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 الحمد هلل رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلوة و السالم علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین

 : پیشگفتار

 کرده نازل –ن مجید آقر –همانا پروردگاریکتا و بی نیاز در کتابیکه به حضرت محمد صلی اهلل علیه و سلم 

. و حضرت رسول اکرم صلی اهلل علیه و "اورهم فی االمر ش و"و " بینهم شوری امرهم و ": اند فرموده ، است

سلم هم همواره با اصحاب خویش مشورت کرده اند . و حضرت صدیق اکبر رضی اهلل عنه هم هر گاه به ایشان 

یافتند آنرا می گفتند و  میمسئله ای پیش می آمد ابتدا حکم آنرا از کتاب خداوند جستجو می کردند ، اگر

می کردند و  کمبه سنت رسول صلی اهلل علیه وسلم مراجعه می کردند ، اگر یافتند با آن ح افتندی اگر نمی

یافتند از اصحاب حضرت صلی اهلل علیه و سلم سوال می کردند که آیا کسی از شما جواب این ی اگر نم

برخی برخاسته و و سلم شنیده است یا نه ؟ و گاهی اتفاق می افتاد که  همسئله را از رسول خدا صلی اهلل علی

که حضرت رسول صلی اهلل علیه وسلم در حق این مسئله اینگونه حکم کرده اند . و اگر کسی  دمی گفتن

اطالعی نداشت بزرگان اصحاب را جمع کرده ، با ایشان مصلحت و مشورت می کرد و با رای جمعی ایشان 

 حکمی صادر می کردند . 

با توصیف منهج اجماع که اصحاب کرام برای پرداختن به حل امام دارمی در مسند خود از مسیب بن رافع 

، گفته است : هر گاه قضیه ای پیش می آمد که پیامبر اکرم صلی اهلل  دآنرا پایه گذارده بودنمشکالت عامه 

ب بزرگوار آن حضرت صلی اهلل علیه و سلم اجتماع کرده ، اکمی نداده باشند ، اصححو سلم در حق آن  هعلی

 شورت ، رایی صادر می کردند و رای ایشان حق بود . با شور و م

حضرت عمر رضی اهلل عنه هم همینطور عمل می کرد . اگر از کتاب و سنت نمی یافت از مردم سوال می 

کرد که آیا کسی شنیده است که حضرت صدیق در این مسئله حکمی داده باشند ؟ و در صورت عدم اطالع ، 

 با شور اصحاب حکم میدادند . 

از حضرت علی رضی اهلل عنه روایت است که فرمود : گفتم یا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم اگر مسئله ای 

و حکم آنرا از کتاب خداوند و سنت شما نیافتم ، چه دستور می دهید ؟ حضرت صلی اهلل به من پیش آید 

 نها با رای خود حکم نکن . علیه و سلم فرمودند : بین اهل فقه و مومنین پرهیزکار به شور بگذار و ت

. روشی که وحی ، تامل ، تجربه ، نقل  و عقل را در  و امروزهم  حاجت ، همین رای اجتماعی را می طلبد

یک مسیر قرار می دهد واسلوبهای تدبر و رای را پیشرفت می دهد . و عقل را با بیان حکم و ارشاد با اعتدال 

. چون همین رای جمعی ، تنها شیوه احیای تمدن و فرهنگ و هماهنگی به عبادت خداوند سوق می دهد 
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اسالمی و توسعه آن در تمام عرصه ها و میادین است . بنا بر ، این فکر طیب و صالح و سازنده ، مجامع فقهی 

زیادی در تمام اکناف جهان اسالم ، تاسیس یافت تا با تمسک به رای اجتماعی در حل مشکالت ، امت 

 عصر همسو گرداند . اسالمی را در این 

ی جمهوری اسالمی ایران )استانهای گلستان و از جمله این مجامع ، محفل فقهی علمای احناف ترکمن صحرا

و خراسان شمالی ( است که رجال علم و فقه را به تدبر و تفکّر و فقه مسائل واقع و فهم حقائق دعوت می 

 و ... مسلمین را باال ببرد . کند . و می کوشد تا سطح فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی

محفل فقهی علمای احناف با برگزاری جلسات فصلی خود در مساجد و مدارس دینی ترکمن صحراء ، 

موضوعات متنوّع و مختلف فیه را به بحث و بررسی و تبادل نظر می گذارد . و در این زمینه از آراء و نظریات 

را لحاظ می کند . شکر خدا تاکنون با عنایت پروردگار دهها دانشمندان سایر بالد اسالمی هم کمال استفاده 

 مسائل با اتفاق نظر روحانیون برجسته منطقه تصویب و اعالم شده است . 

یر خواستند که برای تعمیم قاز حبجهت ارزش این مصوبات ، شورای فقهی محفل و سایر اساتید و دوستان 

ات فقهاء ، قرارات و مصوبات این مجمع مقدس را توضیح و فوائد آن و اطالع عموم مردم از مصوبات و متفق

تکثیر نمایم . و حقیر برای امتثال امر اساتید بزرگوارم و با امید توفیق از پروردگار بی همتا در این راه قدم 

 از خوانندگان گرامی بویژه روحانیون معزّز تقاضا میشود اگر خطایی در این نوشته ، در بیان آرای رم .امی گذ

 بزرگان یافتند بر ما منّت نهاده اطالع دهند تا در چابهای بعد اصالح شود . 

رمی پی گیر گدر پایان سخن ، از تمام روحانیون بزرگوار و صاحب نظر تقاضا دارم که أجالس این محفل را به 

را که باشند و در تحصیل و دستیابی و شناخت حکم شرعی مسائل طرح شده ، دقت نظر نشان داده ، آنچه 

به کتاب و سنت نزدیکتر است و بیشتر آراء هم به آن تمایل دارد ، بدون تعصب قبول کنند . و با عدم اهتمام 

به این اجالس و اختیار سکوت ، کوتاهی نکنند که چنانچه عالمی ، نظری بر خالف نظریات علمای دیگر 

مان نکند ودر محفل حضور یافته سایرین دلیلی قویتر از دلیل جمع دارد ، واجب است که کت ،داشته و بر آن

 را مطلع و قانع سازد . 

در این زما ن پر فساد و فتنه  که مردم به دوستی دنیا ی فانیه ، جاه ، مقام ، مال ، منال ، هوی و هوس 

فعالیت ند و از تعلیم ، ارشاد ، مطالعه ، مذاکره و ه اند و در تحزّب و تعصّب ، ابتداع و نزاع ، فرو رفته اشتافت

های فرهنگی نشسته اند ، به فضل خداوند متعال ، عالمان و فقیهان دلسوزی به اسالم و مسلمین و آگاه به 

بدون هیچگونه چشمداشتی مشتاقانه با کمال صمیمیت  در این  امعه ، خلف صادق از سلف صالح جدرد 

ه مسائل مطرح شده در محفل صرف محفل حضور یافته ، اوقات گرانبهای خود را در بحوث و اظهار نظر دربار

عمل و  همی نمایند . پس ای مسلمین بیائید ما هم قدر زحمات این بزرگواران را بدانیم و با پوشیدن جام

تبلیغ این مصوبات در جامعه  وحدت و انسجام خود را مانند بنیان مرصوص حفظ کنیم که عزّت و سربلندی 

 خادم دین اسالم : صالح بهلکه                                         در اتحاد و همبستگی است . 
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 : درباره محفل فقهی

کلیه فعالیت های  محفل فقهی علمای احناف ، غیر سیاسی ، غیر تجاری و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت 

کند . مرکز اصلی و دفتر ارتباطات  فعالیت می قرارات خودکامل قوانین جمهوری اسالمی ایران دقیقا طبق 

 محفل فقهی در استان گلستان ، شهرستان گنبد ، مدرسه حنفیه قرار دارد . 

این محفل توسط اعضای اولین شورای فقهی با هدف رشد ، ترویج  و پاسداری از فقه و اصول حنفی ، افتاء و 

پایه رجب  ماه  1426سال در  صدور احکام جدید در چهار چوب اصول فقه حنفی  اهل سنت و جماعت

 گذاری شده است . 

موضوع هر جلسه در مجمع عمومی با حضور شورای فقهی و سایر صاحبنظران فقهی طرح شده ، مورد 

 دقیق و تبادل نظر قرار می گیرد و با رای  اکثریّت شورای فقهی رد یا تصویب می شود .  بررسی

ل واگذاری به دیگری نیست حتی برای یک لحظه . سمت عضویت شورای فقهی قائم به شخص است و قاب

چنانچه ادامه همکاری هریک از اعضای شورای فقهی  به هر دلیل ، غیر ممکن شود ،  شورای فقهی ، شخص 

 واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رای اکثریت اعضاء به عنوان عضو شورای فقهی انتخاب می نماید . 

چهار بار) فصلی یکبار ( تشکیل شده و جهت تصویب هر موضوعی نیز رای  مجمع عادی محفل فقهی سالی

موافق با اکثزیت اعضاء ضرورت دارد . و مجمع فوق العاده محفل فقهی ممکن است در هر زمان به تقاضای 

 هیئت مدیره تشکیل شود . 

تشکیل آن به اطالع می  دعوت برای محفل اعم از عادی و فوق العاده کتبی بوده و حداقل پانزده روز قبل از

حدود سه ماه فرصت  مطالعه رسد . موضوع هر جلسه در جلسه قبل اعالم می شود بنابر این روحانیون معزز 

 دارند .  را  و تحقیق  پیرامون موضوع جلسه آینده

 محفل  فقهی هیئت مدیره ای متشکل از سه نفر روحانی دارد که از بین خود یک نفر را مدیر عامل انتخاب

 می کنند و مدیر عامل ، نماینده محفل فقهی محسوب شده و از طرف محفل حق امضاء دارد . 

 کلیه اسناد و مصوبات محفل فقهی با امضای مدیر عامل و اکثر اعضای شورای فقهی معتبر است . 

 و اینک مصوبات و قرارات محفل فقهی علمای احناف را با اندکی توضیح و تفسیر  می آوریم .

به یادآوری است  جمالتی که با خط درشت تر نمایان شده   متن قرارات و جمالتی که ریزتر  نوشته  الزم 

 شده توضیح آنهاست .
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 : محفل الفقهیقرارات  

به  ت است لذاصول ما فیه صالح البدن به بدن روزه دار ثابچون یقینا و ،به روزه دار در تزریق آمپول  -1قرار 

ین عمل انند ، فقهاء در کتب فقهی که وصول ما فیه صالح البدن را مفطر روزه می دااستناد بر تصریحات 

ضای قفقط  ومبطل روزه شناخته شد ولی به علت وصول آن از مدخل غیر معتاد  ، کفاره واجب نمیشود . 

 روزه باطل شده کافی است .

.. فمن جامع او جومع فی احد الصوم ترک االکل و الشرب و الوطئ من الصبح الی المغرب مع النیة . "

  1"ی و کفّر السبیلین او اکل او شرب غذاء او دواء عمدا قض

لقوله علیه السالم : الفطر مما دخل . و لوجود معنی الفطر و هو وصول ما فیه صالح البدن الی الجوف . و ال "

 2"کفارة علیه النعدامه صورة و هو االبتالع 

این  شترکه ، چون درمی از دو شریک از آندیگر جهت کار کردن در عین در مسئله اجرت گرفتن یک -2قرار 

له از ن مسئص عمل خود را به شریک مستاجر تحویل نمی کند قیاسا جایز نیست و ایلصورت شریک اجیر خا

لقیاس ترک ایطحان میباشد ولی با استناد به اقوال فقهای پیشین که فرموده اند و فیزالقبیل مسائل ق

ان  که ایشا اهللبنا به قول امام زفر رحمه اهلل و محمد بن صاحب و شمس االئمة سرخسی رحمهم بالتعامل و

ای اجاره ر ز ایندر خصوص این مسئله فتوی داده اند و این عمل را جائز دانسته اند محفل فقهی هم به جوا

 داد .

و من دقیقها و ذلک حرام ، الن قفیز الطحان و هو ان یستاجر طحانا لیطحن له حنطة معلومة بقفیز منها ا "

العقد فاسد فانه لو صح کان شریکا باول جزء من العمل و العامل فیما هو شریک فیه الیستوجب االجر ثم 

االجر اما ان یلتزمه فی الذمة او فی عین موجود و هو ما التزمه فی الذمة و دقیق تلک الحنطة غیر موجود 

طعام مشترک بینهما الیجب االجر الن ما من جزء یحمله اال و هو و من استاجر رجال لحمل  3 "وقت العقد 

  4."عامل لنفسه فیه فال یتحقق تسلیم المعقود علیه 

، جایز  ه فوقلذا اجرت گرفتن یکی از دو شریک از آندیگر جهت کار کردن در عین مشترکه قیاسا به مسئل

ت این اجر "لتعامل و یترک القیاس با "قاعده  بنا به اسستناد بهنیست اما چون مردم اینگونه عمل می کنند 

 گرفتن بر خالف قیاس ، جائز است . 
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ر راننده کفاره و دیه ب –اگر عمد بودن آن ثابت نباشد  –ر تصادفات بجهت خطا بودن فعل راننده د -3قرار 

 تعلق میگیرد و از ارث محروم میشود .

سول رحضرت  وقتل عمد است .وخداوند تبارک و تعالی قبیح ترین جنایتی که بر بدن انسان واقع می شود 

قسیم نج وجه تپا بر )ص( با هشدارهای جدّی، مردم را از این جرم قبیح باز داشته اند . فقهای حنفی ، قتل ر

 کرده اند : 

 قتل عمد  -1

 قتل شبه عمد  -2

 قتل خطا  * -3

 قتل مثل خطا  -4

 قتل به سبب  -5

است :  و نوعدداشته باشد ، قتل خطاست . و این خود بر قتلی که قاتل در انجام آن هیچ قصد جنائی ن

 ود . الف( خطای در گمان : چیزی را به گمان اینکه صید است هدف می گیرد در حالیکه آدمی ب

 دنیا چیزی مان .ب( خطای در فعل : چیزی را هدف گرفته باشد اما نه به آنچیز بلکه به یک آدمی بخورد 

 شخصی را بکشد .  چوب یا سنگ از دستش بیافتد و

بی احتیاطی گنهکار می شود اما نه در جهت ب -1حکم هر دو نوع قتل خطا یکی است . در هر دو نوع : 

ی شود یعنی دو ماه پی در پی روزه بگیرد . مکفارت واجب  -2حد گناهی که متوجه قاتل عمد است . 

 باشد ، از ارث محروم می شود .گر قاتل مکلف باشد و از وارثین مقتول ا -4یة واجب می شود . د -3

 

   

ور نی تراکتارعه کنوبنا بر این در مز بودن آلت عمل از رب االرض و یا عامل در مزارعه اشکال ندارد -4قرار 

ن از ور و زمیتراکت اینربناب  ، آلت عمل و عمل راننده تراکتور جزء عمل در مزارعه شناخته شد،  بمنزله بقر

ل از ور و عمباشد و همچنین زمین از یک جانب و تراکت یگر مزارعه صحیحه میانب و عمل از جانب دجیک 

 جانب دیگر نیز مزارعه صحیحه میباشد .

و التصح عند ابی حنیفة رح و صحت عند هما و به یفتی بشرائطه ... .  جالمزارعة هی عقد الزرع ببعض الخار "

مل لآلخر او یکون االرض او العمل له و الباقی لآلخر . و و التصح اال ان یکون االرض و البذر الحد و البقر و الع

  1 . "اذا صحت فالخارج علی الشرط و ال شئ للعامل ان لم یخرج 
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 عمل تنهازمین تنها زمین با تخم ای عاقل + ورای این سه صورت دان همه ناجائزوباطل

م برای شخ خودش اند با رانندگییعنی کشاورز عامل ، هم می تواند با تراکتور خودش شخم بزند و هم می تو

 د . ن باشزدن و غیره زمین مزارعه از تراکتور صاحب زمین ، استفاده کند اگر تخم هم با صاحب زمی

  1. "و اشتراط البقر علی رب االرض جائز اذا کان البذر من قبله ، و الیجوز اذا کان البذر من قبل المزارع  "

 

 دیگری          یکی           دیگری        یکی           

 زمین ، وسیله و بذر   تنها عمل           وسیله و عمل       زمین و بذر        

 ایزججایز                                                                            

 

 دیگری         یکی           

 بذر  عمل ، وسیله و    تنها زمین           

 جایز                                               

 

 دیگری         یکی           دیگری    یکی         

 وسیله و بذر        زمین و عمل         عمل و بذر        زمین و وسیله     

 اسدف         فاسد                                                                   

 

 دیگری         یکی           دیگری        یکی          

 زمین ، عمل و وسیله   تنها بذر       زمین ، بذر و عمل    تنها وسیله         

 فاسد                                                     فاسد               

لم سرب السلم و یا وکیل او شرط الزم درست بودن عقد سلم است .  ه توسطقبض نمودن مسلم فی -5قرار 

م فیه بض مسلوجه جائز نیست . لذا اکثر معامالت سلف =سلم که رب السلم ها بدون ق بدون قبض  به هیچ

طلوب رائط نامبا ش بهای آنرا با سود کامل برابر وقت می گیرند جائز نمی باشد .مخصوصا سلفهای بانکی فعلی

 را بیان م فیهه مندرج در قرارداد بانکی سلف ، قبض را شرط الزم عقد ندانسته و محل تحویل مسلشرعی ک

ول بق با اصا منطرنکرده است بلکه فقط تحکیم موضع بانک بوده و بس . لذا فقهاء قرارداد اینگونه سلف ها 

 فقه اسالمی ندانستند .

                                              

 
 80ص 23مبسوط سرخسی ج 1
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ن یکون اته اوال ط لصحلقیاس النه بیع المعدوم . و یشترالسلم مشروع بالکتاب و السنة و االجماع و مخالف ل "

قطاع فی ل بال اناالج باتا عاریا عن خیار الشرط . ثانیا ان یکون المسلم فیه موجودا من وقت العقد الی حلول

رائط آخر ال . و شس المالبین . ثالثا ان یعین العاقدان لتسلیم المسلم فیه اجال معلوما . رابعا بیان قدر را

 ذکور فی الکتب الفقهی .م

اما ال یجوز للمسلم الیه ان یتصرف فی راس المال و ال لرب السلم ان یتصرف فی المسلم فیه قبل القبض . 

االول فلما فیه من تفویت حق الشرع و هو القبض المستحق شرعا قبل االفتراق اما الثانی فالنه بیع منقول و 

 1."التصرف فیه قبل القبض الیجوز

ا رد و ملکی در مسئله رهن و اجاره متعارف اگر کسی مبلغی را بعنوان قرض به شخص دیگری بده – 6قرار 

وعودا بان ن و لو مالدیبو  "از او برای سکونت و یا استفاده دیگر بگیرد این عقد از لحاظ شرعی بنابر استناد به

 ودریافتی  الی ندارد چون این ملکشکا -/نقایة   "رهن لیقرضه کذا فهلکه فی ید المرتهن علیه بما وعد ...

رفته گماخوذ رهن بحساب میرود و مبلغ دریافتی صاحب ملک طلب مرتهن است گر چه بعنوان رهن هم 

را  ین ملکا، راهن یعنی صاحب ملک  ، شود . و العبرة فی العقود علی صحة المعانی ، است حاصل کالم

از  ست و ایناده ادذاشته و اجازه استفاده این رهن را بعنوان رهن در مقابل مبلغ دریافتی در دست مرتهن گ

 مسئله اگر  مسائل مجتهد فیها است . متذکر میشویم

 ز آن ملکاه را یه است در این صورت بهای اجارصمجتهد فیها باشد راه مسلمانان باز است ولی الزم به تو

ه عقد اتی شدبا هم در یک عقد قمرهون نباید گرفت که اگر اخذ اجرت هم در این صورت قید شود دو عقد 

 را فاسد میکند . 

 2 . "الرهن هو حبس مال متقوم بحق یمکن اخذه منه کالدین  "

الیحل االنتفاع بالرهن مطلقا ، ال باستخدام و ال سکنی و ال لبس و ال اجارة و ال اعارة ، سواء کان من مرتهن  "

ذن الراهن و هلک الرهن حالة استعماله یهلک امانة بال خالف او راهن اال باذن کل لآلخر . فاذا انتفع المرتهن با

 3."اما قبل االستعمال او بعده یهلک بالدین 

... ان یکون المستاجر هو المرتهن و جدد استالم المرهون باالجارة ، او یکون المستاجر اجنبیا عنهما باذنهما  "

یقبضها من باشر العقد منهما اذا کانت االجارة منها و فی هذه الحالة یبطل عقد الرهن و تکون االجرة للراهن و 

 4."الجنبی و الیعود المرهون مرهونا اال بعقد جدید 

  و قد نهی النبی صلی اهلل علیه و سلم عن صفقتین فی صفقة .هدایة .

                                              

 
 219ص 1رد المختار ج 1
 119النقایة ص  2
 310ص 5رد المختار ج  3
 310ص 2الفقه علی المذاهب االربعة ج 4
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 احکام پول واریز شده به بانک جهت تشرف به حج ، چون این مبلغ واریزی تا وقت تشرف بصورت – 7قرار 

امانت در بانک نگهداری میشود مثل سائر امالک واریز کننده در ملک او قرار گرفته وجوب زکات هم تعلق 

پولی که در بانک گذاشته و جمع می شود حیثیت امانت را دارد . و صاحب پول هر وقت که بخواهد   میگیرد

آن باشد باز حکما قابض آن پول خود را وصول کرده و در آن تصرّف کند . اگر وی هر وقت در صدد تصرف 

اما  "پنداشته می شود . همچنان است که بر مال خرید شده ، قبل از قبض آن ، زکات واجب می گردد . 

 1. "المبیع قبل القبض ... الصحیح انه یکون نصابا 

فانه فاما الدین القوی  " بر این اساس بر پول جمع شده در بانک کامال و هر سال زکات واجب می گردد .   

  2. "یجب فیه اداء الزکاة عن کل ما یقبض منه ان کان یساوی اربعین درهما 

و بجهت اینکه این مبلغ واریزی در دست بانک بوده و بحساب سازمان حج واریز نمی شود و بانک بصورت 

ت بدست مضابه فاسده بنفع واریز کننده کار می کند سود حاصل از این مبلغ روانیست لذا اگر این سود هر وق

الحج بمال حرام  ... فان الفعل صحیح لکنه بال ثواب و اهلل ".واریز کننده برسد بدون قصد ثواب تصدق نماید

 3."تعالی اعلم 

و ما ملکه ملکا حراما فیتصدق علی الفقراء تفریغا لذمته عن الملک الخبیث ال رجاء للثواب فان اهلل طیب ال  "

 4. "یقبل اال الطیب 

رمایه رنسبت به سیکی از شرکاء قبل از وقت مقرر از شرکت خارج شود میتواند سود حاصله را داگر  – 8قرار 

ند . ه باشخویش دریافت نماید گرچه عدم اخذ سود را در صورت انصراف در ابتدای عقد شرکت قید نمود

 . ط ساقط استرالبته این شرط زائد است و هیچگونه ضرری به شرکت نمی رساند بلکه خود این ش

 جلسات عادی محفل فقهی هر سه ماه یکبار برگزار میشود .  – 9قرار 

 مدرسه حنفیه گنبد بعنوان دفتر ارتباطات محفل فقهی انتخاب شد  – 10قرار 

 تند از : هشت نفر از فقهاء بعنوان شوری فقهی تصمیم گیری نهائی برگزیده شدند که عبار – 11قرار 

 استاد حاج الیاس آخوند قرنجیک                   استاد حاج گلدی آخوند کمالی 

  استاد حاج عبد الرحمن آخوند تنگلی            نهاد  استاد حاج عبد الجبار آخوند نیک

 ن زاده استاد حاج دوست محمد آخوند میر حس                استاد حاج قربان محمد آخوند اونق 

                                              

 
 88ص  1هندیة ج 1
   569ص  1الفقه علی المذاهب االربعة ج  2
                                140ص  2رد المختار ج  3
 362ص 2عمدة الرعایة بر شرح الوقایة ج 4
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 تاد حاج محمد آخوند آمانی زاده اس           استاد حاج رجب محمد آخوند حنفی 

 

 "بیمه با تمام انواع خود از متولدات عصر ماست . اصل عقود کلیه بیمه های مختلف از آیه شریفه  – 12قرار 

سرچشمه می گیرد یعنی عقد تبرّع است . بنابر سیر وسیع و تحقیقات بسیار  "و تعاونوا علی البرّ و التقوی 

صطفی زرقاء همه انواع بیمه متعارف جایز است و به چند اصول و قواعد دقیق مفتی اعظم حنفی استاد م

فقهی منطبق است منجمله هبه بشرط عوض و مولی المواالة و نظام عاقله و نظام تقاعد و بازنشستگی . دار 

 االفتای زاهدان هم بجواز همه انواع بیمه متعارف فتوا داده اند . لذا فقهای محفل فقهی هم تا وجود دیگر

 موانع شرعی انواع بیمه های متعارف را جایز دانستند . 

 و اینک خالصه ای از نوشته های شیخ مصطفی احمد الزرقاء :
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ست جه نقد دو هیچگونه و هر معامله ایکه اصل عقد آن صحیح باشد و به خریدار جنس داده شود – 13قرار 

ع صحت ا مانخریدار ندهدو تنها اشکال شرط جریمه دیر کرد اقساط را داشته باشد محفل فقهی آن شرط ر

ل کند . هد عمطیکه خریدار تعهد کند که اقساط خود را به موقع پرداخت کند و به آن تعرعقد ندانست بش

یقتضیه بشرط ال الیجوز البیع –ائد دانسته شد چون این معامله با شرط مذکور از قبیل بیع فاسد با شرط ز

د جریمه ری بدهی خود را بدون تاخیر پرداخت کند و نگذارولی اگر مشت -العقد و فیه نفع الحدهما ...

ه رداشتبدیرکرد عملی شود در این صورت بیع صحیح و جائز می گردد چون علت فساد قبل از زمان آن 

 میشود . الزم به 

رش را ورد نظمگر متقاضی خرید هزینه خرید را بصورت وجه نقد و قرض دریافت کند و کاالی ا کهذکر است 

 خود معامله کند جائز نمی باشد . 

 2. "البیع مع تاجیل الثمن و تقسیطه صحیح  "

ن آوصف  هر معامله ای که اصل و وصف آن درست نباشد ، باطل و هر معامله ای که اصل آن درست اما

 سد است . درست نباشد فا

در معامالت اقساطی ، گاهی مشتری بجهت تنگدستی نمی تواند اقساط خود را به موقع پرداخت کند که در 

این صورت طبق حکم صریح قرآن کریم طلبکار باید به او مهلت دهد و نباید در برابر این ناتوانی او ، چیزی 

                                              

 
 65ص  – 17نظام التامین للزرقاء  ص  1
 245المجلة العدلیة ص  2
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ت .  و گاهی بلکه بیشتر اوقات ، مشتریان با بی بر طلب خود بیافزاید که صراحتا ربا است و ربا حرام قطعی اس

مسئولیتی خود و ضعف دیانت و امانت ، از پرداخت به موقع اقساط خود سر باز می زنند . و این کار گناه 

و امروزه در بازار برای دفع این ضرر ، شرط . "مطل الغنی ظلم  "است که پیامبر اکرم )ص( فرموده است :

ا با عقد می آورند که با تاخیر پرداخت و اجرای این شرط ، باز معامالت را به ربا می جریمه دیر کرد اقساط ر

کشاند . اما اگر مشتری با عزم و عمل پرداخت به موقع اقساط خود ، مانع از اجرای این شرط شود گویا که 

اذا زال  "ردد .  این شرط از اصل برداشته شده است و با رفع شرط فاسد ، معامله به صحت و درستی بر می گ

  1."المانع عاد الممنوع 

ح مشخص نا و مصالبانک و متقاضی ، شراکتا ساختمانی می سازند که قبال تمام هزینه آن با زیر ب – 14قرار 

بانک ،  ،کارشناسی شده است و نسبت سهام مشارکت طرفین هم مشخص می شود . بعد از اتمام ساختمان 

فل ای محساط به فروش می گذارد که شریک او در اولویت است . فقهسهم خود را بقیمت روز بصورت اق

حق  عنوانبفقهی این مشارکت و فروش را بال مانع تشخیص دادند بشرطیکه متقاضی ، پولی را که بانک 

وقع به م شراکت خود می پردازد صرف همان ساختمان کند . و در صورت خریدن سهم بانک اقساط خود را

 که حرام کشاندریمه دیرکرد نشود . رعایت نکردن شروط یاد شده ، عقد را به ربا میبپردازد تا مشمول ج

  قطعی است . 

تذکر: عقد در صورتی جایز است که منطبق با قرار محفل فقهاء باشد و اگر چنانچه سود ایام مشارکت را 

ملکا الحدهما دون اآلخر فانه  اذا اشترک اثنان فی بناء دار مثال فاذا کانت االرض "بگیرد عقد ناروا می باشد 

الیصح الحدهما ان یبیع نصیبه من االجنبی لما فی ذلک الذی ذکر و هو ان المشتری یطلب الهدم فیضرّ 

الشریک اآلخر . و یصح الحدهما ان یبیع لشریکه بالخالف سواء کان المشتری هو الذی یملک االرض او الذی 

حق البناء و لکن الذی یملک اباحه ایاه و ما کان بطریق االباحة  الیملکها ، و ذلک الن الذی الیملک لیس له

فانه یصح ازالته فاذا کان البیع لصاحب االرض فاالمر ظاهر و اذا کان لغیره فانه یصح له او للمالک ازالته النه 

 2. "عرضة لالزالة 

آدم و حواء بطور خارق  سنّت الهی در خلقت انسان در ارحام مادران جاریست . گرچه در ابتدا – 15قرار 

العاده بدون استقرار در رحم و قرار مکین بوجود آمده اند ولی معموال انسانها اطوار جنینی را در شکم مادران 

سپری می کنند . دین حیات بخش اسالم به نسب انسانها اهمیت و عنایت ویژه ای قائل است و حتی آنرا 

نسب و دین ( بحساب می آورد . و محافظت از آن را واجب می  یکی از نوامیس پنجگانه ) عقل ، جان ، مال ،

داند . بنابر این زنا و دواعی آن را تحریم نموده است . امروزه با پیشرفت تکنولوژی و دانش پزشکی ، راههای 

نوینی برای انعقاد نطفه انسانها پدید آمده است که نظر برخی از مردم را به خود جلب کرده است . زنانیکه 
                                              

 
 24المجلة العدلیة  ماده  1
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ای حفظ سالمتی و یا حفظ زیبائیشان و یا فرار از زحمتهای بارداری از حاملگی پرهیز می کنند و یا زنانیکه بر

رحم ندارند و یا رحمشان قابل بارداری نیست و یا به هر دلیل دیگر از عقیمی رنج می برند متوجه این 

پاسخگوئی از دبدگاه شرع نموده  راههای جدید انعقاد نطفه شده اند که علمای دینی را مسئول و موظف به

 است . و بهتر است که حکم آن با اجتهاد جمعی صادر شود نه رای فردی تا مردم را از آوارگی نجات دهد . 

تلقیح مصنوعی انسان یا اجاره رحم به هفت صورت زیر انجام می پذیرد که محفل فقهی احناف ، پنج صورت  

عرضه رحمش به بیع و اجاره و هبه  ، تعدی به مادری زن زائو که نخست را بدالیل مبتذل نمایاندن زن با 

بعد از مشقت های بارداری ، بچه از او گرفته میشود ، دعوی مادری ، کدامیک مادر است ؟ صاحبه رحم یا 

صاحبه تخمک؟، سقی زرع غیر هنگامیکه زن صاحبه رحم شوهردار باشد و شوهرش در هنگام بارداری با او 

من کان یومن باهلل و الیوم اآلخر فالیسق ماوه  "ه فعلی که حرام قطعی است گرفتار میشود . مقاربت کند ب

.  ، حق وراثت و حق حضانت ، فرزند متولد شده از چه کسی میراث می برد ؟ حق حضانت او با "زرع غیره 

یم کرده و دو صورت کدامین مادر است ؟ ...  ،و با  قاعده فقهی درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح  تحر

آخر را بشرط عدم اخذ نطفه از بانک نطفه هرچند نطفه خود شوهر باشد ، در غرب و بالد غیر اسالمی شایع 

است که نطفه افراد را در محلی مخصوص بنام بانک نطفه نگهداری می کنند .، عدم کشف عورت بیشتر از 

باشد مجاز دانسته است  نه بعد از طالق و نه بعد از  مقدار ضرور و در اثنای زمانیکه زوجیّت  بین آن دو قائم

 وفات شوهر و نه غیره : 

تلقیح میان نطفه مرد و تخمک یک زن اجنبی در خارج از رحم انجام می پذیرد سپس نتیجه آن دو را در -1

 رحم زن آن مرد گذاشته می شود . 

