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 125......................................................................................... عدم امكان تصرف در ثلث اموال ميت○
وص○  126........................................................................... نامهتي بخشيدن امالك به وراث پسر در
به○  127...................................................................................................... خيانت وصي در مال موصي
به○  127..................................................................................................................... ارتقاء قيمت موصي

 127..............................................................................................................................ـ ارث 15
 127.......................................................................................................... قابليت انتقال حقوق به ورثه○
ـ أبويني يا أبي( سهم االرث اوالد ورثه○  128.............................................................................) امي
ا○  128........................................................................داره بيمه در تقسيم نامساوي ارث عدم ضمان
 129......................................................................... پسر در صورت فوت پسر قبل از پدرة ارث ورث○
 129................................................................................................... حق ارث نوه با وجود پسر ناتني○
و خواهر أبويني○ و خواهر أبي با وجود برادر  129........................................... عدم ارث بري برادر
 130.......................................................................... شرط نبودن دخول، در ارث بري زن از شوهر○
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 130...................................................................................................... مسلمان شدن تنها وارث ميت○
 130.............................................................................................. تعيين سهم االرث هر يك از وراث○
و امكان ارث بري وي پس از فوت هبه اموال به فرزند در زمان○  131.............................. حيات
 131...................................................................................................................... انحصار ورثه در زوجه○
 131......................................................................................................... ارث اموال تحت تصرّف ثالث○

 132................................................................................................................و بيمه بانكـ 16
 132..................................................ها اخذ سود توسط بانك با اشكال در بازپرداخت اقساط وام○
 132....................................................................................... بانكى از نظر اسالم هاى ماهيت حساب○
 134.................................................................. ضمان بانك در صورت عدم قدرت پرداخت ضامن○
 134.....................................................................................................هاي داخلي احكام مضاربه بانك○
 135.................................................................................................................................. بيمه كردن وام○
 135......................................................................... به شرط گرفتن مضاربه از بانكي سپرده گذار○
 135................................................................ن از برخي شرايط در بيمه عدم اطالع يكي از طرفي○
 136........ مضاربه دادن بانك به به افراد با شرط عدم مسؤوليت نسبت به ضررهاي احتمالي○
در نقش واسطه○  136.................................................................................................معامالت اي بانك

 139......................................................................................اشخاص: بخش دوم
و موقّت(ـ نكاح 17  139................................................................................آنو موانع) دائم
 139................................................................................................................................... وكالت در عقد○
 139.................................................................................................... احكام شروط ضمن عقد ازدواج○
 140........................................................................... زوجة صحت عقد با ادعاي زوجه مبني بر افاق○
 141.......................................................................................................................... شرط بكارت درعقد○
 142........................................................................................................................ عنن در زوجيماريب○
و حرج در نزديكي به علّت بيماري زوجه○  143......................................................................... عسر
آن○  143................................................................................... نزديكي در زمان عده طالق يا قبل از
 144........................................................................................................ اذن پدر در ازدواج دختر بالغ○
 144....................................................................................................... نكاح مرد سنّي با دختر شيعه○
 144................................................................................................. نكاح با خواهرزن پس از ايام عده○
و قلت○  145.......................................................................... معين نبودن حد نكاح موقت در كثرت
 145.......................................................................... شرط نبودن اجازه زن اول براي ازدواج مجدد○
 145.................................................................. بخشيدن مهريه به شرط عدم ازدواج مجدد شوهر○
 146........................................................................... عدم جواز ازدواج مرد مسيحي با زن مسلمان○
 146....................................................................... انكشاف رابطه محرميت پس از ارتباط زناشويي○
 146..................................................................................................دم جواز نكاح با كفّار غيركتابيع○
 147........................................................................................................... شرط توارث در نكاح موقت○
 147.......................................................... لزوم نگه داشتن عده با وجود علم قطعي بر عدم حمل○
 147................................................................................................................. شرط عدم نفقه در نكاح○
 148......................................................................................................................... حكم نكاح معاطاتي○
در○  148...........................................................................زنا با زن شوهردار عدم ايجاد حرمت ابدي
 148..................................................................................................... عدم تأثير قصد باطني در نكاح○
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 149........................................................................... علي اللهية نكاح دختر شيعه با پسري از فرق○
و تناسل○  150................................................................................................................ شرط عدم توالد
 150........................................................................................................ شرط تنصيف دارايي در نكاح○
 150.......................................................................................................... شرط رياست زن در خانواده○
 150.......................................... امكان رجوع به مرجع ديگر در احتياط واجب اذن پدر در نكاح○
و مدت در نكاح موقت○  151...................................................................................... لزوم تعيين مهر
 151............................................................................................ وكالت در بذل مدت در نكاح موقت○
 151.................................................................................................. تأثير مراتب جنون در فسخ نكاح○
در○  151................................................................................................ نكاح موقت ذكر مدت مجهول

و حق حبس 18 ، نفقه  152...............................................................................................ـ مهر
 152............................................................................................................... تخلف از شرط ضمن عقد○
 152......................................................................... عدم ايجاد حق حبس در صورت تمكين زوجه○
و مهرالمسمي در نكاح فاسد○  154...................................................................... لزوم پرداخت نفقه
اك○  154...........................................................................................راه استحقاق مهرالمثل در زناي به
 155.......................................................................................... كاهش ميزان مهريه بعد از عقد نكاح○
 155.................................................................................................. مهريه قرار دادن ملك غير معين○
 156.................................................................................................. عدم امكان افزايش مهر المسمي○
 157................................................................................................. مجهول بودن بعض مهر المسمي○
 157................................................................................................................ ابراء مهريه قبل از دخول○
 157................................................................................... عدم صحت توافق بر سلب مطالبه مهريه○
 158.................................................................................... عدم تمكين در برابر عدم دريافت مهريه○
و طالق در فروعات مختلف○  159................................................................................... احكام مهريه
 160..............................................................................................زنة گذشتة قابل مطالبه بودن نفق○
و شرط فعل در مهريه○  160................................................................................ صحت شرط نتيجه
 161.............................................................................................................. اوالدة وجوب پرداخت نفق○
 162............................................................................................................ برداشتن نفقه از مال شوهر○
از عدم امكان○  162........ سالگي طبق قانون18 الزام والدين به پرداخت هزينه تحصيلي پس
 163.................................................................................................. اسقاط حق حبس معلق به وطي○
زن لزوم پرداخت مهريه با وجود تمك○  164............................................................................ن مالي
 164.) با وجود فراهم بودن تمام مصاديق انفاق( عدم امكان درخواست مطالبه وجه نقد به عنوان نفقه○
 165.............................................................................ه با شك در دخول لزوم پرداخت نصف مهري○
 165................................................................................. تمكين شرط نفقه است يا نشوز مانع نفقه○
 166...............) تمكين قبلي با وجود( عدم امكان موكول نمودن تمكين مجدد به دريافت كامل مهريه○
 167.................................................................................................. حق حبس در صورت اعسار زوج○
 168...............)در مهريه عنداالستطاعه( مطالبه مهريه در زمان استطاعت نسبت به كل مهر○
و مشخص○  168.......................................................................... معلّق نمودن پرداخت مهريه معين
 168.................................. حق حبس در صورت رضايت زوج مبني بر معجل شدن مهر مؤجل○
 169.................................................................................................... رجوع از بذل مهر قبل از طالق○

 169..............................................................................................ـ طالق، فسخ نكاح، نشوز 19
رج○  169.................................................................................وع باقي ماندن وكالت در طالق پس از
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 169.............................................................. عدم اعتبار وكالت طالق براي زوجه در صورت نشوز○
 170...................................................................................................................... عده زن پس از طالق○
 170....................................................................................................... حق فسخ در بيماري مقاربتي○
ب○  170................................................... مسري نسبت به فرزنديهايماري عدم ايجاد حق فسخ در
به○  171.......................................................................................واسطه عيوب اطالق حق فسخ نكاح
 171................................................................. عدم خيار فسخ قبل از تحقق بيماري موجب فسخ○
و ايجاد حق فسخ○  171........................................................................................................ اطالق افضا
 172......................................................................................... امكان درمان عيوب موجب حق فسخ○
زن○ و حرج  172......................................................................................... طالق حاكم از ناحيه عسر
ع○  172...............................................................................قد خارج الزم وكالت طالق بالعزل ضمن
 173.................................................................. غير مدخول بهاة عدم امكان رجوع به بذل از ناحي○
 174..................................................................................................... عدم امكان اجبار زوج به طالق○
 175......................................................................................................... وكالت مطلق زوجه در طالق○
وي○  175.................................................................... مفارقت جسماني زوجه به دليل عدم تمكين
 175.......................................................................................است طالق از ناحيه زوج استرداد درخو○
 176.............................................................................................. امكان تقاضاي فسخ متعه از دادگاه○
 176.............................................................................................. حكم نشوز زن در ايام عقد بستگى○
 177.............................................................................................................. كفايت سماع صيغه طالق○
و عدم رجوع مرد در عده رجعيه○  178........................................................ تالزم ادعاي رجوع زن
صد○  178..........................................................................................................ور حكم نشوز مرد امكان
 179............................................................................ صحت طالق در فرض عدم تمايل قلبي زوج○
 179......................................................................... طالق زن با وجود عقد در زمان عده نكاح اول○
 180.....................................................................) پس از سه طالق( عدم امكان رجوع زن به بذل○
 180........................................................................ عدم اثر رجوع شوهر بدون رجوع زوجه به بذل○
 181................................................................................................................... وطي دختر قبل از بلوغ○
آن○  181................................................................................................... نسخ قبل از دخول يا پس از
و اكراهي○  181................................................................................................................... طالق فضولي
 182.......................................................................................... نرسيدن نامه مبني بر رجوع از طالق○
 182.................................................................................. ادعاي زوجه مبني بر اكراهي بودن طالق○

و حضانتـ اهداي نطف 20  182................................................................................................ه
 182........................................................................ انتقال نطفه زوج به رحم زن پس از مرگ زوج○
 183....................................................................................................... اهداي جنين به طريق شرعي○
 185...................................................................................................... حفظ مصالح نابالغ در حضانت○
 186.................................................................... رسيدن حضانت به مادر با وجود حيات پدربزرگ○
و○  186.................................................................................................. مادر حضانت پس از مرگ پدر

 186............................................................................................................................ـ حجر 21
 186................................................ عدم نفوذ معامالت در زوال عقل منجر به حد جنون يا سفه○
 187............................................................................................. حكم معامله قيم قبل از اخذ سمت○
 188............................................................................................. بقاء واليت ولي قهري تا اثبات رشد○
 188............................................................................................................. حدوث حجر در عقود الزم○
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و توهين○ و جرح و مجانين در ضرب  189.............................................. حق گذشت اولياء صغار
و مدني○  189............................................................................................ تأثير جنون در امور كيفري
 190..................................................................................................... غير قابل عزل بودن ولي قهري○
 190............................................................................................. محدوديت حجر معسر به امور مالي○
 191....................................................................................................................................... ادعاي اعسار○
 191............................................................................................................ اقرار مفلس به دين در ذمه○
 191.................................................................................................... حال نشدن ديون مؤجل مفلس○

 193.................................................................................. اثباتةادل: بخش سوم
و انكار، شهادت 22  193.......................................................................................ـ قسم، اقرار
حكم استناد به اسناد ايجاد شده توسط دستگاه○  193............................................هاي مدرن در
 193................................................................... حجيت ادلّه اثبات جرم منحصر به نظر كارشناس○
 194................................................................................... استناد به سند رسمي در دعواي بر ميت○
 195........................................................ارتكاب خالف شرع در طريق تحصيل ادله اثبات دعوي○
 195................................................................................ حاضر نشدن مدعي عليه مدعو در محكمه○
 196.................................................................................... شخصيت حقوقية اعتبار سوگند از ناحي○
 196........................................................................................................................ حجت بودن سوگند○
 197.......................................................................... عدم امكان درخواست قسم در دعاوي كيفري○
 198................................................................................................................... رد قسم منكر به مدعي○
و انكار○ و امور مالي( اقرار  198.............................................................................................) در حدود
 199................................................................................................................................................شهادت○
 199............................................................................................. پذيرش شهادت صغير مميزطي شرا○
 199....................................................................................................... كفايت حسن الظاهر در شاهد○
 200...................................................................................................................شهادت فرزند عليه پدر○

 203............................................................................مباحث جزايي: فصل دوم

 203........................................................................................حدود: بخش اول
و تجاوز به عنف1  203..............................................................................................ـ زنا، لواط

 203.................................................................... رضايت حين عمل يا پس از آن در زناي به عنف○
و مختار○  203.................................................................................... جاري شدن احكام لواط بر بالغ
 204..........................................................................ه زوجة حق شكايت زوج عليه زاني اكراه كنند○
 204................................................................ لزوم اثبات احصان براي اجراي حكم زناي محصنه○
 204.................................................................................. اثبات اصل زنا در صورت عدم اثبات اكراه○
 205.................................................................................................................................... تجاوز به عنف○
 205....................................................................... شمول احصان در شرايط الزم حد قتل در لواط○
 206.............................................................................................................ي عدم الحاق ولدالزنا به زان○
 207...................................................................................................................... احكام مربوط به لواط○
 207...................................................................................................................... حكم فرد لواط كننده○
 208...............................................................................شرايط اثبات زنا عالوه بر چهار شاهدگريد○
 208........................................................................................................... شهادت به حدود در دادسرا○
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 208.................................................................................................................ـ اجراي حدود2
و قصاص○  208...................................................................................... اختصاص قاعده درء به حدود
 209........................................................ سقوط حد با احتمال صدق ادعاي نكاح معاطاتي در زنا○
○210.............................................................................................قتل با انكار پس از اقرار سقوط حد 
 210...................................................................................... در حكم حدود بودن تعزيرات منصوص○
 211............................................................................................ حيات محارب پس از مجازات صلب○
 211..............................................................................................حس نمودن عضو در اجراي حدبي○
 211................................................................ عدم جواز تبديل حكم رجم به انواع ديگري از قتل○
 212.................................................................................... مجرم از حفره در اجراي حكم رجم فرار○
شد○ و تعزيرات اثبات  213............................ اقلّ از قتلة عدم جواز صرف نظر نمودن از حدود
 214................................................................................................................................. مسقط حدة توب○
 214.............................................................................. لزوم تأخير اجراى حد يا قصاص زن شيرده○
حكم○  215.............................................. اجراي مجدد رجم در صورت زنده ماندن پس از اجراي
 216.............................................................................. تسرّي حكم تأخير حد شلّاق به ساير حدود○
○217.................................................................................. تشديد بيماري يا مرگ در اثر اجراي حد 
 217................................................................................................حد به وسيله تجسس حرام اثبات○
 217................................................................................................. دايره شمول صدق عنوان محارب○
و افشا در قذف○  218........................................................................................ عدم اعتبار قصد اعالن
 219.................................................................................... اصل عدم تعدد مسببات به تعدد اسباب○
 219.............................................................................................................................. منظور از نفى بلد○
 220.................................................................................................................... به حبسدي تبعلي تبد○
 220.............................................................................................................دي فرار محارب از محل تبع○
 221.................................................................................................. عدم امكان اجراي متناوب تبعيد○
 221.........................................................................................................................بكري بلد در زانينف○
 221....................................................................................................................دي مدت تبعيهانهيهز○
 222..................................................................................................... عدم اجراي حد بنا به مصلحت○
و قصاص موضوعيت مجازات○  222..............................................................هاي منصوص در حدود
ـ بازپرس( اعتبار اقرار نزد غير حاكم○  222...........................................................................)داديار
ب○  223..........................................................................................................ر شهادت در حدود شهادت
 223.........................................................حس نمودن يا بيهوش كردن فرد در اجراي مجازاتبي○
حكم○  224................................................................ لزوم بهبودي كامل مجرم بيمار قبل از اجراي
 225.................................هاي خاص تعيين شده اجراي مجازات توسط شارع موضوعيت شيوه○
عم○ و بعد از اجراي حكم به منظور عبرت  226.....وم جواز قرار دادن محكوم در مأل عام قبل
 227....................................................................................سال18 اجراي احكام براي مجرمين زير○
 229....................................................................................... حكم عضو قطع شده بر اثر حد سرقت○
و اجرا○ مكّهي امكان بازداشت مجرم  229............................................................................... حد در
 230............................................................................................... حدودي درمان در اجرايهانهيهز○

و تعزيحد(سرقت: بخش دوم  233............................................................)ريي
 233.........................................................................................................................ـ سرقت3
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 233.......................................................................................................................... سرقت از عابر بانك○
م○  233............................................................ال ربوده شده توسط هر سارق عدم تشخيص ميزان
 234.................................................................... عدم تحقّق سرقت در ربايش مال مجهول المالك○
 234......................................................................... مسؤوليت تضامني سارقين در رد مال مسروق○
و شماره○  234............................................................................هاي موبايل سرقت اطالعات رمز دار
 235............................................................... اجراي حد در صورت عفو سارق توسط مسروق منه○
 235.............................................................................. لزوم اجراي حد پس از شكايت مسروق منه○
 236...................................................................... تخيير حاكم در سرقت حدي اثبات شده با اقرار○
 236......................................................................... مال باختهةاجراي حد بدون مرافع عدم امكان○
و تعز○ 236....... در صورت بازگرداندن مال مسروقه قبل از شكايت مسروق منهري سقوط حد 
ب○  237...............................................................................................دون اذن قاضي قطع دست سارق
 237....................................................................................................... سرقت اموال فرزند توسط پدر○
و يادگاري○  238...............................................هايي با ارزش انحصاري براي مالك سرقت مدارك

 239.......................................................................................قصاص: بخش سوم
 239...............................................................................................................................ـ قتل4

 239.................................................................................................... ممانعت ثالث در درمان مجروح○
 240..................................................................................................................يي تسبيب در قتل خطا○
 240...........................................................................هاي اثبات اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول راه○
پس○ آن انكار، و آثار و پيدا نشدن جسد  241.......................................................... از اقرار به قتل
 242......................................................................هاي ناموسي در برخي از مناطق حكم وقوع قتل○
 244...................................................................................................................................... اكراه در قتل○
 245................................................................... عدم تعميم حكم امر به قتل به اجير نمودن قاتل○
ـ اجتماعي○  245............................................ تقاضاى عفو قاتل در صورت عدم مصلحت سياسي
 246.......................................................................... قابل گذشت بودن مجازات معاونت قتل عمد○
 247............................................................... قتل اجنبي با اعتقاد به متجاوز بودن وي به ناموس○
 248...........................................................................م قتل زاني با مطلقه رجعيه توسط شوهرحك○
 248................................ عدم امكان استفاده از قرعه براي تشخيص قاتل در بين افراد محدود○
 249.................................................................در تعيين مصالح ساختمان قتل به علت عدم دقت○
 249....................................................................................... رها كردن عمدي شخص در حال غرق○
 249...................................................................................................................... قتل با اجتماع اسباب○
 250............................................................. شركت در قتل به وسيله ضربات متعدد با مرور زمان○
و جنايت بر عضو○  250............................................................. عدم تعزير در صورت شروع به قتل
 251........................................................................................................ اقسام قتل در فروض مختلف○
 252.......................................................................................................... قتل مرتد در فروض مختلف○
و جهل به پيشامد○  252..................................... قتل به سبب حوادث غير مترقبه در فرض علم
 253.................................................................................. ايجاد هيجان ناشي از دعواة قتل به وسيل○
سو○ حي مأمور دولتي قتل از  253..............................................................................اتي عملني در

و عضو5  254......................................................................................................ـ قصاص نفس
 254.....................................................................................................................دمياي بودن اولريصغ○



17+ فهرست مطالب

 255.................................................... اعتراف پس از تبدل قصاص به پرداخت ديه از بيت المال○
 256.................................................................................... جواز استفاده از مواد بيهوشي در قصاص○
 257......................................................................................... عدم انتقال حق قصاص به وارث قاتل○
حكم○  257.......................................................... حبس طوالني مدت محكوم به قصاص تا اجراي
 258................................................................................................. عدم وجود عضو مماثل در جاني○
 259.................................... ولي ورثه صغيرةبه وسيل عدم جواز مطالبه قصاص يا عفو بالعوض○
 259........................................................................... زوج بدن انساني حكم قصاص در مورد اعضا○
 260........................ نسپرده عفو يا توقف يا تبديل قصاص قاتلي كه با اجراي حكم هنوز جان○
 261........................................................... عدم امكان تبديل قصاص نفس به ديه توسط ولي امر○
دي○ و ديه عضو در  261............................................ نفسة تداخل قصاص طرف در قصاص نفس
 262....................................................... امكان به تأخير انداختن قصاص نفس يا عضو بدون عذر○
 263............................................................................ عدم امكان قصاص قاتل پس از اسالم آوردن○
د○ و  263..................................................................................................... قتل در ماه حرامية قصاص
دم از ولي امر در استيفاي قصاص○ 264.................................................... عدم لزوم استيذان ولي 
 264..........................................................حكم اعدام پس از مشاهده عالئم حياتي اجراي مجدد○
و عفو○  265................بخش ديگر در جنايت بر اعضا)ةيا طلب ديه يا مصالح( امكان قصاص يك بخش
مم○  266.....................................................................اثلت نسبيه يا عرفيه در قصاص اطراف رعايت
 267....................................................................................................... عدم امكان تبعيض در قصاص○
دلي تبد○  268....................................................................فاي بر فرض نبود قدرت استهي قصاص به
 268............................................................................................................... عدم حق عفو براي حاكم○
دم○  269........................................................................................................... شرايط الزم براي اولياي
درتيفيك○ سوة صورت عدم تعيين نحو اعدام  270................................................. شارعي آن از
 270.................................................................................................. دايره شمول استيذان در قصاص○
 271..................................................................................................... حق قصاص پس از زوال جنون○
 271................................................................................................................ كشتن فرزند توسط مادر○
 272.......................................................................................................... عدم امكان قصاص در ضرب○
پي○  272........................................................................دا شدن حق قصاص وارث مفقوداالثر پس از
 272......................................................................................... عدم امكان مطالبه ديه پس از قصاص○
 273....................................................................................................................... ادعاي مستي در قتل○
 273................................................................................................................................ قتل قبل از بلوغ○
 273............................................................................................................شرط تبديل قصاص به ديه○
د○ و  273.................................................................................................ك فرديدرهي اجتماع قصاص
و تحقق قتل○  274.................................. لزوم محقون الدم بودن مجني عليه حين ايراد جنايت
 274.............................................................. قصاص با وجود مرتد شدن مجني عليه قبل از مرگ○
 275............................... ثبوت قصاص در صورت ايراد جنايت بر مهدورالدم بالنسبه الي القاتل○
 275............................................................................................ قطع عمدي عضو مهدور الدم مطلق○
مي حكم مضرو○  275.................................................كشد بي كه قبل از كشته شدن قاتل خود را
 276........................................................................................................ عدم نفوذ اقرار سفيه در قطع○
دم○  276................................................................. قتل جاني قبل از مرگ مجني عليه توسط ولي

 277...........................................................................................................................ـ قسامه6
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 277......................................... صحت قسامه در صورت بيش از پنجاه نفر بودن قسم خوردگان○
 277....................................................................... عدم ثبوت قسامه در مورد ضرب بدون جراحت○
 277................................................................................................. سؤاالت مختلف مربوط به قسامه○
اط○  278........................................................راف عدم ثبوت قصاص با قسامه در جنايت عمدي بر
 279................................................ اقامه قسامه مدعي عليه در صورت خودداري مدعي از اقامه○
 279.........................ه امكان اداي سوگند در صورت بلوغ يا عقل حادث در زمان اجراي قسام○
 280.............................................................مدعي زن جزء قسم خورندگان در قسامه اعضا بودن○
 280...............................................................................ها در از بين رفتن منافع متعدد تعداد قسم○
 281.................................................................................................. شرط تحقق لوث در قسامه اعضا○
 281................................................................ ادعاي انحصار قاتل با وجود لوث بر اشتراك قاتلين○
 281.......................................................يجاد لوث در قاتل بودن فرد نامعين در بين گروه معينا○
 282.............................................................. قسامه با وجود ادعاي نابالغ بودن قاتل در حين قتل○

 285......................................................................................ديات: بخش چهارم
و ارش البكاره7  285.............................................................................................ـ ديه، ارش

 285................................................................................................. ضمان عدم درمان منجر به مرگ○
 286................................................................... ديه انسان كامل در مورد جنين پس از ولوج روح○
 287............................. امتناع ولي دم از اخذ ديه در صورت تبديل قصاص به ديه با فرار قاتل○
ا○  288.......................................................................................................مكان مطالبه زائد بر ديه عدم
 289............................................................................. پرداخت ديه در صورت ترديد بين دو طائفه○
 289..................................................... ثبوت ديه در اثر مرگ به سبب استرس ناشي از مشاجره○
 290............................................................................................... خسارت براي نقص زيبايية مطالب○
ب○ آنيني فساد  291......................................................................................... با شكستن يا سوزاندن
 292.............................................................................................. ديه با فوت يكي از قاتلينة محاسب○
حكم○  292............................................................................ لزوم پرداخت ارش به قيمت روز صدور
 292..............................................................ي جنايات مدت انتظار براي ثبوت ميزان ديه در برخ○
 293................................................................................................... حد قطع نخاع براي تعيين ارش○
 294.................................................................. لزوم پرداخت ارش با ممانعت از تغيير رنگ دندان○
 295............................................................................................................ موارد شمول جراحت نافذه○
 295............................................................................................ منظور از جنايت داراي ديه يا ارش○
م○  296..............................................................................................اه حرام احكام تغليظ ديه قتل در
 296................................................................ مختلفي ديه قطع يا جرح آلت تناسلي در صورتها○
دي○  297......................... افراد كشته شده مازاد بر ظرفيت خودرو توسط رانندهة لزوم پرداخت
و صورتةدي○  298............................................................................. گوش به صورت مستقل از سر
 298................................................................................................................... انتخاب نوع ديه مقتول○
 299............................................................................................................................ در زناة ارش البكار○
و مقتول○  300.................................................... لزوم پرداخت ديه در صورت عدم شناسايي قاتل
 301.......................................................................... قصاصة تقاضاي مبلغ مازاد بر ديه در مصالح○
و جراحات شبه عمد○  302................................................................... مهلت پرداخت ديه در قتل
 302..................................................................... تأثير درمان جراحات وارده در ميزان گرفتن ديه○
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دي○  303.......................................................... متغير دارندة هزينه درمان جراحاتي كه با بهبودي،
 304.......................................................................................................................... تفاوت ديه انگشتان○
 306................................................................................................ ديه براي مقتول بهائي عدم ثبوت○
 306................................ عدم لزوم پرداخت ديه به وسيله اولياي دو زن براي قصاص يك مرد○
 307................................................................................................................... تغليظ ديه در ماه حرام○
 308....................... وصيت مجني عليه در مورد تبديل قصاص به ديه يا مصالحه يا عفو جاني○
 308......................................................... وجوب تنصيف ارش زن در موارد مازاد بر ثلث كل ديه○
 308...................................................................... ماهيت ديه به عنوان مجازات يا جبران خسارت○
دي○  309............................................................................................................... اقليت زرتشتية ميزان
 309...........................................................................................مكان اخذ ارش در شكستگي دندانا○
 310......................ي در صورت تعذّر از اعيان شش گانهي چگونگي محاسبه ثلث در قتل خطا○
چ○  310....................................................ند نقطه از يك استخوان عدم تداخل ديه در شكستگي
و اولياي تكليف ديه در مواردي كه قاتل، قتل را خطا○  311..................... دم، عمدي بداننديي
 312.......................................................................................................................... مالكيت تفاضل ديه○
 312.................................................................................................. عدم توانايي پرداخت تفاضل ديه○
 314.................................................................................................. خودداري از پرداخت تفاضل ديه○
 314................................................................................دم دو مقتول مرددي تقسيم ديه بين اوليا○
 315.............................................................................................................. لزوم پرداخت مؤجل ارش○
 315................................................................................ كشته شدن كارگر بر اثر برق گرفتگيةدي○
 316..................................................................... حكم پرداخت خسارت توسط بيمه با عنوان ديه○
و تفاضل آن به قيمت سوقيه○  316................................................................................ پرداخت ديه
 317......................................................................................................................... خسارت زايد بر ديه○
 318................................................................. وجوب درمان جراحت متالحمه منجر به فلج عضو○
زن○  318..................................................................................................................حجيت تنصيف ديه
 319................................................... عدم امكان رجوع عاقله به جاني براي وصول ديه پرداختي○
 319....................................................................................................... تفاضل ديه در شركت در قتل○
 319.............................................................................................................. تعلق ارش به غده تيروئيد○
 320......................................................................................................ي اشخاص در اماكن عمومهيد○
 320.................................................................................تي شخص مأمور در حال انجام مأمورهيد○

 321....................................................................................تعزيرات: بخش پنجم
 321.......................................................................................................ـ حفاري غير قانوني8
ق به دست آوردن عتيقه در حفاري○  321....................................................................انوني هاي غير
 321................................................................ به دست آوردن سرمايه از طريق حفاري غيرقانوني○
 322................................................................................. عتيقه توسط قاضيي دستور مصادره اشيا○

 322.............................................................................................................................ـ رشوه9
و كشف حقيقت○  322............................................................................................ رشوه جهت اختبار

 323.........................................................................................................................ـ توهين 10
 323....................................................................................نشر اتهامات واهي توسط روزنامه نگاران○
و ارتجاعي بودن در توهين○  323.............................................................................................. ابتدايي
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م 11  324.............................................................................................................جازاتـ اجراي
و تعزيري○  324............................................................................................ اجتماع دو مجازات حدي
 324............................................................................................................ قابليت مجازات جرم محال○
 325........................................................................................................................... موارد شمول تعزير○
 325................................................................................................................... ميزان حداقلي تعزيرات○
 325.................................................................................. عدم امكان تعزير قبل از انجام عمل حرام○
و تعزيري○  326................................................................................................... اجتماع مجازات اعدام
 326..................................................................................................... عدم امكان تعزير در خودكشي○
مج○  326....................................................................................................ازات تعزيري اعدام به عنوان
 327.................................................................... تعزير اقرار كننده به قتل عمد در فروض مختلف○
 328............................................................................................ حبس ابد به عنوان مجازات تعزيري○

و جزايي: فصل سوم  229.......................................................مباحث مشترك حقوقي
 331..........................................................................................................................ـ ضمان 12
 331............................................................................. پزشك در صورت عدم اخذ برائتت مسؤولي○
 331....................................................... عدم ضمان پزشك در صورت عدم درمان منجر به مرگ○
 332.................................................................................................................. ضمان در شهادت كذب○
 332........................................................................... ضمان والدين در كوتاهي از حفظ جان فرزند○
 333...................................................................هاي عمومي هاي وارده در اعتراض جبران خسارت○
 334........................................................................... تلف مواد اوليه سپرده شده به صاحبان حرف○
 334.............................................................................................. عدم ضمان در صورت تلف با زلزله○
آن○  334........................................................... ضمان كشور بيگانه در صورت مفقوداالثر شدن در
 335...........................................................ه پزشك سهل انگار در خارج از كشور اقامه دعوي علي○
 335.............................................................................. ضمان سرپرست ولي يا مجنون در تصرّفات○
 336.................................................................................................. حمل بار اضافي بدون اذن مالك○
 336....................................................................................... مانع شدن ثالث در تحويل مال االجاره○
 336.................................................................................... عدم ضمان در صورت عدم اهمال راننده○
 337............................................................................................... ضمان اجير در شير دادن به نوزاد○
 337.................................................................................... ضمان در صورت خسارت به صنايع ملي○
 338.............................................................. عدم ضمان در اشتباه هدف قرار دادن نيروي خودي○
 338....................................................................................... ضمان مربي در صورت افراط در تعليم○
 338................................................................................. خسارت در اراضي در اثر آزمايشات ارتش○
 339............................................................................................... خسارت به ثالث با اعتراف ديگري○
 339..................................................................................... ضمان مأمورين دولتي در مرگ با ترس○
 340............................................................................................................................... عدم ضمان امين○
و مواد ممنوعه○  340............................................................................... عدم ضمان سازندگان اشياء
 340.......................................................................... عدم ضمان شهرداري در بروز اتفاقات ناگهاني○
 341................................................................................................ ضمان پزشك در تشخيص اشتباه○
 341....................................................................................................... سهل انگاري در عمل جراحي○
 342............................................................................................ عمل جراحي بر اثر تشخيص اشتباه○
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 342...................................................................................................................... اهمال پزشكي قانوني○
 342..................................................................... مراقبتية ضمان دامپزشك در صورت عدم توصي○
 343.............................................................................................م عمل برخالف تعهد ضمان در انجا○
 343.............................................................................................................................. ديوانهة دفع حمل○
 343.................................................................................................... ضمان خسارت وارد آمده به بار○
 344....................................................................................اطالع از نواقص اتومبيلبية ضمان رانند○
 344.................................................. عدم ضمان راننده در صورت بروز حادثه براي كمك راننده○
ت○  345.............................................................عليم رانندگي در صورت نقص اتومبيل ضمان مربي
 345.......................................ها ضمان در صورت متعهد نبودن سران يك كشور به كنوانسيون○
 345.....................................................................زين اسالميهاي مطابق موا عدم ضمان در جنگ○
به○  346.............................................................. غيرقانوني اجتماعات عدم ضمان پليس در تهاجم
 346..................................................................................... ضمان انتقال بيماري آميزشي به همسر○
 347..............................................................................................هاي معابر خسارات ناشي از حفاري○
 347.................................................................. كندن چاه در زميني كه جزو معابر عمومي نيست○
 348............................................................................. ضمان عبور دهندگان قاچاقي افراد از مرزها○
 348................................................................................... ضمان غاصب در صورت تحميل خسارت○
 349.................................................................................... اطفالة ضمان در ايجاد تصادف به وسيل○
 349......................................................................................... ايجاد برق گرفتگي توسط طفل نابالغ○
 349.................................................................................................... ضمان خسارات وارده در ورزش○
 350................................................................... ضمان ديه نقص عضو، در ورزش دوچرخه سواري○
 350............................................... ضمان خسارات بر نوآموزان هنگام آموزش كارهاي خطرناك○
 351..............................................................................................باستاني خسارت وارد كردن بر آثار○
 351................................................................................... ضمان در گزارش خالف واقع ناظر بانكي○
 352................................................................جايى محموله پاره شدن سيم جرثقيلى هنگام جابه○
 353........................................................................................ عدم مراعات جوانب ايمني در تصادف○
و برعكس○  353.................................................... بطالن شرط ضمان امين در صورت عدم تعدي
و مال ديگران را داردة ضمان شخصي كه وظيف○  353................................................. نجات جان
 354...................................................................... عدم ضمان در صورت ايجاد پيشامد غير مترقبه○
 355.....................................ساب تصادف به رانندگان دو خودرو عدم ضمان در صورت عدم انت○
 356..................................................................................................................................... اسباب ضمان○
 357...................................................................................... تفاوت نظريه كارشناس بيمه با واقعيت○
 357.......................................................................... روزانه اشخاص ربوده شدهي ضمانت درآمدها○
خر○  358..............................................................................................ي در معامالت شفاه داري ضمان
د○  358..................................................................................ر قبال تخصص آنها ضمانت حقوق افراد
 359...........................................................................................ي انتحاراتي ضمانت فرمانده در عمل○
رو○  359..................................................................وانيحي ضمانت مالك اسب در سقوط افراد از
 359................................................................................................................................ي ضمانت پستچ○
 360.............................................. مسافر به مقصددني در صورت نرسي ضمان شركت مسافربر○
ف○ و آتش نشانيلهايرض تصادف اتومب ضمانت در  360................................................ي اورژانس
 361...............................................................هاشي خسارات وارد بر شوهر در اثر طالق همسر زان○
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وس○ خدرلهي ضمان خسارت وارد شده به  361................................................................ابانيختان
 361................................................................................................ ضمان خسارات ناشي از سد معبر○
 362....................................................................ي ضمان ناشي از شكار غير قانوني حيوانات وحش○
وظي مأموران دولتي كوتاه○  363.....................................................................................فهي در انجام
 363.......................................................يي پرونده قضالي بدون تشكي مسدود شدن حساب بانك○
 364...................................................... ضمان مأمور حفاظت فرودگاه در صورت كشتن كبوتران○
○364........................................................................................................................................يگري تكد 
 364.............................................ي رقانونيغي دام در صورت چراي ضمانت دامدار نسبت به بها○

 365...........................................................................................................ـ احكام قضاوت 13
حكم○ و تأثير حضور هيأت منصفه در تشخيص  365...................................... حجيت علم قاضي
 368.......................................................................... الحاق علم قاضي به اقرار يا بينه يا طرق ديگر○
 368.......................................................................................... خودداري قاضي از احراز امور قضايي○
 369..................................................................براي تصدي امر قضا ذكوريت به عنوان شرط الزم○
سو○  370....................................................................................... قاضيي صدور حكم غير عادالنه از
 371........................................................ تكليف به تنفيذ احكام صادره قبلي توسط قاضي جديد○
 371................................................................. صدور حكم اشتباه توسط قاضي در فروض مختلف○
 372........................................ اظهار علم قاضي به وقوع زنا قبل از اثبات زنا توسط ادله شرعيه○
 373...................................................................... اختالف در احوال شخصيه متداعيين غير شيعه○
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 يادداشت

ت ايـن ديـن هـاي مـؤثر در جامعيـ هاي بسيار مهم دين اسالم كـه از مؤلّفـه از ويژگي

ــي ــسوب م ــي مح ــام سياس و احك ــسائل ــق م ــين دقي ــود، تعي ــانـش و بي ــاعي  اجتم

و اخالقـي هاي ناهنجاري و اجتماعي در كنار تمام نيازهـاي معرفتـي، عملـي شخصي

.آدمي تا واپسين روز زندگي او است

و ائمـة معـصومين و اينـان:اين مهم را پيامبر گرامـي اسـالم انـد كـه عهـده دارنـد

مي انسان و كمال راهنمايي و حقـوق ديگـر انـسان تا كنند ها را به سعادت هـا بـه حـق

.تجاوز ننمايند

هـي كوتـاه اثر حوادث روزگار، در اين عصر كه دست مـا از سرچـشمه فـيض اال بر

و فقهاي گرانقدرند كه وظيف  را هدايتةاست، اين علما و تبيين احكـام شـرعي گري

:در توقيع شريف آمده است. بر دوش دارند:به نيابت از معصومين

 حجتي علـيكم أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلي رواة أحاديثنا فإنّهم«

١»و أنا حجة اهللا

و مشكالت به راويان احاديثآ در پيش  مراجعه كنيـد كـهـ فقهاـمدهاي مستحدثه
ت خدا هستمآنان حجو من حج .ت من بر شمايند

و به موازات نيازمنـدي و گـسترش مناسـبات اجتمـاعي در قرون مختلف هـاي مـردم

و تمـسك بـه منـابع مسائل جديدي وارد فقـه شـده كـه فقهـاي هـر زمـان بـ  ا اجتهـاد

.اند ها را استنباط كرده چهارگانه احكام شرعي آن

و روابط ميان انسان آن مي چه پيش از همه، مناسبات اجتماعي دهد، حقوق ها را شكل

 
ج الشيعةوسائل.١ ص18، ح11،كتاب القضاء، باب 101، ،9.
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و مقرّرات و اجتماعي، حقوق جزايي و مـسائل تر بخـش هاست كه بيش آن فردي هـا

.فقه اسالمي مربوط به همين قسمت است

و مقرّرات حقوقي از يـا مـستقيم از فقـه گرفتـه جامعه اسالمي بايـد ديگر سو، قوانين

و شرعي تهيهدوش و مباني فقهي در. گرددو يا در چارچوب موازين عـالوه بـر ايـن

قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا«: قانون اساسي آمده است 167اصل 

ا  و اگر نيابد، با ستناد به منابع معتبر اسـالمي يـا فتـاواي معتبـر را در قوانين مدونه بيابد

.»...حكم قضيه را صادر نمايد

و حقـوق از يـك بر اين اساس، مي از توان به رابطه تنگاتنگ فقـه و قـضا و فقـه سـو،

.سوي ديگر پي برد

در زمينة مسائل است كه هايي مجموعه پرسش اي از گزيدهديكه پيش رو دار كتابي

و قضايي  مركز تحقيقـات،الملل وكالي بينيمؤسسه حقوق از سوي حقوقي، جزايي

و حقوقدانان  و جمعي از وكال هاي اخير مطرح در سال ات قضّهمچنينو قوه قضاييه

و مرجع عالي  و فقيه شده است مدظلّـه(اهللا العظمي روحـاني حضرت آيتمجاهد قدر

ع) العالي و اهتمام ويژه، به رغم اشتغاالت فراوان و ديدارهاي روزانة با دقّت نظر لمي

.اند ها پاسخ داده مردمي، خود به آن

كـه در چهـار فـصل گنجانـده شـود را شامل مي استفتاء بيش از ششصد اين مجموعه

وقف، خريدوفروش، اجاره: دار مباحث حقوقي، نظير فصل اول آن عهده. شده است 

و تعزيرات در فصل دوم به مباحث جزايي پيرامون حدود، قصاص، ديا. است...و  ت

و حقـوقي بـه خـود فصل سوم را پرسـش. پرداخته شده است هـاي مـشترك جزايـي

و گونـاگوني چـون قرعـه، تكـدي  و در نهايت، مسائل متفرّقه گـري، اختصاص داده

و  .در فصل چهارم قرار گرفته است... دفاع در برابر متجاوز

و سعي شده تا حد امكان از ترتيبات مع نيز مباحث در تقسيم و خاص قانون مـدني ين

و مباحـث قـضايي بـا احكـام خـاص شــرعي   قـانون مجـازات اسـالمي اسـتفاده شـود

.خلط نگردد
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 اموال: بخش اول

ت در وقفيو تولوقفـ1

 وقفي خاص در متولّوصفشرط○

كريرا واقف در متول) بودن متأهلمانند(ياگر وصف:1س و در اثناء، شرط ده باشد

مـيب) مثال همسرش را طالق بدهد( فاقد آن وصف گردديمتول .شـوديگمان عـزل

ا؛دييحال بفرما ن دوبـارهيشيـپي متـول، نصب شـوديگريدينكه متولي چنانچه قبل از

ويتول) ار كنديدوباره همسر اخت(واجد همان وصف گردد ميت به ا نه؟يگرددي باز

ه با�ه جلت ��ائ:�
نميتول با،گردديت به او باز تع، متولّي واقفدي بلكه .ن كندييرا

خينقش ام○  وقفيانت متولّين در صورت

اميخي كه متوليدر صورت:2س مـيانت كند، نصب چينقـش امـ. شـودين ؟ستيـن

ميا مانند متوليمانند ناظر است ا يـ كنـديمـيريگمي در اعمال هم تصم؟كندي عمل

و تصو ميفقط نظارت د؟ينمايب

 با�ه جلت ��ائه:�
و هماننـد. اسـتين متـولّي جانـش،حاكم شرع توسطن منصوبيام

.د عمل كنديبامتولّي
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تعيسهم متول○ وسيي وقف در صورت  له حاكمين به

آيمعي متول،هرگاه واقف:3س مين نكند، معي متوليتواند برايا حاكم ني كه خود

دهيكند سهميم  منصوب از طرف حـاكميا فقط به متوليد از منافع موقوفه را قرار

م  رد؟يگياجرت المثل تعلق

 با�ه جلت ��ائه:�
با، با حاكم استيار نصب متولياگر اخت بي حاكم يت المـال حقـيد از

. او قرار دهديبرا

 موقوفهي متولسنّربكِ○

كِيا موقوفهيمتول:4س و شـواهد سنّرب كه وقف خاص است دچار و قـرائن  شـده

 خواهنـد از موقوفـه سـوءيمـي متـول سنّكِبر به جهتيا از آن است كه عدهيحاك

و عليكياستفاده كنند و درخواسـتيهم به دادگـاه شـكاي از افراد موقوف ت نمـوده

:دييبفرما؛ گرفته شودي سوء استفاده احتمالين نموده تا جلويضم ام

ميا دعوايآ: الف و دادگاه امي او مسموع است  كند؟نيتواند ضم

 با�ه جلت ��ائه:�
پكه زمانيتاو مجرد احتمال سوء استفاده به ،دا نكرده اسـتيتحقق
امينم عليتوان ضم و امين نمود باي فرض جواز ضم، ضم د با نظـرين

.حاكم شرع باشد
 سـنّبركِ منصوب از طرف واقف دچاري متول،در فرض فوق اگر وقف عام باشد:ب

آ و دعـويتواند ضـم امـيما حاكميباشد چطور است؟ دري موقـوف علـين كنـد  هم

ن باره مسموع است؟يا

 با�ه جلت ��ائه:�
اميو احتمال سوءاستفاده نم سنّ كِبردمجرّنيز به حاكم نيتواند ضم
صح، بعد از ثبوت سوءاستفادهيبل. كند .ح استي ضم حاكم
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فريتكل○  ملك موقوفهي برايب خورده به ثبت سند شخصيف فرد
ي وقف عام را به سندِ شخصي تجار ان موقوفات، مكاني طبق اعتماد متوليفرد:5س
و نفر دوميبرا  به ثبت رساندن آن موقوفه بـه نـام آن فـرد،، جهتي خود ثبت نموده

اي قابل تـوجهيها كمك و اگـر مباشـرت او نبـود ثبـت ن سـنديـ انجـام داده اسـت
نميشخص ايـفر متوجـه شـده كـهيحال آن شخص ثان.شدي انجام و نيـب خـورده

م شايعمل خالف شرع و وي هـم بـرايان ذكر است كـه نفـع مـاديباشد  او نداشـته
ــال ــضرت ع ــر ح ــت، نظ ــوده اس ــرت ب ــرف مباش ــورد تكليص ــ در م ــخصي ف ش

چ  ست؟ي مباشر
ا آيسؤال اينجاست كه جريا با گزارش ويان به متولين فيـ رفـع تكليان مربوطه، از

بايــشــود؟يمــ  ده را برگردانــد تــا رفــعي بــه ثبــت رســي قــانوند تمــام آن مراحــليــا
ف شود؟يتكل

 با�ه جلت ��ائه:�
د بـه نحـويـبا،ن شخص مال موقوفه را به نحو مشاركت تلف نمودهيا

ح. رفع ضمان اقدام كنديممكن با شخص اول برا يفيث حكم تكلي از
ي بعـد از اطـالع موظـف اسـت حتـيهم ولو خالف شرع ننموده ول

ايره برا االمكان والقد و با گـزارش نيـ برگرداندن موقوفه اقدام كند
نمي رفع تكل،انيان به متوليجر ا،شوديف بهي مگر نكه بداند آنها قادر

م .باشنديبرگرداندن موقوفه

ب○ زميعدم امكان ين وقفيع
در؛و داراى متولى خاص زمينى است وقف خاص:6س  از حـدود صـد سـال پـيش

موظف بودند هر ساله مبلغى به عنـوان مـال االجـاره در اختيار زارعين قرار داشته كه
اختيار متولى قرار دهند تا در مورد وقف كه هزينه حسينيه قريه خاصى است، صـرف 

و مخالفـت متـولى خـاص. گردد ،لكن متأسفانه زارعين بدون توجه بـه مـسئله وقـف
و ثلث آن نموده تا جايى كه با مبا و وصيت و هبه و شراء لغ كذائى زمـين اقدام به بيع

و شراء قرار داده  تو! مذكور را مورد بيع و بـا بـه جـه حال با توجه به مطالب ياد شـده
در اين و صـرف آن كه ايادى الحقه نيز كالسابقين متعهد بـه پرداخـت مـال االجـاره
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و باشند، آيا مورد وقف ولو به مقدار كم مى اين گونه تصرفات مالكانه جـائز اسـت؟
و آيا يد الحقه با عدم رضايت متولى آيا اخذ ثمن بر   حـق،اى بايع جائز خواهد بود؟

 تصرف در زمين مذكور را خواهد داشت؟

 با�ه جلت ��ائه:�
چنان چه زمينى كه وقف شده است، به همان گونه كـه وقـف شـده،

و اخذ ثمن جائز نيست  و؛قابل استفاده است، بيع آن جائز نبوده است
بىاگر قابل استفاده نبوده و اخذ ثمن . اشكال است، بيع جائز است

 مانع شدن از عمل به وقففرض عدم بطالن وقف در○
هاى بعدى را هم شامل اگر كسى ملكى را بر خانواده وقف نمايد كه همه نسل:7س

و بعد از مدتى  و مـدت آن را، از اختيار آن شود  زمـانى، ايـن ملـك ها خـارج كننـد
ا ستفاده واقع شود با وصف اين كه واقف به طور كامل موقوفه در ميان ديگران مورد

و نسل  و به ديگران تحريم كـرده به استفاده موقوف عليهم هاى بعدى، تصريح نموده
و بـه نـام خـود اسـناد؛باشد  در اين صورت كسانى كه در اين ملـك تـصرف كـرده

ق و مورد معامله مى،دهند رار مى درست كرده ند پيدا كنند توان آيا جواز شرعى بر آن
و آيا با تقسيم اراضى كه در رژيم گذشته، صورت گرفته، اين موقوفه در حال وقف 

 باقيست يا نه؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و تبـديل،با اين خصوصيات و قابـل ابطـال  وقف مذكور صحيح است

و اگر ظالمى در برهه نمى  از عمل به وقف شـده اى از زمان، مانع باشد
و بعد از رفع ظلم شدن وقف نمى باطل دليلِ است آن،شود  باز بايد به

.عمل نمود

 جاد وقف نامه متعارض با وقف نامه اوليا○

مى:8س و استعالم . گردد كه شخصى زمين خـود را بـه همـسرش هبـه نمـود استفتاء

او سپس همسر، زمين را و بعد از  مـورد وقـف، اوالد ارشد ذكور،به توليت شوهرش

و سه باب يك مس و سـرقفلى آنهـا را بـه همـراه ديگـر جد مغازه كه آنهـا را فروختـه
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و يـك بـاب آپارتمـان در بـاالى منافع جهت مخارج مسجد از قبيل خادم قـرار داده

از. نموده است) وقف(ها جهت خدمه مسجد مغازه اى ماه طى وقف نامه9سپس بعد

و آپارتمان را از وقف نامه منافع مغازه،ديگر و ها و9 محدود به همان اول خارج  ماه

.نموده است آن را متعلق به همسرش تا پايان عمر

 عنايت فرماييد كه آيا اين نحوه وقف شرعا جايز است ياخير؟

 به وقف اول بايد عمل نمود يا دوم؟

 با�ه جلت ��ائه:�
د از تمام شدن وقف، قبض هم محقق شـده باشـد، ميـزان چنانچه بع

ا و  وقف اول را باطل، واقف با وقف ثانى،ه است گر نشد وقف اول است،
و ميزان وقف دوم است .كرده است

ي فرزندان به صورت متواليت برايقرار دادن تول○

 نسالً بعد از نسل قرار دهـد،ن فرزند پسر خودي اوليت را برايهرگاه واقف تول:9س

آيت را رد نماي از فرزندان توليكيو يحاكم فـردايرسديميا نوبت به نفر بعديد،

 كند؟يمي او معرفيرا به جا

 با�ه جلت ��ائه:�
قبـل از آن موجـود نفـر چون،ت نداردي به حسب وقف تولينفر بعد

تعي حاكم فرد بنابراين،است ميي را .كندين

آنييپس از رد ابتداتوليت قبول○

كس:10س آيـت را رد نماي ابتدا تول،ن شدهيمعي به عنوان متوليهرگاه رها دوبـايـد

ا نه؟يتواند قبول كنديم

 با�ه جلت ��ائه:�
نميخ بـي چون نصب اول،تواند قبول كندير ،ن رفتـه اسـتي با رد از

. ندارديقبول معن
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ت به نحو اجتماعياحكام تول○
ا چند نفـر بـه طـور اجتمـاع قـرار دادهيدويت براياگر در ضمن وقف، تول:11س

ايكي پس از تحقق وقفيشده باشد ول :ديي حال بفرما،ت را قبول نكنديان تولشي از
جايا حاكم شخصيآ: الف ميگزي را  كند؟ين

 با�ه جلت ��ائه:�
تعي حاكم شخصيبل ميي را .كندين

جايا توليآ:ب و مانند ازيمييت همه باطل ت قـرار داده نـشدهيـ تول ابتـدا، شود كـه

 است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
نميخ .شودير باطل

هميآ:ج  خواهند شد؟ي متول،اند كه قبول كردهي افرادنيا

 با�ه جلت ��ائه:�
 شده آنان قرار دادهيت براي كه تول هستندي از كسانين افراد بعضيا

.است

ي چند نسل متواليت برايقرار دادن تول○

دي فرزندان واقفيت براياگر تول:12س نسل قرار دادهاز نسالً بعديگريا شخص

و  ايكيشده باشد ا نوبت به نسل بعديآ؛رديت را نپذيها مثالً نسل پنجم تولن نسلي از

ويم) ششم( ديرسد  دارد؟يگريا حكم

 با�ه جلت ��ائه:�
نميخ با.رسدير به نسل بعد تعيـ حـاكم  در آن مـوردين متـول يـيد

.ديبنما
س صغؤدر فرض سفيريال فوق اگر نسل پنجم ؛ت را ندارديت توليه باشد كه صالحيا

قيآ ايا ويشان توليم پسيا توليت را از طرف محجور خواهد داشت و ت منقطع شده

 از آن حاكم دخالت خواهد كرد؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
ميظاهراً تول ميت منقطع و حاكم دخالت .كنديشود

ت به صورت مشروطيقبول تول○

ميآ؛ت به صورت مشروط باشدياگر قبول تول:13س ؟ا رد يـ شوديا قبول محسوب

ــود ــسوب ش ــول مح ــر قب و،و اگ ــود ــد ب ــرط خواه ــان ش ــا هم ــول ب ــ قب ــرطي ا ش

م  باشد؟يكالعدم

 با�ه جلت ��ائه:�
.قبول با همان شرط خواهد بود

 واحكام معامالتعيبـ2

ي به كاليع كاليب○

و بيع همان بيع دين به دين است يا مفهوم وسيع،آيا بيع كالى به كالى:14س تر دارد

ا  و در هـر صـورت بيـع كـالى بـهز مصاديق آن محسوب مى دين به دين يكى شـود؟

و باطل؟  كالى صحيح است يا فاسد

 با�ه جلت ��ائه:�
و آن عبارت در روايات بيع كالى به كالى در روايات ما ذكر نشده است

از. مفهوم آن به ما ربطى ندارد،عامه ذكر شده است   در روايات ما نهى
. الدين بالدين شده استعبي

ع قرار گرفتن حقوقيمب○

و:15س و بـرق، حـق سـرقفلى ... آيا حقوق مانند حق امتياز تلفن، حق انشعاب آب

و غيـر مـالى مى و آيـا فرقـى بـين حقـوق مـالى  توانند بـه عنـوان مبيـع قـرار گيرنـد؟

 وجود دارد؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
و قسم ديگر قابل نقل: حقوق دو قسم است يك قسم قابل نقل نيست

مى؛غير است به   شود در بيـع ثمـن قـرار آن قسم كه قابل نقل است
در بيع معتبر است چون،شود آن را مبيع قرار داد داده شود ولى نمى

.كه مبيع از اعيان باشد

 صحت معاملهيت علم به متعارف بودن در بلد برايكفا○

تُـ،در صـورتى كــه در كــشور يـا شــهرى مبيــع:16س ن بــهن يــا مــ مـثال بــر اســاس

و خريــدار نيـز مــى وش مـى فـر و متعـارف آن شــهر نيـز چنــين اسـت دانـد كــه رســد

و فــروش مــى و بــه ايــن جــنس در ايــن كــشور يــا شــهر بــر ايــن اســاس خريــد شــود

