز نيست و هر گونه تصرف در موقوفه موكول به اذن متولى شرعى
است

و با نبودن متولى منصوص منوط به اذن مجتهد جامع الشرائط است.
س ١٢٢٧ - هر گاه متولى وقف، علم يا اطمينان داشته باشد كه اگر عين موقوفه

فروخته نشود خراب مىشود بطورى كه يا به كلى غير قابل انتفاع مىشود و يا اگر هم
نفعى داشته باشد بقدرى جزئى است كه مثل معدوم است تكليف چيست.
ج - در فرض سؤال فروش آن جايز است و تفاوتى ندارد كه منشأ خرابى

موقوفه اختالف موقوف عليهم باشد يا چيزى ديگر.
س ١٢٢٨ - ملك وقف بر حضرت سيد الشهداء عليه السالم به چند دست در بيع

و شراء قرار گرفته و منتقل شده و خريدار بنام خود ثبت و به ديگران فروخته فعال در
آن

ملك ساختمانهائى بنا كردهاند مشتريان بعد از بناء ساختمان در آن ملك متوجه
شدهاند

كه زمينهاى خريده شده و ساختمان گرديده موقوفه و معامله باطل است و تصرفات
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ايشان در آن ساختمان ها جايز نيست در اين صورت چون زمينهاى موقوفه تماما
از صورت زمين در آمده و تبديل به ساختمان شده راهى دارد كه تصرفات و عبادات

آنها در آن ساختمان ها مباح و صحيح باشد يا نه زيرا فعال نه واقف و نه متولى
هيچ يك موجود نيستند.

ج - در صورتى كه از متولى شرعى اجاره شود و مال االجاره به مصرف
برسد اشكال ندارد و عبادت صحيح است و اگر متولى منصوص نباشد توليت

با حاكم شرع جامع الشرائط است.
س ١٢٢٩ - درختهاى گردوى موقوفه خشك شده و به فروش رسيده ولى پولش
مختصر و قابل تبديل به عين ديگرى نيست آيا جايز است كه وجه آن در مصارف

الزمه موقوف عليه صرف شود.
ج - اگر ممكن است نهال گردو غرس نمايند و يا درخت گردو بخرند

و وقف نمايند و يا عين ديگرى بخرند و وقف نمايند و اگر به اين نحو هم ممكن
نيست به هر طورى كه اقرب به نظر واقف باشد صرف نمايند.

س ١٢٣٠ - فرشهاى قالى جهت مسجدى خريدارى و وقف شده و پس از
چندى كهنه و فرسوده شده و قيمت آن تنزل كرده آيا اجازه مىفرمائيد آنها را

بفروشند و در عوض فرشهائى مشابه آن خريدارى و در مسجد فرش نمايند يا نه.
ج - در صورتى كه در معرض سقوط از قيمت و تلف عرفى باشد فروش

آن جايز است.
س ١٢٣١ - زيد يك رشته آب مربوط به زمينهاى موقوفه را جهت محفوظ

ماندن از تصرف غاصبين بنام خود ثبت داده و بعد آن را به مبلغ دو هزار تومان
فروخته و وجه آن را تحويل گرفته حاليه اين مبلغ را بچه مصرفى برساند و تكليف

اين مشترى كه آن آب وملك را خريده چيست.
ج - در فرض سؤال معامله باطل است و خريدار بايد عين موقوفه را به متولى
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منصوص بدهد و اگر متولى منصوص ندارد به حاكم شرع بدهد و وجه آن را از
فروشنده بگيرد و نيز خريدار بايد اجرة المثل مدتى را كه موقوفه در دست او

بوده به حاكم شرع بدهد.
س ١٢٣٢ - شخصى كشاورز موقوفه، خانه مسكونى با ملك موقوفه حضرت

سيد الشهداء عليه السالم در دست داشته است اكنون قدرى از مال خودش خرج
نموده و خانه

مسكونى موقوفه را درست كرده و بعد آن خانه مسكونى را فروخته به يك شخصى
ديگر

و اين خريدار دوباره اين خانه را به شخص ديگر فروخته آيا به نظر مبارك اين طور
خانه

كه خريد و فروش بشود جائز است و اين شخص خريدار كشاورز موقوفه هم
نيست آيا نشستن اين شخص در اين خانه يا اگر چنانچه يك وقت خواست بفروشد

به ديگرى جائز است يا خير.
ج - از خصوصيات موقوفه اطالع ندارم بطور كلى اگر خانه مورد سؤال

وقف بوده خريد و فروش آن جائز نيست و هر كس هم در مقابل آن پولى بدهد
مالك

آن نمىشود و اگر متولى منصوص براى موقوفه باشد و متولى منافع خانه را به شخص
خاصى واگذار كرده باشد به شرط آن كه كشاورز موقوفه باشد آن شخص حق

انتفاع
از آن خانه را دارد تا وقتى كه زمين موقوفه را كشت كند و اگر بر خالف شرط

عمل
كند حق انتفاع از خانه ندارد بلى اگر كشاورز مخارجى براى تعمير خانه متحمل

شده با اذن متولى شرعى در صورتى كه خانه را واگذار نمايد حق دارد مخارج
مزبوره را از متولى وقف و در آمد آن بگيرد و اگر در خصوصيات آن نزاع باشد

محتاج
به مرافعه شرعيه است.

س ١٢٣٣ - مقدارى زمين وقف بر اوالد ذكور است و در قطعهاى از آن
مكينه آبى گذاشتهاند و درخت كاشتهاند اكنون مكينه شكسته و درختها خشكيده

در اين صورت اجازه مىفرمائيد كه قطعهاى از زمين كه مانده بفروشند و مكينه بخرند
و نگذارند كه درختها خشك شود يا خير.

ج - راجع به موقوفه اگر به غير اين نحو نمىشود از آن انتفاع شود با اجازه
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و صالحديد متولى شرعى يا موقوف عليهم جائز است بنحو مذكور عمل نمايند.
س ١٢٣٤ - قطعه زمينى است كه در آن چند نخله خرمائى بوده و صاحبش

آن را وقف كرده براى دو مسجد والحال مقدارى از آن زمين در خيابان افتاده و نخله
خرما كه در آن هست خوب ثمر نمىدهد و اگر اين مقدار از قطعه كه هست به

فروش
نرسد از بين مىرود آيا مىشود اين قطعه زمين را به صورت چند دكانى در آوريم

وخرج
مسجد نمائيم و مقدارى از اين زمين به فروش برسد جهت احداث چند مغازه يا نه و

خود
بنده هم متولى آن هستم.