می پذیرد و سپس نتیجه آن دو را در  تلقیح میان نطفه مرد اجنبی و تخمک زن در خارج از رحم انجام -2

 رحم همان زن گذاشته می شود . 

نساوکم حرث لکم فاتوا  "، زن هر شخص را موضع حرث او قرار داده است :سوره بقره    223در آیه  خداوند 

  "حرثکم انّی شئتم 

ر داد و نه پس زن هر شخص مختص به موضع حرث بودن به اوست . نه هر رحمی را میتوان موضع حرث قرا

 هر نطفه ای را در هر جائی گذاشت . 

تلقیح میان نطفه های زن و شوهر خارج از رحم انجام می پذیرد سپس نتیجه آن دو را در رحم زن  -3

 اجنبی گذاشته می شود . 

تلقیح میان نطفه های مرد و زنی که با همدیگر عقد نکاح شرعی ندارند و اجنبی هستند در خارج از رحم  -4

 ت می پذیرد و سپس در رحم زن کسی دیگر گذاشته میشود . صور

تلقیح میان نطفه های زن و شوهر در خارج از رحم صورت می پذیرد و سپس نتیجه آن در رحم زن دیگر  -5

 آن مرد گذاشته میشود .
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در صورت فوق نظریات مختلفی از طرف مجامع فقهی ارائه شده است اما علمای محفل ، این صورت را هم 

احتیاطا  –حتی زن دیگر شوهر  –برای حفظ نسب و جلوگیری از کشت جنین در رحم غیر از مادر خود 

  ناجائز دانسته اند .

 نطفه شوهر را با تخمک زنش در خارج از رحم تلقیح کرده سپس در رحم همان زن گذاشته میشود . -6

 نطفه شوهر را در رحم زنش و یا فرجش تلقیح داخلی می نمایند . -7

زنای حقیقی شمرده نمی شود  –ادخال و مباشرت  –البته هیچکدام از این صورتها بدلیل عدم وجود رکن زنا 

و حد زنا را واجب نمی گرداند . اما الزم است که عقوبت تعزیری شود تا از این عمل زشت که جوهرش با زنا 

  یکی است و نتیجه واحدی دارد پرهیز و اجتناب شود . 

به یاد آوری است که خداوند متعال اراده کرده است که برخی از زنان عقیم باشند . ) و یجعل  در خاتمه الزم

و خداوند بهتر از ما می داند که چه امری برای ما اصلح و بهتر است . ممکن    50( شوری  من یشاء عقیما 

تحان و ابتالء باشد . پس است که این عقیم بودن برای رفع درجات یا تکفیر سیئات یا زیاده حسنات و یا ام

انما یوفی  "آیا در صورت نیافتن راه عالج مشروع ، شایسته نیست که صبر شود که خداوند فرموده است :

 .10زمر  "الصابرون اجرهم بغیر حساب 

و اگر کاسه صبر لبریز شد مگر نباید به خود خداوند روی آوریم و دعاء و تضرّع کنیم تا دری بگشاید که  

 .   60غافر  "ادعونی استجب لکم "ست :فرموده ا

  عالوه بر آن فرزند که همه نعمت دنیانیست و چه بسا بزرگانی مقدمه آنرا نرفته و ازدواج نکرده اند . 

اما در حق معامالت مشهور به گلد کوئیست و انواع آن ، فقهای محفل فقهی احناف به دلیل بیع  -16قرار 

 ، قمار و صفقة فی صفقتین آنرا غیر مجاز و حرام تشخیص دادند . الکالی بالکالی ، وجود غررو غش 

گلد بمعنای طال و کوئیست به معنای جستجو می باشد که در مجموع بمعنای جستجوگر طالست .  این 

دیگر شرکتها خود را سازنده الماس معرفی می کنند . و شرکت گلد کوئیست گذشته از طالی طرح دار 

رساند . کار اصلی شرکت گلد کوئیست بازار یابی برای محصوالت شرکت های اجناس را هم بفروش می 

مختلف دنیاست . عمده این محصوالت را جواهرات ، سکه ها ، ساعت های طال و اشیای قیمتی دیگر تشکیل 

می دهد . روش کار این شرکت که شما با خرید یکی از کاالهای این شرکت مثال سکه طالی طرح دار عضو 

می شوید و بعد از آن با معرفی این شرکت به دیگران و عضو گیری ، به شما حق العمل داده می  شبکه آن

 شود . 

یک شرکت سازنده الماس و برلیان اجناس خود را به طور قسطی وارد بازار می کند . قیمت هر قطعه الماس 

ن شرکت را دارند می توانند و یا سکه طال ی طرح دار فالن مبلغ است . اشخاصی که قصد خرید اجناس از ای

با پیش پرداخت چهل در صد قیمت جنس از این شرکت خریداری نمایند و الباقی پول خود را به طور 
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قسطی پرداخت نمایند . اما قسط آن به اوقات مشخص تقسیم نشده است بلکه افراد می بایست با مبالغی که 

 د را تسویه نمایند . از طریق داللی از این شرکت دریافت می کنند اقساط خو

این مسئله به دو قسم تقسیم می شود : یکی خرید کاال از این شرکت ها و دیگری بازاریابی کردن و اجرت 

گرفتن با شرایط این شرکت ها . بخش اول را معامله کاال و قسمت دوم را سمساری می نامیم . در اینجا این 

وع معامله ای است آیا بیع است یا سلم و یا استصناع ؟  سوال مطرح است که این معامله از نظر شرعی چه ن

است که شامل انواع خود یعنی بیع ، سلم ، استصناع ، اجاره و غیره  "مبادلة المال بالمال  "تعریف عام بیع 

یک نوع خاص از بیع  "البیع عقد علی موجود معین  "می شود . اما تعریف بیع در مقابل سلم و استصناع 

این نوع بیع دو چیز الزم است یکی وجود مبیع و دیگری معین بودن مبیع . اما در معامله گلد  مطلق است در

کوئیست اواّل مبیع موجود نیست چون اکثرا هنوز کاالی مورد نظر ساخته نشده است . ثانیا اگر هم ساخته 

م که به تعریف بیع شده باشد ، معلوم نیست که عقد بر کدامین مبیع بسته شده است . پس نتیجه می گیری

شامل نیست لذا این مسئله به قاعده فقهی الیجوز بیع المعدوم و ماله خطر العدم   داخل می شود . گذشته 

 از این ، در این معامله ثمن کاال نقد نیست چون بعضی از آن معجّل است . 

این معامله در بیع الکالی اشکاالت شرعی دیگر هم زیاد است از جمله : غرر و شرطهای نا مالیم دیگر . لذا 

بالکالی نیز داخل است یعنی معامله نسیه به نسیه . و نیز در این معامله اشکال صفقة فی صفقتین هم وجود 

دارد چون سمساری نیز شرط کرده می شود . و سمساری اجاره است و اجاره نوعی بیع است . و نهی رسول 

 المبسوط .  –عن بیع و سلف  اهلل )ص( عن صفقتین فی صفقة و عن بیع و شرط و

تا اینجا مطلق معامله را بیان کردیم اما اگر مورد معامله طال باشد که معموال در گلد کوئیست طالی طرح دار 

مطرح است ، به طریق اولی معامله درست نیست چون معامله طال ، بیع صرف است و باید یدا بید باشد . در 

مجلس عقد و پس از مدتی نامعلوم تحویل داده میشود . و معموال طالئی  حالیکه در این معامله ، طال بعد از

هم در بین نیست و فقط یک نوع کاله برداری است . و در ضمن پول طال باید نقد پرداخت گردد ولی در 

رسم این شرکتها نصف قیمت طالی طرح دار پرداخت می شود . نه طال موجود است و نه ثمن کامل که 

 لی بالکالی است . الزم به ذکر است که طرح دار بودن طال آن را از طال بودن خارج نمی کند .  همان بیع الکا

از عبارات فوق به این نتیجه می  رسیم که این معامالت اوّال بیع نیست و اگر هم باشد بیع صحیحی نیست . 

ر طال و جواهرات اصال سلف جائز د -1و اگر سلم بگوئیم باز با انواع اشکالت روبرو می شویم که از آن جمله : 

 نیست .

 راس المال در سلم باید نقدا در مجلس عقد سلم قبض شود اما در گلد کوئیست چنین نیست .  -2          

زمان تحویل مسلم فیه باید معلوم باشد . در معامالت گلد کوئیست تاریخ مسلم فیه اصال معلوم  -3          

 ه وقوع نپیوندد . لذا دلخل معامله سلم هم نمی شود . نیست و شاید اصال تحویلی ب
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ن صنع لی ماال : ان یقول المشتری للصانع کالخفاف مث "این معامالت جزو استصناع هم نیست . االستصناع :

 شرح الوقایة –"مالک خفا من هذه الجنس بهذه الصفة بکذا 

 .  ون اجارةی فیکم و ان صنع من مال المشترو در عمدة الرعایة : االستصناع هو طلب الصناعة فی عین معلو

و االستصناع باجل سلم تعاملوا فیه او ال . و بال اجل فیما یتعامل فیه بیع فیجبر الصانع علی العمل و الیرجع  "

العامل و المبیع هو العین ال العمل  فلو جاء بما صنعه غیره او هو قبل العقد فاخذه صح و الیتعین له بال 

 1"بیعه قبل رویة اآلمر  اختیاره فصح

ه گلد کیریم گاز مسلمات است در شیئی که سلم و بیع جایز نباشد استصناع هم جایز نیست لذا نتیجه می 

 کوئیست غیر از کاله برداری و غرر چیز دیگری نیست . 

 در مسئله بورس اوراق بها دار :  – 17قرار 

رس طبق ران بوو ستد اوراق بهادار ، توسط کارگزا، بازار خاصی است که در آن داد  بورس اوراق بهادار

 قانون بورس انجام می گیرد . 

ها ، عبارت است از سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه ی صادر شده از طرف شرکت اوراق بهادار

  اشد .بشهرداریها ، موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال 

نحصرا مر بورس ، اشخاصی هستند که شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معامالت دبورس کارگزاران 

 توسط این اشخاص انجام می گیرد . 

 و در این خرید .کارگزاریها ، بنگاههای معامالتی هستند که خرید و فروش سهام توسط آنها صورت می گیرد 

 هستند . فروش آنها وکیل تام االختیار فروشنده و خریدار

کار گزار وکیل باالجرة سهامدار است . سهامدار در نصب کارگزار نقشی ندارد بلکه طبق ضوابط و شرائطی ، 

آنها را مدیران بورس تعیین میکنند ولی سهامدار در تفویض امورش به هر کدام از کارگزاران قانونی مخیّر 

ون بورس نمی تواند مستقیما در تاالر است . سهامداری که خودش جزو کارگزاران بورس نیست طبق قان

اقامة الغیر مقام نفسه  "بورس خرید و فروش کند . در اینجا این سوال مطرح میشود ، اگر تعریف وکالت = 

باشد پس سهامدار مستقیما   حق تصرف در خرید و فروش را دارا نباشد چگونه  2"فی التصرّف ممن یملکه 

جواب : سهامدار اگر مجنون و یا صبی نباشد توان خرید و فروش را دارد  می تواند کارگزار را وکیل نماید ؟

  "ولی بنابر شرائط عارضی بورس ،  از این عمل ممنوع است پس توکیلش رواست . 
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و اورد علی هذا الشرط ای ممن یملکه ، توکیل المسلم ذمیا ببیع خمر او خنزیر و توکیل المحرم الحالل ببیع 

  1ه ، و الیملکه الموکل و اجیب بانه یملکه باصل التصرف وان امتنع بعارض النهیالصید فانه صحیح عند

دارائیهای ارائیهای غیر واقعی .  د -2قعی دارائیهای وا-1در ادبیات اقتصاد ، دارائی ها به دو دسته اند :

ئم ائیها قااین دار شدارائیهائی هستند که ما عین آن دارائیها را دیده و لمس میکنیم . ارز –مشهود  – واقعی

 ..  . حچال و .ییل ، به مطلوبیتی است که برای ما ایجاد میکنند اما خلق ارزش ندارند . مانند خانه ، اتومب

توانه نها به پشدارائیهائی هستند که به خودی خود ارزش ندارند و ارزش آ –مالی  – دارائیهای غیر واقعی

لق ارزش رئی خگه است که فاقد ارزش می باشد . این نوع داآنهاست . مانند سهم که ظاهر آن تنها یک بر

 دارد . 

یهای غیر واقعی . سهام و بازار دارائ -2های واقعی بازار دارائی-1بجت تنوع دارائیها ، بازار نیز دو گونه است : 

وجود  ستد اد وورد دبازار بورس از قبیل نوع دوم است که در تاالرهای ویژه معامله میشود که در آن اشیای م

 ندارد . 

شخص مسهام در اصطالح قانون بورس اینگونه تعریف شده است : قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که 

 کننده میزان مشارکت ، تعهدات و منابع صاحبان آن در شرکت سهامی است . 

سهام در   ارد .ورقه سهم ، سند قابل معامله ایست که نمایانگر تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت د

ام در اق سهواقع مالک و شریک شدن سهامدار در وسایل و دارائی شرکت به مقدار قیمت سهام است . اور

م وراق سهااپشت  ذات خود اعتبار قیمت مکتوب بر آن را ندارد بلکه اصل ، در آن ، وسایل و دارائی که در

فروش  رید وخمدار در شرکت است لذا وجود دارد میباشد و اوراق سهام فقط نمایانگر مقدار مالکیت سها

 یباشد . مک آن اوراق سهام در واقع خرید و فروش آن مقدار از وسایل و کاالی شرکت است که سهامدار مال

نام مشخصات  وسهمی است که بر مالکیت شخص معینی داللت میکند  – سهم با نام -1 انواع سهام :

ر باید د  ا نامبج میگردد . هر گونه نقل و انتقال  سهام صاحب سهم در ورقه سهم و در دفتر ثبت شرکت در

 د . هد بودفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و اال فاقد اعتبار قانونی برای شرکت و شخص ثالث خوا

 جه حامل تنظیمسهمی است که نام دارنده در آن درج نمی شود و به صورت سند در و – سهم بی نام -2

 شناخته میشود . شده و دارنده آن مالک آن

یکی از اصول اساسی شرکتهای سهامی تساوی حقوق سهامداران است مگر در  – سهم ممتاز -3

دومورد : اول آنکه شرکت با مشکالت مالی مواجه باشد و نتواند به آسانی به منابع مالی دسترسی یابد در این 

م آنکه جهت افزایش سرمایه شرکت صورت ناچار است امتیازات بیشتری به سهامداران جدید قائل شود . و دو

، شرکت از ذخائر مالی خود برای این منظور استفاده نماید که در این صورت باید حقوق بیشتری برای 
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سهامداران سابق در نظر گرفت . در این دو مورد سهم ممتاز صادر می شود . امتیازاتی که توسط ممتاز 

از سود قابل تقسیم شرکت باشد یا اینکه دارنده سهم  بوجود می آید می تواند بصورت برداشت نفع ثابت

ممتاز می تواند نسبت به صاحبان سهام عادی در برداشت ارزش اسمی ممتاز به هنگام انحالل و تصفیه و 

تقسیم دارائی شرکت اولویت داشته باشد به هنگام انحالل و تصفیه شرکت مطالبات معوقه صاحبان سهام 

اخت میگردد و نیز هنگام استهالک سهام شرکت صاحبان سهام ممتاز دارای ممتاز از دارائی شرکت پرد

اولویت می باشند .  بدون تشریح جزئیات اضافی می توان به نامشروع بودن معامله این نوع سهام حکم کرد 

 ان یکون الربح بینهما شائعا کالنصف "چون در عقد مضاربه تعیین سود معین برای یکی از عاقدین نارواست .

  1."و الثلث ال سهما معینا یقطع الشرکة 

پس در سهام ممتاز سهم معین به عده ای در نظرگرفته شود نارواست و یا هنگام انحالل شرکت ، عده ای را 

ان یکون المشروط للمضارب مشروطا من الربح حتی لو "در دارائی شرکت در اولویت قرار دهند نیز نارواست 

 .    2"او منه و من الربح فسدت شرطا له شیئا من راس المال 

ارنده آن بدون ذاشتن حقی به سرمایه شرکت از منافع دسهمی است که  – سهم موسس یا انتفاعی -4

لمی و عات عشرکت به نسبت سهم خود بهره مند می گردد و معموال این گونه سهام را موسسان بابت اطال

باشند  یه نمیدهند . سهامداران مزبور مالک سرمافنی و تجاری که به شرکت می آورند به خود تخصیص می 

لبکار طانند ملذا نمی توانند سهامداران شرکت محسوب شوند ولی در منافع شرکت حقوقی دارند که از آن 

این شراکت  منتفع می گردند و استفاده آنها از سود شرکت بستگی به موفقیت و سود آوری شرکت دارد .

ن رکة مشات علمی ، فنی و تجاری عمل  به حساب می آیدو مضاربه هی نوعی مضاربه است . چون اطالع

 جانب و عمل من جانب آخر . 

 تنوع شرکتها از لحاظ تولیدات و معامالت :

ا اینها بعامل تشرکتهائی که تولیداتشان حالل است و با ربا و عقود غیر شرعی سر و کار ندارند .  -1

 حالل است . 

ی یر داروئخدر غاست مانند شرکتهائی که با مشروبات الکلی و مواد م شرکتهائی که تولیداتشان حرام -2

و نا  ربوی و گوشت  و روغن خوک سرو کار دارند و فعالیتهای ضد اخالقی و غیر شرعی و معامالت

 مشروع انجام می دهند . 

 تعامل با این شرکتها چه در ابتدا و جه در بورس ، قطعا حرام است . 

                                              

 
 378ص  7البحر الرائق ج  1

 مصدر سابق   2
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ان حالل است ولی از بانکها و یا از مردم ربا گرفته یا ربا داده و سود می برند شرکتهائی که تولیداتش -3

 و این سود را در میان سهامداران تقسیم می کنند . و در اصطالح ، سهام مختلطه می گویند .  

است در این معامالت ،  معامالت مهلت دار یا بیوع آجلهیکی از روشهای خرید و فروش سهام در بورس ، 

دین عقد را انجام می دهند ولی تسلیم و تسلم مبیع و ثمن انجام نمی گیرد بلکه متعهد میشوند که در عاق

تاریخ معین در آینده تسویه حساب نموده فروشنده ، سهام را و مشتری ثمن را تسلیم نماید . در این معامله ، 

ی از معامالت مهلت دار ، یکی از مهلت و تاریخ تسویه حساب ، شروط و کیفیت تعویض توافقی است . در بعض

فروشنده یا مشتری و یا نمایندگان آنان ، شرط می کند که اگر تا تاریخ فالن عقد را تنفیذ نکردید ، بر شما 

 الزم است که چنان مبلغی را در قبال عدم تنفیذ عقد به من بپردازید .)حق پشیمانی( 

به زمان آینده ، جائز نمی باشد . چون در فقه احناف این معامالت به جهت مشروط بودن تحویل کاال و نرخ 

اقساط. در هر سه مورد هم مبیع باید نقدا -3نسیه -2نقد -1حکم پرداخت ثمن در سه روش منحصر است : 

استصناع -2سلم -1تحویل داده شود . بجز در چهار مورد که بر خالف قیاس ، مبیع نقدا تحویل نمی شود :

 مساقات -4منفعت اجاره -3

اما در این معامله بورس ، تحویل و تحول هم مبیع و هم ثمن در آینده است . بنابر این و منافات دیگری که 

 انواع این معامله با احکام شرعی دارد ، بیوع آجله با تمام انواعش ، جایز نیست . 

انام با قبض و اقباض و : این اوراق مانند سهام قابل معامله بوده و نقل و انتقال آن مثل سهام ب اوراق قرضه

ثبت در دفتر نقل و انتقاالت سهام شرکت صورت میگیرد . ورقه مزبور معرّف مبلغی وام است . باین معنی که 

دارنده ورقه قرضه بستانکار شرکت می گردد و بر خالف صاحب سهم ، نمی تواند از حقوق ناشی از سهم 

رد و این بهره مبلغ ثابت بوده و در هر سال مالی به منتفع گردد . به ورقه قرضه بهره معینی تعلق می گی

دارنده ورقه توسط شرکترداخت می گردد . شرکت ملزم است تمام وام دریافتی را در یک دفعه و یا به اقساط 

به صاحب ورقه قرضه برگرداند . و نیز شرکت می نواند عالوه بر بهره ، حقوق دیگری از قبیل قابل تعویض یا 

دن ورقه قرضه به سهام را به صاحب آن عطا کند . بجهت اینکه این نوع قرض مشروط بر قابل تبدیل بو

 منفعت است مباشرت به این عقد و سود حاصله حرام است .کل قرض جر نفعا فهو ربا . 

: اوراق بهادار با نامی است که با مجوز بورس به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین  اوراق مشارکت

از منابع مالی مورد نیاز طرحهای نوسازی و توسعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس جهت تامین بخشی 

منتشر می شود .  هر ورقه مشارکت نشان دهنده قدر سهم دارنده آن در موضوع مشارکت است . با عرضه 

از  اوراق مشارکت رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار برقرار می شود . ناشر با اجازه امین به وکالت

خریداران اوراق می تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجرای طرح و خریدو فروش 

هرگونه کاال ، خدمت و دارائی مربوط به طرح را اقدام نماید . انتقال اوراق به مالکان جدید به اختیار تفویضی 
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ق بین ناشر و دارنده اوراق نافذ و معتبر تحت عنوان وکالت خدشه وارد نمی کند و این رابطه تا سر رسید اورا

 است . خرید اوراق مشارکت با شرائط مضاربه صحیح می باشد . 

  

 خرید و فروش و سود حاصل از اوراق قرضه حرام است .  -

 خرید اوراق مشارکت بر اساس مضاربه صحیح است اگر محل تعاقد و عقد صحیح باشد .  -

 سهام ممتاز روا نیست .  -

 طلح در بورس همه انواعش نامشروع است عقود آجله مص -

شرکت هائی که تولیداتشان ) معقود علیه ( حرام باشد و یا عقودشان نامشروع باشد سهام دار شدن  -

 در این گونه شرکتها نامشروع است . 

 پیوند اعضاء انسان با رعایت شروط زیر بال اشکال است :  -18قرار 

 د و بخشش او باید بدون اکراه مادّی و معنوی باشد .بخشنده عضو باید اهلیت کامل داشته باش -

 شخص عضو گیرنده ، محتاج مضطر این عضو باشد نه متقاضی کمال یا جمال . -

 موفقیت عملیات قطع و پیوند آن عضو در عادت معمول و محقق باشد .  -

  نتیجه پیوند عضو در گیرنده بزرگتر و مهمتر از مفسده ای باشد که متوجه متبرّع است . -

پیوند عضو انسان تنها راه عالج بیماری آن شخص باشد و عضو مصنوعی یا حیوانی یا عملی دیگر ،  -

 صالحیّت جایگزینی پیوند عضو انسانی نباشد . 

خطر مرگ ، دهنده عضو را تهدید نکند . هر چند به رضایت او باشد که او حق تصرّف در اصل حیات  -

 خود را بدون اجازه شرع ندارد . 

ن عضوی که در بدن تنهاست مانند قلب و کبد ، از انسان زنده حرام است . چونکه موجب برداشت -

 هالک وی می شود .

تنازل درست نیست . یعنی عضو یک مسلمان صالح به مرتد یا مجرمی که مستحق اعدام شرعی  -

 باشد روا نیست .

 اشکال ندارد . عضوی که برداشته می شود تجدّد تلقائی داشته باشد مانند خون و پوست ،  -

پیوند عضو باید زیر نظر مراکز متخصص حکومت اسالمی باشد . متشکل از اطباء متخصص و اطباء  -

 فقیه .

اگر عضو از مرده گرفته شود ، ابتدا موافقت قبلی متوفی الزم است و اگر موافقت وی نباشد بعد از  -

ا ورثه ای نداشته باشد موافقت وفات او موافقت ورثه باید کسب شود . و اگر مجهول الهویة باشد ی

 اولی االمر الزم است . 



24 

 

جایز  ود اومرگ مغزی ، مرگ شرعی نیست . بنابر این دست بردن به اعضاء وی بدون اجازه قبلی خ -

 نیست .

در افراد مبتالی به مرگ مغزی ، عالئم حیات ظاهر است . مانند سرفه کردن ، استفراغ کردن ، 

ت ، تغییر حاالت ضربان قلب ، رشد ناخن و مو و رشد جنین در شکم فعالیّت عصبی ، انقباض عضال

زنی که گرفتار مرگ مغزی شده است . و وجود این عالئم بر خالف مرگی است که فقهاء از آن به 

 1ناتوانی کامل کامل تعبیر کرده اند .

 بنابر این کشتن مبتالی به مرگ مغزی ، قتل است و قصاص واجب میشود .  

 2.  "ل اسم لجرح یعقبه زهوق الروح ان القت "

 پیوند اعضای تناسلی ، بدلیل حامل بودن صفات وراثتی ، حرام است . -

 اسقاط جنین برای استثمار اعضای آن جایز نیست .  -

ن فروختن عضو روا نیست . اما خریدن به وقت حاجت درست است . فروش عضو روا نیست چو -

 اعضای آدمی مال نیست .

 کافر اشکال ندارد .پیوند گرفتن از  -

و ال باس بان یستاجر المسلم الظئر الکافرة و  "همچنانکه در شیر خوردن از کافرة اشکالی نیست .  -

التی قد ولدت من الفجور الن خبث الکافر فی اعتقادها دون لبنها و االنبیاء علیهم السالم فیهم من 

  3."ارضع بلبن الکوافر و کذلک فجورها الیوثر فی لبنها 

 وند اعضاء در یک تقسم بندی کلی به سه نوع زیر تقسیم میشود :پی

 پیوند عضو مصنوعی به انسان  -1

 پیوند عضو حیوانی به انسان  -2

 پیوند عضو انسانی به انسان  -3

 پیوند عضو مصنوعی به انسان : 

ز دست می با توجّه به فقه قدیم در می یابیم زمانیکه انسان یکی از اعضای خود مانند ساق دست یا پا را ا

دهد وسیله ای مشابه آنرا از چوب برای خود می ساخته تا به کمک آن راه برود یا مکان عضو مقطوع را 

بپوشاند و این امر باتفاق فقهاء مشروع بوده است . همچنانکه در عهد مبارک حضرت رسول اکرم )ص( عرفجة 

اصیب  "آن را بپوشاند . او گفته است : بن سعد بینی اش بریده شده بود و دوست داشته که با بینی مصنوعی 

                                              

 
 760ص  2التنقیح ج  1
 148ص  26مبسوط سرخسی ج  2
 127ص  11مبسوط سرخسی ج  3
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انفی یوم الکالب فی الجاهلیة فاتخذت انفا من ورق فانتن علیّ فامرنی رسول اهلل علیه السالم ان اتخذ انفا من 

 1(. 1-)ترمذی و ابوداود "ذهب 

به ه ه بلکپر واضح است که حضرت رسول اکرم )ص( در استفاده وی از بینی مصنوعی ایشان را منع نکرد

و ا برای اراین امر  راهنمائی فرموده اند که سیاه نمی شود و زنگ نمی زند . و –طال  –استفاده از جنس برتر 

صنوعی مز دندان اده ابنا به ضرورت مباح دانسته اند . و باز از فقهاء قدیم نص صریح است به مباح بودن استف

 غیره در نوعی ومفاصل مصنوعی ، رگها و قلب مصبرای تناول غذا . بنابر این پیوند اعضای مصنوعی مانند 

 انسان جایز است . 

 

 

 پیوند عضو حیوانی به انسان :

 2."یباح للمراة ان تصل شعرها و تکاثره بما تحب من صوف او شعر الحیوانات  "

لمرء ان لو امکن ل 3"و ال باس للمراة ان تجعل فی قرونها و ذوائبها شیئا من الوبر کذا فی فتاوای قاضیخان "

یضع بدل سنه الذاهب سن نعجة مذکاة او خروف یکون اولی و افضل کذا نص علیه االمام ابوحنیفة و محمد 

 4 ."رحمهما اهلل 

بنا بر این ، این نوع پیوند هم باید بال مناقشه مباح باشد که بیشتر فقهاء به جواز انتفاع و تداوی به بعضی از 

  5."رای داده اند  اعضای حیوانات مانن استخوان و غیره

 ل و ناقلد حامالبته باید در این امر ، محاذیر شرعی و محاذیر طبّی رعایت شود که ممکن است این پیون

 به دنبال داشته باشد . العالجی  های خطرناک بوده و در نتیجه امرضویروس

هجری  1410شعبان 23-17در جده بتاریخ  56/5/6مجمع الفقه االسالمی هم طی صدور بیانیه خود به رقم 

 قمری به جواز این نوع پیوند رای داده است .

 پیوند عضو انسانی به انسان :

 این نوع پیوند خود به دو نوع تقسیم می شود : 

پیوند عضو انسانی به همان انسان : در برخی از سوختگیها برای ترمیم پوست آن محل نیاز به پیوند  -

وست یک عضو سالم همان شخص را جراحی کرده به محل مورد نیاز پوست می شود . بنابر این قطعه ای از پ

                                              

 
 132ص  5بدائع الصنائع ج  1
 143و مسائل فقهی معاصر ص  132ص  5بدائع الصنائع ج  2
 358ص  5هندیة ج  3
 369ص  6و بزازیة در حاشیة هندیة ج  132ص  5بدائع الصنائع ج  4
 354ص  5هندیة ج  5
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پیوند می شود و یا در برخی از جراحات نیاز به پیوند رگ می شود که از اعضای سالم آن شخص رگ مورد 

نیاز برداشته و به محل مورد نظر پیوند داده می شود . البته عضوی که از آن پوست یا رگ برداشته میشود 

نجدید پوست یا رگ می باشد که به این ترتیب به سالمتی آن محل آسیب نمی رساند . عالمه خود قادر به 

 1.محمد تقی عثمانی هم این پیوند را جایز دانسته است 

وز نقل یج "هجری قمری در جده چنین آمده است : 1408در فتوی مجمع الفقه االسالمی در سال  -

 ع من هذهلمتوقمن جنسه مع مراعاة التاکد من ان النفع ا العضو من مکان من جسم االنسان الی مکان آخر

یفته له او وظدة شکالعملیة  ارجح من الضرر المترتب علیها و بشرط ان یکون ذلک الیجاد عضو مفقود او العا

 ."المعهودة له او الصالح عیب او ازالة دمامة تسبب للشخص اذی نفسیا او عضویا 

ع سن انسان او قطع اذنه ثم اعادهما الی مکانه و صلی او صلی و فی کمه قل "و در فتاوی خانیه آمده است :

 2.سنه او اذنه تجوز صالته فی ظاهر الروایة 

م است و یوند عضو انسانی به انسان دیگر :  همانا خون ، مال ، آبرو  و تمام حقوق بشر محترپ -

 جلوگیری آنها خرت از تعرّض برشریعت آنرا پاس می دارد و با در نظر گرفتن عقوباتی در دنیا و آ

ف ق تصرحمیکند . پس محافظت از اصل حیات و مقومات آن از حقوق خداوند متعال است و انسان 

ضرورت  اجت ودر آن را ندارد و نمی تواند قتل غیر مشروع یا خود کشی کند . و حق ندارد بدون ح

ا بد نباید ض باشساند . حتی اگر مریشرعی با افساد یا اتالف عضوی از بدن خود به بدن خود اذیت بر

 سل با آنیا غ روزه رمضان یا غیر گرفتن خود را آزار دهد و یا اگر سردی آب شدید باشد و در وضو

 خطر بیماری تهدید کندنباید آن آب را استعمال کند بلکه باید تیمم نماید . 