و همچنــين مــى دانــد كــه وزن مخــصوصى نيــز متعــارف بــودن آن نيــز واقــف اســت

ا  طـالع براى تن يـا مـن در آن كـشور يـا شـهر متعـارف اسـت امـا از مقـدار آن بـى

و اسـت، آيـا دانـد كـه يـك تـن يـا يـك مـن در آن شـهر چنـد كيلـ مثال نمى،است

كفايـت)يـا ثمـن(همين مقدار علـم بـه متعـارف بـودن، بـراى رفـع جهالـت از مبيـع

و اندازه آن را نيز بداند؟ مى  كند يا الزم است مقدار

 با�ه جلت ��ائه:�
و بعضى روايات صحيحه اين است  كه علم بـه مقتضى سيره متشرعه

.كند متعارف بودن در بلد براى صحت كفايت مى

و عدم شرط صحتيده معامالت عمده دولتيمزا○

 قـانون79 نـاظر بـه مـاده، قانون محاسبات عمـومى كـشور82بر اساس ماده:17س

مزبور، معامالت عمده دولتى تنها بايد از طريق مزايـده صـورت پـذيرد، آيـا مزايـده

اى كـه اگـر بـدون رعايـت تـشريفات اسـت بـه گونـه شرط صحت معامالت مذكور 

و جهـتمع،مزايده تحقق پذيرد  و يا صرفاً يك امـر تـشريفاتى امله باطل خواهد بود

و در صحت معامله تأثيرى ندارد؟،اثبات آن در محاكم  ضرورت داشته
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 با�ه جلت ��ائه:�
و قيد صحت معاملـه هـم و ظاهراً شرط مسلماً امر تشريفاتى نيست،
و بـا قـرار  نيست، بلكه براى اين است كه افراد سوء استفاده ننمـوده

 معامله انجام نشود كه اين امر بعد از معامله قابـل،دادن قيمت پايين 
.فهميدن است

 در عقد بيعدهي اعالن مزاايجاب نبودن○

ب:18س مـيـ كه بـه صـورت مزايعيدر آيده واقـع ايـا اعـالن مزا يـ شـود جـابيده،

م  ديمحسوب تعير نت شود تا قين باالترييجه پس از پين و يد از سـو يـ شنهاد خر يـ مت

ايدار، معامله تمام شده محسوب شود؟يخر و مجـدداًيا صرفاً دعوت بـه جـاب اسـت

ايبا و قبول گفته شود؟يد  جاب

 با�ه جلت ��ائه:�
باِ،دهياعالن مزا مس،ع بعديخبار است از بلّو نيماً .ستيع

بيف اضايهانهيلزوم ذكر هز○ ع مرابحهي در

ب:19س آيدر مـيـع مرابحـه، هزيا وي دالل، نگهـداريهـا نـهيتـوان و نقـل ، حمـل

ق و خريامثال آن را به رأس المـال افـزود  مزبـوريهـا نـهيد را بـا توجـه بـه هز يـ مـت

 اعالم كرد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
قيبا،ريخ خريد مـتيقبگيرد، خواهديمياديزو اگرديد را بگويمت

زآنها را . ذكر كنديادي به عنوان

ب○ ع مرابحهيعدم امكان اضافه نمودن اجرت كار به رأس المال در

ب:20س خري كه فروشنده در ماليع مرابحه در صورتيدر تغي كه قبالً  دادهيراتييده

م و درييخواهد آن را بفروشد، بفرمايباشد زسهد آي صورت مير تواند اجرت كاريا

ب د؟يفزايرا به رأس المال
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تغيدر صورت: الف وسيي كه باير به .ع باشديله شخص
ديدر صورت:ب تغيگري كه به .ر دهديي اجرت داده باشد تا در آن
تغيدر صورت:ج .ر توسط شخص ثالث، اما مجاناً باشديي كه

 با�ه جلت ��ائه:�
ه ايدر تواند اجرت كار را به رأس المـالينم،ن سه صورتيچ كدام از

.اضافه كند

ب○  از وراثي توسط بعضيع فضوليحكم

ح)س(فرزندان)ح(و) الف(:21س ازياقـدام بـه انتقـال قـسمت)س(اتيدر زمان

ه،ن پدريزم و پس از گذشـتنينمايم)ج( به شخص،يچگونه اذني بدون داشتن 7د

بيسال از تار م)س(،ع مزبوريخ مـ8كه جمعا)س(وراث.دينمايفوت باشـند،ي نفر

بيبدون تنف  ، مـاتركيهـانيو وراث، اقدام به انتقال كل زمـ)س(ع سابق از طرفيذ

بيمن جمله قطعات ي بـه اشـخاص ثـالث؛منتقل شده است)ج(ع سابق به شخصي كه با

و تحو .ندينماميلينموده

ا كهيحال سوال :نست

بيوضع:الف كهيت  اند چگونه است؟ انجام داده)ج(با)ح(و) الف(ع اول

 ��ائه با�ه جلت:�
و معامله فضولي نموده)ح(و) الف(در صورتيكه اند، آن معامله باطل اسـت

.قابل تصحيح نيست
بيآ:ب يحقـ)س(، پـس از فـوت پـدر)س(ع دوم از طـرف كـل وارثيـا با وجود

ب)ج( شخصيبرا  قابل تصور است؟)هانيزم(ع اولي نسبت به موضوع

 با�ه جلت ��ائه:�
. كنـدي بـر وراث نمـي بيع فضولي است ايجاد حقّ بيع دوم كه آن هم

و امـوال بنابراين وراث مانند كسان ديگر هيچ حقي به زمين ها ندارند
.را بايد تقسيم كنند بين وراث ارث بر
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ــمالك:ج حقي ــيت ــرعيق ــيو ش ــاني زم ــوفيه ــخص، موص ــ)ج( ش خري ــا  داران ي

 ثالث هستند؟

 با�ه جلت ��ائه:�
شدي تقسيهانيمالك زم خرم .داران ثالث هستنديه

 فروش يك ملك به صورت زمانى به چند نفر○

در بخش عقود، فروش يك ملك به صورت زمانى به چند نفر چـه حكمـى:22س

ب دارد؟ فروخته شده، اين ملـك در هـر فـصل سـال در اختيـار نفره چهار مثال ملكى

و همان فصل است مالك  ...يا كه خودش استفاده كند يا اجاره دهد

 ا�ه جلت ��ائهب:�
وماگر در ضمن عقـد بيـع لك را به چهار نفر به نحو اشاعه بفروشد،

.منافع در هر فصلى ملك يكى باشد، اشكال ندارد شرط كند كه تمام

ق○ حيلزوم پرداخت دريمت يمعامله فضولردن المعامله

 ــ بـاـ كه مشترى جاهل به مالكيت غيـر اسـت اى فضولى چه در معامله چنان:23س

و دراى كه مـشترى هزينـه بدون اين(ها افزايش چندين برابر قيمت گذشت چند سال

و رد شود، بفرماييد) مورد معامله كرده باشد :مثمن توسط مالك كشف

مي، فضول در رد ثمن:الف  الرد؟ المعامله يا حين باشد، مبلغ حين ضامن چه مبلغى

 با�ه جلت ��ائه:�
ون معاملدبا فرض فضولى بو رد مالك، وظيفه فضول رد مبلغى استه

.المعامله است همان مبلغ حين،آنو،مشترى گرفته كه از
و:ب  جهل مشترى وجود دارد؟ در اين صورت آيا فرقى بين علم

 با�ه جلت ��ائه:�
وف .جهل مشترى نيست رقى بين علم
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كـ در صورتى كه فضول، ضامن ثمن حين:ج معتنابـه اهشالمعامله باشـد در هنگـام
و  و تفاوت فاحش ثمن حين ارزش پول را تـوان الـرد، آيـا مـي حين المعامله فـضول

و ضامن مابه  ساير خسارات دانست؟ التفاوت اين دو مبلغ

 با�ه جلت ��ائه:�
و در صورت تفاوت فاحش ثمن حين دو فـرض الـرد حـين المعاملـه

آن:ممكن است  معيـارو رى است كه ارزش پول كه يك امر اعتبا يكى
و در آن پشتوانه آن است   كم شده باشد، مانند دينار،غيره مانند طال

آنو،عراقى در زمان فعلى به ديگرى تمـ خصوص ترقـى قي كه ثمن
التفـاوت فـضول ضـامن مابـه در مورد دوم مـسلماً. پيدا نموده است

به.دانم كه ضامن باشد ولى در مورد اول بعيد نمي.نيست  ولى احتياط
.مصالحه نبايد ترك شود

مى:د و آيا مشترى مـورد بايع را ملزم به تحويـل تواند از قبول ثمن معامله خوددارى
و  كيفيت بنمايد؟ ديگرى با همان كميت

 با�ه جلت ��ائه:�
تواند بايع را ملزم به تحويل مورد ديگـرى بـا به هر حال مشترى نمي

آن.كيفيت بنمايدو همان كميت  وكه مگر در مقام اداء بيع كلى باشد
مي تطبيق بر مال غير نموده باشد، كه در اين  وانـد تقاضـاىت صورت

.تحويل فرد ديگرى از آن كلى را بنمايد

خريعدم ربو○ د نقـد بـه مبلـغ كمتـر از فـروشي بودن معامله در صورت
ليو قبل از تحوياهينس

و در صورتى كه شخصى مالى را به صورت نسيه يا اقـساط:24س از بفروشـد  قبـل
كم آن را مجدداً،تحويل به خريدار  ترى به صورت نقد خريدارى نمايد، از او به مبلغ

:بفرماييد

 فوق ربوى است؟ة آيا معامل:الف

 با�ه جلت ��ائه:�
.معامله فوق ربوى نيست
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 در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا محكوم به بطالن است؟:ب

 با�ه جلت ��ائه:�
ب،لدر بيع اوچه چنان راه بيع  معامله صحيح اسـت،،شرط نكند بايع

بلى در صورتى كه مكيل.يا موزون باشد، چه نباشدو چه مبيع مكيل
. معامله مكروه است،يا موزون باشد

كم:ج چه قصد اولى فروشنده بر خريد مجدد مبيع به مبلغ در تر، به صورت نقد اثرى

دا صحت يا بطالن معامله مى  شته باشد؟تواند

 با�ه جلت ��ائه:�
.تأثيرى نداردقصد صرف

وآ:د  عدم تصريح قصد وجود دارد؟ يا فرقى بين تصريح

 با�ه جلت ��ائه:�
ب چنان .است معامله باطل،بايع را قبل حلول اجله چه شرط كند بيع

هر:هـ  گاه خريـدار بـدون تـصريح فروشـنده از قـرائن، در صورت مثبت بودن پاسخ،

معل  عامله دارد؟م به قصد مذكور پيدا كند، چه اثرى بر حكم

 با�ه جلت ��ائه:�
 از قبيل شرط ضمنى باشد،معامله، به قصد چه قرائن موجب علمِ چنان

.واال صحيح باطل است

ي هرميها احكام معامالت در شركت○

 شـركتي بعـدي از درآمـدها،تي افراد پس از عـضوي هرميها در شركت:25س

ميجديريق عضوگي طر كه طبعاً از م رد بهرهيگيد صورت و چنـد فـرضيمند شوند

ز ميبه شرح هريدهد كه استدعا دارير رخ بيم پاسخ :دييان بفرمايك را

مييفرد كاال:الف ني را از شركت نيخرد كه مورد و صرفاً براياز او تي عـضويست

ميدر شركت اقدام به خر  ست؟يچن مورديايفيو تكليحكم وضع. كنديد
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 با�ه جلت ��ائه:�
ب ن،عيدر صحت ني مورد صحياز بودن شرط و آن معامله و الزميست ح

.است
خر:ب مييد كااليشخص به ني اقدام وليكند كه بدان توانـدي در عمل نمـياز دارد

ميمند شود، مانند آنكه كارت اقامت در هتل خارج از آن بهره  ولي را دليخرد لي به

ا.كنـديبـه خـارج، از آن اسـتفاده نمـ عدم امكان سفر ين صـورت چـه حكمـيـ در

ميپ  كند؟يدا

 با�ه جلت ��ائه:�
ا صحيدر .ح استين صورت هم معامله

ايآ:ج ياهي سـرما،ا به عكسيه از كشور شودينكه شركت موجب خروج سرمايا در

 هست؟ي تفاوت،گر به كشور وارد كنديديرا از كشور

 با�ه جلت ��ائه:�
. ندارديريدر هر دو صورت در معامالت تأث

بيآ:د و آگاهين رضايا پيت ايـ بـه سـوديمانند احتمال عدم دسترس(امدهاي افراد از

 تفاوت وجود دارد؟،يو عدم آگاه)ر قابل استفاده بودن كااليغ

 با�ه جلت ��ائه:�
زادر تعد مي از معامالتياديد اي كه انجام ـ شود .ن احتمـال هـست ي

ا به . نداردين احتمال اشكاليهرحال اقدام بر معامله با
وي بعدي به سودهايابي دستيق فوق، هدف اصلي است در همه مصاديگفتن  است

و فروش كاال از باب جعالهيخر و عقوديد ايا شرط ضمن عقد قبي از لين

م .رديگيصورت

 با�ه جلت ��ائه:�
اين گفتنيا نهي دال است بر صحت و مـن وجـه، بـر فـسادن معامله
ايگريد .امن معامله دارم كه در جواب استفتاء نوشتهي هم بر صحت



41+ مباحث حقوقي: فصل اول

ايحق عدول با○  جابيع در صورت عدم اطالع از قبول

ا:الف:26س طر، جابيچنانچه مخاطبِ باير از ناحيغيقياز ايه جـابيع، از صدور

سويتوسط با  و قبل از آن كه رسماً از ايبايع مطلع شود مزيع، و جاب  ابـالغيبور به

آيو اعالم شود آن را بپذ ايرد، ن صورت معامله واقع شده است؟ به عنوان مثـاليا در

و اعــالم فــروش ملكــيا ــذكوري آگهــيا در روزنامــهيجــاب ــا روزنامــه م  شــود ام

طري مـشتريف گـردد ولـي توق ديـ از آنيـ از مـضمون آن مطلـع گرديگـريق و  ده

.را قبول كند

 با�ه جلت ��ائه:�
ب كمترين محذور چنين بيعي ايعدم مواالت و قبـول اسـتين . جـاب

ا،عالوه اعالم اخبار به انشاءهب و ني انشاء .ستيجاب
پذ:ب و پس از ع از قبـوليرش مخاطب، در صـورت عـدم اطـالع بـاي در فرض فوق

آيا بايجاب، ايا  جاب دارد؟يع حق عدول از

 با�ه جلت ��ائه:�
چ بايعيبل  كه موجـب، قبـول را مطلـعيون تا موقع حق عدول دارد

ب نمينشده است .شوديع محقق
بايدر صورت:ج آي كه ا حق عدول دارد؟يع از قبول مخاطب مطلع شده باشد

 با�ه جلت ��ائه:�
ايع به هر تقديبا نيرحق عدول دارد چون .ستيجاب محقق

آ:د مخيچنانچه حق عدول داشته باشد  اطب برساند؟ا الزم است آن را به اطالع

 با�ه جلت ��ائه:�
. الزم استيبل

 اختصاص امضا بر همان معامله○

ــه:27س ــريكى ب ــسؤواگــر ش ــركت م ــررات ش ــرخالف مق ــامالت،ليت خــود ب  مع

و سودآورى و وى را امـضا كننـد اين كار خالف مقـررات شركاى ديگر انجام دهد
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وةآن معامل آن شريك پس از ن زيـان وارده زيان كند، آيـا ضـام ديگرى انجام دهد

 گذشته حاكى از رضايت آينده نيز هست؟ بوده يا امضاى

 با�ه جلت ��ائه:�
 آن معاملـه باشـد، چطـوري گذشته در صورتى كه فقط امـضاءامضا

خير ضمان زيـان وارده بـه!رضايت آينده بشود ممكن است حاكى از
. خود او استةعهد

ا○  اف در معامالتحجمفهوم
تبمفهوم اجحاف در معام:28س .ديين فرماييالت را

 با�ه جلت ��ائه:�
. فروختن مال به بيش از قيمتاجحاف در معامله عبارت است از

نيا عوضينيط متعاقديشك در تحقق شرا○

ويط متعاقديدر موارد شك در تحقق شرا:29س  اصـالة الـصحةايـآ،نيا عوضـين

خيشوديميجار ازيا ر؟ مـثالً معاملـهيا و پـس  شـك، عقـد صـورت گرفتـه اسـت
آيكنيم بايم كه و عاقل بوده است،عيا خي بالغ ؟ريا

 با�ه جلت ��ائه:�
.شوددر خود شخص جاري مي اصالة الصحةبلي

گريكدي امتزاج اموال با○
زي در صورت:الف:30س و سپس مال مزبور با ماليد مالي كه ي را به عمرو بفروشد

ذيي بفرما،گر مخلوط شوديد آيد در دو صورت ا نه؟يحق فسخ وجود داردايل
وس.1 زي به . مخلوط شوديا شخص ثالثيديله
وس.2 له(له عمروي به .مخلوط شود) متعد

 با�ه جلت ��ائه:�
ب ديخلط زيگريع به مال زينـيعياديـ اگر موجب و ،ياديـ بـشود

زيمال و بـ، باشـدي با فعل مشترياديت داشته باشد وين بـاي مـال ع
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صيمشتر و اگـر قابـليورت مشترك است در  كه قابل انفصال نباشد
اي مشتر مالِ،ياديز،انفصال باشد و ين مسأله شقوق متعـددي است
ا نميدارد كه در ج.گنجدين مختصر  مفصلين منهاج الصالح2 من در

.ديي مراجعه بفرما،ام نوشته
آ:ب بي در صور باال و سهويا ا نه؟ي وجود دارديفرق)ر عمديغ(ن عمد

ه جلت ��ائه با�:�
.نداردخير، فرقي

عيآ:ج خف(بيا عدم اعالم جلياعم از ميتدل)يو و در يـ شـوديس محسوب ا نـه؟
ايـ استيفيك حكم تكليا وجوب اعالم تنهايآ،س محسوب شودي كه تدليصورت

م  آورد؟يعدم اعالم حق فسخ

 با�ه جلت ��ائه:�
مي تدليبل ا،شوديس محسوب بي به اعتبار ـ نكـه ع ظـاهر اسـت در ي

ع.عيصحت مب خ،)سيتدل(بي عدم اعالم زاي موجب ـ ار خ ي اريـد بـر
نميع .شوديب

ميآ:د نيتواند نسبت به تدليا فروشنده حتي بگويعني(؟ كنديز تبريس در معامله يد
نياگر تدل .)ز حاضر به فسخ نخواهم بوديس كرده باشد

 با�ه جلت ��ائه:�
بايتواند تبريميبل و نمي صدق تدلي تبر كند و غش .كنديس

 اضرار به مالك با پرداخت مؤجل ثمن○
بي ملك خود به شخصي شرعاً مكلف به واگذاريمالك:31س بهي در قالب عقد ع،

ميمت سوقيق ايعل. گردديه  صـحت عقـد، پرداخـتيه مقتـضا يـ نكه تبـادر عرفيرغم
و حالِّ ثمن است و با وصف مالئيدار، بدون رضاي خر؛كامل و عدميت مالت مالك

نياعسار برا مـيمـي پرداخت بعـد از تملـك، تنهـا رغـميو علـ پـردازدي از ثمـن را
ن  ميمخالفت فروشنده، پرداخت اينمايمة دوم را به چند سال بعد موكول و ن امـريـد

قيموجب ازد و منتهيمت سوقياد فاحش مـيه و ضرر بـه مالـك . گـرددي به خسارت
.دار حق فسخ نداشته استيخر است كه شرعاًين همه در حاليا
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و متضرّر شدن مالك در صـورت اكتفـا  بـهيحال با توجه به سلب حقِّ فروش ملك

حيق :ن العقديمت

قيآ اوالً  نسبت بـه نـصفِ مـشاعِ ملـك كـه،األداءوميةيمت سوقيا مالك حق مطالبة

خيثمن آن پرداخت نشده را، دارد قيا مشتريآاًيثانور؟يا مـتي مكلف به پرداخـت

كليوم األداء، نسبت به نصف باقيةيسوق درية ترقيماندة ثمن، با احتساب ات مستحدثه

ا ا نه؟ين مدت هستيطول

 با�ه جلت ��ائه:�
.مالك حق مطالبه قيمت سوقيه يوم االداء به نحو ذكر شده را دارد

توسـط دولـت خاص به گذراندن مراحل صحت بعض عقود كردن منوط○
ياسالم

تواند به علت مصالحى مهـم، صـحت بعـض عقـود يـات اسالمى مى آيا دول:32س

 را منوط به گذراندن مراحلى خاص كند؟) مثل ازدواج يا طالق( ايقاعات

 ا�ه جلت ��ائهب:�
دولت اسالمى مانند ساير دول حق چنين كارى نـدارد، مگـر بـا اذن

آن هم در صورتى كه بر ترك آن مفاسـد مهمـىطيالشرا فقيه جامع 
مىهب تب شود، كه در فقه از آن تعبيرمتر .كنند اختالل نظام

خري شهرداريريجلوگ○ زمي از تصرف نيدار در

دريطلبكار:33س  كه بـراى وصـول طلـب خـود ناچـار بـه قبـول مقـدارى زمـين

آنةمحدود مع شهرى شده، اگر پس از تمدين كه قرارداد غير رسمى زمين در حضور

و زمين،تنظيم شد، شهردارى شهر محلى  از مذكور را از اراضى شهرى اعالم كـرده

و تصرف اى بـه وى وارد آورد، از ايـن راه خـسارت عمـده خريدار جلوگيرى كند،

 كيست؟ةخسارت وارده به عهد ضمان
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 با�ه جلت ��ائه:�
و،در موقع قرارداد ند زمين ماليت داشته اشـته، بعـداً كـه مانعى هم

را چنـان.اسـت كند در حكم تلف تصاحب مي شهردارى  چـه زمـين
اگـر تحويـل.كار تحويل گرفته بوده است ضرر متوجه او اسـت طلب

 مبيع تلف قبل قبضه فهو من مـال كلّ(نگرفته بوده است به مقتضاى 
.ضرر متوجه بايع است) بايعه

تقياشتراط ضمان در مال مع○ ديين به نحو

جا:34س معيدر كلمات فقها آمده كه تقيز است اشتراط ضمان در مال ديين به نحو

اي از محــشيا عــده؛ا بــه نحــو اشــتراطيــ ــر  انــد،ن مطلــب اشــكال كــردهيــن عــروه ب

:دييحال بفرما

تقيآ:الف صحييا اشتراط ضمان به نحو ح است؟يد

 با�ه جلت ��ائه:�
بياط لزوميبنا بر احت  اشـكال تقييـدن فقها است كـهي آنچه مشهور

.ت شوديد رعايبا،دارد
ول اگر ضمان،:ب تقيبه نحو مطلق باشد د ذكـر كننـد كـه ييـ در عقد ضمان به نحـو

صحيآ،ن باشديپرداخت آن از مال مع ح است؟يا

 با�ه جلت ��ائه:�
معـق نباشد معلّيعنيـ اگر ضمان مطلق باشد نيپرداخت آن از مال

. اشكال نداردوح استيصحو
مع:ج تي در فرض صحت اشتراط پرداخت از مال ن تلـفي اگر مال معـ؛دييقن به نحو

ميآ،شد بايگردديا عقد ضمان منفسخ ديا و مضمونيگريد از مال له پرداخت كند

 ار تخلف دارد؟يخ

 با�ه جلت ��ائه:�
خ .ار تخلف شرط دارديدر فرض مذكور مضمون له
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و هبة مال كلّ،وقف○  الذمهيفي قرض

و هبه نمودن مال كلّيآ:35س و قرض دادن و سـپس قـبضيا وقف نمودن در ذمه

و هبه شرط است كه مـال كلّـيح استيمصداق آن صح  و قرض يا در صحت وقف

 در ذمه نباشد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
بنابراين وقف دين،. كه عين، موجود باشد در عين موقوفه معتبر است

و وقف ما  چنـين هـم. صحيح نيستهالذمفي وقف كلي، وقف منفعت
.ن، عين باشدي در معي، ولو به نحو كلّدر قرض معتبر است كه مال

 عدم تبرّعيادعا○

كسيدر مورد مال:36س دي كه و مـدعيميگري به  عـدم تبـرّع اسـت، اگـريدهد

جايدر دري تبرّعي ادعايافت كننده به  شود كـه دهنـده مـالي، مدعيافتي بودن مال

و بده ايبه او بدهكار بوده ايـ كـدامين مورد ادعاي خود را داده، در راك ز آن دو

پذيبا  رفت؟يد

 با�ه جلت ��ائه:�
م ادي در دو دعو،هر دو و طرف مقابل در هر دو منكر اسـتيعا كنند

 قول او مقدم است واال طرف مقابـل كـه منكـر،نه دارديبياگر مدع 
م؛است قسم بخورد و اگـر قـسم نخـوردي با قسم حرف ثابت ،شـود

ميمدع و اگر او هـم قـسم نخـوي قسم في آن مـال تنـص،ردخورد
م به هر كدام نصف آن مبلغ تعلّو شوديم نت.رديگيق دري در افتيجه

بايكننده پول نصف پول .د برگرداندي كه گرفته

آنيحكم معامله با عدم صدق عقود مع○ ن بر
و عمرو بيعى واقع شده ولى فعال مشترى نسبت بـه پرداخـت يكبـاره:37س بين زيد

و محكمـه نيـز حكـم بـه پرداخـت ثمن قدرت ندارد، از ايـن رو  بـه دادگـاه مراجعـه
 آيا در اين گونه موارد براى بايع حق حبس مبيع وجود دارد يـا كند، اقساطى ثمن مى 
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خير؟ آيا الزم است قراردادها تحت عنوان يكى از عقود معين مانند بيع، اجاره، صلح
و يا اينكه قراردادهاى ديگرى هم كه تحت هيچ يـك ...و  از ايـن عنـاوين قرار گيرد

و شرايط صحت معامله در آنها مزبور قرار نمى و گيرد رعايت شود، الزم الوفاء بـوده
 طرفين قرارداد الزم است به آن عمل كنند؟

 با�ه جلت ��ائه:�
در صورتى كه معامله ذكر شده هيچ يك از عقود معين بـر آن صـدق

»اوفوا بالعقود« نكند ولى معامله عقاليى باشد نه سفاهى، آيات كريمه 

دو»عن تراضةتجار«و  آن،ي است بر امضا از روايات دالّ،و امثال آن

و الزم الوفاء است .بنابراين معامله شرعى

حيعدم لزوم موجود بودن مب○ ن عقديع در
 الزم، در بيـع عـين معـين؛انـد با عنايت به اينكه برخى از فقها تصريح نمـوده:38س

و به تعبير برخى است مبيع در حين عقد موجود  از فقها، اصل بـر موجـود ديگر باشد
االبودن متعلق عقد  ما خرج بالدليل، آيا به نظر حضرتعالى نيـز الزم اسـت مبيـع است

و يا همين كه بدانيم در حـين تـسليم موجـود خواهـد بـود  در حين عقد موجود باشد
 كند؟ كفايت مى

 با�ه جلت ��ائه:�
 حين عقد موجود باشد بلكه كافى اسـت در بيع شرط نيست مبيع در

و لذا بيع كلى فى آنهبالذمة در حين تسليم موجود باشد كـه شـرط

و حق، صحيح است .عين باشد نه منفعت

پ(ق در منشأ به نحو شرط مقارنيانشاء به نحو تعل○ يهـاش فروش مكانيدر
)يتجار

و مكان:39س و ويژگـى فروش آپارتمان پـيش هـاى معـين هاى تجارى كه با متراژ
بيع آن باطـل باشـد يـا از گردد، آيا از مصاديق عين معين است تا در نتيجه فروش مى 

و يا از مصاديق عين معـين اسـت ولـى  مصاديق كلى در ذمه است تا بيع صحيح باشد
و بيع آن صحيح است؟ استثنايى از قاعده كلى محسوب مى  شود
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 با�ه جلت ��ائه:�
آن را ليق در منشأ است اما به نحو شـرط مقـارن اگر انشاء به نحو تع

شيعنى موجودِتمليك كند  دن ساختمان كه فرد است نـه بعد از تمام
.اشكال نداردو صحيح است،نمايدمىتمليكن را كلى اآل

بيمالك○ بيت و ثمن در قع معلّيع

 آيـا مالكيـت) در صورتى كه تعليق در منشأ باشـد نـه در انـشاء(ق در بيع معلّ:40س

و ثمن از حين بيع است يا از حين حصول معلق عليه؟  مبيع

 با�ه جلت ��ائه:�
ق عليه است اگر شرط به نحو شرط متأخر نباشـد از حين حصول معلّ

.واال از حين بيع است

مبياختالف در مكان تسل○ و ثمنيم ع

واى اگر معامله:41س و مـشترى صـورت گيـرد در خارج از محـل سـكونت بـايع

در كه نمى اى باشد گونهوضعيت به  توان محل وقوع را ملحوظ نمود، مثل اينكه بيـع

ه  و در دريا يا در و در هـوا صـورت گيـرد، در صـورت اخـتالف بـين كشتى واپيمـا

و بـر اسـاس عـرف چـه مكـانى بايـد،متبايعين و ثمن را كجـا و مبيع  تكليف چيست

 تسليم نمود؟

 با�ه جلت ��ائه:�
 خاص مكانِ، عرف.كه معامله شده است عمل شود بايد به همان گونه

مىدر غير معلوم .داند للجهل والغرر معامله را باطل

ب○ رويلزوم دارا بودن صفات خاص نمونه در  نمونهيع از
،در صورتى كه بيع از روى نمونه به عمل آمـده باشـد، آيـا الزم اسـت بـايع:42س

تم،دهد مبيعى را كه به مشترى تحويل مى اى باشد كه به رؤيت ام صفات نمونه داراى
و رغبت مـشترى دخالـت نداشـته باشـدـ؟مشترى رسيده يـا داراـ هر چند در ماليت
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و رغبت دخيل است كفايت مـى و در هـر صـورت بودن صفاتى كه در ماليت كنـد؟
فقدان هر نوع وصفى موجب حق فسخ مشترى خواهد بـود يـا فقـط اوصـافى كـه در 

و رغبت دخال ت دارند موجب فسخ خواهند بود؟ماليت

 با�ه جلت ��ائه:�
آنچـه تمـام پـس انـد اى را معيار قرار داده نمونه،چنانچه در معامله

 حق فـسخ در نداشته باشد، صفات خاصى دارد معيار است ولو ماليت 
.تخلف همه اوصاف ميزان است

شيع به شرط آزمايب○
معنـا كـه مـشترى در صـورتى به اين؟آيا بيع به شرط آزمايش صحيح است:43س

و آزمايش موفقيت  و در آميـز باشـد؛ مبيع را خواهد پذيرفت كه آن را آزمايش كند
ما،صورت صحت  لكيت از حين عقد است يا پس از انجام آزمايش؟ آيا

 با�ه جلت ��ائه:�
مـشروطرا ملكيـت،آميز مانند ساير شـروط شرط آزمايش موفقيت

ت بلكه،دكنينم و و لذا صحت عقد عهد به عقد مشروط مى التزام شود
مى در مورد تخلف شرط از بين نمى .رود رود بلكه لزوم از بين

تير در انتقال مالكيشرط تأخ○
در،آيا شرط تأخير در انتقال مالكيت:44س و  مشروع است يا از شروط فاسد است

ن صورتى كه از شروط فاسد محسوب شود آيا مفسد عقد نيز مى ه؟باشد يا

 با�ه جلت ��ائه:�
و سـنت اسـت،شرط تأخير در انتقال مالكيت و كتـاب  خالف شـرع

و اين گونه شرط موجب بطالن مشروط است، برخالف تخلـف شـرط
.مشروع

 ثمن المعاملهدر صورت عدم وجود خارجيبطالن معامله○

ــخص:45س ــه شـ ــين بـ ــه زمـ ــوض دو قطعـ و عـ ــه در ازاء ــك قطعـ ــصى يـ شخـ

آيــد كـه دو قطعــه از انجــام معاملـه كاشــف بـه عمــل مـى بعـد،فروشــد ديگـرى مـى 

انــد وجــود خــارجى ندارنــد، آيــا در ايــن الواقــع ثمــن المعاملــه بــودهن كــه فــىزمــي
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و آيــا فروشــنده  واليــت در فــسخ،صــورت عقــد بيــع باطــل اســت يــا قابــل فــسخ؟

بـه) دو قطعـه زمـين مزبـور(معامله را پيدا خواهـد نمـود يـا آنكـه عـدم وجـود ثمـن

ع ــحت ــع ص ــد بي ــن،ق ــست ثم ــدار باي ــط خري و فق ــاخت ــد س ــه وارد نخواه  خدش

و يا بدل المثل را پرداخت نمايد؟  المثل

 با�ه جلت ��ائه:�
و اگر صحيح باشد فروشنده خيـار معامله باطل است چون ثمن ندارد

.فسخ دارد، ولى صحيح نيست

قيحق مطالبه باق○ بنمت عادالي مانده ثمن المعامله به منيه در و بالقع ديجز
و شرط

ــساحت:46س ــه م ــى ب ــه زمين ــان 5000قطع ــه متبايع ــى ك ــاس قيمت ــر اس ــع ب  مترمرب

و توافـق نمــوده در معـرض بيــع) هـزار ريـال 500هـر متـر مربــع(انـد بـه آن تراضـى

ــت  ــه اس ــرار گرفت ــراء ق ــع.و ش ــع(مبي ــورد بي ــين م ــى زم ــه) يعن ــن المعامل و ثم ــال ك

و اقباض گرديد) يعنى قيمت زمين( كه؛ه استبعضاً قبض : آيا در صورتى

و شرط منعقد شده باشد:الف و بالقيد و منجز  فى المثل تحقّق، عقد بيع به طور مطلق

و معلق نشده باشد .عقدالبيع به تأديه كلّ ثمن المعامله مشروط

و قـسمتى از ثمـن نيـز بـه فروشـنده تأديـه:ب و اقبـاض  كلّ مبيع بـه خريـدار تـسليم

ب ماشــد مــالشــده و ملكيــت خريــدار مبيــع از و در حقّيــت لكيــت فروشــنده خــارج

و استقرار پذيرفته باشدقرا .ر

تـر يعنـى در فرضـى كـه عقـدالبيع بـا رعايـت جـامع جميـع شـروط به عبارت صريح

معتبـره، مـؤثره در صـحت معاملـه منعقـد گرديــده باشـد، آيـا شـرعاً بـراى فروشــنده 

ع  ادلـه از خريـدار اخـذ نمايـد جائز اسـت كـه باقيمانـده ثمـن المعاملـه را بـه قيمـت

ال  و مـورد يا آنكـه از منظـر شـرع انـور و سـائغ نبـوده زم االتّبـاع چنـين امـرى جـائز

 از مصاديق اكل مال غير به باطل محسوب است؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
 بـايع خيـار تخلـف تـأخير ثمـن را دارد،،ايـد به اين گونه كه نوشته

چن مى و ان چه خريدار با فروشنده معاملـه تواند معامله را به هم بزند
بايع اسقاط حق خيـار بنمايـد بـه مقـدار انجام دهند به اين نحو كه 

،زيادى از ثمن زمين به نسبت آن مقدار از قيمت كه دريافت ننمـوده 
و هيچ اشكالى ندارد .معامله شرعى است

بي مشترع از سوييتصرف در مب○ يع فضولي جاهل به

و در عين حال تـصرّف در اگر مشترى در بيع فضولى:47س ، جاهل به اين بيع بود،

مى،مبيع كرده يا نكرده  باشد اگر اجازه نداد؟ ضامن منافع آن براى مالك

 با�ه جلت ��ائه:�
؛ آنچه استفاده كرده است بلـى؛منافعى كه استفاده نكرده است خير

مإعرجِيغرورالم«ولى .»هرَّغَْنلى

باصحت شرط فروش دوباره○ عي به

ــه شــرط فعــل:48س ــه مــن بفروشــى ب ــايع در معاملــه شــرط كنــد كــه تــو ب  اگــر ب

 صحيح است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
. باشدقبضاز قبل،شرط بيع بلى صحيح است ولو

 به چك مدت داريعدم صحت فروش چك نقد○

دار، مثال فروختن يك چـك هـزار فروختن چك نقدى به يك چك مدت:49س

ي و دويست تومانى يك ماهه چگونه است؟ك تومانى نقد به يك چك  هزار

 با�ه جلت ��ائه:�
.و اگر به قيمت زيادتر هم بفروشد اشكال داردجائز نيست
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مبيشرط فروش مجدد بدون تقس○ ي مشتريع برايم

و بـر مـشترى شـرط كنـد كـه بـدون تقـسيم:50س را،اگر بايع خانه را بفروشد  آن

و قيمت مورد معامله بيش از مبلغ بفروشد جائز است؟ چنان چه فروشنده مض طر بوده

و خريدار نيز قـصدش ايـن باشـد كـه در صـورت  مندرج در مبايعه نامه مذكور باشد

و ضوابط اجاره اجرا نامه از سـوى فروشـنده يـا مـستأجر، در وقـت شدن كليه شروط

ا  ز نظر معينى مورد معامله را به همان مبلغ خريدارى شده به فروشنده مسترد نمايد آيا

و آيا خريدار يا موجر حق مطالبه اجـاره شرعى چنين معامله اى صحيح است يا خير؟

 طبق قرارداد را دارد يا خير؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و قصدى كه در ضمن معامله شـرط نـشده باشـد، تـأثير در اضطرار،

و بنابراين معامله. معامله ندارند  اى كه واقع شده است صحيح اسـت،
.خريدار است حق مطالبه اجاره را دارد كه موجر

تعتعدم امكان مطالبة مازاد از اجر○ درييالمثل در صورت عدم ن اجـرت
يفروش سرقفل

را:51س شخصى كـه مالـك سـرقفلى دكّـانى اسـت در نظـر دارد سـرقفلى دكّـان

و اجاره اين مدت را به صاحب ملك بپردازد كارشناس دولت بنا به تقاضاى. بفروشد

ت يعنى بيشتر از اجـر،هاى همسايه قيمت اجاره را بيشتر از اجاره دكّان صاحب ملك 

ت. تعيين كرده است،المثل عيين شده را مطالبـه مع ذلك صاحب ملك دو برابر قيمت

اكنون آيا الزم است كه مستأجر قيمت مورد مطالبه را بپردازد يا همان قيمت. كند مى

 تعيين شده توسط كارشناس را؟

 لت ��ائه با�هج:�
و مستأجر در حين اجاره اگر تعيـين اجـرت نـشده ظاهر حال مالك

ز المثل است، بنابراين نمىتباشد اين است كه ميزان اجر  يـادتر تواند
.المثل مطالبه كند اجرتاز 



53+ مباحث حقوقي: فصل اول

غتضمان اجر○  متصرفيرقانوني المثل در صورت تصرف

مى:52س و قانونى زمينى و ديگرى بـدو شخصى مالك رسمى و اجـازه باشد ن اذن

و در آن احداث بنا مى  حـال اگـر متـصرف بهـاى؛كنـد مالك، زمين وى را تصرف

در) سال23حدود(زمين را بعد از گذشت چندين سال  پرداخت نمايـد، آيـا مالـك

و در آن و از منافع آن استفاده كـرده مدتى كه متصرف، ملكش را در تصرف داشته

اج،احداث بنا نموده  مى مستحق دريافت در رت المثل ايام تصرف و يـا باشد يا خير؟

 از بين،مدت تصرف غير شرعى متصرف، منافع مالكيت مالك از جمله اجرت المثل 

 ردد؟گ رفته تلقى مى

 با�ه جلت ��ائه:�
و استفاده هـم نمـوده اسـت مِلك غير را تصرف نموده  ضـامن،چون

مىتاجر .باشد المثل

ممعلوم شدن○ ب اضافه مساحت عيلك پس از

و شـراء:53س و مساحت معين در معرض بيع اگر ملكى كه ساختمان است با متراژ

و مساحت مندرج در مبايعه نامـه نيـز قيمـت تعيـين  و بر اساس متراژ قرار گرفته باشد

و بعد از وقوع عقد البيع كاشف به عمل آيد كه مبيع  سـاختمان مـورد(گرديده باشد

مى) معامله و غيـر قابـل داراى اضافه مساحت باشد، با توجـه بـه اينكـه مبيـع عمـارت

تجزيه بوده بايع شرعاً واليت در فسخ معامله را دارد يا خير؟ به عبـارت ديگـر چنـين 

و حالتى اعمال خيار تبعض صفقه جائز بوده يا آنكه به لحاظ عدم امكان تجزيه وض ع

و بايع سلطنت در فسخ معامله را دار ا خواهد بود؟مبيع، بيع قابل فسخ بوده

 با�ه جلت ��ائه:�
و اگـر؛بايع خيار تبعض صفقه ندارد  چـون محـل آن خيـار نيـست

شـود مشترى حاضر شود پول مساحت زيادى را بدهد معامله الزم مى
.واال بايع اختيار فسخ معامله را دارد
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ديفروش باق○ خريگري ثمن معامله به يد مجدد آن به مبلغ قسطيو

و نمىهمن ماشين خريد:54س مى؛توانم پولش را پرداخت كنم ام تـوانم نـصف آيا
و بعـد فـى المجلـس بخـرم بـه سـه  آن را به ديگرى نقداً به دو ميليون تومان بفروشم

اى باطـل اى صـحيح اسـت؟ اگـر چنـين معاملـه ليون تومان قسطى، آيا چنين معامله مي
 است راهى براى صحت شرعى وجود دارد يا خير؟

ت ��ائه با�هجل:�
و چنانچه در معامله اول قبض محقق شود، معامله دوم صـحيح اسـت

.ندارد اشكال

زميفروش○ زميك قطعه معين از مجموعه نين به صورت مشاع با حدود
اى زمين از يك مجموعه زمين به صورت مشاع با حدود معين شده اگر قطعه:55س

مع،با سند عادى فروخته شود  امله خواهد بود يا خير؟ آيا اين امر موجب ابطال

 با�ه جلت ��ائه:�
ن آن قطعه است، معامله باطـل، حدود معي»با حدود معين«اگر مراد از

است، چون مشاع با حد و اگر مراد؛ن معنى ندارد معي،ن حـدود معـي
شود معامله صحيح آن مجموعه است كه باز آن قطعه جزئى از آن مى

.شوداست ولو با سند عادى فروخته 

و فروش پوليحكم خر○ د
و فروش پول چه حكمى دارد؟:56س  خريد

 با�ه جلت ��ائه:�
. دالر را به تومان بفروشيد، مثالًنقد به نقد جائز است ولو با زيادت

د○  ركرد در معاملهيعدم ضمان
ــى:57س ــرى م ــخص ديگ ــه ش ــى را ب ــصى زمين ــل شخ ــال قب ــد س ــد در چن ؛فروش

در شخصى ثالث متعهد مى و بر شود كه وز فساد ثمن مـأخوذ وسـيله صورت كشف
آيا چنان چـه ثالـث عـين ثمـن را بـه خريـدار تأديـه. فروشنده را به خريدار رد نمايد 
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كه استحقاق نموده باشد، شرعاً فقط مستحق دريافت وجه تأديه شده خواهد بود يا آن
پ  و زيان ديركِرد را نيز خواهد داشت؟ به عبارت ديگر، آيا رداخـت دريافت خسارت

وجه بايست عالوه بر اخـذ وجـه پرداختـى، ديركـرد وجـه را نيـز از فروشـنده كننده 
 كند؟ دريافت

 با�ه جلت ��ائه:�
بنابراين، زائد بر ثمـن چيـزى. هيچ وجهى براى ضمان ديركرد نيست

.الزم نيست پرداخت شود

ن مدتييشرط خسارت در صورت فسخ معامله بدون تع○

مق:58س رر نموده باشند هر يك از متعاملين در صورتى كه معاملـه هرگاه متعاملين

آيا شرط مزبور: الف؛را فسخ نمايد، بايد پنج ميليون خسارت به طرف مقابل بپردازد 

 صحيح است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
ب عوض، ايـنه ظاهر سؤال اين است كه شرط خيار بر متعاملين است

.معلوم باشد البته اگر مدت شرط؛شرط ظاهراً صحيح است
آن بر فرض صحت شرط، با عنايت به اين:ب مقرر نـشده اسـت، آيـا كه مهلتى براى

مى15-10متعاملين تا  بـا عنايـت بـه ايـن(د؟ توانند معامله را به هـم بزننـ سال بعد هم

و اآلن بسيار زياد است15نكته كه تفاوت قيمت  ) سال قبل

 با�ه جلت ��ائه:�
م و عقـد هـم بـر در صورت عدم تعيين دت شرط، خيار باطل اسـت

مىن بيع به واسطه غررى بود،حسب فتاوى فقها .شود باطل
در صورتى كه يكى از متعـاملين در مبيـع تـصرفاتى نمـوده باشـد، مـثال در زمـين:ج

و منظـر فروشـنده  و سـاز در مرائـى و اين سـاخت خريدارى شده منزلى ساخته باشد

 اط عملى حق فسخ مزبور تلقى نمود؟را به منزله اسقتوان اين امر بوده، آيا مى
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 با�ه جلت ��ائه:�
و شرط، تصرفات ذكر شده ظاهراً اسـقاط عملـى بر فرض صحت بيع

.حق فسخ است

 خارج از عقدييشرط ابتدا○

در شخصى اقدام به پيش خريد يك دستگاه آپارتمان نيمـه سـاخته نمـوده:59س و

و بالفاصـله بخـشى رصد ساختد50زمان انعقاد قرارداد از ثمـن مان ساخته شده بـود

و خريدار بيع نامه  و بين فروشنده در معامله را پرداخت نموده است و تنظـيم گرديـد

و طرفين  نسبت به تحويل به موقـع اين معامله كليه اختيارات از طرفين ساقط گرديده

و قصور مى  و ثمن معامله كوتاهى يك آپارتمان و تنظيم بيع نامـه سال از تاريخ كنند

و الحاق گرديد گذشت كه جمله زير با توافق طرفين به  چـه هـر چنان(بيع نامه اضافه

و معـين اشـاره بـه دو فقـره چـك() هاى فوق الذكر يك از چك  در) هـاى مـشخص

و اين شـرط كـه موعد مقرر پاس نشود، فروشنده حق فسخ را به طور يك جانبه دارد

مىقولنابعد از يك سال به  آن مه اضافه و براى شود در ضمن عقد خارج الزمى نبوده

آيا اين شرط كه بعد از يـك سـال بـه قولنامـه اضـافه. نگرديده است تعيينهم مدتى 

و بدون اين كه مـدتى داشـته گرديده است بدون اين  كه ضمن عقد خارج الزم باشد

و الزم  و الزم الوفاء و معتبر و نافذ ه است؟الرعايباشد، صحيح

 با�ه جلت ��ائه:�
و الزم الوفاء نيست و نافذ؛شرط ابتدايى كه ضمن عقد نباشد، صحيح

و الزم الرعا .باشد نمىيةو معتبر

ياء با منع قانونيمعامله اش○

كه«: قانون مدنى ايران آمده است 348كه در ماده با عنايت به اين:60س بيع چيزى

و فروش آن قانوناً ممنـوع اسـت  آيـا منـع قـانونى: بيـان فرماييـد»، باطـل اسـت خريد

و باطل اسـت شود مبيع همانند مواردى موجب مى  و فروش آن حرام  كه شرعاً خريد
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و آالت قمار( و باطـل باشـد يـا منـع) مثل بيع ميته، خمر در اين گونه موارد نيز حرام

و يـا مـوارد اما در صحت معامله تأثيرى ندارد؛آورد قانونى صرفاً حرمت تكليفى مى 

و در برخـى و در برخى موارد باطل و در برخى موارد، معامله صحيح، مختلف است

و محتاج به اجازه است؟ به طور مثال  و مهمات: موارد غير نافذ بوده قانون، بيع سالح

 حـال؛يا مواد مخدر يـا فـروش سـيگار بـه افـراد زيـر هجـده سـال را ممنـوع نمـوده 

اى صورت پذيرد چه حكمى دارد؟ يا فروش امـوال معامله رغم منع قانونى، اگر على

و دولتى تحت شرايطى  تواننـدو توسط دولت مجاز است، اما افراد ديگر نمىعمومى

و فروش كنند  بى. اقدام به خريد قانونى، مثال اقدام اعتنا به اين منع حال، اگر شخصى

و به فروش بخشى از يك پارك به شخص ديگر جهت احداث شهرك   بازى نمايـد

 آيا اجازه دولت در اين مورد مؤثر؛دولت نيز پس از فروش، بيع مزبور را اجازه دهد

و بيع را نافذ مى و به طور كلـى مـالك است و بيع باطل است؟ كند يا تأثيرى نداشته

و بطالن در اين گونه موارد چيست؟  صحت

 با�ه جلت ��ائه:�
دو نـوع المعاملـه مـى اشيايى كه به حسب قانون مملكتى مم شـوند،

و آن قسم اگر حرام هم باشد،؛يك قسم ملك شخصى است: اند قسم
در؛ است جامعه اسالميق به قسم دوم ملك متعلّ. معامله باطل نيست

.آن قسم، معامله افراد بدون اذن حاكم باطل است

ا○ و وسيواقع شدن عقود ايقاعات به و  نترنتيله تلفن

و ايقاع:61س و طالق به وسيله تلفن يا اينترنت يا نامـه آيا عقود ات مانند بيع، نكاح

دو امثال آن واقع مى  و ر صورت وقوع، محل وقوع آن در عقـودى ماننـد شود يا نه؟

آنفروشنده مكان؛بيع كجاست و افتراق ها چگونـه يا مشترى؟ وضعيت خيار مجلس

 خواهد بود؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و امـا خيـار مجلـس،. ميزان بلد مشترى اسـتو؛شود بلى واقع مى

.ظاهراً مورد ندارد
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و پرداخت بده○ طاليمعامله  طال در برابر
طال:62س پـس) مثال يك مـاه(فروشندگان طال، بدهى خود را مدتى بعد از خريد
و با توجه به نوسانات زيـاد در قيمـت طـال، امكـان معـامالت مـدت دار نيـز مى دهند

عالوه. ناچارند طلب يا بدهى خود را برحسب طال محاسبه كنندبنابراين. وجود ندارد
 مثال يك كيلو طالى خـالص،؛دهاى مختلف دارن بر اين عيارهاى مختلف طال قيمت 

و نيم كيلو طالى و بـا توجـه بـه مطلبـى كـه بـه16تقريباً برابر قيمت يك  عيار است
و بدهى را برحس مىعرض رسيد مبنى بر اين كه به ناچار، طلب ؛كنندب طال محاسبه

تـر از طـال بـا عيـار كمتـر توان مقدارى طال با عيار بـاالتر را بـا مقـدارى بـيش آيا مى
 اوضه كرد؟ چاره كار چيست؟مع

 با�ه جلت ��ائه:�
: بهترين راه اين است كـه دو معاملـه كننـد،براى فرار از ابتالء به ربا

و طالى خود را بـا پـول كه دوم اين يكى اين كه، طال را با پول بخرند
و كم آن، هيچ اشكالى پيدا نم .كندىمقايسه بكنند كه زياد

خريعيفروش مب○  نشده استيداري كه هنوز
 بفروشد؛اگر كسى جنسى را كه هنوز نخريده، اما تهيه كردن آن ساده است:63س

مى، به عبارت ديگر؟جايز است توان جنسى را به شرط آنكـه در موعـدى معـين آيا
و بعـد از فـروش جـنست را، تـا قبـل از فـرا رسـيدن موعـد،حويل دهد، بفروشد  آن

و به خريدار بدهد؟  خريده

 با�ه جلت ��ائه:�
 از اين معامله به بيع.چنين جنسى با پول در ذمه جايز نيست خريدن
ب مىه كالى . اشكال ندارد، اگر با پول نقد بخرد،بلى. كنند كالى تعبير

ن گرفته شدهي كه بابت تضمي در مورد ملكي صورانجام معامله○
ــسه:64س ــريكش در مؤس ــود از ش ــات خ ــت مطالب ــضمين درياف ــت ت ــردى باب اى ف

) سـند منـزل مـسكونى شـريك مـديون(ام بـه اخـذ يـك وثيقـه عينـى خصوصى اقد
ــزل ــالكين من ــى از م ــه ثبت ــت نام ــا وكال ــراه ب ــه(هم و زوج ــريك ــى)اش ش ــد م . نماي
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ــ ــضمين جه ــن ت ــه اي ــوده ك ــرر ب ــه مق ــد المطالب ــريك عن ــط ش ــون توس ت اداى دي
 دائـن اقـدام بـه تنظـيم مبايعـه صـورى بـر ملـك مـشاراليه،قريب چند ماه بعـد. باشد

ــ ــى ال ــىف ــالكين صدر م ــه م ــد ك ــه(نماي و زوج ــريك ــود)اش ش و خ ــك ــايعين مل ب
دائــن از ايــن عمــل خــوف از فــوت توجيــه.انــد دائــن مــشترى در ايــن مبايعــه بــوده

ــوذ  ــدم نف و ع ــديون ــىم وو ب ــديون ــه م ــت ك ــوده اس ــذكور ب ــه م ــارى وكالتنام اعتب
و اعطــاى و قــصد فــروش كــهبل. انــد وكالــت واقعــى نداشــته زوجــه او ابــداً رضــايت

و بــا خواســت او بــه امــضاى ظــاهرى ايــن عقــد  صــرفاً جهــت تــضمين ديــون دائــن
اكنون دائـن بـدون اطـالع قبلـى اقـدام بـه ثبـت ملـك مـذكور بـه. اقدام كرده است 

د و منـــزل نـــام . را تملـــك واقعـــى نمـــوده اســـت) وثيقـــه(ختـــر خـــويش نمـــوده
ــالوه از ــذف بعـ ــوده حـ ــه آن بـ ــك وثيقـ ــن ملـ ــه ايـ ــونى كـ ــرفتن ديـ ــم گـ و قلـ

.نمايد خوددارى مى
و وكالت(با نظر به خالى بودن عقود مذكوره: الف و يـا) بيع و رضـا از عناصر قـصد

نا علم به صورى بودن آن و  فذ هستند يا خير؟ها آيا عقود مذكوره صحيح

 با�ه جلت ��ائه:�
چنانچه دائن معترف است به اين كه وكالتنامه صـورى بـوده وكالـت

و بيع نيز نافذ نيست  و مـدعى؛صحيح نيست و اگر معتـرف نيـست
و شرط شده است مورد وكالت قبل از مطالبه است وكالت صحيح بوده

و نافذ نيست،دين معامله نشود  لـى اگـر ادعـاىو. معامله باطل است
و قاضى شـرع بـا  وكالت واقعى مطلق داشته باشد؛ بايد محاكمه شود

معاملـه به هر حـال در فـرض سـؤال. رعايت موازين قضاء حكم كند 
.مذكور باطل است

با نظر به عدم مطالبه قبلى دائن از مديون حق تملـك وثيقـه توسـط دائـن وجـود:ب

و بـين طـرفين پرداخـت عنـد دارد يا خير؟ با علم به اين كه دين مذكور  نقدى نبوده

 المطالبه مقرر بوده است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
.خير، حق تملك وثيقه توسط دائن وجود ندارد
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مبيشرط غرامت در صورت مستحق للغ○ ا ثمنيعير درآمدن
مى:65س و يـا ثمـن مـال كـسنكن طرفين در ضمن عقد بيع شرط د هـر گـاه مبيـع

شده را به طرف ديگر به عنـوان غرامـت بدهنـد، آيـا ايـن آن مبلغ قيد؛ديگرى باشد
 شرط واجب الوفاء است يا خير؟