ج - در فرض سؤال اگر نخلها وقف باشد اجازه تبديل نمىدهم مگر آن كه
به كلى بى فائده و در حكم تلف باشد كه در اين صورت مجازند بفروشند و قيمت

آن را
به مصرف تعمير دكاكين برسانند و وقف نمايند ومع ذلك اگر به قيمت و ثمن نخلها

در محل ديگر نخل بخرند و وقف نمايند اقرب به غرض واقف است و در صورتى
كه

انتفاع از وقف موقوف بر فروش بعض باشد مجازند اقل ما يمكن از نخلها را
بفروشند

س ١٢٣٥ - زمينى بوده موقوفه و در زمان قديم قابل كشت ولى االن اطراف
آن خانه گرديده و اين زمين راه عبور گرديده وجز خانه شدن راه ديگرى براى

استفاده ندارد و در ضمن حسينيهاى مىباشد خيلى مخروبه آيا ممكن است اين زمين
به فروش برود وخرج حسينيه بگردد موقوفه هم مربوط به حضرت ابا عبد الله الحسين

سالم الله عليه است.
ج - در فرض سؤال كه استفاده از زمين مزبور فقط از طريق ساختن خانه ميسر

است با اجازه متولى شرعى زمينها را براى خانه سازى اجاره داده و وجه اجاره را
طبق وقف نامه به مصرف برسانند و فروختن آن جهت صرف در حسينيه جائز

نيست.
س ١٢٣٦ - حمامى در زمان طاغوت در زمين موقوفه حضرت سيد الشهداء

عليه السالم ساخته شده و خود طاغوت اجازه داده زمين ديگر به عوض آن داده شود
االن هم

زمين چون احياء گرديده درختان زيادى دارد وبغير از اين حمام، حمام ديگرى
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وجود ندارد با توجه به بى بضاعتى اهالى برگرداندن هر دو زمين به صورت اول
مشكل

است در اين صورت وظيفه اهالى نسبت به اين حمام چيست.
ج - معاوضه زمين وقفى به اجازه طاغوت صحيح نيست و زمين وقفى كه حمام
در آن بنا شده به وقفيت خود باقى است و بايد زمين حمام از متولى شرعى وقت

اجاره
شود و مال االجاره اش در مصارفى كه در وقف نامه زمين معين شده همه ساله خرج

شود.
س ١٢٣٧ - شخصى بيست سال قبل پنج شعير ملك از يك نفر خريدارى

كرده به مبلغ يك هزار تومان حاال پس از بيست سال وقفنامهاى از ورثه فروشنده
به رؤيت مشترى رسيده و هم چنين اهالى محل اظهار مىدارند كه اين وقف است و
نوه واقف آن را فروخته ولى در دفتر ثبت اسناد ثبت نشده و وقفنامهاى كه بدست

مشترى رسيده عادى است و به گفته اهالى مورد وقف هم روضهخوانى بوده و
شخص مشترى هم چند سال روضهخوانى كرده فعال با اين وقف نامه و اظهارات

اهالى كه
ملك مزبور موقوفه است تكليف مشترى چيست و هم چنين مبلغى جهت آبادى اين

ملك خرج كرده و قيمت ملك از اصل قيمت تا االن دو برابر شده در اين صورت
نظر

مبارك را مرقوم فرمائيد.
ج - با فرض وقف بودن معامله باطل، و واجب است تحويل متولى شرعى

بدهد واجرة المثل اين مدت را نيز ضامن است كه بايد به متولى شرعى بدهد تا
به مصرف وقف برساند و پولى كه به فروشنده داده حق دارد مطالبه نمايد و نسبت

به مقدارى كه براى مجلس روضه مصرف نموده اگر بمقتضى وقف شرعا مجاز
بوده است مىتواند از اجرة المثل آن محسوب نمايد و اگر شرعا جايز نبوده ضامن

است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم است.
س ١٢٣٨ - منزلى كه موقوفه بوده خريده بودم شما فرموديد جايز نيست

اينجانب منزل را پس دادم اما مبلغى در آن منزل خرج كرده ام مثال كنتور برق
و چوب براى سقف وخرج كارگر و امثال آن آيا مىتوانم به اندازه خرجى كه كردهام

پس بگيريم يا نه.
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ج - اگر عين مال موجود است مىتواند بردارد يا به ديگرى بفروشد و اگر
بخواهد به خود وقف بفروشد بايد به اذن متولى شرعى باشد و مخارجى كه كرده و

عينش موجود نيست حق ندارد.
س ١٢٣٩ - شخصى دو قطعه باغ انگورى در چند سال قبل وقف نموده

است كه محصول آن را در راه خير بدهند بعد از فوت شخص مذكور كس ديگر او
را اداره مىكرد و فعال آن كس هم باغ مذكور را رها نموده و در شرف انهدام

است در اين صورت فروش باغ را تجويز مىفرمائيد يا نه
ج - در فرض سؤال شخص امينى را اجير كنند و مقدارى از عوائد باغ

يا همه آن را به او بدهند تا باغ را آباد كنند و پس از آبادى سهميه واقف را به
مصرف

معين شده برسانند و تا ممكن مىشود نمىتوانند آن را بفروشند و اگر به هيچ
وجه نگهدارى از آن ممكن نباشد مجازند بفروشند و به مصرف خيرات واقف

برسانند.
س ١٢٤٠ - به شهادت عدهاى از مؤمنين و مشاهده آثار قبر در يكى از قراء گيالن
قبرستانى است كه به مدت تقريبا چهل سال قبل در آن قبرستان انواع درخت ميوه
از قبيل پرتقال و غيره غرس نمودهاند و تا حال استمرار دارد البته تصرف قبرستان

عدوانى و در رابطه با قدرتمندانى كه در ادارات دولتى زمان طاغوت بوده، مستدعى
است نظر آية اللهى را در اين موضوع مرقوم تا به وظيفه شرعيه خود عمل نمائيم

ضمنا آيا مىشود بعد از گذشت سى سال در قبرستان متروك مزبور ساختمان احداث
نمود.

ج - اگر عدوانى بودن تصرف متصرف فعلى در آن بنحو شرعى ثابت
و احراز شود مثل اين كه زمين قبرستان وقف باشد و بدون مجوز شرعى تملك

كرده باشد غصب است و بايد از يد غاصب انتزاع شود و چنانچه مورد نياز دفن
اموات باشد درختها قلع و به صاحبش رد شود و زمين قبرستان جهت دفن اموات
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در اختيار مؤمنين قرار بگيرد و اگر در معرض انتفاع براى دفن اموات نباشد متولى
موقوفه اگر متولى داشته باشد و اال مجتهد جامع الشرائط يا مأذون از قبل او مىتواند

زمين را به غارس يا ديگرى بفروشد و زمين ديگرى محل مناسب براى قبرستان
خريدارى

نمايد و اگر معلوم نباشد كه تصرف عدوانى است مثل اين كه موات بودن زمين
محتمل

باشد و پس از مخروبه و متروك شدن قبرستان آن را احيا كرده يا اين كه مدعى
بال معارض باشد كه از مجتهد جامع الشرائط خريدارى كرده و صحت ادعايش

محتمل باشد يا دليلى شرعى معارض با (يد) او نباشد جائز نيست از او گرفته شود
وكيف كان شهرت وقف در اثبات آن كافيست.

س ١٢٤١ - زيد خانهاى جهت امام راتب مسجد تبرعا و يا از سهم مبارك
امام عليه السالم بنا مىكند و وقف مىنمايد چون خانه در محلى واقع شده كه مناسب

با امام
جماعت نيست وواقف هم زنده است در اين صورت مىتواند آن را بفروشد و در

جاى ديگر براى امام راتب مسجد خانه بخرد و وقف كند يا نه.
ج - در صورتى كه وقف صحيحا واقع شده باشد و به قبض متولى يا موقوف

عليهم داده شده باشد تغيير آن جايز نيست و تبديل با حسن را حقير اجازه نمىدهم.
س ١٢٤٢ - باغى است منافع ابدى آن وقف بر اقامه مجلس عزادارى حضرت

ابا عبد الله الحسين عليه السالم و مشجر است به اشجار مختلفه بطورى كه بعضى از
اشجار آن

مانع از محصول و عوائد ساير اشجار است و متولى آن مىخواهد چند اصله درخت
گردو كه در واقع مانع از محصول و عوائد مهمه آن باغ است و باعث ضرر موقوفه
مىشود قطع كند و بفروشد اجازه مىفرمائيد يا خير و در صورت اجازه وجه آن بچه

مصرفى برسد مرقوم فرمائيد.
ج - با فرض آن كه باغ مشجر وقف شده درخت گردو از اعيان موقوفه است

و جايز نيست براى ازدياد منافع زمين درخت را قطع نمود بلى در موقعى كه خود
درخت در معرض تلف باشد و در نظر عرف از انتفاع ساقط شود جايز است فروش
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آن و پول آن را به مصرف درخت گردو برسانند كه بجاى آنها غرس نمايند و وقف
كنند.