دیگر در قدیم معروف نبوده بلکه زراعة االعضاء یا نقل یک عضو یا قسمتی از آن از انسانی به انسان 

از اختراعات طب جدید است . و جمهور بزرگی از فقهای عصر جدید هم به مباح بودن این نوع پیوند 

اجماع کرده اند . فرقی ندارد که عضو پیوندی از شخص زنده گرفته شود یا مرده . اما بزرگانی که 

  3.اد می کنند پیوند اعضاء را جایز ندانسته اند به دالیل زیر استن

  . االنتفاع باجزاء االدمی لم یجز قیل للنجاسة و قیل للکرامة هو  "نجس بودن عضو مقطوع

 4."الصحیح کذا فی جواهر االخالطی

  مالک نبودن انسان به جسم خود 

  . شکستن شرافت و عزّت انسانی با قطع عضو او 
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محمد تقی عثمانی را می آوریم که می  در جواب به سند اول این بزرگان ، از بین مجوزّین نظر مفتی

االصل عند الحنفیة ان االعضاء التی التحلها الحیاة کالظفر و السن و الشعر التنجس بابانتها  "فرماید :

من اآلدمی الحی و لکن االعضاء التی تحلها الحیاة مثل االذن و االنف و غیرهما فانها تنجس بعد 

ون انها لیست بنجسة فی حق صاحبها فلو اعادها صاحبها الی ابانتها من الحی . و لکن قرر المتاخر

اصلها الیحکم بنجاستها و انما هی نجسة فی حق غیره . فلو زرعها غیر المقطوع منه فی جسمه کانت 

 1. "نجسة و هذا ایضا اذا لم تحلها الحیاة اما اذا احلتها الحیاة بعد الزرع فالنجاسة فی الغیر ایضا 

ن ان اعادة االذن و ثباتها انما یکون غالبا بعود الحیاة الیها فالیصدق انها مما ابین و قال ابن عابدی "

من الحی النها بعود الحیاة الیها صارت کانها لم تبن و لو فرضنا شخصا مات ثم اعیدت حیاته معجزة 

 2 ."او کرامة لعاد طاهرا 

ن مادون النفس له حکم االموال النه ا "اما در جواب به سند دوم مانعین ، عالمه کاسانی می نویسد :

خلق وقایة للنفس کما االموال ... عصمة النفس التحتمل االباحة بحال  و عصمة االطراف تحتمل 

االباحة بالجملة الن االطراف یسلک بها مسلک االموال و عصمة االموال تثبت حقا له فکانت محتملة 

فلو قال النسان اقطع یدی فقطع فالشئ ی فاتلفه . للسقوط باالباحة و االذن کما لو قال له اتلف مال

 3."علی القاطع باالجماع 

و در جواب از سند سوم ایشان مفتی خالد سیف اهلل رحمانی از علمای هند با اظهار نظر جواز پیوند 

با تکیه بر قواعد فقهی : الضرورات تبیح  –البته با رعایت شروط  –اعضای انسانی به انسان دیگر 

 "المشقة تجلب التیسیر ، اذا اختلف الزمان اختلف االحکام و قاعده عرف می فرماید : ات ،المحظور

درست است که قبال فقهاء استفاده از اعضای بدن را هتک حرمت و مخالف شرافت انسانی دانسته 

تحریم کرده اند چون در زمان ایشان این چنین استفاده هائی از اعضای انسان نمی شد و امکان 

ت . بدان جهت اهانت دانسته می شد اما اآلن با پیشرفت علم این امکان استفاده وجود دارد و نداش

 4بلکه نوعی بشر دوستی تلقی می شود.در عرف هم اهانت دیده نمی شود 

و عالوه بر آن برای باقی ماندن یک انسان عزّت انسان دیگر پشت سر انداخته می شود . عالمه 

کانت حاملة ماتت و فی بطنها ولد یضطرب فان کان غالب الظن انه ولد لو  "سمرقندی میفرماید :
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حیّ و هو فی مدة یعیش غالبا فانه یشق بطنها الن فیه احیاء اآلدمی فترک تعظیم اآلدمی اهون من 

  1مباشرة سبب الموت

فتی امون مدهها فتوی در جواز پیوند اعضاء صادر شده است منجمله فتوی شیخ حسن م وتا اکنون 

توی هیئت کبار ف،  88قمری ، فتوای دار االفتاء المصریة رقم  1368دیار مصر ، فتوای االزهر سال 

ر مالزی ماه د، فتوی الموتمر االسالمی الدولی  1402و  1398العلماء مملکت عربی سعودی سالهای 

 میالدی .  1969نیسان 

ء ن االحیایره مغو ایّ جزء منه الی در فتوی االزهر چنین آمده است : ان نقل عین المیت او قلبه ا

 لینتفع الحیّ بهذا الجزء امر جائز شرعا ... .

ن حیّ و انسا و در فتوی المجمع الفقهی لرابطة العالم االسالمی چنین آمده است : ان اخذ عضو من جسم

مل جائز عة هو زرعه فی جسم آخر مضطر الیه النقاذ حیاته او الستعادة وظیفة من وظائف اعضائه االساسی

هو عمل  وروع فیه للمزخیرة الیتنافی مع الکرامةاالنسانیّة عند الماخوذ منه کما ان فیه مصلحة کبیرة و اعانة

 مشروع و حمید .

 روش حقوق مجرده )امتیازات ( با رعایت شروط زیر اشکال ندارد : ف -19قرار  

 ت مورث .حق در حال ثابت باشد نه متوقع در آینده مانند حق وراثت در حیا -

 حق ، اصالتا برای صاحبش ثابت باشد نه برای دفع ضرر ازاو مانند حق شفعة . -

زل به لح و تناریق صحق ، قابلیت انتقال به کس دیگر را داشته باشد . و اگر قابلیت نداشته باشد از ط -

 مال ، جایز است مانند حق قصاص .

 غرر و جهالت وجود نداشته باشد .  -

 مجردةخالصة  بحث الحقوق ال

لک عللوا ذ ومرور ان الحنفیة و ان شرطوا فی البیع ان یکون المبیع عینا و لکنهم اجازوا بیع حق ال -

 بانه حق یتعلق بعین فاخذ حکمه فی جواز البیع .

م عها ما لوز بیو یظهر من ذلک ان الحقوق المتعلقة باالعیان حکمها عند الحنفیة حکم االعیان فیج -

 بیع مثل الغرر او الجهالة .یکن هناک مانع آخر من ال

نها عالعتیاض جوز اان الحقوق التی التتعلق باالعیان مثل التعلی الیجوز بیعها عند الحنفیة و لکن ی -

 بطریق الصلح علی ما ذکره بعضهم .

ز وینبغی ان یج ،موال فلو کانت بعض الحقوق تعتبر فی العرف امواال متقومة ، و تعامل بها الناس تعامل اال

 عندهم ایضا بشروط آتیة : بیعها
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 .مورث ان یکون الحق ثابتا فی الحال ، المتوقعا فی المستقبل کحق الوراثة فی حیاة ال -1

سم فی ق القان یکون الحق ثابتا لصاحبه اصالة ، ال لدفع الضرر عنه فقط مثل حق الشفعة و ح -2

 المراة و خیار المخیّرة . 

ز آخر یجو د الیخر و التی التقبل االنتقال من واحان یکون الحق قابال لالنتقال من واحد الی آ -3

 عن طریق الصلح و التنازل بمال مثل حق القصاص .

 ان یکون الحق منضبطا بالضبط و الیستلزم غررا او جهالة .  -4

ا فقهیة قضای ان یکون فی عرف التجار یسلک به مسلک االعیان و االموال فی تداولها ) بحوث فی -5

تاسی و لة لآلاالسالمی و ادلته وقضایا فقهیة من الهند و شرحی المجمعاصرة  و کذا فی الفقه 

 لسلیم رستم باز اللبنانی (.

 

 در بین تجّار ، مانند اموال و اعیان ، تجارت آن حق ، متداول باشد .  -

و انما تعرف مالیة الشئ بالتمول و الناس یعتادون تمول المنفعة بالتجارة فیها فان اعظم الناس تجارة 

عة و راس مالهم المنفعة و قد یستاجر المرء جملة و یوجر متفرقا البتغاء الربح کما یشتری جملة و البا

و یبیع متفرقا ... و بهذا تبین ان المنافع فی المالیة مثل االعیان و المنفعة تصلح ان تکون صداقا 

 1"االتالف شرط  صحة التسمیة ان یکون المسمی ماال و هکذا فی منافع الحر انه مال یضمن ب

 لید و تلفیق : در مسئله تق -20قرار 

 . اصل تقلید با کتاب و سنت و اجماع ثابت شده است پس تقلید جاهل از عالم واجب است -

ص( هم سول )راطاعت و پیروی در شرع مقدس اسالم فقط از خداوند و رسولش مجاز است . احکام خداوند و 

ه صریح کامیکاحکام ، صریح و برخی دیگر تضمنی است . اح در کتاب و سنت بیان شده است . برخی از این

اجب آن و بوده و احتمال معنی دیگری نداشته و حکمی معارض هم در قرآن و سنت نداشته باشد عمل به

 است . و در آن مجال اجتهاد و تقلید نیست مانند فرضیّت نماز و حرمت ربا و ...  .

دارد که مجمل یا مبهم است یا احتمال معنی دیگری دارد و یا اما احکام زیادی هم در کتاب و سنت وجود 

حکمی دیگر از کتاب و سنت با آن معارضه می کند . در این صورت نسبت به این احکام دو روش وجود دارد 

و کوشش خود را بکار گیرد تا مقصود شارع را از آن حکم کشف کند . چون قطعا هر  : یا باید نهایت تالش

معینی در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی دارد و باید سعی شود تا به اعانه خداوند آن حکم حادثه ای حکم 

و یا به قول کسی که او را عالمتر و فقیه تر از خود می داند اعتماد کند . فهمیده شود ، که این اجتهاد است . 
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فاسئلوا اهل  "رموده است :چون نبوغ علمی به همه افراد دست نمی دهد ، و این تقلید است . خداوند هم ف

 (.7انبیاء-43)نحل"الذکر ان کنتم التعلمون 

  و صحابه )رض( و تابعین )رح( هم به سواالت عوام در حکم حوادث ، فتوی می دادند . سنت:

 ن .تقلید فقط از یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت و جماعت درست است با اجماع متاخری -

 ید از یکه تقلبباشد ، تقلید شخصی گفته می شود اما اگر التزام  اگر تقلید فقط از یک امام مشخص

به یشتر صحات . بامام نداشته بلکه در مسائل مختلف از ائمه مختلف تقلید کند ، این تقلید مطلق اس

یده و فساد عق افت ویو تابعین ، تقلید مطلق داشته اند اما وقتیکه زمان تغییر کرد و اتباع هوا کثرت 

 ا احتیارعین رمرفت ، برای بازداشتن مردم از پیروی هوا و هوس ، التزام به مذهب امام فکر اوج گ

دلیل بخصی شکرده اند تا دین مقدس اسالم بازیچه دست سفهاء نشود . بنابر این حکم  به تقلید 

 سد ذریعه است . نه تشریع شریعت جدید که برخی گمان برده اند . 

ضبط  و هتدوین نیافت ،لید غیر ائمه اربعه جایز نیست . چون مذاهب غیر ایشان اکثر متاخرین گفته اند : که تق

انشان ام شاگرداهتم ونشده و بطریق تواتر به ما نرسیده است . اما مذاهب اربعه به سبب تدوین آنها و عنایت 

ل . و اصو دط انبه توضیح خفای مسائل ، تخصیص عامها و تقیید مطلق ها ، مذاهبی آراسته و معروف و مضبو

ان می ز خطا نشوری ادو فروع آنها در کل جهان انتشار یافته و این امر ، نزدیکی آرای ایشان را به حقیقت و 

 دهد تا مسلمین با اطمینان خاطر از آن پیروی کنند . 

 1. "و ما خالف االئمة االربعة فهو مخالف لالجماع  "

 ئل درست نیست .عمل کردن بدون دانستن احکام فقهی و اجتهادی مسا -

 تتبّع الرخص و تلفیق درست نیست . -

ل به تتبع الرخص یعنی جستجوی ضعیف ترین و آسانترین احکام مسائل از مذاهب مختلف و عم

 آنها بدون هیچگونه عذر و ضرورتی . 

خص و ع الردر بیشتر محظورات ، قول به اباحت هم از جانب سایرین داده شده است . پس اگر تتب

ز هم سالم ااضعیف از هر مذهب جایز باشد ، تکالیف شرعی منحل میشود و قانون سیاسی اخذ اقوال 

ر محظو می پاشد و مفسدین گستاخ تر می شوند . بنابر این بدلیل سد ذرائع فساد ، این عمل

رام است اشد حبشناخته شد . فقهاء اتفاق دارند که انتقال به مذاهب غیر  اگر از روی هوا و هوس 

 و تشهی حرام قطعی است .  چون تلهی

تلفیق یعنی در یک قضیه دارای اجزاء ، اخذ و اعتبار نظریات مختلف است برای دستیابی به حقیقتی 

مرکب که هیچکس به آن قائل نشده است . مثال شخصی در وضو با تقلید از مذهب شافعی در مسح 
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با تقلید از مذهب حنفی یا سر ، به بعضی از سر اکتفا می کند سپس بدن زنش را لمس میکند و 

مالکی وضوی خود را شکسته نمی داند و با همین وضو نماز می گزارد . که هیچ یک از ائمه بزرگوار ، 

 این وضو را جایز نمی دانند . بنابر این تلفیق مستلزم رجوع از امر مجمع علیه  می شود .

 

وعی نت باشد . ) ضرورت = شایسته است تقلید از مذاهب غیر ، فقط در حاالت ضرورت و حاج -

 مشقت ( 

 وط آنمقلدی که در مسئله ای به مذهب غیر منتقل می شود الزم است که عالم و آگاه به شر -

 مسئله در آن مذهب باشد .

غیر  مذهب تقلید از مذهب غیر فقط جهت عمل شخصی می باشد ، برای افتاء و قضاوت نمی توان از -

 تقلید کرد .

 .اله کرد ذهب حومرا به عالم و مقلد همان فتاء با مذهب غیر ، باید قضاوت در صورت لزوم قضاوت و ا -

  

نین بصورت بیع و اجاره ، بدلیل احادیث واضحه و همچ ) کرایه فحل(حلگرفتن اجرت بر عسب ف -21قرار 

 بدلیل نجس بودن آب معقود علیه و قیمت نداشتن آن ، جایز نیست . 

. و  "ان من السحت عسب التیس و مهر البغی  "ه علیه الصالة و السالم :الیجوز اخذ اجرة عسب التیس لقول "

النه عمل الیقدر علیه و هو االحبال فالیجوز اخذ االجرة  علیه و ال اخذ المال بمقابلة الماء و هو نجس ال هنا 

ه یبقی قیمة له استئجار التیس لینزو علی الغنم و یحبلها باجر ، اما لو فعل ذلک من غیر اجر الباس به الن ب

 1."فالیجوز . و المراد النسل. 

 در مسئله قبض :  -22قرار 

التسلیم و القبض عندنا هو التخلیة و التخلی ، و هو ان یخلی البائع بین المبیع و المشتری برفع الحائل بینهما 

و کذا تسلیم  علی وجه یتمکن المشتری من التصرف فیه فیجعل البائع مسلما للمبیع و المشتری قابضا له .

 2."الثمن من المشتری الی البائع 

  شرط الزم است : 5برای تحقق صحیح قبض  -

قبض المشتری المبیع بدون اذن البائع قبل اداء الثمن  با اجازه صریح و یا داللتی فروشنده باشد  -1

ض الیکون معتبرا اال ان المشتری لو قبض المبیع بدون االذن و هلک فی یده او تعیب یکون القب
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اجازه صریح مانند اینکه بگوید : قبض کن . یا ترا اجازه قبض دادم . و اجازه   1."معتبرا حینئذ 

 ده قبض کند و فروشنده سکوت کند .داللتی اینکه مشتری کاالی فروخته شده را در حضور فروشن

اشد ، بر آن مانند فروختن خانه ای که متاع فروشنده د کاالی مقبوض مشغول به حق غیر نباشد .  -2

 اغل باشدشاگر  اما پس تا زمانیکه فروشنده متاعش را از خانه بیرون نکند ، قبض تحقق نمی یابد . 

  اشکال ندارد.

 مانند فروختن زمینی بدون بنای روی آن . مقبوض متصل االجزاء به چیزی نباشد .  -3

یة ها اهلهی نفسو ذهب الحنفیة  الی ان اهلیة الشخص للقبض  قابض اهلیت قبض داشته باشد .   -4

 لمجنون وقبض ا فالیصح  التصرفات القولیة و العقود ، فیشترط لصحة القبض ان یکون القابض عاقال ،

وتصرفات  ،الصبی الذی الیعقل ، اما البلوغ ، فیشترط لصحة القبض فی بعض التصرفات دون بعض 

ب الصبی ما اذا وهضا ، کفعة نفعا محالتصرفات النا –الصبی الممیز غیر البالغ ثالثة انواع : النوع االول 

ن یعقل ذا کا، او تصدق احد علیه ، او اوصی له ، و فی هذه الحالة الیشترط لصحة قبضه بلوغه ا

فی  المال ، وبنفس او التصرفات الضارة ضررا محضا کتبرعاته و کفالته بال –استحسانا . و النوع الثانی 

 –ث لاو النوع الث ها من قبوض الشتراط البلوغ فی صحتها .هذه الحالة التصح تصرفاته ، و ما ینشا عن

ذلک ، و  ما شاکل احه والتصرفات الدائرة بین النفع و الضرر ، کبیعه و شرائه و اجارته و استئجاره و نک

 وها نفذت اجاز هذه التصرفات و ما ینشا عنها من قبوض یتوقف نفاذها علی اجازة ولی الصغیر ، فان

 ان ردها بطلت .

 در صورت قبض بطریق نیابت ، والیت قابض هم شرط است .  -5

توکیل لک الماتفق الفقهاء علی ثبوت والیة الوکیل بالقبض ، الن من ملک التصرف فی شئ اصالتا  -

ن البدّ ا ق ، وفیه ، و القبض مما یحتمل النیابة ، فکان قبض الوکیل بمنزلة قبض الموکل و ال فر

 هال للقبض . یکون کل من الوکیل و الموکل ا

یة دة الرعاله عمتناد به تسامح با تعامل و عرف خاص یا عام و نظر موالنا فتح محمد صاحب تکمسبا ا -

ال وی کادر کاالهای کیلی و وزنی و عددی متقارب به جهت عسر و حرج میتوان به نوشته های ر

 د .اعتماد نموده از تکرار کیل و وزن و شمارش در تحقق قبض تام ، صرف نظر نمو

فی المقام بحث الیحل السکوت عنها لحاجة الناس فنقول : ان فقهائنا و ان اجمعوا علی ان البائع  "

اذا کال او وزن قبل البیع او بعده غائبا عن المشتری الیجوز بالنهی المنقول او بنقص القبض الن 

ن جواز االعتماد و رفع و الیمنع شیئ منها مالقبض الیتم اال بالکیل و المیزان و بالخلط فی المبیع 

الفساد کما هو مرسوم فی عصرنا و هو ان المصانع وضعوا عالمة من العدد و الوزن فیکون کفایة عن 
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تکرار الکیل و جری االعتماد علیه حیث الینکره احد و الیجده ناقصا فان منعنا عن هذا یفضی االمر 

حمل البریة و نحوها مما یباع مرة بعینها الی الحرج بل الی التعطل الن ما فی المرکب البحریة و الم

ثم یفترق و یباع فی السوق شیئا فشیئا و ما هذه اال اصل التوسیع و ترخیص االسعار و نفع الناس 

یعلمه کل من له بصارة فی التجارة و الحق انه لیس مما یخالف امر الشارع او نوابه الن النهی مع کونه 

تکرار القبض کما سیاتی ینظر الی معنی الفعل ال نفسه الن الفعل مخصوصا بالمجازفة و مووال بما فیه 

هو الکیل و الوزن و العدّ لیس بمقصود و اال لما سقط فی المجازفة و الحضور و قلما نظر النصوص الی 

ظاهره و اما المعنی هو االفراز و االمتیاز و هذا الیتوقف علی التکرار و الحضور ، اما حق البائع فبیده و 

. فاذا قال البائع هذا کذا منا و سلمه المشتری لم یبق لهذا حق المشتری الیضع الختیاره بتکراره  اما

  حق و صارا فارغین و المبیع مقبوض لعدم الخلط . و اما شبهة الخلط فمن االستحقاق المحتملة

فله حق االعادة و الیمنع و اما الخیانة عمدا جنایة ابدا نعم  ان قال المشتری الیطمئن قلبی باعالمک 

الجرة علیه الن ذمة البائع قد برئت بالعرف حتی یظهر الخیانة و النقصان و من المعلوم ان اصطلحنا 

علی شئ مثال انه ماة من و جرت العادة و العرف علیه بال انکار فهو کذا ما لم تبطل ما اتفقتا علیه 

بل هو اکمل مما یوزن و یعد کما هو  کالفلوس فاعالم المصانع و رقوم التجارة ال ادون منه قطعا

الظاهر و لعمری ان کلفنا کل مرة بالفتح و الشد و الکیل و العد فیذهب المال کله باللغو ال بالجد و 

یضیق امر الناس و الیقبل هذا اال بعض الخواص و انت تعلم ان الضرورة تبیح المحظور  ما هذه اال 

ه القیود هل یتسع و یبقی ام ال و الجواب ان ال فمالک بهذه شبهة فاباحته اولی و انت خبیر ان تجاتنا

بهذه الوجود المسلمة ان التسلم و بالمنع تکلم نعم فیما یتبایعون فی االسواق شیئا فشیئا ان یراعی 

فیه بظواهر الوجود کان احوط و اقرب الی التقوی و ما قول فقهائنا اال فیه لعدم الحرج و تطییب 

قلنا ما فی الشامی ان البائع اذا وزن المبیع و کفة السنجات غائب عن بصر القلوب و یویده ما 

المشتری حیث یکون فی حجاب او وراء جدار یکفی هذا و کذا یکفی ان لم یعرف المشتری عدد 

السنجات فانظر الی هذا البحر الخبیر کیف یشیر الی التوسع فی ضمن التحریر و کفانا بهذا النظیر 

 1.فتدبر و تشکر 

که  ه شرطیقار طبق نظر امام ابوحنیفه )رح( و ابویوسف )رح( قبل از قبض ، تصرف رواست بعدر  -

 عقار در محلی نباشد که احتمال هالک در آنجا زیاد است مانند ساحل دریا و ... .

و یجوز بیع العقار قبل القبض عند ابی حنیفة رح و ابی یوسف رح . و قال محمد رح : الیجوز  "

و صار کاالجارة . و لهما ان رکن البیع صدر من اهله فی اطالق الحدیث و اعتبارا بالمنقول رجوعا الی 

محله و ال غرر فیه الن الهالک فی العقار نادر ، بخالف المنقول ، و الغرر المنهی عنه غرر انفساخ العقد 
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سلم فالمعقود علیه  ، و الحدیث معلول به عمال بدالئل الجواز و االجارة ، قیل علی هذا الخالف و لو

  1ارة المنافع و هالکها غیر نادر فی االج

فالیمنع الجواز و هذا النه عبرة به و الیبنی الفقه باعتباره قوله )فان هالک العقار نادر ( و النادر ال  "

الیتصور هالکه اال اذا صار بحر او نحوه حتی قال بعض المشائخ ان جواب ابیحنیفة  فی موضع 

ان یصیر بحرا او یغلب علیه الرمال فاما فی موضع الیومن ذلک فالیجوز کما فی الیخشی علیه 

المنقول ذکره المحبوبی و فی االختیار حتی لو کان علی شط البحر او کان المبیع علوا الیجوز بیعه 

 در مذروعات و عددی متفاوت ، با تخلیه ، قبض تام انجام می پذیرد . 2 ."قبل القبض 

اصحابنا فی ان اصل القبض یحصل بالتخلیة فی سائر االموال ، و اختلفوا فی انها هل ثم ال خالف بین 

هی قبض تام فیها ام ال ؟  و جملة الکالم فیه ان المبیع الیخلو اما ان یکون مما له مثل و اما ان 

فیها یکون مما ال مثل له ، فان کان مما ال مثل له من المذروعات و المعدودات المتفاوتة فالتخلیة 

قبض تام بال خالف . حتی لو اشتری مذروعا مذارعة او معدودا معاددة و وجدت التخلیة یخرج عن 

 3. "ضمان البائع و یجوز بیعه و النتفاع به قبل الذرع و العدّ بال خالف 

نت قبض امانت جایگزین قبض امانت می شود . همچنین قبض ضمان جایگزین قبض ضمان و اما -

 انت ، جایگزین قبض ضمان نمی شود .می گردد ولی قبض ام

، و ان اختلفا ناب المضمون عن غیره ال غیر اذا تجانس القبضان تناوبا بان کانا قبض امانة او ضمان  "

. بیانه ان الشئ متی کان فی یده بغصب او عقد فاسد فاشتراه من المالک صحیحا ینوب القبض االول 

له و یتمکن من قبضه هلک علیه و لو فی یده امانة عن الثانی حتی لو هلک قبل ان یصل الی منز

کودیعة او عاریة فوهبه منه مالکه الیحتاج الی قبض آخر و ینوب القبض االول عن الثانی و لو فی یده 

بعقد فاسد او غصب فوهبه الیحتاج الی قبض آخر و ینوب القبض المضمون عن غیره . و لو فی یده 

ی قبض جدید و الینوب االول و اذا انتهی الی مکان یتمکن من ودیعة فباعه المالک منه یحتاج ال

و جملة الکالم فیها : ان ید المشتری قبل الشراء اما  4."قبضه یصیر قابضا بالتخلیة و ارهن کالعاریة 

ان کانت ید ضمان و اما ان کانت ید امانة ، فان کانت ید ضمان ، فاما ان کانت ید ضمان بنفسه و اما 

کیدا لغاصب یصیر المشتری قابضا لمبیع مان بغیره ، فان کانت ید ضمان بنفسه ان کانت ید ض

بنفس العقد و الیحتاج الی تجدید القبض  سواء کان المبیع حاضرا او غائبا ، الن المغصوب مضمون 

بنفسه و المبیع بعد القبض مضمون بنفسه فتجانس القبضان فناب احدهما عن اآلخر ، الن التناجس 
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شابه  و المتشابهان ینوب کل واحد منهما مناب صاحبه و یسد مسده سواء کان المبیع یقتضی الت

حاضرا او غائبا ، الن ید الغاصب فی الحالین ید ضمان و ان کان یده ید ضمان لغیره کید رهن بان باع 

هن و الراهن المرهون من المرتهن فانه الیصیر قابضا اال ان یکون الرهن حاضرا او یذهب الی حیث الر

یتمکن من قبضه ، الن المرهون لیس بمضمون بنفسه بل بغیره و هو الدین و المبیع مضمون بنفسه 

فلم یتجانس القبضان فلم یتشابها فال ینوب احدهما عن اآلخر . و الن الرهن امانة فی الحقیقة فکان 

ا عرف . و اذا کان قبضه قبض امانة . و انما یسقط الدین بهالکه لمعنی آخر ال لکونه مضمونا علی م

امانة فقبض االمانة الینوب عن قبض الضمان کقبض العریة و الودیعة . و ان کانت ید المشتری ید 

امانة کید الودیعة و العاریة الیصیر قابضا اال ان یکون بحضرته او یذهب الی حیث یتمکن من قبضه 

 1."و اهلل عزّ و جلّ اعلم لیست من جنس ید الضمان فال یتناوبان بالتخلی . الن ید االمانة 

 شد .ری باالزم به ذکر است همه مسایل نیابت قبض ، مربوط به حالتی است که مبیع در دست مشت

 بیع منقوالت قبل از قبض بجهت غرر و ربح مالم یضمن جایز نیست .  -

لو تصور للمشتری ان یبیع المبیع من آخر قبل قبضه ان کان عقارا ) الن الهالک بالعقار نادر حتی  "

هالکه قبل القبض الیجوز بیعه بان کان علی شط النهر ( و ان کان منقوال فال ) ال من البائع و ال من 

 "و یکون بیعه فاسدا ال باطال ( –مجمع االنهر  –غیره الن فیه غرر انفساخ العقد علی اعتبار الهالک 
صلی اهلل علیه و سلم نهی عن  من اشتری شیئا مما ینقل و یحول لم یجز له بیعه حتی یقبضه النه2

 3 ."خ العقد علی اعتبار الهالک بیع مالم یقبض و الن فیه غرر انفسا

الثی جنس را خریده به اگر از شخص ث-1در سلم اگر مسلم الیه خود ، مسلم فیه را نداشته باشد :  -

نداشته باشد و  یه خود ، مسلم فیه رااگر مسلم ال -2رب السلم بدهد تکرار کیل و وزن الزم نیست . 

ست از االزم  گیردبمسلم فیه را تحویل از شخص ثالثی خریداری نماید و رب السلم را وکیل کرده ، 

  .طرف مسلم الیه کیل یا وزن نماید سپس برای بار 

یه ، جنس را از خود رب السلم خریداری کند و اگر مسلم ال -3دوم برای خودش وزن یا کیل نماید .  -

 ن مسلم فیه به رب السلم بدهد تکرار کیل و وزن الزم نیست .بعد بخواهد بعنوا

و االصل فیه ما روی ان النبی صلی اهلل علیه و سلم نهی عن بیع الطعام حتی یجری فیه صاعان : صاع  "

البائع و صاع المشتری . یعنی اذا اشتراه بشرط الکیل فلیس له ان یکتفی بکیل البائع ، و ال یتصرف فیه بعد 

تی یکیله ، و هذا النه انما یملک المعقود علیه ، و المعقود علیه القدر المسمی ، و ال یعلم ذلک اال القبض ح
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بالکیل ، اال تری انه لو کاله فوجده ازید یلزمه رد الزیادة ، و تصرفه من حیث االکل و البیع بحکم الملک ، 

 1."فما لم یتعین ملکه بمعرفة المقدار لم یکن له ان یتصرف فیه 

هلل اان صلی  هلل عنهو یذکر عن عثمان رضی ا "اکتالوا حتی تستوفوا  "و قال النبی صلی اهلل علیه و سلم : 

 . رواه البخاری ."اذا بعت فکل ، و اذا ابتعت فاکتل  "علیه و سلم قال له :

ارش زن و شمدر دو معامله است . اما در یک معامله یک بار کیل و و "یجری فیه صاعان  "محمل حدیث 

 کافیست . 

دیریت م 01/03/1387م به تاریخ /1804/38/21/6الس تهران و به پیوست نامه شماره در ادامه اج -23قرار 

ی مطابق بانک کل شعب موسسه مال و اعتباری مهر استان گلستان مبنی بر درخواست ارائه روشهای معامالت

ل جلسهی احناف ترکمن صحراء با تشکی محفل فقهی علمی –احناف  –با موازین فقهی اهل سنت و جماعت 

 هنتایج زیر ب فوق العاده به این موضوع رسیگی کرد . در پی تحقیق و بررسی فقهای حاضر در این نشست ،

راهکارهای  تصویب رسید . الزم به ذکر است که محفل فقهی ، طبق قیود و شروط مندرج در مصوبه زیر ،

جدیدی  تفتایه قید و شرط دیگری غیر مندرج در مصوبه زیر اسپیشنهادی خود را ارائه می کند . هر گون

 الزم دارد .

 حساب سپرده پس انداز قرض الحسنه  

 ند در آنی توامبه سپرده هائی گفته می شود که به بانک قرض داده می شود و بانک ، مالک پول می شود و 

ین نوع بان اکند . بانک بین صاح تصرف کند . صاحب حساب می تواند عند المطالبه همان وجه را دریافت

 حسابها بقید قرعه جائزه می دهد . صحت این نوع حساب در صورتی جائز است که : 

 فته نشودرض گراصل پول محفوظ باشد و بتوان عند المطالبه دریافت کرد و هیچ بهره ای بابت این ق -1

. 

 بانک هیچ التزامی به پرداخت جوائز نداشته باشد .  -2

فاقی رت اتدن حساب ، بانک هیچگونه اعالن قرعه کشی نکرده باشد تا در یک مبادقبل از باز کر -3

 تحت قاعده حسن القضاء مجاز باشد . 

 صاحبان حسابها حق مطالبه جائزه از بانک مربوطه را نداشته باشد .  -4

 ی انجامب برادر صورت رعایت نشدن شرائط مربوط به جوائز ، در حالت نیاز باز کردن این نوع حسا -5

 .  امور اداری اگر قصد شرکت در قرعه کشی و اخذ جائزه را نداشته باشد اشکالی ندارد

 حساب سپرده قرض الحسنه جاری 
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این نوع حساب هم مثل حساب پس انداز ، قرض است و بانک ، مالک پول سپرده شده و می تواند در آن 

را دریافت کند . به این حساب جائزه  تصرف کند . ذی حساب می تواند عند المطالبه معادل قرض داده خود

تعلّق نمی گیرد . بانک به صاحبان این نوع حسابها دسته چک می دهد که برداشت و حواله پول را آسانتر می 

 کند . این نوع حساب به شزطی جائز است که هیچ نوع بهره ای نداشته باشد . 

 حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدّت 

ه هائی اطالق می شود که به قصد انتفاع نزد بانک تودیع می گردد و بانک با قبول وکالت از طرف به سپرد

صاحبان سپرده ، وجوه مربوطه را در عملیات بانکداری اسالمی به کار می گیرد تا عالوه بر اصل سرمایه ، 

آنان قرار گیرد . بانکها این  سود علی الحساب و در مواقع لزوم تسهیالت در قالب عقود اسالمی نیز در اختیار

سپرده ها را به وکالت از صاحبان سپرده ، در امور مشارکت ، مضاربه ، اجاره بشرط تملیک ، معامالت 

 اقساطی و ...  بکار می گیرند . 

بانکها باز پرداخت اصل سپرده سرمایه گذاری مدت دار را تعهد مینمایند و منافع حاصل از عملیات مذکور را 

ارداد ، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک ، پس از کسر هزینه ها و حق الوکاله طبق قر

 عقد این نوع حساب در صورتی جائز است که : ، بین صاحبان سپرده ها تقسیم می کنند . 

 بانک سپرده ها را فقط در معامالت شرعی بکار گیرد .  -1

 میزان حق الوکاله بانک تعیین شود.  -2

قبل از سر رسید و محاسبه نهائی ، هیچگونه سود قطعی وجود نداشته باشد . پیش بینی سود و علی  -3

 الحساب آن اشکالی ندارد . 

 فروش اقساطی ) جعاله بانکی ( 

شخصی احتیاج به مسکن ، ماشین آالت و یا اموال منقول دیگری دارد و توانائی خرید نقدی آنرا ندارد . به 

ا یک فرد حقیقی مراجعه و نیااز خود را اعالم می کند و می گوید اگر بانک همان کاالی یکی از بانکها و ی

مورد نیاز را داشته و یا تهیه کند حاضر است به قیمت توافقی بصورت نسیه اقساطی از او بخرد . بانک ، اگر 

ک کاالی مورد نظر را در فروشگاه خود همان کاال را داشته باشد ، متصدی فروشگاه به نمایندگی از طرف بان

به متقاضی بصورت قسطی می فروشد و قیمت کاال را از بانک می گیرد نه متقاضی . و اگر فروشگاه نداشته 

باشد ، بانک ، خود متقاضی را وکیل می گیرد تا برای بانک همان کاالی مورد نظر را بخرد تا بانک همان کاال 

 قساطی بفروشد . صحّت این عقد شرایط زیر را می طلبد : به خود متقاضی بصورت نسیه ارا در عقدی دیگر 

مشتری ملزم به خرید همان کاال نباشد . و در صورت عدم توافق با بانک بتواند از خرید کاالی تهیه  -1

 شده صرف نظر کند . 

مشتری ، کاال را با پول بانک بنام بانک خرید کند و در صورت هالک کاال بدون تعدی وکیل ،  -2

 نباشد .  مشتری ضامن



38 

 

 قرارداد خرید و فروش کاال بین بانک و مشتری باید بعد از تهیه کاال صورت بگیرد .  -3

مشتری نمی تواند در یک معامله هم خریدار باشد و هم فروشنده . یعنی نمی تواند از طرف بانک به  -4

 خودش بفروشد . 

ع حق خود ، از طرف رهن خسارت دیر کرد اقساط اجرا نشود . بانک می تواند برای دریافت به موق -5

 بگیرد تا در صورت دیر کرد ، حق خود را از آن دریافت کند .

 بانک نباید شرط کند که مشتری قبال مدتی مبلغی را در حساب بانک پس انداز کند .  -6

 مشارکت مدنی 

 شخصی سرمایه کافی برای تهیه و ساخت پروژه مورد نظرش را ندارد و فقط بخشی از بودجه الزم را در

اختیار دارد . برای تامین نیاز خود به یکی از شرکتهای تعاونی یا بانکها و یا یک فرد حقیقی دیگری مراجعه 

و قرارداد مشارکت مدنی عقد می کند . شریک این شخص پس از دریافت درخواست مشارکت مدنی می کند

ورت موافقت ، سهم الشرکة ، جنبه های فنی و اقتصادی این طرح را توسط کارشناسان بررسی کرده و در ص

خود را طی چند مرحله بر اساس پیشرفت ساخت و ساز طرح پرداخت می کند . پس از اتمام پروژه ، شریک 

سرمایه گذار سهم خود را بقیمت روز با احتساب سود حاصله ، نقد یا نسیه و یا نسیه اقساطی به متقاضی 

 زم است : مشارکت می فروشد . برای صحت این عقد شرایط زیر ال

 موضوع مشارکت معین باشد . -1

 میزان سرمایه مورد نیاز و سهم الشرکه طرفین بالید معین باشد .  -2

 سرمای گذار نباید چیزی بعنوان سود ایام مشارکت دریافت کند . -3

 متقاضی ، پولی را که برای اجرای طرح از شریکش دریافت می کند باید در همان طرح هزینه کند .  -4

 لشرکه سرمایه گذار باید بعد از اتمام پروژه باشد . عقد فروش سهم ا -5

خسارت دیر کرد اقساط اجرا نشود . بانک می تواند برای دزیافت به موقع حق خود از طرف ، ملکی  -6

 رهن بگیرد تا بتواند در صورت دیر کرد ، حق خود را از آن دریافت کند

از قبیل رهن ، اسناد مالکیت و یا ضامن در قبال سرمایه مشارکت ، وثیقه ای سرمایه گذار می تواند  -7

 حقیقی از مشتری بگیرد . 

 شود .  14رجوع به توضیح قرار 

 مضاربه 

عقدی است که بین دو نفر واقع می شود که سرمایه از یکی و کار از دیگری باشد و سود حاصله طبق  مضاربه

آنرا ندارد با یک شخص حقیقی سرمایه  قرارداد بین آنها تقسم گردد . شخصی قدرت کار دارد اما سرمایه الزم

 دار یا یک بانک عقد مضاربه می بندد این عقد با رعایت شروط زیر صحیح است : 

 ربح و سود حاصله طبق قرارداد بین طرفین تقسیم شود .  -1
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 در زمان عقد میزان سرمایه باید معین باشد . -2

 د حاصله باشد . سهم سود مضارب رقم معینی نباشد بلکه باید درصدی معین از سو -3

 تقسم سود حاصله بعد از قبض رب المال اصل سرمایه را باشد . -4

 ست . المال اهزینه های مربوط به مضاربه نظیر سند رسمی ، مالیاتها و عوارض و ... برعهده رب  -5

 رعایت اهلیّت توکیل و وکالت از طرفین . -6

 مایه .ضرر و خسارت ابتدا از سود کسر شود و اگر اضافه آمد از اصل سر -7

 با فوت یا جنون یا ارتداد یکی از طرفین ، مضاربه باطل می شود . -8

 مضارب اگر تعدی نکند مسئول تلف سرمایه نیست .  -9

 مسئله مجسمه ، فیلم و عکس :  در -24قرار 

 حرام و ناجائز است . ،مجسمه ذی روح بغیر از ملعبهداری هساختن و نگ -

ساخته می شود و دارای ابعاد ثلثه طول ، عرض و عمق  تمثال یا مجسمه یعنی چیزی که از جسم مادی

است . برخی از دانشمندان به جواز مجسمه سازی قائل گردیده اند ، ولی بیشتر دانشمندان بر این نظرند 

که مجسمه سازی و موجودیّت مجسمه در شریعتهای پیشین بویژه شریعت حضرت سلیمان )ع( روا بوده 

این جواز و اباحت نسخ گردیده است . زیرا احادیث صحیح از پیامبر اکرم  است . و با آمدن شریعت اسالم

)ص( منقول است که بر وعده عذاب بر ساختن مجسمه ها و تحریم موجودیّت آن داللت می نماید . 

شریعت اسالم موجودیت مجسمه را در منزل افراد مسلمان حرام ساخته است ، مجسمه ای که شکل 

این گونه و در موجودیت آن اهانت مجسمه مراد نباشد و بظهور نرسد .  موجودی را مجسم سازد ،

مجسمه ها سبب می شود که مالئکه رحمت به خانه داخل نشود ، چنانکه پیامبر اکرم )ص( فرموده اند 

 1 ."در خانه ای که مجسمه و تصویر باشد فرشتگان داخل نمی شوند  ":

جسمه و تصویر باشد ، خواندن نماز را مکروه دانسته اند فقهاء در خانه ای که ماز همین جهت است که 

.2 

شریعت اسالم شغل و پیشه مجسمه سازی را نیز تحریم نموده است . اگرچه این وظیفه را برای غیر 

که اینگونه شخص از معذب ترین اشخاص در روز مسلمانان هم انجام بدهد . چنانکه در حدیث است 

مت مکلف می شود که به مجسمه ای که ساخته است روح بدمد ، در قیمت خواهد بود . و در روز قیا

 3 .حالیکه این کار را هرگز نمی تواند 

 حکمت و فلسفه تحریم مجسمه :
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 عایت و حفظ توحید و یکتاپرستی و دوری از پیروی از بت پرستان و مشرکان ر-1

شیده ده و به آن حیات بخلوگیری از غرور مجسمه ساز که خیال می کند آنرا از عدم بوجود آورج-2

 است .

 هارت در مجسمه سازی باعث تجسیم زنان عریان و یا ساختن مجسمه بتها میشود.م-3

ه اسراف ر از مظاهر افتخار اشخاص عیاش و خوشگذران است و پولهای گزافی در این رامجسمه و تصوی-4

 می شود .

یس آن و نیز افتخار به آن و خود نمائی اما هرگاه مجسمه ای ساخته شود که از ساختنش ، تعظیم و تقد

تخلفات روحی و اخالقی در آن مشاهده نباشد ، اسالم آنرا حرام نمی با آن منظور نباشد و هیچیک از 

داند ، مانند اسباب بازی کودکان که به شکل عروسکها یا حیوانی ساخته شود و بچه ها با آن بازی می 

ازند که بطور واضح دانسته می شود که جنبه تقدیس و تبرک و کنند و بر زمین می کوبند و دور می اند

تعظیم را به خود ندارد . از حضرت عایشة )رض( روایت شده که وی از اینکه با عروسکهایش به همراه 

دختران خردسال دیگر که با وی دوست بودند در نزد رسول خدا )ص( بازی می کرده است خبر می دهد 

لبنات عند رسول اهلل )ص( و کان تاتینی صواحب لی فکن ینقمعن من رسول کنت العب با "و می گوید :

 1 ."اهلل )ص( و کان رسول اهلل )ص( لمسر بمجیهن فیلعبن معی 

 

 ساختن و نگهداری مجسمه غیر ذی روح اشکالی ندارد . -

 .ساختن نقاشی ذی روح برای گذاشتن در جای معزز ناجائز است  -

ست و و تحلیل هر چیزی در اسالم بر اساس حکمتهائی مطرح ا مشروعیت و عدم مشروعیت و تحریم

 انه ها ودر خ علل و اسبابی را با خود دارد . و هدف ساختن تصویرها ، و نیز هدف از نگهداری هر یک

داگانه هدف ج که هر یک از تصاویر و تولیدات تصویری رویامکنه ، متفاوت و متنوع است . بدین معنی 

نابر رد . بوضعیت هر یک در محلی که در آن نهاده می شود شکل و طرز خاصی داای ساخته شده و نیز 

ته رائه داشاه ای این هر یک از انواع تصویرها با دیگری فرق دارد و دانشمندان برای هر یک حکم جداگان

 اند که ذیال به بحث در این مورد می پردازیم .

رند مثل تصویر بتها ، تصویر حضرت عیسی)ع( و ساختن و رسم تصویر هائی که مورد عبادت قرار می گی

تصویر صلیب که آنرا سازنده آن به منظور عبادت و پرستش بسازد ، حرام است . و شخص سازنده آن با 

این عمل کافر می گردد ، زیرا به عبادت غیر خدا راضی شده و در ترویج شرک و بت پرستی کوشیده 

را بر چنین تصویرگری  "د الناس عذابا یوم القیامة المصورون اش "است . عده ای از دانشمندان ، حدیث 

                                              

 
 258ص  2مسلم ج  1
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هر گاه رسام و صورتگر حمل نموده اند که تصویرهائی را رسم می نماید که مورد پرستش قرار می گیرد. 

در ساختن صورتی ، خود را با خداوند در آفرینش برابر و همانند بداند و چنین ادعا و قصدی داشته باشد 

خارج شده کافر محسوب می شود و مورد عذاب خداوند قرار می گیرد . و اما اگر اراده  از دین اسالم

مشابهت و برابری با خدا را نکرده و نیز تصویرش را به منظور پرستش هم نساخته باشد باز چنین 

 1.تصویری حرام بوده و با این عملش فاسق شمرده می شود حکم عملش مانند سایر گناهان است 

شود و  کیه دادهنها تر هائیکه مورد اهانت قرار می گیرد مانند تصویر هائی که پایمال شود ، به آاما تصوی

 ر تصویریهاین  دور انداخته شود ، به اتفاق همه علماء و دانشمندان موجودیت آنها مباح است . بنابر

 اعزاز و اکرام شود جایز نیست .

 2."ها الیعبد و باعتباره تثبت الکراهةو الباس بان یصلی و بین یدیه مصحف معلق الن "

 تصاویر طبیعت و بی روح اشکالی ندارد . -

کن مباح ر امامانند تصویر درختان ، ساختمانها ، منظره های تفریحی و موجودیت آنها در خانه و سای

 است و اشکالی ندارد . جمهور علماء به اباحت آن فتوی داده اند . 

فقال: انی اصور هذه الصور فافتنی فیها ، فقال له ادن منی فدنا منه  و جاء رجل الی ابن عباس )رض( "

ثم اعادها فدنا منه فوضع یده علی راسه فقال : انبئک بما سمعت رسول اهلل )ص( ، یقول : کل مصور فی 

النار یجعل له بکل صورة صورها نفس فتعذبه فی جهنم و قال : ان کنت البدّ فاعال فاصنع الشجر و ما ال 

 3 .له  نفس

 رد . عکسهای فتوگرافی اگر ناقص یا بسیار کوچک باشد و تعظیم و تقدیس نشود اشکالی ندا -

ین ت . از اته اساین گونه تصویرها در حیات با برکت پیامبر اکرم )ص( و دوره مسلمانان سلف وجود نداش

ح رد و مبامی گیقرار نجهت در باره اینکه آیا این تصویرها مورد نهی احادیث نبوی قرار می گیرد و یا 

هی نشمول ماست ، نظریات مختلفی ارائه شده است . عده ای از دانشمندان عکسهای فتوگرافی را هم 

و  ط قلم موه توسند اما برخی دیگر به کیفیت بوجود آمدن این تصویرها و فرق آن با تصویرهائی کمی دان

 ین عکسهاکه ا باح می شمارند بویژه آنگاهبرس نقاشی بوجود می آید تدقیق نظر کرده ، این عکسهارا م

 کامل نباشد . 

نابر بود . بالبته در صورت تعظیم و تقدیس شدن ، تفاوتی بین عکس فتوگرافی و صورت نقاشی نخواهد 

شکال ابال  این شورای فقهی ، عکسهای فتوگرافی را اگر کوچک یا ناقص باشد و تعظیم و تقدیس نشود

 دانسته است .
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الحیوان فان کان علی بساطاو وسادة او ثوب مفروش او ورق فانه جائز الن الصورة فی هذه  اما تصویر "

ناقصة عضوا الیمکن ان تعیش بدونه کالراس و نحوها  ةالحالة تکون ممتهنة و کذلک یجوز اذا کانت الصور

 1. "اما اذا کانت موضوعة فی مکان محترم او کانت کاملة االعضاء فانها التحل 

  .  الضرورات تبیح المحظوراتامور اداری ، تصویر جائز است . درورت و حاجات ماننبرای ض 

ق م و اخالاسال استفاده از تمام وسایل تولید و پخش فیلم مانند تلویزیون و ... اگر بر خالف دین -

 اسالمی استعمال نشود اشکالی ندارد . 

ن آد و حکم ی باشر و آالت تبلیغ و تعلیم مسینما ، تلویزیون و سایر وسایل پخش و نشر فیلمها از ابزا

ستفاده انیز  مانند سایر آالت و اسباب است که می تواند به خاطر مقاصد اصالحی ، تعلیمی و تربیتی

 ترفیه و ست نهاشود . هدف از اختراع و تولید این وسایل هم در اصل ، اعالم و گسترش ارتباطات بوده 

 یل ات و وسارتباطاریح بر آن غالب شده است . با پیشرفت تکنولوژی ، تفریح . اما در عصر ما ترفیه و تف

د اما میشو آن بسیار گسترده شده است . هر چند از این وسایل بیشتر در منکرات و منهیات استعمال

ین ستعمال از و ادامنه آن ، آنقدر وسعت یافته است که به نظر می رسد دیگر با اعالم تحریم ساخت و سا

که  ن استمی شود از آن جلوگیری کرد . بلکه یک پدیده جهانی است . همانند سیل خروشاوسایل ، ن

ا خود یادی بو در هیچ مکانی ته نشین نمی شود . این سیل جهانی چیزهای زتمام جهان را درمینوردد 

 شاک .و خا حمل می کند و از منطقه ای به مناطق دیگر می برد . هم چیزهای با ارزش دارد و هم خس

 را شکار ن سیلباید به مردم شبکه ها و سایتهای دینی و اخالقی را معرفی کرد تا چیزهای با ارزش ای

 نسین هایو تک کنند و از گزند کانالهای موهن و ضد اخالقی و ضد انسانی مصون بمانند . و نیز علماء

ه خوبی چهر پارند تامسلمان هم تالش کنند تا سایتها و شبکه های مفیدی طراحی کرده به این سیل بس

 از ما به مناطق دیگر معرفی کند . 

ن ه مهمتریتند کدر زمانهای گذشته ، مسلمین با هر وسیله ممکن به نشر و ابالغ دعوت اسالم  می پرداخ

 اب وسایل جدیدی ،وسایل آنروز ، خطابه ، مناظره ومسافرت به اطراف بود . و امروز در کنار این وسایل 

ه کانترنت  وهواره شدند مانند کتابها ، مجالت ، رادیو ، تلفن ، فاکس، تلویزیون ، ماسرعت بیشتر ظاهر 

 ا در اینایل رالزم است در پیشبرد دعوت اسالمی از این وسایل استفاده بهینه شود که اگر ما این وس

افله ما از ق وکنند  از آن استفاده وافر میاهداف خیر یکار نگیریم ، در مقابل مخالفین دین بر علیه دین 

 عقب می مانیم که چه بسا این کوتاهی ما ، تقصیری در خدمت دعوت اسالمی نوشته شود .

 ساختن و نگهداری عکس و صورتهای خالف دین اسالم و اخالق اسالمی حرام است .  -
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اظ لفدارند و ازن سه طالقه را بنابر استناد حدیثی از ابن عباس )رض( یک طالق می پن ، برخی – 25قرار 

ین التفاق افل بابعدی را تاکید لفظ اول می دانند . مطابق قول امام نووی و عبد الحی لکنوی ، فقهای مح

هب اهل دانسته و چهار مذ –اجماع اصحاب )رض( در عهد حضرت عمر )رض(  –نظریه را بر خالف اجماع 

 سنت باالتفاق سه طالق را واقع دانسته اند . 

ح وشش صلکهیچ راه حل و امکان سازش بین زوجین باقی نماند و تالش و طالق وسیله ای است که وقتی 

،  الق داردطه از جویانه بزرگترها باشکست روبرو شد ، از آن استفاده می شود . و اسالم با وجود نفرتی ک

عداوت  فرت واجازه داده است در صورت ضرورت به آن توسّل شود . عالقه و محبت بین زوجین گسیخته و ن

د عایت کننرا ر نه جای آن بنشیند و اجرای احکام الهی متعذر گردد و زوجین نتوانستند حقوق همدیگرو کی

 و هماهنگی و اتفاق میسر نبود آنوقت میتوانند از این ابغض المباحات استفاده کنند . 

مشخص  آنرا و هرگاه ضرورت ایجاب کند که طالق واقع شود ، بهتر است در زمانی باشد که شریعت اسالم

 کرده است . 

 عسه طالق واق اگر کسی زنش را در پاکی ، با یک لفظ سه طالق کند و یا در یک پاکی سه بار طالق کند ،

اکی ر یک پچون شریعت اسالم سه طالق دادن را دمی شود اما زوج با این عمل خالف ، گنهکار می شود 

 بدون رجعت بین آنها نمی پسندد . 

نه یاثم به  یقع لک اهذ ثلمجتمعا او متفرقا کانت طالق ثلثا او انت طالق طالق طالق  فم قوله و بدعیه ثلثا ای "

ة ابوهریر الک ومهو المنقول عن جمهور الصحابة و التابعین و المجتهدین منهم ابن عباس )رض( اخبره عنه 

 اخرجه عنه ابوداود . 

ی السنة و ذلک بان یطلقها ثلثا بکلمة واحدة او قال ابن الهمام فی فتح القدیر طالق البدعة ما خالف کال قسم

متفرقة فی طهر واحد او اثنین کذلک او واحدة فی الحیض او فی طهر قد جامعها فیه او جامعها فی الحیض 

 1."الذی یلیه فاذا فعل ذلک وقع الطالق و کان عاصیا . انتهی 

ث ق الثالر  طالر و سنتین من خالفة عمقال ابن عباس )رض( : کان الطالق علی عهد النبی )ص( و ابی بک "

م فامضاه ناه علیهامضی واحدة  فقال عمر بن الخطاب : ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لهم فیه اناة فلو

 علیهم . رواه مسلم و ابوداود و احمد .

لفظ واحد ، کانت ان فی عهد النبی )ص( و ابی بکر و صدرا من خالفة عمر کانوا یجعلون الطالق بالثالث فی 

طالق ثلثا  واحدة فقط ، فقال عمر : ان الناس قد تعجلوا فی امر الطالق و مصلحتهم فیه التانی و العمل 

باالحوط و جعله ثلثا فجمع اصحابه و شاورهم فی ذلک فوافقوه فامضاه علیهم ای حکم بجعله ثلثا  فصار 

                                              

 
 69ص  2عمدة الرعایة بر شرح الوقایة  ج  1



44 

 

طالق ثلثا ، او انت طالق ، انت طالق ، انت طالق ،  اجماعامن الصحابة رضی اهلل عنهم  فمن قال المراته انت

 1."وقع ثالثا و علی هذا الجمهور و االئمة االربعة 

ل ، بح تا زواصاخت مسافت قصر ، اعتبار پیاده روی سه روز از کوتاهترین روزهای سال از در شن – 26قرار

 6حال  ت عرفحراء با معیار ساعترکمن ص هظاهر روایت ، مسلّم و متفق علیه است . این فاصله در منطق

ز انفر  2ی یاده روقیقات بزرگان ، امتحان عملی این مسیر با پحدقیقه است . عالوه بر مطالعه ت 37ساعت و 

 قصر را در راه کیلومتر محاسبه شد . بنابر این فقهای محفل مسافت 82وز ر 3بین خود روحانیون محفل در 

 . ندکیلومتر تصویب کرد 82هموار 

شاء را ر و عفری که مسافت سفر شرعی را می پیماید الزم است که چهار رکعت فرض نمازهای ظهر ، عصمسا

ده اول د اگر قعاء کنتنصیف کرده و دو رکعت اداء کند . چنانچه مسافری این نمازها را کامل و چهار رکعتی اد

 است .  گنهکار –از سفر قصر کردن نم –را بجای آورده باشد ، نمازش صحیح است اما بجهت ترک واجب 

خشکی و  اف دربنابر این شناخت مسافت سفر شرعی از اهمیّت خاصی برخوردار است . و این مسافت نزد احن

 ت . ال اسسراه هموار ، پیاده روی و روش شتری بار زده شده ، بمدّت سه روز از کوتاهترین روزهای 

طی این مسافت از صبح هر روز تا زوال آن روز کفایت می کند .  در برخی از و آنچه از کتب فقهی برمیآید 

و سایر معیارها تعریف شده است لیکن هیچکدام اعتبار ندارد . )وال معتبر منابع فقهی ، این مسافت با فرسخ 

 2.(بالفراسخ هو الصحیح 

یز نای محفل ز فقهده است . برخی اتعاریف زیادی از اکناف جهان اسالم از مسافت شرعی به کیلومتر ارائه ش

ه هم رسید مصوب این زمان را با روش شتر و پیاده روی آزمایش کرده اند و به نتایجی حتی کمتر از مقدار

وی دو نفر از بین رشمسی ، این مسیر با پیاده  9/8/1387اند اما همچنانکه در متن مصوبه گذشت ، در تاریخ 

فل ای محه و سرعت قدمهای ایشان کنترل شده بود ، طی شد و فقهخود روحانیون محفل که قبال انداز

ا سیر ، پیاده یا بو تفاوتی ندارد که این مکیلومتر تصویب کردند .  82مسافت قصر را در راه هموار زمینی 

 وسیله طی شود . 

زمان را  یاده اینائی پالبته نا گفته نماند که قول مسلّم اعتبار زمان است نه متراژ . پس هر کسی در راه پیم

  کمتر یا بیشتر از کیلومتر مذکور طی کند مسافر شرعی خواهد بود .  

بقدر  رالکل دار ادر ضروریات طبّی استفاده از ادویه  بنا به قاعده الضرورات تبیح المحظورات  – 27قرار 

 ضرورت با تجویز پزشک مسلمان عادل جائز دانسته اند .

امبر اکرم )ص( و مطلوب و مرغوب شریعت است . خصوصا در روزهای عطر زدن و خوشبو شدن سنّت پی

جمعه و اوقاتی که مسلمان قصد شرکت در مجامع و مجالس را داشته باشد . عطر برای زنان هم مستحب 
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است اگر برای شوهر و خانواده خود استعمال کند . زنان باید توجه کنند که اگر قصد خروج از منزل خود را 

 عطر بزنند که بسیار گناه است . دارند نباید 

الکل  ود . اگرل می شاز مواد اولیه مختلفی استحصادر این زمان عموما در عطور الکل انداخته می شود . الکل 

ه شراب هر و زبدکه جوانداخته شده در عطور از انگور و خرما بدست آمده باشد از نگاه تحقیق نه تنها شراب بل

آن هم  یرونیببلکه نجس هم است که اگر بسیار ضرورت مبرم نباشد استعمال  است . و شراب نه تنها حرام

در آن  شد کهروا نیست یعنی باالی جسم یا بر لباس استعمال آن حرام است . اگر تحقیق مذکور درست با

 الکل مستحصل از انگور یا خرما خلط می شود استعمال آن جایز نیست .

یا ایها  "ا الخمر فالن اهلل تعالی سماه رجسا فی آیة تحریم الخمر فقال: و من االنجاس الخمر و السکر ، ام "

مائده  –الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و االنصاب و االزالم رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون 

  1."حرام و الحرمة ال لالحترام دلیل النجاسة و الرجس هو النجس ، و الن کل واحد منهما  "90

ن آن ، س بوداگر یقین حاصل شود که الکل موجود در ادکلن از انگور و خرما استحصال شده است بعلت نج

 استعمال خارجی ادکلن جایز نیست . 

بهات از ش چونکه حضرت رسول )ص( فرموده اند بهتر است از عطوری استفاده شود که بدون الکل باشد .

  دع ما یریبک الی ما ال یریبک  "بپرهیزید :

 در وقف و استبدال : -28قرار 

سجد ممت ، مکان مسجد قدیمی بنا به قول شیخین رح )قول راجح( در متون فقهی حنفی تاقیام قیا -

ول قاین  میماند و فروش و استبدال آن به چیزی دیگر صحیح نیست و الزم است حتی االمکان به

دال امام محمد رح( استبعمل شود . لیکن در صورت ضرورت شدید عمل به قول مرجوح ) قول 

 عرصه مسجد قدیمی را جایز دانسته اند .

عن حق العباد و من اتخذ ارضه مسجدا لم یکن له ان یرجع فیه و الیبیعه ، و الیورث عنه ، النه تجرّد  "

صار خالصا هلل . و هذا الن االشیاء کلها هلل تعالی ، و اذا اسقط العبد ما ثبت له من الحق رجع الی اصله 

نقطع تصرفه عنه ، کما فی االعتاق . ولو خرب ماحول المسجد و استغنی عنه یبقی مسجدا عند ابی فا

یوسف رح النه اسقاط منه فال یعود الی ملکه .و عن محمد رح یعود الی ملک البانی او الی وارثه بعد موته 

 2."النه عیّنه لنوع قربة و قد انقطعت 

اجح ذهب رانتقال آن به ملک مالک است و آشکار است که م و جمهور فقهاء بر عدم جواز بیع و عدم

  همین مذهب جمهور است . 

 زمینهای وقفی غیر از مسجد را تبدیل به احسن کردن جایز است . -
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 در هبه و وصیت : -29قرار 

ای ت بر، ملکیّعقل واهب  و سالمت تبعیض در هبه به یکی از وارثین گناه است هرچند در صحّت -

 می شود . موهوب له ثابت

و قال الثوری و اللیث بن سعد و القاسم بن عبدالرحمن و محمد بن المنکدر و ابو حنیفة و  "

 1."ابویوسف و محمد و الشافعی فی روایة : یجوز ان ینحل لبعض ولده دون بعض 

هر چند ائمه بزرگوار این بخشش را جایز دانسته اند اما این جواز ثبوت ملکیت برای موهوب له است 

و تفاوت قائل شدن بین اوالد و ترجیح برخی بر برخی دیگر در بذل و بخشش ، حتی در زمان  .

  2.صحت عقل و جسم هم شایسته نیست . قال النبی)ص( : اعدلوا بین اوالدکم فی العطیة 

 هر درآمدی که اوالد ، شخصا دارند مال خود اوالد است . -

مام سود تکت ، ا بکار گیرد ، در صورت عدم عقد شرهرگاه فرزندی در خدمت پدر بوده و سرمایه او ر -

  و سرمایه از آن پدر است و عمل فرزند ، تبرّع است .

و الثلث  "حیح صبنا به حدیث وصیت تا مرز یک سوم دارائی مجاز است . نه بیشتر مگر باجازه ورثه .  -

 . "کثیر 

نباید وصیت برای وارث  ث .وصیت به وارث صحیح نیست مگر به اجازه سایر ورثه بعد از مرگ مور -

 3."ان اهلل قد اعطی لکل ذی حق حقه فال وصیة لوارث  "باشد به دلیل حدیث صحیح 

یتی ین وصوصیت به وارث به اتفاق علمای اسالم حرام است مگر اینکه سایر وارثین نسبت به چن

نفیذ یت توص اجازه و رضایت دهند که در این صورت بقیه وارثین از حق خود صرف نظر می کنند و

د زیرا ا گردمی گردد . ولی هنگامیکه وارثین به چنین وصیتی رضایت ندهند نبایستی آن وصیت اجر

ف و خال عملی بر خالف آن چه رسول گرامی اسالم )ص( بدان دستور داده است ، انجام می گیرد

 دستور پیامبر خدا )ص( مردود و باطل است . 

س پاست  آن به بعد از موت واهب تعلیق شود جزو وصیّت هر نوع هبه و تقسیم اموال که اجرای -

د ، باشن رضایت همه ورّاث بعد از مرگ مورث شرط است . هر چند قبل از موت مورث رضایت داده

 چون وصیت است و حق ورثه به بعد از مرگ مورث تعلّق میگیرد .

ر الورثة التصح تلک الهبة اذا وهب واحد فی مرض موته شیئا الحد ورثته و بعد وفاته لم یجز سائ "

و لو اجازوها قبل موته لم تجز اذ المعتبر هو االجازة بعد الموت الن حق الورثة انما یثبت بعد اصال. 

 1."الموت 
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 2."و التعتبر اجازة الورثة فی حال حیاة الموصی حتی کان لهم ان یرجعوا بعد موت الموصی  "

، یا از طریق قوانین وضعی ، وصیت اث با فرزندان هرگاه کسی از طریق حیله ، مانند معامله میر

و قد جاء فی الحدیث  "ناجائزی را تصحیح کند در این صورت گناه متوجه موصی و موصی له است . 