 با�ه جلت ��ائه:�
 معلوم نيست شرط مذكور الزم الوفاء باشد، زيرا در صورت تبيين اين

مى؛العوضين مال غير متبايعين استحدأكه . شـود قهراً معامله باطل
ى الزم الوفـاءيو شـرط ابتـدا شرط در ضمن معامله نيـست،بنابراين

.باشد نمى

زيفروش مب○  ادتريع با ثمن نقد به مبلغ
اگر شخصى جنسى را نقداً بخرد بعد از مدتى به خود صاحب جنس به مبلـغ:66س

و اگر همين موضوع در ضمن عقد بيع، شـ   آيـا الزم الوفـاء،رط شـود زيادتر بفروشد
و در صاحب اولو در صورت عدم فروش خريدار آيا؟است جنس، خيار فسخ دارد

و اقباض الزم است يا خير؟ و قبض و مثمن بايد موجود باشد  اين گونه معامالت ثمن

 با�ه جلت ��ائه:�
فروش چيزى كه نقداً خريده است به مبلغى زيادتر، اگـر در بيـع اول

و با شرط  و در فـرض صـحت،؛ باطل اسـت،شرط نكنند صحيح است
ا،عامله صحيحم،چنانچه قبض نشده باشد .ست ولى مكروه

چكيخر○ و فروش د
و همين طـور آيـا كـم:67س و فروش چك به طور مطلق چه حكمى دارد؟ خريد

و مـى  را كردن چكى كه انسان بابت طلب خود از ديگرى دارد جايز است توانـد آن
 به كمتر از مقدار طلب، به شخص بدهكار يا شخص ديگر بفروشد؟ 

 با�ه جلت ��ائه:�
 چك به قيمت مساوي اشكال ندارد لكن فروش آن بـه قيمـت فروش

و جايز نيست .كمتر يا بيشتر از ارزش آن اشكال دارد
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يابيمعامله به صورت حق بازار○
 مـورد تبليـغ،هاى خارجى توسـط اينترنـت اخيراً، مشاركت مردم در شركت:68س

ى مقلـدين اينـك بـرا.اى از مـردم گـشته اسـت گيرد، كه منبع درآمـد عـده قرار مى
هــا مطـرح اســت كــه حـضرتعالى ســؤاالتى در خـصوص مــشاركت در ايــن شـركت

.مستدعى است توضيح بفرماييد
 دالر بـه حـساب شـركت بـه عنـوان 150شخصى مقدارى پول مـثالً: روش مشاركت

 پــيش قــسط در مقابــل يــك شــىء قيمتــى مثــل تكــه المــاس، گردنبنــد، ســكه طــال،
مىمىكه مثمن آن شـدن ايد، ولى انگيزه خريدار به هيچ عنوان مالـكنم باشد واريز

مى اين مثمن نمى  د مشترى دهد كه اگر فالن تعدا باشد، بلكه شركت به شخص وعده
او) دالر100مـثالً(از ثمن آنهـا مقـدارى) نفر6مثال(براى او جلب كند بـه حـساب

و اين كار به همين نسبت تا آخر عمر ادامه يافته وحت  ى قابل نقل به وارث واريز نمايد
 ممكـن،به حـساب شـخص» حق بازاريابى«اين واريز پورسانت(باشد شخص نيز مى

به)ن ريال پيش رود است تا ماهيانه بيست ميليو مجموع اين پول كه چندينو رسيدن
و انگيزه اصلى خريدار است  در. برابر پول شخصى بوده، هدف البته شركت مثمن را

و تاريخ خريد تحويل نمى  كند مابقى قيمت آن را از همين حق بازاريابى كم مى دهد
و سپس تحويل مى  كه تا تمام شود  در ايـن شـاخه اگر كسى نتواند دهد، روشن است

و نه به حق بازاريابى بندى مشترى جلب نمايد نه به مثمن مى .رسد
و هدف اصلى رسيدن با توجه به اينكه هدف خريدار، تملك مثمن نمى  بـه ايـن باشد

اصل اين معاملـه چـه: باشد، اوالًمى) كه جزء ثمن خريداران بعد است(ها حق داللى
و ثانياً  تحـت) هـا حـق بازاريـابى( تملك ايـن پولهـا در صورت جواز: حكمى دارد؟

 شود؟ كدام يك از عناوين معامالت اسالمى واقع مى

 با�ه جلت ��ائه:�
و در صح و. اصلى دخالت نـدارد هدف،ت معامله معامله صحيح است

و. ها هم از باب شرط در ضمن عقد بـى اشـكال اسـت تملك آن پول
حـ. شود با جعاله هم تطبيـق نمـود همچنين مى ، معاملـهالبـه هـر

. اشكال است بى
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قيزااف○ ريمت مال مستحق للغيش
 اقدام به خريد زمينى نموده كه بـا انقـضاء چنـدين سـال، 1369بنده در سال:69س
ايـن نـوع امـوال طورى كه استحضار كامل داريد،به. الغير در آمده استع مستحق مبي

و چشم  گذ غيرمنقول داراى ارزش افزوده درخور شـت گيرى است كه هـر لحظـه بـا
با در نظر گرفتن زمان معامله، ثمن پرداختـى. زمان ارزش اراضى رو به افزايش است 

ــستقي  ــه م ــت ك ــه اس ــر يافت ــشى تغيي ــزان فاح ــه مي ــك ب ــروش ي ــا ف ــان، ب  ماً در آن زم
وى؛شده است دستگاه آپارتمان نوساز، كارسازى مى  حال با مراجعـت بـه فروشـنده

 در حـالى كـه؛مدعى است كه صرف مبلغ پرداختى را بـه ايـن جانـب مـسترد نمايـد
و افزايش بهاى مال غيرمنقول، ضرر قابل توجـه بـه ايـن جانـب گذشت چندين سال

 از حضرتعالى اين است كـه افـزايش قيمـت امـوال غيرمنقـول سوال. متصور گرديده 
مـشمول غرامـت. كه مستحق الغير درآمدن مبيـع متوجـه ايـن جانـب گرديـده اسـت

 قـــانون مـــدنى كـــه برگرفتـــه از متـــون فقهـــى اســـت 391منـــدرج در مـــتن مـــاده 
 يا خير؟ باشد مى

 با�ه جلت ��ائه:�
ل غرامـت مول دليـى قيمت زمين چون مال شما نبوده است مـش ترقّ

و آن اينكـه آن مقـدار نيست، ولى مسأله ديگرى در اين موارد است
و غـصباً پولى كه در آن موقع داده  و فروشنده زمين، از شما ظلماً ايد

و در اين مدت نزد او مانده اسـت، در آن موقـع حـساب گرفته اس  ت
 را دادند، حال بايد قيمت آن چند مثقال طـال كنيد چند مثقال طال مى

و چون اين مس له هم پر پيچ است، از اين رو مـصالحهأبه شما بدهند
و طي .ب قطعى باشدكنيد كه حالل

 عدم بطالن معامله به سبب اضطرار○
و حياط آن به مساحت: مورد معامله:70س  متر مربع كـه 900تمامى يك باب خانه

 به منزل ورثه مرحـوم غرباً،حدود اربعه جغرافيايى آن شماال به كوچه، جنوباً به منزل
آنو شرقاً به كوچه منتهى مى و منضمات و تجهيزات و چنـد اصـله،شود و برق  آب

.باشد نخل مى
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و پانـصد هـزار تومـان و پنج ميليون ريال معادل سه ميليـون ثمن معامله كالً مبلغ سى
و طـى چكـى توسـط خريـدار بـه فروشـنده پرداخـت باشد كه مبل مى غ مذكور نقـداً

.ده استگردي

و اسقاط كافـه خيـارات خـصوصاً صيغه شرعى بيع بين طرفين جا خيـار غـبن رى شد

و اين مبايعه نامه كه در بردارنده بيع قطعى شرعى واقـع  فاحش از طرفين به عمل آمد

و مـاده 339و 338شده با توجه به مادتين   همـان قـانون بـين طـرفين10 قانونى مدنى

و خريدار( م) فروشنده و و اين سند مشتمل بر دونسخه با اعتبار واحـد امضاء بادله شد

و نـسخه ديگـر نيـز بـه خريـدار تحويـل مى  باشد كه يـك نـسخه از آن بـه فروشـنده

. گرديده است

و اطالع از كميت ضمناً طرفين با و علم و اجبار وو كيفيت معامله بدون اكراه با رضا

و حق هرگو  و يا اعتـراض بعـدى را از رغبت كامل اين مبايعه نامه را امضاء نه دعوى

و ساقط نمودند .خود سلب

و مبايعه نامه و(اى با توجه به محتويات اجاره نامه كه تـصوير آن بـه ترتيـب در ظهـر

كه)باشد باالى اين ورقه مشخص مى ر چنانچه فروشنده مضط:، اين سؤال مطرح است

و قيمت مورد معامله بيش از مبلغ مندرج در مبايع و خريـدار بوده ه نامه مذكور باشـد

ب و ضـوابط اجـاره نامـه از اشد كه در صورت نيز قصدش اين اجرا شدن كليه شروط

سوى فروشنده يا مستاجر، در وقت معينى مورد معامله را به همان مبلغ خريدارى شده 

و آيـا به فروشنده مسترد نمايد آيا از نظر شرعى چنين معامله  اى صحيح است يا خير؟

 دارد يا خير؟را حق مطالبه اجاره طبق قرارداد موجرر يا خريدا

 با�ه جلت ��ائه:�
و دامى كه انشاء قصد هم ما صرف اضطرار سبب بطالن معامله نيست،

 بنـابراين معاملـه،شرطى نباشد در معامالت اثر ندارد يعنى معامله يا 
و . حق مطالبه اجاره را طبق قرارداد داردموجرمذكور صحيح است



ييقضااستفتائات+ 64

اير تأدياحتساب خسارت تأخ○  متعاقبياديه در

خريآخـر.ر درآمـده اسـتي مستحق للغ، بعد از انتقاالت متعدديملك:71س داريـن

ويه نفر قبليعل  مطالبـه وجـه معاملـه بـاي طـرح دعـو، فروختـه بـودي كه ملك را به

ا(ه نمودير تأدياحتساب خسارت تأخ ازين نرخ معـادل بـا نـرخ تـورم اعالمـيظاهراً

و) اســـتي بانـــك مركـــزيســـو  را محكـــوم بـــه پرداخـــت حـــدوديو دادگـــاه

ن. ال نموده استير 000/000/150 ردرآمـدنيز به جهت مـستحق للغيشخص محكوم

و از باب تسبيمب ويع عليب كه دادگاه هيـ را محكوم به پرداخت وجه مذكور نموده،

يوي خــود مطالبــه وجــه مــذكور را نمــود كــه دادگــاه حكــم بــه رد دعــويد قبلــيــ

ا و استدالل نموده كه مـي داده است يتوانـد مطالبـه وجـه قـراردادين شخص فقـط

ايد در حاليحداكثر با نرخ تورم را نما اين ترتي كه اگر به ن شـخص فقـطيـب باشد

ازير000/000/50توانديم اي خود مطالبه نمايد قبليال و در بيد كـصدي مبلـغ،نين

ريليم ميو كه دادگاهيال از مبلغيون .ماندي را محكوم كرده است بالجبران

:دييحات فوق، خواهشمند است بفرمايبا توجه به توض

ويا محكوميآ:الف زميت  وجه،هير تأدين با احتساب خسارت تأخي به پرداخت وجه

 دارد؟يشرع

 با�ه جلت ��ائه:�
ا، داردي وجه شرعيبل ه او بـودهين مقدار پرداخت وجه از ناحي چون

.است
ميآ:ب ازيو، را كه دادگاهيتواند مبلغيا شخص محكوم  را به آن محكـوم كـرده

ميدي خود مطالبه نمايد قبلي ت توانيا فقط ازد وجه قرارداد را با احتساب نرخ ديورم

ل مطالبه كند؟يقب

 با�ه جلت ��ائه:�
تواند از كسي كه سابق بر او شود را مي عين وجهي كه از او گرفته مي

و پول را به وي داده پس بگيرد بود مي.ه تواند پـول بنابراين، يد الحق
و هر كدام نيز وجه شرعي دارد .پرداخت شده را از نفر سابق بگيرد
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ازا كه فقط بتويدر صورت:ج ، مطالبـه كنـديد قبلـ يـ ند وجه قرارداد با نرخ تـورم را

ا مابه وين مبلغ با مبلغيالتفاوت ديـبايوم كـرده چـه كـس را به آن محكي كه دادگاه

 جبران كند؟

 با�ه جلت ��ائه:�
د ال دولت كـه آنهـار از عميغ،ست كه از او مطالبه شودينيگريكس
.ند هستندگان دولتيهم نما

 ضمان در معامالت مغشوش○

كننــده ضــامن شــود، آيــا غــش اجنــاس مغــشوشى كــه بــه بــازار عرضــه مــي:72س

و است يا عرضه التفاوت مابه مع كننده امله در كـاالى مغـشوش باطـل باشـد، آيـا اگر

ميةضمانى به عهد  و خريدارى كه خود را صاحب جنس آن داند از مغشوش بـودن

و اطالعى ندارد  كننده است؟غشةيا ضمان اين مورد نيز به عهد آمده

 با�ه جلت ��ائه:�
و غش في نفسه از محرّ امـا.روايات زيادى دال بر آن است مات است

چه خريدار بداند مغـشوش چنان واقعه بر جنس مغشوش حكم معامله 
و.معامله از جهت غش باطل نيست، است را اگر نداند ،بداند بايع غش
 جنس مغشوش داده، در مقام اداءو چه معامله بر كلى واقع شود چنان
وش را عـوض كنـد ولى بايـد جـنس مغـشو.است بيع صحيح،شود
و چنان  متعلق به همان جنس خارجى معامله چه معامله شخصى باشد
در صورتى كه وصفى كه مورد معامله است به اصطالح از صـور،باشد

كه موجود خارجى را بفروشـد بـه عنـوان طـال نوعيه است، مثل اين 
 م ازو استب است، معامله باطلهذَمعلوم شود مس در صـورتى كـه

.ددار صفات كماليه باشد معامله صحيح است، ولى مشترى خيار فسخ 
.اج به تفصيل بيشتر داردمسأله احتي
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 خريد اموال از افراد ناشناس○

 صاحبان واحـدهاى صـنفى كـه بـدون رعايـت مـسروقه بـودن، مبـادرت بـه:73س

و خريد و اجناس مستعمل مى طال و جواهرات  شناسـند چـه صاحبان آن را نمـي كنند

 حكمى دارد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
وز نيـستيد آنها جـان دارند، خري چه اطمينان به مسروقه بود چنان

ولـى اگـر. بايد اموال را بـه صـاحبانش برگرداننـد.شوند مالك نمي
و  و اطمينان ندارند احتمال بدهنـد كـه احتمال بدهند مسروقه است

مييهخودش است به مقتضاى قاعد مال معامله مال.توانند بخرند يد
.واهللا العالم.خود آنها با آن اموال بنمايند

خ3 و حق فسخيـ  ارات

يع در صورت تخلف از شرط مشتريحق فسخ با○

دي ملكيشخص:74س و ضـمن عقـد خـارج شـرطيميگري را به شخص فروشـد

خريم معيشود چنانچه و ضرب االجل وين در مبايدار در موعد مقرّر ا يـ عه نامه، كلّ

حـال. باشـد د، فروشنده حـق فـسخ معاملـه را داشـتهيه ننمايبعض ثمن المعامله را تأد

بيدار تخلف از شرط نمايچنانچه خر  و تملـك مجـدد يـ د، فروشنده حق فسخ عقـد ع

خيع را دارديمب ر؟يا

 با�ه جلت ��ائه:�
،ييچنانچه شرط مذكور در ضمن عقد باشد نه به نحـو شـرط ابتـدا

بيفروشنده در صورت تخلف خر ـ دار از شرط، حق فـسخ عقـد و ي ع
مبك مجدتملّ .ع را دارديد
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پ○ عيدايمنشأ شدن جديش مبيب معيد در وبيع

مبيدر صورت: الف:75س معي كه و مشتريع ز به آن توجه داشته اسـتينيوب بوده

پيعيوي در اثر سهل انگاريول عيدايب مزبور منشأ جديش  شده است، مثليديب

حيا مرينكه خريضيوان نيداري را و از مرض آن پـيز آگـاه بـوده ولـيـ نموده ي در

نتينمعالجه بر و در حيامده يا مـشتريـآ؛دييـ ده اسـت، بفرمايوان مزبور لنگ گرديجه

و در صورت برخورداريحق گرفتن ارش دارد چنيا نه؟ حقي از ا تنهـا نـسبتيآين

ع قديبه عيم حق اخذ ارش دارديب جديا نسبت به عيد،يب ب؟يا نسبت به هر دو

 با�ه جلت ��ائه:�
ع خ موجب،ب قبل از عقديعلم به عيعدم و با علم به ب بعديار است

و قبل از قبض و همچني مشتر،از عقد ن حـق ارشي حق فسخ ندارد
عيع و ارش .ب سابق آن ظاهراً ثابت استيبِ حادث

خيآ:ب عيا كلين شخصيار تبعض صفقه اختصاص به معيو كلين داردي در يا در

نيف  است؟يز جاري الذمه

 با�ه جلت ��ائه:�
كلار تبعيخ . الذمه مورد ندارديفيض صفقه در

خ:ج آي در ماننـد مـستحق( نسبت به موضوعيا شرط است كه مشتريار تبعض صفقه

مبير بودن بخشيللغ نيجاهل باشد)عي از  ار فسخ دارد؟يز اختيا در صورت علم

 با�ه جلت ��ائه:�
.ار فسخ ندارديدر صورت علم اخت

و تعـادل عوضـين سـودآوري در عقد معاوضه اگر مقصود طرف:د حي نبـوده ثيـن از

و برابـر ارزش را مدنظر نداشته باشند بلكه نسبت بـه ارزش دو كـاال يتـسامح داشـته

آيارزش دو كاال برا ايشان مهم نباشد، نيا در خين صورت ا نه؟ي استيار غبن جاريز

 با�ه جلت ��ائه:�
خ .ستينيار غبن جاريظاهراً
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 پس از فسخ معاملهت نمائات حاصلهيمالك○

ميد متاعيز:76س اي را به عمرو زيفروشد با راين شرط كه چنانچه د ثمـن معاملـه

ــس از ــد، بفرما6پ ــته باش ــه را داش ــسخ معامل ــق ف ــد، ح ــرو برگردان ــه عم ــاه ب ــ م :ديي

و منفصل( نمائات حاصله از زمان عقد تا زمان فسخ متعلـق بـه عمـرو) اعم از متصل

وياست  دريا ني تنها حق  مائات منفصل را دارد؟افت

بي شد تفكيتا آنجا كه بررس:حيتوض ايك و منفـصل، در زميـن نمائات متصل نـه،ين

جيتنها در تذكره عالمه، چاپ جد  ص10د، ج 252، و مفتاح الكرامه، ص4، ،595 

.ده استيان گرديب596و

 با�ه جلت ��ائه:�
ا استي مال مشتر،ع از زمان عقد تا زمان فسخينماء مب نكه نماءي كما

.ع استيثمن مال با

خيبطالن تصرفات مناف○ بي با ع شرطيار در

خيا تصرفات منافيآ:الف:77س بي با ايـ دارديفـيع شرط، تنهـا حرمـت تكليار در

مينيحرمت وضع و تصرفات مزبور باطل  باشد؟يز داشته

 با�ه جلت ��ائه:�
خيتصرفات مناف بي با .ع شرط، باطل استيار در

بيآ:ب خيع شرط حرمت تصرفات منافيا در عيا بـايـ دارديار اختصاص به مشتري با

خي كه ثمن نقد نباشد حق تـصرفات منـافيز در صورتين زيـ بـا د يـ ار را نـدارد، مـثالً

آنيكامپ و ثمن و شرطينيك عدد فرش ماشيوتر خود را به عمرو فروخته  قرار داده

بر6نموده كه اگر تا در ماه ثمن معامله را و وتريافـت كـامپيگرداند حق فسخ معاملـه

آ زيخود را داشته باشد، ميا ديتواند فرش مزبور را بفروشديد بايگريا تصرفات  كه

خ قيحق و پـس از فـسخ معاملـه  مـت فـرش را بـهيار منافات داشته باشد انجـام دهـد

 عمرو بدهد؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
خيجائز نبودن تصرفات مناف عي بـا. ندارديصاص به مشتر ار، اختي با

خيز حق تصرفات منافين خي با .ار ندارديار را در زمان ثبوت

 وب توسط وراثيفسخ معامله مع○

نيا هرگاه مورث معامله:الف:78س و مورد معامله را ز قـبض كـردهي را انجام داده

و تقس و پس از مرگ مورث، معيباشد ويـم تركه، معلوم شود مورد معامله وب بـوده

زيل مزبور طبق تقس ما رسيم به آيد زيده، ايتواند معامله را فسخ كنديمييد به تنهايا

ن  وراث است؟يازمند توافق تماميفسخ معامله

 با�ه جلت ��ائه:�
.تواند فسخ كنديمييد به تنهايزيبل

دن:ب و پس از تقـسي اگر مورث قبل از قبض مورد معامله، از و قـبضيا برود م تركـه

معيتوسط ورثه معلوم شود مورد معامله مع آن و مال ميوب بـر اسـاس تقـسيوب بوده

ز رسيبه آيد زيده باشد، بايـ حـق فـسخ معاملـه را داردييد به تنهـايا د همـه ورثـهيـا

 توافق كنند؟

 با�ه جلت ��ائه:�
ا تواند فسخيمييد به تنهايزيعني،ن مسأله حكم سابق استيحكم

.كند

ايقابل○  اراتيخياريختت نقل

خيآ:79س كهيا  باشد؟يمياري است، قابل نقل اختيك حق ماليار

 با�ه جلت ��ائه:�
خ و هـم قابـل نقـليار از حقوقيحق ، است كه هم قابل اسقاط است

نميمبيول .شوديع واقع



ييقضااستفتائات+ 70

خيقابل تجز○  اراتيه بودن

خ:80س ميحق آيار كه به ارث حقيرسد، غيا و هـرايـه استير قابل تجزي واحد

مي  برند؟يك از وراث به مقدار حصه خود از آن ارث

 با�ه جلت ��ائه:�
خ ميحق نيار كه به ارث  از ورثـه ست، بلكه اگر يكييرسد حق واحد

م و سـايفسخ كند به مقدار حصه خودش معامله فسخ ر ورثـهيشود
.شوديحقشان ساقط نم

خ○  اراتيقابل اسقاط بودن

ميآ:81س خيا خماياراتيتوان ع يـ ار غـبن، رؤ يـ ننـد و يـ ت، له شـرط،يبـه وسـ ...ب

خيمختص متعامل  ارات مزبور ارث نبرند؟ين نمود تا پس از مرگ آنان، ورثه آنها از

 با�ه جلت ��ائه:�
خ مبيحق و در بعض آنها قابل اسقاط استيار در تمام كه اينتي نها.ع

.ض صفقه دارديار تبعيخي مشتر،اگر فسخ نمود

 از بايع در صورت رجوع مالك اصلي به مشتريتن گرفغرامت○

مب:82س و مالك اصلير درآيع مستحق للغيچنانچه وي بـه مـشتريد  رجـوع نمـوده

بگيمب عيتوانـد غرامـات وارده را از بـايميويرد، در صورت جهل مشتريع را از او

:دييرد؛ بفرمايبگ

و مانندي، تعمي، باربريا غرامات شامل مخارج دالليآ:الف مرات  شود؟ي آن

 با�ه جلت ��ائه:�
ميغرامات شامل جم ميع آنچه ذكر شده است ازيباشد، همه را تواند

بگيبا . رد چون او سبب غرامات شده استيع
آيبگي اجرت منافع را از مشتري كه مالك اصلي در صورت:ب ا فروشنده ضامنيرد،

غ و  باشد؟يمير مستوفات مشتريمنافع مستوفات
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 جلت ��ائه با�ه:�
. فروشنده ضامن است،رديگيمي از مشتريدر آنچه مالك اصل

نس○ و خي عذر محسوب شدن جهل  اراتيان در

خيا نـسيا جهليآ:83س و ماننـد آن در همـة ويارات عـذر محـسوب مـ يـ ان شـود

ميذوالخ آنيار آي معامله را فسخ نما،تواند با توسل به بـيد؟ در فرض فوق ن جهـليا

و موضوع  وجود دارد؟ي تفاوتبه حكم

 با�ه جلت ��ائه:�
ميبل مي عذر محسوب و بعد از علم و فرقـيشود يتواند فسخ كنـد
نيب و جهل به موضوع .ستين جهل به حكم

خيفور○  ار فسخ در عقوديت

ــاده:84س ــانون مــدن 1131م ــاي ق ــاح مقــرر مــ ي ار يــخ«: دارديران در بــاب نك

و اگـر طرفـيفسخ فور  بعـد از اطـالع بـه علـت فـسخ، كـه حـق فـسخ داردي اسـت

خ  ا،شـوديار او سـاقط مـ يـ نكاح را فسخ نكند ن كـه علـم بـه حـق فـسخيـ بـه شـرط

ــو فور ــد ي ــته باش ــشخ.ت آن داش ــدتيت ــرايص م ــه ب خي ك ــتفاده از ــان اس ــ امك ار ي

و عــادت اســت  اختــصاص،ا حكــم مــذكور در مــادهيــآ.»الزم بــوده بــه نظــر عــرف

خ يـ به نكاح دارد ويـب:ماننـدر معـامالتيار سـايـا در  اسـت؟يز جـاريـن... ع، اجـاره

و( ا«:ديــگويژه دو بخــش آن كــه مــيــبــه ــه شــرط و يــب ن كــه علــم بــه حــق فــسخ

ــفور ــدي ــته باش ــشخ«و»ت آن داش ــدتيت ــرايص م ــه ب خي ك ــتفاده از ــان اس ــ امك ار ي

و عادت است )»الزم بوده به نظر عرف

 با�ه جلت ��ائه:�
سيبل ر عقود به همان منـواليا آنچه در باب نكاح گفته شده است در

.است
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خ○ عياسقاط بيار
خيآ:85س عيا اسقاط نيار ميب موجب سقوط ارش  شود؟يز

 با�ه جلت ��ائه:�
خ عياگر اسقاط .اش سقوط ارش استب شود الزمهيار

و امضا○  تقدم فسخ در صورت تعارض فسخ
ميا:86س آين كه گفته و امضاء، فسخ مقدم است ايشود در صورت تعارض فسخ

 كـهيا در صـورتيـن واقـع شـودي از متعـامليكي دارد كه توسطيختصاص به فسخا
و معاملـه را فـسخ كنـد، فـسخ او بـرين)ياجنب(يشخص ثالث ز حق فسخ داشـته باشـد

ن مقدم است؟ي متعامليامضا

 با�ه جلت ��ائه:�
.ن مقدم استي هم بر امضاء متعامليفسخ اجنب

خياسقاط بخش○ الارات قابل انتقي از
ميآ:الف:87س خيتوان بخشيا ك روز از يـ ار را اسـقاط كـرد؟ مثـل اسـقاطي از

حيخ معيايوانيار خيك ساعت و هكذا؟ين از  ار مجلس

 با�ه جلت ��ائه:�
 توان بخشي از خيار را اسقاط كردبلي مي

آ:ب اي در صورت امكان، خيا خيـنظيارات زمـانيـن امر اختصاص به ار مجلـس،يـر
و شرطيح ديدارد،) كه زمان شرط شده باشدير صورتد(وان خيا در ارات مثليگر
عيخ ويار غبن،  است؟يز جارين...ب

 با�ه جلت ��ائه:�
خ .دارداختصاص ارات قابل انتقاليبه

خيا جواز سـقوط بخـشيآ:ج خيار، تنهـا در صـورتيـ از ويـ اسـت كـه ار را متعـدد
كنيانحالل بسيمي فرض غيا در صورت و خيل تجزر قابيط نيه بودن ميار توان قائليز

 از آن شد؟يبه سقوط بخش
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 با�ه جلت ��ائه:�
راس شارع مقدكه به هر صورتي، استيار امر اعتباريخ اعتبـار آن

متحقّصورت به همان،كند .ابدييق
ميآ:د خيا انـد مثالً در عقد شـرط كـرده؟ار شرط را در ضمن عقد ساقط كرديتوان

نيتايتركه اگر مش  بايك ماه پول عـياورد، و در نيع حق فسخ معامله را داشته باشـد

خيحال در ضمن عقد تصر خيح كنند كه تمام ار شـرط سـاقط اسـت،يارات از جمله

ا  نيتاين فرض، چنانچه مشتريدر آيـك ماه پول را ع حـق فـسخ معاملـهيا بـا يـ اورد،

 را دارد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
خ،معاملهك طرفياگر شرط را ديو اسقاط ذكـر گـريارات را طـرف

خ،دينما و اسقاط هماني ممكن است واال جعل و،ار .ةملغا لغو است

خيآ:هـ خيـا اطالق اسقاط كافّه  كـه در ضـمن عقـد شـدهياريـ ارات شـامل شـرط

مين  باشد؟يز

 با�ه جلت ��ائه:�
ا خيظاهر  ار شـرطيـخبـراي ارات عدم شمول اسقاطين گونه اسقاط

.مذكور است

خ○ اريتلف مال در زمان

و بـرايد كتابيز:88س  خـود بـه مـدتي را به عمرو به مبلغ ده هزار تومان فروخته

خي ز؛ار قرار داده استيك ماه و ني حال كتاب مزبور در دست عمرو تلف شده زيـد

قيمعامله را فسخ نموده است، عمرو با زيمت چه روزيد د بدهد؟ي را به

ئه با�ه جلت ��ا:�
بايق .د بپردازديمت وقت اداء را
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خ○ ضار در معامالت معويجعل
ديآ:89س نيا در ميگر معامالت معوض بيز خ يـ تـوان هماننـد خياريـع اريـ، جعـل

ا زينمود؟ مثل قينكه ون تومان با عمرو مـصالحه نمـودهيليم50متيد خانه خود را به
زو شرط كرده  راد تا شش ماه، ثمن را برگرداندياند كه اگر حق فسخ صـلح مزبـور

و و هكذا در اجاره  ...داشته باشد

 با�ه جلت ��ائه:�
ديبل مي در معامالت خيگر خ،اريتوان به نحو شرط .ار نمودي جعل

خيتلف مب○ اريع در زمان
فيتلف المب«در رابطه با قاعده:90س الخي زمن الخيع لهيار ممن :دييبفرما» ار

از:الف آيچ»يار مختص مشتريخ« مقصود خيست؟ حيـا مقصود مانند  وان اسـت يـ ار
اي است،يكه بر مسلك مشهور فقها مختص مشتر ن اسـت كـه در معاملـهيـا منظـور

ايــخيتنهــا مــشتر خينكــه بــايار داشــته باشــد، مثــل ا مجلــس خــود را يــار شــرط يــع
خ ساقط نموده  ده است؟ي گرديار مختص مشتريو

 با�ه جلت ��ائه:�
. مسلك مشهور فقها مختص به مشتري استمراد همان است كه بر

مب:ب حي اگر بايع، و نيوان باشد خيع خيار مجلسيز آيـا ا از يـ ار شـرط داشـته باشـد،
و تلف بر عهـده بـايمصاد خيـع اسـتيق قاعده مزبور است ار مـشترك محـسوبيـا

ميم و بر طبق قواعد رفتار  گردد؟يشود

 با�ه جلت ��ائه:�
خ كه طرفيقاعده به صورت .اختصاص ندارد،ار نداشته باشدي معامله

مبيآ:ج كليع شخصيا قاعده مزبور اختصاص به معيو وي در يفـيا در كلـين دارد
ن  است؟يز جاريالذمه

 با�ه جلت ��ائه:�
قيـ مگر بعد از تطب، نداردي الذمه معنيفيشمول قاعده در مورد كل

ميبر فرد، بنابرا .باشدين ضمان در آن مورد هم ثابت
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خ:د بي اگر بايو مشترين اجنبيار ا طبق قواعديع استي مشترك باشد، تلف بر عهده

م  گردد؟يرفتار

 با�ه جلت ��ائه:�
 خيـار نـسبت بـه يكـي از دو طـرف قاعده مختص به مـورد ثبـوت

. استعقد
مبيا تلف بخشيآ:هـ وي از مبيع ع است؟يا نقص آن ملحق به تلف كل

 ��ائه با�ه جلت:�
مبيقاعده شامل تلف بعض نمي از .باشد لوال االجماعيع

مبان متعدياختالف نظر مشتر○ معيد در مورد وبيع
در:91س بايهرگاه و هم مشتريك عقد، هم مبيع متعدد باشد معيو ،وب باشـديـع

ولي از مشتريكياگر گر قصد بـه هـم زدنيدي مشتريان بخواهد معامله را فسخ كند
ا تنها حق گرفتن ارش را دارد؟يا حق فسخ را دارديآ؛اردمعامله را ند

 با�ه جلت ��ائه:�
و آن را معيـوب ببيننـد، هرگاه دو نفر در خريد ماده شريك باشـند
و بـر  براي هر كدام از آن دو نسبت به سهمش حق فسخ جايز اسـت

بـه ايـن ترتيـب،. شودفرض فسخ، براي فروشنده نيز خيار ثابت مي 
جحكم مسأله م در ميايي كه مشتري دو نفر باشند نيز .شودشخص

ع○ جديحادث شدن نتيب عيد در قديجة ميب
عي كه مشتريدر صورت:92س قدي از وليب آني بر اثر سهل انگاريم آگاه شود ،

و در نت عيرا برطرف نسازد ديجه آيگريب مي حادث شود عيا ب يـ توان گفت چون
نتيجد عيد در قديجه ديب  ارد؟م بوده حق فسخ

 با�ه جلت ��ائه:�
ع دياگر حدوث خيب ديگر در زمان ماننـدـ استي بر مشتريگريار

حيخ ني جـا واالّ؛ز استيجا آن ردـ وانيار مـيـز  توانـديست بلكـه
.رديارش بگ
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 از كاالهايكيوب درآمدنيحق فسخ در مع○

دريدر صورت:93س و) عقد واحد(ك معاملهي كه ياكاالهچند كاال فروخته شود

پ و اـ هم نداشته باشندي عرفيوستگيمزبور مثل هم باشند ن كـه چنـد دسـتگاهيمثل

معيكيو بعد معلوم شودـ فوت فروخته شود14شيخچال آزماي ؛وب استي از آنها

و ثمـن را مـسترديتواند تنها نسبت به همانيميا مشتريآ خچـال معاملـه را رد كنـد

ميدارد  بگي را رد تواند تمام معاملهيا فقط  رد؟يا تمام را نگاه دارد ارش

 با�ه جلت ��ائه:�
معيمي مشتريبل .وب است فسخ كنديتواند نسبت به همان كه

ع○ مبياحكام ا ثمنيعيوب حادث در
ع:94س مبيدرباره :دييا ثمن، قبل از قبض، بفرمايعيب حادث در

خيآ:الف عيا موجب و ارش استيار رديب اعم از رد ا امـضاء دارديـوا تنهـا حـق

 حق گرفتن ارش را ندارد؟يول

 با�ه جلت ��ائه:�
ا جايفسخ عقد در نين مورد وليز . حق گرفتن ارش دارديست

عيآ:ب عي دارديب سماويا حكم مزبور اختصاص به بايوبيا شامل ايـعي كه توسط

ن)ياجنب(ا شخص ثالثييترشم ميحادث شود  شود؟يز

 با�ه جلت ��ائه:�
مبية شـخص اجنبـيـب حادث از ناحيع هيـع از ناحيـو حـادث در

ن،يمشتر .ستي مشمول حكم فوق
ع:ج خيست؟ تنها ضامن استيچيب حادث توسط اجنبي حكم نيـا حق يز بـرا يـ ار

 ثابت است؟يمشتر

 با�ه جلت ��ائه:�
خيبل و ني مشتريار براي ضامن است .ستي ثابت

ع:د باي حكم چيب حادث توسط ؟ي مشتريا حق فسخ برايضمان ست؟يع
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 با�ه جلت ��ائه:�
عي مشتريحق فسخ برا باي در صورت حدوث .باشدميعيب توسط

مبياحكام تدل○ عيس در

باي كه مشتريدر صورت:الف:95س مبي، فريع را در رابطه با و به گونهيع ياب دهد

قي او توصيع را برايمب و آن را به يكمتر به مـشترمتيف كند كه دچار اشتباه گردد

آ بايبفروشد خيا خيس دارديار تدليع  ار غبن؟يا

 با�ه جلت ��ائه:�
خيدر صورت .ار غبن داردي كه غبن صدق كند

خ:ب آيس اگر مشتريار تدلي در مـيـ نخواهد از حق فسخ استفاده كنـد، ازيا توانـد

د؟يع درخواست ارش نمايبا

 با�ه جلت ��ائه:�
نميخ .تواندير

بتخلّ○ ع مشروطيف شرط در

و يا شركت اگر يكى از ادارات، ارگان:96س هاى وابسته به دولت اسالمى وسيله ها

ابزار كارى را به كسى بفروشد كه تحت شرايط خاصـى از آن اسـتفاده كنـد، آيـا يا 

خريدار پس از تحويل، جنس را با قيمت بيشترى در اختيار ديگـران قـرار دهـد، اگر

ت ضامن است؟حاصله را در حق دول سود

 با�ه جلت ��ائه:�
و مشروط در فرض سؤال بيعى ف شـرط مشترى تخلّ واقع شده است

را چنان.بايع خيار فسخ دارد،كرده است ،چه فسخ كنـد معاملـه اول
در آن صورت سـود حاصـله مـال. دوم را اجازه دهدةتواند معامل مي

م،رالاوةاگر فسخ نكرد معاملو دولت است  ال خريـدار سود حاصله
.لى خريدار خالف كرده استو؛ به دولت مربوط نيستواست
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ف از شرطحق فسخ در تخلّ○

 اگر بانك ضمن فروش مقدارى ارز خارجى با مشترى خود شـرطى را قـرار:97س

و و دهد و خريدار شرط را پذيرفته از پس از دريافت ارز برخالف تعهد عمل نموده

ض اين راه وةامن كلي سودى حاصل كرده باشد، آيا در حـق وجـوه بـه دسـت آمـده

 باشد؟مي بانك

 با�ه جلت ��ائه:�
.مورد از موارد تخلف شرط است، در اين موارد بايع خيار فـسخ دارد

 وجـوه بـهةاگر فسخ كند كليـ.اگر فسخ نكند مشترى ضامن نيست
.دست آمده مال بانك است

تيمبدأ محاسبة فور○

پذ:98س خيرش اصل فوريبنا بر ت از چـهيمبدأ محاسبه فور:دييرات، بفرماايت در

 است؟يزمان

خ:الف و سبب ويوجود غبن، تدل(اري علم به علت  ...)س

مبي از زمان تسل:ب ؛ا ثمنيعيم

؛خ انعقاد قراردادي از تار:ج

خي از تار:د اي از زمانيعني(اريخ جعل شين مورد براي كه بداند شارع مقدس در

؛)ار قرار داده استيخ

خيخ علم به فوري از تار:هـ .اريت

 با�ه جلت ��ائه:�
دليچون لفظ فور ميتـواني مـا نمـ،ل اخذ نـشده اسـتيت در لسان

ا باين مفهوم بحـث كنـيدر و دليـم ويـل فوريـد ت مالحظـه شـود
دل.ميياستخراج حكم بنما خيـو چـون ازيـل ار، اطـالق نـدارد بعـد

ـ گذشت  خيزمان مت ـ قن عـدم ثبـوت عقود رجـوع ار بـه اوفـوا بـال ي
متيكنيم و ت مرتبـه اسـت كـه از اقتـصار بـريـ فور،قن از ثبوتيم

ني بر من له الخيآن حرج .ديايار الزم



79+ مباحث حقوقي: فصل اول

و حبس مب○ بايحق استرداد ايـع در صورت عدم پرداخـت ثمـنيع توسط
ر پرداختيتأخ

در:99س زيد يكى از امـوال خـود را كـه در دسـت عمـرو بـوده بـه وى فروختـه،

 به پرداخت ثمن نباشد يا آن را به تأخير اندازد، آيا بايع در صورتى كه مشترى حاضر 

و حبس مبيع را دارد؟  صور ذيل حق استرداد

؛ مال مزبور عدواناً در دست عمرو بوده:الف

و امثال آن در دست وى بوده:ب ؛ مال مزبور به عنوان عاريه يا وديعه

دا:ج شته ولى موفق بـه فـروش مال مزبور را به عنوان اينكه برايش بفروشد در دست

و سپس آن را از زيد خريده ؛نشده

و بررسى كيفيت آن گرفته است:د . مال مزبور را در وقت بيع براى مشاهده

 با�ه جلت ��ائه:�
 تواند فسخ معاملـهمى،در جميع صور چهارگانه بايع خيار تأخير دارد

و بعد از فسخ هر مبيع مال او است،را بنمايد مىو آن كارى  توانـد بـا
.انجام دهد

ي قانون مدن385حق فسخ مطلق با توجه به مادة○

 قــانون مــدنى كــه از فقــه اماميــه اتخــاذ شــده اســت مقــرر 385مــاده: 100س

ــى ــد«: دارد م ــرش باش ــا ف ــه ي ــل خان ــع از قبي ــر مبي ــرر اگ ــدون ض ــه آن ب ــه تجزي ك

ــى  ــن نم ــين ممك ــى در ح ــده ول ــه ش ــين فروخت ــدار مع ــودن مق ــرط ب ــه ش و ب ــود ش

ــسلي ــد ت ــشتر درآي ــا بي ــر ي ــايع؛م، كمت ــورت دوم ب و در ص ــشترى ــورت اول م  در ص

حـق فـسخ مزبـور بـه طـور مطلـق: پرسـش ايـن اسـت كـه».حق فسخ خواهد داشت

و خــو  و زيــادى عرفــاً قابــل مــسامحه باشــد اه نباشــد يــا تنهــا در اســت، خــواه كمــى

 صورتى است كه از نظر عرف قابل مسامحه نباشد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
.ف شرط داردخيار تخلّطلقاًم
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○ت شرط مادام العمرصح
كه: 101س و در عقدنامه آن شرط كرده پدرى عمارت خود را فروخته به پسرانش

 بعد از دو سال فسخ نكرده فـوت نمـوده،.معامله با خودم باشد مادام العمر خيار فسخ 
مى كلمه اى از مراجع اسال آيا معامله صحيح است يا باطل است؟ در صورتى كه عده

دانند نه مدت مجهوله تا باطل گردد مثل آيت اهللا خوئى مادام العمر را مدت معين مى 
و فتواى شما الزم است؟...و  ولى فعال نظر

 با�ه جلت ��ائه:�
و حقير همان گونه كه مرحوم آيت اهللا العظمى خوئى مرقوم داشته اند

و غيره نوشته  آن شرط مادام العمر،ام هم در منهاج و صـحيح اسـت
و باطل نيست .شرط مجهول

خيشك در فور○  ار غبنيت
اگر در معامله غبنيه شك كرديم خيار غـبن فوريـت دارد يـا نـه، آيـا اصـل: 102س

 استصحاب خيار جارى است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
به نظر ما استصحاب خيار جارى نيست نه از جهت سـه وجهـى كـه

و  ف محقق نائينى فرموده ـ نه به واسطه هرمايش شيخ انصارى، بلكـه ب
درو ص25ج(فقه الصادق اسطه وجه ديگرى كه .ام نوشته) 332،

عيزا○ بيل شدن عيب حادث بعد از عقد
رد: 103س و ارشرخياايآ بيع، زايل شودماگر عيب حادث بعد از عقد بيع، قبل از

 شود؟ هم ساقط مى

 با�ه جلت ��ائه:�
ع بييبه نظر ما .ع موجب خيار نيستب حادث بعد از عقد

خ○ عياسقاط مبيار معيب با هبه وبيع
او،بيع معيوب را به ديگرى هبه كندمدر صورتى كه مشترى: 104س  آيا خيار عيب

 شود يا نه؟ ساقط مى
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 با�ه جلت ��ائه:�
ى كه هبه بعد از علم در صورت،شود اگر هبه الزم باشد خيار ساقط مى

 هبه جايز باشـد اگر. شودط نمى ارش ساق، به هر تقدير.به عيب باشد
و شـخص موهـوب لـه، تـصرف متلــف عـين نكـرده باشـد، خيــار

.شود ساقط نمى

رؤيخ○ ف وصفت به تخلّيار

ف وصف، چه شرط بدل كند يا نكنـد، آيـا مـشترى در خيار رؤيت به تخلّ: 105س

و آيا اين خيار در غير بيع جارى است يا نه؟  خيار دارد يا نه؟

ه با�ه جلت ��ائ:�
و مخـتص بـه بيـع خيار رؤيت در مورد شرط ضمن عقد ثابت اسـت

.نيست

د4 ويـ ديمستثنن نيات

 احكام مربوط به ضمان مطلق○

دي هرگاه شخص:الف: 106س دي به نحو مطلق ضامن ا نـسبت بـهيآ؛ شوديگرين

ديحال ا ضمان مطلق محمول بر حال است؟ين مضمون عنه استيا مؤجل بودن تابع

 ائه با�ه جلت��:�
د بودن،ا مؤجلي بودن ضمان مطلق نسبت به حالّ ـ تابع ن مـضمون ي

.عنه است
دن فقها فرموده:ب مـيد؛ا برودياند هرگاه ضامن از  ورثـةيشـود ولـين ضامن، حـال

ديز؛عنه را ندارند ضامن حق رجوع به مضمون ؛عنه مدت داشـته اسـتن مضمونيرا
دييحال بفرما و مـضمونيـد هرگـاه و فقـط عنـهن ضـامن هـر دو مـدت داشـته باشـد

دن مضمون آيا برود چه حكميعنه از و دي دارد لـه بـرن مـضمونيا موجب حال شدن

ميعل  گردد؟يه ضامن
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 با�ه جلت ��ائه:�
در موجب حالّيخ نمن مضموني شدن .شوديله

دي مستثنجزء منزل نبودن○ خريات دي برايدارين در صورت ني فرار از

 از وجوهى باشـد كـه بـه منزل مسكونى مطابق شأن، در صورتى كه خريد: 107س

و مختلفانحاء و غيرهـ كالهبردارى، قرض آن يـا ايـن ــ از مـردم گرفتـه شـده كـه

: بفرماييد؛صورت وديعه نزد او بوده وجوه به

مى از جمله مستثنيات دينآيا منزل مسكونى مطابق با شأن، مطلقاً:الف  شود؟ محسوب

 با�ه جلت ��ائه:�
كه بدونـ از جمله مستثنيات دين منزل مسكونى مورد احتياج است

و آن و شخص در اعاشه به عسر ةـ نه خان شودت مبتال مي مشقّ حرج
و .شرف مطابق شأن

متعلق بـه در صورتى كه خريد خانه به قصد فرار از دين يا به قصد عدم رد وجوه:ب

 اصل معامله چه حكمى دارد؟؛ديگران باشد

 ا�ه جلت ��ائهب:�
و براى فرار از دين بنابراين خريد خانه اگر براى رفع احتياجات نباشد

جا غيرهو حـ.ز نيستيباشد ــ باشـد خريـداررجاگر خريد بعـد از
ب چنان بـ چنان.صحيح نيستـ عين مال خود بخرده چه ذمـهه چـه

و   دهنده ولى قرض. معامله صحيح است،خانه بخرد بخرد يا قرض كند
او كارها در اموال فروشنده با بقيه طلبو .شوند شريك نمي موجود

 كـاران بـه تـوان آن را بـه نفـع طلـب مـذكور، آيـا مـية در صورت صحت معاملـ:ج
 فروش رساند؟

 با�ه جلت ��ائه:�
اران بـه فـروشكـ توان آن را به نفع طلب در فرض صحت معامله نمي

.رسانيد
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از:د  ابتدا به قصد خريد واحـد مـسكونى اقـدام بـه اخـذ آيا بين صورتى كه، شخص
و؛ تحت عناوين مختلف نموده،وجوه به قـصد فـرار با صورتى كه بعد از اخذ وجوه

 دين اقدام كرده، تفاوتى وجود دارد؟ از

 با�ه جلت ��ائه:�
.بين موارد تفاوتى وجود ندارد

را انـد منـزل مـسكونىتو هرگاه طلب مزبور مهريه زوجه باشد آيـا مـشاراليها مـى:هـ
 تيفاى حق خود توقيف كند؟جهت اس

 با�ه جلت ��ائه:�
 مهريـهيتواند جهت استيفا منزل مسكونى مورد حاجت را زوجه نمي

.كند خود توقيف

دياجبار بدهكار به فروش مستثن○ نيات
از: 108س اگر بدهكارى را كه قادر به پرداخت بدهى خود نيست مجبور كننـد تـا
اواتفروش مستثن راه و از اين بابـت خـسارت مـادى بـه  دين، بدهى خود را بپردازد

 كيست؟ةضمان آن به عهدبرسد،

 با�ه جلت ��ائه:�
ةادلو واال اصل اولى برائت است،حكم به ضمان محتاج به دليل است

و2ضمان  قـسم اول.روايت وارد مـورد خـاص قسم است دليل عام
ا و بعـضى اسـتيفاءةقاعـد،يـدةدقاعـ، اتالفة قاعد:زعبارت است

وةاند قاعد گفته ـ كه اين دو اخير را قبول ندارم احترامةقاعد الضرر
و دليـل خاصـى كدام از قواعد باب ضمان شامل مورد نيستو هيچـ

و قـسم دوم روايـت كـنم حكم به ضـمان نمـى،بنابراين.هم نداريم
.است7معصوم

دياحكام مربوط به مستثن○ نيات
دي مورد مستثندر: 109س د؛يين بفرمايات

و مواد غذايآ:الف وي موجود در خانه كه به قدر احتييا آذوقه و بـه مقـدار شـأن اج

ديره شده، جزء مستثنيمتعارف در خانه ذخ ميات  شود؟ين محسوب
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 با�ه جلت ��ائه:�
دي جزء مستثنيبل .ن محسوب استيات

ط نموده باشند كه در صـورتشريا عقد الزمي هرگاه دو طرف در ضمن قرض:ب

دي از مستثنياز برخين ايات و شرط چه حكمين را بفروشند،  دارد؟ين عقد

 با�ه جلت ��ائه:�
فيشرط جاي است و در عقدي نفسه م،ز .شودي عمل به آن الزم

دي هرگاه مستثن:ج آيات مين رهن باشد  تواند آن را بفروشد؟يا طلبكار

 با�ه جلت ��ائه:�
نيخ .توانديمر

ا:د دين باشد كه براي هرگاه هنگام استقراض، قصد خري فرار از ويدارين خانه  كند

ن آيخانه مورد ديا خانه مذكور از مستثنياز او باشد، ميات  شود؟ين محسوب

 با�ه جلت ��ائه:�
نمير از مستثنيخ .شوديات محسوب

مد:هـ ميآ،ون معسر استي هرگاه بر دادگاه ثابت شود كه ديا طيون را تقـس يـ تواند

و پرداخت اقساط كندينما و او را مجبور به كار آيد شريا بر اساس ي الـةفنظـر«فهيه

و تا زمان تمكن او صبر نمايبا» سرهيم  ند؟يد او را رها كنند

 با�ه جلت ��ائه:�
ش مدأكار مناسب .ون انجام شودين

طبيد○ يعيون فاقد ضمانت اجرا در تعهدات

حق: 110س طب«ن،يوق نو در پ»يعيتعهدات مـيشيـ كه رسـد،ينه آن بـه حقـوق رم

كـه بـه اسـتناد آن، متعهدلـه»يتعهـد حقـوق«و»يفه اخالقـيوظ«ني است مابيمفهوم

ولينم  اگر خود متعهد بـهيتواند الزام متعهد، جهت انجام تعهد را از دادگاه بخواهد

خويم ديل طبيش، اقدام به پرداخت ، امكـان اسـترداد وجـوه نمـود)يوجـدان(يعـين

به. وجود ندارديپرداخت ين ناشـيد«،»مرور زمان«حقوقدانان در مقام مثال، از جمله
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و گروبند اعتبـار امـر قـضاوت«،»پرداخت نفقه اقـارب در خـط اطـراف«،»ياز قمار

م»يقرارداد ارفاق«و»يقسم قاطع دعو«،»شده ا.ندينماياشاره ران، مـاده يـ در حقوق

پين مدن قانو 266 مي قانون مدن 1235 ماده2 از بنديروي به در«: داردي فرانسه، مقرر

نمي كه برايمورد تعهدات مي متعدله قانوناً حق مطالبه آنيباشد، اگر متعهد به ل خـود

ا ا.» استرداد او مسموع نخواهد بوديد دعوايفا نمايرا :ن استيحال سؤال
ين شـرعيتوانـد بـا مـوازيمـ»يعـيات طب تعهـد« در موردييا فقدان ضمانت اجرايآ

خي منطبق باشد ديا آير؟ به عبارت د يـ گر ن فاقـد ضـمانت اجـرا در شـرع مقـدسيـا
 وجود دارد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
د ديخود اين در صورت عدم تعهد ضامن به اداء نكـهين بـه واسـطه

د،ن فاقد ضمانت در شرع مقدس وجـود دارديد نيـ موجـب سـقوط
.شودينم

قت○ ي سابق نقديهايها در بدهمتيفاوت فوق العاده
بـه چـه صـورت هـاى سـابق نقـدى ها راجع به بدهى تفاوت فوق العاده قيمت: 111س

؟است

 با�ه جلت ��ائه:�
قى قيمت اجناس، همان نقد سابق ميزان است، ولى اگر رت ترّ در صو

و ترقّل پول تنزّ  و تنـزّ كرده، احتياط به مصالحه بهترين راه است لى
.شود پول در مقايسه با طال ظاهر مى

 اجارهـ5

 از مستأجري به عنوان سرقفلياجاره با اخذ مبلغ○
مب: 112س ي مغازه خود را به مدت سه سال با اخذ مبلغي مالك:رسانديه استحضار

و، از مستأجريبه عنوان سرقفل مي به  اما قبل از عقد اجاره از آنجـا كـه.دهدي اجاره
فيمالك تصم م قـرارداد اجـارهي بـه تنظـيروش كل ملك داشـته اسـت بـه شـرطم به
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ميرضا و مستأجر مغـازهيت دهد كه در صورت فروش كل ملك قرارداد فسخ شود
ا.ديه نمايرا تخل  پذي مستأجر ميرفته سپس قرارداد اجاره تنظين شرط را نيـا.شـوديم

ن وليشرط صراحتاً در متن قرارداد مذكور ايايامده شـرط واقـع شـدهنيـن عقـد بـر
ايب. است بهينكه مبلغيست روز پس از عقد اجاره مذكور مالك با كتمان  از مستأجر

بيدريعنوان سرقفل و با ايافت كرده نكه مغازه صرفاً در اجاره مستأجر اسـت كـليان
درا از آن استيملك كه مغازه ذكر شده جزئ  و تماميميگريبه شخص يفروشد

و متعهيثمن آن را در م افت ت مـستأجر را اخـذيشود ظرف مدت چهارمـاه رضـايد
خريه شده تحويو مغازه را تخل يه مستأجر را الزام به اجرايلذا مالك اول.ديدار نمايل

ميتعهد كه همان تخل و فسخ قرارداد اجاره ميه هيـ مـستأجر از تخليد ولـ يـ نمايباشد
ايمغازه خوددار و تحويـ مغـازه تخل،نكه، پس از انقضاء مـدت اجـارهي كرده تا ليـه