س ١٢٤٣ - هر گاه واقف در وقف خود شرط كند كه هر وقت مخارج موقوفه
زياد شود عين موقوفه فروخته شود آيا اين شرط صحيح است و چنانچه مخارج

وقف زياد شود فروش آن جايز است يا خير.
ج - بلى شرط مذكور صحيح است و موقعى كه مخارج آن زياد شود

فروش آن جايز است.
س ١٢٤٤ - پنج قطعه زمين وقف حضرت أمير المؤمنين عليه السالم است و هر سال
براى گندم كارى مهيا مىشود و از عوائد آن شبهاى ماه مبارك رمضان افطارى مىدهند

ولى فقط شنيده شده كه اين زمينها وقف است و قباله و مدركى در بين نيست كه
معلوم

شود كه چه نحو وقف شده اما بطور مسلم وقف حضرت أمير المؤمنين عليه السالم
است

پير مردان محل مىدانند و چون همسايههاى آن زمين فضالت مرغ و پهن گوسفند
به اين زمينهاى موقوفه مىريزند عوائد آن خيلى كم است در اين صورت اجازه

مىفرمائيد كه متصدى اين زمينها را اجاره بدهد به اشخاص كه خانه بسازند و مال
االجاره

آن را اخذ نموده و به مصرف وقف برساند و يا زمينها را به فروش رسانيده و عوض
آن

اشياء و مؤسسه خريدارى شود و به اصطالح تبديل به احسن بشود.
ج - در فرض مسأله اجازه فروش نمىدهم و اگر در وقف قيد نشده كه بايد

زراعت بشود جايز است در صورت صرفه وقف با اجازه متولى اجاره داده شود
كه خانه بسازند و مال االجاره را به مصرف موقوفه برسانند و در مصرف همان

طريقى كه
سالهاى قبل معمول بوده فعال هم معمول شود.

س ١٢٤٥ - هر گاه يك قسمت از موقوفهاى بطورى خراب شود كه مجوز
فروش آن باشد و قسمت ديگر آن موقوفه محتاج به تعمير باشد ولو براى زياد شدن
منفعت آيا جايز است ثمن قسمت خراب شده را صرف تعمير قسمت ديگر نمود يا

خير.
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ج - در فرض سؤال چنانچه ممكن باشد قسمت خراب را تبديل به ملك ديگرى
كنند و آن را وقف نمايند و اگر ممكن نيست صرف ثمن قسمت خراب شده در

تعمير
قسمت ديگر مانع ندارد.

س ١٢٤٦ - عدهاى از متصرفين و زارعين امالك موقوفه كه در زمان رژيم
سابق از طرف اداره باصطالح اصالحات ارضى زمان سابق اراضى مزروعه موقوفه

به آنها فروخته شده اظهار داشتند چنانچه رأى كتبى مبارك به آنها ارائه شود نسبت
به حكم شرعى خريد امالك موقوفه و وظيفه شرعيه آنها با متولى شرعى آن نسبت
به تصرفات و زراعت آنها در اراضى مزروعى موقوفه طبق رأى كتبى مبارك عمل
نمايند انشاء الله اميد است با ارائه آن استيفاى حقوق امالك موقوفه عينا و منفعتا

بشود انشاء الله.
ج - بيع موقوفه از طرف اداره اصالحات ارضى رژيم سابق باطل بوده

و بر زارعين الزم است كه فعال اراضى موقوفه را از متولى شرعى آن اجاره نمايند
و مال االجاره را همه ساله به متولى شرعى بپردازند كه به مصرف وقف برساند.

افراز وقف
س ١٢٤٧ - مرتع و زمينى است كه مقدارى از آن موقوفه است و با توجه به وقف

نامه و استفتائى كه از حضرت آية اللهى شده مقدار آن معلوم گرديده وتوليت
آن به نحوى كه در وقف نامه مذكور است به اين نحو است - توليت آن با زيد و

عمرو..
و بعد از آنها با ارشد اوالد است كه فعال از اوالد زيد و عمرو هستند، نظر به اين كه
مقدارى از همين زمين و مرتع محل سكونت اشخاص گرديده خواهشمند است اجازه

فرمائيد كه مقدار موقوفه با نظر اهل خبره وعدول مؤمنين جدا و معين شود.
ج - افراز وقف مشاع با اذن متولى شرعى و ساير شركاء جايز است و با لحاظ

تساوى وتعديل سهام و با وجود متولى شرعى منصوص احتياج به اذن حاكم شرع
نيست.

(٤٣٧)



س ١٢٤٨ - هفت برادر امالك خود را بطور مشاع وقف بر اوالد ذكور خود
نمودهاند كه نسال بعد نسل از در آمد آن زمين استفاده نمايند پس از فوت واقفين

اوالد ذكور آنها امالك موقوفه مشاعى را بين خود به هفت سهم تقسيم نمودهاند آيا
تقسيم موقوف عليهم جايز است يا خير.

ج - تقسيم به اين نحو كه تراضى حاصل شود هر يك از قسمتى از موقوفه
انتفاع ببرند اشكال ندارد ولى تقسيم به اين نحو كه قسمت هر يك ملك او باشد و

بعد
هم به اوالد ارشد او برسد جايز نيست.

س ١٢٤٩ - هر گاه عين موقوفه مشاع باشد و وقف و موقوف عليه متعدد مثل
اين كه خانهاى مشترك بين زيد و عمرو است و هر كدام سهم خود را وقف بر

اوالدش
نموده آيا تقسيم آن جايز است يا نه.

ج - بلى جايز است بلكه بعيد نيست در صورتى هم كه وقف و موقوفه عليه
متعدد است ولى واقف يكى است مثل اين كه كسى وقف كند نصف خانهاش را

بنحو
مشاع بر مسجدى و نصف ديگر آن را بر زيارتگاهى تقسيم آن جائز باشد.
س ١٢٥٠ - شخصى ملك وقفى را اجاره داده است به مبلغ معينى شخص

ديگرى اضافهتر اجاره مىنمايد موجر مىتواند اجاره را فسخ كند و به دومى اجاره
بدهد يا نه.