  3. ": الحیف فی الوصیة من اکبر الکبائر . و فسروه بالزیادة علی الثلث و بالوصیة للوارث 

و  .بر نیست و معتاز مالیات و امثال آن ، بدون هبه به ا تنظیم سند صوری باسم وارثین به قصد فرار -

،  م کندهمچنین یکی از ورّاث از روی زیرکی بعضی از اموال مورث را به اسم خودش سند تنظی

عانی مصد و نیست . چون قصد هبه ندارند و در اصول شریعت ، مقابدون رضایت دیگر ورّاث ، جایز

 معتبر است نه الفاظ و مبانی .

   

 در مسئله حج نیابتی عوامل کاروانهای حج : – 30قرار          

 د از فوتول بعبه صورت امانت به بانک ، وصیت به حج نیست و این پ  واریز کردن پول تشرف به حج       

  11ص 7واریز کننده ، مال ورثه است .رجوع به قرار 

ه باشد و مال کافی هم برای اجرای * اگر حج به کسی فرض شود و فوت کند ، قبال وصیت به حج کرد

وصیت داشته باشد ، حج کردن نائب با مال محجوج عنه شرط است . پس کل یا اکثر نفقه باید از مال 

 ه از مال محجوج عنه ، جائز نیستمحجوج عنه باشد بنابر این نیابت عوامل کاروانهای حج به دلیل نبودن نفق

ت فان تبرع الحاج عنه بمال نفسه لم یجز ای عنه حتی یحج بماله و ... ان یحج بمال المحجوج عنه ای المی".

 4 ."المعتبر فی ذلک ان یکون اکثر النفقة من مال اآلمر ... 

 ب گذاشتهر نائ* در صورت تعیین نوع حج از طرف آمر یا موصی ، نائب حق مخالفت ندارد . اگر به اختیا

 ند .ذاشته شود نائب باید حج افراد نیت کشود ، نائب در نوع حج مختار است . و اگر مطلق گ

اذا امر غیره بان یحج عنه فینبغی ان یفوض االمر الی المامور فیقول حج عنی بهذا المال کیف شئت ان  "

شئت حجة و ان شئت حجة و عمرة و ان شئت قرانا و الباقی من المال لک وصیة کیال یضیق االمر علی الحاج 

  5. "ثة و الیجب ردّ ما فضل علی الور
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 کفالت   –ق.  1430./5/5ش. =10/02/1388وزه علمیه گلیداغ  ح-31قرار 

مبلغی  سندش برای آزادی محبوس از زندان ، سندی وثیقه گذاشته میشود و صاحب سند درقبال استفاده از

ن امضت از را به عنوان اجرت تقاضا میکند . سند در حقیقت رهن است که طرف مقابل برای اجرای ضمان

 وثیقه می گیرد . 

 الف( اجرت گرفتن برای کفالت و ضمانت جائز نیست .

ا ر، سندی  ن اجرب( ) با صرف نظر از ارتباط کفالت با نوع جرم محبوس ( اگر فرد خیری پیدا نشود که بدو

ر قبال الی دبرای ضمانت بگذارد ، در صورت تشخیص ضرورت از طرف فقهاء میتوان برای رهائی محبوس ، م

 ه شدهن گذاشتن سند به صاحب سند پرداخت کرد . که در صورت عدم ضرورت رهن گذاشتن سند اجارره

 جایز نیست.

الکفالة عقد تبرع ، و طاعة یثاب علیها الکفیل ، النها تعاون علی الخیر و للکفیل الرجوع علی المکفول عنه " 

ا . و االولی تتم تبرعا بدون مقابل فذلک ابعد بما تحمله من مسئولیة الضمان اذا دفعه لصالح الجهة المکفول له

عن الشبهة . و لو قام المکفول له بتقدیم شئ من المال للکفیل هبة او هدیة جاز جزاء المعروف الذی اسداه له 

الکفیل . لکن ان شرط الکفیل تقدیم مقابل او اجر علی کفالته و تعذر علی المکفول عنه تحقیق مصلحته من 

لمتبرعین جاز دفع االجر للضرورة او لحاجة العامة لما یترتب علی عدم الدفع من تعطیل طریق المحسنین ا

المصالح کالسفر للخارج للدراسة او لالرتزاق او لتاجیل الجندیة و نحوها  و اساس القول بالجواز فیه : ان الفقهاء 

لشعائر الدینیة کما انهم اجازوا دفع اجازوا دفع االجر للحاجة الداء القربات و الطاعة من تعلیم قرآن ممارسة ا

شئ من المال علی سبیل الرشوة للوصول الی الحق او دفع الظلم او لدفع العدو لدرء خطره و ضرره عن البالد . 

و المکفول عنه یحقق بالکفالة منفعة له تتعین الکفالة الماجورة سبیال الیها ، لکن یجب عدم االستغالل او 

قابل ، مراعاة الصل مشروعیة الکفالة و هو التبرع کما یمکن اعتبار االجر لمکاتب المغاالة فی اشتراط الم

 1.  "الکفاالت مقابل االتعاب فی انجازمعاملة الکفالة

و من طرق ضمان التسدید ان یکفل طرف ثالث بمبلغ الدین ، و یلتزم علی نفسه تسدید الدین من عنده  "

لضمان یسمی کفالة ، و للکفالة احکام مبسوطة فی کتب الفقه ، قصر المدیون االصیل . و هذا النوع من ا

النقصد ذکرها فی هذا البحث ، و لکن نرید هنا ان نلم بجزئیة واحدة من احکام الکفالة و هی تقاضی االجرة او 

بذل الجعل علی الکفالة ، فان البنوک التقلیدیة فی عصرنا التضمن الحد باداء الدین اال اذا رضی المکفول له ب

اجرة معلومة علی ذلک و ربما تکون لهذه االجرة نسبة مرتبطة بمبلغ الدین ، مثل الثالث فی الماة ، او االربع 

فی الماة . و من المعروف فی الفقه االسالمی ان الکفالة عقد تبرع کالقرض ، فالیجوز تقاضی االجرة . و لکن 

لکفالة ، بان الکفالة اصبحت الیوم عنصرا قویا من ربما استدل بعض المعاصرین علی جواز اخذ االجرة علی ا
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عناصرة التجارة المعاصرة ، و قد انشئت من اجل ذلک مؤسسات مستقلة تقدم خدمات الکفالة ، و تنفق علی 

معاملة مالیة یحتاج الیها  هذه الخدمات نفقات باهضة ، فلم تعد الکفالة عقد تبرع محض ، و انما اصبحت 

التجارات الدولیة ، و لیس من المیسور الحصول علی المتبرعین بالکفالة بالعدد المطلوب التجار . و خاصة فی 

 فینبغی ان یجوز اعطاء االجرة علیها .                        

 الن نفس هذا ،و لکن هذا الدلیل غیر صحیح . النه لو کان صحیحا لجاز تقاضی الفائدة علی القرض ایضا 

لیوم د اصبح اقر انه القرض سواء بسواء . فان القرض و ان کان  عقد تبرع فی االصل غیالکالم ینطبق علی عقد 

کن الیم من الحاجات االساسیة للتجارة و قد انشئت لتقدیم القروض موسسات مستقلة و هی البنوک و

                                    .               قروضی الدة علالحصول علی المتبرعین بالقرض بالعدد المطلوب و مع ذلک الیقول احد بجواز تقاضی الفائ

ذلک کی القرض دة علو الواقع ان الکفالة و القرض الیختلفان فی کونهما عقدی تبرع و کما الیجوز اخذ الفائ

 ة التزامن الکفاللک الذالیجوز اخذ االجرة علی الکفالة بل ان اجرة الکفالة اولی بالتحریم من فائدة القرض و 

نه صیل فکالی االعمحض الداء الدین علی المکفول له  بحیث اذا وقع االداء فعال فانه سیصیر قرضا للکفیل 

 –لفائدة او هی  –التزام باالقراض فی حین ان االقراض هو الدفع فعال فاذا کان اخذ االجرة علی االقراض 

مرو مائة دان من عا استا بمثال : هب ان زیدممنوعا فان اخذ االجرة علی االلتزام به اولی بالمنع . و یتضح هذ

ائة و عد ذلک مینی بدوالر و طالبه عمرو بکفیل فجاء خالد یقول لزید : انا اؤدی عنک دینک اآلن علی ان تعط

ن اینک علی دعنک  عشرة ، و العشرة اجرة علی ما قدمته من خدمة االداء . وجاء بکر یقول لزید : انا اکفل

لزم یعال . و فداء اجرة علی الکفالة ، و تکون المائة قرضا علیک اذا اضطررت علی اال تعطینی عشرة دوالرات

د حرام ، مع ضاها خالیتقا القائلین بجواز اجرة الکفالة ان تکون االجرة التی یتقاضاها بکر جائزة و االجرة التی

رة المطلوبة جفلو کانت اال ،ند االداء ان خالد قد بذل ماله فعال ، و ان بکرا لم یفعل شیئا اال االلتزام بالبذل ع

فسه لو نالکفیل  ی فانمن قبل الباذل حراما فاالجرة المطلوبة من قبل الملتزم اولی بالتحریم . و بعبارة اخر

لزیادة علی ایجوز له و ال اضطر الی اداء الدین من قبل االصیل فانه الیجوز له ان یطالب االصیل اال ما دفع فعال

فع فقط . تزم بالدما الا محرما فکیف یجوز له ان یطالب االصیل بشئ فیما اذا لم یدفع شیئا و انذلک لکونها رب

لبنوک ان تتخذه مکن او بهذا یتبین انه السبیل الی القول بجواز اجرة الکفالة فما هو البدیل الشرعی الذی ی

لبنک ان یجوز ل و الجواب انه االسالمیة السیما فی عملیات التجارة الدولیة و فی اصدار خطاب الضمان  

      یتقاضی من العمیل شیئین :                                                        

                االول : النفقات الفعلیة التی تحملها فی عملیة اصدار خطاب الضمان .                

بصفة الوکیل او السمسار او الوسیط بین المورد و المصدر و الثانی : االجرة علی جمیع االعمال التی یباشرها 

                 1  .  "لکن الیجوز له ان یطالب باالجرة علی نفس الکفالة و الضمان
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 سرقفلی متعارف جایز نیست . ق. 05/05/1430ش. = 10/02/1388حوزه علمیه گلیداغ -32قرار 

 خلو الدور و الحوانیت : " 

عن حق القرار فی دار او حانوت ، فربما یؤجر صاحب البناء لمدة طویلة فیاخذ من المستاجر و الخلو عبارة 

مبلغا مقطوعا عند االجارة زیادة علی اجرته الشهریة او السنویة و بدفع هذا المبلغ یستحق المستاجر ان یبقی 

مبلغا یستحق به عقد االجارة علی اجارته مدة طویلة . ثم ربما ینقل المستاجر حقه هذا الی غیره فیاخذ منه 

مع صاحب البناء و اذا اراد المالک استرداد بنائه من المستاجر لزمه ان یؤدی الیه مبلغا یتراضی علیه الطرفان 

"  .1 

 ا شروط وقعی بمالک اصلی ، دکان یا حیاط خود را بعنوان فروشنده به صورت سرقفلی ارزانتر از قیمت وا

ن ها تا فالاره بشنده شرط می کند که خریدار مبلغ اندکی ماهیانه بعنوان اجتعهداتی معامله میکند . فرو

 کنند که ید میقتاریخ بپردازد . بعضی شرط می کنند که مشتری حق فروش به دیگری را ندارد . اما اکثرا 

د ه خوبتدا بادیگری دارد . و رسم بر این است که   مشتری حق واگذاری ملک فوق را به صورت سرقفلی به

ک حب ملمالک پیشنهاد می دهند و اگر مالک نگرفت به دیگری واگذار می نمایند . در این صورت صا

الک انه به مماهی سرقفلی می تواند ملک فوق را به رسم معامله سرقفلی به نرخ روز بفروشد ولی اجاره بهای

واند با می ت را پس بگیرداصلی برمی گردد . الزم به ذکر است مالک اصلی هر زمانی اراده کند ملک خود 

د گر ذوالینچه اتراضی طرفین به رسم معامله سرقفلی ، قیمت ملک را پرداخته ملک خود را پس بگیرد . چنا

 خودداری کند قانونا می تواند اجبار کند . 

صفقتین  ص( عنصورت مسئله مرکب از بیع و اجاره است . و این اصال وجه شرعی ندارد : نهی رسول اهلل )

 صفقة .فی 

،   ه از ملکروشندفدر بیع ، تملیک اعیان اشیاء مالک است . در سرقفلی فقط منافع فروخته میشود و مالکیت 

 سلب نمی شود . لذا از نظر شرعی بیع محسوب نمی شود . 

اگر گفته شود که سرقفلی ، اجاره طوالنی مدت است . و مبلغی که گرفته میشود اجرت مستعجلة است و 

نه و یا ساالنه ، مستاجر می پردازد ، تتمه اجرت مشروطه محسوب میشود . اما این صورت هم با آنچه ماهیا

.  "بیع نفع معلوم بعوض معلوم  "قوانین اجاره شرعی منطبق نیست . اجاره در شرع ، اینگونه تعریف میشود : 

و االجرة الواجبة بمعنی انه و التجب االجرة بالعقد بل بتعجیلها فان المستاجر اذا عجل االجرة فالمعجل ه

 2الیکون له حق االسترداد 
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 عت رااگر بخواهیم قیمت سرقفلی را اجرت مستعجلة حساب کنیم ، نباید مسترد شود چون قیمت منف

د باید بگیر پرداخت کرده است . در حالیکه رسم در سرقفلی متعارف ، اگر مالک بخواهد ملک خود را پس

 بر ، پس دهد .  اجرت ماخوذه را حتی چند برا

له  ینرجل باع سک " :و اما الحنفیة ، فقد استدل بعضهم علی جواز الخلو بمسالة فی الفتاوی الخانیة ، و هی 

ان یرد  یس لهلقالوا  فی حانوت لغیره فاخبر المشتری ان اجرة الحانوت کذا ، فظهر انها اکثر من ذلک ،

 .  "السکنی بهذا العیب 

راد ی ان المرنباللالمراد بالسکنی فی هذه المسالة هو عین الخلو . و لکن حقق الشفزعم المستدلون ان     

شراء نفیة . فد الحبالسکنی عین مرکبة فی الحانوت ، و هی غیر الخلو . فالیصح ان یستدل به جواز الخلو عن

لخلو اکی بلزوم مالی السکنی شراء للعین ال للخلو . ثم ذکر ابن عابدین )رح( عن الفتاوی الخیریة انه لو قض

تولی او فعها للمهم یدصح و لزم .  و قال فی نهایة البحث : و ممن افتی بلزوم الخلو الذی سیکون بمقابلة درا

ک صاحب الیملفالمالک ، العالمة المحقق عبد الرحمن افندی العمادی صاحب هدیة ابن العماد . و قال : 

 ورة . للضر له المبلغ المرقوم ، فیفتی بجواز ذلک الحانوت اخراجه علی اجارتها لغیره ، مالم یدفع

ر هظو لکن الذی  .صرنا و قد یفهم من کالم ابن عابدین )رح( انه مائل الی جواز هذا الخلو المتعارف علیه فی ع

ارف علیه لو المتعو الخهلی بعد مراجعة کتب المالکیة الذین ینسب الیهم جواز الخلو ، ان ما افتوا بجوازه لیس 

ین لحانوت عاار او عصرنا . و الذی هو عبارة عن حق االستیجار المجرد ، بدون ان یکون للمستاجر فی الدفی 

 قائمة .  

و لم ار  عندهم جواز ذلک . بل وجدت خالفه . و انما الخلو الذی اجازه المالکیة اخذ العوض عنه له صور اخری 

 1.  "و الحانوت . للمستاجر فی جمیعها اعیان قائمة مستقلة فی الدار ا

 ق.   14/08/1430ش. =15/05/1388وزه علمیه آمانلی  ح-33قرار 

 :نیابت حج

نابر یست باگر حج به کسی فرض شود و وصیت نکرده فوت کند ، حج کردن نائب با مال محجوج عنه شرط ن

 این نیابت عوامل کاروانهای حج در این صورت جائز است .

مال  بدون ال کافی نگذاشته باشد باز حکمش چنین است . چون وصیتودر صورتیکه وصیت کرده است اما م

 کافی جائز نیست .  

و منها ان یکون اکثر النفقة من مال المحجوج عنه ، فلو تبرع شخص بالحج عن غیره من ماله فالیجزیه ذلک 

ول حجهم عنه ان ان کان قد اوصی بالحج عنه ، اما اذا لم یوص و تبرع احد الورثة او غیرهم فانهم یرجی قب

 1 شاء اهلل تعالی . 
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  . نیابت در حج نافله مطلقا رواست 

اما فی الحج النفل فالیشترط فیه شئ  الخ . قال العالمة الرافعی فی تقریره علی رد المختار : االقتصار علی ما 

ل فینبغی ان یشترط ذکره من المستثنیات ظاهر فیما اذا حج عن غیره نفال مجانا بال امر اما اذا کان بامر و ما

 2 عدم المخالفة ایضا و االنفاق من مال المحجوج عنه لیحصل له ثواب االنفاق . 

 گر ای دیاگر حج به کسی فرض شود و وصیت نکرده فوت کند ، میتوان از خود مکه مکرمه و یا ج

 هم نائب گرفت . 

 ده شاجب وه حج بر او نیابت کسی که قبال حجة االسالم خود را ادا نکرده باشد از طرف شخصی ک

  ه باشد .ا کردباشد با کراهیت بر نائب جائز است . بهتر است نائب قبال حجة االسالم خودش را اد

و اذا اراد  الرجل ان یحج رجال عن نفسه فاحب الی ان یحج رجال قد حج عن نفسه النه ابعد عن اختالف 

صرورة عن نفسه یجوز  ا معهودة عنده . فان احجالعلماء )رح( و النه اهدی فی اقامة اعمال الحج لصیرورته

عندناو علی قول الشافعی )رح( الیجوز و حجتنا ذلک حدیث الخثعمیة ان رسول اهلل )ص( جوز لها ان تحج 

 3 عن ابیها ولم یستفسر انها حجت عن نفسها او ال . 

و عند مالک فیجوز حج  و الیشترط لجواز االحجاج ان یکون الحاج مع المامور قد حج عن نفسه ای عندنا

الصرورة و هو الذی لم یحج عن نفسه اال ان االفضل کما فی البدائع ان یکون قد حج عن نفسه ای للخروج عن 

الخالف الذی هو مستحب باالجماع . و النه بالحج عن غیره یصیر تارکا السقاط الفرض عن نفسه فیتمکن فی 

فکان افضل . و مثله فی فتاوی الظهیریة . و اما ما فی الکافی هذا االحجاج ضرب کراهة و النه اعرف بالمناسک 

ابی الفضل من انه ان کان الحاج عن الذی یحج الصرورة فالصرورة احب الی ، فغریب و عجیب و لعله محمول 

علی الصرورة الذی لم یجب علیه الحج . فالحق ما قال ابن الهمام : و الذی یقتضیه النظر ان حج الصرورة عن 

ان کان بعد التحقق الوجوب علیه بملک الزاد و الراحلة و الصحة فهو مکروه کراهة التحریم . و کذا لو  غیره

 4 تنفل الصرورة عن نفسه و مع ذلک تصح یعنی عندنا . 

قوله فالحق ما قال ابن الهمام الخ ، قال فی البحر : و الحق انها تنزیهیة علی اآلمر و تحریمیة علی الصرورة 

 5 لذی اجتمعت فیه شروط الحج و لم یحج عن نفسه النه آثم بالتاخیر آه.المامور ا

 نی بر قانو در صورتیکه برنائب هنوز حج فرض نشده باشد با رؤیت کعبه شریفه به جهت محدویتهای

 خودش فرض نمی شود .
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ب علیه الحج و فی طوالع االنوار : واعلم ان الصرورة الذی لم یتحقق علیه وجوب الحج اذا حج عن الغیر یج

بدخول مکة المشرفة لوجود االستطاعة کما بسطه منالسنان فی منسکه ، و قد منع الشافعی  الخ  . و ایضا فیه 

ثم التغفل عما قدمنا ان الصرورة بدخول مکة المشرفة یجب علیه الحج و نقلناه عن منالسنان و الحق انه یجب 

و الحاج عن الغیر قد تلبس باالحرام عن غیره و الیمکنه ان علیه احد النسکین اذا ال حج اال من االستطاعة ، 

یصرف الی نفسه فلو وجب علیه الحج لبقی الی العام القابل و ربما الیجد استطاعة فی مکثه و انقطاعه ، 

 1فالعمرة تکفی فی اسقاط الواجب و لم یعین الفقهاء الحج فی الوجو.ب علی من دخل مکة فتنبه آه . 

 و تبرعا راث ادر حج نیابت مطلقا درست نیست اما اگر آمر یا محجوج عنه و یا و اجرت گرفتن نائب

تی آن( صحب مبلغ مبلغی را جهت قدردانی از نائب به وی اهدا کنند که قبال درباره آن) اصل اهدا یا

 نشده باشد اشکالی ندارد .

رط وقع الحج عن الحاج دون و الشرط الخامس فی جواز االحجاج : عدم اشتراط االجرة علی الصحیح فان ش

 2اآلمر .

ختار و مع و المالمج وبل المصرح به فی عامة متون المذهب انه الیجوز االستئجار علی الحج کالکنز و الوقایة 

خنا جواز من مشای ر احدمواهب الرحمن و غیرها . بل قال العالمة الشرنباللی فی رسالته بلوغ االرب انه لم یذک

 آه .  االستئجار علی الحج 

قلت : و لو قیل بجوازه لزم علیه هدم فروع کثیرة . منها ما مر من ان المامور ینفق علی حکم ملک المیت و انه 

یجب علیه رد الفضل و اشتراط االنفاق بقدر مال اآلمر او اکثره و ان الوصی لو دفع المال لوارث لیحج به 

للوارث بال اجازة الباقین کما فی الفتح . و لو  لمال فالیجوزالیجوز اال باجازة الورثة و هم کبار النه کالتبرع با

 3فافهم .  –شفاء العلیل  –کان بطریق االستئجار لم یصح بشئ من هذه الفروع کما اوضحناه فی رسالتنا 

 ند . کا حج حج کردن زن از طرف یک مرد با کراهیت جائز است . بهتر است مرد از طرف مرد نیابت 

لوصی بماله رجال فان حجج امراة جاز مع الکراهة الن حج المراة انقص النه لیس فیه رمل و و االولی ان یحج ا

  4ال سعی فی بطن الوادی و ال رفع الصوت بالتلبیة و ال الحق فکان احجاج الرجل عنه اکمل من احجاج المراة .

 

 ق. ضرورت  14/08/1430ش.=  15/05/1388حوزه علمیه آمانلی  – 34قرار

در  .پیش می آید  "نفس،نسب،دین،عقل ومال "نی مشقتی که در حفظ یکی از نوامیس خمس ضرورت یع

 .تشخیص مشقت به محفل فقهی مراجعه شود 
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فمن  :ه تعالی عة قولان السبب الثالث لتغیر بعض االحکام هو الضرورة و الحاجة . ماخذ اعتبارها فی الشری" 

یر متجانف الثم فان ( و قوله تعالی : فمن اضطر فی مخمصة غ173اضطر غیر باغ و ال عاد فال اثم علیه )بقره 

( و قوله 119الیه )انعام  ( و قوله تعالی : و قد فصل لکم ما حرم علیکم اال ما اضطررتم3اهلل غفور رحیم )مائده 

 (276ه ال وسعها )بقرا( و قوله تعالی : ال یکلف اهلل نفسا 78تعالی : و ما جعل علیکم فی الدین من حرج )حج 

 ( .16و قوله تعالی : فاتقوا اهلل ما استطعتم )تغابن 

عض یح بها بتی ابعلی اساس هذه االیات اعتبرت الشریعة الضرورة و الحاجة فی کثیر من االحکام الفقهیة ح

ة نسان حالا علی االن تطرالمحرمات القطعیة بقدر الضرورة ....اما الضرورة فقد عرفه بعض الفقهاء بما یاتی:هی ا

المال عقل او بو بالمن الخطر و المشقة الشدیدة بحیث یخاف حدوث ضرر او اذی بالنفس او بالعضو او بالعرض ا

جب یقته . و وه عن و توابعها و ال یمکن دفع ذلک الضرر اال بارتکاب فعل محرم او ترک واجب شرعی او تاخیر

التلف  لهالک اواخوف  منتظرة فیحصل فی الواقع لصدق هذا التعریف امران : االول : ان تکون الضرورة قائمة ال

 علی النفس او المال . 

ن لضرر ممکادفع  الثانی : ان الیکون لدفع الضرر وسیلة اخری من المباحات و یغلب علی ظن المبتلی به ان

 بارتکاب بعض المحرمات . 

ر دفع الضرورة کالجائع و عند تحقق مثل هذه الضرورة یرخص للمبتلی به فی ارتکاب محرمات منصوصة بقد

المضطر یباح له اکل المیتة او الخنزیر بقدر ما یدفع عنه الهالک و لکن الیجوز فی هذه الحالة فعل یسبب 

   1"مثل ذلک الضرر الی رجل آخر غیر المبتلی به فالیجوز قتل غیره حتی فی حالة االکراه الملجئ 

 ق. سجده تالوت صالتیه10/11/1430ش.=  07/08/1388سجد جامع آرخ بزرگ م-35قرار

اعت مج امام بهمراه ،در ادای سجده تالوت صالتیه با رکوع نماز بهتر است بال فاصله بعد از تالوت آیه سجده 

ر ت  بنا بجماع وبه سجده برود . و در صورت قصد ادای آن با رکوع نماز ، نیت قلبی سجده تالوت به امام 

 .شروع نماز ، این موضوع به جماعت تذکر داده شود قول راجح واجب است بنابر این قبل از 

و الصالتیة و هی التی وجبت اداؤها فی الصلوة فان لم یودها فی الصلوة التقضی خارجها . فان لها مزیة و قوة . 

فانها وجبت بتالوة تعلق بها جواز الصلوة فتکون اقوی . و الکامل الیودی بالناقص ... و الرکوع مع النیة بعد ما 

را آیة السجدة فی الصلوة بال توقف بان لم یقرا بعد ما قرا آیة السجدة ثلث آیات ، ینوب عنها ای عن السجدة ق

.2 

ائة ا الن قرغیره قوله ولم تقض الصالتیة خارجها ای خارج الصلوة الن السجدة المتلوة فی الصلوة افضل من

 .  ناقص الخی بالالصلوة الن الکامل الیتاد القرآن فی الصلوة افضل منها فی غیرها فلم یجز اداؤها خارج

 و حاصله علی ما ذهب الیه االصولییون ان الرکوع ینوب عن سجدة التالوة الخ .
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 تالوةین الو فی المجتبی و انما ینوب الرکوع عنها بشرطین ، احدهما النیة و الثانی ان الیتخلل ب

 1و الرکوع ثالث آیات . 

 ق. بسملة10/11/1430ش. =07/08/1388مسجد جامع آرخ بزرگ -36قرار 

ها  از سوره چکدامبسم اهلل الرحمن الرحیم )سوای بسملة سورة نمل(یک آیت از قرآن کریم است . اما جزء هی

ود تا قرائت ش جهرا نیست لذا در ختم قرآن مجید در نماز تراویح الزم است که بسملة در اول یکی از سوره ها

 ابتدای سوره فاتحه جهرا قرائت نشود . ختم ناقص نماند . بهتر است در

خرج عن لم ی قد صرحوا ان ختم القرآن بجمیع اجزائه فی التراویح مرة سنة مؤکدة حتی لو ترک آیة منه

لتراویح و لم رآن فی ام القالعهدة . و قد ثبت ان البسملة ایضا آیة منه علی االصح . فیستخرج منه انه لو قرا تما

و لو قراها  .سنیة ء سورة من السور سوی ما فی سورة النمل ، لم یخرج عن العهدة الیقرا البسملة فی ابتدا

ربع و اسنة  االمام سرا خرج عن العهدة لکن لم یخرج المقتدون عن العهدة . و به افتیت حین سئلت فی

ه مرات و  مرقدهللانور  ثمانین بعد االلف و المائتین من الهجرة عن هذه المسئلة . و قد افتی به ابی و استاذی

لة من : البسم بهاریکرات . و صرح به فی قمر االقمار لنور االنوار .و فی مسلم الثبوت للفاضل محب اهلل ال

 انتهی .  ء منها .یل جزالقرآن ، فتقرا فی الختم مرة ، و لیست جزء من السورة . و قیل انها لیست جزء منه و ق

من اراد  ئتها علیزم قراشرحه : قوله فتقرا فی الختم مرة یعنی انه تلقال عم جدی موالنا ولی اهلل اللکنوی فی 

آن فان ختم القران ی ختم القرآن لئال یفوت منه شئ من القرآن و یصح الختم علی الکمال . و هذا کما اذا نذر

ال بکون ق ر : منضع آخوفاء نذره انما یتحقق بقرائة البسملة مرة واحدة فی اول سورة شاء .انتهی و قال فی مو

یما رائتها فقوجوب البسملة جزء من القرآن من غیر تعیین المحل ، او بجزئیتها له فی اول کل سورة ، قال ب

لثانیة تقول : مرة و ا جهرا یختم فیه القرآن من الصلوة ، کالتراویح اال ان الجماعة االولی تقول : بوجوب قرائتها

من لم  ، و اما راویحرائة . هذا عند الذاهبین الی مشروعیة التبوجوب قرائتها جهرا فی اول کل سورة سوی الب

 یقل بمشروعیتها فالوجوب عندهم فیها اصال . انتهی . 

قلت : قد جرت عادة حفاظ زماننا انهم قرئون البسملة علی راس سورة االخالص یوم الختم فی التراویح ، 

ری لم یجزه و لیس کذلک و لذلک ترکت هذا االلتزام فیظن منه العوام کاالنعام انه لو قراها علی راس سورة اخ

، فتارة اقرا علی راس سورة الکوثر و تارة علی راس سورة الفیل و تارة علی راس سورة البقرة و تارة علی راس 

غیرها ، فان التزام امر لم یعهد فی الشرع لزومه ، یجر الی مفاسد کما انی ترکت تکریر سورة االخالص فی 

دم کونه منقوال من الصحابة و من بعدهم فیما وقفنا علیه ، و الفقهاء و ان صرحوا بانه یستحب عند التراویح لع

ختم القرآن ان یقرا االخالص ثالث مرات جبرا للنقصان لکنهم نصوا علی ان هذا فیما اذا کان الختم خارج 

علی هذا التکریر ظانین ان التراویح الصلوة . و اما اذا کان فی الصلوة فیکره التکریر . و حفاظ زماننا مصرون 
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تطوع و التطوع یجوز فیه تکریر سورة واحدة و الیعلمون ان التراویح و ان کان من التطوعات لکنه منقول بهیئة 

معهودة من السلف ، و لم ینقل عنهم التکریر ، و قد صرح بعض الفقهاء ان التراویح حکم الفرض لهذا . و اهلل 

 1اعلم . 

 سافرت زنان مق.  10/11/1430ش. =07/08/1388جامع آرخ بزرگ   مسجد-37قرار 

حرم ماشتن دمسافرت زنان بدون محرم حتی سفر حج از نظر فقه حنفی قطعا حرام و نادرست است . همراه 

ن دیگر ه عنوااست . لذا سفر حج زنان بدون محرم چه بعنوان معینه و چ شرط استطاعت زنان برای سفر حج

 . قطعا درست نیست 

جل فقال : یا ر. فقام  محرم قال النبی علیه الصالة والسالم : ال یخلون رجل بامراة و ال تسافرن امراة اال و معها

رواه  .راتک رسول اهلل ، اکتتبت فی غزوة کذا و کذا ، و خرجت امراتی حاجة . قال اذهب فاحجج مع ام

 البخاری و مسلم .

ة لیس معها وم و لیلیسیرة مل المراة تومن باهلل و الیوم اآلخر ان تسافر قال النبی علیه الصالة و السالم :ال یح

 حرمة . رواه البخاری . و فی روایة ابی داود و مسلم ، ثلثة ایام فصاعدا .

 ی اشتراطفیرهم غتمسک اصحابنا الحنفیة کصاحب الهدایة و البدائع و المجمع االنهر و الجوهرة النیرة و 

قیل ان   یرد ماوج فالیث المنصوصة التی تنهی المراة ان تسافر للحج اال مع محرم او زالمحرم للمراة باالحاد

 سفر الحج مستثناة من عموم السفر. هذا اجتهاد فی مقابلة النص .