ميخر .شوديدار
:دييمرقوم فرما

ا  بـه محـض،نكه قرارداد عقد اجاره بر شرط ذكر شـده واقـع شـده اسـتيبا توجه به

جديفروش ملك از جانب مالك اول آيه به مالك رايد، ا مستأجر حق تـصرف مغـازه

و اگر حق تـصرف مغـازه را تـا پا بلـغم،ان مـدت اجـاره داشـته اسـت يـ داشته است؟

باي را مالك اوليسرقفل جديد پرداخت كنديه د؟يا مالك

 با�ه جلت ��ائه:�
و شرط دوم لزوم اجـارهياجاره اول به مدت سه سال با سرقفل  است

ق بيبا آن ميد را از باين سرقفلي بنابرا،بردين د بدهـدي را مالك دوم
م  اسـت،ي مال شخص ثـالثيدانسته است كه سرقفلياگر مالك دوم
.ا معامله فسخ شوديد بدهديواال مالك اول با

 رهن گذاشتن در فروعات مختلفيحكم اجاره ملك برا○

الت از شعبي از صاحبان امالك جهت اخذ تسهيراً مرسوم شده بعضياخ: 113س

ا يـ ان بـا رهـن گذاشـتن ملـك خـود از آنهـا ضـمانتي زندانيا جهت مرخصيبانك 

م لينمايكفالت  بـهيول عنه را مكلف بـه پرداخـت مبلغـا مكفيكن مضمون عنهيند؛
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ميصورت ماه تعين در قبال رهـن موصـوف مـدت زمـانيهمچن.ندينمايانه و يـي را ن

كنــد اگــر ظــرف دو مــاه مــثالً از ملــك ضــامن فــك رهــن ننمــوديضـامن شــرط مــ

ا مضمون :دييد؛ بفرماي را تا زمان فك رهن پرداخت نمايانه مبلغين كار ماهيعنه بابت

اجيآ:الف جاياره ملك براا ز است؟ بر فرض جواز اگر شـرط كنـدي رهن گذاشتن

بيكه بعد از انقضاء مدت اجاره اگر فك رهن نـشود ماه  از مـستأجريشتريـ انـه مبلـغ

آيبگ ايرد ميا و موجب بطالن عقد  شود؟ين شرط باطل

 با�ه جلت ��ائه:�
ع نيدر رهن معتبر است مرهون و شـرط ست مـاليـن مملوكه باشد

بگاال صحيبنابرا.رديجاره را راهن از مرتهن .ح استين رهن مذكور
در:ب ي بـرايك زمان مبلـغ كمتـرياگر از اول دو عقد اجاره مستقل واقع شود كه

و در زمان دوم مال چنيآ،شتريبيمال االجاره در نظر گرفته شود ويجايان اجارهيا ز

ح است؟يصح

 با�ه جلت ��ائه:�
معديمورد اجاره با و  كـهي اجـاره بـه نحـو.ن باشـديمعلوم االجاره

صحيا نوشته نيد .ستيح
ديآ:ج  همچون اذن در تصرف در ماليگريا توافق دو طرف به صورت عقد مستقل

صحيجا،ي رهن گذاردن آن در برابر پرداخت مبلغيبرا و ح است؟يز

 با�ه جلت ��ائه:�
و مانعيظاهراً صح . ندارديح است

كفياگر ضامن:د ا كفالـتيـا مكفول عنه در قبـال ضـمانتيل از فرد مضمون عنهيا

آ صحيدرخواست وجه كند و كفالت ح است؟يا ضمانت

 با�ه جلت ��ائه:�
.ح استيصحيبل
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يبرفرض صحت اگر در ضمن عقد شرط كنند كه بعد از انقـضاء مـدت تـا مـدت:هـ
با مكفوليا كفالت نشده است مضمون عنهيكه فك ضمانت  را بـهيشتريـ عنه مبلـغ

كفيضامن چنيا جاينيان معاملهيل بپردازد صحيز و ح است؟يز

 با�ه جلت ��ائه:�
.مانند پاسخ قبل است

 شرط ضمن عقد اجاره با عنوان قرض الحسنه○
ميا ضمن عقد اجاره: 114س  ون تومـان، بـه عنـوانيـلي سـه ماهـه، مـستأجر پانـصد

م دري قرض الحسنه، به موجر و ميذپردازد در«: كننـديل عقد شرط چنانچـه مـوجر
د، موظف به پرداخت روزانه مبلغيالحسنه را به مستأجر مسترد ننما موعد مقرر، قرض 

م  مـيليدو و خـسارت بـه مـستأجر رغـميعلـ.»باشـديون تومان به عنوان وجـه التـزام
مموجر زمان عقد،يانقضا .ورزدي از پرداخت وجه قرض الحسنه استنكاف

شريآ غط فوقا و ويالذكر مصداق ربا و لزومير الزم الوفاست ا مشمول اصل صحت
و الزم الوفاست؟  بوده

و خسارت بر مبنـايآ  شـرطيا با مطالبة مستأجر، موجر مكلف به پرداخت وجه التزام
م  باشد؟يفوق

نيا بطالن احتماليآ ز منجر خواهد شد؟ي شرط، به بطالن عقد

 با�ه جلت ��ائه:�
ل دادهيـ، اگر پـول قـرض داده شـده تحو شرط است، قبض در قرض

و باشد، نشده ون وجه را كه بـه عنـوانيليم2قرض باطل بوده است
مـ وجه التزام  اگر هم ضمن عقد باشـدـديدانيكه شرط ضمن العقد

نيچون عقد صح  ن اگر هـمي بنابرا. باطل استويي شرط ابتدا،ستيح
.است عقد باطل،ح باشديشرط مذكور صح

ص از رباى قرضىاجاره به شرط تمليك براى تخلّ○
مى: 115س و ملكى به صورت مشاركت خريده سپس يكـى از شـركاء سـهم شود

به طورى كه بعد از پرداخت. دهد اجاره به شرط تمليك مى شريك ديگر خود را به 
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قسمت) بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بودكه طبعاً(اقساط تمامى
در آيا مـى: آيد، بفرماييد اجاره به ملكيت مستأجر درمى مورد تـوان ايـن كـار را كـه
يا بانك وـ اشخاص حقوقىها شركت ها  توسـط اشـخاص حقيقـى صـورت بعـضاً ــ

 شرعى براى تخلص از رباى قرضى دانست؟ راهى،گيرد مى

 با�ه جلت ��ائه:�
ور و با مختص است به بيع .اد استدر مورد سؤال سه قرارد قرض
و1 ايـن صـورت؛اند شراء كه دو نفر به صورت مشاركت خريدهـ بيع

و در صحيح است .نيستآنربا
. آن هم كه ربا ندارد؛ـ اجاره احد شريكين به شريك ديگر2
.رود نمىدر آن هم تصور رباــ يا ملكيتـ شرط تمليك3

ومعامله مذكوره بنابراين . اشكالى نداردچهي صحيح است،
و شرط ملكيت كـه شـرطا لبته در شرط تمليك كه شرط فعل است،

آ،نتيجه است .ها درست نيستناشكاالتى شده است كه از نظر ما

 ديگريبه دادن ملك ضمان مستأجر در اجاره○
و اگر كسى منزل يا مغازه: 116س ةز اجـا،هنگام قـرارداد، مالـك اى را اجاره كند

ا واگذارى ك مزبـور را طبـق كننـده ملـ گر اجـاره ملك را به شخص ثالث بدهد، آيا
 االجاره، اجاره دهد نسبت به مازاد ضامن كارشناس رسمى به قيمتى بيش از مالنظريه

 است يا نه؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و و در خصوص خانه ـ مادامى كه در مورد اجاره چيـزى كشتى مغازه

ا مثاليبراباشد، اضافه نشده جـ هـاقتاحتى مثل رنگ كردن زياــ
وونيست به زيادتر اجاره دهد آسـياب در غير آن موارد مانند زمين

.ضامن نيستو ولى مكروه است.ز استيجا

 در اجاره دادن ملكيافت سرقفليعدم در○

و مغازه،اگر بدون پرداخت سرقفلى: 117س پـس از مـدتى كـه اى را اجاره كننـد

و محل  او بـه دليـل عمـران منطقـه معمور شده از مستأجر بخواهد مغازه را تخليه كند
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 درخواست مبلغى كند، مالك نيز به ايـن دليـل كـه اگـر امتنـاع كنـد مـستأجر تخليـه

 دهـد، آيـا گيـرد، مبلغـى بـه مـستأجر مـي كند يا از راه شكايت مبلغ بيـشترى مـى نمي

 مستأجر ضامن وجه دريافتى است يا نه؟

 با�ه جلت ��ائه:�
اگـر در اثنـاء، نداده باشـد در صورتى كه مستأجر سرقفلى به مالك

بـه هـرو، مبلغى بكند براى تخليهة او است مطالبةمدتى كه در اجار 
و،آن مبلغ را بگيرد طريق اگر بعد از تمامو،ضامن نيست حالل است

چه شخص ثالثى از او تقاضـا كنـد كـه چنان؛شدن مدت اجاره باشد 
مبلغى بگيرد حـالل از او مستأجر،محل را تخليه كند، تا او اجاره كند 

 مستأجر،چه مالك از او بخواهد كه تخليه كند چنانو ضامن نيستو
اگر با شكايت آن مبلغ را بگيـرد، بـدونو مبلغى را نداردةحق مطالب

.رضايت مالك ضامن است

بدرخواست رفع تصرّ○ غيوسهف مالك ر مالكيلة

و ارشـاد اسـالمينجانب مجوزيا: 118س در سـكونتم محـلي را از اداره فرهنگ

و فروشگاه دائمينما«خصوص احداث ق» كتابيشگاه و يـ اخـذ نمـودم كـه د زمـان

و بـا عنايح گرديمكان در آن تصر ا يـ ده است ل مـسؤو نكـه اداره فـوق صـرفاًيت بـه

زمي فرهنگـيهاتيصدور مجوز فعال و مالـك ايـ كـه تحوينـي بـوده نجانـب شـديل

ا، بوديشهردار هزيجاد مستحدثاتي با اذن شهردار وقت اقدام به درينـه شخـصي بـا

. نمودميعرصة متعلق به شهردار

، بـه عنـوان مالـكي با شهردار، شهري اسالميدر حال حاضر بر اساس مصوبه شورا

و االن مستأجر شهردار . هستميقرارداد اجاره منعقد نمودم

ا يـ با عنا ايت بـه اينكـه عملكـرد و ييـن مـدت مـورد تأ يـ نجانـب در طـول د عامـه مـردم

م مسؤو و پيالن بوده و مـستندات مربوطـه مـيباشد  راً ادارة فرهنـگيـاخ: باشـديوسـت

ايو ارشــاد اســالم يتيچ مــالكي شــده كــه هــينجانــب از ملكــي خواســتار رفــع تــصرف

.در آن ندارد
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:دييلذا خواهشمند است بفرما

چنيآ:الف ا(يان خواستهيا اداره ارشاد حق اظهار بـا(؟را دارد) نجانبيرفع تصرف
ا  و عـدم مالكيتوجه به عقد قرارداد اجاره و)ت اداره فـوق االشـاره يـ نجانب با مالك

جاةخواست ز است؟ي اداره ارشاد شرعاً

 با�ه جلت ��ائه:�
زمي به عنوان مالكياگر شهردار و ادارة ارشـاديت ن عمل كرده است
ن چني بنابرا،ستيهم مالك رايان خواسـتهين اداره ارشاد حق اظهار
و نم .ديتان بنمايتواند رفع تصرف شما را در ملك شرعيندارد

ايدر صورت:ب وين كار نباشد جبـران خـسارات مـاديكه اداره ارشاد شرعاً مجاز به
ايمعنو كي وارده به  ست؟ينجانب بر عهدة

 با�ه جلت ��ائه:�
. استي شما به عهده شهرداريجبران خسارت ماد

○داجاره مجد  پس از بستن قرارداد اجاره اولگريد به شخص

و پـس از بـستن قـرارداد اى خانـه صاحب خانه: 119س اش را بـه زيـد اجـاره داده
ا :جاره داده است، مستدعى حكم موارد ذيل را بيان فرماييددوباره آن را به ديگرى

 در اجاره اول، مباشرت مستأجر در استيفاى منافع قيـد شـده باشـد، آيـا در ايـن:الف
د و با اجازه مستأجر اول براى وم باطل است يا فضولى محسوب مى فرض اجاره شود

 گردد؟ او واقع مى
 آيـا اجـاره دوم باطـل اسـت يـا، در اجاره اول، مباشرت مستأجر شرط شده باشد:ب

 آيا با اجازه مستأجر، اجـاره دوم از طـرف مالـك، در صورت فضولى بودن؟فضولى
 اول؟شود يا از طرف مستأجر خانه واقع مى

 با�ه جلت ��ائه:�
و همچنـين در مـوردى كـه در اجـاره اول اجاره دوم فضولى اسـت

، در هر دو مورد با اجازه مـستأجر،مباشرت مستأجر شرط شده باشد 
.اجاره دوم از طرف مستأجر اول بايد باشد
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○اج اجاره مجد آنيد در اشخاص با فرض شرط مباشرت و عدم ر اول

ه مستأجر، زيد را بر انجام عملى اجير نمايد، مثال در اجاره اشخاص، هرگا: 120س

 پس از آن ديگـرى را بـر انجـام،او را بر انجام تعميرات ساختمان يا ماشين اجير كند

: حكم اجاره دوم در موارد زير چگونه است،همان عمل اجير كند

ل در اجاره اول انجام عمل با مباشرت اجير قيد شده باشـد، آيـا اجـاره دوم باطـ:الف

 است يا صحيح است يا فضولى؟

 با�ه جلت ��ائه:�
.اجاره دوم باطل است چون قابل تصحيح نيست

 در اجاره اول مباشرت اجير شرط شده باشد يا اصال ذكر نشده باشـد، آيـا اجـاره:ب

 دوم باطل است يا فضولى؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و فض اگر در ولى هم اجاره دوم مباشرت ذكر نشده باشد صحيح است
مى نيست .باشدو از طرف مستأجر اول

ر محل اجارهيشرط تعم○

از: 121س و هر مـاه اگر موجر با مستأجر شرط كند كه محلّ اجاره را تعمير كرده

را مبلغ و چنـين اجـاره اجاره مخارج تعمير اى به تـدريج كـم كنـد آيـا چنـين شـرط

 است؟ صحيح

 با�ه جلت ��ائه:�
.ان چه مقدار مال االجاره معين باشدچن،بلى صحيح است

 جاد خسارت توسط مستأجر در مال االجارهيا○

هايى كـه گرفتن خسارت از مستاجر در پايان مدت اجاره در قبال خسارت: 122س

 به خانه وارد كرده است چه حكمى دارد؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
ى كه الزمه استفاده مـستأجر از مـورد اجـاره اسـت، بـريها خسارت

و اما خسارتمس .هاى زائد، بر مستأجر است تأجر نيست

و در○ بياجاره طال  انه در برابر هر گرميصورت ماهه افت وجه نقد
مى: 123س و برا 200توانيم مقدارى طال مثال آيا ما ى گرم را به فردى اجاره بدهيم

گـرم 200ريال اجاره بگيريم؟ اجاره گيرنده هم بـه مـا فقـط 2000هر گرم ماهى مثال
 بدهكار باشد؟طال 

 با�ه جلت ��ائه:�
و عـين،مانعى ندارد  ولى مستأجر نبايد عين مستأجره را تبديل كند

و امثـال مستأجره منفعتى هم براى گيرنده داشته باشد، مثالً  تـزيين
.آن

عموجر ارِيلزوم در اخت○  اجارهين مستأجره پس از انقضاي قرار دادن

ــستأج: 124س ــر م ــاره، ب ــضاى اج ــس از انق ــا پ ــستأجره را آي ــين م ــت ع ر الزم اس
 موظف به بازگرداندن آن است؟موجر يا تنها در صورت مطالبه؟بازگرداند

 با�ه جلت ��ائه:�
پس از انقضاى مدت اجاره الزم است مستأجر عين مستأجره را تحت

.اختيار موجر قرار دهد

 اجارهي منفعت پس از انقضايفاياست○

مس: 125س و تأجر عين مستأجره را در تـصرف خـود اگر زمان اجاره منقضى شود
:نگهدارد، بفرماييد

اجرت المثل است يـا اجـرت در صورتى كه مستأجر استيفاى منفعت كند، ضامن آيا
 المسمايى كه در عقد سابق بوده است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
. المثل استتضامن اجر
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و عدم تحويفايعدم است○ عي منفعت ره اجاين مستأجره پس از انقضايل

 اگر پس از انقضاى زمان اجاره مستأجر استيفاى منفعـت نكنـد، ولـى عـين: 126س

و منافع  تلف شود، آيا مـستأجر مستأجره را بدون اذن مالك در دست خود نگاه دارد

و در فرض ضمان، ضامن چه چيزى است؟  ضامن است يا نه

 با�ه جلت ��ائه:�
. المثلتمستأجر ضامن است به اجر

 المثل در ضمانت بها در صورت بطالن عقدترلزوم پرداخت اج○

و شخـصى هرگاه خانه: 127س اى را به مبلغ ماهيانه يكصد هزار تومان اجاره دهند

ضامن اجاره بها شود، ولى بر اثر بطالن عقد، به جـاى اجـاره بهـا اجـرت المثـل الزم 

و پنجاه هزار تومان باشد، آيـا ضـامن  و اجرت المثل يكصد ل پرداخـت مـسؤو گردد

ت المثل است يا ضمانت او مختص به اجرت المسمى است؟ آيا نسبت بـه مـا بـه اجر

 ها ضمانتى دارد؟ التفاوت آن

 با�ه جلت ��ائه:�
 المثـلت بايـد اجـر،چه ضامن، اجاره منزل را ضـمانت نمـوده چنان

 المـسمى بـوده، دادن مـا بـهتق به اجـرو اگر ضمان متعلّ؛بپردازد
.الزم نيست التفاوت

○عتصح  مدتين مستأجره پس از انقضاي ضمانت نسبت به بازگرداندن

آيا ضمانت نسبت به بازگرداندن عين مستأجره به موجر بعد از تمام شـدن: 128س

و در صورت صحت، آيا ضمان اصطالحى است يا نه؟  مدت اجاره صحيح است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
بر تعليق در ضمان نيست تا اد،اين گونه ضمانت  بطالن آن عاى اجماع

 بلكه تعهد عين مستأجره است فعال؛بشود به واسطه تعليق در ضمان
و اثر آن تعهد فعلى است بر رد عين مـستأجره بعـد از تمـام شـدن

. مدت اجاره
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 اجارهيفوت مستأجر در اثنا○
و،كه به مجرد عقد اجاره با توجه به اين: 129س  هر يك از دو طـرف مالـك منـافع

و با توجـه بـه ايـن كـه بـه مجـرد مـوت تمـام ديـون حـالد؛شون مالك اجاره بها مى
از بفرماييد مستأجرى كه خانه شوند، مى و پـس اى را به مدت يك سال اجاره نمـوده

 هـايى كـه هنـوز انتفـاع نبـرده اسـت، حـالّ كند، آيا اجاره بهـاى مـاه مى فوتدو ماه 
 گردد يا نه؟ مى

 با�ه جلت ��ائه:�
 پس از فوت از ماترك؛اجرت است در ذمه مستأجر اجاره سبب ثبوت

او مانند ساير ديون بايد ادا شود كه مقتضاى موثقه ابراهيم بن محمـد
.الهمدانى نيز به نظر ما چنين است

عيمع○ كليوب بودن ين مستأجره در اجاره به نحو
:در رابطه با اجاره به نحو كلى بفرماييد: 130س

ك لـى كـه مـوجر بـه مـستأجر تحويـل داده، فقهـا در موارد تلف شدن فردى از افـراد
و تنهـا مـى رضوان اهللا تعالى عليهم فرموده  توانـد فـرد اند، مستأجر خيـار فـسخ نـدارد

ديگرى از افراد كلى را مطالبه كند، هرگاه مستأجر از فردى از افراد كلى كـه مـوجر 
و اجرت المثـل آن كـم  و قسمتى از آن تلف شده انتفاع ببرد تـر از اجـرت به او داده

و فردى كه تحويل گرفته  المسمى باشد، مثال ماشين پيكانى به نحو كلى اجاره نموده
آن صندلىاست  و مـستأجر بـر اثـر جهـل بـه خرابـى، از هاى عقب آن خراب اسـت

و اجـرت  و اجرت المثل چنين ماشـينى در هفتـه ده هـزار تومـان استفاده نموده است
ب   توانـد عقـد را فـسخ كنـد اشـد، آيـا مـستأجر مـى المسماى آن، بيـست هـزار تومـان

 تقليـل نـسبى اجـاره بهـا» تبعض صفقه« با استفاده از خيارو اجرت المثل را بپردازد يا
 را مطالبه كند؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و،اجاره به نحو كلى بر فرض صحت اجاره  محل االجاره يك فرد است

رد اجاره واقع شده اسـت بعد از تطبيق بر يك فرد كه آن فرد تنها مو
و آن فرد اگر با حادثه قهرى تلف  گرفتن فرد ديگر به چه عنوان است
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آن بـه نـسبتو اگر بعضى ازآن تلف شود،؛شود شود اجاره باطل مى
و بعض فسخ مى  و نسبت بـه بقيـه، اجـاره صـحيح و باطل است شود

.خيارى نظير خيار تبعض الصفقه دارد

شيمطالبه مخارج هز○  ده با وجود ثبوت انفساخ اجارهنه

ا اين جانب مستأجر ملكى بوده: 131س جـاره بـه علـت وقـوع ام كه در طول مدت

و اين كه به علت اين آفات امكان انتفاع بنده از عين مـستأجر  و سماوى آفات ارضى

و پس از اخذ نظريه كارشناسى دادگاه حكم بر فـسخ  متصور نبوده به دادگاه مراجعه

و اين  در طـول ايـنن جانـب حكم قطعى شده است از آن جايى كـه ايـ اجاره صادر

و  و سمپاشـى مدت متحمل مخارج زيادى از جملـه غـرس درختـان، آبيـارى باغـات

و غيره بر روى ملـك انجـام جابه و تلمبه  خواهـشمند اسـت فتـوى،ام دادهجايى چاه

باشدمىبه اين مخارج از طرف بنده از موجر شرعىلمبارك را صادر فرمايند كه مطا

و دادگاه شرعاً مى  و صدو يا خير؟ ر حكم پس تواند اين تقاضاى من را مورد پذيرش

 از تعيين كارشناس نمايد يا خير؟

 با�ه جلت ��ائه:�
ولـى. انفساخ اجاره است،شما ثابت استبراي در مورد سؤال آن چه

ـ نمىموجرمطالبه شما از وجهى بر  .دانمـ كه مخارج را بدهد

و مستأجرموجر با فوتياجاره ملك وقف○

 سال اجاره داده شده است در صـورتى99قطعه زمين زراعى به مدتيك: 132س

در كـه ملــك فـوق الــذكر وقــف اوالد ذكـور مــى و مــستأجر هــر دو و مـوجر  باشــد

و زمين مـورد نظـر در اختيـار بـرادر  آيـا اجـاره.باشـد مـستأجر مـى قيد حيات نيستند

 درآمد حاصـله چگونـه، در صورت باطل نبودن اجاره؟اشد يا خيرب مذكور باطل مى

 باشـد كـه در قيـد پـنج فرزنـد پـسر نيـز مـى داراى مـوجر در ضـمن؟شـود تقسيم مى

.حيات هستند
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 با�ه جلت ��ائه:�
؛شـود موت موجر اجاره باطل مـىاب،چنانچه طبقه اولى اجاره بدهند

 بعد اجاره بدهـد، يـا حـاكمى با رعايت مصلحت طبقات ولى اگر متولّ
و درآمد حاصله بـه شرع اذن دهد، در اين دو مورد اجاره باطل نيست

.كه تقسيم شده است بايد تقسيم شودهمان گونه 

 ار در اجارهيخ○

و در ايـندرآيا خياراتى كه در بيـع ثابـت اسـت: 133س  اجـاره هـم جريـان دارد

و جهت فرقى بين اجاره عق ياديه  نه؟ اجاره معامالتى هست

 با�ه جلت ��ائه:�
و بعضى ماننـد بعضى خيارات، مانند خيار مجلس مختص به بيع است

و معـامالتى، شرط عام استفخيار تخلّ   به هر حال فرقى بين عقدى
. نيست

و معافيپ○ ت از اجارهيش پرداخت رهن

آنچه كه بين مردم متداول است كه به عنوان رهن منزل، مبلغ كالنى پـيش: 134س

و در پايان انقضاى اجاره مبلغ را پرداخت و ديگر از اجاره ماهانه معاف هستند  كرده

؟گيرند، آيا شرعيت دارد پس مى

 با�ه جلت ��ائه:�
و شرط كنند كه اجـاره منـزل  چنانچه پول را به عنوان قرض بدهند

و ربا است ف ولى اگر خانه را به عنوان تـصرّ. گرفته نشود جايز نيست
و استف و در ضمن آن شـرط كننـد كـه در آن  اده از آن مجاناً بدهند

و خانـه هـم رهـن باشـد، ظـاهراً  فالن مقدار به عنوان قرض بدهند
.اشكال ندارد
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خ○  شدن مدت اجارهيار با منقضيعدم اسقاط

را انـد كـه مغبـون نمـى در دعوى غبن گفتـه: 135س  توانـد مـا بـه التفـاوت قيمـت

از. ملـه را دارد بلكه فقط حـق بهـم زدن معا،مطالبه كند اگـر مـوجر يـا مـستأجر بعـد

اوت توانـد تفـ انقضاء مدت اجاره يا انجام عمل مورد اجاره ادعاء غبن كند، آيـا مـى 

و اجرتاجر  المسمى را مطالبه كند؟ت المثل

 با�ه جلت ��ائه:�
ت اجاره يا انجـام عمـل را ماننـد تلـف عوضـين چون تمام شدن مد

گر خيار نمى مسقط و فسخ اجـاره از فتن ما به التفاوت خارجاً با دانيم
شـود كـه مـا بـه رو اثرى مترتب نمى از اين،كند اين حيث فرق نمى 

.التفاوت را مطالبه كند يا نه كما اليخفى

 مضاربهـ6

 مضاربهيفسخ قهر○

 دومةهـا مبلغـى بـه عنـوان مـضاربه جهـت اتمـام طبقـ يكى از شعب بانك: 136س

 اول هـم خـرابةند زلزلـه طبقـ اى مان مترقبه غيرة حادث داده، حال اگر بر اثر شخصى

 ضامن است يا نه؟) عامل( وجهةگيرندياآشود،

 با�ه جلت ��ائه:�
 بلى آن عملى كه مضاربه بـر آن بـوده، فعـالً،وجهى بر ضمان نيست

.شودمى مضاربه فسخممكن نيست، قهراً

مييتغ○  زان سود پس از عمل در مضاربهير

،ربه كه سهم هر كدام از سود به درصـد مـشخص شـده اسـتا در مضايآ: 137س

ميطرف و آن را ييـك از سـود را تغ يـ تواننـد پـس از عمـل عامـل سـهم هـرين ر داده

تغيشيافزا و در صورت آييا كاهش دهند جدير ا نه؟يد استيا مضاربه
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 با�ه جلت ��ائه:�
و قهراً در سو بلي مي د ديگري توانند هر يك سود خود را تغيير دهند

.شودهم تغيير داده مي

ز بودن عقد مضاربهيجا○

فس: 138س  كرد؟خآيا مضاربه از عقود الزمه است يا از عقود جايزه كه بتوان بعداً

 با�ه جلت ��ائه:�
.از عقود جايزه است

عهيودـ7

وديحقوق ام○ عهين هنگام استرداد مال

اميآ: 139س وديا دويـدي حـق درخواسـت رسـ،عـهين هنگام استرداد مال ا آوردن

 عه گذار دارد؟يشاهد عادل را از ود

 با�ه جلت ��ائه:�
پ ، كه منجر به مطالبه صاحب مال گـردديش آمديدر صورت احتمال

. حق دارديبل

عهيودا امتناع از رديطيا تفرين در صورت افراطيضمان ام○

ام: 140س و تفريهرگاه آ يـ عه امتناع نمايودا از رديط كندين افراط ي در مـدتايـد

و تفر ويودا از رديط نمودهيكه افراط عه امتناع نموده است ضـامن منـافع مـستوفات

ر مستوفات خواهد بود؟يغ

 با�ه جلت ��ائه:�
غيول،ضامن منافع مستوفات است ني ضامن منافع ؛ستير مستوفات

.كندصدق اتالف آن كه مگر
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و قصد تبرّعيف در مال امانتصرّ○  بدون اجازه
وي كه امانت گذاشته بودينياشم: 141س م را صاحب خانه بدون اجازه برده اسـت

و نقاش و قصد تبرع هم نداشته استيرنگ :ديي حال بفرما. نموده است
ق: الف ودياگر اميشيعه افزايمت مال مورد و بهيآ،ن قصد تبرع نداشته استيابد ا

ميكيحساب اجرت عمل خودش شر  گردد؟يا مستحق اجرت

 جلت ��ائه با�ه:�
 استحقاق اجرت دارد،ت صاحب مال داشته استيچنانچه علم به رضا

خ .ر ندارديواال
ام:ب آين را امضا نماياگر امانت گذار عمل بايد ا نه؟يد اجرت المثل را بپردازديا

 با�ه جلت ��ائه:�
.بپردازدرا كه خرج كرده استيد مقداريبا

آيــهرگــاه امــضاء نما:ج چتوايا مــيــد و  بــهيزيــنــد از امــضاء خــود عــدول نمــوده
ن نپردازد؟يام

 با�ه جلت ��ائه:�
.تواندينم،ريخ

هيعارـ8

غيعدم ضمان در عار○ و نقره بدون شرط ضمانيه جواهرات ر از طال
قيا عاريآ: 142س و نقـره ملحـق بـه عاريغيمتيه جواهرات و نقـرهيـر از طال ة طـال

و مستع  ضمان نشده باشد؟ر ضامن است هرچند شرطياست

 با�ه جلت ��ائه:�
نيخ و بدون شرطِير ملحق ني مستع، ضمانست .ستير ضامن

وديعار○ و معيعة مال كلّيه  در ذمهيا كلّيني در

ــف: 143س ــآ: ال ودي ــهيا ــع ــا عاري ــي ــال كلّ ــيه دادن م ــني در مع ــي ــهيا كلّ  در ذم

ح است؟يصح
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 با�ه جلت ��ائه:�
و انتقـاع بـه آن ضابطه عين مستعاره اين است كه كلّ  عين مملوكـه

بنـابراين مـال. صحيح باشد با بقاي آن بر منفعت معتدبها عنـدالقول
و كلّكلّ . وديعه يا عاريه دادنشان صحيح نيست،ي در ذمهي

صحيا در عاريآ:ب نظيه شرط عوض ر هبه كه در آن شرط عوض شود؟يح است،

 با�ه جلت ��ائه:�
نظيشرط عوض در عار صحيه .ح استير هبه

ريط مستعيشرا○

و عدم حجر مطلقاً شرط است،،ريا در مستعيآ: 144س اي بلوغ، عقل، رشد ن كـهيـا

عيه گرفتن آنها تنها در صورتيعار و شرط ضمان نشدهي كه و نقره نبوده ن معاره طال

ح است؟يباشد، صح

 با�ه جلت ��ائه:�
غيمعتبر است عار و و عاقل عليه دهنده بالغ يبلـ.ده باشـير محجور

صبيجا وليز است كه و همچني عاري مالش را به اذن ن اسـتيه بدهد
.عهيدر ود

ع○ هين در عاريقبض

عيا در عاريآ: 145س ا نه؟ين، شرط صحت آن استيه قبض

 با�ه جلت ��ائه:�
عيدر عار نيه قبض بله، بدون قـبض ملـزم بـه.ستين، شرط صحت

و اگر عين . تلف شود، ضامن نيست،حفظ نيست

معية ماشيارع○ وبين

دينيماش: 146س و ترمز ماشيهي عاريگري را به ويا اجاره داده است ن خراب بوده

ولين از خرابيصاحب ماش ا مستأجريري فراموش نموده كه به مستعي آن اطالع داشته

بي برايا كه حادثهياطالع دهد، در صورت آي راننده اتفاق ا مالك ضامن است؟يفتد
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 با�ه جلت ��ائه:�
ن،ريخ .ستي ضامن

ع○ عيتلف ب سابقين معاره بر اثر
معيــا كــه قــرض نمــودهيهرگــاه مــال: 147س عيــوب درآيــم و بــر اثــر ب نــزديــد

گ گيقرض و جهـل قـرض رنـده بـه وجـوديرنده تلف شود حكم آن، در فرض علـم
چيع  ست؟يب، در زمان قرض

 با�ه جلت ��ائه:�
نظيمال باي را كه قرض گرفته قيبرا بنـا.د بدهـديـر آن را آنين مـت
بايمع .د بدهديوب را در قسمات

 فاسدهيعدم ضمان در عار○
و: 148س اى را براى استفاده كارى كـه اسـتفاده آن در ظـرف نقره اگر ظرف طال

و  و، بـا شـرط اسـقاط ضـمان،نقـره حـرام اسـت طال ظـرف در دسـت عاريـه كننـد
 شود، آيا ضامن است؟ كننده تلف عاريه

 با�ه جلت ��ائه:�
و در فر كض سؤال عاريه باطل است ن لـم يكـنأبه تبع آن شرط هم
،)مااليـضمن بـصحيحه اليـضمن بفاسـده(ولى چـون قاعـده،است

و قاعده  مفروضه اگر صحيح بود ضمانةعاريو؛مستدل اى است تمام
.نداشت، حال كه فاسد است نيز ضمان ندارد

وسيتعم○ غير كاال به ه مضمونهي در عاريراصليله قطعات
وةگر در عاريه مضمونا: 149س  به دارد، مـشا چيزى كه قطعات يـدكى آن اصـلى

 كننده براى تعمير چيزى كه عاريه كرده در عين اين كه قطعات آن اصلى بوده، عاريه
 از قطعات مشابه استفاده كند، آيا نسبت به آن ضامن است يا نه؟

 با�ه جلت ��ائه:�
ب چنان و چه استفاده از قطعات مشابه خالف شـرط را اشـد خـسارتى

مي،موجب شود  و؛ باشد ضامن آن خسارت  واال با فرض عدم خسارت
. وجهى بر ضمان نيست،عدم تلف
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ه دادن مال غصب شدهيضمان غاصب در عار○
و اگر عاريه: 150س عاريه نيـز غيـر مـضمونه گيرنده از غصبى بودن مال مطلع نبود

و  دهنـده عاريـهة آن بـه عهـد گيرنده تلف شده باشد، آيا ضـمان در دست عاريه بوده
 گيرنده؟ است يا عاريه)غاصب(

 با�ه جلت ��ائه:�
شدةگونه كه در مسأل همان .گيرنـده ضـامن نيـست عاريه، قبل گفته

دهنـده عاريـهو) مااليضمن بصحيحه اليضمن بفاسـده(كه، براى اين
و  و چون غاصب است  مال غير را به غير دادن عاريه هم مورد نداشته

. ضامن است،او در معرض تلف، بدون ضمان قرار داده استرضاى

و رباقرضـ9

معيقرض برا○ ني مصرف
معيهرگاه قرض را برا: 151س معي مصرف ن به عنوانين داده باشد، حال مصرف

قيشرط باشد ديا به عنوان و در راه ي مـصرف كنـد، عقـد قـرض چـه حكمـيگريد
 خواهد داشت؟

 با�ه جلت ��ائه:�
بياگر مق نمد دياشد و اگـر مـشروطيگريتواند در راه  مصرف كنـد
م خيول.تواند مصرف كنديباشد .ار فسخ استي تخلف موجب

ق○  پرداخت در قرضمت روزِيشرط
ق: 152س آيتميهرگاه مال مي را قرض كنند، تواننـد شـرط كننـد كـهيا دو طرف
قيبرا  مت روز پرداخت، مورد محاسبه باشد؟ي پرداخت قرض،

 ��ائه با�ه جلت:�
قيبدون شرط با و اما با شرطيد تواند شـرطيم،مت وقت اداء را بدهد

ق   روز قـرض كـردن را مـورد محاسـبهيعني،مت روز پرداختيكنند
.قرار دهند
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و ولد در رباي قرضيعدم جواز ربا○  بين والد

بيآ:الف: 153س و زوجيا جواز ربا و ولد بهين والد و كافر اختصاص و مسلمان ن

 است؟يز جاريني قرضيا در رباي دارد،يوض معايربا

 با�ه جلت ��ائه:�
.ر اختصاص ندارديخ

بيآ:ب و زوجيا جواز ربا و ولد و كافر دو طرفـين والد و مسلمان ا مـثالًيـ اسـتين
م بگيفقط والد جايتواند از ولد ربا و عكس آن نيرد  ست؟يز

 با�ه جلت ��ائه:�
ب و زوجيربا و ولد جانين والد و دو طرفيمطلقاً بهز است ني است، اما

و كافر گرفتن ربا برا جايمسلم و گرفتن كافري مسلمان از كافر ز است
نيجا .ستيز

ز○  در قرضياديشرط
مى: 154س  شود؟ آيا شرط زيادى در قرض باعث بطالن آن

 با�ه جلت ��ائه:�
 در معـامالت. با شرط در معامالت ديگـر فـرق دارد،شرط در باب ربا

 ديگر شرط فاسد موجب بطالن نيست ولـى در قـرض باعـث بطـالن
. قرض است

 اهش ارزش پول در قرضك○
از نظر حضرتعالى آيا جبران كاهش ارزش پول در قرض جائز است: الف: 155س

و غيره چيست؟ يا از مصاديق ربا مى و ديه و مهريه و حكم آن در خمس  باشد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
ع .ينيه است نه مطلق زيادتربا مختص به زيادت

و در صورت شـرط ضـمان، ضـمان:ب آيا كاهش ارزش پول موجب ضمان است؟

 آور است؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
و كاهش ارزش پول اگر به واسطه زيادى قيمت جميع اشياء باشد بلى
و لـذا مـا در  اگر فقط يك شىء مثال زمين گران شـده اسـت خيـر،

د صورتى كه كسى  يگرى در پنجاه سال قبـل تلـف كـرده مالى را از
در(است   حـال،آن وقت ارزش آن به يك مبلغى از طال بوده است)و

 بايـد بـه ايـم گفتـه، مقدار طال ارزش ندارد آن مقدار پول ده يك آن
.مقدار ارزش آن طال را فعالً بدهد

ز○ دياده به ازاء تأجياخذ ن در قرضيل
مى: 156س د در قرض شرط ر اداى قـرض در أجـل معـين كند در صـورت تـأخير

و غرامـت،فالن مبلغ ديركرد ماهيانه بدهد  آيا گـرفتن ايـن مبلـغ بـه عنـوان ديركـرد
و يا ربا محسوب مى و آيا از باب صحيح است  تـأمين ضـرر) قاعده نفـى ضـرر(شود

 كند؟ صدق مى

 با�ه جلت ��ائه:�
و جيل دين مسألهأتي اخذ زياده به ازا  روايتـى اى طويل الذيل اسـت

و قاعده نفى الضرر و به نظر حقير تمام اقسام آن حرام است نيز دارد
آن از اثبات صح فضالً،نافى حكم است نه مثبت آن .ت عقد به

 گرفتن وام از بانك تحت عنوان مضاربه○
ا اگر اشخاص پولى در آن بانك بگذارند بعـد از مـدتى بـهه بعضى بانك: 157س

وي،دهد اندازه پول شخص وام مى عنى هم پول خود شخص پرداخت كننـده را داده
مى هم به اندازه پولش وام مى  و به صورت قسطى از.گيـرد دهد  لكـن بانـك زيـادتر

توانـدا مـى اگر كسى نياز به مسكن يا سرمايه داشته باشـد آيـ.گيرد پولى كه داده مى
 چنين وامى بگيرد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
 عنوان مـضاربه بـا رعايـت نك چنانچه تحت گرفتن وام با بهره از با

و اگر قرض باشد شرايط باشد  چنانچه به بانـك بگويـد،اشكال ندارد
بخـشم اشـكال دهم بلكه مزد كارگر مـى زيادتر را به عنوان ربح نمى

و به هر تقدير تصرّ .كه گرفته جايز استف در وامى ندارد
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ب○ و فرزنديربا ن مادر
چ: 158س و مادر و نوه چطور؟ربا بين فرزند و جده ه حكمى دارد؟ بين جد

 با�ه جلت ��ائه:�
و همينطور جد و مادر و جـد ربا بين فرزند ،ه حرام است ولى بين نوه

و پسر حالل است .مثل پدر

 رهن منزل بدون ارتكاب ربا○
و منازل كه امروزه: 159س و طرز صحيح از رهن خانه براى فرار از ارتكاب به ربا

 طريق استفاده صحيح چيست؟،هاى معامالتى در بنگاهمتداول شده است 

 با�ه جلت ��ائه:�
و خانه را رهن بگيرند بعداً همان خانه. اول پول را به عنوان قرض داده

و شـرط  و يا اين كه اول خانه را به مبلغى اجـاره كننـد را اجاره كنند
و در مقابل خانه رهن باشد .كنند كه فالن مبلغ قرض داده شود

ق○ حقياجاره كمتر از  به عنوان قرضيو شرط مبلغيقيمت
در عصر فعلى معمول است اشخاص ساختمان خود را بـه كمتـر از قيمـت: 160س

و ضمن عقد اجاره با مستأجر شـرط مـى حقيقى اجاره مى  كننـد كـه مـثال يـك دهند
 آيا وجـه االجـاره كـه بـه جهـت شـرط،موجر به عنوان قرض بدهند ميليون تومان به 

مىقرض مى كمتر از قيمت حقيقى پرداخت و ربا محسوب  شود يا خير؟ شود، نفع

 با�ه جلت ��ائه:�
و اشكال ندارد .ربا نيست

ز○  در قرضياديقراردادن أجل در مقابل
يه در صـورت عـدم تـسو«شـود كـه در قرارداد قرض يا غير آن شرط مـى: 161س

ع  الوه بـر اصـل بـدهى، مبلغـى كامل اصل بدهى ناشى از قرارداد در سر رسيد مقرر،
 درصد مانده بدهى براى هر سال به ذمه متعهـد ايـن قـرارداد تعلـق خواهـد12معادل 
مى» گرفت و يا غير آن مواجه و آيـا ميـان آيا شرط مزبور با مشكل ربا باشد يا خيـر؟

و غير آن همچون بيع نسيه يا   سلف در اين باره فرق هست يا نه؟قرض
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 با�ه جلت ��ائه:�
.در مسأله چند صورت متصور است

وـ قرار دادن اجل يعنى تأخير اداى دين در مقابل زيادى يا بـه نحـ1
 اين صورت شرط ابتدائى، يا در ضمن عقد، يا مصالحه بر آن باشد، در

و ربا است از. در جميع شقوق آن حرام  چون حقيقت ربا عبارت است
 دين به مقترض، بدونيقرار دادن زيادى در مقابل مهلت دادن در ادا

و بدون فرق بين اينكـه فرق بين ابتداء قرض يا بعد از گذشتن مدتى،
.اين مهلت دادن به نحو شرط باشد يا غير آن

درـ مجموع دين حال را به مجموع آن مبلغ با زيادى بفروشد، كـه2
خـالى از اشـكال اين صورت ربا نيست، ولى از ناحيه بيع دين به دين

.نيست
چي3 آنـ زى را به زيادتر از قيمت آن چيز به مديون بفروشد، معادل

و تأخير در اداء ديـن را شـرط كنـد، ايـن مقدارى كه اضافه مى  كند
و روايات هم داللت بر آن دارد .صحيح است

دا4 و تأخير در ادائـ مديون آن زيادى را به  دين را شرطين هبه كند
.كند كه در اين صورت نيز صحيح است

ي حكميدم حرمت رباع○

و فروش دو چيزى كه دربارة: 162س و موزون هـستند مسئله خريد و مكيل همجنس

ازكهبيان گشته احكامي باشند، اما در مزاياى ذاتى مختلف مى : عبارتند

هم:الف ن خودزو جواز فروش به

 جواز فروش آن به دو معامله مستقل:ب

هم:ج  وزن خود عدم جواز آن به بيشتر از

ج ـ نيست؟ـنس برتر مستلزم رباى ذاتى آيا  هر چند حكمى

 با�ه جلت ��ائه:�
. اما حكمى به نظر ما حرام نيست؛م رباى عينى استرباى محرّ
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 وكالتـ 10

 احكام مربوط به عقد وكالت○

آيصحيوكالت در چه امور: الف: 163س ايح است، و ويا به انجام عقـود قاعـات

دا  خآنچه مربوط به آنها است اختصاص و اِعمال ا اعم اسـتيار،يرد، مثل قبض ثمن

ا حيو شامل وكالت در و و يـ صال زكات به فقرا و لعـان و عهـد و نـذر ازت مباحـات

ن و قضاوت و شهادت ميقسم  شود؟يز

 با�ه جلت ��ائه:�
يا با بنـاي مباشرة وكالت در تمام اموري كه نظر شارع به اتباع از آن،

. صحيح است، نگرفتهعه بر آن صورتعرف يا متشرّ
ا( دارد؟يد در متعلق وكالت چه حكمي ترد:ب وكينكه بگويمثل كهيل هستيد تو

اي ايين خانه را بفروشيا زميا ). انجام بدهين را، هر كدام را كه توانستين

 با�ه جلت ��ائه:�
جاد در متعلّي ترد،در وكالت .ز استيق

 موكـل ممكـنيل، انجـام عمـل بـرايكتوا در وكالت شرط است كه در زمانيآ:ج

وكيباشد، بنابرا مـيل كند در طالق همسرين اگر او را كنـد،ي كه بعداً بـا او ازدواج

صحكو نيالت ايستيح ايا صحينكه نين مطلب  ست؟يح

 با�ه جلت ��ائه:�
ن وكيشرط ل ممكن باشـديست در وكالت كه در زمان وكالت عمل بر

م كه بعداًيح است در كاريبلكه وكالت صح .شودي عمل به آن ممكن
وكوكا در قبوليآ:د نهيل باخبر شوديالت شرط است كه موكل از قبول  خصوصاً؟ا

وكياند اگر انشاء وكالت با كتابت باشد به محض رسـ كه فقها گفته و يـ دن نامـه بـه ل

مينظر وك اييل در نامه وكالت تحقق و ظاهر ازن كالم عدم اعتبار اطالع موكليابد

ل است؟يقبول وك
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 با�ه جلت ��ائه:�
ا نيچون اتصال قبول به ـ جـاب در وكالـت الزم ن الزمي بنـابرا،ستي

.لع شودست موكل از قبول وكالت مطّين
وك:هـ آي هرگاه مـيـل وكالت را رد نمود اويـ؟ديـ توانـد قبـول نمايا دوبـاره ا بـا رد

بيا ميجاب هم از نين و ايرود جدياز به  تا او بتواند قبول كند؟د استيجاب

 با�ه جلت ��ائه:�
ايبا رد وك بيل در وكالت نميجاب از وكين و ميرود رايل  تواند وكالت

.ده باشدي قبول كند به شرط آنكه موكل از وكالت دست نكش

 فسخ وكالت در اثناء عمل○
وكيهرگاه موكل: 164س دريا و وكالـت را ل از حق فسخ خود سوءاستفاده كنـد

ع هريمل فسخ كند چنانچه خسارت اثناء آيـ به آنيـك از آنـان وارد شـود، ا جبـران
دياد خانهيخريل بوده كه برايالزم است؟ مثالً او وك دري به شهر و موكل گر برود

آ  و به او اعالم كند هزيـ اثناء سفر، عقد وكالت را فسخ كند و اجـرتيا نـه بازگـشت
بايوك د پرداخت كند؟يل را

 ائه با�ه جلت��:�
ن مـصارفي بنابرا، چون در ضمن وكالت امر به عمل با عوض استيبل

و اجرت وك بايبازگشت .د بدهديل را

ل در مورد عزليعدم اطالع وك○
وك: الف: 165س وكيهرگاه موكل و ل از عزل خود اطالع نداشـتهيل را عزل كند

و معامله وليا باشد وكي را انجام دهد باي طرف مقابل او، از عزل آل مطلع ايشد نيـا
ديويا فضوليمعامله نافذ است  دارد؟يگريا حكم

 با�ه جلت ��ائه:�
نميوك و معامله او نافـذيل اگر مطلع از عزل نباشد وكالت باطل شود

 شـود قهـراً معاملــهي علـم طـرف مقابــل موجـب عـزل نمــ.اسـت 
.ستينيفضول
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وك:ب اني هرگاه ا مـستحقيـآ،جام دهدل قبل از اطالع از عزل خود مورد وكالت را
ا مستحق اجرت المثل خواهد بود؟ي استياجرت المسم

 با�ه جلت ��ائه:�
. استيمستحق اجرت المسم

وك:ج ــزل ــر ع ــن خب ــه م ــد ك ــا كن ــل ادع ــاه موك ــ هرگ ــ ي ــه سفارش ــا نام ــيل را ب ا ي

و و رســيتلگــرام بــه آدرس و تلگــرام امــاره بــر اطــالع او اســتي فرســتاده دن نامــه

ا باشــد كــه مــن بــاخبر نــشدهيل مــدعيــوكيولــ آيــام، در ا تــصرفات يــن صــورت

آيوك و وكيل نافذ بوده است؟ بايـا  بـوده كـه بـه دسـتيد ثابـت كنـد كـه مـانعيـل

خيده استياو نرس ر؟يا

 با�ه جلت ��ائه:�
نيقول وك و الزم  بوده كـه بـهيست ثابت كند كه مانعيل حجت است

.ده استيدست من نرس

فذن در تصرّاتابع وكالت بودن○

وكيدر موارد: 166س مي كه ميل استعفا و عقد وكالت با استعفا باطل ،شوديدهد

ميآ مـيتوان گفت اذن در جواز عمل، باقيا و او هنـوز وي اسـت توانـد عمـل كنـد

خ دادهي فتوي چنانچه برخ؟مستحق اجرت المثل است ر؟ياند

 با�ه جلت ��ائه:�
 با ساقط شدن وكالـت اذن،استذن در تصرف تابع وكالت بودها،ريخ

م .شوديهم ساقط

وكيحجر موقت○ ل در عقد وكالتيا دائم

:دييدرخصوص وكالت، بفرما: 167س

وكيا وكالت با سـفيآ:الف مـيـليـه شـدن ا يـ شـوديا موكـل منحـل  نكـه وكالـتيا

و فقط جواز تـصرف منتفـي باق آيمـي است و ا چنانچـه سـفه زائـل گـردد يـ گـردد

م ؟گرددي تصرف مجاز
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 با�ه جلت ��ائه:�
وكيوكالت با سف نميه شدن هي كـه سـفي مـاداميبلـ. شوديل منحل

و همچن است جواز تصرّ سفيف ندارد ه شدن موكل كه موجب عدمين
وليت تصرف وك صح  كه بعـد از زوالي مبطل وكالت به نحويل است،

وكسفاهت تصرّ جايفات نيل .ستيز نباشد،
بيآ:ب ويهوشيا با ماي موقت  گردد؟يدائم وكالت منحل

 با�ه جلت ��ائه:�
ب وي ولـ؛شـوديمي وكالت منتف،ا موكليليوكيهوشيبا  اگـر عقـل

. بطالن وكالت محل اشكال است،هوش برگردد
ميآ:ج  گردد؟يا با مفلّس شدن موكل وكالت منحل

 با�ه جلت ��ائه:�
.شود با مفلس شدن موكل وكالت منحل نمي،خير

وك هرگا:د وليه و موكل تمام شرائط را در زمان عقد دارند از، بعد از عقـديل  قبـل
وكيا آيا موكـل فاقـد شـرايـلينكه زمان عمل به وكالت برسد ا وكالـتيـط گـردد،

م وك(شود؟يمنحل ازيل شده است كـه در دادگـاه دفـاع كنـد ولـيمثالً عقـد بعـد
و قبل از تار بيوكالت ميخ دادگاه بيهوش و سپس مشود ).ديآيه هوش

 با�ه جلت ��ائه:�
بيغ  عمـل مفقـوده بـه هنگـام شرائط، اگر سايرو جنونيهوشير از
ب،گرددازب نمي شرط وكالت از .رودين

وكيآ: هـ و موكّيا مل ق عقد وكالـت را در صـورت تحقّـيتوانند شرط كنند بقايل
و جنون ايكيموت وكي از دو طرف به لت بـه ورثـه او ل، وكاين صورت كه با فوت

فـ«: اند چنانچه فقها گفته؟منتقل گردد   العقـد انتقـاليولو مـات المـرتهن فـان شـرط

.» الوارث لزميالالوكالة

 با�ه جلت ��ائه:�
 وكالت منتقل بـه،ل مرديچنانچه در ضمن عقد شرط شود كه اگر وك

.شوديممنتقل به ورثه وكالت،ورثه او بشود
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نتت غبطه موكليعدم رعا○ بيدر ياطي احتيجة

نت: 168س بيهرگاه در  كـه بـه مـصلحتيال نـه تعمـد، معاملـهيـوكياطياحتيجه

ن آيموكل ايـ ست واقع گردد و نافـذ اسـتيا صـحيـ اسـتين معاملـه فـضوليـا و؟ح

ا خيچنانچه در خين معامله و موكل اعمال آيار وجود داشته باشد ميار نكند توانـديا

وكيبرا  كند؟ل مراجعهي جبران ضرر به

 با�ه جلت ��ائه:�
نيمعامله صح و تعديح جايوكيست نيل مأذون، مطلقاً چـون.ستيز

خ اگر موكّ. استيمعامله فضول  اگر امـضا. ندارديار معنيل امضا نكند
خ .اردار را امضا نموده استيكند ضرر را تقبل كرده است چون معامله

 در صورت عدم پرداخت حق الوكالهضمان موّكل○

گر وكيل هنگام قرارداد وكالت، موكّل خود را بـا حـرف اميـدوار كنـد،ا: 169س

ل پـس از انجـام دادگاه نتواند كارى به نفع موكّل انجام دهد، آيـا اگـر موكّـ ولى در 

حق محاكمات  قرارداد شده را به وى نپردازد ضامن است؟ةالوكال قسمتى از

 با�ه جلت ��ائه:�
ا ست كه وكيل به نفع موكـل صـحبت متعارف در قرارداد با وكيل، آن

چـه وكيل چنـان.بودن يا نبودن ربطى به قرارداد ندارد كند، اما مؤثر 
كوتاهى نكـرده باشـد، وجهـىو انجام داده را اش بوده چه وظيفه آن

بنـابراين،چه قرارداد شده يا بعـض آن را بـه او ندهنـد ندارد كه آن 

حق چنان ، نپـردازد بـه وى قـرارداد شـده راةالوكالـ چه قسمتى از

.ضامن است

ليآموزش مطالب متناقض به متهم توسط وك○

 در قبال آن مطلبـى،اگر وكيلى به عنوان حق الوكالت مبلغى دريافت كند: 170س

و هنگام اعتراض طرف مقابل در قبال اخذ مبلغى از آنان نيـز به متهم پرونده ياد دهد
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ب آن حاضر شود مطالبى را ضد ه آنها ياد دهد، آيا با اين حال كـه چه به متهم ياد داده

 مطلبى است كه به مـتهم در قبـالةكننديه است خنثدمطلبى كه به طرف مقابل ياد دا

 اخذ وجه ياد داده، ضامن وجهى است كه از متهم گرفته است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
 در صورتى كه در قرارداد وكالت فقط قيد شـده باشـد كـه در قبـال

ياد دادن مطالبى به طرف مقابل،به متهم ياد دهد لبى مطاةلالوكا حق

ازو ضد اين مطالب هيچ اشكال ندارد  وجهى هم بر ضمان وجوهى كه
چه در قرارداد وكالت ذكر شود در حـد ولى چنان،متهم گرفته نيست 