ج - اگر موجر متولى شرعى ملك موقوفه يا وكيل از جانب او بوده است
و در حال انشاء صيغه اجاره اجرة المثل ملك موقوفه مطابق اجرة المسمى بوده است
بطورى كه اجاره غبنيه نبوده و اختيار فسخ هم براى خود قرار نداده نمىتواند اجاره

را فسخ كند و اال مىتواند و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه الزم است.
س ١٢٥١ - زيدى خانهاى دارد دو دانگ آن وقف و چهار دانگ آن ملك طلق

است زيد يك دانگ از چهار دانگ خود را وقف كرده است تا سه دانگ خانه وقف
و سه دانگ آن ملك طلق باشد نظر به اين كه شش دانگ مشاع است زيد نامبرده كه

هم مالك و هم متولى است بعلتى تصميم گرفته وقف را از ملك مجزى و تفكيك
نمايد

(٤٣٨)



به نظر كارشناس خبره تفكيك و مجزى شده سه دانگ آن مرغوب و سه دانگ ديگر
غير مرغوب است زيد نامبرده حاضر است آن سه دانگ غير مرغوب وقف باشد

و آن سه دانگ مرغوب ملك باشد و ما به التفاوت مرغوب و غير مرغوب را بپردازد
اكنون سؤال اين است كه زيد در اختيار هر يك از اين سه دانگ بعنوان ملك يا وقف

مجاز است يا حتما بايد آن طرف مرغوب را وقف قرار دهد رعاية لغبطة الوقف
آنچه نظر مبارك است مرقوم فرمائيد

ج - اگر قسمت مرغوب را وقف قرار دهد بى اشكال است و هم چنين اگر افراز
به نحوى باشد كه هر دو قسمت مساوى باشند نيز بى اشكال است و وقف قرار

دادن
قسمت غير مرغوب خالى از اشكال نيست

(وقف مشاع)
س ١٢٥٢ - شخصى كه از قطعه زمينى بنحو مشاع مقدارى مالك است

و بدون اذن مالكين ديگر مبادرت به وقف كليه آن جهت ساختن مسجدى نموده
است و مالكين ديگر به آن وقف راضى نيستند آيا چنين وقفى صحيح است يا خير
و توضيح فرمائيد كه آيا نسبت به سهم مشاع واقف وقف منجز شده است يا نه.

ج - از زمين مورد سؤال اطالع ندارم بطور كلى وقف مشاع صحيح است
و مالك مىتواند سهم مشاع خود را وقف نمايد و اگر شريك راضى به وقف سهم

خود
نباشد مىتواند با متولى وقف سهم خود را افراز نمايد و در نزاع موضوعى مرافعه

شرعيه الزم است و در مورد سؤال اگر واقف مزبور تمام ملك را وقف نموده
باشد وقف فقط نسبت به سهم خودش صحيح است و نسبت به سهم ديگران باطل

است.
(طريق ثبوت وقفيت)

س ١٢٥٣ - زمينى است كه در ميان مردم مشهور و معروف به وقف بودن
است و بنام وقف هم در اوقاف ثبت شده و چون مجهول التوليه بوده اهالى محل

(٤٣٩)



شخصى را بعنوان معتمد معرفى نمودهاند و چند سال است كه عمل به وقف هم
نموده لكن افواها از بعضى از اهل بلد شنيده مىشود كه اين ملك وقف شرعى

نيست و مالك واقعى او آن را وقف ننموده در هر صورت هيچ يك از وقف بودن
و نبودن آن مدرك حسابى ندارد و چون اين ملك در اوقاف بعنوان وقفيت ثبت

شده بر فرض اين كه متصدى مزبور رفع يد نمايد به تصرف ورثه مالك اول نمىرسد
در اين صورت تكليف اين ملك و متصدى راجع به اين زمين چيست.

ج - در فرض مسأله اگر ملك مدتى در دست متصدى وقف بوده و بعنوان
موقوفه در آن تصرف مىكرده با احتمال وقف بودن محكوم بوقفيت است و اگر

متصرف سابق بريد متصدى معلوم باشد وبغير شرعى هم نبوده و مدعى ملك
بال معارض باشد محكوم به ملكيت است و اگر مدعى ملك با مدعى وقفيت هر دو

موجود است مرافعه شرعيه الزم است.
س ١٢٥٤ - هر گاه قرآن يا كتابى در دست كسى باشد و او ادعاى ملكيت

نمايد در صورتى كه بر آن كتاب يا قرآن نوشته شده كه وقف است آيا به همين
نوشته وقفيت ثابت مىشود يا نه.

ج - در مورد سؤال وقفيت ثابت نمىشود و خريد و فروش آن جايز است
بلى ظاهر اين است كه وجود آن نوشته نقص حساب مىشود پس اگر بر مشترى

مخفى بوده و بعد مطلع شده اختيار فسخ دارد.
س ١٢٥٥ - هر گاه در بين تركه ميت ورقهاى به خط ميت پيدا شود كه در

آن نوشته شده فالن ملك من وقف است و قبض و اقباض هم واقع شده آيا وقفيت
ثابت مىشود يا خير.

ج - در فرض سؤال به مجرد اين نوشته وقفيت ثابت نمىشود چون احتمال
مىرود كه نوشته باشد براى اين كه بعدا آن را وقف كند بلى هر گاه از ورقه مذكوره

اطمينان بوقفيت حاصل شود وقفيت ثابت مىشود.

(٤٤٠)



س ١٢٥٦ - وقفيت بچه چيز ثابت مىشود.
ج - ثابت مىشود به شياعى كه موجب علم يا اطمينان باشد و به اقرار

كسى كه موقوفه در دست او است و به اين كه موقوفه در تصرف وقف باشد به
اين كه هر كسى در آن تصرف مىكند معامله وقف با آن مىنمايند بدون اين كه

معارضى در بين باشد ما دامى كه خالف آن ثابت نشود و همين طور شهادت دو مرد
عادل بر وقفيت.

(حبس ملك)
س ١٢٥٧ - فرق بين وقف و حبس چيست.

ج - وقف موجب زوال مالكيت واقف است بطورى كه ديگر عين موقوفه
ارث برده نمىشود ولى در حبس عين به ملكيت حابس باقى است وارث برده مىشود

و تمام تصرفاتى كه منافات با استيفاء غرضى كه براى آن حبس شده نداشته باشد
براى حابس جايز است بلى اگر حبس هميشگى باشد مانند وقف موجب زوال

ملكيت است.
س ١٢٥٨ - شخصى ملكى را وقف نموده و براى در آمد ملك موقوفه

مصارفى معين نموده و مادام الحيوة بعنوان متولى در ملك موقوفه مداخله مىنموده
و درآمد آن را به مصارفى كه مقرر داشته بودند مىرسانيده بعد از فوت او هم وصى

او كه متولى موقوفه است عمل به وقف نموده و مىنمايد و درآمد موقوفه را به
مصارف

مقرره مىرساند واقف چون عوام بوده و شنيده كه وقف عبارت از حبس اصل
و سبيل منفعت است ملك موقوفه را حبس دائم ذكر كرده و بجاى اين كه ملك را

موقوفه هميشگى بداند آن را حبس دائم بعد از فوت قلمداد نموده و به همين ترتيب
در سند مالكيت قيد شده آيا شرعا اين ملك وقف است يا خير و متولى در عمل

خود مجاز بوده يا نه.
ج - با فرض آن كه وقف كرده باشد و خود او هم متولى بوده و عمل

(٤٤١)



به وقف هم نموده فعال ملك مزبور وقف است و بر فرض كه بعنوان حبس هم صيغه
خوانده باشد حبس ابد اگر براى سبيل خيرى باشد كه صالحيت داشته در حكم

وقف است وارث برده نمىشود والى االبد بايد منافع آن به مصرفى كه حابس مقرر
داشته صرف شود و با وقف فرق ندارد و اين در صورتى است كه گفته نشود

حبس ابد عين وقف است و اال ممكن است گفته شود حبس ابد وقف است چنان كه
فرمودهاند.

س ١٢٥٩ - اگر كسى بگويد فالن ملك را تا يك سال مثال وقف نمودم
صحيح است يا نه.