و النه یخاف علیها الفتنة و تزاد بانضمام غیرها الیها و لهذا تحرم الخلوة باالجنبیة و ان کان معها غیرها من 

 2 النساء . 

 3 و هذا الحدیث معلل بدفع خوف الفتنة . 

ن مة فی کل ن عاممفان قیل : قوله تعالی : و هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال . فان کلمة 

لمراة عن ی ینهی اد الذیوجد فیه االستطاعة المفسرة بالزاد و الراحلة فلم خصص الحنفیة هذه اآلیة بخبر الواح

ام یخص الع نا لمذهب عندهم ان العام الیخص بخبر الواحد اال بعد التخصیص بقطعی و هسفر الحج مع ان الم

 بقطعی اوال حتی یخصص بخبر الواحد ثانیا ؟

قلنا : لیست اآلیة شاملة للنساء حال عدم الزوج و المحرم معها فحینئذ الیکون عاما للنساء بدون المحرم 

النساء حال عد م  الهمام فی الفتح : بل نقول اآلیة التتناول فالیوجد التخصیص حتی یلزم ما قیل . قال ابن

الزوج و المحرم معها الن المراة التستطیع النزول و الرکوب اال مع من یرکبها و ینزلها و الیحل ذلک اال 

للمحرم و الزوج فلم تکن مستطیعة فی هذه الحالة فال یتناولها النص و هذا هو الغالب فالیعتبر ثبوت القدرة 
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علی ذلک فی بعضهن و لو قدرت فالقدرة علیه مع امن انکشاف شئ مما الیحل الجنبی النظر الیه کعقبها او 

 1 رجلها و طرف ساقها و طرف معصمها الیتحقق اال بالمحرم لیباشرها فی هذه الحالة و یسترها . 

ام اله االمقر ما بعد تقریو اما الجواب عن قیاس االمام الشافعی )رح( فی مقابلة النص فقد قال فی االصل 

ذا هلمحصر و زلة او کذلک المراة تحرم بالحج و لیس لها محرم و ال زوج یخرج معها فهی بمن "الشافعی )رح(

( اذا وجدت افعی )رحالش . و قال "بناء علی ان المراة الیجوز لها ان تخرج لسفر الحج اال مع محرم او زوج عندنا

و  ة بالزادستطاعان لم تجد محرما و احتج فی ذلک بان النبی )ص( فسر االرفقة نساء ثقات فلها ان تخرج و 

امة سفر الق م هذاثالراحلة فاشتراط المحرم یکون زیادة علی النص و مثل هذه الزیادة تعدل عندکم النسخ ، 

سالم الدار ا ر الیالفرض فال یشترط فیه المحرم کسفر الهجرة ، فان التی اسلمت فی دار الحرب لها ان تهاج

احرامه  لمحرم فیاعلی  بغیر محرم . و هذا الن شرائط اقامة الفرض ما یکون فی وسع المرء عادة و ال والیة لها

لیس  ن المحرمفنا او الیجب علی المحرم الخروج معها و لیس علیها ان تتزوج الجل هذا الخروج باالتفاق فعر

ع فتخرج م لوحدةطها بالرجال فتنة و هی تستوحش بابشرط ، اال ان علیها ان تتحرز عن الفتنة و فی اختال

رض( ان باس )رفقة نسوة ثقات لتستانس بهن و التحتاج الی مخالطة الرجال و حجتنا فی ذلک حدیث ابن ع

عها زوجها او ما اال و یالیهالنبی )ص( قال : الیحل المراة تؤمن باهلل و الیوم اآلخر ان تسافر فوق ثلثة ایام و ل

 صنع فقالماذا افمنها فقام رجل فقال انی ارید الخروج فی غزوة کذا و ان امراتی ترید الحج ذورحم محرم 

سائل ی قال الحج حت)ص( اخرج معها التفارقها .  ففی هذا دلیل علی انهم فهموا من السفر الذی ذکره سفر ال

 مع تخرج اال ها اننه لیس لو فی امر رسول اهلل )ص( الزوج بان یترک الغزو و یخرج معها دلیل علی ا  ماقال

م کسائر و محرزوج او محرم و المعنی فی ذلک انها تنشئ سفرا عن اختیار فالیحل لها ذلک اال مع زوج ا

ن لی جیش مصلت ااالسفار بخالف المهاجرة ، فانها التنشئ سفرا و لکنها تقصد النجاة . االتری انه لو و

ضطرة منها اللها ان تسافر بعد ذلک من غیر محرم ، و  المسلمین فی دار الحرب حتی صارت آمنة لم یکن

ا ان م یکن لهتدة لهناک لخوفها علی نفسها . االتری ان العدة هناک التمنعها من الخروج و هنا لو کانت مع

سبب ر الحج بج لسفتخرج للحج و تاثیر فقد المحرم فی المنع من السفر کتاثیر العدة ، فاذا منعت من الخرو

ترتفع انما تنة و الد الفبسبب فقد المحرم ، و هذا الن المراة عرضة للفتنة و باجتماع النساء تزدا العدة فکذلک

ابة او بسبب قر تابیدترتفع بحفاظ یحفظها و الیطمع فیها و ذلک المحرم و تفسیره من الیحل له نکاحها علی ال

فکذلک یسافر  لیه ابدارمة عا اذا علم انها محرضاع او مصاهرة . االتری انه یجوز له ان یخلو بها النه الیطمع فیه

 بها . 

الن کل ذی دین یقوم بحفظ محارمه اال ان  –قال : و یستوی ان یکون المحرم حرا او مملوکا مسلما او کافرا 

یکون مجوسیا فحینئذ التخرج معه النه یعتقد اباحتها له فالینقطع طمعه عنها فلهذا التسافر معه و الیخلو بها 
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عرفنا هذا فنقول اذا لم تجد المحرم و قد احرمت بحجة االسالم فهی ممنوعة من الخروج شرعا فصارت . اذا 

 1 کالمحصر تبعث بالهدی فتتحلل به .

عمر و  تفاقالفان قیل : اذن عمر )رض( الزواج النبی )ص( فی آخر حجة حجها فبعث عثمان و عبد الرحمن 

شان  لک فماذ)ص( و عدم نکیر غیرهم من الصحابة علیهن فی عثمان و عبد الرحمن بن عوف و نساء النبی 

 االحناف حول عمل الصحابة )رض( ؟ 

ن ععلمه ال اال   قلنا : اجاب عنه الطحاوی )رح( بما نصه : حدثنی بعض اصحابنا عن محمد بن مقاتل الرازی

ن تسافر اهلل )ص( ول انهی رس حکام الرازی قال سالت اباحنیفة )رح( هل تسافر المراة بغیر محرم ؟ فقال : ال ،

زرمی . فقال سالت العم : فامراة مسیرة ثالثة ایام فصاعدا اال و معها زوجها او ابوها او ذو رحم منها . قال حکا

 ک ، فقاله بذلالباس بذلک ، حدثنی عطاء ان عایشة کانت تسافر بال محرم . قال فاتیت اباحنیفة فاخبرت

س حرم و لیمرت مع روی . کان الناس لعایشة محرما فمع ایهم سافرت فقد سافابوحنیفة : لم یدر العزرمی ما 

 الناس لغیرها من النساء کذلک .آه.

قال العینی فی العمدة : و لقد احسن ابوحنیفة فی جوابه هذا . الن ازواج النبی )ص( کلهن امهات المؤمنین ، 

فکذلک امهات امؤمنین حرام علی غیر النبی)ص( و هم محارم لهن الن المحرم من الیجوز نکاحها علی التابید 

الی یوم القیامة . آه . قلت و انما امرن بالحجاب عن سائر المؤمنین غیر ذوی القربی اجاللهن و اعظاما لشانهن 

 2 و صیانة لقلوبهم عن الخطرات التی التلیق بحضرتهن ، فافهم .

تمد علیها ، و هی االصل فی الحکم و ذکر الیومین و اتفقت الروایات عن ابن عمر )رض( بذکر الثالث و هو المع

مسیرة یوم واحد انما هو لعارض اختالف االحوال من فساد الزمان و نحوه و لذا قال ابوحنیفة )رح( و ابویوسف 

  3)رح( مرة بکراهة خروجها مسیرة یوم واحد و استحسن العلماء االفتاء به لفساد الزمان .

یوسف کراهة خروجها وحدها مسیرة یوم واحد و ینبغی ان یکون الفتوی علیه و روی عن ابی حنیفة و ابی 

لفساد الزمان . شرح اللباب . و یویده حدیث الصحیحین الیحل المراة تؤمن باهلل و الیوم اآلخر ان تسافر مسیرة 

اذا کان  یوم و لیلة اال مع ذی محرم علیه و فی لفظ المسلم لیلة و فی لفظ یوم . لکن قال فی الفتح ثم

 4المذهب االول فلیس للزوج منعها اذا کان بینها و بین مکة اقل من ثلثة ایام . 

پس هر گاه مسافرت زنان در معیت محرم نباشد ، حرام است . هر حکمی بر علت  آن بنا شده است . احکام 

کمت ، احکام هم علت دارند و هم حکمت . اما هیچ حکمی بر حکمت بنا نشده است . بنابر این با رفع ح

تغییر نمیکند . ودر مسئله فوق حکم تحریم سفر زنان بر علت عدم وجود محرم ، صادر شده است . و حکمت 
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این حکم ، خوف از فتنه و فساد است . چنانچه به هر نحوی این خوف مرتفع شود باز هم سفر بدون محرم در 

دن در چراغ قرمز چهار راهها . قرمز بودن حق زنان حرام است . چون علت حکم موجود است . مانند توقف کر

چراغ ، علت حکم توقف است و حکمت این توقف ، خوف از تصادف است . اگر چهار راه خلوت باشد و خوف 

 تصادف مرتفع گردد باز هم بعلت قرمز بودن چراغ ،  باید توقف کرد .

 ئیق. لباسشو21/05/1431ش. =  16/02/1389وزه علمیه چنارلی ح -38قرار   

ردن و ار فشدر تطهیر البسه نجس با ماشین لباسشوئی به جهت حصول شستن مطلوب و ازاله نجاست و سه ب

ه جهت بوقلو دآبکش کردن البسه ، در ماشین های اتوماتیک ، تطهیر انجام می شود . اما در ماشین های 

ازاله  ا بهتکرار شود ت عدم سه بار فشردن به صورت اتوماتیک ، بهتر است فشردن و آبکش کردن سه بار

 نجاست یقین حاصل شود .

قوله و غیره بالغسل ثالثا و بالعصر فی کل مرة ای غیر المرئی من النجاسة یطهر بثالث غسالت و بالعصر فی " 

کل مرة الن التکرار البد منه لالستخراج و الیقطع بزواله فاعتبر غالب الظن کما فی امر القبلة و انما قدروا 

ن غلب الظن یحصل عنده فاقیم السبب الظاهر مقامه تیسیرا و یتاید ذلک بحدیث المستیقظ من بالثالث ال

منامه حیث شرط الغسل ثالثا عند توهم النجاسة فعند التحقق اولی و لم یشترط الزیادة فی المتحقق الن 

 1 . "الکافی  الثالث ولم تکن الزالة النجاسة حقیقة لم تکن رافعة للتوهم ضرورة کذا فی الهدایة و

اشتراط العصر فی کل مرة هو ظاهر الروایة النه هو المستخرج کذا فی الهدایة و فی غیر روایة االصول یکتفی " 

 2بالعصر مرة واحدة و هو االرفق . و عن ابی یوسف )رح( العصر لیس بشرط . کذا فی الکافی.

االجانة اما اذا غمس الثوب فی ماء جار حتی ثم اشتراط العصر فیما ینعصر انما هو فیما اذا غسل الثوب فی  

 3 . "جری علیه الماء طهر و کذا ما الینعصر

و ان کانت غیر مرئیة یغسلها ثالث مرات کذا فی المحیط و یشترط العصر فی کل مرة فیما ینعصر و یبالغ "

غیر روایة االصول  فی المرة الثالثة حتی لو عصر بعده الیسیل منه الماء و یعتبر فی کل شخص قوته . و فی

 4. "ه الفتوی کذا فی التاتارخانیةیکتفی بالعصر مرة و هو ارفق کذا فی الکافی و فی النوازل و علی

شود و ام میهدف ، استخراج نجاست از محل است و در ماشین لباسشوئی استخراج نجاست به نحو احسن انج

ال در ح اسالم اعتبار نجاست آب را آب هم در این مسئله با مالقات نجاست نجس نمیشود چون شریعت

 استعمال ساقط کرده است . 

  

                                              

 
 468ص1بدائع الصنائع ج 1
 469ص1بدائع الصنائع ج   2
 469ص1البحر الرائق ج 3
 42ص1العالمگیریة ج 4



60 

 

 

 

 ق. قالیشوئی 21/05/1431ش. =16/02/1389حوزه علمیه چنارلی  – 39قرار 

و با آن فرش های نجس ، در قالی شوئیها در سطوح شیب دار و با فشار آب و روفتن آب مستعمل ، شسته 

هر کذا س اذا جعل فی نهر و ترک لیلة حتی جری الماء علیه طالبساط النج" عمل تطهیر انجام می شود . 

 1. فی الخالصة و هو الصحیح 

هدف در بساط هم مانند لباس ، استخراج نجاست از محل است . و التقدیر باللیلة فی مسئلة البساط لقطع 

یتوهم زوالها طهر الن  الوسوسة و اال فالمذکور فی المحیط قالوا : البساط اذا تنجس فاجری علیه الماء الی ان

 2. "اجراء الماء یقوم مقام العصر و لم یقیده باللیلة 

 ق. عسر و حرج 21/05/1431ش. =16/02/1389وزه علمیه چنارلی ح-40قرار 

اشد وی می قانون مدنی کشور : در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه ب 1130بر اساس ماده 

دادگاه  ت شودقاضای طالق کند . چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابتواند به حاکم شرع مراجعه و ت

اده درع طالق اکم شمی تواند زوج را اجبار به طالق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن ح

 می شود . 

 اما محدوده قاعده عسر و حرج در فقه حنفی : 

 العیوب التی تمنع تمام الزواج :" 

لی ع الذی الیقدر هاء ،: ان یکون غیر قادر علی جماع زوجته لوجود مانع فیه ، و هو العنین عند الفق فی الزوج

 شکازا و ا او کاناو صغیرا جد –مقطوع الذکر  –جماع  فرج زوجته ، کتقدم فی السن او السحر او کان مجبوبا 

 ره . ن خصیا الینتشر ذکهو السریع فی االنزال ینزل بمجرد حدیثه مع المراة قبل لمسها او کا

 

فاذا وجدت المراة زوجها کذلک و طلبت من الحاکم التفریق ، فرق بینهما لو کانت بالغة بشرط ان تکون غیر 

عالمة بحاله قبل الزواج و لم ترض به بعده . و الیفرق بینهما حتی یؤجله سنة لیظهر حاله فی خاللها ، فاذا 

فرق بینهما . و یؤجل من وقت الخصومة فان وطئها مرة فی خالل  مضت السنة و لم یتمکن من االتصال بها

 3 "السنة سقط حقها بالتفریق و اال وقعت الفرقة بینهما

 و هل یجب علی الرجل ان یطا زوجته خالل وقت معین ؟"
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عة ی کل اربفوجته اختلف الفقهاء فی هذا ، فذهب االمام مالک و االمام احمد الی ان علی الزوج ان یقرب ز

ق غیره . حکذلک فی ؤلی فاشهر مرة اذا لم یکن به عذر . و استدلوا بان اهلل تعالی قدره باربعة اشهر فی حق الم

: للذین یؤلون  227 و 226سوره  بقره  و المولی : هو الذی یحلف اال یطا زوجته لالضرار بها ، قال تعالی فی

 .  لیم *سمیع  ع اهلل حیم * و ان عزموا الطالق فانمن نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاءوا فان اهلل غفور الر

ویری فریق آخر من الفقهاء عدم توقیت وجوب مجامعة الرجل زوجته خالل وقت معین ، و قالوا ان الحدید 

الذی جاء فی آیة االیالء خاص بالرجل المؤلی الذی یقصد باالمتناع عن مجامعة زوجته االضرار بها . و هذا 

 1  "طبیعة الحیاة الزوجیة اکثر من الرای االول الرای یتناسب مع 

 و همچنانکه در حکم عنین آمده با یک بار مجامعت هم حق فرقت زن ساقط می شود . 

د ار می کنواگذ شرایطی در قباله های ازدواج مندرج است که بنابه آن شرایط ، زوج حق طالق را به همسرش

ح ، با تفهیم عقد نکا عد ازشده باشد اعتبار شرعی ندارد . اما اگر ب . اگر قبل از عقد نکاح ، شرایط مذکور امضاء

 واند خودمی ت طرفین امضاء شود ، شرعا تعلیق یا تفویض است . پس هرگاه یکی از آن شرایط یافت شود زن

 را طالق کند .

قبول کند پس در اگر شوهر بعد از عقد ازدواج شرایط در سند ازدواج را که درباره تفویض طالق می باشند "  

صورت وجود شرطی از شرایط پذیرفته شده ، زن می تواند بر خود طالق واقع کند و یا از طریق دادگاه اقدام 

نماید و اگر قبل از عقد ازدواج این شرایط ذکر شدند در این صورت زن نمی تواند بر خود ایقاع طالق کند . و 

بول ممکن است که شوهر از قبول این شرایط سرباز زند اگر این احتمال وجود دارد که بعد از ایجاب و ق

احتیاط این است که اول شرایط را مفصل ذکر کند بعد زن یا وکیل زن بگوید : که من خود را یا فالنه را در 

نکاح شما درآوردم با این شرایط مذکوره . و شوهر بگوید : من قبول کردم پس تعلیق این تفویض صحیح 

 2 "نکحها علی ان امرها بیدها صح .نویر قبیل فصل المشیئة : است . و فی شرح الت

قوله )صح( مقید بما اذا ابتدات المراة ، فقالت : زوجت نفسی منک علی ان امری بیدی اطلق نفسی کلما " 

ن ارید او علی انی طالق ، فقال الزوج : قبلت . اما لو بدا الزوج التطلق و الیصیر االمر بیدها ، کما فی البحر ع

 3.  "الخالصة و البزازیة 

 و نقل ابن عابدین وجه الفرق عن الفقیه ابی اللیث تحت قول العالئیة :"

) الیقع طالق المولی علی امراة عبده اال اذا قال ... ( و نصه الن البداءة اذا کانت من الزوج کان الطالق و  

فویض بعد النکاح الن الزوج لما قال بعد کالم التفویض قبل النکاح فالیصح ، اما اذا کانت من المراة یصیر الت
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و الجواب یتضمن اعاد ة ما فی السؤال فصار کانه قال قبلت علی انک طالق او علی ان یکون  "قبلت  "المراة : 

 1 "االمر بیدک ، فیصیر مفوضا بعد النکاح

ت عدم صور قه ، درشرطی که در قباله ازدواج به مضمون اعطای نصف دارائی زندگی مشترک به زوجه  مطل

لبه آن ق مطاحنشوز زن ، قید و امضاء شده است اعتبار شرعی ندارد و زن مطلقه بر اساس آن شرط، شرعا 

 مال را ندارد .

 عین عبارت در قباله :

د و طبق نباش )ضمن عقد نکاح / عقد خارج الزم   ، زوجه شرط نمود هر گاه طالق بنا به در خواست زوجه

وج زبوده نای طالق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخالق و رفتار وی تشخیص دادگاه تقاض

 طبق نظر آنرا مؤظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او بدست آورده یا معادل

 دادگاه بال عوض به زوجه منتقل نماید .(

 اگر شرط ضمن عقد باشد :

یطلق فالنة فانه الیقع الطالق ما لم یطلق ثم اذا شرط التطلیق و لم یطلق فالنة اذا تزوجها علی الف و علی ان 

کان لها تمام مهر مثلها کما لو تزوجها علی الف درهم و کرامتها او تزوجها علی الف درهم و علی ان یهدی لها 

المحیط . هذا  هدیة فلم یوف بالشرط و کذلک فی کل شرط لها منفعة اذا لم یوف الزوج بالمشروط  کذا فی

اذا کان مهر مثلها اکثر من المسمی و لو کان المسمی مثل مهر المثل او اکثر منه و لم یوف فلیس لها اال 

 2المسمی هکذا فی البحر الرائق 

سمی مت که معلوم می شود که زن ، جز تکمیل مهر مثل ، چیز دیگری حق ندارد . و آن هم در صورتی اس

 کمتر از مهر مثل باشد . 

فی الخانیة : رجل تزوج امراة علی ان ینفق علیها فی کل شهر ماة دینار . قال ابوحنیفة )رح( : النکاح جائز و  و

  3لها نفقة مثلها بالمعروف . 

 4یهدم الشرط و الشرط یهدم البیع .البیع یبطل بالشروط الفاسدة و النکاح الیبطل بها . و عن النخعی : النکاح 

وعود و تق هنا من العق اخاها فقبلت جاز النکاح و الیعتق االخ اال باعتاق مستانف الاذا تزوجها علی ان یعت

 الیجبر الزوج علی االعتاق الن العتق کان موعودا فالجبر فی المواعید .

بعد ؛ هذا المسئلة علی وجهین : اما ان عتق الزوج اخاها او لم یعتق . فان لم یعتق ینظر ان کان لم یسم لها 

مهر مثلها و ان سمی لها مهرا فان کان المسمی مثل مهر مثلها فلها ذلک لیس لها غیره . و ان کان  مهرا فلها
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المسمی اقل من مهر المثل فلها تمام مهر مثلها . النها حطت عن مهر المثل لخالص اخیها عن ذل الرق و لم 

 یحصل لها هذا المقصود . 

هرا فلها المسمی و ان کان المسمی دون مهر مثلها الن و ان اعتق الزوج اخاها فان کان الزوج سمی لهام

 1 مقصودها قد حصل هنا . و ان لم یسم لها مهرا فلها تمام مهر مثلها 

 اگر شرط بعد از عقد باشد : 

ا هبه را مهبه است . چون در کتب از عبارت : بال عوض به زوجه منتقل نماید ،  معلوم می شود که این ،

 : هی تملیک عین بال عوض .  چنین تعریف کرده اند

و اما شرائط الهبة فانواع یرجع بعضها الی نفس الرکن و بعضها یرجع الی الواهب و بعضها یرجع الی الموهوب . 

و اما ما یرجع الی نفس الرکن فهو ان ال یکون معلقا }مشروطا{ بما له خطر الوجود و العدم من دخول زید و 

فا الی وقت بان یقول وهبت هذا الشئ منک غدا او راس شهر . کذا فی قدوم خالد و نحو ذلک . و ال مضا

 2 البدائع .

   3و مما التصح اضافته الی زمان فی المستقبل ، الهبة . 

للواهب ان یرجع عن الهبة قبل القبض بدون رضا الموهوب له . لعدم تمام الهبة اذ انها التتم اال بالقبض کما 

د انه قبل القبض ینفرد الواهب بالرجوع سواء کان الموهوب له حاضرا او غائبا اذنه و المرا  837تقدم فی المادة 

 4الواهب بقبضه او لم یاذنه .

الرجوع اذ الیصح  للواهب ان یرجع عن الهبة و الهدیة بعد القبض برضی الموهوب له . و لو اسقط حقه من

 5االبراء عنه . 

( لیه )زوجالح عد . چون در اینجا مصالح عنه )طالق( حق مصشرط فوق را به مصالحه هم نمی توان تعبیر کر

ه مضاء کرداصلح  است نه مصالحة )زوجة( . لذا شرط مورد بحث ، نمی تواتد صلح ، باشد . و اگر هم به قصد

ابت ثزوج  باشند در آن صورت عقد صلحشان باطل خواهد بود و امضای این شرط هیچ الزامی را به گردن

 نخواهد کرد . 

 6شرطه ایضا ان یکون المصالح عنه حقا للمصالح و 

 7 الشرط الثانی ان یکون المصالح عنه حقا للمصالح فاذا لم یکن حقا له بطل الصلح . 
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 فان قیل : 

  2 و الوفاء بالشرط الزم خصوصا اذا کان الشرط فی عقد الزم . 1 الشرط انما یعتبر فی ضمن العقد الالزم .

را بال  ارائیشدشوهر عقد کردند که اگر طالق به رضایت زوجه نباشد .... نصف  زن و در جواب می گوئیم :

ی بر مبان ست نهاعوض به زوجه منتقل نماید ، که این جمله ، مفید معنای هبة است  چون اعتبار به معانی 

 .و هبة از عقود غیر الزم است .

 . یمین به نذر و پرداخت کفاره و اگر شرط فوق نذر و یمین فرض شود پس زوج مختار است بین وفای

 3 و حکم النذر المعلق ان ناذره مخیر بین فعل المنذور و بین کفارة الیمین و هذا هو الصحیح .  

 اجرة المثل در فقه حنفی اعتبار ندارد بنابر این زن مطلقه حق درخواست آن را ندارد . 

هیم نشود و و یا تف نکند ی از پرداخت نفقه را امضاءاگر زوج بند های مندرج در قباله ازدواج منجمله بند ناتوان

با کرد ق دادن از طالاناتوانی از پرداخت نفقه زنش محرز باشد ، بهتر است زوج زوجه را  طالق دهد . اما اگر 

ه طالق ع کردزن می تواند برای نجات خود تقاضای خلع کند و یا به علت عدم انفاق به قاضی شافعی رجو

 بگیرد . 

فالنفقة هی  .کناها النفقة للزوجة علی زوجها اذا سلمت الیه نفسها فی منزله ، نفقتها و کسوتها و س تجب" 

 کنتم منسحیث  الطعام و الکسوة و السکنی . و االصل فی وجوبها علی الزوج ، قوله تعالی : اسکنوهن من

 . ( 7طالق  )–سعته  ثم قال : لینفق ذو سعة من( 6طالق  )–وجدکم و التضار وهن لتضیقوا علیهن 

 و قوله )ص( و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف . 

 .  لفتویاو قال الخصاف : تعتبر النفقة بقدر حالهما جمیعا ، موسرا کان الزوج او معسرا و علیه 

 هو فان کانا موسرین فلها نفقة الموسر و ان کانا معسرین فنفقة المعسر و ان کانت موسرة و

ق نفقة المعسرة  ... و القول قوله فی اعساره فی حق النفقة النه منکر و البینة بینتها النها معسر فلها فو

 4 .  "مدعیة

و الیفرق بینهما لعجزه عنها و تؤمر باالستدانة علیه ای تؤمر بان تستقرض علیه و تصرف الی نفقتها حتی ان "

  5 . "غنی الزوج یؤدی قرضها و هذا عندنا

االنفاق ابطال للنکاح و فی ابطال النکاح ابطال لحق الزوجیة بالکلیة و فی الزام الزوجة  فی التفریق لعدم "

مع وصول حقها الیها عن طریق استدانة نفقتها الیترتب علیه سوی   -در غیبت زوج   –باالنتظار و الصبر 
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بین تاخیر استیفاء حقها کان  تاخیر استیفاء حقها فی النفقة منه و اذا دار االمر بین ابطال حق الزوج بالکلیة و

  1 .  "التاخیر اولی

قیاس التفریق لعدم االنفاق علی التفریق لعنة الزوج قیاس مع الفارق فالیصح . و ذلک الن العجز عن النفقة " 

انما یکون عجزا عن المال و هو تابع فی باب النکاح کما قلنا ، و العجز عن الوصول الی الزوجة لسبب العنة و 

انما یکون العجز عن الوصول الی مقصود النکاح و هو التوالد و التناسل و قضاء الشهوة و الیلزم من جواز نحوها 

 2 ." الفرقة بالعجز عن المقصود جواز الفرقة بالعجز عن التابع له 

ان و فی الشامی تحت قوله :)و جوزه الشافعی ... ( قال فی غرر االحکام ، ثم اعلم ان مشایخنا استحسنوا  "

ینصب القاضی الحنفی نائبا ممن مذهبه للتفریق بینهما اذا کان الزوج حاضرا و ابی عن الطالق ، الن دفع 

الحاجة الدائمة الیتیسر باالستدانة اذ الظاهر انها التجد من یقرضها و غنی الزوج مآال امر متوهم ، فالتفریق 

 3 . "وم حال غیبته ضروری اذا طلبته و ان کان غائبا الیفرق الن عجزه غیر معل

ه بود نسبت دنی خبهتر است کسانیکه قصد ازدواج باهم را دارند ، قبال از حقوق و وظایف شرعی ، عرفی و م

حقوق و  بعضی یکدیگر ، آگاه شوند . و نسنجیده و نفهمیده ، چیزی را امضاء نکنند . هر چند آگاهی از

ز سالها ابعد  وهتراز این است که نکاح صورت گیرد وظایف ، منجر به انصراف از  ازدواج با هم شود که ب

 زندگی مشترک و تولد بچه ، این نکاح منتهی به طالق گردد . 

 ق. نماز در وسایل نقلیه24/08/1431ش.= 14/05/1389وزه علمیه باغلق ح-41قرار 

ننده نکردن را توقف وسایل نقلیه جاده ای، نظیر دابه شناخته شد و حکم دابه را دارد . در صورت ضرورت مثال

 یست .م الزم نهعاده اوسایل نقلیه عمومی میتوان با ایماء نماز فرض را ادا کرد و استقبال هم ساقط میشود . 

دل حدیث ابن عمر )رض( علی جواز التنفل علی الدابة فی السفر غیر مستقبل القبلة و مثل الدابة السیارة و "

 4 .  "الطائرة و السفینة

لی الدابة خارج المصر و یؤمی حیث توجهت الدابة کذا فی محیط السرخسی . فان صلی الی یجوز التطوع ع"

غیر ما توجهت الدابة الیجوز کذا فی السراج الوهاج . و الیجوز فی المصر عند ابی حنیفة رحمه اهلل تعالی  کذا 

 5 .  "فی محیط السرخسی

 6 . "راکب لسنة الفجر النها آکد . و عنه انها واجبةو السنن الرواتب نوافل ، و عن ابی حنیفة )رح( ینزل ال"

 1 .  "و التجوز المکتوبة علی الدابة اال من عذر هکذا فی فتاوی قاضی خان"
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ان اداء الفریضة علی الدابة الیصح اال لعذر : بان خاف زیادة المرض او سبعا او عدوا او کانت الدابة جموحا او "

وجهه . ثم هذا اذا کانت الدابة تسیر بنفسها . و ان کانت تسیر بتسییر  کان الطین و الوحل بحال یغیب فیه

صاحبها فالفریضة التجوز . کما الیجوز التطوع . و الیجوز ایضا الوتر علی الدابة و ال المنذور و ال قضاء النفل 

فی موضع جلوسه  الذی افسد و ال صالة الجنازة و ال السجدة التی تلیت علی االرض  . ثم ال فرق بین ان یکون

 2 . "او فی رکابیه نجاسة او ال  عند عامة المشایخ للضرورة

و مثل السفینة  –و ال اعادة علیه عند الحنفیة ، المعذور فانه یصلی حسب قدرته و لکن باالیماء النها فرضه  "

 3 . "القطر البخاریة الریلیة و الطائرات الجویة و نحوها

ایقافها ان قدر و اال بان خاف الضرر کان تذهب القافلة و ینقطع فالیلزمه  و یشترط فی الصالة علی الدابة"

 4 . "ایقافها و ال استقبال القبلة کما فی الخالصة

را  ند نمازشی توادر صورتی که مسافر به یقین بداند که قبل از خروج وقت به مقصد یا توقف گاه میرسد و م

ه امیدوار دارد بلکقین نخیر بیاندازد و کامل ادا کند . اما اگر یکامل ادا کند ، واجب است که نمازش را به تا

کند اما  را اداء فرضش است که در مسیر ، قبل از خروج وقت ، راننده توقف کند ، مسافر میتواند با ایماء نماز

 مستحب است که تا آخر وقت به تاخیر اندازد . 