 ياد دادن ضد آن كوشا باشد، طبعاً اى به ثمر رسيدن مطالبش وسع بر 
 ضـامن آن وجـوه قهـراً.ارداد اسـت مطالب به طرف مقابل خالف قر

. المثل مطالب ياد داده شدهةباشد، مگر به مقدار اجر مي

 از سهام داران شركت در فروع مختلفيكيوكالت○

ند، شـ بـا در برخى از شركتهايى كه تعـداد سـهامداران آن نـسبتاً زيـاد مـى: 171س

و: دهند به اين مضمون سهامداران به يك نفر وكالت مى  يـا نماينـده به آقاى زيـد
دهيم كه با اختيارات كامل در مورد امضاء قانونى ايشان به عنوان وكيل وكالت مى 

و  و همچنين شركت در كليه جلسات مجمع عمـومى و ساير تشريفات دفتر سهام
و اخذ هرگونه تـصميم در جلـسات  و داراى اختيـارات هيئت مديره  مـذكور اقـدام

و اقدام وك و امضاء و اقـدام قانونى وكيل بوده يـل در كليـه مراحـل بـه منزلـه امـضاء

و معتبر مى .باشد اينجانبان به عنوان موكل نافذ
 حال اگر وكيل اقـدامى انجـام دهـد كـه موجـب سـلب حـق سـهامداران شـود:الف

 درست است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
كنـد ممـضى اگر وكالت مطلقه داده شده است اقدامى كه وكيل مـى

.است
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و يا برخى از افراد ايجاد نمايد؟مىآيا وكيل:ب  تواند امتيازات خاصى براى خود

 با�ه جلت ��ائه:�
.، صحيح نيستايجاد امتيازات اگر از مورد وكالت خارج باشد

مى:ج  توانند از تصميمات گرفته شده تبعيت نكنند؟ آيا موكلين

 با�ه جلت ��ائه:�
.توانند نمى،خير

و در اگـــر برخـــى از ســـهام:د  داران از اقـــدامات وكيـــل رضـــايت نداشـــته باشـــند
اند اقدامى از سوى وكيل انجـام شـده باشـد اين خصوص با توجه به وكالتى كه داده

 حكم چيست؟

 با�ه جلت ��ائه:�
.عدم رضايت بعد از اختيار تام دادن به وكيل تأثير ندارد

مى:هـ و تـصرّ سهامدارانتوانند بدون رضايت آيا مديران شركت فى در مـال دخـل
 مشترك نمايند؟ 

 با�ه جلت ��ائه:�
.توانند نمى،خير

 كفالتـ 11

ن از احضار مكفولل متمكّياهمال كف○
كف: الف: 172س رايچنانچه ل متمكن از احضار مكفول بوده لكن بر اثر اهمال، او

و در وقت مقرر او را تحو آياحضار نكند وظيـل ندهـد ديا ن مكفـول يـ فـه پرداخـت
 را دارد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
بر اثـر اهمـال او را احـضارون از احضار مكفول بودهل متمكّياگر كف

و در وقت مقرر او را تحو  دريل ندهد، در صـورتينكند  كـه مكفـول
و در اداء كف نميكفالت ويل اذن نداده باشد تواند بـه او رجـوع كنـد
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و اگر مكفياداه بنما مطالبه بما كد فالت داده باشد به همراه ول اذن در
دي در اداء اذن كفيا فقط اذن در اداء مـيـن داده باشد توانـد بـهيل

ميو اگر اذن در كفالمكفول رجوع كند  توانـد بـهت داده باشد، كفيل
.مكفول رجوع كند

كف:ب ل بـهيف بـه احـضار مكفـول تبـد يـ ل، تكليـ در فرض فوق اگر بر اثـر اهمـال

د كيپرداخت و سپس ويآ،ديل فوت نمايفن او شود ديا بر ورثـه نيـ واجـب اسـت

 مزبور را بپردازند؟

 با�ه جلت ��ائه:�
كفيدي ورثه او واجب است در صورت اداي برايبل د،لين نيـ مطالبه

.نديرا از مكفول بنما
وثيآ:ج كفيا فوت  است؟يا حكم جداگانهيا دارايل را دارديقه گذار، حكم فوت

 با�ه جلت ��ائه:�
كفيوث .ل را دارديقه گذار هم حكم

 رهنـ 12

وشرط ضمان در صورت○ و بالعكسي تفرتعدي ط
ع» كثراهللا امثالهم«هي اماميفقها: 173س ن مرهونه در دست مرتهن امانـتيمعتقدند

ن و در صورت تلف ضامن ط شـود؛يا تفـريـيست مگـر آنكـه مرتكـب تعـد يـ است
:دييبفرما
مـيـآ:الـف نيو تفـري در صـورت تعـدين حتـ تـوان شـرط كـرد كـه مـرتهيا زيـط

 ضامن نباشد؟
مـيآ:ب نيا تفـريـيتـوان شـرط كـرد كـه چنانچـه بـدون تعـديا ز تلـف شـود،يـط

 ضامن باشد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و شـرط عـدم ضـمان در صـورتيشرط ضمان در صورت عدم تفر ط

صح،طيو تفريتعد و و سنت است ني شرط خالف كتاب .ستيح
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بريها واقع شدن رهن○ عي متعدد ن مرهونهيك
عيبري متعدديها چنانچه رهن: 174س يفاين مرهونه واقـع شـود؛ نحـوة اسـتيك

عيد ذين از ل چگونه است؟ين مرهونه در دو فرض
 منعقد شده باشد؛ي متعدد با عقد واحديها كه رهني در صورت:الف

وسيها كه رهني در صورت:ب و در چند زماني متعدد، به  منعقدلة عقود متعدد
. شده باشد

 با�ه جلت ��ائه:�
، با عقد واحـد منعقـد شـده باشـدي متعدديها كه رهنيدر صورت

عيديفاياست درين از و ن مرهونه به نحـو اشـتراك بالنـسبه اسـت
.ب استين به ترتيديفاي كه با عقود متعدده باشد، استيصورت

ع○ ن مرهونه توسط مرتهنيتلف شدن
عيدر صورت: 175س مري كه ا موجـب بطـالنيـآ،هونه توسط مرتهن تلف شـودن

نيا رهن باقيعقد رهن است و بدل آن مي بوده  شود؟يز رهن محسوب
.)تلف رهن توسط مرتهن در كلمات فقها كمتر مطرح شده است: تذكر(

 با�ه جلت ��ائه:�
ع آني ولـ،ن مرهونه توسط مرتهن موجب ضمان اسـتيتلف  عـوض

.شوديرهن محسوب نم

 ممنوع الفروش موقتي كاالرهن○
اي از شرايكيانددهو از فقها فرمياريبس: 176س بيـط مـال مرهـون عيـن اسـت كـه

و ممكن باشد؛ بفرمايآن صح :دييح
خر:الف چي چنانچه و فروش جايفيزيد ياز است امـا دولـت بـه خـاطر پـارهينفسه

مـي مـدتي را بـراييمصالح، فروش كـاال آي ممنـوع يين كـااليا رهـن چنـ يـ سـازد،
ح است؟يصح

 با�ه جلت ��ائه:�
.ز استيجا،يبل
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آ:ب بي در فرض فوق ايـ) سـال20مـثالً(ت فـروشيـ بودن مـدت ممنوعين طوالنيا

 وجود دارد؟يتفاوت) سال5اي2مثالً(كوتاه بودن مدت آن

 با�ه جلت ��ائه:�
نين طوالنيبيفرق و كوتاه بودن آن .ستي بودن

د○ و منفعتيرهن ن

ميآ: 177س ديا مال مرهون دينيتواند آيا منفعت باشد؟ به عبارت ديگر نيا رهن

ح است؟يو منفعت صح

 با�ه جلت ��ائه:�
ع ويدر رهن شرط است مرهون ن مملوكه ولو در ذمه باشد كه قـبض

.فروش آن ممكن است

ه در مورد رهن در ذماستقرار دينلزوم○

ــآ: 178س دي ــن الزم اســت ــا در ره و ي ــه ثابــت ون در ذم ــد ــستقر شــده باش ــم ا ي

آين كــه مقتــضيهمــ د(؟ اســتيد كــافيــو ســبب آن بــه وجــود ازيه پــيــماننــد ش

)تياستقرار جنا

 با�ه جلت ��ائه:�
ع .ناً أو منفعتاً معتبر استيدر رهن مرهون حق ثابت در ذمه

جديتبد○ يد به رهن در صورت تراضيل مال

عيدر صورت: 179س ل به مـالين تبدي طرفيا به تراضين مرهونه فروخته شودي كه

جديآ، شوديگريد نيا مال آنيد و آثار رهن سابق بر و احكام ز رهن محسوب شده

 مترتب است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
جدي تبد،ني طرفيدر صورت تراض م،ديل مال .شودي رهن محسوب
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خر،قبل از ثبتفروخته شده در رهن قرار دادن ملك○  داري بدون اذن
رايشخص: 180س دي با سند عاد ملك خود آن، فروختهيگري به از( متعاقب قبل

خرينكه سند رسميا خر)م گـردديدار تنظي به نام و اطـالع و اجـازه دار يـ بـدون اذن
و وجوه  خريملك را در رهن بانك قرار داده و اي از بانك اخذ نموده ن امـريدار به

ايرضا  دارد؟ين رهن چه حكميت نداشته باشد

 با�ه جلت ��ائه:�
، نـشده باشـدي سـند رسـم، هرچنـد تمـام شـده اگر معامله شرعاً

خرينم  چـون؛دار ملك را در رهن بانك قرار دهـديتواند بدون اجازه
ن .ستيمال او

 هبهـ 13

 امكان فسخ هبه قبل از به قبض دادن آن○
ا: 181س و دارايهمسر اول . دو فرزنـد از آن مرحومـه هـستمينجانب فوت كرده

خ نيا انم متعلقهاقدام به ازدواج با  دو فرزند بـود كـردم لـذا جهـتيز داراي كه خود
ب ش را كه بـا واميخوي به فرزندانم سه دانگ از آپارتمان مسكونيشتر نامادريتوجه

 كـرده بـودم در دفترخانـه بـه همـسرميداريخريا بانك مسكن به صورت وكالتنامه
ا و بدون ديانتقال دادم درينارينكه  سـه دانـگ را بـه او هبـهميافـت نمـاي از همـسرم

وي همسرم تقاضايكردم پس از مدت  از يكـديگري بـه صـورت تـوافق متاركه كرده
.ميجدا شد

اييهذا ارشاد فرمايعل نجانـب اسـت كـه بـا وامياينكه تنها منزل مـسكونيد با توجه به
و در حال حاضر اقساط آن را ماه كردهيداريخريبانك ميام سهيانه پرداخت و كنم

ميام حكم شرعل ندادهي مذكور را هنوز تحو دانگ آي هبه چه و ميباشد توانم بـهيا
 هبه رجوع كنم؟

 با�ه جلت ��ائه:�
 شما كه سه دانگ خانـه؛ اما بعد از قبض،هبه زوج به زوجه الزم است

ن،ديال زوجه ندادهيمذكور را هنوز تحو ـ توانيم.ستي الزم د هبـه را ي
بنيفسخ كن و رجوع به آن .دييماد
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ولهبه اموال صغير○ ي توسط
كه نه كسى از صغير اگر ولى صغير از اموال صغير هبه كند، با توجه به اين: 182س

و توقع از نه هبه به مصلحت صغير است، آيا هبه بخشش دارد  كننده ضامن آن مقـدار
 اموالى است كه هبه نموده؟ اگر ضامن است، آيا ضامن منافع نيز هست؟

ئهبا�ه جلت ��ا:�
چه عين مال موجود چنان. ولى در مثل مورد سؤال صحيح نيستةهب

شـونده چه هبـه اگر تلف شده است چنان. بايد برگردانده شود،است
اگـر. ضـامن اسـتاو،دانسته اسـت كـه هبـه صـحيح نيـست مي
 ايـن تفـصيل در منـافع هـمو كننده ضـامن اسـت هبه،دانسته نمي

.جارى است

دعدم ضمان ضامن در صو○ ن توسط طلبكاريرت هبه
و: 183س طلبكار طلب خود را از او نگرفتـه، اگر كسى ضامن بدهى ديگرى شده

كـه طلبكـار طلـب خـود را بـه وى بخـشيده، مبلـغ مـورد ضامن به خيال اينچه چنان
و ضمانت را از  كننده در صورت براى خود برداشته باشد، آيا ضمانت بدهكار گرفته

 افتى است؟طلبكار ضامن مبلغ دري بخشيدن

 با�ه جلت ��ائه:�
ذم چنان ضامن مبلغ دريافتى را بايـد؛ ضامن را ابراء كندةچه طلبكار

و.پس بدهد  هبه نموده است، ولى اگر ابراء نكرده است بلكه بخشيده
.واهللا العالم.ضامن مبلغ دريافتى نيست كه ظاهر سؤال اين است

هبيعاعارض ادت○ و انتقال انتقال ملك با  آن به عنوان مهريهه
مي به موجب سنديشخص: 184س كنـد، سـپسي ملك خود را به همسرش منتقل

مـيم دادخواست، مدعيبا تقد  و با حق رجوع گـردد،ي انتقال ملك تحت عنوان هبه
:دييه است؛ بفرماي انتقال ملك تحت عنوان مهري كه زوجه مدعيدر حال

و زوجهيوج مدعز(نيك از زوجي كدامي بر اساس سؤال فوق ادعا:الف  هبه
م)هي انتقال ملك تحت عنوان مهريبا ادعا  باشد؟يمطابق با اصل
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چهيك از زوجي كدامي در خصوص سؤال مذكور مدع:ب و قول ن بوده
ميشخص  باشد؟ي مقدم

 با�ه جلت ��ائه:�
س راؤدر خصوص  ال مذكور قول زن مقدم اسـت چـون چيـز زايـدي

.كندادعا نمي

د○ و پسررجوع از هبه ر مورد پدر
چندين سال پيش در يك نوشته كه زيـر آن را چهـار شـاهد عاقـل، بـالغ،: 185س

كـرديم مسلمان امضاء كرده بودند پدر بنده خانه خود را كه با هم در آن زندگى مى 
و جسمى بـه مـن واگـذار كـرد بـدون اينكـه آن را از لحـاظ  در كمال صحت عقلى

 ار بـدى از مـن سـر بزنـد، بـدون اينكـه رفتـ حال بعد از چند سـال. قانونى ثبت بكنيم 
 پــدرم مبنــى بــر اينكــه اشــتباه كــرده اســت نــصف آن خانــه را بــدون رضــايت مــن

.از من گرفت
و شرعى چون پدرم با آن دست نوشته به يك كارى متعهد شده:الف از لحاظ دينى

و به عهدش عمل نكرده آيا عملش ايراد دارد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و پدر جـائز اسـت آن پدرتان خا و در غير پسر نه را به شما بخشيده

و پـسر بعـد از بخـشش بـه  كسى كه بخشيده پس بگيرد، ولى پـدر
پس يكديگر نمى   بگيرند، بنابراين پدرتان حق ندارد نصف خانه توانند

و عملش كه نصف خانه را پس گرفته ايراد دارد .را از شما پس بگيرد
ام، نمـاز خوانـدن در آن خانـه ردادن ملك راضـى نبـوده آيا چون بنده به باز برگ:ب

 ايراد شرعى دارد يا نه؟

 با�ه جلت ��ائه:�
.نماز خواندن افراد بدون رضايت شما در آن خانه جائز نيست

مى:ج  توانند متذكر عمل پدرم بشوند يا نه؟ آيا شاهدها

 با�ه جلت ��ائه:�
.شش شهادت بدهندشاهدها بايد اگر شما بخواهيد به آن بخ
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 ده شدهي بخشيمطالبه بده○
تـوان طبق فتواى شـما، بخـشش بـه غيـر ذى رحـم جـائز اسـت، پـس مـى: 186س

 ام، طلب نمايم؟ مشترى را كه در ذهنم او را بخشيده بدهى

 با�ه جلت ��ائه:�
و بخشش به غير ذى رحم عقد جائز اسـت  مـادامى كـه آنچـه،هبه

و بخـشيدن بـدهى. باقى باشـد بخشيده شده است تلف نشده باشد
آن موجب برائت ذمه مشترى مى  و در حكم تلـف اسـت، ديگـر شود

.قابل برگشت نيست

ن قبل از تحقق شرطي از طرفيكيشدن هبه مشروط در صورت موت الزم○
در هبه مشروطه، هرگاه قبل از تحقق شرط، يكى از طـرفين از دنيـا بـرود،: 187س

و استرداد عين  مثآيا هبه الزم گرديده و يا قيمت آن جايز نيست؟موهوبه، يا ل

 با�ه جلت ��ائه:�
مىموت واهب يا متّ .شود هب قبل از تحقق شرط موجب لزوم هبه

 هبه مشروط به عدم فروش آن○
مىزيد ملكى: 188س .كند، مشروط به اينكه آن را نفروشد را به فرزندش هبه

و آيا؟ اين شرط تا چه زمانى معتبر است:الف ؛شـود رثه موهوب لـه هـم مـى دامنگير
 نسل بعد از نسل حق فروش آن را ندارند؟،يعنى آنها نيز

 با�ه جلت ��ائه:�
اگر شرط كند حق فروش نداشته باشد شـرطى فاسـد اسـت، چـون

و اگر شرط كند كه عمالً   اگـر اوالً؛ نفروشـد خالف كتاب وسنت است
ت خود او بفروشد معامله كليفـى اش صحيح است، فقط خـالف شـرع

.و ثانياً ظاهر آن است مراد شخص موهوب است است انجام داده
مى:ب او آيا واهب تواند بدون اعمال خيار معامله دوم را بـدليل اينكـه بـدون اجـازه
 ورت گرفته بهم بزند؟ص

 با�ه جلت ��ائه:�
.تواند خير، نمى
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تيوصـ 14

ت حقوقيجواز رجوع از وص○
وصيآ: 189س حيا جواز رجوع از ا قابـليـ اسـتيقوق، قائم به شـخص موصـت

وكيواگذار وصي به و ميل  باشد؟يو وارث

 با�ه جلت ��ائه:�
وكيقابل واگذار مي به .باشديل

وصيرهن دادن موص○ تي به پس از
وصيا رهن دادن موصيآ: 190س وصيبه پس از ميت، رجوع از شوديت محسوب

وصي صحيا و فقـط موصـيت لـه بـهيگـرفتن موصـل بـهيـ در صـورت تمايح است
د  ميپرداخت بايگردديون ملزم ديا ورثه و سـپس موصـيـد بـه را بـهين را بپردازنـد

 له بدهند؟يموص

 با�ه جلت ��ائه:�
ت محـسوبي كه در شرف موت است، رجوع از وصـيرهن دادن كس

غيم و اما در رآن حالت چون مال، مال خودش اسـت تـا زنـدهيشود
و منافع آن هم مال  صحاست و وصـياو است رهن حيت هـم صـحيح

و با مردن از رهن بودن خارج مـ باياست و ورثـه ـ شـود د ي رايـد ن
و سپس موص .له بدهنديبه را به موصيبپردازند

تيرجوع از وص○
زم: 191س و پـس از مـدتيوصيگريدي را براينيهرگاه آني موصـيت كند  در
وصيآ،ن ساختمان بنا كنديزم ميا رجوع از د؟شويت محسوب

 با�ه جلت ��ائه:�
وصين عمليظاهر چن .ت استي رجوع از

وصيآ تغيا جواز رجوع از و جواز وصييت  قابل اسقاط است؟، با شرطير

 با�ه جلت ��ائه:�
.، با شرط ضمن العقد قابل اسقاط استيبل
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يت پس از خودكشيوص○

و سـپس وصـي اقدام به خودكـشيچنانچه فرد: 192س اوي وصـ،ت كنـدي كنـد ت

:ديي بفرما.ل استباط

ولي اگر اقدام به خودكش:الف وصي كند و سپس دري مجروح گردد و اشتباه ت كند

آيويمداوا وصي موجب مرگ او شود ت او نافذ است؟يا

 با�ه جلت ��ائه:�
.ت او نافذ استيوصي بل

وصي هرگاه اقدام به خودكش:ب و سپس آي كند وصيت كند ت او رأساً باطليا

باياست ذ است؟ياجازه وارث قابل تنفا

 با�ه جلت ��ائه:�
نمياجازه ورثه موجب صحت وص .شوديت

و سپس تصرفات تنجي هرگاه اقدام به خودكش:ج آيزي كند ا ملحـق بـهي انجام دهد

نيوص و تصرفات او نافذ  ست؟يت است

 با�ه جلت ��ائه:�
وصيزيتصرفات تنج ني ملحق به .ستيت

ايت به محروميوص○ ز ارث تك فرزندت

بييشخص: 193س و به محروميك فرزند ت نمـودهيت او از ارث وصـ يـ شتر ندارد

:ديياست بفرما

وصيآ:الف وصيت به حرمان او از ارث باطل استيا صحيا تا ثلث و به مقداريت ح

م ا،گردديثلث از سهم او كسر ن كه او نسبت به تمام اجازه دهد؟ي مگر

 با�ه جلت ��ائه:�
حيوص . از ارث باطل استفرزندرمانت به

ــ:ب ــحت وص ــورت ص آي در ص ــث، ــا ثل ــذكور ت ــت م باي ــا خي ــث را در ــد ثل  رات ي

 صرف نمود؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
.خير صرف در خيرات الزم نيست

و پسريت به سهم االرثيوص○  كسان فرزندان دختر

دسـتورات. اى ديـون متـوفى پرداخـت شـده اسـت در اجراى وصيت نامه: 194س

ث  از ثلث مقـدارى كـه": ايم به اجراى دستور زير رسيده. لث انجام شده است مخارج

ــشود بخــشيده  و محمــود ب ــرم زهــرا مطــابق ســهم دو پــسرم رضــا ــه ســهم دخت  ام، ك

 مخـارج اجـراى دسـتورات بعـدى" هر سه فرزند از سهم االرث با هم مساوى باشند

و كنار گذاشته موصى ر فـوق بـين وراث كـهر معنـاى دسـتود. ايم برآورد شده است

از(باقيمانده ثلـث. فقط همين سه فرزند هستند اتقاق نظر وجود ندارد  مـا2/15بـيش

ـ باشـد) ترك مثبت است ـ با هر تفـسيرى . آنقدر هست كه جوابگوى اجراى دستور

و چگونه مى ن را اجرا نمود؟آتوان معناى دستور فوق چيست؟

و نظرها برداشت ندجم)1: ها مانده ثلث بـه تـساوى)2. ارد قابل اجرا نيست له مفعول

و هــر پــسر يــك2از باقيمانــده ثلــث)3. بــين ســه فرزنــد تقــسيم شــود  ســهم دختــر

و دختر است نـا مـشروع اسـت)4. برند سهم مى . چون هدفش مطابق شدن ارث پسر

اهللا(سهم االرث دختر نصف سهم االرث پسر است)5  بنـابراين) نص صـريح كتـاب

م امكان مس و پسر نه به لحاظ شرعى بلكه به لحاظ طقـىناوى شدن سهم االرث دختر

و. وجود ندارد .موصى وصيت به امر محال كرده است ... 

 با�ه جلت ��ائه:�
. ثلث اموال ميت مال خود ميت است، ميراث او دو سوم ديگـر اسـت

و پسر يكى بشود، مـى موصى از وصيت نمى كند كه ارث دختر گويـد
خوم و آنچه مـن ال دم به دختر مقدارى بدهيد كه مجموع ارث دختر

كند كـه ارث وصيت نمى؛ام به مقدار ارث پسرها بشود به او بخشيده 
و پسر يك مقدار باشد تا بگوئيد خالف شرع است  وصيت فوق. دختر

 جملـه)1: هـاى ديگـر اما برداشـت. الذكر هيچ اشكال شرعى ندارد 
و آن يستن مفعول ندارد قابل اجرا ، مفعـول آن جملـه ظـاهر اسـت،
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و آن مقـدار بخشيدن مقدارى از ثلث كه در اختيار او است به دختـر
. تعيينش به اين نحو است كه كسرى حصه دختر از پسر است در ارث 

و دختر به تساوى تقسيم شـود، مانـده ثلـث)2  مانده ثلث بين پسر
و تساوى آن خـالف شـرع ميراث نيست تا پسر دو برابر دختر ببرد،

و امر محالى هم نيست .نيست

 نسبت به امالك، بعد از وفاتيحق متوفّ○
ملــك الــف را بــه فرزنــد صــغيرم حــسن: آمــده اســتاى در وصــيت نامــه: 195س

ب را به فرزند صغيرم حسين بخشيده بخشيده و ملك اوست، ملك و ملك اوست ام . ام
مى: بعد آمده است  )...3)...2)...1:نمك خرج ثلث خود را اين طور معين

ب داخل ثلث است؟: الف و  موارد الف

 با�ه جلت ��ائه:�
ظاهر اين گونه وصيت اين است كه مقدار حقى كه مالـك نـسبت بـه
ب از آن  و ملـك امالك بعد وفات دارد كه يك سوم است، ملك الـف

و از ثلث بايد حساب شود .است
 او نافذ است؟ وصيت در مورد،هنگام فوت موصى حسن كبير شده:ب

 با�ه جلت ��ائه:�
.بلى نافذ است

معدم امكان تصرّ○ تيف در ثلث اموال
و به شوهر خود وصيت نموده اسـت كـه ثلـث: 196س فرد الف فوت نموده است

زمين او را به مصارف خيريه برساند اما شوهر نيز پيش از عمل به ايـن وصـيت فـوت 
او. نموده است  شـود؟ آيـا فرزنـدان نيـز منتقـل مـى آيا اين تعهد شـوهر بـه فرزنـدان

 توانند آن را تصرف كنند؟ مى

 با�ه جلت ��ائه:�
و مـال خـود به هر تقدير ثلث زمين آن زن به ورثه منتقل نمى شـود

و فرزندان در آن ثلث نمى  و اگر تصرّ توانند تصرّ ميت است فف كنند
.ضامن هستندكنند
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 نامه در وصيت دن امالك به وراث پسريبخش○

و در وصيت نامه ملكى را به پـسرانش اگر پدرى در خانواده: 197س اى فوت كند

و اگـر حـق دارنـد سهمـشان) دخترها(ثاببخشد آيا بقيه ور  نسبت به آن حق دارنـد

 چقدر است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
چنانچه بخشش در زمان حيات پدر باشد، هر چه قدر باشد، در حالى

و اگر وصيت،كه بخشش شده ولو تمام اموال   بقيه وراث حقى ندارند،
در،كند كه بعد از فوت من  فالن مقدار از مال من به پسران داده شود

را،اين صورت اگر از يك سوم كمتر است  حكم بخـشش صـورت اول
و از مابقى هم هر پسر دو برابـر و در بقيه اموال پسرها شريكند دارد

.برد دختر ارث مى
 مسئله شرعيه كه زيد در وصيت نامـه نوشـته اسـت چنـدى كـه فرماييد در اين چه مى

و ندارند خودم زنده و عمارت من حق نداشته باز نوشته عمارت مـال. ام ورثه در مال
و ندارنـد عزيز مى پسرم، از. باشد؛ دخترانم هيچ گونـه حـق در عمـارت نداشـته بعـد

پسر زيد به نـام عزيـز حاال. اند درخواست مال نكردهوفات زيد، هيچ يك از دختران 
را. ساله مانده است5هم مرده است، يك پسر  حال بعضى از دختران زيد حـق خـود

و مال مى  خواهند، آيا با آن وصيت زيد، دختـران در عمـارت حـق دارنـد از عمارت
 كه به وصيت زيد عمل نكنند يا خير؟

 با�ه جلت ��ائه:�
 مضمون است كه در حال چه در وصيت نامه نوشته است به اين اگر آن

 حيات زيد آن عمارت را به پسرش داده است، فعال ورثه هيچ حقى به
و متعلق و اگر مـضمون آن نوشـته؛به صغير است آن عمارت ندارند

اين است كه اين خانه بعد از من منتقل به پسرم بشود، چنان چه اين
 حقى تر است، باز ورثه عمارت نسبت به جميع ماترك يك سوم يا كم 

و و اگـر زيـادتر از يـك سـوم ندارند و عمارت مال صغير است، خانه
و زائد بر آن را اگر ورثـه است به مقدار يك سوم باز ورثه  حق ندارند

و نكرده باشند، مى .توانند تقاضاى حق خود را بنمايند امضا نكنند
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كهك ند در حال حاضر تقسيم نمايند يا آن توان اگر حق داشته باشند، مى ه بايد نوه زيد
 از پسرش باقى مانده است، به بلوغ برسد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
توانند در حـال صـغر در صورتى كه حقى به عمارت داشته باشند، مى

آن نوه و الزم نيست صبر كنند تا زيد درخواست حق خود را بنمايند،
.بالغ شود نوه

وصيخ○ بهي در مال موصيانت
خيانت كند، آيـا وصـايت) وصيت شده(به در مال موصى اگر وصى ميت: 198س

و چنان  و زيانى از ناحيه وصى ميت متوجـه مـالچ او باطل است و يا ضرر ه خسارت
 به شده باشد، آيا وصى ميت ضامن است؟ موصى

 با�ه جلت ��ائه:�
و تفـريط باطـل مـى و تعدى و؛شـود وصايت وصى در صورت خيانت

ب .ودن وصايت، وى ضامن استحتى در صورت باقى

ق○ بهيمت موصيارتقاء
له بدهند ولى بعد كسى مقدار معينى از مال خود را وصيت كرده به موصى: 199س

و زيادتر شده   لـه بدهنـد آيا اضافه را بايد به موصى،از فوتش ارتقاء قيمت پيدا كرده
 يا خير؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و آن مـال ترقـى چنانچه مال معينى مثل خانه را وصيت كر ده اسـت

و زايد بر ثلث ني  و اگر زايد بر ثلث كرده است ست همان را بايد بدهند
.است زيادى متوقف بر اجازه ورثه؛است

ـ ارث15

ت انتقال حقوق به ورثهيقابل○
م: 200س ايبا توجه به تفاوت آيان حقوق از ايـن جهت كـه پـس از فـوت مـورث
خيت انتقال به ورثه را دارنديقابل :ديير؛ بفرمايا

و تهدي تحـت عنـوان تـوهيتي شكاي كه شاكيصورت و در هنگـاميـد اقامـه نمايـن د
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آي در دادسرا فوت نمايدگيرس حقيد،  ورثه قابل تـصور اسـت كـه بـا فـوتي برايا
رسيشاك آيديند؟ به عبارتيب متهم را مطالبه نمايو تعقيدگي ادامه ايـنيا تـوهيگر
 اقامه شده، مانند مطالبه حد قـذف بـه وراث منتقـلتي كه به اعتبار آن شكايديتهد

خيشوديم ر؟يا

 با�ه جلت ��ائه:�
.شودبلي منتقل مي

أبيينيـ أبويام(سهم االرث اوالد ورثه○ )يا
ميدر صورت: 201س دايـ كـه ورثـه ازيكـي باشـند كـهيوي امـ يـي ت، اوالد دو

ديهاييدا و ك فرزنـد پـسر،يـوك فرزنـد دختـرييگريك فرزند پسر داشته باشد
ك از سه فرزند چقدر است؟يسهم ارث هر

 با�ه جلت ��ائه:�
ميهر دائ ني بنـابرا.رسدي ارثش كه نصف اموال است به اوالد خودش
ميآنكه و آنكهيك پسر دارد حصه پدر به او ـ رسد و ي كيـك پـسر

ميدختر دارد مالش تنص و نصف به دختريف .شود نصف به پسر

بعدم ضمان○  ارثيم نامساويمه در تقسياداره
ش: 202س  دم داده مطـابق معمـول بيمـه بـه اوليـاىةود وجوهى كه ادار اگر فرض

و) سهم مرد دو برابر زن است(بوده، ولى در تقسيم قانون شرعى  اولياى رعايت نشده
و دم آي نيز حاضر به ريختن سهام خود روى هم  شـريفه نباشـند كـهةتقسيم بر مبناى
ة آنـان بـه عهـدةبعضى ورثه به حـق خـود نرسـند، آيـا ضـمان كـسر سـهمي نتيجه در

 بيمه است يا افراد؟ اداره

 با�ه جلت ��ائه:�
وظيفـه او در اختيـار ورثـه.باشد اداره بيمه مانند ساير مديونين مي

.او نيـستةاث وظيفتقسيم بين ور.گذاشتن مقدار معين از مال است 
بهةخود ادارچه بنابراين ضمان كسر، چنان  بيمه متصدى تقسيم باشد

. افراد استةواال به عهد او استةعهد
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 در صورت فوت پسر قبل از پدرورثة پسر ارث○

اگر پسرى قبل از پدر فوت كند، آيا ورثه پسر از امـوال پـدربزرگ خـود: 203س

 برند؟مى ارث

 با�ه جلت ��ائه:�
و اگر اوالد ديگـر نـدارد؛چنانچه ميت اوالد ديگر دارد ارث نمى برند

و مادر داشته باشد ورثه پسر، چه پسر باشد چـه دختـر ارث ولو پدر
مى مى و مادر و شريك پدر .شوند مانند پدرشان برند

يحق ارث نوه با وجود پسر ناتن○

و از او يك پسر ناتنى: 204س و(مردى فوت كرده است پسر از همسر متوفى بوده

ن) شخص متوفى پدرش نيست  كـدام. بجا مانده اسـت) فرزند دختر متوفى(وهو يك

و سهم االرث وارث يا وارثان چقدر است؟ يك از متوفى ارث مى  برند

 با�ه جلت ��ائه:�
و پسر ناتنى مذكور ارث نمى و تمام مـال برد  ارث فقط از آنِ نوه است

.رسد به او مى

أبيعدم ارث بر○ و خواهر و خواهي برادر ينير أبو با وجود برادر

و مادرش هم فوت كـرده: 205س و پدر و بچـه هـم شخصى از دنيا رفته و زن انـد

ا  و يك بـرادر و مادرى دارد، آيا به دو خواهر ديگر يـن ندارد فقط دو خواهر پدرى

و از مادر جدا هستند  و يك برادر پدرى(ميت كه از پدر يكى ارث) يعنى دو خواهر

 گيرد يا خير؟ تعلق مى

 �ائه با�ه جلت�:�

و خـواهر پـدرى ارث و مـادرى، بـرادر و يا خواهر پدر با وجود برادر
و پس در مورد سؤال همه مال متعلّ؛برند نمى ق به دو خـواهر پـدرى

بهمادرى است مىطور مساوي بين خود كه .كنند تقسيم
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بر،دخولنبودن شرط○  زن از شوهري در ارث
مىيكى از زوجين بميرنداگر قبل از نزديكى،: 206س  برد يا نه؟، آيا ديگرى ارث

 با�ه جلت ��ائه:�
.بلى، در ارث بردن دخول شرط نيست

م○ تيمسلمان شدن تنها وارث
و بعـد از تقـسيم مـال،: 207س و يك فرزند كافر داشت اگر ميت زن مسلمان بود

كه وارث مـن7رسد يا باقى را به امام فرزند مسلمان شد، آيا سهمى از مال به او مى 
و مىال  دهند؟ ارث له است،

 با�ه جلت ��ائه:�
 بلـى،؛شـود اگر بعد از تقسيم مسلمان شد، به فرزند چيزى داده نمى
وت مـسلمان اگر وارث مرده، يك نفر باشد آن هم كافر، اگر بعد از مـ

.بردمى بشود، ارث

هرييتع○ اثك از ورين سهم االرث
و داراى دو همسر بـوده اسـ: 208س و فرزنـد از او بـه عمـل شخصى فوت شده ت

آن نيامده، يكى از زن و يكـى از و هايش در زمان حياتش فوت شـده هـا بـاقى مانـده
دا؛حيات دارد  و يك دختـر يـى كـه ورثه مرد متوفى منحصر است به يك پسر دايى

و هم هر دو از پدر  و عيـالى كـه در زمـانو مادر يكى هستند چنـين يـك پـسر خالـه
مىمرد فوت نموده حيات  لطفاً بفرماييد سهم االرث وراث چگونه. باشد، داراى ورثه

و زمين ارث مى  برند يا خير؟ است؟ آيا زوجه ايشان كه حيات دارد از باغ

 با�ه جلت ��ائه:�
و زمين باير ارث نمى و زمين ابنيه، و زوجه از زمين باغ و از ابنيـه برد

آن،اشجار مى از قيمت ازو چـون؛برد ها ارث ميـت اوالد نـدارد، زن
مىبقيه ماترك يك  و زنى كه در زمان حيـات شـوهر چهارم ارث برد،

و دختر دايى بـه. برد مرده است، ارث نمى  و پسردايى و اما پسر خاله
مىطور مساوى بقيه اموال را .نمايند تقسيم
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ح○ بريهبه اموال به فرزند در زمان و امكان ارث  پس از فوتيويات
 در حال حيات خود مقـدارى از دارائـيش را بـه پـسرش منتقـل پدرى: 209س

و وصيت آيا بعد از فوت پـدر. االرث پسرش را داده است نموده كه سهم نموده
 تواند مدعى ارث پدرى باشد يا نه؟ آن پسر مى

 با�ه جلت ��ائه:�
.تواند نمي،خير

 انحصار ورثه در زوجه○
تـوان در عـصر بـر فـرض ارث مـى اگر وارث منحصر به زوجه بود عالوه: 210س

 غيبت مابقى ما ترك را به او رد نمود؟

 با�ه جلت ��ائه:�
انحـصار وارث بـه ور در صـورت در زمان غيبت هم مانند زمان حـض

 و به زوجـه7ه زوجه مال امام زوجه مابقى ماترك مازاد بر حص  است
كـ رد نمى و مختار در انفال آن اسـت و از جمله انفال است ه در شود

خصوص اراضى به مقتضاى روايات بر شيعه اباحه شده اسـت ولـى در
را دارد كه بايد با نظر مجتهد به مصرف7غير اراضى حكم سهم امام 

.برسد

ف ثالثارث اموال تحت تصرّ○
و پسرى: 211س منتهـى. از شـوهر دوم دارد زن فوت كرده، دخترى از شوهر اول

غ،هر چه كه ارث از پدر دختر  و يره باقى مانده بوده، تحت يد مادرش بـوده از زمين
و ارثيـه پـدرش بـه  تحت تصرف شوهر دوم قرار گرفته، حال از مجموع اموال مـادر

و به برادر دو سهم داده  اين صحيح است ياخير؟. اند دختر يك سهم

 با�ه جلت ��ائه:�
چون اموال پدر دختر در دست. ايد، صحيح نيست به نحوى كه نوشته

. مال دختر است بايـد رعايـت بـشود كه بوده، مقدارى از آن مادرش 
به نحوى مادر در زمان شوهر دوم مالك آن اموال شـده بلى، چنانچه

. تقسيم صحيح است،باشد ولو به بخشيدن دختر يا خريد از او
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ببانكـ 16 مهيو

ها اخذ سود توسط بانك با اشكال در بازپرداخت اقساط وام○

يالتي، تسهين عقود اسالمي تحت عناويـ اعتباري ماليهاا مؤسسهيبانك: 212س

ميرا در اخت رنـدگان در بازپرداخـت اقـساط دچـاريگ دهند؛ هرگاه واميار مردم قرار

و اقساط آن را پرداخت نكنند، بانك  مانـده در دسـتي باقيهـا ها از وام مشكل شوند

ميمردم به صورت مرتب سود در  مي مـثالً شخـص،كننديافت  تومـان اخـذونيـلي دو

هيم و نميچيكند دو. پردازديك از اقساط آن را به مدت ده سال بانك بابت اصـل

و سودهايليم اييون تومان مي كه در ونيـلين ده سال به آن تعلـق گرفتـه اسـت هفتـاد

م يو وضـعيفـيكنـد؛ حكـم اخـذ سـود بـه نحـو مـذكور از نظـر تكليتومان مطالبه

 چگونه است؟

ه با�ه جلت ��ائ:�
و حرام زياده در پرداخت وام ازيو همان سود،ربا است  هم كه بانـك

گ ميوام ديگيرنده و حرام است مگر به نحو قبيگريرد ربا ل اباحهي از
ه نيمعوض باشد كه و حالل استيچ كدام از عمل ربا .ست

 هاى بانكى از نظر اسالم ماهيت حساب○

: بفرماييد؛هاى بانكى از نظر اسالم اره ماهيت حسابدرب: 213س

ووها اعتبار آيا در بانك:الف جابجـا ارزش قـراردادى پـول بـه نـام اشـخاص ثبـت

مى مى  شود؟ شود يا به عين اسكناس اجازه در تصرف داده

 با�ه جلت ��ائه:�
ـ ممكن است به عين اسكناس اجازه تصرّ ايـن كـههف داده شود، يا ب

ك صاحب پول  ه پولش را به بانك به بانك قرض بدهد يا بفروشد، يا آن
و را تملكآن اباحه كند ولو اين كه بانك و كند اباحه به ديگرى بدهد

به،پول معوض باشد، يا آن كه صاحب  و پول را در شكل امانت وديعـه
و  در بانك بگذارد  نهايـت آن كـه اجـازه،ن تصرف كنـدآ اجازه دهد

. بلكه در مقابل عوض است،تصرف ناقل مجانى نيست
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ــ:ب ــا حك ــكل آي ــسابم ش ــف ح ــاى مختل ــانكى ه ــاى ب ــت،(ه ــپرده ثاب ــارى، س  ج

و مشاركت  يكسان است؟...) هاى بانكى

 با�ه جلت ��ائه:�
.هاى بانكى يكسان است هاى مختلف حساب حكم شكل

پرداخـت گـذار هاى بانكى به سپرده الحساب كه در مشاركت حكم سودهاى على:ج
 شود چيست؟ مى

 با�ه جلت ��ائه:�
راو؛ بانكى، چنانچه پول قرض باشد حرام اسـت سودهاى اگـر پـول

ولى اگر به عنوان اباحـه بـه عـوض، يـا.بفروشد آن هم اشكال دارد 
و و وديعه .اشكال ندارد امانت باشد حالل است

مى:د كند يا به عنـوان اوراق اگر شخصى به عنوان مضاربه به بانك دولتى پول واريز
و مشاركت حساب باز مى مىكند  گيرد آيا جايز است يا نه؟ سود

 با�ه جلت ��ائه:�
به. چنانچه موازين مضاربه رعايت بشود اشكال ندارد دو راه ديگر هم

:نظر حقير جايز است
را:1 صاحب پول، پولش را به بانك اباحه كند ولو ايـن كـه بانـك آن

و در عوض مبلغى اضافى به صاحب پول  و به ديگرى بدهد تملك كند
مى. پردازدب .نامند اين نوع معامله را اباحه بعوض

و وديعه در بانك بگذ:2 و اجازه صاحب پول، پول را به شكل امانت ارد
نهايت اين كه اذن در تـصرف ناقـل، مجـانى دهد در آن تصرف كند؛ 

نيست بلكه در مقابل عوض است در اين صورت مبلغ اضـافى از بـاب 
.دباش شرط ضمنى يا صريح، حالل مى

و بلنـد مـدت، در بانـك تشكيل حساب: هـ هـاى ايـران چـه هاى سپرده كوتاه مـدت
 صورتى دارد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و ربـا و سودى بگيرد حـرام چنانچه صاحب پول به بانك قرض بدهد
و نيز اگر پول خود را در عوض به مبلغ زيادتر به بانك بفروشـد  . است
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.وان اين كار را تصحيح نمودت اشكال دارد ولى از دو راه مى
را:1  صاحب پول، پولش را به بانك اباحه كند ولو ايـن كـه بانـك آن

و در عوض، مبلغ اضافى به صاحب پـول و به ديگرى بدهد تملك كند
و امله را اباحه به عوض مى بپردازد كه اين نوع مع  ظـاهراً هـم گوينـد

.اشكالى ندارد
و اجازه صاحب پول، پول را به شكل امانت:2 و وديعه در بانك بگذارد

ف ناقل، مجـانى نيـستف نمايد؛ نهايت اذن در تصرّ دهد در آن تصرّ
بلكه در مقابل عوض است در اين صورت مبلغ اضـافى از بـاب شـرط

.شود ضمنى يا صريح، حالل مى

 ضمان بانك در صورت عدم قدرت پرداخت ضامن○
ومسؤواگر: 214س  تحقيـق، بازپرداخت ضـامن عدم توان لين بانك در مورد توان

راال و زم و به داشتن پروانه كسب يا دسته صرفاً نكنند از چك بانكى اكتفا كنند پس
لين بانـك ضـامن وجـوهى مسؤومدت، ضامن قدرت پرداخت نداشته باشد، انقضاى

 اند؟ قرض داده هستند كه

 با�ه جلت ��ائه:�
 حتى؛دارندراد را به اف لين بانك اختيار تام در دادن قرض مسؤوچون

بنـابراين در فـرض سـؤال،اداء آن را ندارنـد به كسانى كه تمكن از
انـد لين بانك ضامن وجوهى كه قرض داده مسؤو قهراًو تقصير نموده 

.باشند مى

ي داخليها احكام مضاربه بانك○
ــضاربه: 215س ــم م و حك ــت؟ ــه معناس ــه چ ــضاربه ب ــك م ــاى بان ــونى ه ــاى كن  ه

 ايران چيست؟

 لت ��ائه با�هج:�
مضاربه عبارت است از اينكه انسان مـالي را بـه غيـر بدهـد كـه آن
و عامـل بـه  و فائده بين مالك شخص دومي تجارت با آن مال بنمايد

.نحوي از انحاء نصف يا ثلث يا نحو اينها را مال هر دو نفر باشد
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 مه كردن واميب○
سات وامـى آيا بيمه كردن وام وجه شرعى دارد؟ توضيح آنكه بعضى مؤس: 216س

مى را كه به شخص داده مى  ك شود در مقابل مبلغى بيمه ند كنند كه اگر بدهكار فوت
.يا ورشكست شود شركت بيمه آن وام را بپردازد

 با�ه جلت ��ائه:�
، ضمان، هبة معوضه: به مشروعيت بيمه نمود توان حكم از چند راه مى

.معامله مستقلهو صلح

 مضاربه از بانكفتنگرشرط سپرده گذاري به○
و چند مـاه بعـد بانـك: 217س اگر مشترى شرط كند كه به بانك پنج ميليون بدهد

 آيا چنين شرطى صحيح است؟ اگر نيت كنيم كـه،پنج ميليون مضاربه به ايشان بدهد 
پول به عنوان امانت در اختيار بانك باشد تا اجازه تصرف داشته باشد اگر وامـى هـم

خويندادند اعتراض نكن و م در اين صورت چه حكمى دارد؟يد را ذى حق ندانم

 با�ه جلت ��ائه:�
اگر پول به عنوان امانت در اختيار بانك باشد، يـا بـه عنـوان اباحـه

ب تصرّ بـهف ،باشـد هـم عنـوان قـرضه عوض، بلكه به نظر من اگـر
و دادن پنج ميليون به عنوان مضاربه بر بانـكااي معامله ست صحيح

و صح  در ضـمنوى استيو اگر شرط باشد شرط ابتدا،يحالزم است
. هيچ اثرى ندارد، لذاعقد نيست

بي شراين از برخي از طرفيكيعدم اطالع○ مهيط در
يا. در بيمه كه از عقود است بايد طرفين از شرائط آگاه باشند: 218س اگر شخصى

رائط سازمانى بدون اطالع آن شخص، ايشان را بيمه كند در حالى كه از بعضى از شـ 
ح است؟اى صحي كند، آيا چنين بيمه اطالع پيدا نمى

 با�ه جلت ��ائه:�
بـه بعـضى يكـي از دو طـرف جهـل بيمه اگر چه از عقود است، ولى

.شود شروط، موجب بطالن اصل معامله نمى
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يت نسبت بـه ضـررهايلمسؤوعدم به افراد با شرط بانك به دادن مضاربه○
ياحتمال

گذارنـد بـدين عنوان مضاربه در اختيـار مـشتريان مـى ها وامى تحت بانك: 219س

تومان براى خريد يكصد تختـه فـرش در اختيـار مـشترى ترتيب كه مثال يك ميليون 

مح قرار مى  و در همان مجلس كننـد كـه سـود مـشترى از فـروش ايـن اسبه مـى دهند

و سود مورد نظـر بانـك قـسط. ها چه قدر است فرش  بنـدى سپس براى دريافت اصل

و بانك هيچ گونه مسؤوليتى را نسبت به ضـررهاى احتمـالى ايـن معاملـه بـه مى كنند

و فقط خود را موظف به دريافت اصل سود تـضمين شـده مـى عهده نمى  . دانـد گيرد

شر: بفرماييد عى دارد يا خير؟ ثانياً اگر مشترى پول را در اوال اين نوع مضاربه صورت

و فقـط مت  و زيـاده گـردد چگونـه عهـد بـه مورد ديگرى مصرف نمايد پرداخـت وام

و عـدم  است؟ ثالثاً تكليف مسؤولين بانك در صورت علم به صـورى بـودن قـرارداد

 علم را بيان فرماييد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و راه مشروعيت آن اين گونه معامله در بين تجار بازار هم شايع است

به را بـا رعايـت به اين نحو ممكن است كه رئيس بانك، معامله مضار 
و توجه ضرر بـه او بودن تمام شرايط از جمله مشاع  حصه پول دهنده

و بعد آن ربح مشاع را به مقدارى كـه تعيـين مـى  كننـد، انجام دهد
و در ضمن آن  ؛شرط كنند كه اگر ضـررى متوجـه شـود مصالحه كند

گيرنده پول آن را به نحو شرط فعل جبران كند، نه به نحو شرط حكم
و پول دهنده اجازه دهد كه استفاده ديگـرى ط، فاسد مى كه شر  شود

.هم بتواند از آن پول بكند

 بانك در معامالتيا نقش واسطه○

مى: 220س هد اين است كـه گـاهى تـاجرى بـاد از جمله كارهايى كه بانك انجام

و طرف خود در ممالك ديگر مذاكره خريـد جـنس را مـى  و قيمـت و مقـدار نمايـد

ر  كند، ولى چون دولت مانع از بيرون بردن پول از مملكتا نيز تمام مى شرايط تسليم
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 لـذا تـاجر مقـدارى از قيمـت آن جـنس را بـه بانـك؛است مگـر تحـت نظـر بانـك

ن از جنسى را كه قرار اسـت يـك صـد هـزار تومـان پردازد، مثال پنجاه هزار توما مى

صـ بخرد، نقد به بانك مى  اسـتد هـزار تومـان دهد، بانك تمام قيمت جـنس را كـه

مى به طرف تاجر مى و جنس را تحويل دهـد، آنگاه به تاجر اطالع مـى. گيرد پردازد

د چنانچه بقيه پول را بدهد مى  ارد تواند جنس را تحويل بگيرد وگرنه خود بانك حق

و بانـك در  و بقيه را به تـاجر بدهـد و حق خود را دريافت نمايد آن متاع را بفروشد

ك مىعوض اين .كند ار، مبلغى از تاجر دريافت

 با�ه جلت ��ائه:�
مى هم مقدارى،اى اشكال ندارد ظاهراً چنين معامله و كه بانك گيـرد،

و برداشتن حق خود حالل است، اولى به اين جهـت  هم فروش جنس
مى الل است كه معاملهح كند بيعى مـشروط اى كه تاجر با طرف خود

و  به كارى كه تاجر با بانك مى به دخالت بانك است كند يا جعاله است
به اصل دين اداء كنى، اگر دين مرا: گويد اين نحو كه تاجر به بانك مى 
مى آن زيادى را كه قرار گذاشته  در ايم به تو و و يا مصالحه است دهم،

در دو صورت پو هر مقابـلل زيادى براى دين نيست تا ربا باشد، بلكه
و بى شك گرفتن چنـين پـولى بانك انجام مى كارهايى است كه  دهد

حالل خواهد بود، دومى حالل است به واسطه اين كه در ضمن معامله 
و در حقيقت تاجر بانك را وكيـل تاجر با بانك چنين شرطى مى  شود

مىدر صورت نپرداختن پول .نمايد در فروش جنس





 اشخاص: بخش دوم

و موقّئدا(ـ نكاح17 آنموانعو)تم

 وكالت در عقد○

چنانچه دختري اجازه جاري نمودن صيغه عقد دائم را به عاقد بدهد وليكن: 221س

:عاقد بنا به توصيه برادر آن دختر صيغه عقد را به صورت موقت اجرا نمايد؛ بفرماييد

و تكليف مهريه دختر چيست؟  آيا عقد صحيح است يا باطل

 با�ه جلت ��ائه:�
ه شده است صحيح نيست، چون عقد اجرا شـده عقدي كه اجازه داد

و فـضولي و عقدي كه واقع شده عقـد مجـاز نيـست غيرمجاز است
اينها در صورت رشـيده بـودن(شود است، با اجازه دختر تصحيح مي 

.)دختر است

 احكام شروط ضمن عقد ازدواج○

د1: 222س  رد؛ينگيگريـ هرگاه زوجه در ضمن عقد ازدواج، شرط كند كه زوج، زن

صحيآ:فال ح است؟يا شرط مزبور

 با�ه جلت ��ائه:�
وي، شـرط صـح اگر شرط عدم فعل باشد نه عدم حـقّ،يبل ح اسـت

.ز نيستيگرفتن زن جا
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آي برفرض صحت شرط مزبور، چنانچه زوج ازدواج مجدد نما:ب ا ازدواج مزبوريد،

ح است؟يصح

 با�ه جلت ��ائه:�
صح،يبل .ح استي ازدواج مذكور

 نكند؛يكيه ضمن عقد ازدواج شرط شود كه شوهر با زن نزدـ هرگا2

صحيآ:الف ح است؟يا شرط مزبور

و تحقق نزد:ب وي، حكـم مـسأله در دو حالـت رضـايكـي در فرض تخلف شرط ت

چيعدم رضا  ست؟يت زوجه،

 با�ه جلت ��ائه:�
صحيبل و در دو حالت ذكر شده تكلي شرط زي جـايكيفاً نزديح است
. حكم زنا را ندارد، كنديكير نزداگيول؛ستين

عل3 صحيـ هرگاه مشروط آيـ نمايح ضمن عقـد، خـودداريه از انجام شرط ا بـه يـ د،

عليمحض خوددار خي مشروط ويار فسخ دارديه، مشروط له ا آنكه پس از امتناع او

م و عدم امكان اجبار او،  تواند معامله را فسخ كند؟يمراجعه به حاكم

ئه با�ه جلت ��ا:�
خ بعد از تخلّ و بالفاصـله ار تخلّـيـف شرط، مشروط له ف شـرط دارد

حتيم . اگر بر اجبار به عمل به شرط قادر باشديتواند فسخ عقد كند

○بر افاقة زوجي زوجه مبنيت عقد با ادعاصح 

پـيشخص: 223س ش ازدواج نمـوده؛ي كه در حال حاضر مجنون است چهار سـال

و ميجنون آني نـسبت بـه سـاليحـرز اسـت ولـ از سه سال گذشته تاكنون  كـه در

 است كـه زوج هنگـام ازدواجيازدواج نموده مشكوك است؛ اكنون همسر او مدع

:ديي است كه مجنون بوده؛ بفرمايه مدعيم مشاراليقيافاقه داشته ول

ك مقدم است؟يقول كدام:الف
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 با�ه جلت ��ائه:�
ق بيحرف ايم و اد اساس است چون ظاهر حال سالمت بوده يعـا ست

ويت عقد كافزوجه به عدم جنون در صح حداقل اين است كـه است
.كساني بودند كه اجازه عقد را دادند

آيدر صورت:ب قي كه نوبت به سوگند برسد ميا  اد كند؟يتواند سوگنديم

 با�ه جلت ��ائه:�
قضيعل شدي فرض عدم حل مـيق،ه به آنچه ذكر  توانـد سـوگنديم
.اد كندي