ج - بعنوان وقف صحيح نيست ولى بعنوان حبس صحيح است مگر اين كه
دانسته شود كه خصوص وقف بودن را قصد نموده كه در اين صورت بعنوان

حبس هم صحيح نيست.
س ١٢٦٠ - زمينى را وقف موقت كردهاند كه منافع آن را در روضه خوانى

حضرت سيد الشهداء عليه السالم مصرف نمايند وواقف اجازه داده بعد از مدتى زمين
را

بفروشند وايضا در آن مورد مصرف نمايند آيا اين وقف صحيح است و مىشود
به فروش برسانند يا خير؟

ج - در فرض سؤال زمين مذكور محكوم به حبس است نه وقف و فروش
آن بعد از انقضاء مدت معينه مانع ندارد مگر اين كه علم حاصل شود كه منظور

صاحب
زمين وقف بوده نه حبس كه در اين صورت وقف باطل است و قهرا در اين صورت
هم فروش آن اشكال ندارد و لكن اگر صاحب زمين فوت نموده باشد در فرض اول

كه حبس است قيمت زمين جزء ثلث است و بايد صرف روضه خوانى شود و در
فرض دوم كه وقف كردن باشد (كه باطل بوده) متعلق به ورثه است و نمىتوان

آن را در روضه خوانى صرف نمود مگر اينكه ورثه اجازه دهند و اگر در بين آنها
صغيرى باشد بايد سهم او را براى خودش نگاه دارند

(٤٤٢)



س ١٢٦١ - شخصى ملكى را تا پنجاه سال براى اوالد ذكور خويش حبس
مىنمايد و در خالل ايام حبس ملك، بعضى از فرزندان او مىميرند آيا فرزندان متوفى
بجاى پدر از مال محبوس سهم مىبرند يا فقط فرزندان حابس سهيمند و اوالد آنها

سهمى ندارند.
ج - اگر عبارت حبس همان است كه در سؤال مرقوم شده منافع محبوس

اختصاص به اوالد ذكور بال واسطه دارد و اوالد اوالد محروم است.
س ١٢٦٢ - دو قطعه باغ حبس موقت بوده به مدت پنجاه سال و مدت آن

منقضى شده آيا ورثه مىتوانند در بين خود تقسيم كنند و اوالد اناث هم سهيم هستند
يا خير.

ج - از موضوع شخصى اطالع ندارم عين محبوسه ملك ورثه است و بعد
از تمام شدن مدت حبس بين ورثه كما فرض الله تقسيم مىشود.

س ١٢٦٣ - زيد دو قطعه زمين خودش را حبس مؤبد نموده كه متوليش
عوائد آن را هر ساله در مطلق خيرات به مصرف برساند حال در ملك حبسى مدت

پنج سال است از طرف دولت حمام بهداشتى تأسيس شده و معتمدين محل به
صورت

ظاهر تحويل گرفتهاند در اين صورت آيا در ملك حبسى مىشود تأسيس حمام نمود يا
خير

و غسلهاى واجب و مستحب در آن مكان چه صورتى دارد و خاك آن مكان را
متولى

مىتواند به مصرف فروش برساند يا خير.
ج - در فرض سؤال چنانچه زمين حبس شده به مدت طويلى جهت ساختن

حمام استيجار شده و مال االجاره بنحو معمول و به نظر خبره امين معين شده و يا
اگر

بنحو مذكور اجاره نشده فعال جهت حمام از متولى شرعى آن اجاره نمايند به مدت
طوالنى و اجرت آن را به نظر خبره امين تعيين و به مصرف شرعى و معين از طرف

حابس
برسانند و اجاره سابق را يعنى از حين ساختن حمام نيز بدهند اشكال ندارد

و در غير اين صورت جائز نيست و غسل در آن باطل است و متولى حق فروش خاك
ملك

محبوسه را ندارد مگر آن كه زيادى باشد بطورى كه انتفاع از ملك حبس شده
موقوف



(٤٤٣)



باشد به برداشتن خاك اضافه كه در اين صورت به همان مقدار مانعى ندارد.
س ١٢٦٤ - بر طبق وصيت شخصى، ملكى تا مدت چهل سال حبس شده كه
عوائد آن در روضه خوانى وامور خيريه صرف شود از جمله در آن ملك درخت

گردوئى است بطور مشاع كه سهمى از آن حبس نيست وملك مالك ديگر است
و به جهت پوچ شدن درخت گردو وصى حابس با مالك ديگر متفقا درخت گردو را
فروختهاند در صورتى كه بيست سال از زمان حبس ميگذرد و بيست سال ديگر باقى

است
مستدعى است بفرمائيد آن مقدار از وجهى كه متعلق به حبس است وصى در چه

مصرف
بايد صرف كند.

ج - با فرض آن كه درخت مرقوم ثمر نداشته وجه مذكور به ورثه موصى
مىرسد.

(مسائل متفرقه وقف)
س ١٢٦٥ - در محلى علمى هست بنام علم ابوالفضل العباس عليه السالم و مردم به

عقيده
خودشان پولهائى بنام آن حضرت مىدهند اين پول در چه راهى مصرف شود آيا

مىشود از اين پول روضه خوانى نمود و يا به فقراء محل و به عالم آنجا داد و يا در
امور

خيريه ديگر مصرف نمود يا نه و براى اين علم اطاقى ساختهاند به اسم اطاق علم و از
اين پولى كه مردم بنام حضرت دادهاند فرش براى اين اطاق خريدارى كردند و نيز

در جنب اين اطاق هم مسجد واقع شده است آيا مىشود گاهى كه جمعيت مسجد
زياد مىشود فرش اين اطاق را در مسجد فرش كرد و روى آن نماز خواند يا نه.

ج - در فرض مسأله اگر اشخاصى كه پول را مىدهند منظور خاصى در نظر نگرفته
باشند بلكه به جهت اخالص به حضرت ابو الفضل سالم الله عليه وجه را به متصديان
مىدهند كه هر نحو صالح مىدانند در راه آن بزرگوار مصرف نمايند در اين صورت

متصديان در هر امر خيرى كه صالح بدانند در راه آن حضرت مصرف نمايند اشكالى
ندارد

و اگر منظور خاصى در نظر دارند به همان منظور مصرف شود و فرش را اگر وقف
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اطاق نكردهاند چنانچه بعضى اوقات به مسجد ببرند و روى آن نماز بخوانند اشكالى
ندارد و اگر وقف آن محل نمودهاند به غير آن محل نبرند.

س ١٢٦٦ - چندين سال قبل جمعى از مؤمنين مسجدى بنا نموده اند كه هنوز
باقى است و مورد استفاده عموم مردم مىباشد ابدا اثر خرابى در آن مشاهده نمىشود
و شايد تا ده يا پانزده سال ديگر هم مورد استفاده باشد اينك جمعى در نظر دارند

مسجد
فوق الذكر را خراب نموده به اسلوب جديد بسازند شرعا جايز است يا نه.

ج - تخريب مسجد جهت توسعه در صورت حاجت جايز است و بدون جهت
جايز نيست.

س ١٢٦٧ - مسجد كوچك وكم وسعتى است كه در جنب آن حسينيه قرار
دارد آيا مىشود آن را جزء مسجد نمود كه مسجد توسعه پيدا نمايد يا نه.

ج - جائى كه بعنوان حسينيه وقف شده مسجد نمىشود ولى تعمير آن و نماز
خواندن در آن با عدم مزاحمت از عزادارى اشكال ندارد.

س ١٢٦٨ - در محل ما حمام خزينهاى قديمى هست كه از آب قنات محل
استفاده مىكند اخيرا حمام دوشى در جنب آن احداث شده و چون هنوز چاه آب
ندارد از آب قنات استفاده مىكند البته مصرف آب حمام جديد چون دوشى است

بيشتر
است حال اگر مالكين قنات راضى نباشند براى غسل و غيره چه صورت دارد.