ذا عجز عن النزول عن الدابة لعذر من االعذار المارة و تنبیه : بقی شئ لم ار من ذکره ، و هو ان المسافر ا"

کان علی رجاء زوال العذر قبل خروج الوقت کالمسافر مع رکب الحاج الشریف ، هل له ان یصلی العشاء مثال 

علی الدابة او المحمل فی اول الوقت اذا خاف من النزول ، ام یؤخر الی وقت نزول الحجاج فی نصف اللیل 

و الذی یظهر لی االول ، الن المصلی انما یکلف باالرکان و الشروط عند ارادة الصالة و الشروع  الجل الصالة ؟

فیها ، و لیس لذلک وقت خاص ، و لذا جاز له الصالة بالتیمم اول الوقت و ان کان یرجو وجود الماء قبل 

اتصل به االداء  اه  و مسئلتنا  خروجه و عللوه بانه قد اداها بحسب قدرته الموجودة عند انعقاد سببها و هو ما

راکب السفینة اذا لم یجد موضعا للسجود للزحمة ،  "المحیط  "برمز صاحب  "القنیة "کذلک ، لکن رایت فی 

 5 ."و لو اخر الصالة تقل الزحمة فیجد موضعا ، یؤخرها 

لی یام ، مصان قامک در هواپیما نماز فرض را با رعایت تمام شرایط و ارکان اداء نماید . و در صورت عدم

قبله  استقبال یست کهنیا راهرو ، رکوع و سجود نماید . و هیچگونه جایز   میتواند در حالت قعود در نمازخانه

 را ترک کند چون هواپیما و قطار حکم کشتی را دارد .
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ت السفینة یحول و یلزمه التوجه الی القبلة عند افتتاح الصالة کذا فی الکافی فی باب صالة المریض وکلما دار"

 1 .  "وجهه الیها و لو ترک تحویل وجهه الی القبلة و هو قادر علیه الیجزیه

و اذا کان مسافرا فی سفینة و خشی ان یصاب بدوار فی راسه صلی قاعدا و یلزمه استقبال القبلة عند االفتتاح "

   2 .  "و کلما دارت النها فی حقه کالبیت

یرة اذا امکنه القیام و وجد مکانا یتسع للصالة و امن من االهتزاز و االضطراب و کذلک الحکم فی الطائرة الکب 

 3. "مقعده مؤمئا بالسجود و الرکوعفیصلی قائما برکوع و سجود و استقبال قبلة و اال صلی فی 

لسجود ا یها لکونفتحقق قد افتی بعض علماء زماننا بعدم جواز الصالة فی الطائرة و عللوا ذلک بان السجود الی"

 جبهة علیضع العرفه الفقهاء بوضع الوجه علی االرض علی وجه التذلل . فیشترط لتحقق السجود ان یکون و

قر علی ها التستا الناالرض او علی ما یستقر علیها . فان الطائرة لیست ارضا و ال مستقرة علیها عند طیرانه

 الهواء و ال الهواء تستقر علی االرض . 

لطائرات تصوروا اید لم نی علی تعریف الفقهاء للسجود و ال شک ان الفقهاء لما عرفوا السجوو ان هذا الدلیل مب

ئرة و راج الطالک اخلکونها غیر موجودة و ال متصورة فی عهدهم فانهم حین استعملوا لفظ االرض لم یقصدوا بذ

ل تسفل بثقالی و الذی  انما عبروا بلفظ االرض عن الفرش الذی یسلک علیه الناس و یعتبر موطئا لالقدام

ی لجبهة علوضع االجبهة و لما کانت هذه االوصاف التتصور فی عهد الفقهاء اال فی االرض عرفوا السجود ب

 االرض و لکنه تبین بعد حدوث

الطائرات ان هذه االوصاف المطلوبة للسجود موجودة باسرها فی فرش الطائرات ایضا . و حینئذ الیصح 

 4.  "فی تعریف السجود علی عدم جواز السجود علیهااالستدالل بلفظ االرض 

 

 

 

 ق. ازدواج غیر کفو24/08/1431ش. =14/05/1389حوزه علمیه باغلق  – 42قرار 

یست . نلی جایز ازه وبه فتوای عالمه شامی )رح( در رد المحتار به جهت فساد زمان ، ازدواج غیر کفو بدون اج

فو حق کعدم  بدون اجازه ولی ، نافذ است لیکن ولی در صورت اما در ظاهر روایت حنفی ازدواج غیر کفو

 اعتراض و فسخ دارد . و توافق ولی قریب حق اعتراض اولیای دیگر را بر می دارد .

                                              

 
 144ص1العالمگیریة ج 1
 512ص1رد المحتار ج 2
 316ص1لفقه الحنفی فی ثوبه الجدید جا 3
                                              74اصول االفتاء ص 4
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نفذ نکاح حرة مکلفة و لو من غیر کفو بال ولی و له االعتراض هنا ای للولی االعتراض فی غیر الکفو و روی "

ه ای عدم جواز النکاح من غیر کفو و علیه قاضیخان اعلم ان الحرة العاقلة الحسن عن ابی حنیفة عدم جواز

البالغة اذا زوجت نفسها فعند ابی حنیفة و ابی یوسف رحمهما اهلل ینعقد و فی روایة عن ابی یوسف رحمه اهلل 

ا اهلل الینعقد الینعقد اال بولی و عند محمد رحمه اهلل موقوفا علی اجازة الولی و عند مالک و الشافعی رحمهم

بعبارة النساء و اما مسالة الکفو ففی ظاهر الروایة النکاح من غیر کفو ینعقد لکن للولی االعتراض ان شاء فسخ 

 1 . "و ان شاء اجاز و فی روایة الحسن عن ابی حنیفة الینعقد

 للولی جاز مهاعد عند أن حتى االولیاء، على اللزوم فی معتبرة معناه: قالوا( معتبرة الكفاءة: )قوله"

 .االعتراض وللولی صحیح العقد أن من الروایة ظاهر على بناء وهذا.فتح ه ا الفسخ

 2 . الصحة فی معتبرة فالمعنى یصح، ال أنه من للفتوى المختارة الحسن روایة على أما

 

 ق. حیات خضر )ع(.24/08/1431ش. =14/05/1389حوزه علمیه باغلق  – 43قرار 

ین درویج حضرت عیسی )ع( زنده هستند و در آخر زمان به زمین نازل شده به ت طبق نصوص کتاب و سنت

 اسالم می پردازند . 

وه و یم رسول اهلل و ماقتل: و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مر  158و  157فی سوره النساء   قال اهلل تعالی

تلوه قظن و ما اع الم به من علم اال اتبماصلبوه و لکن شبه لهم و ان الذین اختلفوا فیه لفی شک منه ما له

 بل رفعه اهلل الیه و کان اهلل عزیزا حکیما .  –یقینا 

ود در مورد حیات و ممات حضرت ادریس )ع( و حضرت خضر )ع( هیچ نص صریحی در کتاب یا سنت وج

یست در نذا الزم لد دارندارد لذا علماء در این امر مختلفند . هیچ مسئله اعتقادی یا عملی به این امر تعلق ن

 این امر به بحث و مجادله پرداخت . 

 

آیا خضر )ع( زنده است یا خیر ؟ در قرآن و سنت متعلق به آن  ، امر صریحی مذکور نیست . هر دو جانب از "

بعضی از آثار و روایات معلوم می گردد لذا علماء در این باره مختلف اند .... با مرگ و حیات حضرت خضر )ع( 

  3 .  "سئله اعتقادی یا عملی به ما تعلق نمی گیرد . الزم نیست در این امر به بحث و غور نشستهیچ م

 ق. مفقود24/08/1431ش.= 14/05/1389حوزه علمیه باغلق – 44قرار 

                                              

 
 20ص2شرح الوقایة ج 1
                                           92ص3رد المحتار ج 2
   423ص8معارف القرآن لمحمد شفعیع العثمانی  ج 3
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ند رورة ماند الضزوجه مفقود در فقه حنفی تا رسیدن مفقود به سن نود سالگی نمی تواند ازدواج کنداما عن

سال و  چهار نگ تحمیلی عراق میتواند از مذهب مالکی و شافعی تقلید نموده بعد از تربصزوجه مفقود ج

 اتمام عدة ازدواج نماید .

م مدة یحک تمضی ذهب اصحابنا )رح( من ان زوجة المفقود التنکح غیره حتی یاتیها خبر طالقه او موته او"

 تی هی منکاح الفالیکفی فی فسخ رابطة النبموته بانقضائها هو االقیس  فان موته قبل مضی المدة محتمل 

اخرجه عبد  الق .آکد الروابط . و یوافقه قول علی )رض( : هی امراة ابتلیت فلتصبر حتی یاتیها موت او ط

ریج جعن ابن  ایضا الرزاق فی مصنفه و فی روایة عنه تتربص حتی تعلم ا حی هو ام میت . و اخرج عبد الرزاق

ن زید و بو جابر  قالبة وافق علیا علی انها تنتظره ابدا و اخرج ابن ابی شیبة عن ابنقال بلغنی ان ابن مسعود 

 الشعبی و النخعی کلهم قالوا لیس لها ان تتزوج حتی یتبین موته . 

مراة ( ایما ار )رضمالک و الشافعی )رح( ذهبا الی ان زوجة المفقود تتربص اربع سنین ففی مؤطا مالک عن عم

و ذکر صاحب  .در این هو فانها تنتظر اربع سنین ثم تعتد اربعة اشهر و عشر ثم تحل فقدت زوجها فلم ت

ی شرح انی فالهدایة ان عمر )رض( رجع الی قول علی )رض( لکنه لم یثبت بسند یعتبر به بل ذکر الزرق

هم ی ترکا فصحابنالمؤطا انه روی عن علی )رض( نحو ما افتی به عمر )رض( و مما یرد فی هذا المقام علی ا

ما  صحابی فیول القهذه اآلثار و اخذهم باثر ابن مسعود )رض( و بالقیاس انه قد تقرر فی مدارک اصولهم ان 

 اس فیکونالقی الیعقل بالرای فی حکم المرفوع فیقدم علی غیره و من المعلوم ان اثر عمر و غیره یخالف

 للقیاس و علی القیاس . مرفوعا حکما فالبد ان یاخذ به و یقدم علی اآلثار الموافقة 

و بعد اللتیا و التی نقول قد صرح جمع من اصجابنا کصاحب جامع الرموز و صاحب الدر المنتقی شرح الملتقی 

و صاحب رد المحتار و غیرهم بانه لو افتی حنفی فی هذه المسالة بقول مالک عند الضرورة الباس به و علی 

منی انه قوی من حیث الدلیل و مع قطع النظر عنه تقلید  هذا عملی حیث افتیت غیر مرة بقول مالک ظنا

مذهب الغیر جائز عند الضرورة اتفاقا  و لست بمتفرد فی ذلک بل وافقت فیه جمعا من الحنفیة و لقد عارضنی 

فیه جمع من افاضل عصری فدفعت شبهات بعضهم و سکت عن جواب بعضهم علما منی انهم لم یصلوا الی ما 

و فی بحار جمود التقلید و التعصب مغمورون و لئن فسح اهلل فی االجل و ساعدنی  وصلت فهم معذورون

 1 .  "توفیق ربی عز و جل الصنف فی هذا الباب رسالة جامعة تشفی العلیل و تروی الغلیل

 ق. تواشیح13/11/1431ش. =29/07/1389حوزه علمیه میرزاعلی یلقی – 45قرار 

 ع وحشت ،د ،دفها و برای رفع خستگی و ماللی ، رجز خوانی در جها سرود و آواز خواندن در اعیاد و جشن

 خواباندن کودک ، رعی احشام و ... با رعایت شروط زیر مباح است : 

 شد .*مخالف با ادب و اخالق و تعلیمات اسالم نباشد مثال در تعریف شراب و یا توصیف زن نبا

                                              

 
 393ص2ة جعمدة الرعایة فی حل شرح الوقای 1
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 *موجب تضییع اوقات واجبات نگردد . 

 ی مردان اجرا نشود . *توسط زنان برا

 *  اسراف نشود . اشتغال به آن و اکتساب از آن روا نیست . 

 * همراه با کارهای حرام مانند رقص و شرابخواری نباشد . 

 ، محترم تصوفهم* همراه با موسیقی نباشد مگر دف برای زنان در جمع خودشان در اعیاد و جشنها )نظریات 

 رزش فقهی برای مردم ندارد .(و از حیطه این بند خارج است و ا

امام محمد غزالی )رح( و برخی صوفیان غناء را مباح دانسته اند اما در مقابل ، برخی دیگر هم مانند امام 

 1 ربانی )رح(  از آن شدیدا منع کرده اند .

و  وافیض و ق* خواندن اشعار ادبا و لو با مضامین غیر اسالمی جهت آموزش فصاحت و بالغت و فنون عرو

 استشهاد با آن ابیات اشکالی ندارد اگر به قصد لهو و تشهی نباشد . 

 * حضور در مجالس غناء و تماشای آن از فیلم حکم واحد دارد .

ث رتفع بحیموت غیر الحنفیة قالوا : الغناء اما ان یکون من امراة او رجل فان کان من امراة و کان بص "  

ن ا اذا کاخصوص وکان الغناء بصوت مرتفع یسمعه االجانب فهو حرام  الیسمعه الناس فال مانع منه اما اذا

م الی و الغرا الحب مشتمال علی کالم مهیج للشهوة مثیر للفتنة کتحسین الخمور و اوصاف النساء او دعوة الی

لعمل و اعلی  غیر ذلک . اما الرجل فان کان غناؤه لدفع الوحشة عن نفسه او کان لحماس الجند او الحث

 جهاد فهو جائز . اما اذا کان الغناء مشتمالال

علی ذکر الحب و الغرام و یخشی ان تفتتن به امراة اجنبیة تسمعه فیکون فی هذه الحالة حراما کما هو حاصل 

من المطربات فی االذاعة و السینمات و دور المالهی و التمثیل و کذلک غناؤه فی حادث سرور مباح اذا کان 

یه عبارات مهیجة و لم تحصل منه فتنة و کان االجتماع غیر محذور التختلط فیه النساء بغیر آلة و لم تکن ف

مع الرجال و کان الغناء علی غیر آلة لهو و لم یکن سببا لمحرم اما اذا لم یستوف هذه الشروط فغناؤه حرام 

 2 . "کما هو الحال فی االغانی التی یذیعها المطربون و المغنون

تی علی معینة الاة اللتغنی المحرم ما کان مشتمال علی الفاظ التحل کوصف الغلمان و المرالحنفیة قالوا : ا"

هجاء . متکلم الرض القید الحیاة و وصف الخمر المهیج لها و وصف الحانات و هجاء المسلم او الذمی اذا کان غ

علی  ذا اشتملاکذا  بحرام واما اذا کان غرضه االستشهاد  او معرفة ما فیه من الفصاحة و البالغة فانه لیس 

و نحو  لسحاباوصف الزهریات المتضمنة وصف الریاحین و االزهار او اشتمل علی وصف المیاه و الجبال و 

 ذلک فانه ال وجه لمنعه ، انتهی من شهادات فتح القدیر .

                                              

 
 266مکتوبات امام ربانی )رح( مکتوب  1
 48ص5الفقه علی المذاهب االربعة ج 2
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ی النوع فما نقل عن ابی حنیفة )رح( من انه کان یکره الغناء و یجعل سماعه من الذنوب فهو محمول عل

المحرم منه و یکره تحریما عند الحنفیة ضرب االوتار من الطنبور و الرباب و القانون و المزمار و البوق و نحو 

 1 .  "ذلک

تمل علی و یجوز حمله علی الشعر المباح المشو ما نقل انه )ص( سمع الشعر لم یدل علی اباحة الغناء"

 م یصح فان کان السماع سماع القرآن والحکمة و الوعظ و حدیث تواجده علیه السالم ل

 2 الموعظة یجوز و ان کان سماع غناء فهو حرام باجماع العلماء 

 3 .  "ان المالهی کلها حرام حتی التغنی بضرب القضیب"

و صبر ابی حنیفة )رح( علی سماع الغناء فی الولیمة محمول علی وقت لم یصر فیه مقتدی به علی االطالق و "

 4 .  "و دلت المسئلة علی ان مجرد الغناء معصیة لو صار لما صبر

اختلفوا فی التغنی المجرد قال بعضهم انه حرام مطلقا و االستماع الیه معصیة و هو اختیار شیخ االسالم و لو "

سمع بغتة فال اثم علیه و منهم من قال ال باس بان یتغنی لیستفید به نظم القوافی و الفصاحة و منهم من قال 

غنی لدفع الوحشة اذا کان وحده و ال یکون علی سبیل اللهو و الیه مال شمس االئمة السرخسی . و لو یجوز الت

کان فی الشعر حکم او عبر او فقه الیکره کذا فی التبیین . و انشاد ما هو مباح من االشعار الباس به و اذا کان 

نوازل قرائة شعر االدیب اذا کان فیه ذکر فی الشعر صفة المراة ان کانت امراة بعینها و هی حیة یکره وفی ال

 5  "الفسق والخمروالغالم یکره

 اصل در هر چیز مباح بودن است .

ت . باقی اس بودن بنابر این تا زمانیکه بر تحریم چیزی نص یا اجماعی وجود ندارد ، در اصل خود بر مباح 

 دِیثِحَالْ هْوَلَ یَشْتَرِیَ مَنْ الْنَاسِ وَمِنَ} :لىتعا قوله فی مکیة وهى لقمان سورة فی مفصالً فیه الکالم نزل وقد"

 0 الغناء الحدیث لهو باسع وابن عمر وابن مسعود ابن قال 0 اآلیة{  عِلْمٍ بِغَیْرِ اهلل سَبِیلِ عَنْ لِیُضِلَ

  " تحریمه فی ماقیل أعلى هذا ":  الصحابة وأقوال التحریم حکى بعدما القرطبی قال

 أَفَمِنْ}  : تعالى هقول فی مکیة وهى النجم سورة فی کما للنفس تطیرا المکی العصر فی اءالغن على اهلل وشدد

 0{  اعْبُدُوهُو هلل جُدُوافَاسْ سَامِدُونَ وأَنْتُمْ تَبْکُونَ وال وَتَضْحَکُونَ تَعْجَبُونَ حَدِیثِلا هَذَا

 0" رحیم لغة على الغناء والسمود ، " مغنون أى سامدون ":  عباس ابن قال

 " اهلل کالم یسمعوا کیال تغنوا القرآن علیهم نزل إذ المشرکون کان ":  عکرمة قال

                                              

 
 47ص2الفقه علی المذاهب االربعة ج  1
 222ص5و  رد المحتار ج  342ص5لفقه الحنفی فی ثوبه الجدید جا 2
 453ص  4لهدایه ج ا 3
 308ص4بدائع الصنائع ج  4
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 ق. تسهیل در مرگ13/11/1431ش. =29/07/1389حوزه علمیه میرزاعلی یلقی – 46قرار 

ر ، که بیما موت الرحمة یعنی مرگ بیماری را آسان نمودن به جهت دلسوزی و برای کم کردن رنج و عذاب

 ونه است : تاثیر گذاری یا فعالی و تاثیر پذیری یا انفعالی . به دو گ

آسان نمودن مرگ بیمار از طریق فعالی به این صورت است که پزشک اقدامات موثر خود را برای پایان دادن 

به زندگی بیمار به کار می گیرد . مثال بیمار ، مبتال به سرطان است و از درد شدید و حالت اغماء رنج می برد 

. پزشک هم معتقد است این بیمار در هر شرایطی به طور قطع خواهد مرد ، در این صورت پزشک ماده ای از 

داروهای کشنده که شخص را نابود می کند از درد و رنج رهایی می بخشد ، به او می خوراند . شرعا این عمل 

رتیب قتل محسوب می گردد جایز نیست . در حقیقت خوردن آن دارو سبب مرگ بیمار می شود و به هر ت

خواه با خوراندن یک ماده سمی سریع التاثیر باشد یا با شوک الکتریکی یا هر وسیله برنده و تیز دیگر ، 

همگی اسباب و ادوات قتل محسوب می شوند و از نظر شرعی نه تنها حرام بلکه از گناهان کبیره به حساب 

و رنج او توجیهی برای جواز قتل نیست . زیرا هیچگاه  می آید . دلسوزی به حال بیمار و در پی رفع درد

پزشک از خالق بیمار مهربانتر نیست . بنابر این باید سرانجام کار را به خالق و پروردگار مطلق که زندگی و 

 حیات  در دست اوست سپرد و تنها خداوند است که حیات را با اجلی معین می گیرد . 

به این صورت است که فعال عملی برای پایان دادن زندگی او انجام  نفعالیآسان نمودن مرگ بیمار از طریق ا

نمیگیرد بلکه بیمار بدون هیچ گونه معالجه ای تا زمان مرگ به حال خود رها می شود . مثال بیماری که 

است و  مبتال به سرطان شده یا در اثر مننژیت ، سکته ، التهاب و مانند اینها به حالت بیهوشی و کما فرو رفته

امیدی به درمان او نیست و ثابت شده که بیماری او عالج ناپذیر است و منجر به مرگ میشود ، ممکن است 

عدم مداوای بیمار سبب مرگ زودرس او شود . از نظر جمهور فقها و پیشوایان مذاهب ، معالجه و مداوای 

 رات زیر را تصویب کردند: بیماران واجب نیست بلکه چنین عملی مباح است . لذا فقهای محفل قرا

  . با روش فعالی و مباشرت تسهیل در مرگ یا موت الرحمة ، حرام و قتل است 

 . خودداری پزشک از ادامه درمان مریض قطع امید شده قتل نیست 

 ق. سقط جنین13/11/1431ش. =29/07/1389حوزه علمیه میرزاعلی یلقی   -47قرار 

ود عذر شرعی جایز است . فساد زمان ، ضرر حمل به مادر و توافق اسقاط جنین قبل از چهار ماهگی با وج

والدین عذر شرعی است . نامشروع بودن و بیمار بودن جنین عذر شرعی نیست . اگر والدین از تربیت صحیح 

 فرزندشان در آینده بیم داشته باشند می توانند قبل از چهار ماهگی جنین را سقط کنند . 

 للمراة ان تعالج السقاط الولد ؟ االستفسار : هل یجوز "

االستبشار: قیل یمنع االسقاط مطلقا و قیل یمنعه اذا کان مستبین الخلقة و قد افتوا فی زماننا بجوازه . فی 

القنیة عن عین االئمة الکربابیسی : الیجوز اسقاط الولد قبل ان یصور فی الحرة قوال واحدا و االصح فی االمة 
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السقاط استحاضة . انتهی . و فی خزانة الروایات عن السراجیة : امراة عالجت فی اسقاط هو المنع و الدم بعد ا

ولدها التاثم ما لم یتبین من خلقه و ذلک ال یکون اال بماة و عشرین یوما . انتهی . و فی فتاوی عالمگیر ناقال 

ذا فی خزانة الروایات عن عن جواهر االخالطی : افتوا فی زماننا بجوازه و ان کان مستبین الخلقة . و هک

     1. "متفرقات دستور القضاة عن فتاوی الواقعات

العالج السقاط الولد اذا استبان خلقه کالشعر و الظفر و نحوهما الیجوز و ان کان غیر مستبین الخلق یجوز و "

 2 .  "اما فی زماننا یجوز علی کل حال و علیه الفتوی کذا فی جواهر االخالطی

ضربت بطن نفسها او شربت دواء لتطرح الولد متعمدة اوعالجت فرجها حتی سقط الولد ضمن  والمراة اذا"

 3ئ کذا فی الکافی عاقلتها الغرة ان فعلت بغیر اذن الزوج وان فعلت باذنه الیجب ش

 

  29/02/1432ش. =14/11/1389حوزه علمیه آقدگش  – 48قرار 

ل این کم تناولغة القدیم ، میگو نوعی ماهی است و حبنا به عرف قدیم عرب و تعریف اهل ال :حكم میگو 

و را ن میگحیوان از مسائل مجتهد فیها ست. و نزد ائمه ثالثة هم جواز دارد لذا محفل فقهی ، خورد

قوا از رعایت ت ت جهتجایزمیداند . اما چون جانور شناسان جدید میگو را از انواع ماهی نمی دانند ، بهتر اس

  .  خوردن آن پرهیز شود

حیاة الحیوان :  و کذلک قال الدمیری فی 1/146واربیان ضرب من السمک و اقره فی القاموس و تاج العروس :

1/473." 

ب ثل صاحمو افتی غیر واحد فی الحنفیة بجوازه بناء علی ذلک  "الروبیان هو سمک صغیر جدا احمر  

م یثبت بلیل ان ل: 4/103امداد الفتاوی  الفتاوی الحمادیة ، و قال شیخ مشایخنا التهانوی رحمه اهلل فی

ن ة الحیوان حیاللسمک خواص الزمة تنتفی السمکیة بانتفائها فالمدار علی قول العدول المبصرین ... و ا

 آلن بانهاالی  للدمیری الذی یبحث عن ماهیات الحیوان یصرح بان الروبیان هو سمک صغیر احمر فانی مطئن

 امرا . سمک و لعل اهلل یحدث بعد ذلک 

  .لسمک و لکن خبرا علم الحیوان الیوم الیعتبرونه سمکا و یذکرونه انه من اسرة السرطان دون ا

فلو اخذنا بقول خبراء علم الحیوان فانه لیس سمکا فالیجوز علی اصل الحنفیة . و لکن السوال هنا : هل "

ف المتفاهم بین الناس ؟ و ال شک ان المعتبر فی هذا الباب التدقیق العلمی فی کونه سمکا ؟ او یعتبر العر

عند اختالف العرف یعتبر عرف اهل العرب الن استثناء السمک من میتات البحر انما وقع باللغة العربیة و قد 

                                              

 
                                         418فتاوی لکنوی ص 1

 356ص5العالمگیریة ج 2

 و  الهدایة و ...  . 413ص6و بدائع ج 377ص5و رد المحتار ج 446ص3و البزازیة ج 35ص3العالمگیریة ج 3
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اسلفنا ان اهل اللغة امثال ابن درید و الفیروز آبادی و الزبیدی و الدمیری کلهم ذکروا انه سمک ، فمن اخذ 

الحیوان قال بمنع اکله عند الحنفیة . و من اخذ بعرف اهل العرب قال بجوازه . و  بحقیقة االربیان حسب علم

ربما یرجح هذا القول بان المعهود من الشریعة فی امثال هذه المسائل الرجوع الی العرف المتفاهم بین الناس 

، و السیما فی حالة کون دون التدقیق فی االبحاث النظریة ، فالینبغی التشدید فی مسالة االربیان عند االفتاء 

المسئلة مجتهدا فیها فی اصلها ، و الشک انه حالل عند االئمة الثالثة ، و ان اختالف الفقهاء یورث التخفیف 

 1 .  "کما تقرر فی محله ، غیر ان االجتناب عن اکله احوط و اولی و احری . و اهلل سبحانه و تعالی اعلم

 

مسئله قسم در بکارگیری برخی برنامه های 29/02/1432ش.=14/11/1389قدگش آحوزه علمیه  -49قرار 

 کامپیوتری

پی یری از کجلوگ برخی تولیدیها ، نرم افزارهائی طراحی و تولید می کنند که برای فروش نسخه های اصلی و

ة اصلیة سخنیم انها ی العظاقسم باهلل العلآنها ، در شروع نصب و اجرای برنامه ها عباراتی اینچنین نوشته اند : 

کن رنامه ممبه ب که فقط با فشار دادن دکمه ای که این جمله بر روی آن نوشته شده است ، ورود لصاحبها .

 میشود .  حال ، آیا فشار دادن این دکمه حکم قسم را دارد ؟  

ا عدم ی. جواز  میشودناز آنجا که قسم از متعلقات بالنطق است لذا چنانچه الفاظ قسم را بر زبان نیاورد قسم 

ه جلسه بیشتر جواز کپی کردن بدون اذن از نسخه اصلی هر کتاب یا نرم افزاری ، جهت مطالعه و تحقیق ب

 بعدی موکول شد . 

 2 ."و رکن الیمین باهلل ذکر اسم اهلل تعالی مقرونا بالجزاء"

 3.  "االیمان مبنیة علی االلفاظ"

سوگند شرعی  ،قسم  لفظ نشود تنها با فشار دادن دکمهبنابر این سوگندهای موجود در اول نرم افزارها اگر ت

 محسوب نمی شود . 

ض حتی بغر امجهاالسوال: ان بعض الشرکات المنتجة لهذه البرامج االسالمیة تضع تحذیرات عدیدة لنسخ بر"

ن مستخدم الی الاالنتفاع الشخصی، فتضع قسما علی االسطوانة عند تنصیبها علی جهاز الکمبیوتر و تفرض ع

  یکتب هذا القسم بیده او ان یضغط علی ایقونة مکتوب بها هذا القسم...

                                              

 
   514ص3تکملة فتح الملهم  ج 1

 المحیط البرهانی                                               2

 و کذا فی سائر کتب الحنفیة 72ص3حتار جردالم 3
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الجواب : انما یقع االنسان تحت طائلة القسم عند النطق به ، اما مجرد کتابته فلیس قسما و الیدخل الکاتب له 

مالم تحت طائلته ، و الشان فیه کمن کتب صیغة طالق من زوجته دون ان ینطق به فان ذلک الیکون طالقا 

 1 .  "یکن الکاتب عاجزا عن النطق . و اهلل اعلم

 

 ةمحاذاة المراة للرجال فی الصال 29/02/1432ش. =1389./14/11حوزه علمیه آقدگش  – 50قرار 

عی شود سند . طبق نصوص صریح احناف محاذاة المراة للرجال در نماز مشترک ، نماز مردان را فاسد می ک

 .  که این محاذاة اتفاق نیافتد 

و صرح الحنفیة بان محاذاة المراة للرجال تفسد صالتهم . یقول الزیلعی الحنفی : فان حاذته امراة مشتهاة فی "

مشترکة بینهما تحریمة و اداء فی مکان واحد بال حائل و نوی  –و هی التی لها رکوع و سجود  –صالة مطلقة 

یث : اخروهن من حیث اخرهن اهلل . و هو االمام امامتها وقت الشروع بطلت صالته دون صالتها ، لحد

المخاطب به دونها . فیکون هو الترک لفرض القیام فتفسد صالته دون صالتها . و جمهور الفقهاء :)المالکیة و 

  2.  "الشافعیة و الحنابلة ( یقولون : ان محاذاة المراة للرجال التفسد الصالة و لکنها تکرة

 ایام الحج علی مذهب ابی حنیفة )رح( ؟ فما العالج فی الحرم المحترم فی 

ان ما ذکره السائل منصوص علیه فی کتب االحناف و الیفرقون فیه بین الصالة فی الحرم و الصالة فی غیره و 

 3قد دل علی ذلک صریح قولهم . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 
 محمد سعید رمضان البوطی 1

 21ص7الموسوعة الکویتیة ج 2

 .452ص1انظر المبسوط لمحمد بن الحسن الشیبانی ج 3
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 15/2/1390بیست و هفتمین نشست  محفل فقهی در شهر فراغی  

مش معین به باشد حکخانواده داماد به عروس داده می شود اگر با الفاظ ه طرفکه از  ی زیور آالت : 51قرار 

 ورف شوهر طه از است ، اما اگر صراحتا هبه نباشد آنچه که از طرف پدر داده می شود مال دختر است و آنچ

 .  استعتبر طقه میا خانواده او داده می شود نیت دهنده معتبر است و اگر نیتی نداشته باشد عرف همان من

جایز است ، لذا سائرین بدون اجازه صاحب حق ، نمی تواند با محفوظ داشتن حق چاپ و تکثیر :  52قرار 

( او تجارت کنند و یا مانع تجارت او باشند اما جهت استفاده شخصی مجازند از cdچاپ کتاب و یا سی دی )

 ترس نباشد .روی آن کپی کنند خصوصا هنگامی که اصل نسخه گران باشد و یا در دس

 پولی که بانک به عنوان کار مزد می گیرند جایز نمی باشد .  53قرار 

 6/5/1390در یک سعود محفل فقهی  بیست و هفتمین نشست 

 انسان :   تتمه تلقیح مصنوعی: در  54قرار 

 تلقیح ) ادخال ( نطفه شوهر به رحم همسرش بعد از موت شوهر جایز نیست . 

: الزم است در پرداخت دیون ، زمان سر رسید رعایت شود تا بر اثر تورم ، بر دیون تاثیر تورم :  55قرار 

ضرری به طلبکار نرسد و در صورت عدم پرداخت به موقع ، بهتر است با هممصالحه شود ) با جنسی بغیر از 

 پول (.

 جایز است .معامله نیسه نقره و طال با پول رایج کشور :  56قررار 

بادله پول یک کشور با پول کشور دیگر بدلیل اختالف جنس جایز است اما در حق پول نسیه و تفاضل در م

 یک کشور جایز نیست . 

 21/7/1390تاریخ :   مدرسه دینی مصلحی آق قالمنعقد در   محفل فقهی علمای احناف ترکمن صحراء 

 سه آینده موکول شد.این مسئله برای تحقیق بیشتر به جل در مسئله آرد کردن امانی گندم: -57 قرار 

که مثال با دوربین مدار بسته گرفته می شود، به تنهایی  فیلمی در مسئله حجیت فیلم و عکس: - 58قرار

صالحیت حجیت و استدالل ندارد بلکه می تواند در غیر حدود سرنخ و وسیله اعتراف و اقرار گرفتن از متهم 

 باشد.