 شرط بكارت درعقد○

را،ه زوج هنگام عقـد هرگا: 224س در ايـن صـورت. كنـد شـرط بكـارت زوجـه

:بفرماييد

و:الف  ليكن ثابت اگر بعد از وقوع عقد معلوم گردد زوجه داراى پرده بكارت بوده

كـه گـاه پـرده بكـارت بـا به لحـاظ ايـن( با او نزديكى صورت گرفته است شود قبالً

د) شود زايل نمي نزديكى ر صورت مذكور، زوج امكان فسخ نكاح را دارد؟آيا

 با�ه جلت ��ائه:�
از به نظر ما اثر شرط بكارت زوجه هنگام عقـد، امكـان فـسخ نكـاح

بـه رت قبل از عقد بكاةزائل شدن پرد را در صورت ثبوت سوي زوج 
.بلكه اثرش كم شدن مقدار مهر است.دنبال ندارد

ب براين ولى بنا اشد، در فـرض دارا بـودن پـرده كه خيار فسخ داشته
 با او نزديكى صورت گرفته است خيار فسخ ثابت شود قبالً بكارت ولو 

آن ولو اين.ف شرط نشده است چون تخلّ ندارد قطعاً كه قصد اصلى از
 قصد بـدون انـشاء،زيرا در باب عقود.شرط عدم نزديكى بوده باشد 

.اثر ندارد
از:ب بكـارتةچه بسا پرد(ديكىت است يا عدم نز بكارة داشتن پرد»بكارت« مراد

مي...ودر مواردى همانند پريدن   يا هر دو؟) گردد زايل
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 با�ه جلت ��ائه:�
و مراد از بكارت همان است كه لفظ دالّ آن داشتن پـرده بر آن است

ولى روايتى كه استدالل شده است به آن بر ثبوت خيار.است بكارت
وال بكارت بدون نزديكى، موجب خيـارز كه فرض اين در صريح است 

ن .يستفسخ
مرادكه بكارت شده يا اينةب، زنى است كه به صورت مشروع ازال آيا مراد از ثي:ج

و از آن اعم است ولو اين  و كه از راه نامـشروع يـا عنـف  بكـارتةازالـ ... يـا پريـدن

 شده باشد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
از او شـدهيكيبا نزد كه زوال بكارت زنى است،ب در مقام مراد از ثي

آن.است زنـى كـهو كه به طريق مشروع باشد يا غير مشروع اعم از
.نيسترا شامل زوال بكارت از او شده بدون نزديكى 

 بيماري عنن در زوج○

بياگر زوج به علت عدم آگاه: الف: 225س و ابراز داردي عنن نمايماري اقرار به د

م نينمايكه آن را درمان و  آيـان سالم بودن زوج باشديجه درمان به نظر متخصصيتد

م  شود؟ياقرار زوج عنن دائم محسوب

مي اگر زوج با دارو رجول:ب و انتشار داشته باشد عنن محسوب  شود؟يت

مياگر مرد قبول داشته كه عنّ:ج و ابراز دين بوده و بـا زن گـريدارد كه خوب شـدم

ن  و قسم زيزيمقاربت داشتم و  قـول،وجه دوم شهادت دهد اما زن منكر اسـت اد كند

 تر است؟ كدام مقدم

 با�ه جلت ��ائه:�
قضويعبا قانون مد مي منكر، و منكـريعمد. شوديه حل  زوجه است

ب نيزوج است چون شهود در مـين مـرضو خـورديست زوجه قسم
م  و اگر قسم نخورديثابت م،شود در. خـوردي زوج قسم اگـر شـهود

نيجان باشديب .ستي حرف
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و حرج در نزد○ ب به علّيكيعسر  زوجهيماريت

دليكيچنانچه زوجه نزد: 226س  باعـث دردي تناسـلي مجرايل تنگي با زوج را به

و پزشك متخصص پس از آزمايشد تأيايش پزشكيد بداند و اعـالم ييـن ادعـا را د

و مجـراد رحم زوجه از حد نرمـال كوچـكينما  بـن بـستيوي تناسـليتـر اسـت

شديكيدر صورت نزد) واژن كور(باشديم :ديي دارد، بفرمايدي درد

ايآ و حرجين علت خود را در ادامه زندگيا زوجه كه به  مشترك با زوج در عسر

ميبيم د.ديتواند درخواست طالق نمايند آيبه عبارت ايگر قين موضوع از مصاديا

و حرج موضوع ماده مي قانون مدن1130عسر ر؟يخايشودي محسوب

 با�ه جلت ��ائه:�
مو عسريزن به واسطه قاعده نف تواند درخواست عدم دخوليحرج

جايبنما و بر مرد تمام استمتاعات غيد و مهـر هـم،ر از جماعيز است
و نشود م،اگر دخول نشده است .باشدي نصف

آني در زمان عده طالقيكينزد○ ا قبل از

ــ: 227س ــد دائ ــال در عق ــك س ــدت ي ــه م ــى ب ــر زن ــا او اگ و ب ــد ــايى باش م آق

و اعتيــاد داشـتن مــرد، زن تــصميم نزديكـى هــم داشــته باشـد امــا بــه علـت اخــتالف

ــا نزديــك ســه ســال هــيچ  و ت ــه پــدرى برگــردد ــه خان و ب ــه جــدايى داشــته باشــد ب

و در مـدت ايـن ســه؛ارتبـاطى بـا شــوهرش نداشـته باشـد تــا مراحـل طـالق بگــذرد 

و آشــنا نبــودن  بــه مــسائل شــرعى دچــار اشــتباه ســال زن بــه علــت كــم ســن بــودن

ــده ــر ش ــخص ديگ ــه ش ــه ب ــاطر عالق ــه خ ــبو ب ــى مرتك ــا او نزديك و ب ــود ــاه ش  گن

 كنــد، حــاال كــه پــس از گذشــت ســه ســال از طريــق طــالق خلــع از شــوهرش جــدا

و اكنــون در و قــصد دارد بــا مــردى كــه بــه او عالقــه پيــداكرده ازدواج كنــد شــده

ــنى ــاهى س ــرعى آگ ــسائل ش ــه م ــه ب ــرار دارد ك ــارش ق ــه ك ــده ك و فهمي ــداكرده  پي

ــوده اســت، ابــراز پــشيمانى مــى و از خداونــد هــم گنــاه ب ــه كــرده اســت و توب كنــد

و آن مــرد را ببخــشد مــى ــا ايــن تفاســير ايــن دو مــى؛خواهــد او ــا ب ــاهم آي تواننــد ب

 ازدواج كنند؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
چنانچه نزديكى با شخص ديگـر در زمـان عـده طـالق بـوده اسـت

توانند با يكديگر ازدواج كنند، ولى اگر نزديكى در زمان زوجيـت نمى
اولى بوده است قبل از طالق، يا در زمان بعد از ايام عده بـوده اسـت، 

و حرام مؤبد نمى .شوند ازدواج با دومى جائز است

 اذن پدر در ازدواج دختر بالغ○

پ: 228س  در الزم است؟آيا در ازدواج دائم با دخترى كه به سن بلوغ رسيده، اذن

 با�ه جلت ��ائه:�
 ازدواج بـا او شود؛ بنابراين،صرف بلوغ سبب الزم نبودن اذن پدر نمي

را؛بدون اذن پدر كافى نيست و بد و خوب  بلكه چنانچه رشيده باشد
. ازدواج با او بدون اذن پدر جائز است،تشخيص دهد

شينكاح مرد سنّ○ عهي با دختر

مىآيا فرد سنّ: 229س  تواند با دختر يا زن شيعه ازدواج موقت كند؟ى مذهب

 با�ه جلت ��ائه:�
مىبلى، سنّ .تواند با دختر يا زن شيعه ازدواج كندى غير ناصبى

ا○ هام عدينكاح با خواهرزن پس از

 سال است كه با خانمى ازدواج نمودم، با انجام درمـان فرزنـددار10مدت: 230س

و با رضايت خودش طالق شرعى دادم ؛نشد

مى: الف  توانم بعد از ايام عده با رضايت با خواهرش ازدواج موقت بنمايم؟ آيا

 با�ه جلت ��ائه:�
.توانيد ازدواج موقت بنماييد بلى مى

مى:ب تـوانم مجـدد بـا همـسر اول ازدواج بعد از مدت يا بذل مدت ازدواج موقت،

 موقت نمايم؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
.توانيد بلى مى

 در صورت مثبت بودن جواب، نگاه داشتن ايام عده الزم است؟ چه مدت؟:ج

 با�ه جلت ��ائه:�
ه الزم نيـست خير نگه داشتن عـد.ه ازدواج موقـت او در ايـام عـد

.توانيد با خواهر او ازدواج موقت بنماييد مى

و قلتحدن نبودنيمع○  نكاح موقت در كثرت

عق: 231س  حـداكثر مـدتد دائـم را دارد؟ لطفـاً آيا عقد موقت بلند مدت، حكم

.عقد موقت كه حكم عقد دائم نداشته باشد را تعيين كنيد

 با�ه جلت ��ائه:�
و قلت  معينى ندارد، عقد به مدت يك حدعقد موقت در طرف كثرت

و طرف كثرت هم هر مقدار ولو بـه مـدت زائـد از لحظه صحيح است
.عمر بشر باشد صحيح است

 ازدواج مجدديازه زن اول برااجنبودن شرط○

در ازدواج مجدد مرد، آيا اجازه زن اول شرط است؟ آيـا در بـين فقهـاى: 232س

 قديم كسى شرط قرار داده است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
علمـاي فاق اجازه زن اول شرط صحت ازدواج با زن ديگر نيست، به اتّ

.صدر اول تا حالاسالم از 

د شوهرج مجده به شرط عدم ازدوايدن مهريبخش○

ــه: 233س ــر زن مهري ــى اگ ــا م ــشد، آي ــوهر اش را ببخ ــدد ش ــد از ازدواج مج توان

 جلوگيرى كند؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
مى مهريه:به اين نحو بگويدو اگر معامله كند بخشم مشروط بـه ام را

 ؛ در اين صورت نبايد ازدواج كنـد تكليفـاً.د نكنى اينكه ازدواج مجد
 ازدواج امـا كـار خالفـى انجـام داده، كرد اگر خالف شرط ولى وضعاً

.صحيح است

 با زن مسلمانيحيعدم جواز ازدواج مرد مس○

 يا منـوط بـه تغييـر ديـن؟آيا ازدواج مرد مسيحى با زن مسلمان جائز است: 234س

 مرد مى باشد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
.ازدواج مرد مسيحى با زن مسلمان جائز نيست

ازيانكشاف رابطه محرم○ يي ارتباط زناشوت پس

و: 235س اگر فـردى در دوران كـودكى بـر حـسب اتفـاق از خـانواده جـدا شـده

و بعـد از مـدتى كـودكى بـه  و در سن بزرگسالى با دخترى ازدواج كند بزرگ شود

و برادر بوده  و بعد از آن معلوم شود كه والدين ايشان خواهر  اند، حكم بچه دنيا بيايد

و مرد مى و آيا زن  ادامه زندگى دهند؟توانند چيست

 با�ه جلت ��ائه:�
و و مادر او وطى عمل كودك حالل زاده است و حـرام پدر شبهه بوده

و بـرادر بـودن ارتبـاط زناشـويى،نبوده  ولى بعد از انكشاف خـواهر
و رابطه شان بايد رابطه خواه نمى و برادر باشدتوانند داشته باشند .ر

غعدم جواز نكاح با كفّ○ يركتابيار

و آيا با قصد تمليك بـر مـسلمان: 236س آيا ازدواج با كفار غيركتابى جائز است؟

 مباح مى شوند؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
كهو با قصد تملّ؛ازدواج با كفار غيركتابى جائز نيست ك در اين زمان

هدن .شوند است، بر مسلمانان مباح نميهزمان

 شرط توارث در نكاح موقت○
نك: 237س و معتبر اسـت آيا شرط توارث در اح منقطع از سوى زوج يا زوجه نافذ

 يا خير؟

 با�ه جلت ��ائه:�
مى، در عقدتوارث با شرط؛بلى و شوهر از يكديگر ارث .برند زن

 بر عدم حمليلزوم نگه داشتن عده با وجود علم قطع○
و يقين قطعى بر عدم حمل، به علت عدم انـزال در مهبـل: 238س  آيا با وجود علم

راو استفاد و يقـين عـدم حمـل و نيز انجام آزمـايش خـون كـه بـه قطـع ه از كاندوم
تكأيت و با استفاده فقهى از بعضى روايات كه علت تشريع عده را تعيين يـفليد نمايد

تـوان را مـى) صـيغه( زوجه موقـت العلة با تمسك بر قياس منصوص،اند حمل دانسته 

و از تكليـف داشتن عـده از قبيـ ملحق به موارد معاف از نگه  و غيـره دانـسته ل يائـسه
و حـصول اطمينـان از نگهدارى عده در عقد موقت، به شرط رعايت شرايط مـذكور

 عدم حمل معاف دانست يا خير؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و چون در رواياتهالحكمغير معلومهالعلمنصوص  در بعـضى، است،

، نگه داشته شوده بايد عد اند فرموده صريحاً،موارد قطع به عدم حمل
.تشود عدم حمل حكمت است نه علّ معلوم مى

 شرط عدم نفقه در نكاح○
و زن به لحاظ داشتن درآمد: 239س اگر مرد در ازدواج دائم شرط عدم نفقه بكند

و معتبر است يا خير؟ در صورت  و مكنت آن را با رغبت بپذيرد، آيا شرط نافذ و مال
.ن فرماييد دليل شرعى آن را بيا،منفى بودن پاسخ
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 با�ه جلت ��ائه:�
و شرطِ و سـنت اسـت  نداشتن زن حق نفقه را، شرطى خالف كتـاب

.نافذ نيست

يحكم نكاح معاطات○
و: 240س ــم ــاتى در دائ ــاح معاط ــحت نك ــدم ص ــا ع ــحت ي ــه ص ــع ب ــان راج نظرت

 چيست؟ منقطع

 با�ه جلت ��ائه:�
و منقطع صحيح نيست .نكاح معاطاتى در دائم

ا○ حيعدم  در زنا با زن شوهرداريرمت ابدجاد
و در جواب شما زنا با زن شوهر دار را موجب حرمت ابدى آنها نمى: 241س دانيد

س  ؛توانـد بـا زانـى ازدواج كنـد ايد كـه بعـد از طـالق از شـوهر مـى الهايتان گفتهؤبه
آن تمام فقها مى در صورتى كه تقريباً اگـر. شـوند ها موجب حرمت ابدى مـى گويند

ش رو تكليـف آن مـرد زانـى) كه انشاءاهللا خدا آن روز را نيـاورد(ما فوت كرديد زى
و اآل  و بـا مـردى كه با زن شوهر دار زنا كرده ن زن از شوهر قبلى خود طالق گرفتـه

كه هنگامى كه شوهر داشته با او زناكرده، ازدواج نموده است، چيست؟ آيـا بايـد بـه
ش دستور فقهاى جديد گوش  و از هم جدا اآل كنند هـستند؟ن حرمت ابدىوند؟ يعنى

 يا به زندگى خود ادامه دهند؟

 با�ه جلت ��ائه:�
 بر تقليد ميت را جـائزي بقا،كند تقليد مى از او اگر آن فقيه جديد كه

داند باقى بماند بر تقليد من، اگر چنين مرجعـى پيـدا نـشد جـدا مى
و تا حال .است عملشان بى اشكال بوده،شوند از يكديگر،

 در نكاحير قصد باطنيعدم تأث○

و عـالم روحـانى شخـصا بـين زن بيوه: 242س و مرد متأهلى بدون حضور عاقد اى

و در مـورد مهريـه نيـز قبـل خود صيغه عقد دائم را به زبان عربى صحيح مـى  خواننـد
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ــه توافــق رســيده از ــد خوانــدن صــيغه ب در زن بعــد از مــدتى اعــالم مــى. ان كنــد كــه

ن صيغه عقد دائم، بدون اطـالع مـرد عمـدا در فكـر بـاطنى خـود صـيغه واندخ هنگام

و مـرد. موقت را در نظر گرفته بوده است آيـا صـيغه دائمـى خوانـده شـده مـابين زن

 باشد؟ صحيح مى

 با�ه جلت ��ائه:�
اگـر صـيغه. ميزان ظاهر انشاء است.فكر باطنى در عقود تاثير ندارد

ر عقد دائم خوانده   ميـل. قصد، عقد دائم محقق شده اسـتوىاند از
و فكر باطنى .ت عقد دائم نداردثير در صحأت واقعى

ش○ عليعه با پسرينكاح دختر ي اللهي از فرقة

آيا ازدواج دختر شيعه دوازده امامى با پسرى از فرقـه علـى اللهـى صـحيح: 243س

. باشد؟ لطفا اگر صحيح نيست اجماال داليل آن را ذكر نماييد مى

 با�ه جلت ��ائه:�
مى على اللهى ــ طائفـه معتقـد بـه الوهيـت1:باشـند ها چند طائفه

ــومنين ــت اميرالم ــداى7و ربوبي ــان خ ــضرت هم ــه آن ح و اينك
ــ طائفـه معتقـد بـه2. مجسم است كه نازل به زمـين شـده اسـت

و،الوهيت خـداى تعـالى  و تـشريع  ولـى امـور راجعـه بـه تكـوين
و مرزو و7المـومنين قيت همـه بـه امير خلق  واگـذار شـده اسـت

م و  جهـراً بـوده9د نبـى اكـرميـؤامور مؤيد انبياء سـابقين سـرّا
اى كه نه اعتقاد بـه الوهيـت آن حـضرت دارنـد نـهـ طائفه3. است

 بلكـه معتقدنـد بـه اينكـه آن حـضرت به آن حـضرت، تفويض امور 
و خلـق بـه او از بـاب نـسبت و نـسبت رزق مـوت اكرم مخلـوقين

و احيـاء اسـت ملكاست به  و باران اسـت بـه ملـك بـاران، الموت،
ازدواج شـيعه بـا كـافرو طائفه اولـى كافرنـد.7به حضرت عيسى 

ــا طائفــه ســوم؛ طائفــه دوم منكــر ضــروريند؛جــائز نيــست و ام
و ازدواج زن شيعه با آنها جائز .است مسلمانند
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و تناسل○  شرط عدم توالد
و تناسل شرعاً: 244س  جائز است يا خير؟شرط عدم توالد

 با�ه جلت ��ائه:�
.بلى جائز است

 در نكاحييف دارايشرط تنص○
 مجهولى هم شرط تنصيف دارايى در ازدواج با توجه به اينكه شرط كامالً: 245س

 هست، آيا از نظر شرعى صحيح است يا خير؟

 با�ه جلت ��ائه:�
نيـد توا ولى مجبور به شرط نيستيد، مـى؛شرط مجهول، باطل نيست

.شرط نكنيد

ر○  است زن در خانوادهيشرط
در قانون ما آمده است كه رياست خانواده از خصائص شـوهر اسـت، آيـا: 246س

و تراضى بر خالف اين امر از نظر شرعى ايرادى دارد؟ يعنى به عنـوان شـروط  توافق
 ضمن عقد در نكاحنامه مرقوم شود كه رياست خانواده با زن خواهد بود؟

 ائه با�ه جلت��:�
.خير اشكال ندارد، شرطى جائز است

د○  اط واجب اذن پدر در نكاحيگر در احتيامكان رجوع به مرجع
در: 247س آيا اين امكان وجود دارد كه وقتى مرجع تقليد مـن حكـم اجـازه پـدر

انـد، در ايـن خـصوص از مرجـع ديگـرى كـه ازدواج موقت را احتياط واجب دانسته 
 د، تقليد كرد؟ان جائز دانسته

 با�ه جلت ��ائه:�
تـوان گويند كه در تمام موارد احتياط وجوبى مـى همه فقها چنين مى

آن؛ داده است رجوع نمودابه مرجع ديگرى كه فتو   اين مسأله هـم از
مرجع شما كـه احتيـاط وجـوبى در شـرطيت اذن پـدر. موارد است

مى مى به نمايد .من رجوع كنيدتوانيد در خصوص اين مسأله
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تعلزو○ و مدييم ت در نكاح موقتن مهر
و زمان را تعيين كنيم،اگر بعد از عقد موقت: 248س و، مهر  عقـد صـحيح اسـت؟

( توان زمان عقد موقت را اين طور گفت آيا مى آيـا ايـن) تا زمانى كه با هم هـستيم:
 طور صحيح است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
ا و مدت تعيين شود بعد اجرا در عقد موقت بايد ؛ عقد بشوديول مهر

و تعيين مد و مدت بى اثر است، تا«ت با گفتن بعد از عقد، تعيين مهر
ت معلـوم نيـست، شـما اثر است چون مدبى»زمانى كه با هم هستيم

توانيد عقـدت را معين كنيد بعد از عقد هر وقت خواستيد مى اول مد
و جدا شويد .را فسخ كنيد

○ت در نكاح موقتوكالت در بذل مد
مى: 249س  تواند شرط كند كه بذل مدت با او باشد؟ آيا در عقد موقت زن

 با�ه جلت ��ائه:�
آن،تتواند شرط كند از طرف مرد وكيل باشـد در بـذل مـد مى و اال

و صحيح نيست گونه كه نوشته .ايد شرطى است غير شرعى

ر مراتب جنون در فسخ نكاحيتأث○
د: 250س ارد؟ مثال اگر شخصى يك ساعت آيا مراتب جنون تأثيرى در فسخ نكاح

در روز يا چند ساعت در هفته يـا مـاه مجنـون شـود، حـق فـسخ بـراى طـرف مقابـل 
 است؟ ثابت

 با�ه جلت ��ائه:�
؛و امـا جنـون موقـت، خيـر؛جنون ادوارى موجب حق فسخ اسـت

.نيست موجب

 مجهول در نكاح موقتمدتذكر○

َاجل مجهول در متعه مانند: 251س  يا مرّتين موجب بطالن عقـد اسـتةمرّآيا ذكر
 يا عقد صحيح است؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
.موجب بطالن عقد است

و حق حبس،ـ مهر 18  نفقه

ف از شرط ضمن عقد تخلّ○

اگر زن در عقدنامه خود شرط كند كه حق انتخاب شهر محـل سـكونت بـا: 252س

و در شـهر ديگـري بـراي زوجـه مـس  و زوج تخلف از شرط كند كن تهيـه وي باشد

:نمايد؛ بفرماييد

ــا صــرفاً تخلــف از و مــستحق تعزيــر اســت ي ــا زوج مرتكــب تــرك انفــاق شــده  آي

 شرط است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و هم نفقات مرتكب ترك انفاق نشده است چون تعيين مسكن نموده
ديگر، ولي چون خالف شرط عمل كرده است، اثر شرط ثبـوت خيـار 

و ظاهراً در نكاح تخلّ  شود، در نكاح بـه شرط موجب خيار نميف است
.هر تقدير تعزير نيست

ا○ ن زوجهيجاد حق حبس در صورت تمكيعدم

و نامزد:الف: 253س 3(يو بعـد از مراسـم عروسـ) ماه13(ي زوجه در زمان عقد

و بعد از عروسيخودش را در اخت) ماه  رسماً به خانه شـوهريار شوهر قرار داده است

و در مدت شيها رفته ـ عروسـ(ده ذكر و همبـستريبـا زوج همخـواب)يعقد  نمـوده

و تقب و مضاجعه ميشده و زوجه هر دو ارضاء و زوج  بنـايشدند ولـيل را انجام داده

و دخول را انجام ندادهيبه دالئل و زوجه بعد از مدت سه ماه به خانه پدرش رفتـه اند

و مهر  و مهراش را اجراهيبه دادگاه مراجعه نموده مـ گذاشته وي او عندالمطالبه باشـد

) 1086(كـه در مـادهي، در حال)1085(ن استفاده نموده مـادهياز قانون حق حبس تمك 

دريار خـود بـه وظـائفيه به اختي آمده است اگر زن قبل از اخذ مهريقانون مدن  كـه
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ق ديمقابل شوهر دارد نميام نموده ديـ استفاده نما)1085(تواند از حكم ماده قبليگر

ولي كه برايالك حق معذ ايآي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد، كه،ن حالتيا با

اين دارديحق حبس تمك) الف: ار شوهر قرار داده استيخودش را در اخت حقيا نكه

و ميحبس از  گردد؟ي ساقط

 با�ه جلت ��ائه:�
ـ شرط حق حبس داشتن آن است كه زن خـودش را در اخت ار مـرد ي

و بـه ار مرد گذاشـتيدر اخت خود را آنكه از اال بعدو،نگذاشته باشد 
.ن نداردي حبس تمكحقّدخول رضايت داد،

ايآ:ب ايا برفرض  بـا شـروع،ن باشـدي حـق حـبس تمكـين شرائط داراينكه هنوز با

مي حق حبس تمك،ه به صورت اقساطيگرفتن مهر  گردد؟ين ساقط

 با�ه جلت ��ائه:�
دايدر صورت بريشته باشد كه دادن مهر اجل  مهـر دادنا شوهر قادر

مي حق حبس تمك،دفعه نباشديك .گرددين ساقط
و خانواده:ج و زوج و آگاهيها زوجه اند كه زوج تـوان پرداخـت داشتهيشان اطالع

ا) 801(نيه سنگيمهر و به دليسكه را ندارد ل كه در نـزد اقـوام كـسر شـأن دختـرين

و زوج به دل هل اعتماد به زوجينشود تياستفاده نخواهـد كـرد رضـا چگاه سوءيه كه

آيم ايدهد، ا ندارد؟ين داردي در حق حبس تمكيرين موضوع تأثيا

 با�ه جلت ��ائه:�
ازيه سنگي از عدم توان پرداخت مهريقوع عقد با فرض آگاهو ن مانع

.ر حق حبس استيثبوت تأث
ه:د و زوجه و آگاهي زوج در)ني حق حبس تمكـ 1085( از قانون مادهيچكدام علم

و حت و بعد از عروسيزمان عقد ي كه بعـد از عروسـياند تا زمان نداشتهي بعد از عقد

و سوء استفاده نمـودهيي ماه زوجه از موضوع آگاه16مدت ايـآ،افته ن موضـوعيـا

ا ندارد؟ي در حق حبس زوجه دارديريتأث) زوج(يعدم آگاه
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 با�ه جلت ��ائه:�
. در حق حبس زوجه ندارديري زوج تأثي عدم آگاه،ريخ

○و مهرالمسم  در نكاح فاسديلزوم پرداخت نفقه

بيهرگاه پس از مدت: 254س ست سال مشخص شـود كـه عقـد نكـاح فاسـدي مثالً

:دييبوده، بفرما

ميآ:الف  را كه به زوجه داده است برگرداند؟ييها تواند نفقهيا زوج

 با�ه جلت ��ائه:�
و زن چون تمكينفقه در برابر تمك مـين زوجه است كـرده اسـتين

ن برگردانـدنيبنـابرا.ن به او داده شده استيا برابر تمكي نفقه مجاناً 
نينفقه جا .ستيز

اي متعدديهانيا زوجه بابت تمكيآ:ب كيـ بابـت هـر بـار،ن مدت داشـتهي كه در

ايا برايمهرالمثل استحقاق دارد  است؟يك مهرالمثل كافين مواردي همه

 با�ه جلت ��ائه:�
و آن هم مهر مسمي همهيبرا ههبشـبه چون در وطء، استيك مهر

م و مهر مسميبدون عقد، مهرالمثل ثابت عليعنييشود هيـ ما توافقا
. وطء با عقد باشددر صورتي است كه

 به اكراهياستحقاق مهرالمثل در زنا○

و اكراه واقع شـود بـا عنايهرگاه زنا: 255س ايـ به عنف سـتحقاق مهرالمثـلت بـه

و زن، چنانيبرا ـ كه ادعاي به تعداد كافيچه ـي شاهد  او را در دادگاه اثبات كنـد

ميآ،نداشته باشد د؟يتواند طرح دعوا نمايا نسبت به استحقاق مهرالمثل

 با�ه جلت ��ائه:�
زن، حـقّيفاي اسـتي بـرا،زنيدر صورت استحقاق مهرالمثـل بـرا

نميم .دياتواند طرح دعوا
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م○ ه بعد از عقد نكاحيزان مهريكاهش

م:الف: 256س  دارد؟يه بعد از عقد نكاح چه صورتيزان مهري كاهش

 با�ه جلت ��ائه:�
نميبعد از عقد مهر .شود كم كرديه را

اي رسـي بـراي چـه راه حلـين شـرعي در فرض عدم جواز، از نظر مواز:ب ن يـ دن بـه

م(هدف  وجود دارد؟)هيزان مهريكاهش

 �ه جلت ��ائهبا:�
م به سه  آنكـه دخـوليكـي:ابديه كاهشيزان مهريراه ممكن است
مي مهر،نشود صـ. شوديه نصف و دو مرتبـه غهيدوم آنكه فسخ كنند

م ا.هيزان مهريبخوانند البته با بخشش زن از نكه زوجه از مقداريسوم
.ه آن قدر كه مورد نظر است ببخشديمهر

غيمهر○ نيمعريه قرار دادن ملك

تهيا كه زوج دو دانگ از خانهي در صورت:الف: 257س مي كه بعداً ا دو يـ كنديه

معيغيا دانگ از خانه آير باين را مهر قرار دهد و متوسط از خانه حدديا يا متعارف

و رجـوع بـهيا مهرالمـسم يـ انـد را بدهد همچنان كه مشهور قـدما گفتـه  باطـل بـوده

م  شود؟يمهرالمثل

 ائه با�ه جلت��:�
شهيق ثان از فقها مانند محقّيجمع رواياتي كـه در مـسألهيد ثانيو

ح وجود دارد را  بياز اند قرار داده ضعف سند مورد رد ادعايهث سند
رايول  213و 212صـفحات،فقـه الـصادق33جلد در جواب آقايان

و سندِيو اعتماد بر آن روا داده آن لـيكن،مياهت كردي آنها را تقو ات
ويات به موارد خاصيروا د اختصاص دارد نمي به موارد تعدي توانيگر

ديو مقتضا؛نمود گر حكم به بطـالن مهـر مجهـولي قاعده در موارد
.و در مورد جهل، مهر المثل ثابت استبوده 
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 كه مهر را در عقد نكاح ذكر نكند بلكه در ضـمن عقـد خـارج الزمي در صورت:ب

آيگريد ا عقـد مـذكور فاقـد مهـر يـ مذكور در عقد را داردا احكام مهري ذكر كند

م وصيمحسوب آيشود؟ اگر آنيـت در ضمن عقد الزم قـرار داده شـود ا رجـوع از

ز است؟يجا

 با�ه جلت ��ائه:�
و،د در عقد نكاح باشديذكر مهر با ا در ضمني اگر در عقد خارج الزم

م،ت باشديوص .گرددي فاقد مهر محسوب

يش مهر المسميعدم امكان افزا○

ش دهنـد،ي را افـزاين بعـد از ازدواج، بـا توافـق، مهرالمـسميهرگاه زوجـ: 258س

:دييبفرما

ا:الف چييش به صورت شرط ابتداين افزاي چنانچه  ست؟ي واقع شده باشد؛ حكم

 با�ه جلت ��ائه:�
ني قابل افزايمهر المسم نمي هم افزاييبا شرط ابتدا.ستيش ابدييش

نييچون شرط ابتدا .ستيالزم الوفاء
چي چنانچه افزا:ب  ست؟يش مذكور در ضمن عقد الزم انجام شده باشد؛ حكم

 با�ه جلت ��ائه:�
نيافزا ستيـش مذكور در ضمن عقد الزم به صورت شرط الزم الوفاء

.چون شرط خالف سنت است
آ:ج اي در صورت صحت عمل مذكور مي جزء مهر،شين افزايا ا يـ شوديه محسوب

د  باشد؟يميگريتعهد

 با�ه جلت ��ائه:�
نيصحيول؛ه بوديح بود جزء مهرياگر صح .ستيح
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○يمجهول بودن بعض مهر المسم

دي هرگاه بعض مهرالمسم:الف: 259س و بعض آي معلوم، ا يـ گر آن مجهول باشد،

و زوجه استحقاق مهرالمثـليمجهول بودن بعض مهر، موجب بطالن مهرالمسم  شده

ما مقدار معلويدارد؟  شود؟يم از جمله مهرالمثل محسوب

 با�ه جلت ��ائه:�
د و بعض و مهـريبعض مهر معلوم گر مجهول چون مجموع مهر اسـت

. به مثل آن زن را داردي است زن استحقاق مهر عاد؛مجموعاً مجهول
ب:ب ا كمتـر از آن باشـد، يـ شتر از مهرالمثـل،يـ در صورت دوم هرگاه مقـدار معلـوم

ا  ستحقاق دارد؟زوجه چه مقدار

 با�ه جلت ��ائه:�
ن ن زوجـه اسـتحقاق مهرالمثـلي بنابرا،ستيچون مقدار معلوم، مهر

.دارد

ه قبل از دخوليابراء مهر○

ازيه ابراء نمايه زوجه، زوج را نسبت به مهرچ چنان: 260س و سپس زوجـه قبـل د

آيدخول بم دريرد،  افـت نـصفيا حكم طالق قبل از دخول را دارد كه زوج مستحق

ا) طبق نظر مشهور(مهر باشد اين معنيبه ازي كه در ن فرض الزم است نصف مهر را

 تركه زوجه به زوج بپردازند؟

 با�ه جلت ��ائه:�
م و در حال ابراءيدر صورت موت زوجه قبل از دخول مهر نصف شود

باي بنابرا،از تمام مهر ابراء شده بود  د از تركه زوجه نـصف بـه زوجين
.بپردازند

○هيت توافق بر سلب مطالبه مهرعدم صح

دريزوج: 261س توافـق)يطبـق تعهدنامـه محـضر(ي از دفاتر اسـناد رسـميكين

ديصيكنند چنانچه پس از اجرايم ازيگـريغه طالق، زوجه با  ازدواج مجـدد كنـد
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وي نمايه كه بر ذمه زوج قرار دارد خودداريمطالبه اقساط مهر و حق هرگونه ادعـا د

دياعتراض ا را و عنوانير و سـاقطين خصوص تحت هر اسم  كه باشد از خود سلب

:دييد؛ بفرمايبنما

ا دريبا توجه به و ه موكـول بـه تحقـق ازدواج مجـدد بـا يـ افت مهرين كه عدم مطالبه

چنيآ، شدهيگريد و چه آثاريصحين توافقيا  بر آن مترتب است؟يح است

 با�ه جلت ��ائه:�
 بلكـه مـستقل،ست تا نافذ باشـدينشرط مذكور شرط در ضمن عقد

صح،ني بنابرا؛است ني آن توافق .ستيح

دريعدم تمك○ هيافت مهرين در برابر عدم

: بفرماييد؛بعد از عقد نكاح در صورت اعسار زوج از پرداخت مهريه: 262س

مي:الف  تواند به خاطر عدم دريافت مهريه تمكين ننمايد؟ آيا زن

 با�ه جلت ��ائه:�
ح و در نظر ما  زوجـه،ل بودن مهر معج تى در صورت موسر بودن زوج

ولى چون عـدم.به خاطر عدم دريافت مهريه تمكين ننمايد تواند نمى
ر شـكى اما در صورت اعسا.لزوم تمكين اجماعى است حرفى نداريم 

.نيست در لزوم تمكين كما هو المشهور بين الفقهاء
را اسـت، يـا سـاير اسـتمتاعات در صورت جواز، آيا تمكين فقط منحصر به بضع:ب

 شود؟ هم شامل مى

 با�ه جلت ��ائه:�
تمكين منحصر بـه بـضع نيـست، جـواز يـا عـدم جـواز آن شـامل

.شودمي استمتاعات ديگر هم
مى:ج  كند؟ آيا در اين موارد نشوز صدق

 با�ه جلت ��ائه:�
مى،در صورت عدم جواز تمكين ،در صورت جـوازو؛كند نشوز صدق

.كند نمىصدق
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و طالق در فروعات مختلفياحكام مهر○ ه

پيدر وقت معلوم كردن مهر: 263س  1367شنهاد خـانواده دامـاد تعـداديه ازدواج،

ايعدد ربع بهار آزاد مي بوده، در و داماد ايگوين رابطه پدر عروس به پدر نيـد كه

نمي، نظر مادر عروس را تأميتعداد ربع بهار آزاد ا. كندين  ربـع بهـارن تعـداد يـ شما

نيآزاد كنيم سكه تبدي را به گيد، تا نظر مادر عروس تأميل و ازدواج سـر دريـن رد،

ميق) پدر عروس(عوض من  دهم، شـما هـم كـهيمت آن مقدار اضافه را نقداً به شما

نميبرا خر) دامـاد( فرزندتي، برايخواهي خودت ا.يكنـيمـيداريـ خانـه ن يـ بـر

و سند آن در محضر با همان مقدار اضافه كه پدر عـروس اساس عقد ازدواج خوانده

.شوديميقرار كرده بود ثبت رسم

پ و كند تا سرانجاميميريگيبعد از عقد پدر داماد چند بار موضوع خانه را مطرح

پي سهيك واحد آپارتمان و پول دا شده كه سه دانگ آن را به نام عروس كرده

د مكهيگر را پدر عروس مطابق قراريدانگ دهديبا پدر داماد كرده بود به داماد

بيكه به فروشنده پرداخت نما و ااد ن آپارتمان به صورت سه دانگ به ناميالخره

و سه دانگ به نام داماد در محضر ثبت رسم .شوديميعروس

چي مهريدر وقت طالق حكم شرع: الف آيه ايا آن تعداد ربع سكه استيست؟

م سكه؟ين

 ائه با�ه جلت��:�
نيمهر نيص اجراي،م سكه است چون ظاهر حاليه م سكه بودهيغه به

.است
چورخـيسه دانگ آپارتمان كه به نام داماد سند رسم:ب آ يـ ده اسـت ا هبـه يـ ست؟

غيمعوضه است ويا هبه پيديا عنوان فقهير معوضه ميگر  كند؟يدا

 با�ه جلت ��ائه:�
 دامـاد، بنـابراين شده استل به خانهي تبديپول اگر هم هبه باشد ول

.سه دانگ خانه را دارد
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اياگر نظر خانواده داماد در رابطه با پرداخت مهر:ج ن باشد كه عنـد الـتمكن اگـريه

اياما در وقت تنظ.ديزوجه مطالبه كرد زوج پرداخت نما ن مطلـب بـهيم سند ازدواج

باي كداميصورت عندالمطالبه ثبت شده است از نظر شرع . كردد عمليك را

 با�ه جلت ��ائه:�
ميزان آن است كه در وقتيم .شودتنظيم سند اظهار

 قابل مطالبه بودن نفقة گذشتة زن○
ايـ خـود را پرداخـت ننمايهرگاه زوج، نفقه زوجه دائم: 264س و زوجـه در نيـد

آيا توسط انفاق شخص ثالث امرار معاش نمايمدت از مال خود ا نفقه زوجه قابليد،
و ممطالبه بوده د؟يتواند نسبت به استحقاق نفقه مزبور طرح دعوا نماي زن

 با�ه جلت ��ائه:�
ن دة نفق،ستياگر زوجه ناشزه و با وجوب نفقه؛ن است بر زوجي زوجه

م و زن توانديدر صورت پرداخت ننمودن زوج، زوجه حق مطالبه دارد
.دي نمايطرح دعو

و شرط فعل در مهريصحت شرط نت○ هيجه
ه پـنج سـكه يـ ند كه مهرين عقد، توافق نماي در ضمن عقد نكاح طرف هرگاه: 265س

و كهيا عقد خارج الزم بر عهدة زوج شرط نمايباشد ولكن زوجه ضمن عقد نكاح :د
دل: اوالً ويل او را طالق دهد مهرياگر زوج بدون به صورت(صد سكه باشديسيه

ايو)جهيشرط نت سيا )ه صورت شرط فعلب(صد سكه به زوجه بپردازدينكه زوج
سياگر زوج قبل از زوجه فوت نمود مهر:اًيثان ويه زوجه تا سقف ايصد سكه باشد

وي به عنوان مهريافت تعداد سكه ذكر شده از اموال متوفيزوجه مستحق در بهيه ا
و نت(باشد) ماترك(از اموال زوج ... عنوان هبه ا زوج تعهديو)جهيبه صورت شرط

سد كه اگرينمايم ا به عنوان هبهيهيصد سكه به عنوان مهريقبل از زوجه فوت نمود
؛ حال با توجه به موارد)شرط فعل(به زوجه بپردازند) ماترك(از اموالش ...و

:دييمطروحه بفرما
نت(ا شروط ذكر شدهيآ:الف ـ شرط فعليشرط خيباشندميحيصح) جه ر؟يا
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 با�ه جلت ��ائه:�
و شرط فعليشرط نت و هم بـه عنـوان هبـهي هم به عنوان مهر،جه ه

.ح استيصح
آ:ب بايا در صورت طالقيدر فرض بطالن شرط ا فوت زوج قبل از زوجه خصوصاً

ا سيتوجه به ـ كه در مهرالمسمين نكته كه فاصله پنج تا ـ بـسيصد سكه اري ذكر شده
م آيفاحش ايا همان پنج سكه خواهد بوديباشد  بـدون مهـرن كه بر فرض دخول،يا

و مهرالمثل با تعيمحسوب شده ن شود؟ييد

 با�ه جلت ��ائه:�
ميدر صورت بطالن، مهر .باشديه پنج سكه

بيآ:ج تعي مازاد به عنوان مهريها كه سكهين صورتيا بـيـن گردييه و ين مـورديده
م ديهـا را تحـت عنـاو شود سـكّهيكه زوج متعهد قبين و يـ گـر از بـه زوجـه ...ل هبـه

و بپرد دريازد يباشـد از نظـر فقهـ) مـاترك(افت آن از امـوال زوجيا زوجه مستحق
خي وجود دارديتفاوت ر؟يا

 با�ه جلت ��ائه:�
صحيدر صورت شرط نت ن؛ح استيجه هر دو ز در صورت شرط فعليو

صحي به عنوان مهر و به عنوان هبه .ح استيه

 وجوب پرداخت نفقة اوالد○
:ت نفقه اوالد توسط پدر بفرماييدبا توجه به وجوب پرداخ: 266س

ح:الف و كم بين آيا در اين و(كبيـر تفـاوتى هـست؟ فرزنـد صـغير  اعـم از مـتمكن
)غير متمكن

 با�ه جلت ��ائه:�
غنـى بـودنو فقر منفـق عليـه(در صورت وجود شرط وجوب انفاق

غيـرونولى بين متمكّ.كبير تفاوتى نيستو بين فرزند صغير)منفق
.تفاوت استنمتمكّ

 آيا مـراد از تمكـن، قـدرت فعلـى اسـت يـا توانـايى بـالقوه تحـصيل مـال را نيـز:ب

 شود؟ شامل مي
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 با�ه جلت ��ائه:�
ومراد از متمكّ ى بالقوه به واسطه اكتـسابيتوانان اعم از قدرت فعلى

شال .او استنأيق
 وجـوب در صورت تخلف فرزند واجـب النفقـه از دسـتورات شـرعى پـدر، آيـا:ج

و مثالً(شود؟ پرداخت نفقه وى ساقط مى از نوجوان فقيرى كه پـدر را اذيـت نمـوده

مىاش ورود وى به خانه شخصى )كند، واجب النفقه است؟ جلوگيرى

 با�ه جلت ��ائه:�
و بـه دليـل. غير او تفاوتى نيـست در اين حكم بين فرزند مطيع پدر

.اطالق ادله

 برداشتن نفقه از مال شوهر○

 اى كه در صورت تضييع حـق شـوهر، حـق بيـرون رفـتن از منـزل زن متعه: 267س

حال اگر مردى در ضـمن عقـد متعـه بـا. با حق نفقه نداشتن او منافات دارد را ندارد،

و شرط،زن زن خارج نشدن از منزل كنـد  از پرداخـت نفقـه نيـز امتنـاع نمايـد، اگـر

 مال شوهر بردارد ضامن است؟ به قدر نفقه از

 �ه جلت ��ائهبا:�
و مي اگر شرط كنند كه نفقه بدهد توانـد از مـال به شرط عمل نكند،

و  از،ولى اگر شرط نكنند.ضامن نيست شوهر بردارد  حـق برداشـتن
. ضامن است،اگر برداردو نداردرا مال شوهر

هزيعدم امكان الزام والد○ ازيلينه تحـصين به پرداخت ي سـالگ18 پـس
 طبق قانون

هزي، ذكري قانون مدن1204 در مادة: 268س  فرزندانيلي تحصيهانهي از پرداخت

ل و امكانات تحصين وساي قانون تأم4كن مادهيتحت عنوان نفقه نشده؛ وا اطفيليل ل

ا و نوجوانـان بـري قانون حما7و4و مواد 1353 مصوبيرانيجوانان ت از كودكـان

پايلي تحصيهانهيلزوم پرداخت هز و تـا سـن ان دوري فرزندان تا  سـال18ة متوسـطه



163+ مباحث حقوقي: فصل اول

:ديي است بفرمايد شده است؛ مستدعي، تأكيتمام شمس

و استقالل مالي مبني اجتماعيط كنونيت به شرايبا عنا  اوالدي بر عدم امكان اشتغال

آيالت عالين لزوم ادامة تحصي سال؛ همچن18پس از سن ميه فرزندان، توانيا

هزيوالد كبيليصتحيهانهين را ملزم به پرداخت و پسر تحتي دانشگاه اوالد ر دختر

 عنوان نفقه نمود؟

 با�ه جلت ��ائه:�
نميبا قوان دين موجوده و نـه بـه عنـوان گـريتوان نه به عنوان نفقه

.نمودوالدين را ملزم 

وطاسقاط حق حبس معلّ○ يق به

را: 269س آيــا در ادلــه، مــوردى را ســراغ داريــد كــه اســقاط حــق حــبس زوجــه

ــى  ــه وطـ ــق بـ ج معلـ ــواهر در ــاحب جـ ــد؟ صـ ــوده باشـ ــطر43ص31نمـ 10 سـ

حاضرشــدن زن بــه تمكــين در واقــع اســقاط حــق": فرماينــد جــواهرالكالم مــى

ــقوط  ــه س و در ادل ــت ــبس اس ــ،ح ــق معلّ ــت ح ــشده اس ــى ن ــه وط ــر".ق ب و از نظ

و مقـرون استداللى نيـز ادعـاى صـاحب جـواهر بـا ادلـه بـاب معاوضـه، تطبيـق دارد

ا   حـقّ زوجـه بـه عـدم تـسليم، قبـل از اخـذ مهرحـالّ صـل به صحت است، چـرا كـه

و دخــول بمــا هــو دخــول، بــه جهــت تقابــضى اســت كــه مقتــضاى معاوضــه اســت

.ظاهراً خصوصيتى ندارد

 با�ه جلت ��ائه:�
عدم تمكين حق ثابت زوجه است مادامى كه زوج به وظـائفش عمـل

و كند، مثالً نمى دين حـال مهر را نمى دهد در حالى كه مؤجل نيست
است، كما اينكه وجوب نفقه زن حقى است ثابت براى زن ولى اگر زن 

و عدم تمكين در موارد ثبوت حـق تمكـين  زن،تمكين نكرد  نـشوز
و و مـسأله فروعـى بر است زن ناشزه وجوب انفاق زوج ساقط اسـت

.دارد كه در اين مختصر نگنجد
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زنيه با وجود تمكن ماليلزوم پرداخت مهر○

و پس از ازدواج متوجه شـدم اينجانب: 270س  حدود پنج سال پيش ازدواج كردم

و دچار بيمارى روانى شديد بوده، به نحوى كـه در طـول كه همسرم باكره نمى باشد

و  و روان شـده دوران زندگى مشترك مجبور به بـسترى وى در بيمارسـتان اعـصاب

ل از طالقـش سـا حتى او اقدام به خودزنى هم نموده، پس از طالق وى كه اكنون دو 

كه مى گذرد، مى :خواهم بدانم

 عقد دخترى كه اين مشكالت را داشته از نظر شرع چه حكمى دارد؟:الف

 با�ه جلت ��ائه:�
و،شود به نسبت باكره نبودن از مهريه كم مى  به نسبت بين مهر باكره

و اگر قبلو اما نسبت به جنون شما حق فسخ عقد را داشته. ثيبه ايد،
مىا .كرديد مهريه هم الزم نبود بدهيدز دخول فسخ

مى،د زوجه در صورت ازدواج مجد:ب  گيرد؟ آيا همچنان اقساط مهريه به او تعلق

 با�ه جلت ��ائه:�
بدهيـد در عقـد دوم است آنچه مهريه قرار،ددر صورت ازدواج مجد

.همان ميزان است
بو:ج و در خارج از ايران زندگى مى آيا حال كه او از نظر مالى تأمين هم ده  كند باز

 گيرد؟ به او اقساط مهريه تعلق مى

 با�ه جلت ��ائه:�
و عدم آن نداردق اقساط مهريه ربطى به تمكّتعلّ .ن مالى

بـا وجـود فـراهم(عدم امكان درخواست مطالبه وجه نقد به عنوان نفقـه○
)ق انفاقيبودن تمام مصاد

ز: 271س و البته حـق تعيـين مـسكن هـم بـا زن مرد مسكنى را براى ن فراهم كرده

و و البسه و ساير مصاديق انفاق را از قبيل غذا نبوده، اثاث البيت هم در خانه مهياست
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آن هزينه و درمانى را هم حاضر است فراهم نمايد، ولـى زن از دريافـت هاى دارويى

و خواهان دريافت وجه نقدى اسـت  در،حقـى دارد آيـا شـرعاً زن چنـين. خوددارى

مىآ؟حالى كه مصاديق نفقه مثلى است  تواند قيمت آنها را مطالبه نمايد؟ يا زن

 با�ه جلت ��ائه:�
. چنين حقى نداردزن ابداً

ه با شك در دخوليلزوم پرداخت نصف مهر○
و عروسى نكرديم، ولى اكنون در حـال جـدا: 272س بنده با يك خانم عقد بوديم

و اين خانم با  بنده فقط چند بار از پشت با ايشان رابطه داشـتم. كره است شدن هستيم
ـ ايـشان هـم تاييـد  ـ شايد تا ختنه گاه بوده يـا كمتـر كه آن هم شك در دخول دارم

را؟اگر ايشان هم شك در دخول داشته باشد حكم مهريه چيست. كنند مى  بايد كـل
و حت ى نفقه هم از مـن بدهم يا نصف؟ اين خانم نصف مهريه را از من شكايت كرده

 حكم من چيست؟؛گيرد مى

 با�ه جلت ��ائه:�
، نفقـه در مورد. چون شك در دخول داريد نصف مهريه را بايد بدهيد

و يا در محلى كـه شـما مـى توانـستيد اگر او نيامده است منزل شما
و اگر از ناحيه او مانعى بر  ارتباط جنسى برقرار كنيد، حق نفقه ندارد،

.ى نبوده است شما نفقه را هم ضامنيدارتباط جنس

ا نشوز مانع نفقهياستن شرط نفقهيتمك○
آيا تمكين شرط نفقه است يا نشوز مانع نفقه است؟ با اين توضيح كه اگـر: 273س

 قائل به اين باشيم كه تمكين شرط نفقـه اسـت زن بايـد بـراى دريافـت نفقـه تمكـين 
 وز مانع است زن براى دريافت نفقـه خود را اثبات نمايد ولى اگر معتقد باشيم كه نش

و عـدم و اگر مرد مدعى نـشوز باشـد بايـد خـود نـشوز  نيازى به اثبات تمكين ندارد
و البته در اين شق هم به اين مـشكل برمـى خـوريم كـه امـر تمكين زن را ثابت نمايد

و نافى را نفى كافى است  و مستدال؛عدمى قابل اثبات نبوده  مستدعى است راهنمايى
.ائه طريق فرماييدار
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 با�ه جلت ��ائه:�
آن1 و ـ به نظر ما تمكين معتبر تمكينى است كه عدم آن نشوز است

.تمكين در وجوب نفقه معتبر است
و نشوز، آن چيزى كه مـشهور2 ـ در مورد تنازع زوجين بين تمكين

التمكين، قول زوج مقدم اسـت طية بشرعلى القول«بين فقهاست كه

 بـه نظـر مـا تمـام»النشوز، قول زن مقدم است نعيـة بماقولالو على 
در مـسأله تفـصيل.م اسـت بنا بر هر دو مسلك قول زن مقد؛نيست

ج فقه . آمده است442ص33الصادق

درن مجـديعدم امكان موكول نمودن تمك○ ـ افـت كامـل مهريد بـه بـا(ه ي
)ين قبليوجود تمك

و با اقرار زوجه ثابـت: 274س  شـود كـه نزديكـى واقـع شـده اگر با خلوت محققه
ــف: اســت ــه مــى: ال ــا زوج را آي ــدد ــين مج ــد تمك ــل توان ــت كام ــه درياف  موكــول ب

 مهريه بنمايد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و دخول شده است نمى تواند تمكين را موكـول اگر تمكين كرده است

.به دريافت كامل مهريه بنمايد
 است؟آيا عدم تمكين در اين شرايط باعث نشوز زوجه:ب

 با�ه جلت ��ائه:�
بلى عدم تمكين در موارد لزوم تمكين موجب نشوز او است به شرطى

.كه مانع شرعى يا عرفى از تمكين نداشته باشد
مى:ج اخـت مـابقى توانـد پرد آيا در صورت عدم تمكين مجدد از جانب زوجه، مرد

س مهريه تا تمكـين مهريه را موكول به تمكين مجدد نمايد، يا به اصطالح از حق حب 
 مجدد استفاده نمايد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و زوج هم قادر بر اداء آن باشـد، نمـى توانـد اگر مهريه مؤجل نباشد

.موكول به تمكين بنمايد
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و به تكليف دادگاه ملزم به پرداخت مهريه به صـورت قـسطى:د اگر زوج معسر بود
با شد، با توجه به اين كه امروزه مهريه  و پرداخـت قـسطى آن هـم سـال ها هـاال است

فر طول مى  و عـدم مواقعـه، زن كشد تا تمام شود، آيا با اين وجود با ض باكره بـودن
 حق دارد تا پايان قسط آخر تمكين نكند؟

 با�ه جلت ��ائه:�
مىيزوج اگر در وقت اجرا پـردازم صيغه گفته مهريه را عندالمطالبه

عندالقـدرة واالسـتطاعة ولى اگر گفتـه زوجه مى تواند تمكين نكند، 
.پردازم، زن حق عدم تمكين ندارد مهر را مى

 حق حبس در صورت اعسار زوج○
و استفاده زوجه از حق حبس: 275س ؛در صورت اعسار زوج

 آيــا عــدم تمكــين فقــط منحــصر بــه بــضع اســت يــا ســاير اســتمتاعات را هــم:الــف
 شود؟ شامل مى

 با�ه جلت ��ائه:�
و تمكـين نكـردن؛ زوجه حق حبس زوج را نـدارد،ساردر صورت اع

.حتى در بضع جائز نيست
كه زوجه در شـرايط ضـمن عقـد، شـرطى در مـورد انتخـاب مـسكن در صورتى:ب

بق شئونات زوجه از سوى نكرده باشد آيا مجاز است كه از سكونت در منزلى كه مطا
 زوج مهيا شده است، امتناع نمايد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
باشد جائز امتناع زوجه از سكونت در منزلى كه مطابق شؤونات او مى

و بر آن نشوز صدق مى .كند نيست
 در صورت امتناع زوجه از استمتاعات مجاز يا عدم تمكين در سـكونت در منـزل:ج