ج - در فرض سؤال به مقدارى كه از قديم در حمام مزبور از آب قنات استفاده
مىكردهاند فعال نيز حق استفاده دارند و استفاده زائد بر آن مقدر موقوف بر رضايت

مالكين است.
س ١٢٦٩ - باغى است كه جهت عزادارى حضرت سيد الشهداء عليه السالم وقف

شده
ولى چون هنوز به ثمر نرسيده و احتياج به بعض مخارج از قبيل سمپاشى براى دفع

آفات و شخم و غيره دارد در اين صورت مىشود از سهم مبارك امام عليه السالم براى
آن

خرج نمود تا ثمر بدهد يا نه.
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ج - حقير اجازه نمىدهم.
س ١٢٧٠ - بلندگوئى از سهم مبارك امام عليه السالم خريده شده براى مسجدى

كه نسبتا براى آن قريه كوچك است اگر بعدا مسجد معظمى بنا شود آيا جايز است
بلندگو را در مسجد جديد بياورند يا خير و از آن كسى كه خريده سؤال مىكنيم

وقف
خاص است يا عام مىگويد نمىدانم.

ج - به هر نحوى كه از فقيه اذن گرفته شده به همان نحو عمل شود.
س ١٢٧١ - زمين وقفى كه مقيد شده هر چه در آمد اين زمين باشد در فالن جا

مصرف شود آيا به گندم و جو و كشمش آن زكات تعلق مىگيرد يا نه.
ج - در وقف بر جهات زكات واجب نيست اما در وقف بر اشخاص مخصوصه

مثل اوالد، سهم زراعت هر كدام از آنها كه به حد نصاب برسد الزم است زكات آن
را

بدهند.
س ١٢٧٢ - موصى محلى را بابت ثلث خودش وقف نموده و در زمان تنظيم

وصيت نامه تذكر داده كه من كمتر از ثلث دارائى خودم را ثلث خودم قرار دادم
پس از چند سال موقعيت اين محل وقف طورى شده كه قيمتش باال رفته در اين

صورت
ارزش زمان احتساب شخص واقف صحيح بوده يا قيمت فعلى كه از ثلث باال رفته.

ج - در فرض سؤال كه موصى در حال حيات بعنوان ثلث خود محلى
را وقف نموده اگر به قبض متولى يا موقوف عليهم داده باشد وقف الزم و بايد
مطابق آن عمل شود هر چند بواسطه ارتفاع قيمت بيشتر از ثلث باشد و غير از

كسانى كه واقف، متولى موقوفه قرار داده حق تصرف در آن ندارند و اگر وصيت
نموده كه بعد از موت او آنجا را وقف كنند ميزان ثلث تركه و ارزش آن حين

فوت موصى است.
س ١٢٧٣ - شخصى زمين وقف بر حضرت ابا عبد الله الحسين عليه السالم را اجاره

مىدهد به زيد به مدت پنجاه سال آيا به موت موجر كه متولى وقف بوده اجاره
باطل مىشود يا نه.
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ج - احتياط آنست كه با متولى بعدى اجاره را تجديد نمايند.
س ١٢٧٤ - دفن اوراق قرآن و كتب موقوفه كه مورد استفاده نيستند چه

صورت دارد.
ج - براى حفظ از هتك مانعى ندارد.

س ١٢٧٥ - زمينهاى مواتى در اطراف دهكده است و به قول خود اهالى ده
جزء زمينهاى شش دانگى است آيا جايز است فروخته شود و به مصرف كارهاى

محل
از قبيل استخراج آب و اصالح جويها و بهداشت كوچهها برساند يا نه البته سهم
ايتام و موقوفه نيز جزء سهام هست ولى براى همه طبقات هم از هر لحاظ منفعت

دارد.
ج - با رضايت اهل ده واذن متولى اوقاف و ولى صغير با صرفه اوقاف

و صغار مانعى ندارد كه در اراضى موات تصرف نمايند و وجهى جهت عمران
مجموع ده بدهند.

س ١٢٧٦ - باغى كه از اراضى خالصه است و شخص زارع آن را وقف نموده
و مقدارى از درختهاى آن خشك شده در اين صورت شخص زارع مىتواند دوباره

بجاى درخت خشك شده درخت تازه بنشاند يا نه.
ج - اگر از اول حق داشته به اين معنى كه اگر متعارف بوده درخت را وقف

نمايند و مالك، با اطالع ممانعت نمىكرده فعال نيز مىتوانند در جاى درخت خشك
شده درخت تازه بنشانند و وقف كنند ولى اگر از اول چنين حقى را نداشتهاند

و متعارف نبوده جايز نيست.
س ١٢٧٧ - در شهرستان آباده مسجدى بوده كه قسمتى از آن را شهردارى بعنوان
خيابان تصرف نموده و فعال مختصر زمينى به عرض تقريبى بيست سانت و طول سى

متر
كنار خيابان باقى مانده كه در مجاورت منزل شخصى قرار دارد و چنانچه به اين

شخص
اجازه داده شود در زمين مذكور تصرف نموده و درب خانه خود را از آنجا باز كند
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مبلغى در حدود سه هزار تومان مىپردازد كه مصرف تعمير مسجد مذكور كه در
آن طرف خيابان است بشود متمنى است اجازه فرمائيد.

ج - حقير اجازه نمىدهم مسجد معبر شود و مسجد به خراب شدن از مسجد
بودن خارج نمىشود و جميع احكام مسجد بر آن مترتب است.

س ١٢٧٨ - جمعى مبلغى جهت توسعه مسجد جمع نمودهاند اخيرا بين آنها
اختالف شده اشخاصى كه متصدى وجوه جمع شده هستند بوسيله همان وجوه

زمينى
خريدهاند كه سابقا قبرستان بوده است در اين صورت در چنين مكانى ساختن مسجد

يا مدرسه و يا حسينيه با اين پولها جايز است يا نه؟
ج - اگر زمين، وقف براى قبرستان بوده خريد و فروش آن جايز نيست و لكن

اگر زمين مباحى بوده كه مردم در آنجا مرده دفن مىكردهاند چنانچه ساختن مسجد
يا حسينيه موجب نبش قبر شود جايز نيست و اال مانعى ندارد و از جهت پول جمع

آورى شده موقوف به اذن صاحبان پول است.
س ١٢٧٩ - حمامى بوده است كه سابقا خزانهاى بوده و بعدا تبديل به دوش

گرديده و در جنب نهر آب عمومى واقع است و از آن مشروب مىشده و مانعى هم
در كار نبوده ولى چون فعال كم آبى شده و از طرفى حمام دوش بيشتر از حمام

سابق آب مصرف مىكند اهالى محل از مصرف اين آب اظهار كراهت مىكنند
در اين صورت بيان فرمائيد كه اهالى مىتوانند مانع بشوند يا نه.

ج - نسبت به مقدار زائد بر معمول سابق بايد رضايت صاحبان آب را تحصيل
كنند.

س ١٢٨٠ - مسجدى است داراى ايوان مسقف آيا مىتوانند اين ايوان را
داخل مسجد كنند بر فرض جواز، ايوان هم حكم مسجد را دارد يا نه.

ج - در صورتى كه مسجد بهتر از اول شود وصدق كند كه مسجد معمورتر
از سابق شده جايز است و اگر ايوان هم براى نماز گذاران در آن وقف شده جزء
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مسجد است و جميع احكام مسجد بر آن مترتب است.
س ١٢٨١ - زمينى در سابق قبرستان بوده و معلوم نيست كه مالك آن را وقف

كرده باشد فعال اين قبرستان تبديل به مغازه شده در اين صورت استفاده از آن مغازه
چه صورت دارد.