گرفتن اجرت معلوم در قبال خدماتی که متحمل  ارت خوان:در مسئله اجرت گرفتن از دستگاه ک - 59قرار  

 هزینه های برق و تلفن و غیره است، بالمانع است.

  13/11/1390بیست ونهمین محفل فقهی علمای ترکمن صحرا زمان : 

 موضوع : اختالف المطالع مکان : گنبد مدرسه حنفیه
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نه تنها در منطقه ما ، بلکه در تمام جهان اسالم در مسئله اعتبار یا عدم اعتبار اختالف المطالع ،  –  60قرار

و هست . و این مسئله اجتهادی است که هر دو نظریه ، از مجتهدین بزگوار نقل شده است   گذشته و حال بوده

.لذا محفل فقهی تا زمان بررسی بیشتر و صدور حکم قطعی از مردم مسلمان و فهیم می خواهد به حکم مقتدا و 

نطقه خود عمل کنند . لذا تقوای کامل و احترام متقابل داشته ، از اهانت و مالمت جانب دیگر روحانی بزرگ م

جداً بپرهیزند . و با دامن زدن به این اختالف نظری ، باعث شعله ورشدن آن نشوند. اتفاقهم حجة قاطعة و 

 اختالفهم رحمة واسعة.

 

 شهرفراغی -مکان: کالله 7/2/1391زمان:  صحرا ترکمن احناف علمای فقهی محفل مین سی

 : 61قرار

 چیست؟ باشد،تکلیف جدایی خواستار همسر اگر زندگی، ازتدبیر شدن عاجز و شوهر عقل اختالل  وضوعدر م

 کهماندن طوری به برسد نهایت حد به زوج جنون اگر ندارد.ولی نکاح فسخ مطالبه حق زوجه شیخین، نظر طبق

تو می  اهلل محمدرحمه امام نظر با شرایط رعایت با ضرورت درصورت د،باش داشته جانی خطر زوجه برای او با

 دهد و قاضی می تواند نکاح را فسخ نماید. طالق دادخواست اند

 باشد حکم چاه دارد یا نه؟ 100 ×10در موضوع آب انباری که مساحتش کمتر از  -62 قرار 

 خیر ، حکم چاه را پیدا نمی کند و حکم حوض صغیر را دارد.

 از کدام نوع حدیث است و چه محتوایی دارد؟« اختالف امتی رحمة»حدیث:  -63ار قر

اگر چه در سند این حدیث شریف از طرف محدثین ،کالم شده است ولی از نظر معنا و مفهوم و محتوی صحیح 

حمد است، البته منظور از اختالف، اختالف صحابه و مجتهدین در فروع است نه در اصول. و مجتهدینی چون م

بن قاسم و عمر بن عبدالعزیز و یحیی بن سعید نیز که خیرالقرون اند، صحت این حدیث شریف را تایید کرده 

 اند.

  2/6/1391جرگالن تاریخ :  -مدرسه دینی امانلی  در سی و یکمین جلسه محفل فقهی 

 اس ام اس وایمیل حکم کتابت را دارد.  -درباره کتابت :  -64قرار 
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و اس ام اس طالق بدون نیت واقع میگردد اگر خطوط خوانا باشد ونوشته اش مرسومه باشد  الف : با ایمیل

واثبات فرستادنش محقق گردد و در غیر مرسومه اگر نیت داشته باشد طالق واقع میگردد بشرط اینکه خط 

 خوانا باشد و اثبات فرستادنش با طرق اثبات شرعی محقق گردد 

مانند شهود در نکاح تقابض بدلین در صرف و قبض راس مال در سلم و غیره ب: در دیگر عقود شرایط عقود 

 .  رعایت گردد

الف : دست زدن به موبایلی که قرآن کریم به صفحه آن ظاهر باشد بدون وضو و  درباره مس قرآن : -65قرار 

  .یا در حال جنابت احتیاطا لمس نشود

  .بایل؛ دست زدن به آن در هر شرایط جایز استب: در حال خاموش بودن برنامه ی قرآن کریم در مو

ج: رم و سی دی هایی که در آن قرآن کریم به طور نرم افزاری ویا صوتی وجود داشته باشد انداختن آن به 

 .اماکن ناپاک و مستهجن از لحاظ تقوا پرهیز شود گر چه از لحاظ فتوا نمی توان حکم حرمت را داد

 .نوان زنگ موبایل ناجایز است پ: گذاشتن اذان و قرآن کریم بع

   
 2/9/1391روستای چن سولی تاریخ: –مدرسه علوم دینی احمدیه ،سی ودومین محفل فقهی احناف 

برای کسی که مریض و تنگی نفس دارد اگر نیاز داشته   درباره استفاده اسپری:استفاده از اسپری - 66قرار  

ری هم تشکیل یافته از دوا و آب و اکسیژن است لذا اکثر باشد خود روز حتما از اسپری استفاده کند و اسپ

 نظرها به این شد که در صورت استفاده اسپری روزه باطل میشود واینچنین اشخاص باید فدیه دهد 

درباره استفاده قرص در حیض:اما در مورد استفاده آمپول وطوالنی کردن زمان پاکی از حیض که در  -67قرار 

روزه اش را در زمان با فضیلت رمضان بگیرد و یا جهت انجام مناسک حج مشکلی  ماه رمضان برای اینکه

 ندارد 

درباره افق:در مورد طلوع فجر و غروب شفق ابیض بین علما اختالف وجود دارد که زیر افق آن  - 68قرار  

یر افق میباشد درجه ز 18درجه ؛آنچه با مشاهدات طوالنی و نظر علما محفل فقهی تایید  18درجه است یا  15

درجه است. وقرار شد هیاتی تشکیل وبا مشاهدات خود آن  18مبنای اوقات شرعی ژئوفیزیک دانشگاه تهران 

 را دوباره بررسی نمایند. 

 درباره ترجمه خطبه: خواندن خطبه جمعه به زبان عربی سنت است - 69قرار 
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در محل مدرسه علوم دینی ربانیه  2/3/1392سی و سومین  محفل فقهی علماء احناف ترکمن صحراء در مورخه 

 چنارلی ، 

: با عنوان ) ) ارزیابی عمل کرد هشت ساله  محفل فقهی علماء ترکمن صحراء ((  با حضور اکثریت  70قرار 

 اعضاء برگزار گردید ، که مصوبات این محفل به قرار ذیل است .

ان ، شهرستان مراوه تپه ، در محل مرکز اصلی و دفتر ارتباطات محفل فقهی احناف در استان گلست -1

 مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی قرار دارد.

مجمع عادی محفل فقهی سالی     تشکیل شده و جهت تصویب هر موضوعی نیز رای موافق با اکثریت  -2

اعضاء ضرورت دارد ، و مجمع فوق العاده محفل فقهی ممکن است در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره 

 .تشکیل شود 

موضوع هر جلسه در مجمع عمومی با حضور شورای فقهی و سایر صاحب نظران فقهی طرح شده ،  -3

  مورد بررسی دقیق و تبادل نظر قرار می گیرد و با رای أکثریت شورای فقهی رد یا تصویب می شود .

د اونق     اعضای شورای فقهی متشکل از : اعضای اصلی شورای افتاء :     استاد الحاج قربان محمد آخون -4

،  استاد الحاج رجب محمد آخوند حنفی ، استاد الحاج الیاس آخوند قرنجیک ،  استاد الحاج 

عبدالرحمن آخوند تنگلی     ،استاد الحاج عبدالجبار آخوند نیک نهاد  ،   استاد  دوست محمد آخوند 

 د کمالیمیرحسن زاده  ، استاد الحاج محمد آخوند آمانی   ،  استاد الحاج گلدی آخون

اساتید جایگزین شده :    استاد الحاج  مولوی محمد حسین  گرگیج  ،  استاد الحاج خدای وردی قاری 

 دردی پور ، استاد الحاج آیت محمد آخوند داودی

دعوت برای محفل اعم از عادی و فوق العاده کتبی بوده و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل آن به اطالع  -5

 می رسد.

 ری جلسات آینده .کیفیت برگزا -6

 زمان جلسات محفل فقهی. -7

 مکان جلسات محفل فقهی. -8

 نحوه دعوت به جلسات محفل فقهی و حضور شرکت گنندگان. -9

 فعال کردن دبیر خانه و تعیین اعضای دبیر خانه .  -10

 نحوه ارسال مقاالت  و بررسی مقاالت و چکیده مقاالت به اعضای اصلی هیئت افتاء قبل از محفل. -11

 امکانات و وسایل  ارتباطات جدید مثل ایجاد سایت رسمی .استفاده از  -12

 تجمیع قرارات محفل و بایگانی آن در سایت و دبیرخانه . -13

 افتتاح حساب بانکی برای دبیر خانه . -14

 تعیین موضوع آینده . -15
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در محل مدرسه علوم دینی  12/10/1392سی و چهارمین محفل فقهی علماء احناف ترکمن صحراء در مورخه 

 چنارلی ،  ربانیه

ر کتب فقهی احناف نص صریحی نسبت به تداخل و عدم تداخل کفارة قتل خطأ وجود ندارد ؛ اکثر د: 71 قرار 

 رأی اعضاء محفل فقهی بنا به اسقاط ذمة و احتیاط بر تعدد کفارة می باشد.

مقتول یک کفارة   می تواند برای هر  لذا فرد مرتکب قتل خطا در صورت تعدد مقتولین در حوادث تا جایی که 

 ماه روزه متوالی بگیرد و درصورت عاجز ماندن توبه و استغفار نماید. 2

کلمه دار محدوده ای است که شخص به صورت عملی برای مصالح زندگی همچون توالت ؛ :  72قرار 

ود ؛ البته پارکینگ  و غیره استفاده می کند لذا مقدار زائد بر آن زراعت می کند دار نیست و عشر واجب می ش

 محدوده دار را بستان گردانده و به صورت استغالل  استفاده شود عشر واجب می گردد.

 پیش فروش ساختمان اگر بدون تعیین محل باشد چونکه به منازعه کشیده می شود جائز نمی باشد .: 73قرار  

جلسه آینده موکول  موضوع ملک خبیث به علت کثرت مسائل آن ؛ جهت بررسی تفصیلی مسائل به: 74قرار 

 شد. 

در محل مدرسه علوم دینی  1/3/1393سی و  پنجمین  محفل فقهی علماء احناف ترکمن صحراء در مورخه 

 ربانیه چنارلی .

کسی وام ربوی گرفته ، ساختمانی بخرد یا بنا کند شخص مذکور کار حرامی انجام داده و فورا   اگر   : 75قرار 

 شومیت در ساختمان مذکور تا زمان استفاده از ساختمان باید استغفار کند . باید توبه کند و به علت ثبوت

خرید و فروش و استفاده انواع مواد مخدر و مسکرات حرام است و احکام بیع صحیح بر آن مترتب    : 76قرار 

 نمی شود و باید معامله را فسخ و توبه کند .

موقعیت و مصالح ساختمانی و اوصاف آن طوری که به  پیش فروش ساختمان با تعیین محل و بیان  : 77قرار 

منازعه کشیده نشود بنا به فتوی صاحبین که با وجود ذکر مهلت استصناع می دانند و خصوصا که مهلت علی 

وجه االستعجال ذکر می شود جایز است و شروط زائده همچون جریمه دیر کرد از جانبین طرفین معامله گذاشته 

د اقساط خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و نگذارند جریمه دیر کرد اخذ شود و در می شود و عملی نکنن

 صورت تاخیر در تحویل ساختمان نیز خریداران جریمه دیر کرد اخذ نکنند معامله صحیح است.

در محل مدرسه علوم دینی  9/11/1393محفل فقهی علماء احناف ترکمن صحراء در مورخه ششمین سی و 

 نارلی ، ربانیه چ
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:   بنا بر حدیث مذکور تیسیردر فتوی زمانی که مخالف با نص و أقوال مجتهدین نباشد جایز ، بلکه 78قرار 

مطلوب است ولی با مطرح کردن تیسیر، تساهل در فتوی جایز نیست به طوری که مخالف نظریات فقهاء فتوی 

 ن المذاهب شود.داده شود و منجر به أخذ أقوال شاذة و تتبع الرخص و تلفیق بی

: گرفتن افت قیمت در تصادفات عالوه بر خسارت بدنه خودرو بنا به جزئیات بیان شده جائز است ،چون 79قرار 

 افت قیمت در نزد تجار عیب محسوب می شود .

:  شکار کردن خارج از محدوده کشور و داخل آن  بنا به تعدی و نقص معاهدات بین المللی و خالف 80قرار 

 قوانین کشور  جایز نیست و البته استفاده و تناول از گوشت شکار جایز است.  مقررات و

سی و هفتمین جلسه محفل فقهی احناف ترکمن صحرا در محل مدرسه علوم دینی نور بناور در مورخه 

27/1/1394   

طر ناک بودن جانی خ  و  مانند کوهستانی بودن راه اگر راننده به جهت عواملی خارج از اختیار او     : 81قرار 

به ایماء بخواند الزم االعاده نیست   صورت عدم قیام و رکوع و سجود  مالی، نماز را در  توقف و چه بسا زیانهای

ایماء بخواند   بدون عذر موجه توقف نکند، و با  چون در این صورت عذر من جهت اهلل است ، ولی اگر راننده

 است.  از جهت العبادالزم االعاده است چون در این صورت عذر 

اگر مسافر در مسیر باشد و عجله   نمازهای پنچگانه در سفر ، مختار این است که  سنت های   در مورد :  82قرار 

چون نمازهای سنت مکمل فرائض بوده و مسافر   بخواند   سنت ها را  و مشتقی نداشته باشد افضل این است که

چون  باشد می تواند ترک نماید مگر سنت نماز صبح ،   خوف   و یا  لهنیز به تکمیل آن احتیاج دارد و اگر عج

 عذر محسوب می شود ، و وقتی به مقصدش رسید و ساکن شد سنتها را بخواند و این قول مختار می باشد .

بین الصالتین در نزد احناف جمع بین الصالتین جائز نمی باشد مگر با رعایت شرایط  در مورد جمع  : 83قرار 

ود در عرفه بین نمازهای ظهر و عصر و در مزدلفه بین نمازهای مغرب و عشاء جمع کرده شود و همچنین جمع خ

آخر وقت و نماز عصر در اول وقت( جائز می باشد . و منظور از احادیثی که دال   صور ی )خواندن نماز ظهر در

 بر جمع بین صالتین است همان جمع صوری است.

یی برای رفع عیوب ظاهری که مادر زادی یا در اثر مریضی یا عوامل خارجی همچون جراحی زیبا :  84قرار 

تصادفات و سوختگی می باشد بنا به حدیث عرفجه جائز می باشد و اگر جراحی صرفا برای زیبایی باشد بخاطر 

بنابه  تغییر در خلقت الهی و فریب و نیرنگ و صرف هزینه های مالی هنگفت و تضییع وقت و عوارض جسمانی

اظهار اطبا و متخصصان علمای معاصر این نوع جراحی )زیبایی اندام(را نا جائز می دانند همچنین جراحی بینی و 

 برای زنان حرام و ناجائز است.  مو  گوش و برداشتن ابرو برای زنان و مردان واصالح وکوتاه
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در محل مدرسه علوم دینی  13/8/1394- 14محفل فقهی علماء احناف ترکمن صحراء در مورخه هشتمین  سی 

  ربانیه چنارلی 

: اگر مویی که کاشته می شود موی خود آن شخص باشد و نیت ازاله ی عیب داشته باشد کاشت مو جائز 85قرار 

 است ، ولی اگر نیت تزویر و فریب دادن دیگران را داشته باشد جائز نیست و غسل او نیز جائز است. 

مویی شخص دیگری باشد ، به دلیل انتفاع از اجزاء آدمی در شریعت جائز نیست ، اگر مویی که کاشته می شود 

 و چون ماده ای که در کاشتن مو مانع وصول آب به پوست می شود غسل آن شخص جائز نمی باشد .

 : قیچی زدن در عقد نکاح عرف قومی شناخته شد  و در کتب فقهی این مسأله به  تصریح نیامده است .86قرار  

 ا اعتقاد به اینکه عمل قیچی زدن جادو رات باطل می کند و یا گره را می برد سند شرعی ندارد.ام

: باور  و اعتقاد به سعد و نحس و تاثیر ستارگان در کارها جائز نیست، اما تفاؤل و فال نیک زدن اشکال  87قرار 

 ندارد .

ح مردگان اتفاق نظر دارند که صحیح و جائز : علماء عظام در رسیدن ثواب خیرات و حسنات به اروا  88قرار 

 است .

: رفتن دوباره به مجلس عزاء و تکرار تعزیه اگر باعث تجدید حزن و افزودن غم و اندوه خانواده میت  89قرار 

باشد جائز نیست ، اما اگر باعث تخفیف حزن و کم کردن غم و اندوه خانواده میت باشد تکرار تعزیه اشکال 

 ندارد.

:  دادن صدقات اگر از مال ورثه صغیر و شخص غائب و شخص محجور باشد و یا شخصی از   وارثین 90قرار 

اگر بالغ باشد و از مصرف شدن سهم میراث وی نا راضی باشد حرام است ، اما اگر آن صدقه از مال میت نباشد و 

 یا از مال غیر باشد جائز است .

و ماه و غیره را واجب  بداند و تخصیص کند نا جائز است و در : اگر صدقه دادن در روز سوم و هفتم 91قرار 

 غیر این صورت جائز است و خوردنش اشکال شرعی ندارد .

:گذاشتن ریش به خاطر فوت کردن و عزا داری جائز نیست و اگر ریش بگذارد باید به او توصیه کرد که 92قرار 

تعویض لباس به خاطر عزا داری جائز نیست به جز ریش را نتراشد و سنت را رعایت کند. و ترک زینت و عدم 

 زن متوفی.

در محل مدرسه علوم دینی 22/2/1395- 23سی نهمین محفل فقهی علماء احناف ترکمن صحراء در مورخه 

 ربانیه چنارلی 
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شخصی با پول ربا منزل مسکونی و یا ابنیه اخری می سازد و بعد مدتی منزل را به شخص آخر می  :93قرار  

د و شخص آخر ملزم به پرداخت اقساط ربوی آن می باشد ، حال این معامله از نظر فقه حنفی چه حکمی فروش

اگر عاقدین )فروشنده مشتری( به هنگام معامله شرط بکنند که مشتری اقساط بدهی فروشنده را   جواب :  ؟ دارد

شامل شرطی است که خارج از مقتضای به بانک و یا غیره بپردازد این نوع معامله جایز نیست چون این معامله 

 عقد است.

در صورتی که معامله به صورت نقد و نسیه انجام شود و مشتری اقساط را به خود فروشنده پرداخت کند اشکالی 

 ندارد.

پس از انجام معامله اگر مشتری از فروشنده سفته و غیره بگیرد تا فروشنده اقساطی را که مشتری به او میدهد در 

 رر بپردازد این نوع محکم کاری جایز است .موعد مق

سال از فوت متوفی  33در دعاوی تقسیم ترکه ، اگر مدعی ارث ، دعوی خویش را پس از گذشت   :  94قرار  

در محاکم قضایی طرح نموده و سهم االرث خویش را مطالبه نماید ، دادگاهها با استناد به نظریه عالمه ابن 

ار دعوی مطروحه را غیر قابل استماع دانسته و محکوم به رد می نمایند و حتی در این عابدین در حاشیه رد المحت

مذهب   خصوص موسسه پژوهشی قضا در قم با استنادات فراوان بر این امر صحه گذاشته. )نظر علماء عظام طبق

 حنفی بر تاثیر و یا عدم تاثیر مرور زمان بر ارث(.

سال بعد از فوت 33ط نمیشود . اگر مدعی ارث دعوای خودش را تا : دراصل، حق با تقادم زمان ساق جواب

سال بدلیل احتمال تزویر و 33متوفی در محاکم قضایی بدون عذر شرعی مطرح نکند دعوای مدعی ارث بعد از 

حیله قابلیت استماع در دادگاه را ندارد. اما در صورتی که مدعی ارث دعوای ارث خود را بدلیل عذر شرعی 

ئب بودن ، صبی بودن، ویا جنون و یا اینکه مدعی علیه ظالم و یا صاحب شوکه باشد و..... مطرح نکند همچون غا

سال نیز قابلیت استماع دارد. همچنین اگر مدعی علیه، دعوی مدعی را قبول کند بازهم دعوی مدعی 33بعد از 

حیله از جانب مدعی وجود ندارد. و  ویر وقابلیت استماع در دادگاه را دارد. زیرا با اقرار مدعی علیه، احتمال تز

 این حکم در دعاوی همچنین است.

در موارد عدیده ای ، زن ها با استناد به عسر و حرج ، تقاضای طالق را در دادگاهها مطرح مینمایند و  :  95قرار  

رح میگردد از قضات نیز در غالب موارد و بدون موافقت زوج و با کوچکترین بهانه ای که از ناحیه زوجه مط

ای وارد نمیسازد حکم به طالق را قبیل ضرب و شتم جزئی و یا اعتیاد به مواد مخدر که به اساس زندگی لطمه

صادر میکنند و سردفتران طالق نیز سند طالق را به زوجه تقدیم مینمایند در صورتیکه صیغه طالق از ناحیه زوج 

مدتی و به اصطالح پس از گذشت ایام عده ، زن با مرد  جاری نشده و رضایت بر این امر ندارد ، و پس از
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دیگری ازدواج میکند و قس علی هذا..... حال آیا در فقه حنفی طالق قضایی با اوصاف فوق ، وجاهت دارد؟ 

 .تکلیف زن و مرد مطلقه و ازدواج بعدی چه میشود ؟ مسئله فوق به کرات در جامعه وجود دارد

از موارد توکیل طالق را امضاء نکرده باشند قاضی نمیتواند حکم طالق را صادر مسئله : اگر زوجین یکی  جواب

کند و اما اگر زوج یکی از موارد طالق را امضاء کند و به زن تفویض کرده باشد در این صورت زن میتواند به 

 دستور قاضی طالقش را بگیرد.

 

 

  1395هشتم و نهم دی ماه   چهلمین جلسه فقهی احناف 

نمی شود و  فقهی حق ارث با گذشت نمودن ساقط   درمسئله گذشت ازحق ارث با توجه به نصوص : 96قرار 

 .وارث می تواند با وجود گذشت زمان طویل ادعای حق نماید

اگر گذشت به معنای هبه باشد چون مشاع بوده به قول امام ابوحنیفه رحمه اهلل علیه هبه مشاع نافذ نیست و واهب 

ته اگر واهب بعد از تقسیم عملی, سهمش را به موهب له تحویل دهد هبه صحیح است و واهب حق ادعا دارد.الب

  خود چیزی از ترکه بگیرد و مابقی را گذشت حق ادعا ندارد.همچنین در صورتی که در مقابل سهم االرث 

تقسیم می کند  ترکه را عالمی که ، بعدا حق ادعا نداردتوصیه می شود  صلح کننده   نماید، دراین صورت هم

 .به گذشت بعضی از ورثه، تقسیم ترکه را به طور کامل انجام دهد  بدون توجه

 در محل مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی  2/1396/- 6-7مورخه  ، چهل و یکمین محفل فقهی  احناف 

 مسأله اول حکم قرعه کشی در تعاونی بدون ربا :: 97قرار 

گذارند که هر کدام مبلغ معینی در هر ماه به صندوق )در بین خودشان ( واریز چند نفر در بین خودشان قرار می 

کنند و بنا بر تعیین اولویت از طریق قرعه به صورت نوبتی مبلغی را دریافت کنند ، بنا به اتفاق اعضای محفل 

اعضا ضایع  فقهی چون که صورت مذکوره نوعی تعاون می باشد و تعامل نیز بر آن واقع شده و حق هیچ یک از

 نمی شود ربا و قمار محسوب نشده ، جائز می باشد .

 : بررسی ابعاد مختلف شرکت های بازار یابی شبکه ای  98قرار 
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پس از تحقیق و بررسی ابعاد مختلف شرکت های بازار یابی شبکه ای فعالیت و کسب و در آمد از آن بنا به رأی 

الف( مشروط بودن پورسانت خرید که فاسد کننده عقد :دانسته شد اکثریت اعضاء محفل بنا به دالیل ذیل نا جائز

 ج( بعلت وجود غرر در معامله  ب ( بعلت وجود شرط فاسد در بعضی از صورت ها  سمسره است.

: احکام بیمه عمر  : مبنای بیمه عمر مروجه بر معاوضه بوده و به علت اشکاالت شرعی من جمله ربا ،   99قرار 

 مار ، غیره نا جائز می باشد . غرر ، جهالت و ق

    مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی - 1396بهمن ماه  5و  4مورخه  محفل فقهی درو دومین چهلمین 

: خرید و فروش حیوانات زنده  بصورت وزنی  در مقابل پول یا جنس دیگر بنا به عرف  100قرار 

 جائز است.

، بانک در وقت اعطاء تسهیالت یا بیع اقساطی می :  گرفتن جریمه دیر کرد جائز نیست  101قرار 

تواند جهت توثیق دیون خود از متقاضی کفیل ، یا سفته بگیرد و یا او را به دادگاه معرفی نماید و 

 شخص مذکور را در لیست سیاه خود قرار دهد تا  دوباره به او تسهیالت داده نشود.

هل نماید و أخیر و تسود قدرت بر ادای دین ، تأون با وج:  در مطالبات مالی وقتی مدی  102قرار 

طلبکار با وجود حق به جانب بودن مظلوم واقع شود و مجبورا به دادگاه شکایت کند ، در این 

 صورت طلبکار می تواند علی وجه المعروف ، مخارج و هزینه های داد رسی را از بدهکار بگیرد.

 مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی- 1397ه تیر ما 7و  6مورخه محفل فقهی چهلمین و سومین 

 : مسأله خرید و فروش با سپرده گذاری  103قرار 

الف ( پیش فروش خرید خودرو، در صورتی که نوع خودرو و قیمت آن معلوم باشد جائز است و اگر  خودرو 

اضی الزم هست  بعلت بعلت تأخیر مبلغی را به متقاضی بدهد ، متقو ساز در موعد معین خودرو را تحویل ندهد ، 

 پرهیز از مشابهت به ربا آن را به مستحقی داده و  از ملکیت خود خارج کند.

 ب( اگر در پیش فروش خرید خودرو  نوع خودرو و قیمت آن  معلوم نباشد معامله فوق ناجایز است.

 ج( در مورد سود مشارکتی در پیش فروش خودرو ، علماء قائل به عدم جواز دانسته اند. 

 :  مسأله وقت فجر و عشاء   104رار ق

الف : در مورد تعیین وقت فجر و عشاء بین اعضاء محفل اختالف نظر وجود داشت، بدین جهت مقرر گردید 

هر منطقه ، مشاهدات را بصورت متوالی پی گیری کرده و از جهت بررسی دقیق هیأتی متشکل از علماء  رصدگر 

 فل فقهی ارائه نمایند.نتیجه مشاهدات را بصورت مکتوب به مح
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و به  ب: و گروهی از علماء هم تحقیقات کتابخانه ای در مورد آیه شریفه حتی یتبین لکم را بررسی نموده

 .اعضای محفل ارائه نمایند

 چنارلی مدرسه ربانیه  -1397آذر ماه  22و  21 -چهل و چهارمین  جلسه محفل فقهی 

 : باز نگری مساله رهن و اجاره   105قرار 

محفل فقهی مساله رهن و اجاره مطرح گردیده بود،  نیاز به بازنگری داشت که ،  6با توجه باینکه در قرار 

 در  این جلسه بازنگری شد و اینگونه اصالح گردید: 

عقد رهن و اجاره که امروزه در جامعه رواج دارد به اینطور که در ازای افزایش مبلغ ) قرض( از  -الف

 شود، ناجایز دانسته شد.مقدار اجاره کم می

میلیون تومان قرض 10رهن کامل بدون اجاره ) بهای اجاره اصال گرفته نشود( باینطور که مبلغی مثال  –ب 

دهد و ساختمان را رهن کند و استفاده از ساختمان را در عقد شرط کند بنا به دارا بودن موانع شرعی از 

 ین( ین هم ناجایز دانسته شد.جمله )کل قرض جر نفعا فهو ربا و صفقه فی صفقت

برای رفع اشکال شرعی راهکار این است موجر با مستاجر فقط عقد اجاره طوالنی کند باین ترتیب که  –ج 

مثال برای سه یا پنج سال عقد و اجاره کند و کل اجاره بها را از مستاجر نقدا دریافت کند و برای هر کدام 

گرفته شود اگر فسخ شود اجاره یک سال کسر و مابقی عودت  از طرفین بعد از یک سال حق فسخ در نظر

 داده شود ویا بعد از یک سال اجاره را با شرایط قبلی تمدید نماید.

اما اگر ضرورت باشد یعنی در مناطقی که راهکار فوق قابل اجرا نباشد بنا به معتبرات متون فقهی )حیث  –د 

 ن بعد اذن الراهن (  جایزدانسته شد.اجاز فی المتون للمرتهن االستفاده من المرهو

 بیمه و انواع آن :   106قرار 

 محفل فقهی، نظر علمای محفل واضح بیان نگردیده بود که بررسی و بشرح ذیل  اصالح گردید: 12در قرار 

مقررات و قوانین انواع بیمه ها ی رائج در کشور را نمی توان گفت که  همه  با اصول و قواعد شرعی    –الف 

 انطباق دارد یا ندارد.

بعضی از بیمه ها ، همچون بیمه تامین اجتماعی که به علت دارا بودن این بیمه از جنبه تبرع و تعاون و   -ب

خالی بودن از غرر  و  با توجه به اینکه  دولت جمهوری اسالمی برای بیمه تامین اجتماعی در ردیف خاص 

اصل تبرع است و مبلغ ناچیزی جهت مشارکت از بیمه گذار می بودجه ساالنه تامین  سرمایه می کند ،که در 

 گیرند ،  مشکل شرعی ندارد. 

 با توجه به اجباری بودن بعضی از  بیمه ها  ، مانند  شخص ثالث  خودرو جائز دانسته شد.  -ج

 و مقرر شد که در جلسه آتی بقیه انواع بیمه بصورت مفصل تحقیق و بررسی گردیده شود.     -د

 

   مدرسه ربانیه چنارلی  - 1398آذر ماه  28و 2 7مورخه -و پنجمین  جلسه محفل فقهی  چهل
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را دولت پرداخت می کند، همچون صندوق  که اکثر حق بیمه بعضی از بیمه های مروجه :  107قرار  

بودن این بیمه ها  روستائیان و عشائر  و تامین اجتماعی و بیمه های درمانی به دلیل دارا بودن جنبه تبرعی و تعاونی

 جایز است .

بیمه های اجباری همچون بیمه کارمندان ادارات همچون  فرهنگیان آموزش و پرورش و غیره ، و بیمه آتش 

که از طرف  حمل و نقل کاال )صادرات، واردات، ترانزیت، داخلیهای بیمه سوزی شهرک های صنعتی و  

 سازمانهای دولتی اجبار باشد جایز است.

حق  بیمه کننده نباشد ، و بصورت اختیاریی اجبارآن  که  در و غیره آتش سوزی و بیمه بدنه خودرو  بیمه های

 ناجایز است. ، به علت وجود قمار و ربا   پرداخت می کند  بیمه را

 

روز در مکه اقامت داشته باشد باید نمازش را کامل بخواند و  15اگر  حاجی قبل از هشتم ذی الحجه :  108قرار 

 ر صورت مستطیع بودن در ایام نحر قربانی بر وی واجب می گردد. د

روز اقامت نداشته باشد بنا به تحقیق وبررسی  15: و اگر در مکه قبل از روز هشتم ذی الحجه  109قرار 

انجام شده توسط اعضای محفل فقهی در مورد اینکه آیا منی جزو مکه هست یا خیر ؟ دو نظریه وجود 

عضاء محفل فقهی منی را جزو مکه نمی داند . لذا شخص مذکور باید نمازش را قصر دارد : اکثریت ا

 کند و قربانی بر وی الزم نیست.  اهلل اعلم بالصواب  

محفل فقهی به حجاج و روحانیون کاروانها توصیه می کند که در مورد مساله فوق به دیدگاه علمای 

 ا تالش نماید. دیگر احترام گذاشته و جهت حفظ وحدت در کاروانه
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