مى مهيا شده آيا نشوز صدق مى و آيا زوجه تواند عليرغم آمادگى زوج بـه تهيـه كند

و مطالبه نفقه نقدىموارد متعارف  بنمايد؟ نفقه از استفاده خوددارى

 با�ه جلت ��ائه:�
.حق مطالبه نفقه نقدى را ندارد
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و معسرمى:د گويند از حيث ارتباط حق حبس با پرداخت مهر فرقى ميان زوج موسر
كه امكان مطالبه مهر از زوج معسر وجود ندارد،و عمالًنيست، در حالى كه عقالً  چرا

شى فاقد شىء نمى  اين تعارض چگونه قابل حل خواهد بود؟؛ باشدتواند معطى

 با�ه جلت ��ائه:�
و معـسر حق حبس هم اگر ثابت باشد نسبت به موسر است نه معسر،

ـ  حـاكم او را بـه كـار كـردن،ل باشـد در صورت امكان اگر مهر معج 
.نمايدمىالزام

)ةعه عنداالستطايدر مهر( مهرت به كلّه در زمان استطاعت نسبيمطالبه مهر○

توانـد آن را مطالبـه نمايـد؟ آيـا زن چه زمانى مى االستطاعة در مهريه عند: 276س

و آيا استطاعت نسبت به كل مهر شرط زمانى كه مرد قادر به پرداخت كل مهر است؟
 است يا نسبت به جزء جزء آن؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و آنچه متعارف اس  مهـرت استطاعت نسبت به كـلّ ظاهر اين عبارت

.است

معيق نمودن پرداخت مهرلّمع○ و مشخصيه ن
مى: 277س را آيا و فقـط پرداخـت آن و مـشخص نمـوده توان مهر را كامال معـين

.معلق نمود يا نه؟ منظور تعليق آن است

 با�ه جلت ��ائه:�
در؛بلى مانعى ندارد  چون تعليق در انشاء محل حرف است اما تعليـق

.دين محذورى ندارداداء

لل شدن مهر مؤج بر معجيت زوج مبنيحق حبس در صورت رضا○
و: 278س و قبل از نزديكى، شوهر رضايت خود را مبنـى بـر حـالّ اگر پس از عقد

معجل شدن مهر موجل اعالم دارد آيـا زوجـه در چنـين حـالتى حـق حـبس خواهـد 
 داشت يا خير؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
.تمكين هم نداردعدم خير حق حبس ندارد، حق

 رجوع از بذل مهر قبل از طالق○
 خود را كه در ذمه زوج است در طالق خلعـى ببخـشد لكـن اگر زنى مهر: 279س

آن زن قبل از طالق از بذل مهـر رجـوع كنـد، آيـا آن حـق دوبـاره در ذمـه زوج بـر
اآل مى ن موجود نيست؟گردد؟ با فرض آن كه چيزى

 با�ه جلت ��ائه:�
ـ چون بخشش ما فى الذمه در طالق خلـع بلى همان حق  برمى گردد

ه مشغول اسـت يـا ذم،مشروط به عدم رجوع است، در صورت رجوع
.شود، واهللا العالم مشغول مى

 نشوز، فسخ نكاح،ـ طالق19

 رجوعپس از طالقدر ماندن وكالتيباق○
يـا هرگاه زوجه با استفاده از وكالت، خود را به طالق رجعى مطلقـه كنـد: 280س

زوج، زوجه را به طالق رجعى طالق دهد، آيا در صورت رجوع وكالت طالق براى 
 زن باقى است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
.ظاهراً باقى است

 زوجه در صورت نشوزيعدم اعتبار وكالت طالق برا○

ــه: 281س ــد پذيرفت ــمن عق ــروط ض ــده در ش ــدد بن ــورت ازدواج مج ــه در ص  ام ك

ــ ــرف بن ــشان از ط ــه، اي ــازه زوج ــدون اج ــىب ــل م ــه ده وكي ــه ب ــا مراجع ــه ب ــد ك باش

 بــدون هــيچ عــذر شــرعى از تمكــين اينــك همــسرم. دادگــاه خــود را مطلقــه ســازد

و خوددارى مى و حكـم نـشوز ايـشان نيـز از طريـق دادگـاه صـادر شـده اسـت كنـد

و در حــال پرداخــت مــابقى بنــده نيــز بــيش از نيمــى از مهريــه ايــشان را پرداختــه  ام
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 بـه اينكـه منطقـاً شـرط فـوق بـا فـرض تمكـين زوجـه پذيرفتـه با توجـه؛باشم آن مى

ــ ــن ف ــد اي ــر چن ــت ه ــده اس ــين ش ــشان تمك ــك اي و اين ــت ــشده اس ــصريح ن رض ت

مى نمى  باشد؟ كند آيا شرط فوق كماكان معتبر

 با�ه جلت ��ائه:�
.باشدخير معتبر نمي

○ه زن پس از طالقعد

 عده زن بعد از طالق چه مدت است؟: 282س

 ��ائه با�ه جلت:�
بعد از آنكه در پاكى طالق داده شود زن بايد صبر كنـد كـه دو دفعـه

و پاك شود  ه او تمـام عـد، همين كه حيض سوم را ديد،حيض ببيند
و زنى كه حيضى نمى مى زن شود هايى باشد كه حيض بيند اگر در سن
م،بينند مى .ه نگه دارداه عد بعد از طالق بايد سه

ب○ ي مقاربتيرمايحق فسخ در

مى سوزاك از بيمارى: 283س آيا در اين گونه. شود هاى مسرى مقاربتى محسوب

 موارد حق فسخ وجود دارد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
. به واسطه شرط ضمن عقد نكاح،به نظر ما خيار فسخ ثابت است

ا○ دريعدم  نسبت به فرزندي مسرهايبيماريجاد حق فسخ

و بيمارى: 284س شـود بـه فرزنـدى كـه از آنـان متولـد مـى هايى كه نسبت عيوب

و يـا  و موجب ناقص الخلقه شدن يـا ابـتالى فرزنـد بـه امـراض العـالج مسرى است

و والـدين او مـى العالجى مى صعب  و حـرج فرزنـد و يـا شود كه موجب عـسر شـود

شـود، آيـا تولد مـى موجب مرگ فرزند در رحم يا پس از مدت زمانى اندك بعد از 

 دى حق فسخ وجود دارد؟در چنين موار
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 با�ه جلت ��ائه:�
.خير، ثابت نيست

ع○ وبياطالق حق فسخ نكاح به واسطه
ن: 285س كاح به واسطه عيوب، اختصاص به اطالع آن قبل از دخـول آيا حق فسخ

و آيا از ايـن جهـت تفـاوتى بـين انـواع  است يا پس از آن نيز حق فسخ وجود دارد؟
 عيوب وجود دارد؟

 ��ائه با�ه جلت:�
و در همه آن موارد خيار به حسب اطالق ادله فرقى بين عيوب نيست

.فسخ ثابت است

خ○ بيعدم  موجب فسخيماريار فسخ قبل از تحقق
مى: 286س توان بيمارى جذام را چنـد بر اساس اظهارات پزشكان، در حال حاضر

.، از طريـق آزمـايش خـون تـشخيص داد سال قبل از آن كه عالئم آن آشـكار شـود 
و عالئـم قطعـى آن بـه وسـيلهپ رسش اين است كه اگر هنگام عقـد، وجـود بيمـارى

 آزمايش خون مشخص شود، آيا حق فسخ وجود دارد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
هر عنوانى كه در موضوع حكمى گرفته شود، فعليت حكم منـوط بـه

و برص. فعليت آن عنوان است   فعليـت،بنابراين، قبل از تحقق جذام
غ آن؛ير ممكن استخيار فسخ .به دليل عدم فعليت موضوع

ا○ و  جاد حق فسخياطالق افضا
همان گونه كه مستحضريد افضا به نظر مشهور فقهـا، يكـى شـدن مجـراى: 287س

و غــائط) ادرار(بــول  و جمعــى از فقهــا يكــى شــدن مجــراى حــيض و حــيض اســت
و برخى نيز بر آن افزودهرا) مدفوع(  محـسوب يكى شدن هـر سـه مجـرا را افـضا اند

و يكـى شـدن، مربـوط بـه. اند داشته و از بين رفـتن پزشكان نيز معتقدند چون پارگى
مى پرده و جدارهاى داخلى دستگاه . باشد، يكى شدن هر سه مجرا نيز ممكن اسـت ها

 با عنايت به توضيحات فوق، آيا در تمامى انواع افضا، حق فسخ وجود دارد؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
ث مقتضاى اطالق و انـصراف؛بوت حكم است در تمام موارد افـضا ادله

مانند يكى شدن هر سه مجرا كه اگر ممكن باشد، فـرد نـادرى فردى
گوينـد يكـى ولكن اهل فن مـى؛شود است، موجب تقييد اطالق نمى 

 زيرا، راه حيض وسط راه بول؛شدن هر سه مجرا با وطى ممكن نيست 
آنو راه غائط و بين ق است وى عريضى است كـه بـه واسـطه ها پرده

به هر حال، افضا به ما له مـن المـصاديق موجـب. شود وطى پاره نمى 
.ثبوت خيار است

ع○  وب موجب حق فسخيامكان درمان
در صورتى كه يكى از عيوب موجب حق فسخ وجـود داشـته باشـد ولـى: 288س

و دخول به طور كامل درمان  و قبل از مقاربت و يا بعد از عقد شـود، آيـا قبل از عقد
 حق فسخ وجود دارد؟ اگر به شكل ناقص درمان شود، چطور؟

 با�ه جلت ��ائه:�
ب ميه اگر و اگر طور كامل در اختيار قرار گرفته حق فسخ ساقط شود

و قابل درمان است خيار فسخ نداردهب .طور ناقص در اختيار گذاشته

زنيطالق حاكم از ناح○ و حرج ه عسر
ن: 289س و حرج زن مى طالقى كه حاكم از  آيا از مـصاديق طـالق دهد، احيه عسر

 بائن است يا رجعى؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و حرج صحيح نمى  ولى بر فرض؛دانم من طالق حاكم را از ناحيه عسر

.صحت، طالق بائن است

 وكالت طالق بالعزل ضمن عقد خارج الزم○

 اعطا گرديد، وكالت طالقى بالعزل به زوجه،چند ماه پس از عقد ازدواج: 290س
و بدون اينكه در عقـد نامـه بدون اينكه در عقد نامه براى دادن آن تعهدى شده باشد
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 در وكالت نامه به كلمه عقد خارج الزم اشاره شده امـا چـون.به آن اشاره شده باشد
عقد خارج الزمى نوشته نشده تـا در ضـمن آن وكالـت بالعـزل تحقـق يابـد قاضـى

كه محترم عنوان مى  عقـد نكـاح اسـت، آيـا منظـور از عقـد خـارج الزم همـان دارد
ام از ايــن وكالــت بــا عنــوان صــحيح اســت؟ اينجانــب بــه علــت سوءاســتفاده زوجــه 

و ايشان دوشـيزه نامتعارف هنوز نتوانسته خواستهاى انـد ام زندگى مشترك شروع كنم
 ايشان را عزل نماييم؟وكالت توانم آيا مى

 با�ه جلت ��ائه:�
ن ايـ،ايـد آنچه شـما نوشـته بر اساس دانم چيست،ى نمى حرف قاض

 چون در ضمن عقد الزمـى نبـوده اسـت؛وكالت شما قابل عزل است
.توانيد او را از وكالت عزل كنيد مى

غيعدم امكان رجوع به بذل از ناح○ ر مدخول بهاية
و زوج ضـمن قبـول بـذل،هي با بذل مهريا زوجه: 291س اش خواستار طالق شـده

و  بـن اظهـار داشـتهي نمود، از آنجا كه زوجـياقدام به طالق ايانـد يشان مجـامعتيـن
ا و تأيصورت نگرفته ده اسـت، طـالق صـورتيز رسـيـني قـانونيد پزشكيين امر به

غ  و و بـايگرفته به جهت خلع و بـدون عـده اعـالم شـده ر مدخوله بودن زوجه، بائن
صيطعق ي شـده اسـت، زوجـه پـس از دو مـاه از اجـرايغه طالق جاري شدن حكم،

تيـ ماهـه حاملـه اسـت، بـا عنا6غه طالق، ضمن مراجعه، اعالم داشته اسـت كـهيص
ا ني به :دييز، باردار شده باشد بفرماين كه ممكن است زوجه در اثر مالعبه

ايآ:الف طيا با فرض و نكه در اثر مالعبه باردار شده است، الق همچنـان بـائن اسـت
و  ميزوجه حق رجوع به بذل را ندارد؟ و عدهيا توان گفت چون زوجه باردار است

يحامل به وضع حمل است، زوجه تا زمان وضع حمل، حق رجـوع دارد ولـو دخـول 
 صورت نگرفته باشد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
غيدليمقتض و زن حامله عيل، بائن بودن طالق است هدر مدخول بها

ب و و جواز رجوع به بـذل تـالزم اسـت، بنـابران عديندارد غيه ريـن
.تواند رجوع به بذل كنديمدخول بها نم
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غيـا در عدة زن حامل، مالك دخول استيآ:ب نيـا حمـل ولـو مـن زيـر دخـول را

م  شود؟يشامل

 با�ه جلت ��ائه:�
و در روا غيمالك دخول است و همر مدخول بها در حكميات حامل  با

.اند ذكر شده

 عدم امكان اجبار زوج به طالق○
يد زوجـه از زوج، امكـان ادامـه زنـدگي چنانچه به واسطه تنفّـر شـد:الف: 292س

غيمشترك برا و به تعبي زوجه دير قابل تحمل شود و حرج گـرددير گر موجب عسر
ويو  آيا احتمال به گناه افتادن مـي وجود داشته باشد، را توانـد زوجيا حـاكم شـرع

و و در صورت عدم امكان اجبار، خود حاكم  را طالق دهد؟يمجبور به طالق كند

 با�ه جلت ��ائه:�
 توانـد زوج را مجبـوريدر خصوص نفقه ندادن زوج، حاكم شـرع مـ

و اگر اجبار ممكن نبود م،به طالق كند تواند طـالقي خود حاكم شرع
غ دهد؛  و بر جواز اجباريليدل،ر نفقه ندادنيو در ا طالق دادني حاكم
نف؛مياو ندار و حـرج نـافي قاعده  توانـدينمـو حكـم اسـتي عسر

.ثابت باشد
 محقـق خواهـد شـد؟ زوج را مجبـوري در صورت امكان طالق، چـه نـوع طالقـ:ب

م ديكندي به طالق خلع و طالقـيا نـوع مـيگـر؟  دهـد چـه نـوعي كـه خـود حـاكم
 است؟يطالق

 با�ه جلت ��ائه:�
دلآنچه ميل فهمي از .شود فقط طالق دادن است نه خصوص خلعيده

و حـرج بـراي در صورت:ج و بـه عبـارتي كه انجام طالق مستلزم عـسر  زوج باشـد
بايگر حرج زوجيد وظيكدين چيگر تعارض كند،  ست؟يفه

 با�ه جلت ��ائه:�
ا بون مورد عسريدر .اثر استيحرج زوج
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 وكالت مطلق زوجه در طالق○

وكاگ: 293س د، چنانچـه زوجـه بـا تحقـقيـل در طـالق نماير زوج، زوجة خود را

و سپس زوج در زمان عده رجوع نمايشرا آيط، خود را مطلّقه سازد ا زوجـه بـاز يـ د،

 هم وكالت در طالق دارد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
،ن اسـتيچنانچه وكالت در طالق، مطلق باشد كه به حسب ظاهر چن

دريبل . طالق دارد زوجه باز هم وكالت

دليمفارقت جسمان○ ويل عدم تمكي زوجه به ين

دليا مفارقت جسمانيآ: 294س ويل عـدم تمكـيـ زوجه به  از شـوهر از مـواردين

م و حرج زوجه محسوب مـيعسر توانـد بـهيگردد وزوجه بنـا بـر موضـوع مـذكور

 طالق رجوع كند؟يحاكم برا

 با�ه جلت ��ائه:�
عسير عدم تمكيخ نمورن زوجه از موارد .شوديحرج زوجه محسوب

ه زوجياسترداد درخواست طالق از ناح○

و سپس درخواستي طالق زوجه را نمايچنانچه شوهر از محكمه تقاضا: 295س د

ازي كه زوجـه تقاضـايا در صورتيآ،دي خود را مسترد نمايو تقاضا  طـالق را بعـد

آياسترداد درخواست طالق توسط شوهر مطرح نما ميد  بـا اسـتناد بـه توانـديا حاكم

ديتقاضا آي مسترد شده شوهر در خصوص طالق حكم طالق دهد؟ به عبارت ا يـ گر

و حـرج زوجـهيصرف تقاضا و استرداد آن از جانـب شـوهر از مـوارد عـسر  طالق

م  گردد؟يمحسوب

 با�ه جلت ��ائه:�
و از موارد عـسر،ر بعد از استرداد درخواست طالق از طرف شوهريخ

ن .ستيحرج زوجه
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 فسخ متعه از دادگاهيامكان تقاضا○

 مـثالً(هرگاه در ازدواج موقت يكى از اسباب طالق حاكم محقـق گـردد: 296س

و زوج و مفقوداالثر شده و يا زوجه مواجه با عسر شـوهر نيـز حاضـر بـه حرج گردد

مي) مدت نباشد بخشيدن تواند از دادگـاه تقاضـاى فـسخ متعـه را بـا بخـشيدن آيا زن

) ساله99ـ مانند هاى دراز مدت در صيغهخصوصاً(ه بنمايد؟ندباقيما مدت

 با�ه جلت ��ائه:�
مخـتص بـه ازدواج دائـم،تضمن لفظ طالقةروايات مربوطه به واسط

و.است در ولى به ضميمه تنقيح مناط اولويت قطعيـه همـين حكـم
.متعه جارى است

 ايام عقد بستگىدرحكم نشوز زن○
ر: 297س و دخترى بعد از عقد شنايى با روحيات شوهر، حاضر به عروسـىآ سمى

وو رفتن  مى به خانه همسر نشده از. كند از دادگاه تقاضاى طالق در ايـن خـالل وى

و خيابان مى به عنف ربوده مى.شود به محلى مخفى برده شود بعد از تفحص مشخص

و  به رباينده همسر او بوده و براى اجبار وى دست به تشكيل زندگى مشترك تمكين

.چنين اقدامى زده است

مى621با توجه به ماده ةمطالب هركس به قصد«: دارد قانون مجازات اسالمى كه مقرر

بـه هـر وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيلـه يـا

 پـنج يا توسط ديگرى، شخصى را بربايد يا مخفى كند به حـبس از نحو ديگر شخصاً 

: بفرماييد»...تا پانزده سال محكوم خواهد شد

مي:الف  كند؟ آيا در ايام عقدبستگى، نشوز زن صدق

 با�ه جلت ��ائه:�
ف آن موجبِف شرطى از شروط ضمن عقد الزم كه تخلّ چه تخلّ چنان
وةنرفتن زن به خان جوازِ و شوهر رفـتن عروسى كردن او نشده باشد

كرو زن به خانه شوهر  و عروسى  هـم حـرج شـديد دن موجب عسر
.كند واال نشوز صدق نمي؛در فرض سؤال زن ناشزه است،نباشد
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و:ب  مستحق تعزير شرعى است؟ آيا اين كار شوهر جرم

 با�ه جلت ��ائه:�
و مـستحق تعزيـر در فرض صدق نـشوز كـار شـوهر جـرم نيـست

و.باشد نمي .مستحق تعزير در فرض عدم صدق نشوز جرم است
وبر:ج تعزيـر اش بعد از مرافعه، مـسقطدهخانوا فرض لزوم تعزير، آيا گذشت دختر

 خواهد بود؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و اش بعد از مرافعه مـسقط خانواده بر فرض لزوم تعزير، گذشت دختر

حق تعزير حق نخواهد بود چون تعزير .الناس اهللا است نه

صيكفا○  غه طالقيت سماع

طالق در حضور الاقل دو مرد عادلةطالق بايد به صيغ«كه با توجه به اين: 298س

:واقع گردد بفرماييد» طالق را بشنوند كه

وة آيا استماع صيغ:الف مىآيا سماع طالق الزم است  كند؟ن هم كفايت

 با�ه جلت ��ائه:�
. از روايات كفايت سماع استايصريح دسته

در طـالقة قـصد اسـتماع صـيغ در صورت لزوم استماع، آيا الزم است شهود بـه:ب

 مجلس حاضر شده باشند يا قصد حضور براى استماع الزم نيست؟

 با�ه جلت ��ائه:�
.بر فرض لزوم استماع، قصد حضور براى استماع الزم نيست

و:ج و آيا شنيدن بايد بالمشافهه باشـد يـا با حضور در مجلس اجراى صيغه بالواسطه

و واسطه مانند شنيدن به صورت با  و از طريق بلندگو يا تلفن شنيدن از طريق يا ديدن

و  حاصـل شـود طـالقةزمان كه يقين به اجراى صـيغهم پخش فيلم به صورت زنده

 كند؟مىكفايت 
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 با�ه جلت ��ائه:�
و اشهاد اين اسـت كـه شـاهد بايـدهبهروايات آمر ظاهر آيه كريمه

ب مجلسدر حاضر  بـ اشندطالق شـود مـي اطـالق خبـر صـفوانهو
آن قرينه شـود بـروكه مجرد سماع كافى است استدالل نمود بر اين 

وص ولـى مقتـضاى احتيـاط اعتبـار.روايات از ظاهرشان رف آن آيه
.حضور شاهدين است

○يعاتالزم ادو عدم رجوع مرد در عد هيه رجع رجوع زن
وي است كه زوج، در عده رجعيزوجه مدع: 299س ويه به و  فعالًي رجوع نموده

ميدر حباله زوج ميول،باشديت زوج و د مـن رجـوعيـگوي زوج منكر رجوع بوده
و تو پس از انقضا نكرده م عديام كنيتوانيه م.ي شوهر دانـدياما از آنجا كه زوجه

و  مي رجوع نموده لذا دغدغه شرعيكه زوج به و رايـز،ترسد ازدواج كنـدي داشته
و و ايخودش علم دارد كه رجوع محقق شده و لـذا خواسـتار نيـ ذات البعل اسـت

و و. را مجدداً طالق دهدياست كه زوج ي اما زوج معتقد است رجـوع نكـرده لـذا
م :دييتواند شوهر كند؛ بفرمايپس از عده

ميآ و اگـر ملتـزم نـشدياطيـ توان، زوج را ملزم به طالق احتيا  خـود دادگـاه، نمـود
ول«تواند از بابيم د؟ي نماياطيام به طالق احتاقد» الممتنعيالحاكم

 با�ه جلت ��ائه:�
ا ديدر  حكم، قسم بخورديكي اگر،گر استين مورد هر دو منكر گفته

م ها ساقط قسم، اگر هر دو قسم بخورند.شوديبر طبق گفته او صادر
مو شونديم  عـدم قـسم استـصحابيمقتضا. شوديبه اصل رجوع

و به بقاء زوج ميخوردن است و مقتـضشيت حكم آنيـ احتيود، اط
. بدهدياطيمرد به حكم حاكم طالق احتكه است 

 امكان صدور حكم نشوز مرد○
خـ: 300س و هرگاه زوجه از ايفـاى وظـايف زوجيـت وددارى نمايـد ناشـزه بـوده

نفقه نخواهد بود، ليكن در صورتى كه شوهر از انجام وظـايف زوجيـت سـر مستحق 
: قرار دهد بفرماييداش را معلقه اى كه زوجه گونه باز زند به

مي:الف  توان حكم به نشوز زوج كرد؟ آيا
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 در صورت مثبت بودن پاسخ چه آثارى بر آن مترتب است؟:ب
مي:ج و آيا زوجه بر دادگاه نيز تواند در اين صورت از دادگاه تقاضاى طالق نموده

 حكم به طالق زوجه دهد؟اين اساس

 با�ه جلت ��ائه:�
و در فرض سؤال مرد نا از الـزام است حكم نشوز مرد عبارت شز است

را حاكم شرع  ويبه انجام وظا او وف  در خصوص مورد امتناع از انفـاق
مي عدم امكان انفاق حاكم از اموال او، ــ تواند طالق دهد حاكم شرع

و ـ درخوا بعد از مراجعه زن قـه قـرار دادن اما در مورد معلّ ست طالق
ب  زه زوجه ماه، يا در موردى حتى بعد از چهاريناشوعدم انجام وظيفه

وو اشتهاء زن  ثبـوت عدم تمكن از صبر در صورت مراجعه به حـاكم
مي،نزد او  را تواند حاكم و او  اگـر؛به طـالق مجبـور كنـد تعزير كند

بـه عبـارت ديگـر او را مخيـر.ى نمايـديزناشو امتناع از انجام عمل
ون طالق اجبارى صحيح اسـتايو كند بين انجام وظيفه يا طالق مى

ــل را ــن عم ــؤمنين اي ــدول م ــاكم شــرع ع ــودن ح  در صــورت نب
.دهند انجام مى

○زوجيل قلبي عدم تمافرضت طالق در صح 
و حرج بـه وجـود آمـدن بـراي مهريدر صورت پرداخت اقساط: 301س و عسر يه

و تقاضا اي زوجه مبنيزوج وي نمـياهيـ از تـو مهرينكه اگر طالقم بدهي بر  خـواهم
، چـون زوجـه حاضـر بـهيو ضـرر روحـيل عـدم اسـتطاعت مـال يـ زوج ناچاراً به دل

دليبرگشت به منزل نم و زوج به ايباشد نيل فتد مجبور است بـه طـالقينكه به زندان
چنيآ.ت دهدي رضايتوافق ميجاي از نظر شرعين طالقيا  اشـكاليا دارا يـ باشـديز

د؟يح كامل بدهيباشد لطفاً توضيم

 جلت ��ائه با�ه:�
صحيا هين گونه طالق و . ندارديچ گونه اشكاليح است

 طالق زن با وجود عقد در زمان عده نكاح اول○
و در زمـان عـده: 302س و بعد از انقضاى مدت فردى با زنى ازدواج موقت نموده

مى او را به عقد دائم خود در مى  و قبل از دخول وى را مطلقه آيا در اين. نمايد آورد
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ز و ماننـد آن دارد يـا طالق،  ن، حكم مطلقه غيـر مدخولـه را از حيـث عـده، رجـوع

و سـاير آثـار ايـن  حكم طالق زن مدخول بها را دارد؟ حكم عده، حق رجوع، نفقه

.بيان فرماييدطالق را

 با�ه جلت ��ائه:�
؛ه ندارددر اين فرض از حيث طالق از ازدواج دوم عده انقضاى ولى عد

 چـون؛اگر ايام عده منقضى نشده باشد، باقى است مدت ازدواج اول
ه عقد اول تنافى ندارد ازدواج دوم با عد.ه بـر غيـر زوج زيرا، آن عد

و شامل او نيست اس؛است ت، نه نفقه ولى بعد از طالق، نه رجوع جائز
مى. واجب .براى مرتبه سوم با آن زن ازدواج نمايدتواند بلى،

)پس از سه طالق(ل عدم امكان رجوع زن به بذ○

توانده آيا زن مى اگر شخصى همسر خود را سه طالقه نموده، در حين عد: 303س

كن رجوع به بذل نمايد؟ اگر زن رجوع به بذل نمود، آيا مرد هم مى د؟تواند رجوع

 با�ه جلت ��ائه:�
و بين؛تواند رجوع كند چون مرد نمى؛تواند رجوع به بذل كند زن نمى

زجواز و جواز رجوع مرد تالزم استرجوع .ن

 عدم اثر رجوع شوهر بدون رجوع زوجه به بذل○

و مـدت: 304س خانم مطلقه به طالق خلعى، بـا رجـوع شـوهرش موافقـت كـرده

اند، ولى زوجه رجوع به بذل نكرده است، آيا بـدون زيادى عمل زناشويى انجام داده 

 باشد يا خير؟ رجوع زوجه به بذل عقد پابرجا مى

ه جلت ��ائه با�:�
وقه به بذل در صورتيكه مطلّ زن مرتفع نشده باشد كراهت رجوع كند

و فـسخ نكـردهو مدت زيادي عمل زناشويي انجام داده  انـد عقـد اند
.پابرجا است
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 دختر قبل از بلوغيوط○

و يـا مـردن شـوهر: 305س  اگر دختر قبل از بلوغ وطـى شـود، آيـا بعـد از طـالق،

دارد؟هعد 

 لت ��ائه با�هج:�
و اگر بعد از بلوغ باشد،؛ه طالق ندارد اگر طالق قبل از بلوغ باشد، عد

ا.ه دارد عدام شـوهرش ولـو قبـل از بلـوغ؛ه وفات بايد نگه دارد عد 
.فوت كند

آنينسخ قبل از دخول○ ا پس از
زن اگر بعد از دخول زوج با زن خود، معلوم شد عيـب در او مـى: 306س و باشـد،

و اگر دخـول فسخ عقد كرد  ، كدام يك از مهر المسمى يا مهر المثل را بايد بپردازد؟
و زن فسخ كرد، آيا بايد نصف مهر را بپردازد؟  نكرد

 با�ه جلت ��ائه:�
 مگر در صورت عنين بـودن؛اگر فسخ قبل از دخول باشد، مهر ندارد

و اگر بعد از دخول باشـد، نـصف مهـر؛زوج كه نصف مهر ثابت است
بدهد را بايدىالمسم.

يو اكراهيطالق فضول○
 طالق فضولى غير نافذ است يا باطل؟: الف: 307س

 با�ه جلت ��ائه:�
و موقوف به اجـازه اسـت، ولـى  به نظر ما طالق فضولى باطل نيست

بـر) اسـت)ره(آن هم مدعى مثل شيخ انصارى(چون ادعاى اجماع
ن بطالن طـالق فـضولى مـى  ،باشـد كننـد، پـس احتيـاط اگـر الزم

. خوب است
 طالق اكراهى غير نافذ است يا باطل؟:ب

 با�ه جلت ��ائه:�
و با اجازه صحيح طالق اكراهى باطل اس . شود نمىت
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 بر رجوع از طالقيدن نامه مبنينرس○
و طـى: 308س و پس از يكماه رجوع بـه عقـد نمـوده شخصى زنش را طالق داده

و اكنون اى به زنش خبر داده، اما نامه نرسيد نامه و زن پس از اتمام عده شوهر كرده ه
و مسئله روشن شده، حاال تكليـف. از شوهر دوم حامله است حاال شوهر اول برگشته

و همچنين تكليف بچه چيست و شوهر دوم و شوهر اول ؟زن

 با�ه جلت ��ائه:�
و بايد از شوهر دوم جـدا شـود، چنانچـه نفر اول اين خانم زن است

ا  مى،هو را طالق بدهد، بعد از عد شوهر اول توانـد او را تـزويج دومى
و بچه هم چون وطى به شبهه كند، غرض اين كه حرام ابدى نمى  شود

 لى نباشد، ملحق به شوهر دوم است، بوده است اگر امكان الحاق به او
در. لى بيشتر گذشته باشد كردن شوهر او يعنى يك سال از نزديكى  و

و احتمال داده شود از شوهر او صورتى كه كمتر گذ ل است ملحق شته
ب به او مى .هر حال بچه حالل زاده استه شود،

○بودن طالقي بر اكراهي زوجه مبنيعااد 
و: 309س در فرض عدم صحت طالق، آيا ادعاى زوج در رابطـه بـا عـدم صـحت

و در صورت انكار زوجه،  همچنين ادعاى اكراه، از نظر شرعى مسموع است يا خير؟
.حكم شرعى را كامال بيان فرمائيد

 با�ه جلت ��ائه:�
صاحب اد واال قسم متوجـه منكـر،نه دارد قبول است عاها چنانچه بي 

مى. شود مى و اگر قـسم نخـور اگر قسم بخورد انكار او ثابت و شود، د
مدمىعى، قسم بخورد اد .شود واال خير عاى او ثابت

 حضانتو نطفهياهداـ 20

 ال نطفه زوج به رحم زن پس از مرگ زوجقانت○
كـه از نظـر علمـى هرگـاه مـردى فـوت نمايـد، تـا مـدت با توجـه بـه ايـن: 310س

ومى محدودى : بفرماييد؛وى را باردار نمود توان نطفه او را به رحم زن منتقل كرد
 انتقال نطفه زوج پس از مرگ به رحم زوجه چه حكمى دارد؟:الف
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 با�ه جلت ��ائه:�
. نطفه زوج پس از مرگ به رحم زوجه اشكال نداردانتقال

و:ب  بيان فرماييد؟... احكام مربوط به ولد را از نظر طهارت، ارث

 با�ه جلت ��ائه:�
و و بچه هم ملحق است به صاحب نطفه از حيث طهارت هم پاك زوج،

و ارث نمى از زوج ولى است،  برد زيرا در وقت مردن پدر نبوده اسـت،
 جـاديا بچـه بعـداًو به ورثه شده اسـت اموال منتقل،لهبر حسب اد
.شده است

ن:ج  طفه به رحم اجنبيه چه حكمى دارد؟ انتقال اين

 با�ه جلت ��ائه:�
بچه هم ملحق به صاحبو.ز استيانتقال اين نطفه به رحم اجنبيه جا

اونطفه است، البته .برد ارث نمى از

طريجنياهدا○ يق شرعين به
از: 311س طريتكون جن پس آيق شرعين به ن صـاحبي آن توسط زوجيا اهداي،
جاين نابارور براين به زوجيجن ز است؟ي قرار گرفتن در رحم زوجه نابارور

 با�ه جلت ��ائه:�
.ز استيجايبل

:ديي انجام شد، بفرماين عمليدر هر صورت اگر چن
ت، يـ نت، محرم طفل متولد شده از جهت احكام مربوط به نسب، ارث، حـق حـضا.1

دينفقه، وال و زيت :ر چگونه استيگر احكام، نسبت به افراد
 زنِ صاحب رحم؛:الف

 با�ه جلت ��ائه:�
أُمهاتُهم إِلّ( . زن صاحب رحم مادر او استيبل،) الالَئِي ولَدنَهماإِنْ

 زن صاحب تخمك؛:ب

 با�ه جلت ��ائه:�
ن،ريخ .ستي مادر
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 مرد صاحب نطفه؛:ج

 با�ه جلت ��ائه:�
.صاحب نطفه پدر او است

).شوهر صاحب رحم( مرد صاحب فراش:د

 با�ه جلت ��ائه:�
ن،ريخ .ستي او پدر

جنيزوج.2 دريتوانند از زوجيمينين، تحت چه عناوين دهنده افـتين نابارور وجـه

؟ندينما

 با�ه جلت ��ائه:�
.به عنوان صلح

جنيا زوجيآ.3 مين دهنده جنين نين مزبور را جهت فرزنددار شدن بـه زوجـيتوانند

 ند؟يا آن را صلح نماينابارور بفروشند

 با�ه جلت ��ائه:�
نيع خاليب،توانند با او صلح كننديم .ستي از اشكال

مـيآ، حق حضانت هستندي كه دارايا اشخاصيشخص.4 تواننـد در مقابـل اخـذيا

ديوجه كيگري آن را به فرد ي بودن پاسـخ، چـه راهـينند؟ در صورت منف واگذار

دياي واگذاريبرا  وجود دارد؟يگرين حق به شكل الزم به

 با�ه جلت ��ائه:�
غي قابل تفو،ا با عوضير حقوق مجاناًيحق حضانت مانند سا ريـض به

.است
ا.5 جنينظر به گين كه پين در رحم زوجه و نمو آيرنده رشد ايدا كرده است ن امريا

ميند رضاع موجب محرممان و انتشار حرمت  شود؟يت

 با�ه جلت ��ائه:�
و انتشار حرمت نمي .شودخير اين امر مانند رضاع موجب محرميت
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 حفظ مصالح نابالغ در حضانت○
و:الف: 312س برادرش بـه سـالمت روانـى هرگاه جدايى فرزند از مادر يا خواهر

غير قابل تحمـل بـراى طـرفين يعنى مشقت(باالخص كودك لطمه وارد كند طرفين
مي) گردد ايجاد از آيا توان حضانت طفل را تا رسيدن به سن بلوغ يـا رشـد بـه يكـى

 واگذار كرد؟ والدين

 با�ه جلت ��ائه:�
ق بـهو آنچه كه متعلّـ بر تربيت طفلتسلطنحضانت به معنى واليت

و مانند آن مـي و نگهداري كودك ، باشـد تربيت است از مصالح حفظ
آنو لو باالستنابه در برهه از زمان بر پدر يا مادر ثابت استو در غيـر

.يه استيزمان از واجبات كفا
بنابراين در صورتى كه در زمان واليت پدر جدا شدن از مادر موجـب

نا چنان.حرج است  ب قراريچه پدر حاضر به استنابه هست، او مادر را
ت دهد مي كليف، سلب واليـت از واال حاكم شرع به واسطه حرج رافع

و او مي را نمايد مي حضانت .كند به مادر واگذار
مي:ب و آيا دادگاه بـدون حفظ مصالح طفل، تواند با توجه به شرايط خاص والدين

و) سال7و2(در نظر گرفتن سن طفل  يا مادر واگذار كند؟ او را به پدر

 با�ه جلت ��ائه:�
ا موجب تخلّ،حفظ مصالح طفلصِرف .شودز مقررات شرعيه نميف

و:ج او مادر در رابطه بـا حـضانت پس از رسيدن اطفال به سن بلوغ يا رشد، آيا پدر

 تكليف دارند؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و مـادر در رابطـه بـا بعد از رسيدن به سن بلوغ هيچ كـدام از پـدر

.خاصى ندارند حضانت تكليف
محي هرگاه بستگان محجور از قبول قيوم:د را تـوان جور امتناع كنند، آيا مـيت آنـان

 ليت كرد؟مسؤوملزم به قبول اين 
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 با�ه جلت ��ائه:�
محجورتيهيچ يك از بستگان محجور تكليف خاصى نسبت به قيوم

وو .اهللا العالمو.شود ملزم نمود كسى را نمي حضانت بر او ندارد

حيرس○  ات پدربزرگيدن حضانت به مادر با وجود

و داراى بچه صغيرى مى مردى فوت: 313س و پدر او زنده است،  آيا؛باشد كرده،

 رسد يا به پدربزرگ؟ حضانت بچه به مادر مى

 با�ه جلت ��ائه:�
.رسد نه پدربزرگ در مورد سؤال، حضانت به مادر مى

و مادر○  حضانت پس از مرگ پدر

و جده مادرى داشته باشند: 314س و جده پدرى و مادرش بميرند و اگر كسى پدر

و دايى نيز داشته باشند ت طفل با چه كسى است؟حضانعمو

 با�ه جلت ��ائه:�
و مادر بميرند اگر نبـود يـا قبـول. حضانت با خاله است،چنانچه پدر

و اگـر آن هـم،اگر نبود با وصى واال با حاكم شرع. است با جد،نكرد
.نبود به حسب مراتب ارث با ارحام است

 حجرـ 21

ا سفهي جنون معامالت در زوال عقل منجر به حدعدم نفوذ○

را)كثراهللا امثالهم(هي اماميفقها: 315س و اعمـال مجنـون  جنون را موجـب حجـر

م بي. داننديباطل آنيعي شـايماريك »ا زوال عقـليـسيدمـان« وجـود دارد كـه بـه

م بيا. شوديگفته ايمارين مي در نظم كاركرد مغز اختالل عيكند كه انـواع شـايجاد

.ويمر، دمانس عروقـيآلزا: آن عبارتند از بيـا... و بـه تـدري مراتبـيمـارين جي دارد
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ميپ ميشرفت و موجب  به خاطر آوردن، ارتباط برقرار نمـودنييشود فرد توانايكند

و از عالئم شا ع آن از دست دادن حافظه، داشتن مشكليو قضاوت را از دست بدهد

و زمان استي روزانه، افسردگيدر انجام كارها .و گم كردن محل

:دييحات فوق، بفرمايت به توضيبا عنا

ميآ:الف چنيتوان به طور مطلق حكم به حجر فرديا بي كه دچار  شده، داديمارين

ويميا در صورتي ايتوان بي را محجور ساخت كه رايـپيمارين و او شرفت نمـوده

ا سفه قرار داده باشد؟يدر حد جنون 

 ��ائه با�ه جلت:�

فيماريب ني ذكر شده كهين مادامي بنابرا،ستي نفسه از اسباب حجر
ني جنون حدبه .ستيا سفه نرسد محجور

و اعمال حقوقيآ:ب غي نافذ استيويا معامالت ميا و آنير نافذ بوده توان ابطـال

و  ويرا درخواست نمود؟  باطل است؟يا اصوالً معامالت

 با�ه جلت ��ائه:�
و اعمال حقوق معامال دلي نافذ است به مقتضايويت و يلـي عمومات

ن مقيبر حجر هم .د اطالقات باشديست كه
آ:ج اياا در هر مرحلهي در صورت عدم نفوذ، بي از ويمارين ويغي معامالت رنافـذ

 كه موجب زوال كامل عقد شود؟يا در صورتيا باطل استي

 با�ه جلت ��ائه:�
بهكيعدم نفوذ در صورت  واال،ا سفه برسد محقق اسـتي جنون حده

.نافذ است

ق○ م قبل از اخذ سمتيحكم معامله
 فــوت نمــوده اســت، كــه از وى امــوالى غيــر منقــول... مــردى در مورخــه: 316س

و باقى مانده است، سه نفر از ورثه در زمان فوت مورث صغير بوده و به سن رشد اند
از بلوغ نرسيده   اخذ سمت قيوميت نـسبت بـه سـهم صـغار معاملـه اند، مادر صغار قبل

ـ يعنـى) عقد بيع( و متعاقباً بعد از انجـام بيـع  روز بعـد از انجـام17انجام داده است،
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ـ به سمت قيوميت منصوب شده است، صغار و معامله ّ بلـوغ  بعـد از رسـيدن بـه سـن
با توجه بـه اينكـه حكم معامله چيست؟ آيا؛اند از تنفيذ عقد خوددارى ورزيده،رشد

و صغار بعد از سن بلوغ آن را رد نموده  اند، قيم قبل از اخذ سمت معامله نموده است
 باشد يا خير؟ معامله باطل مى

 با�ه جلت ��ائه:�
چنانچه مادر بعد از اينكه منصوب به قيت شـد آن معـامالتى كـه ومي

و قبول كند رد صغار بعد،انجام داده بوده است را امضا از بلـوغ حـق
و اال چون معامالت صحيح واقع نشده است   حق با صغار،كردن ندارند

.اند رد نموده است كه

وليواليبقا○  تا اثبات رشدي قهريت
ولدر خصوص تصرّ: 317س :ديي بفرماي قهريفات

وليآ:الف رشي قهريا ميعليد شدن مولي به محض ا يـ شوديه از سمت خود منعزل
 است؟يه باقيعلي از رشد مولار او تا اطالعياخت

 با�ه جلت ��ائه:�
آ كريظاهر أَموالَهم«مهيه هِموا إِلَيفَعشْداً فَادر ممِنْه تُمي، بقا»فَإِنْ آنَس

.ت است تا رشد ثابت شوديوال
و:ب  معاملـه نمـوده باشـديچنانچه پدر بدون اطالع از حكم رشد فرزنـد بـا امـوال

 است؟معامله او چگونه

 با�ه جلت ��ائه:�
مگـر؛ت معامله ظاهراً به واسطه استصحاب بدون اشـكال اسـت صح 

باييآنكه تب .نديد بنماين خالف بشود كه حكم به خالف

 حدوث حجر در عقود الزم○
ود: 318س ،عه بودن مال بـه مـدت ده سـال شـرط شـده اسـتيدر ضمن عقد الزم

ايـهيا سـفيـا مجنـونيـت كنـد از دو طرف قبل از مـدت مزبـور وفـايكي حال اگر
وديآ؛ه شوديعليمغم ميا عقد سايگردديعه منفسخ ايا مثل ن امـوريـر عقود الزم بـا

 گردد؟يمنفسخ نم
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 با�ه جلت ��ائه:�
.گردديمنفسخ نم

و مجانيايحق گذشت اول○ و توهي صغار و جرح نين در ضرب
و: 319س و در مورد صغار هين قـرار گرفتـه يا تـوو جرح مجانين كه مورد ضرب

:بفرماييد؛باشند
 حق گذشت دارند يا خير؟، آيا اولياء آنان با رعايت غبطه مولّى عليه:الف

 با�ه جلت ��ائه:�
و  همان است كـه جمـاعتى از فقهـا ماننـدتيالمقتضاى عموم دليل

و عالّ  حـق ولى،ى عليه كه با رعايت غبطه مولّ: اند شهيدين فرموده مه
.گذشت دارد

عد(مالك در رعايت غبطه مولّى عليه چيست؟:ب يام الضرر كافى استآيا صرف
)بايد نفع صغير لحاظ گردد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
.توجود مصلحت الزم نيسو كافى استه عدم مفسدظاهراً

كيتأث○ يو مدنيفرير جنون در امور
و از نظـر: 320س و كيفرى كاركرد يكسانى داشـته تـأثير آيا جنون در امور مدنى

و حقوق  و يا تأثير جنون در امور كيفرى با يكديگر) مدنى(تفاوتى با يكديگر ندارند
در51بر اساس ماده: متفاوت است؟ توضيح اين كه   قانون مجـازات اسـالمى، جنـون

ليت كيفـرى مـسؤو به هر درجـه كـه باشـد، رافـع) مثل قتل يا زنا(حال ارتكاب جرم
نك. است و حال، در امور مدنى، مثل اح يا معامالت نيز تأثير آن به همين گونـه اسـت

مى به هر درجه  شود؟ اى كه باشد، موجب فسخ نكاح يا بطالن معامله

 با�ه جلت ��ائه:�
 اما ديه بر عاقله،ليت از خود او هست مسؤوجنون در قتل موجب رفع

و؛شـود عاقله نپردازد، از اموال خود او داده مـىو اگر؛شود ثابت مى
و اما در زنا جماعت؛شود اگر مالى نداشته باشد، از بيت المال داده مى
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او بر مجنون، ولى به نظر مـا حـد حدقائل شدند به اجراى سـاقط از
و در معامالت غير از نكاح، جنون اگر عارض شود، تأثير در بقاى. است

و لزوم معامله ندارد و بـه نظـر مـا،و؛صحت  اما در نكاح، محل خالف
.خيار فسخ نكاح بر زن ثابت است

وليغ○ ي قهرير قابل عزل بودن

و عدم صالحيت ولى قهـرى بـه خـاطر عـدم پرداخـت: 321س در صورت خيانت

و  و خيانت در اموال صغار در آيـا ولـى قهـرى قابـل عـزل مـى ... نفقه و باشـد يـا نـه؟

را صورت قابل بودن آيا مى  ن قيم انتخاب جانشين او كرد؟ يا به عنوا توان مادر صغار

و اين در صورتى است كه قانون مدنى در اين گونه موارد ضم امين را در نظـر گردد

و عدم  و اين در حالى است كه در بحث حضانت در صورت انحطاط اخالقى گرفته

 صالحيت ولى قهرى قانون اجازه گرفتن حضانت را از وى داد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
ت ولى چون جواز تـصرفاتش، مقيـد واليت ولى قهرى قابل عزل نيس

بنـابراين.ا تصرفات خائنانه او ممضى نيست است به عدم مفسده، لذ
و  اگـر.تصرفات با نظر او باشد بر حاكم شرع است كه ضم امين نموده

و اجـازه مـى آن هم نشد حاكم او را از تصرفات منع مى   دهـد نمايـد
حـاكم تعيـين در اين دو مورد، مادر بـا. متصدى شود ديگرشخصي

و نقض به حق حضانت نمى متصدى مى  و شود چون آن حق است شود
راو لـذا بـا عـدم صـالحيت مـى،قابل سقوط  تـوان حـق حـضانت
.از او گرفت

يت حجر معسر به امور ماليمحدود○
و آيـا سـاير: 322س آيا حجر معسر مطلق است يا محدود به تصرفات مـالى اسـت

 نافـذ اسـت ...و عفـو، اسـتيفاى قـصاص ول هـدايا، اقدامات غيرمالى مثل ازدواج، قبـ 
مى؟ يا خير  او را از جميـع تـصرفات منـع،توانـد اضـافه بـر حجـر مـالىو آيا حاكم

 نمايد يا خير؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
.مال از ملكخارج كنندهف مختص به امور مالى است آن هم به تصرّ

○اعساريعااد 
اى گـرفتن طلـب خـود را از فـردى كسى طى درخواستى از دادگاه تقاضـ: 323س

و ايشان با مرا :دادگاه ادعاى اعسار نمودهجعه به نموده
و آيــا ايــن حــبس؟د مــدعى اعــسار را حــبس كنــد؟ چــه مــدتتوانــ آيــا دادگــاه مــى:الــف

 تعزيرى است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
.مجرد درخواست، مجوز حبس نيست

شد:ب و تكليف داد، اگر اعسار او بر حاكم ثابت گاه نسبت به مطالبات وى چيـست
 نسبت به تقاضاى او چگونه بايد عمل نمايد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و حكم اعسار ثابت مي دادگاه موظف است به آنچه حاكم شـرع باشد

و مستقل در عمل نيست .دستور داده عمل كند

د○ ن در ذمهياقرار مفلس به
وحيل معينـى از امـوالش صـح اش يا به مـا آيا اقرار مفلس به دينى در ذمه: 324س

 نافذ است يا خير؟

 با�ه جلت ��ائه:�
ـ و اگر مقر ثقه باشد عالوه بر اينكه اقـرار او صـحيح اقرار نافذ است

ـ م مىغله با قرّاست و اال شريك نمى رماء شريك .شود شود

دحالّ○  ون مؤجل مفلسي نشدن
شد: بفرماييد كه لطفاً: 325س د،چنانچه شخصى مفلس ين مؤجـل او مبـدل بـه آيا

 شود يا خير؟ حال مى

 با�ه جلت ��ائه:�
شود نمىل او حالّخير، دين مؤج.





 ادلة اثبات: بخش سوم

و انكار، شهادت22 ـ قسم، اقرار

ا○  مدرن در حكميها جاد شده توسط دستگاهياستناد به اسناد

هـاى مـدرن تگاه نظر اسالم را پيرامون اعتبار اسنادى كـه توسـط دسـ:الف: 326س

(بيان فرماييـد را شودمى تهيه فـاكس، فـيلم، عكـس، نـوار ضـبط، تلفنگـرام،: ماننـد.