ج - اگر وقف بودن آن معلوم نباشد و معروف به وقفيت هم نيست به ملكيت
مالك باقى است و استفاده از مغازه ها بدون اذن مالك جايز نيست و اگر وقف هم

باشد تصرف در آن جايز نمىباشد.
س ١٢٨٢ - شخصى اعيانى خانهاش را كه عرصه آن موقوفه آستانه قدس

رضوى است وقف نموده كه مسجد بنا شود و صيغه وقف را هم جارى نموده و نظر
واقف و متولى اين بوده كه چون بناء فعلى آن قابل استفاده نيست خراب كنند

و دو مرتبه به صورت مسجد بسازند و نيز اجازه فروش به متولى داده كه اگر خواسته
باشد بفروشد و زمين ديگر بخرد و مسجد بسازد و بعد از فوت واقف بعنوان مسجد

بودن يك مقدار خاك ريزى شده و ديوارش باال آمده و چند نفر هم در آن نماز
خواندهاند وجوهى هم براى مسجد جمع آورى شده كه مسجد را تكميل نمايند

حاليه ورثه متوفى جلوگيرى مىنمايند آيا اين وقف صحيح است يا نه.
ج - در فرض سؤال وقف با خصوصياتى كه براى آن ذكر شده باطل است
س ١٢٨٣ - در قريهاى امامزادهاى هست كه بواسطه ظهور كرامات مورد

توجه است و به همين جهت عدهاى از بالد بعيده به آنجا آمده و مقدارى اسكناس
و نقره و بعضى از اجناس ديگر در صندوق امام زاده ريختهاند و متولى مخصوص هم

ندارد كه شرعا مدعى باشد و پولها هم نزد شخص امينى محفوظ و مضبوط است
و البته امام زاده داراى بقعه مختصرى است و احتياج شديد به تعمير وبناء صندوق قبر

دارد در اين صورت اجازه مىفرمائيد كه پولهاى جمع شده به مصرف بنا و ساير
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احتياجات آن برسد يا نه.
ج - با فرض آن كه دهندگان وجوه رضايت دارند كه به مصرف تعمير بقعه

امام زاده برسد چنانچه ظاهر حال هم چنين است صرف آن وجوه در تعميرات الزم
امام زاده مانعى ندارد.

س ١٢٨٤ - درختهاى طبيعى كه در زمينهاى وقف مىرويد زارع و متولى
سهمى مىبرند يا تمامى آن مال وقف است.

ج - مال وقف است مگر آن كه محتاج به تربيت و اصالح باشد و در مقابل
آن زحمت، متولى شرعى سهمى از خود درخت به زارع واگذار نمايد و هم چنين

متولى سهمى ندارد مگر آن كه خود واقف سهمى براى او در موقوفه قرار داده
باشد كه امثال اين قبيل چيزها را نيز شامل شود.

س ١٢٨٥ - مسجدى كه سقف آن شكسته شده بود خراب كرده و آجر پوش
نمودهاند خاكهاى سقف از مصرف خود مسجد زياد آمده و مزاحم واردين است

آيا ممكن است به مصرف ديگر صرف شود يا اين كه در اين صورت باز هم حكم
مسجديت را دارد كه نبايد آنها را نجس نمود.

ج - جايز است آن را بيرون بريزند و احتياط آنست كه ابتداءا در محلى نريزند
كه مورد هتك واقع شود.

س ١٢٨٦ - در بعضى از شهرستانها مسجدى ساختهاند و گوشهاى از اين مسجد
يا جائى كه وصل به مسجد است دو طبقه است طبقه فوقانى را جاى زنها قرار

مىدهند كه
هر وقت به مسجد بيايند آنجا بنشينند و نماز بخوانند و يا روضه گوش بدهند و

موعظه
بشنوند در اين صورت حكم مسجد را دارد يا نه ولى چيزى در دست نيست كه

فهميده شود واقف اختصاص به زنها داده باشد در اين صورت مىتوانند اصال زنها را
به مسجد راه ندهند يا نه.

ج - جواز اختصاص وقف مسجد يا مكان مخصوصى از مسجد را به زنان

(٤٥٠)



مشكل بلكه ممنوع است و هم چنين منع زنان از آمدن به مسجد وجه شرعى ندارد
بلى اگر قبال مردان در مسجد جا بگيرند زنان نمىتوانند آنها را بلند كنند.

س ١٢٨٧ - در قراء اطراف شهر رشت قطعاتى از زمين است كه مسلمين
اموات خود را در آنجا دفن مىكنند وجهت عزادارى خاندان عصمت و طهارت

تكيهاى هم در هر قطعه ساخته شده و درختهائى هم از تازه و كهنه در قطعات مزبوره
مىباشد كه مالك معينى ندارد و از سيره مسلمين و گواهى معمرين مظنه حاصل است

كه درختها را غرس نمودهاند كه در مصالح عموم مسلمين مانند ساختن تكيه و
مسجد و پل از چوب آنها استفاده شود در اين صورت مىتوان از آن درختها بدون

اجازه حاكم شرع استفاده كرد يا نه.
ج - اگر وقف باشد و مصرف معلومى نداشته باشد يا وقفيت آنها محرز

نباشد و كسى مدعى ملكيت آنها نيست صرف آنها در مسجد و هم چنين تكيه
و پل در صورتى كه احتمال داده شود آنها هم جزء مصارف است مانعى ندارد و

چنانچه
وقفيت محرز باشد اجازه حاكم شرع الزم است.

س ١٢٨٨ - زيد در صحن عتيق حضرت معصومه سالم الله عليها مدفون شد
و پس از فوت او اوالد صلبى او هر چه فوت كردند در جاى ديگر مدفون شدند فقط
يك دختر مانده كه اخيرا فوت شده و به علت كهنه گى و اندراس قبر و از بين رفتن

استخوان هاى زيد با اجازه نوه هاى پسرى زيد دختر مزبوره در قبر زيد دفن شده
است فعال همان نوه ها مدعى هستند كه آن قبر را ما شريك هستيم در اين صورت

ادعاى آنها شرعا صحيح است يا نه.
ج - قبور صحن ملك كسى نيست كه دعواى شركت در آن بشود و مادامى كه

بدن ميتى كه مدفون است خاك نشده كسى حق نبش آن را ندارد و بعد از خاك شدن
به فرض اولويت، دختر كه وارث او بوده اولى واحق است و اگر نزاع موضوعى

باشد مرافعه شرعيه الزم است.
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س ١٢٨٩ - زمين زراعتى وقفى است كه منافع آن به مصرف تعزيه دارى
حضرت سيد الشهداء عليه السالم مىرسد و فعال اطراف آن زمين ساختمان منزل شده

و زراعت كردن در اين زمين موجب ضرر ديگران مىشود آيا اجازه مىفرمائيد كه
اجاره داده شود كه در آن ساختمان نمود و البته هنوز امكان زراعت در آن هست

و در صورتى كه جايز باشد اجاره دادن آن بچه نحو است.
ج - در صورتى كه متولى شرعى اجازه بدهد و مصلحت وقف باشد مانعى

ندارد و اجاره نامه طورى تنظيم شود كه وقف محفوظ و در هر چند سال يك بار
اختيار تجديد باشد كه اگر اجاره ترقى كرد بتوانند مال االجاره را اضافه نمايند

و مقدار مال االجاره بايد به ارزش روز باشد.
س ١٢٩٠ - زمينى وقف بوده كه نخل هاى فراوانى داشته و شخصى به زور آن
زمينها را با نخل هاى آن تصرف و بنام خود ثبت داده و بعد هم آن را به ديگرى

فروخته
در اين صورت وظيفه شخصى كه موقوفه را خريده چيست و اگر خريدار زمين
بدستور وقف عمل نكرد و از در آمد ملك موقوفه اشيائى خريده بعد مىخواهد

بفروشد خريدن آن اشياء چه صورت دارد.
ج - با علم به وقف بودن بايد زمين به متولى شرعى واگذار شود يا از او

اجاره كند و مال االجاره را به مصرف وقف برساند و آنچه از اعيان موقوفه باشد
خريد آن جائز نيست و اگر زراعت كند مال زارع است هر چند غاصب باشد

و چنانچه از محصول زراعت كه مال خود او است اشيائى بخرد فروختن و خريدن
آن اشياء اشكال ندارد لكن تمام تصرفات او در زمين مذكور حرام واجرة المثل

زمين را مديون است.
س ١٢٩١ - زمينى كه وقف مسجد شده و از ساختمان مسجد اضافه و جزء

متعلقات مسجد است آيا مىشود در آن آب انبار بسازيم كه هم براى مسجد الزم
است و هم اهالى اطراف مسجد از آن آب استفاده نمايند يا نه.
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ج - اگر در زمين مذكور حوض يا منبع براى خود مسجد بسازند اشكال
ندارد لكن اگر بخواهند براى محل، آب انبار بسازند اجاره بنمايند و وجه آن را

به مصرف تعميرات مسجد برسانند.
س ١٢٩٢ - هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر كسانى كه منقرض مىشوند

مثال بر طبقه اول از اوالد خود وقف نمايد و مصرفى براى وقف پس از انقراض
آنها ذكر نكند آيا اين وقف صحيح است يا خير و بر فرض صحت بعد از انقراض

طبقه مذكوره حكم عين موقوفه چيست.
ج - در مورد سؤال وقف صحيح است و بعد از انقراض موقوف عليهم

عين موقوفه به خود واقف يا ورثه او بر مىگردد وملك آنها مىشود و اين را اصطالحا
وقف منقطع االخر گويند و منظور از ورثه وراث حين موت واقف است نه وراث

موقع انقراض موقوف عليهم.
س ١٢٩٣ - هر گاه كسى بگويد اين ملك را وقف كردم لكن ابتداء وقف

را اول ذيحجه قرار دادم و حال آن كه موقع وقف نمودن مثال سه ماه به ذيحجه
مانده آيا اين وقف صحيح است يا خير.

ج - در مورد سؤال وقف باطل است و اين را وقف منقطع االول گويند.
س ١٢٩٤ - اگر كسى بگويد اين ملك را وقف نمودم بر اوالد زيد و پس

از انقراض آنها بر اوالد عمرو و پس از انقراض آنها بر اوالد بكر چنانچه اوالد
عمرو صالحيت موقوف عليهم بودن را نداشته باشند مثال كافر حربى يا مرتد

فطرى باشند آيا اين وقف نسبت به اوالد زيد و اوالد بكر هم باطل است يا نسبت
به آنها صحيح است.

ج - در مورد سؤال وقف نسبت به اوالد زيد صحيح و نسبت به اوالد بكر
باطل است و اين را وقف منقطع الوسط گويند.

س ١٢٩٥ - طبق وقف نامه مقرر شده كه در آمد رقبه موقوفه بايد به مصرف
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عزادارى در روضه خوانى خامس آل عبا حضرت سيد الشهدا ارواحنا فداه در خانه
معلوم و معينى برسد آيا واقف يا متولى و يا متوليان بعدى مىتوانند تمام يا قسمتى
از خانه مزبور را به فرزندان يا اقارب خود يا ديگر افراد به بخشند و يا در مورد
خانه مزبور معاملهاى انجام دهند يا نه زيرا چه بسا ممكن است بلكه يقينى است
كه صاحبان و مالكان بعدى به متوليان اجازه برگزارى مراسم روضه خوانى در

آن خانه و اجراى مفاد وقف نامه را نخواهند داد.
ج - در فرض سؤال چنانچه خانه اى كه واقف معين كرده كه در آن روضه

خوانى شود ملك خود او بوده وقف مذكور صحيح است و بايد روضه خوانى در
همين خانه واقع شود و اگر واقف يا متولى شرعى بخواهد تمام يا قسمتى از آن را

به كسى به بخشد يا روى آن معامله انجام دهد مانع ندارد لكن بايد شرط كند كه در
آن طبق نظر واقف روضه خوانى شود و اگر طرف نپذيرد نبايد ببخشد و معامله

نيز نكند.
س ١٢٩٦ - مسجدى ساخته شده در حالتى كه بعضى از سنگها و آجرها كه

در ساختمان به كار رفته نجس بوده و نماز هم در آن خوانده شده در اين صورت
عنوان

مسجديت محقق است و نماز در آن بى اشكال است يا نه.
ج - عنوان مسجديت محقق است و نماز خواندن در آن هم صحيح است

و محل نجس را بايد تطهير كرد و چنانچه تطهير باطن آن ممكن نباشد تطهير ظاهر
آن ترك نشود.

س ١٢٩٧ - شخصى زمينى را جهت مسجد وقف نموده و گوشه اين زمين ميان
خيابان واقع شده در اين صورت جائز است آن مقدار زمينى كه در خيابان واقع شده

بفروشند و پولش را در مسجد صرف كنند يا نه.
ج - زمين مذكور را اگر وقف مسجد كرده و به قبض هم داده و نماز در آن

خواندهاند قابل فروش نيست و جزء خيابان هم باشد مسجد است و اگر واگذار
نموده
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كه بعد مسجد كنند و در آن نماز خوانده نشده و عنوان مسجديت پيدا نكرده
وقفيت

محقق نشده و به ملكيت مالك باقى است.
س ١٢٩٨ - شخصى مقروض است مىخواهد سه دانگ از اعيان منزل خود را

كه عرصهاش وقف است با همان شرائطى كه قبال در قرارداد قيد شده به ديگرى
واگذار

نمايد و يا صلح حقوقى بنمايد اگر شرعا اشكالى دارد مرقوم فرمائيد.
ج - اگر در قراردادى كه بين او و متولى شرعى وقف شده تمليك آن به

غير ممنوع نشده باشد جائز است.
س ١٢٩٩ - ساختن و تفكيك زمينهاى موقوفه براى دادن به اجاره متوقف بر اين

است كه در اداره ثبت به اسم متولى معرفى شود و تفكيك سند وصدور سند مالكيت
مستلزم مخارجى است بنابر اين متولى مىتواند مخارج را از زمينها برداشت نمايد يا

نه.
ج - اگر مخارج مزبوره براى خصوص موقوفه باشد و راهى براى تفكيك

جز طريق مذكور نباشد برداشت مخارج از مال االجاره مانع ندارد.
س ١٣٠٠ - زمينهاى موقوفهاى است كه مال االجاره آن صرف اطعام و عزادارى

حضرت سيد الشهداء عليه السالم مىشده و تا به حال براى زراعت به اجاره داده شده
حاليه اگر تبديل به ساختمان گردد و به اشخاص اجاره داده شود منفعتش بيشتر است
در اين صورت اجازه مىفرمائيد از صورت زراعتى تبديل به ساختمان و يا مغازه بشود

مثال يا نه.
ج - در مورد سؤال كه از قبيل وقف منفعت است با فرض اين كه تبديل به

ساختمان نفعش بيشتر است چنانچه متولى شرعى صالح بداند و مصلحت موقوفه
باشد بايد عمل كند.
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