و زيراكس،  ...)پرينتر، اسكنر كامپيوتر

 با�ه جلت ��ائه:�
 ميزان، اطمينان قاضى، در تمام اين موارد.به اين عنوان دليلى نداريم

. استقول اهل خبره موثقو
مى:ب و تواند كدام يك حد مستند حكم قاضى قرار گيرد قابل به عنوان مؤيد تا چه

 استناد است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
.ها ثابت شود بعيد نيست كه لوث به اين

 اثبات جرم منحصر به نظر كارشناست ادلّهيحج○

 ــ ماننـد كارشـناس چه دليل اثبات جرم، منحصر به نظريـه كارشـناس چنان: 327س

قا انگشت :ـ باشد، بفرماييد نونىنگارى يا پزشكى

 آيا از نظر شرعى چنين دليلى حجيت دارد؟:الف
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 با�ه جلت ��ائه:�
 واال در غير بـاب،چه دليل مذكور موجب علم شود حجيت دارد چنان

و آن،رجوع به اهل خبره ديات از باب قصاص  بناء عقالء بـر حجيـت
وواست و درخصوص باب قصاص نهاآديات شارع مقدس چون حدود

 و را به بي پـس. ردع از آن نموده است منحصر كرده پس قهراً اقرار نه
و .در آن ابواب ندارد در غير آن ابواب حجيت دارد

مى:ب بـه شود يـا حجيـت آن منـوط در صورت حجيت، آيا دليل مستقلى محسوب

 داشتن شرايط بينه است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
؛نيستط بينه معتبري شرا،تدر موارد حجيت بينه در خبـر زيرا حجي
ت قـول اهـل خبـره در خبـر حجيـو،خبر حدسـى حسى است نه
.حدسى است

مي در دعواياستناد به سند رسم○ تي بر

مي كه دعوي در صورت:الف: 328س آيت مستند به سند رسمي بر ا بـاز هـمي باشد

 الزم است؟يسوگند استظهار

 با�ه جلت ��ائه:�
مي كه دعويدر صورت عيت بر مالكي بر ن موجـود باشـد سـوگنديت
نياستظهار .ستي الزم

مي كه دعويا تنها در صورتيآ:ب بي بر  الزمينه باشد سوگند اسـتظهاريت مستند به

ساي،است بي علم قاض:ر ادله ماننديا چنانچه مستند به مي، اعتراف و اقرار ازينه ت قبل

ن بايوفات باشد د همراه با سوگند باشد؟يز

 �ه جلت ��ائهبا:�

و قسم چنانچه مستند به ساير ادله مانند علم قاضي باشد كافي است
.الزم نيست
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طرارتكاب○ يل ادله اثبات دعويق تحصيخالف شرع در
طر: 329س )و قـسمينـه، اقـرار، علـم قاضـيب(ل ادله اثبات دعـوايق تحصياگر در

گييا مقامات قضايا شاهديي از طرف مدعيخالف شرع ا رد؛ي صورت كهيمانند ن
و شكنجه باشد يا شاهد با ارتكاب نگـاه حـرام، شـاهد جرمـياقرار متهم تحت اجبار

ا ذيباشد، در نيل چنـي حرمـت تحـصيفـيل عالوه بر حكم تكلين صورت در موارد
ايحجي، حكم وضعيا ادله و اعتبار ن ادله چگونه خواهد بود؟يت

دليارتكاب فعل حرام موجـب خلـل در كاشـف ال گـردد؛يـت ويـ ماننـد ن كـه اقـرار
گ و اكراه صورت  رد؟يشهادت تحت اجبار

 با�ه جلت ��ائه:�
تغت ادلّيو حجي در حكم وضع،در فرض اول پييه مير و اقراريدا شود

و اكراه .ت ندارنديحج،و شهادت تحت اجبار

○در محكمهيعليعحاضر نشدن مد ه مدعو
كهيعلي هرگاه از مدع:الف: 330س يدر محكمـه حاضـر شـود ولـه دعوت شود

ن وظياي او به محكمه چيد آيفه مـيست؟ وكيا دادگاه و يـ توانـد از طـرف او ل گرفتـه

عليالب«سپس بر اساس عليمي والي المدعينة وك» من انكرين و ل در يـ قضاوت كنـد

ب آ؟ درخواست قسم كنديتواند از مدعيم،نهيفرض فقدان وكيو ميا خود  توانديل
 قسم بخورد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
نيعليعهرگاه مد بيـايه با دعوت به محكمه  طلـبيعنـه از مـديد،

ميم بيشود، اگر حاضر نشد دادگاه ا علم حاكم قـضاوتينهيتواند با
ب و در فرض فقدان ميعنه مديكند .خوردي قسم

وليعلي هرگاه مدع:ب و قـسم نخـورديه در محكمه حاضر باشد ايـآ، سكوت كند
محا و پس از قسم مدعيتواند قسم را به مدعيكم  به نفع او حكم كند؟ي رد كند

 با�ه جلت ��ائه:�
.توانديميبل
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يت حقوقية شخصياعتبار سوگند از ناح○

،منكر واقـع شـود ...)وي پستيها شركت(يت حقوقي چنانچه شخص:الف: 331س

خير استيپذ امكانيت حقوقيا سوگند شخصيآ ر؟يا

ت ��ائه با�هجل:�
ـ نيـز ذمـه ماننـديبه مالك اعتبارو استيت امر اعتباريملك ق تعّل

 حق قسم خوردن را دارا باشـد،قن ممكن است متعلّيهمچن.رديگيم
بگيو متصد .ردي قسم قرار

بايآ،مي باشيت حقوقيه شخصي چنانچه معتقد به عدم امكان سوگند از ناح:ب د بـريا

وياساس ادله مدع اي حكم صادر شود مينكه سوگند به مدعيا  ردد؟گي نكول بر

 با�ه جلت ��ائه:�
م توانـديمـيت حقـوقيگـردد كـه شخـصياز آنچه ذكر شد معلوم

. قسم بگردديمتصد

○ت بودن سوگند حج

نيميا در مسألهيآ: الف: 332س و شاهد واحد ز الزم است سوگند به درخواستين

ه باشد؟يعليا مدعييمدع

 ائه با�ه جلت��:�

.ت استن جزء حجيمي الزم است چونيبل
ايمي كه در موردي متفاوتيا مبانيآ:ب  همچـون شـرط،ن مـسأله وجـود دارديـن در

آنين در قبول شهادت شاهد،يميبودن و امثال  در حكم،ا جزء الحجه بودن سوگند

خي دارديريمسأله تأث ر؟يا

 با�ه جلت ��ائه:�
نميبنابرا. استتن جزء حجيمي .شودين حكم بر تمام بدون آن ثابت
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يفريكيعدم امكان درخواست قسم در دعاو○

 با عنايت بـهو» البينة على المدعى واليمين على من انكر«با توجه به قاعده: 333س

حد«حديث شريف :بفرماييد»ال يمين في

و:الف  توانـد از مـتهم اقرار در دعاوى كيفرى آيـا شـاكى مـى در صورت فقدان بينه

 قاضاى قسم نمايد؟ت

 با�ه جلت ��ائه:�
چه قـسمو چه قسم مدعى عليه،در دعاوى كيفرى قسم مورد ندارد

و .مدعى شاكى
و رد قسم به شاكى در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت:ب  آيـا بـا، نكول متهم

 توان نام برده را به مجازات مقرر محكوم نمود؟ قسم شاكى مى

 با�ه جلت ��ائه:�
رد،تواند از متهم تقاضاى قسم كند كه شاكى نمي گونه ابراين همان بن

.هم به شاكى اثر نداردقسم
و چنان:ج  بگويـد اگـر شـاكى قـسم يـاد كنـد چه متهم عمل ارتكابى را انكار نمايـد

ح مسؤوليت آن را مى  تـوان مـتهم را بـه مجـازاتف شاكى مـيرپذيرم، آيا به استناد

؟جرم ارتكابى محكوم نمود

 با�ه جلت ��ائه:�
 ملـزم،پـذيرم گفتن متهم كه در صورت قسم شاكى مسؤوليت را مي

.نيست
 در صــورت مثبــت بــودن پاســخ، آيــا در جرائمــى ماننــد ســرقت كــه داراى جنبــه:د

و كيفــرى تفــاوتى الناســى مــيو حــقاللهــى حــق  باشــد، از جهــت اثبــات جنبــه مــالى

 دارد؟وجود

 با�ه جلت ��ائه:�
ي،الناسـ حـقو،ىاللهحق: عى به دو اثر داشته باشد چه مدانبلى چن

و مالدر:سرقت كه دو اثر دارد مثل قطع يد كـه كه حق آدمى است
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چه متهم قسم بخورد بـا نبـودن نسبت به اثر اول چنان.اهللا است حق
وو شود بينه ثابت نمي  شـاكى قـسم بخـورد ثابـت اگر نكول نمـود

ب.شود مي وحقهولى قسم نسبت دو اهللا تعالى اثر ندارد تفكيك بـين
.اثر مانعى ندارد

و:هـ  تعزيرات تفاوتى هست؟ در فرض فوق، آيا بين حدود، قصاص، ديات

 با�ه جلت ��ائه:�
و و در اين حكم بين قصاص .ديات تفاوتى نيست حدود

○ي قسم منكر به مدعرد
ا: 334س ازيبا توجه به  حـق نـداردي آن مـدع نكه هرگاه منكـر قـسم بخـورد بعـد

:دييا تقاص كند؛ بفرماي كنديدرباره او طرح دعو
و مدعيچنانچه منكر قسم را به مدع و به نفع مدعي رد نمود شدي قسم خورد  حكم

ايآ نيا در آنين موارد  را ندارد؟ي حق طرح دوباره دعو،ز منكر پس از

ا جيالوثقةن مسأله فقط در تكمله عرويالزم به ذكر است كه ص2،  مطرح شده62،

. اظهار نظر ننموده استيو صاحب عروه دو وجه را ذكر كرده ول

 با�ه جلت ��ائه:�
شي، جماعت اند متعرّض مسأله را فقها اوالً و عالمهي مانند خ در مبسوط

في«:اند در قواعد فرموده نيو اكثر متقـدم» مجلس آخريسمع دعواه
و نها گر ندايديگر حق طرح دعويد:فرمودند و مقنع ويرد و سـرائر ه

ايغ ج،هينها از كتب فقهير و 210ص38و من مفصالً در فقه الـصادق
و فتو بحث نموده 211 .ام به عدم سماع دادهاام

و انكار○ و امور مال(اقرار )يدر حدود

ياقرار در امور مال
غيهرگاه در دادسرا نزد داد: 335س و بازپرس نسبت به مـيار يالر حدود مثل امور

آ وياقرار كند خي حاكم معتبر استيار براي نزد داديا اقرار آنيو بـرا؟ريـا  ثبـوت
ب  است؟ينه كافينزد حاكم
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 با�ه جلت ��ائه:�
و بازپرس در صورتياقرار نزد داد ي حاكم ثابت شود كـافي كه برايار

ببوده بيو ثبوت با .اشكال استينه

 شهادت○

يشهادت در امور مال
ش: 336س آيهود در دادسرا نسبت به امور مال هرگاه ا شـهادت نـزدي شهادت دهند
مـيار برايداد و حـاكم توانـد در صـورت ثبـوت شـهادت نـزدي حاكم حجت است
بيداد ويار با ا علم طبق آن حكم كند؟ينه

 با�ه جلت ��ائه:�
شهادت نسبت به شهادت در حقوق مردم مانند قصاص، طالق، نسب،

و مانن ميمعامله، مال، .شودد آن پذيرفته

صغيپذشرايط○ مميرش شهادت زير
صغ: 337س مميشهادت پذيميطيز را تحت چه شراير  رفت؟يتوان

 با�ه جلت ��ائه:�
مميشهادت صغ باير ميق چندز بق1: شوديد قبول طيه شـرايــ واجد

غ4ـ ده سال داشته باشد3ـ شهادت در قتل2باشد ير او شـاهديـ
مـ اول5موجود نباشد و در قبـول شـهادتـ6شوديكالمش قبول

.ر در جراحت، محل اشكال استيصغ

ت حسن الظاهر در شاهديكفا○
مى: 338س دانيم مگـر آنكـه خالفـش درباره شهادت در دادگاه، آيا همه را عادل

و عدالت آن اثبات شود؟ و يا بايد درباره شهود تحقيقات گردد  ثابت گردد

 با�ه جلت ��ائه:�
د ولكـن در طريـق ثبـوت. رباب قضاوت عدالت معتبر است در شاهد

.كند عدالت حسن الظاهر كفايت مى
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ه پدريشهادت فرزند عل○
 آيا شهادت فرزند عليه پدر صحيح است؟: 339س

 با�ه جلت ��ائه:�
و؛شود شهادت فرزند عليه پدر قبول نمى  ولى بـه نفـع پـدر صـحيح

.است قبول
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 حدود: بخش اول

و تجاوز به عنف،ـ زنا1  لواط

حيرضا○  به عنفيا پس از آن در زناين عمليت

آن: 340س و يـا بعـد از و اكـراه باشـد ولـى در حـين عمـل اگر زنا از روى عنف

 رضايت دهد آيا تاثيرى در برداشتن عنوان زناى اكراهى از فعل مرد دارد يا خير؟

 با�ه جلت ��ائه:�
. تأثيرى در عنوان زناى اكراهـى نـدارد،د از عمل رضايت دهد اگر بع

و بعد از رفع اكراه ادامـه عمل آميزشى را ولى اگر در حين عمل باشد
مى،دهد .رود عنوان زناى اكراهى بقاءاً از بين

و مختاريجار○  شدن احكام لواط بر بالغ

و مفعول آيا: 341س و، احكام لواط بر فاعل و غيـر بـالغ و مجبـور بر بـالغين  مختـار

 است يا نه؟جارى

 با�ه جلت ��ائه:�
و مختارين است و مفعول مختص به بالغين  فاعل؛احكام لواط بر فاعل

و غيرمختار تعزير هم نداردو مفعول غير بالغ مميز تعزير مى .شوند
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عليحق شكا○  اكراه كنندة زوجهيه زانيت زوج

زن: 342س رويهرگاه و اكراه مورد تعري از گ عنف آيـض قـرار ا بـه خـاطر يـ رد،

حيجهات ناموس حقي برايتيثيو و شكاي شوهر او علي جهت طرح دعوا يه زانـيـت

ا مياكراه كننده، خيشوديجاد و چنانچه شكايا  ثابـت نـشود، حـديد ولـيـت نماير؟

م خيگردديقذف بر او ثابت ر؟يا

 با�ه جلت ��ائه:�
دليول،اردديدر فرض مذكور شوهر آن زن حق طرح دعو ل اقامهي تا

دلي منكر بر دعوي زان چنانچه.شودينشود زنا ثابت نم  اقامهيلي خود
نم،نكند دلي شوهر زن هم ل كند مگر با قسامه كه خـوديتواند اقامه

م .شوديشوهر پنجاه مرتبه قسم بخورد زنا ثابت

 محصنهي حكم زناي اجراي لزوم اثبات احصان برا○

با: 343س و چنانچه عمل زنا ا اقـرار مـتهم اثبـاتيـويا علـم قاضـي شهادت شهود

:دييشود؛ بفرما

آيدر فرض وظيا احـراز تحقـق شـراي كه احتمال احصان وجود دارد، فـهيط احـصان

بايمحكمه است؟ د عدم تحقق آن را اثبات كند؟يا آن كه متهم

 با�ه جلت ��ائه:�
مترتـب حكـم احـصان،تا احصان ثابت نشود ولو احتمال داده شـود

.ق آن را اثبات كندشود مگر آنكه متهم تحقّينم

 اثبات اصل زنا در صورت عدم اثبات اكراه○

و اكراه پرده بكـارت او را ازالـه كـردهي است كه زاني مدعيزن: 344س  به عنف
نمياست ول ح.ديتواند اكراه را ثابت نماي در دادگاه ريـغيث زنايدادگاه مرد را از

حي مــي شــرعحــدمحــصن محكــوم بــه و از ديــنمايث اكــراه او را تبرئــه مــيــكنــد
اي مزني ول نين كـه قـرائن معقـول بـرخالف ادعـا يـ بها را بـه لحـاظ ست، تبرئـهيـش
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ا.دينمايم  اكـراه ثابـتين صورت كه اصـل زنـا از طـرف مـرد ثابـت شـده ولـيدر
:ديي نشده است؛ بفرما

 رد؟يگيم تعلقي زن مهرالمثل بر عهده زانيا در صورت تقاضايآ:الف
ميا ارش البكاره بر عهده زانيآ:ب  رد؟يگي تعلق

 با�ه جلت ��ائه:�
م يتوان مهرالمثـل بـر عهـده زانـياكراه كه ثابت نشده است چطور

دليو همچن!رديق بگ تعلّ ي ارش البكـاره بـر عهـده زانـيلين به چه
گتعلّ ؟رديق

 تجاوز به عنف○
دخي چنانچه پدر:الف: 345س آ تر سه ماهه به اقرار خود به ا يـ اش تجـاوز نمـوده،

ميمورد مزبور از مصاد  بـايق زنـايا صرفاً از مصاديشوديق تجاوز به عنف محسوب
 محارم است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
ول مورد سؤ ايتواند از خود دفاع كندينميال هم تجاوز به عنف است

و هم از مصاديريجلوگ ازي بنـابرا.ق زنا بـه محـارم اسـتي كند دون
.جهت مستحق به قتل است

آ:ب ــ اصــوالً ق تجــاوز بــه عنــفي ســال از مــصاد3 تــا حــدودياا تجــاوز بــه بچــهي
م  شود؟يمحسوب

 با�ه جلت ��ائه:�
.ق تجاوز به عنف استي از مصاديبل

ط الزم حد قتل در لواطي شرادر احصان شمول○
: قتل در لواط بفرماييدحددرخصوص: 346س

 باشد؟مىط الزم براى اين مجازاتين از شرا آيا احصا:الف
و:ب  مفعـول تفـاوتى در صورت مثبت بـودن پاسـخ، آيـا در ايـن حكـم بـين فاعـل

 وجود دارد؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
تا.شرط نيست در مفعول احصان قطعاً  عدم اشتراطهب كنوندر فاعل

. مختصر ترديدى پيدا شده استولى فعالً،مطمئن بودم

يزنا به زانعدم الحاق ولدال○
 چه دخترى پس از وضع حمل مدعى باشد كه فالن شخص با وى زنا چنان: 347س

: اما متهم، منكر اتهام انتسابى باشد، بفرماييد؛نموده است
ن:الف منتسب برده هاى دقيق علمى طفل را به نام جه آزمايشيت اگر پزشكى قانونى در

 اين نظر حجيت دارد؟كند، آيا شرعاً

ئه با�ه جلت ��ا:�
بچه به او ملحق،برده شود ها موجب علم به انتساب با نام ولو آزمايش

.شود، زيرا ولدالزنا ملحق به زانى نيست نمي
مى:ب  توان حد زنا را بر متهم جارى نمود؟ در صورت حجيت، آيا

 با�ه جلت ��ائه:�
ون بيو بد حد زيرا، نمود زانى را بر متهم اجرا حدشود نمى چهـار نـه

و بلى چنان.شود نمي اجرااقرار رتبهم  چه موجـب علـم قاضـى بـود
.شودميحدياجرا جارى كند،حدقاضى بتواند به علم خود

و:ج حـد تقاضاى حد قذف از سوى مقذوف، آيا در فرض عدم اثبات اتهام انتسابى
ميقذف بر مد  گردد؟ عى زنا جارى

 با�ه جلت ��ائه:�
 بـا عامـداً كه فالن شخص، بدون شبهه عالمـاً عا كند چه زن اد چنان

ـ شـود در صـور قذف جارى مـي حداست، بلى او زنا كرده قت تحّق
.ط قذفيشرا

مىي در صورت عدم تحقق شرا:د  توان مدعى را تعزير كرد؟ط قذف، آيا

 با�ه جلت ��ائه:�
 زد، حدعى را توان مدط قذف، ولو نمييق شرا اما در صورت عدم تحقّ

.توان تعزير نمودمى ولى
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 احكام مربوط به لواط○
نمي با پسريد اگر شخصيمستحضر: 348س ايـا خـواهر يـ تواند مـادري لواط كند

:دييد، بفرمايج نمايدختر او را تزو

م:الف آي چنانچه موطوء  جاد خواهد شد؟يايا حرمت ابديت باشد،

 با�ه جلت ��ائه:�
.شوديمجاديايدر صورت مرده بودن موطوء حرمت ابد

 مشكل باشد چطور؟ي اگر موطوء خنثا:ب

 با�ه جلت ��ائه:�
مي باشد حرمت ابدي كه موطوء خنثي در صورتيبل .شودي ثابت

ميني حرمت طوائف سه گانه، شامل قرابت رضاع:ج ا مادر، خواهريآيعنيشود؟يز

نيو دختر رضاع  حرام خواهند شد؟يز بر واطي موطوء،

 ائه با�ه جلت��:�
.ستينيو نسبين قرابت رضاعيبيدر حرمت طوائف سه گانه فرق

وط:د گي اگر بعد از ازدواج، و بعداً آن ازدواج منحل شـود، عقـدي محرّم صورت رد

 دارد؟يمجدد شوهر مزبور با آن زن چه حكم

 با�ه جلت ��ائه:�
 با عقـديول؛ دارمياط لزومي من احت،چنانچه وطء بعد از ازدواج باشد

نيديد تردمجد .ستي در حرمت

 حكم فرد لواط كننده○

شـود يـا حكم فردى كه لواط كرده چيست؟ آيا فقط با توبه بخـشيده مـى: 349س

 بايد مجازاتى كه اسالم تعيين كرده در مورد او انجام شود؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و يا خودش چهار مرتبـه اقـرار كنـد ، بايـد اگر شهود شهادت بدهند

مى، بنمايدحدياحاكم شرع اجر .شود واال با توبه بخشيده
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 عالوه بر چهار شاهدط اثبات زناي شراديگر○
و به مردى يا زنى اتهام زنا زدند، آيا جرم: 350س اگر چهار نفر با هم نقشه ريختند

شود يا چيزهاى ديگرى هم نياز است؟ يعنى اگر چهار نفـر شـهادت دادنـد، ثابت مى 
 تحقيقات ديگر هم نياز است؟ جارى شود يا آنكهحدبايد 

 با�ه جلت ��ائه:�
 شرائط ديگرى مانند علم به تحريم، توافق شهود در خصوصيات امـر

98فقه الصادق صـفحات39و امور ديگرى معتبر است كه ما در جلد
.ايم بحث كرده مفصالً 131و

 شهادت به حدود در دادسرا○
و گواه ار شهايهرگاه شهود در دادسرا نزد داد: 351س  مانند حدي به حدوديدت

ايآ:دييه باشند؛ بفرمادزنا دا باين شهادت معتبر استيا د نزد حاكم باشد؟يا شهادت

 با�ه جلت ��ائه:�
ب جمياگر قينه واجد از،ت آن باشـديود معتبر در حجيع  عمـل قبـل

ي كه سماع دعويز است ولكن فصل خصومت به نحويحكم حاكم جا
جايمادامد تا باشبعد از آن و بعـد از حكـمي كه حكم نكرده ز اسـت
نميحاكم شن .شوديده

 حدودياجراـ2

و قصاص○  اختصاص قاعده درء به حدود
:درء بفرماييدةدرباره قاعد: 352س

و، آيا اين قاعده به باب حدود اختصاص دارد:الف  يا شامل ابـواب قـصاص، ديـات
 شود؟ تعزيرات نيز مى

 با�ه جلت ��ائه:�
مىء عده در قا و شامل باب قصاص نيز  تعزيـر شود، ولى شامل باب ديه

.شود نمى
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 شك در حليت، تـوهم جـواز عمـل، صـرف( چيست؟ حد معيار در عدم اجراى:ب
)ـ يا عدم علم به حرمت؟ـ ولو غير معتبر ظن به اباحه

 با�ه جلت ��ائه:�
. عدم علم به حرمت است،ميزان در شبهه

ه در قاعده درء كيست؟ قاضى، مرتكب عمل يا هر دو؟ محل عروض شبه:ج

 با�ه جلت ��ائه:�
.محل عروض مرتكب عمل است

ع:د و آيا شبهات موضوعيه، حكميه، شبهه و غيـر عمـد، اكـراه، اجبـار، نـسيان ... مـد
 شود؟ مشمول اين قاعده مى

 با�ه جلت ��ائه:�
و .شبهه حكميه فرقى نيست بين شبهه موضوعيه

ود:هـ  دارد؟ مقصر تفاوتى وجودر فرض شمول شبهات حكميه، آيا بين جاهل قاصر

 با�ه جلت ��ائه:�
و .ر تفاوتى وجود نداردمقص در شبهه حكميه بين قاصر

 در زناي نكاح معاطاتيعا با احتمال صدق ادحدسقوط○
و مرديآ: 353س و دستگي كه به عنوان زنا تحت تعقيا اگر زن ياند مدعر شدهيب

م حد، باشنديكاح معاطاتن و در صورت سقوطي از آنان ساقط ا علـتيآ؛حدشود؟
ويم) درء( از باب قاعده حدسقوط ايباشد؟  از فقهـا نكـاحين كـه بعـضيـا از باب
ميمعاطات مي را مشروع  شد؟حدتوان قائل به سقوطيدانند

د چني نكاح معاطاتيا ادعايآ،گريو به عبارت مري از و ويدن زن  شـبهه آور اسـت
ا  زنـا از حـد موجـب سـقوطيان شـبههيا چنـيـآ،ن كه شبهه آور باشـديدر صورت

ميا  باشد؟ينها

 با�ه جلت ��ائه:�
آني نكاح معاطاتيعابا اد  زنا بر حدي بر اجراي وجه،و احتمال صدق

ن .ستيآنها
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 قتل با انكار پس از اقرارحدسقوط○

:دييد، بفرماير به زنا، انكار نماهرگاه شخص بعد از اقرا: 354س

ـ مانند زنا حد چنانچه اقرار مزبور موجب:الف و زناي قتل باشد  به عنـفي با محارم

آ ـ محدا انكار بعد از اقرار موجب سقوطيو اكراه  گردد؟ي قتل

 با�ه جلت ��ائه:�
چ،در صورت انكار  قتـل حد، كه موجب قتل استيزي بعد از اقرار به

.شوديمساقط
آحددر صورت سقوط:ب  حـدايـر دارديـا تعزي جلد حدا شخص، استحقاقي قتل،

و تعز ميجلد  گردد؟ير هم ساقط

 با�ه جلت ��ائه:�
ميبل و تعزحدشود ولكني عقاب رجم ساقط نمي جلد .شودير ساقط

آي چنانچه اقرار مزبور مستلزم ثبوت مهرالمثل باشد مانند اقرار به زنا:ج ايـ به عنـف،

م  گردد؟يمهرالمثل هم ساقط

 با�ه جلت ��ائه:�
نميغحدر اقرار موجبيخ .شودير رجم با انكار بعد از آن ساقط

 رات منصوصيدر حكم حدود بودن تعز○

و قواعـد حـدوديا تعزيآ: 355س و احكـام  رات منصوص، در حكم حدود هـستند

احيـا در حكم تعزي؟ بر آنان حاكم است و و قواعـد تعز رات بـوده ر بـر آنـان يـ كـام

 است؟يجار

 با�ه جلت ��ائه:�
جايدر تعز و  كـه خـودييرات عدد ضربات موكول به نظر حاكم است

ز،ن نمودهييشارع مقدس، عدد را تع و كـمي حاكم شرع به اد نمـودن
تغيكردن نم ا.ر دهدييتواند . حكم حدود را دارد،ن جهتيپس از
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ت صلبات محارب پس از مجازايح○
ــ بـا چه قاضى در مجازات محارب، صورت صلب را انتخـاب كـرد چنان: 356س

از توجه به اين :ـ بفرماييد روز زنده بماند حق حيات دارد3كه اگر بعد
كننـده در صورتى كه بخواهد قبل از اجراى حكم، از داروها وغذاهاى مقـاوم:الف

؟توان او را منع نمود يا خير بدن استفاده نمايد، آيا مى
 به او آب يا غذا برساند، بايد جلوگيرى كرد يا خير؟ اگر كسى عصياناً:ب

 با�ه جلت ��ائه:�
در صورت صلب محارب بعد از سه روز بايد از دار پـايين آورده شـود

:دو قول بين فقها هست.ندارد ولى حق حيات
 ديگـرياهدسـتو)ينزل ويجهز عليـه ويـدفن(:اند فرمودهياهدست

تـر قـوي ول دومقـو)يبقى على ما هو عليه حتى يموت(:اند فرموده
.است

بلكـه؛ جواب سؤال دوم واضح است، بايد جلـوگيرى نمـود،بنابراين
. چنين استجواب سؤال اول نيز

 حديحس نمودن عضو در اجرايب○
توانـد بـا سرقت قرار گيـرد، آيـا مـي حدكسى كه قرار است مورد اجراى: 357س

بىاز طبيب هزينه خود  حس نمايد؟ بخواهد كه عضو وى را

 با�ه جلت ��ائه:�
مى آن از چه از روايات استفاده  سارق جدا حدشود اين است كه غرض

و و لـذا در بعد پاى سارق شدن دست و نظر بـه ايـذاء نيـست،  است
ازيم7 از روايات امامياهعد قطـع، معالجـه شـود از فرمايـد بعـد

.المال تا خوب شود بيت
بى،ابراينبن و برائت حس نمودن است اظهر جواز .به دليل اصالت حل

ديعدم جواز تبد○  از قتليگريل حكم رجم به انواع
كه در زناى محصنه هنگام اثبات جـرم بـا بينـه، در صـورت با توجه به اين: 358س

مى فرار و مجرم از حفره  نمـود، ولـى در صـورت حكم را اجرا توان وى را برگرداند
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: بفرماييد؛توان انجام داد ار را نمىك اقرار اين
مى:الف  توان حكم رجم را به انواع ديگرى از قتل تبديل نمود يا خير؟ آيا

 با�ه جلت ��ائه:�
.شود به انواع ديگرى تبديل نمود حكم رجم را نمى

افتـاد، چنين اتفاقى9كه در زمان پيغمبرن اين روايتى است متضم 

ومردم آن زانى را تعقيب نم بـه عنـوان9 رسول خـدا.كشتند وده
.» تركتموههالّ«:اعتراض فرمودند

در در صورت مثبت بودن جواب، آيا بين انواعى كه احتمال زنده ماندن:ب محكوم

 آن وجود ندارد با مواردى كه اين احتمال هست، تفاوتى وجود دارد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
موهمان روايت دالّ .ارد است بر عدم تفاوت بين

 حكم رجميفرار مجرم از حفره در اجرا○

: بفرماييد؛اگر قاضى با علم خود حكم به رجم نمايد: 359س

مى:الف و توان او را مجـدداً در صورت فرار مجرم از حفره آيا  بـه حفـره برگردانـد

 نمود يا خير؟حكم را اجرا

 با�ه جلت ��ائه:�
و مرد من فعالً م،دانم در باب حدود نمى دم تواند به علم خـودى قاضى

نه حدياجرا . استحدي عدم اجرا، مقتضاى احتياط.بنمايد يا
در بنمايـد، ظـاهراً حدچه قاضى بتواند با علم خود اجراى ولى چنان

مجرم از حفره اگر يك سنگ به او اصـابت كـرده باشـد صورت فرار
به نمى .يربص مقتضاى اطالق صحيحه ابى توان او را به حفره برگرداند

ـ تكليف چيست؟دـ ملحق به بينه يا اقرار نباش اگر علم قاضى راه سومى باشد:ب

 با�ه جلت ��ائه:�
.باشد بنابراين علم قاضى ملحق به اقرار مى
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اجـراى كه در صورت ثبوت جرم مستوجب رجم با اقرار، اگر هنگام با عنايت به اين

ب : بفرماييد؛رگردانده شودمجازات رجم، مجرم از حفره فرار كند، نبايد

وى:الف اصـابت آيا در اين حكم بين موردى كه پس از آغاز رجم هنوز سنگى بـه

 تفاوتى وجود دارد؟،نكرده با موردى كه سنگ به وى اصابت كرده

و:ب آيـا؛قبل از پرتاب سنگ فـرار كنـد اگر مجرم پس از قرار داده شدن در حفره

 مشمول حكم فوق خواهد بود؟

ه جلت ��ائهبا�:�
ص39ج( در فقـه الـصادقكهسه دسته روايات است در مقام ،192 (

كه.ايم نوشته  اگر جرم بـا مطلقاً:مقتضاى جمع بين روايات اين است
چـه چنان،اگر با اقرار ثابت شودو نه ثابت شود بايد برگردانده شود بي

و  ك قبل از اصابت قبل از پرتاب سنگ يا پس از آن  بايد،ندسنگ فرار
چه پـس از اصـابت ولـو يـك سـنگ باشـد چنانو برگردانده شود
.شود برگردانده نمى

و تعز○  رات اثبات شدة اقلّ از قتليعدم جواز صرف نظر نمودن از حدود
ش: 360س :ـ بفرماييدـ حداً يا قصاصاًوددر مورد كسى كه قرار است اعدام

مى اگر حدود يا تعزيرات ديگرى اقل از قتل، براى:الف از وى ثابت شود، آن تـوان

 نظر نمود؟ صرف

 با�ه جلت ��ائه:�
بلكـه بايـد.ز نيـستي از قتل جا نظر نمودن از حدود ديگر اقلّ صرف
و گونه كه روايات متعد همان اانـد دادهافقها هم فتـو ده وارد شده ول؛

نهايـت. كـشته شـود بعـداًو را اجـرا نمـودي كه كمتر است حد آن
واجب است كمتر، كه بعد از اجراى حد بين فقها در اين اختالفى است 

ت قتل تا برء حاصل شود خيرأت آن خيرأـ يا مستحب است كـه ــ يـا
جاأت يايخير يك روز جاز است، وى در نظر ما عـدماق.ز نيستيتأخير

ت جوولى اجماع اد.خير استأجواز تعا شده است بر .خيرأاز
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حق:ب و آيا بين  تفاوتى وجود دارد؟الناسحق اهللا

 با�ه جلت ��ائه:�
و فرقى بين حق .الناس نيستحق اهللا تعالى

 حد مسقطةتوب○

:در مورد توبه بفرماييد: 361س

مجرم آيا اظهار لفظ دال بر توبه از طرف، است در مواردى كه توبه مسقط حد:الف

زحدبراى سقوط   ده باشد؟ كافى است يا بايد عملى دال بر ثبوت توبه از او سر

 با�ه جلت ��ائه:�
 حـد توبـه موجـب سـقوط صِرف ظاهر بعضى از روايات اين است كه

.حالش كاشف از توبه باشد بلكه بايد ظاهر،نيست
از، است حد بينه مسقطة در مواردى كه توبه قبل از اقام:ب نـه بي آيا ثبوت توبه قبـل

 از بينه باشد؟يا اظهار توبه عند الحاكم نيز بايد قبلكافى است 

 با�ه جلت ��ائه:�
.الزم نيست توبه عند الحاكم باشد

شب، حد آيا در توبه مسقط:ج حـاكم توبـه نيـزههاحراز توبه الزم است يا در صورت

 را اجرا نكند؟حدتواند با تمسك به قاعده، الحدود تدرء بالشبهات، شرع مي

 با�ه جلت ��ائه:�
ا  ساقط حد،ين است كه تا احراز توبه نشود مقتضى مفهوم خبر جميل

و نمى . الحـدود تـدرأ بالـشبهات اسـتة از قاعد آن خبر اخص شود
.واهللا العالم.شودمىحديبنابراين در صورت شبهه اجرا

 يا قصاص زن شيردهحدلزوم تأخير اجراى○

: يا قصاص زن شيرده، بفرماييدحددرباره لزوم تأخير اجراى: 362س

اآ:الف مىيا  شود؟ ين حكم، مادر رضاعى را نيز شامل
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 با�ه جلت ��ائه:�
 زن شيرده مخـتص اسـت بـه مـادر حدي بر تأخير اجرا روايات دالّ

راو بى، نس ت در روايـات ولى بـه واسـطه عمـوم علّـ.گيرد نمى دايه
و مى قصاص در رجم، كه نمود، همان استدالل دايه توان بر تأخير گونه

عمـومك بـه رجم در صورت خوف تلف تمس غير حدفقها در اجراى 
و يا جايگزين ديگراند بر تأخيرت نمودهعلّ .، تا يافتن دايه

و:ب  ــ يـا شـير اى ديگـر ايگزينى دايـه جـ عـدم امكـان در فرض شمول، بين امكان

ـ تفاوتى وجود دارد؟ خشك يا شير حيوان

 با�ه جلت ��ائه:�
 در مورد قهراً،كه جايگزين نباشد چون روايات مقيد شده است به آن

.نماييم سؤال نيز همين قيد را مى
 طفل؟ حاكم شرع است يا ولىة در صورت امكان جايگزينى، يافتن دايه وظيف:ج

 با�ه جلت ��ائه:�
.يافتن دايه يا جايگزين ديگر وظيفه ولى طفل است نه حاكم شرع

ا مجدياجرا○  حكميجراد رجم در صورت زنده ماندن پس از

كه مجرم بـه قتـل در صورتى كه پس از اجراى مجازات رجم، به زعم اين: 363س

او رسيده، جسد وى به سردخانه منتقل شود ولى بـر حـسب اتفـاق عالئـم حيـاتى در

و مشاهده : بفرماييد؛لجه سالمت خود را باز يابدپس از معا شود

 تـا(؟كنـد يت مـى كفاانجامدينمحكوم آيا صرف صدق عنوان رجم ولو به قتل:الف

 يا چون قتل از طريق رجـم موضـوعيت) در نتيجه نيازى به اجراى مجدد حكم نباشد

 گذاشت؟اجراة حكم رجم را در مورد وى به مرحلاًدارد، بايد مجدد

 با�ه جلت ��ائه:�
و اهل كتاب به مسلمهيدر زنا و در زنا به محارمـ در لواط تـصريحـ

ويدر زنا.است به قتل شده  محصنه تصريح بـه قتـل نـشده محصن
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هبـ مـوت، حـد همان رجم است تـا است، ولى متفاهم عرفى از رجم
و داردصريحتت است در غسل مي كه عالوه روايتى مرجومـه مرجوم

و،به هر حال.رجم بشوند موت بايد حدتا  لذا صدق رجم كافى نيست
 فـرار كنـد،ماگـر مجـر نه اگر جرم ثابت شود پس از صدق رجم با بي

 بنـابراين.دستور داده شده است كـه برگردانـده شـود بـراى رجـم 
 حكم رجم در مورد وى بـه مرحلـه اجـرا در مورد سؤال بايد مجدداً

.شود گذاشته
مى:ب درةتواند ديـ در فرض دوم، آيا مجرم  جراحـات وارده در اثـر اجـراى حكـم

 مرتبه اول را مطالبه نمايد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
 چون كسى عملى انجام نداده كه موجـب ضـمان،ديه هم الزم نيست

 روايتـى،دم متـصدى باشـد درخصوص مورد قصاص كه ولـى.بشود
و هست كه اگر گمان به ــ وكان بـه رمـقـ او را رها نمود مردن كرد

كـه ولـى داللت دارد بـر ايـن،پس از معالجه سالمت خود را بازيافت
به.كه قصاص آن عمل قبل بشودآنتواند بكشد او را مگر نمى ولى آن

.قياس هم صحيح نيست. مسأله ما مربوط نيست
ص:ج  كيست؟ةورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت ديه به عهد در

 با�ه جلت ��ائه:�
.كه خوب شده استفردي است به عهده همان

ساقشالّ حدري حكم تأخيتسرّ○ ر حدودي به

ياج آيا حكم تأخير حد: 364س اجراى آن به صورت ضغث كـه در بـاب زنـا لد،

و مطرح ى است؟ساير حدود نيز قابل تسرّ است، به تعزيرات

 با�ه جلت ��ائه:�
.شود استفاده عموم نمودمي،ت مذكور در بعضى رواياتاز عموم علّ
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بيتشد○  حديا مرگ در اثر اجراييماريد
ا اجراى حد،به تشخيص پزشكى قانونىچهنچنا: 365س و، اعم ...ز جلد، قطع يد

،قصاص عضو بر فرد بيمار يا شخص سالمى كه دچار ضعف شديد جسمانى اسـت يا
 گردد، تكليف چيست؟ باعث مرگ يا ابتالى وى به بيمارى يا تشديد آن مي

 با�ه جلت ��ائه:�
مي ظاهراً،در قصاص عضو و؛شود به ديه در فرض سؤال قصاص منتقل

در صورت يأس از خوب شدن. تا حصول برء بايد تأخير بيافتد اما حد
چـه چنـان،اما در قطع يـد سـارق. بشود حدبه صورت ضغث اجراى 

وى به بيمـارى يـاى داده شود كه باعث مرگ يا ابتالىياحتمال عقال 
 وجوب قطع ساقط اسـت، بعيـد نيـست قـول بـه،تشديد آن بگردد 

ر به نحوى ساقط است ولى تعزي حدولى اظهر اين است كه ولو،حبس
.هللا العالماو. كند اجرا شود كه حاكم شرع تعيين

وسحداثبات○ س حرامله تجسي به
كه تجسس در امور داخلى مردم حرام باشد، اگر بـر اثـر تجـسس اينبر بنا: 366س

و شرب،زنا، لواط: جرمى مانند حرام به  و هنگـام اجـراى ... خمر ، حـد برخورد كنند
تجخسارت  كننده ضامن است؟سسجانى به متهم برسد،

 با�ه جلت ��ائه:�
س حـرام، ماننـد كـسى كـه تجـس با شهادت فرد فاسق حدياجرا
جا مى  بـر طبـق مـوازين شـرعى حديچه اجرا چنان.ز نيستيكند،

و جانى ةضـامن اسـت بـه واسـط حـدرىمج، ببيند خسارت نباشد
.اگر بر طبق موازين شرع باشد بر كسى ضمان نيستو،تفريط

 ره شمول صدق عنوان محاربيدا○
بهيهرگاه گروه: 367س :ديي حمله كنند، بفرمايك طالفروشي با هم با سالح

ول:الف دوي اگر همه آنها مسلح باشند، و  سه نفر آنان اسلحه خـود را آشـكار كننـد
د  دخالـت داشـتهي در سـرقت طالفروشـيگر اسلحه خود را آشكار نكننـد، ولـينفر

آ ما عنوان محاربيباشند؛  كند؟يبر همه آنان صدق
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 با�ه جلت ��ائه:�
د،اند محاربند نفر آنان كه سالح را آشكار كرده3 گر كه سالحي دو نفر

ن را آشكار نكرده .ستندياند محارب
و كناري اگر برخ:ب بق ستادهياي از آنان مسلح نباشند ه گـروه در حمـل يـ انـد تـا بـه

دني راننده ماشيكيطالها كمك كنند؛ مثالً و م طالها را جابهيگري است كند،يجا

ايآ منيا بر  كند؟يها عنوان محارب صدق

 با�ه جلت ��ائه:�
ح نباشـند انـد، مـسلّ سرقت رفتـهي كه براي از افراديچنانچه بعض

.كندينمصدق محارب بر آنها
فيآ:ج مـيا در موارد فوق عنوان مفسد و حكـمي االرض بر همه آنان صـدق  كنـد؟

چ  ست؟يآن

 با�ه جلت ��ائه:�
ف و هر كدام از فعل آنـان حكـمي االرض مصاديمفسد ق مختلف دارد

. دارديخاص

و افشا در قذف○  عدم اعتبار قصد اعالن

و افـشا هـميـا در قذف عالوه بر انتساب زنايآ:الف: 368س ا لـواط، قـصد اعـالن

م كسيشرط و لـواي به فرديي در تنهايباشد؟ مثال اگر و گمـان انتساب زنـا ط دهـد

كسينم ميكرده و موجـب شـكاي آن را شـنيشنود اتفاقاً فردي آن را ت مقـذوفيد

آني خودش به فـرديا مثال در دفترچه خاطرات شخصيشد و اتفاقـاً  نـسبت زنـا داد

ديدفتر در اخت ايآ،گران قرار گرفتيار در؟شـوديمـي قـذف جـار حـدن فـرديا بر

ويحال كسي كه . مطلب را بفهمدنياي قصد نداشته

 با�ه جلت ��ائه:�
دليآنچه در روا ويپيليات دقت كردم دا نكردم بر اعتبار قصد اعـالن

دي فرد،يدن اتفاقيشن؛ بنابراين افشا يدن نامه تصادفاً مانع از اجرايا
ستينحد.
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مي اگر مقذوف فوت شود:ب و ورثهيا ميآ، نداشته باشديات باشد توانديا حاكم
ذف را مطالبه كند؟قحد 

 با�ه جلت ��ائه:�
ـ در صورت فوت مقذوف ظاهراً ورثه با حاكم به ترت  قـذف را حـدب ي

.مطالبه كنند

○اصل عدم تعدد مسبد اسباببات به تعد
ا: 369س  مرتكــبي اگــر كــس، زنــاحــدن كــه در حــدود مــثالً در يــبــا توجــه بــه

اي جلــديچنــد زنــا و در فاصــله وقــوع  صــورت نگرفتــهين اعمــال مجــازاتيــ شــود
ي فقهــا قائــل بــه اعمــال مجــازات واحــد بــر مرتكــب هــستند، حــال اگــر فــرد،باشــد

ل را انجـاميـ عمـل تقبي از نـوع واحـد را مرتكـب شـود مـثالً بـا زنـيريدو جرم تعز
ا ــدون ــد ب ــده د ي ــا زن ــود ب ــازات ش ــه مج ــرين ك ــبيگ ــضاجعه را مرتك ــل م  عم

:دييشود؛ بفرما
ايآ:الف بان فرد دو مجايا نسبت به و به عبارتيايد اعمال شوديزات ك مجازات؟

آيد ميگر بيا ازيتوان او را به  ضربه شالق محكوم كرد؟99ش
ا:ب بهياگر وين دو عمل را نسبت ا نسبتيك زن در دفعات مختلف مرتكب شده

آ خيا مجازاتش متفاوت خواهد بوديبه چند زن مختلف، ر؟يا

 با�ه جلت ��ائه:�
 را در رابطه با چند زن مرتكب شده است تعدد مجـازات اگر اين عمل

و اگر با زن واحد مرتكب اين عمل مكرّر شده اسـت، يـك الزم است
.مجازات كافي است

 منظور از نفى بلد○
:در خصوص نفى بلد بفرماييد: 370س

يا( منظور از نفى بلد چيست؟:الف )؟...از بين بردن، تبعيد، آواره نمودن دائمى

ت ��ائه با�هجل:�
و محارب است، آواره نمـودن دائمـى اسـت حدنفى بلدى كه مراد از
. زانى، تبعيد استحدنفى بلد
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با:ب در شد آيا مراد تحت اگر نفى به معناى تبعيد يا محل تبعيد نظر قرار دادن است
 زندانى كردن وى در آن محل؟

 با�ه جلت ��ائه:�
ا مراد از تبعيد تحت نظـر قـرار چـه تحـت ست، چنان نظر قرار دادن

.شودمي در آن محل زندانى،باشد بر زندانى كردن دادن متوقف

 تبديل تبعيد به حبس○
 در موارد خاصى كه تبعيد به مفاسد؛نظر قرار دادن باشد اگر منظور تحت: 371س

و شود ديگرى منجر مي مىرافراد شروـ مانند زنان، قاچاقچيان  بعيـدتتوان مدتـ آيا
ب ه حبس تبديل نمود؟را

 با�ه جلت ��ائه:�
و.تبعيد بر زنان نيست به واسطه همان مفاسدى كه اشاره شده است

 زنا ذكر شده است، اجماع علما بر اين است كـه حددر تبعيدى كه در
و.شود نمي زن تبعيد چـه بـدون افراد شـرور، چنـان اما قاچاقچيان

 نمايند در آن محل نـه حبس،شان دادرنظر قرا توان تحت حبس نمي 
.در محل خودشان

 فرار محارب از محل تبعيد○
مي) الف: 372س از اگر محارب از محل تبعيد فرار كند، آيا حاكم شرع تواند پس

هاى چهارگانه، جزاى نقدى، حبس وى، تبعيد را به يكى ديگر از مجازات دستگيرى
 تبديل نمايد؟ يا تعزير

 با�ه جلت ��ائه:�
و يد به جاى معيش تبع حدمحارب از نى نيـست، بلكـه آواره نمـودن

و منع از معاشرت مردم با آن است، لـذا در يـكد شهرى به شهر يگر
.شود شهر نگاه داشته نمي

 تـوان بـه تبعيـد زن در بـاب آيا حكم عدم جواز نفى بلد زن در بـاب زنـا را مـي:ب
 محاربه تسرّى داد؟



221+ مباحث جزايي: دومفصل

 با�ه جلت ��ائه:�
ي  ولى فقها،ك روايت صريح است در ثبوت تبعيد بر زن در باب زنا ولو

واسطه مفاسدى كه به آنها اشاره شـده اسـت، عمـل بـه روايـت به
مي.اند ننموده .ى دادتوان تسرّ بنابراين بلى

دي متناوب تبعيعدم امكان اجرا○

مي:اگر نفى بلد به معناى تبعيد باشد بفرماييد: 373س توان مدت محكوميت بـه آيا

ط وتبعيد را  اجرا نمود؟ به طور متناوبى چند مرحله

 با�ه جلت ��ائه:�
و  متنـاوب خـالفياجرا ظاهر روايات تبعيد يك سال استدامه است

.است ظاهر روايت

 نفي بلد در زاني بكر○

 يك سال، تا زمان(مدت نفى بلد در مورد محارب زانى بكر چقدر است؟: 374س

)مدت با حاكم است؟ يا به طور كلى تعيين،توبه، تا زمان مرگ

 با�ه جلت ��ائه:�
مراد از بكر كسى است كـه ازدواج نمـوده ولـى(نفى بلد در زانى بكر

اما در محارب تا زمان مـرگ اگـر.يك سال است) است دخول نكرده 
. واال تا زمان توبه،توبه نكند

 هاي مدت تبعيدهزينه○

دره در دو فرض معسر يا مؤسر بودن محكوم عليه، هزينه: 375س  اى ضرورى وى

 كيست؟ةتبعيدگاه به عهد

 با�ه جلت ��ائه:�
م چنان ووچه  هزينه با خودش اسـت،يا قدرت بر كسب دارد سر است
مى المال هزينه بيت واال از .شود هاى ضرورى او تأمين
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 بنا به مصلحتحديعدم اجرا○
مى: 376س وا را بنا بـه مـصلحت اجـر حدتواند آيا اگر جرم ثابت شد قاضى نكنـد

 تعزير كند؟

 با�ه جلت ��ائه:�
اين حكم مانند ساير احكام در صورت تـزاحم بـا مـصلحت اهـم يـا

.شود، تشخيص موارد با مجتهد جامع الشرائط است مفسده ساقط مى

و قصاصيهات مجازاتيموضوع○  منصوص در حدود

و مكان، تغيير طبايع حتى در بالد اسالمى: 377س و پيدا با توجه به مقتضيات زمان

و خـارجى كـه و مورد قبول جامعـه در سـطح داخلـى شدن ابزارهاى كيفرى مناسب

و قصاص را تأمين مى  و كند، آيـا مجـازات اهداف حدود هـاى منـصوص در حـدود

هاى منصوص موضوعيت قصاص قابل تغيير است؟ به عبارت ديگر، آيا اين مجازات 

 دارند يا طريقيت؟

 با�ه جلت ��ائه:�
ه قطعيه تمام مجعـوالت چون به مقتضاى ادلّ؛ابل تغيير نيستقخير،

.شرعيه تا آخر به همان گونه باقى خواهد ماند

غ○ ـ بازپرسيداد(ر حاكمي اعتبار اقرار نزد )ار

و بازپرس چهار مرتبـه بـه حـدود ماننـدي در دادسرا نزد داديهرگاه فرد: 378س  ار

:ديي زنا اقرار كند؛ بفرما

حيآ:الف باا اقرار به و بازپرس در دادسرايا اقرار نزد داديد نزد حاكم باشديدود ار

 حاكم اعتبار دارد؟يز براين

 با�ه جلت ��ائه:�
غ نياقرار نزد . حاكم اعتبار دارديز براير حاكم

آنيا برايآ،ار در دادسرا باشدي اگر اقرار مقر نزد داد:ب ، اقـرار نـزد حـاكم، ثبـوت

ا شهادت چهار مرد الزم است؟ي استيشهادت دو مرد كاف
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 با�ه جلت ��ائه:�
. استيشهادت دو مرد كاف

پي اگر اقرار مقر با قرائن برا:ج و علم به اقرار ميآ،دا كردي حاكم ثابت شد توانـديا

 حكم كند؟

 با�ه جلت ��ائه:�
.ت است چون علم حاكم حج،تواند حكم كنديميبل

 شهادت بر شهادت در حدود○

شيآ: 379س  هادت بر شهادت در باب حدود معتبر است؟ا

 با�ه جلت ��ائه:�
 مگر هنگـام،شود شهادت بر شهادت در خصوص حدود، پذيرفته نمي

.عذر شهادت اصلي به دليل بيماري يا غيره

 حس نمودن يا بيهوش كردن فرد در اجراي مجازات بي○

يا تيرباران، حلق( كسى كه قرار است كشته شودةباردر: 380س : بفرماييد؛)...آويز

مي:الف بى آيا يـا حـس تواند با هزينه خود از پزشك بخواهد كه وى را قبل از قتل،

كم بي  ترى را متحمل شود؟ هوش نمايد تا درد

 با�ه جلت ��ائه:�
بنابراين قبل از قتـل.مقصد اصلى در قصاص زهاق روح است نه ايذاء

و بى بي حس جا يا .ز استيهوش نمودن
وحد آيا بين:ب  اطراف فرقى وجود دارد؟ يا قصاص نفس

 با�ه جلت ��ائه:�
مىپ سرقت كه غرض جدا شدن دست يا حد مانند حددر باشد، نيـزا
وو.ز استياج .ز نيستيجا،جلد كه غرض ايالم است اما در ضرب
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 لزوم بهبودي كامل مجرم بيمار قبل از اجراي حكم○

:ماييد بفر؛درباره مجرمى كه بيمار است: 381س

مى:الف  تواند در حال بيمـارى حكـم وى را اجـرا نمايـد يـا بايـد تـا آيا حاكم شرع

 بهبودى كامل وى، آن را به تأخير اندازد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
شود تا خـوب نمى حدكه بر مريض اقامه كند بر اين رواياتى داللت مى

.شود
:رماييدبف؛ بر فرض لزوم تأخير اجراى حكم تا كسب بهبودى:ب

عرفـى آيا همان متفاهم(ـ مراد از بيمارى مانع اجراى حكم، از نظر شرعى چيست؟1

مى است يا آن و چه پزشكان آن را بيمارى )يا امر ثالثى است؟ نامند

 با�ه جلت ��ائه:�
 مرضى اسـت كـه، به قرينه مناسبت حكم موضوع، مانع مراد از مرضِ

ز موجب حدياجرا چـه بـر شـخص ايد بر آن عوارض شديدى بشود
و تندرست مىسالم .شود وارد

. در خصوص مريضى كه يخاف عليه الموت روايت خاصى وارد اسـتو
.توان از اطالق روايات دست كشيد آن روايت نمى ولى به واسطه

و2 وـ آيا حيض  است؟در حكم بيمارى استحاضه نفاس

 با�ه جلت ��ائه:�
يكـه اجـرا داللت دارد بر اينكهت در مستحاضه نيز روايتى وارد اس

تا بايد تأخيرحد شكه خون اينبيافتد .ودقطع
 چـه بـه طـور طبيعـى بر خود وارد كرده بـا آن اى كه محكوم عمداًـ آيا بين عارضه3

 عارض شده تفاوتى هست؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و .طبيعى است مقتضاى اطالق روايات عدم فرق بين مرض عمدى

 هست؟ فرقى) مانند درد آپانديس(موقتىو) مانند سرطان( عارضه دائمىـ آيا بين4
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 با�ه جلت ��ائه:�
آن، تأخير رواياتِ كه غايت تأخير را خوب شـدن قـرار داده به قرينه

.به عارضه موقت مختص است
كه داللت مي در عارضه دائمى روايتىو به وسيله يك بسته صـد كند

مى عددى يك .شود ضربه به او زده
و5  زمـان زيـادى،ل شدنى، آيا بين مواردى كه براى درمـانيزاـ در عوارض موقت

سل(نياز است و(با مواردى كه چنين نيـست) مانند بيمارى  تفـاوتى) لـرز ماننـد تـب
 رد؟وجود دا

 با�ه جلت ��ائه:�
و ن زمـا،شدنى بين مواردى كه بـراى درمـانليزا در عوارض موقت

. فرقى نيست، مواردى كه چنين نيستواست زيادى نياز
 بـا) ماننـد جراحـى قلـب(ـ آيا بين مواردى كه درمان آن هزينه بـسيار بـااليى دارد6

 مواردى كه چنين نيست تفاوتى هست؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و طور همان  غيـر كه فرقى بين مواردى كه درمان هزينـه زيـادى دارد

.آن نيست
 چه حكمى دارد؟ـ اگر محكوم، مغمى عليه شود،7

 با�ه جلت ��ائه:�
ولى رواياتى كه در مجنـون وارد.مى عليه روايت خاصى نديدم در مغُ

و كه اگر در حال سالمت زنا است داللت دارد بر اين  بعـد ديوانـه كرد
حكم مغمـى عليـه نيـز، شود بر او در حال جنون مى حدي اجرا،شد

و استفاده مى . بشودحديبايد اجرا شود

 هاي خاص تعيين شده اجراي مجازات توسط شارع موضوعيت شيوه○
در: 382س در مواردى كه شارع مقدس شيوه يا ابزار خاصى را در اجراى مجازات

:ـ بفرماييدـ مانند رجم يا كشتن با شمشير گرفته است نظر
مـوارد گونه به عبارت ديگر در اين(شده موضوعيت دارد؟ آيا شيوه يا ابزار ياد:الف

ازهـاق يـا؛يا هدف شارع مقدس فقط ازهاق روح است ولو با استفاده از ابزار نوينآ
؟)روح به شيوه يا ابزار منصوص ضرورت دارد
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 با�ه جلت ��ائه:�
س در موضـوع له اين است كه جميع قيودى كه شـارع مقـد هر اد ظا

و،نمايدحكم اخذ .حمل بر طريقيت خالف اصل است موضوعيت دارد
صو:ب  هـايى نظيـر چـه اجـراى رجـم يـا مجـازات رت موضوعيت داشـتن، چنـان در

ش  نظـاموطى خـاص بـه مـصلحت اسـالميهاى منصوص در شـرا يوهمجازات لواط با
وـ مثالً مقدس اسالمى نباشد  خـشنى از اسـالم يـا رة مسلمين باشد يا چهـ وهن اسالم

مى نظام اسالمى را نشان دهد اجراىةـ شيوـ قتل توان ضمن اجراى اصل حكمـ آيا
 آن را تغيير داد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و چه آن حكم مزاحم بـا اهـم ولى چنان  شـود، ماننـد وهـن اسـالم

و مانند جميع موارد تزاحم، اهم مسلمين، قهراً آن حكـم مقدم است
چـه بـا نظـر لذا به نظر من در اين زمان چنـانو شود مهم ساقط مى 

الشرايط مجتهد جامع مراده از واليت فقيه كه مراجع تقليد، با استفاد 
و است، اعم  مى آن شيوه،غيره از رهبر تغييـر شود اى كه موجب وهن
 واهللا العالم.داده شود

و بعد از اجراي حكم بـه منظـور○ جواز قرار دادن محكوم در مأل عام قبل
 عبرت عموم

:در مواردى كه محكوم بايد اعدام شود، بفرماييد: 383س
هر تواند صرفمى) حاكم شرع(ا قاضىآي:الف موردى نظر از نوع جرم ارتكابى، در

گـ بنا به صالح  و رفتن ديد خود براى عبرت جـرم، بازداشـتن آنـان از ارتكـاب مـردم
مألةم كند كه جنازحك  عام قرار داده شود؟محكوم مدتى در

 با�ه جلت ��ائه:�
راة كسى كه محكوم به اعدام شده است، جنـاز  عـام قـرار در مـأل او

و هتك،دادن ب حرمت مه اهانت نيست، وجب عبـرت ديگـران عالوه
و مصالح ديگرى هم دارد مى در باب حدود روايـاتى اسـت دالوشود

از مجمـوع. حـديمحل اجـرا در بر استحباب اعالم الناس به حضور 
مى اين .شود ها جواز اين عمل استفاده
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 توانـد مجـوزى بـراى نـوع جـرم ارتكـابى مـى در صورت منفى بودن پاسخ، آيـا:ب

و(عمل فوق باشد؟  يـا چنـد نفـر را بـه قتـل به عنوان مثال مرتكب قتل فجيعى شـده

.)رسانده است

 با�ه جلت ��ائه:�
.بلي، از جواب قبل اولويت آن بر آن عمل واضح است

راومتوان قبل از اجراى حكم اعـدام، محكـمى) حاكم شرع( آيا طبق نظر قاضى:ج

 مدتى در معرض ديد عموم قرار داد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
.محكوم را قبل از اعدام در معرض ديد عموم قرار دادن مانعى ندارد

و حد آيا در موارد فوق، بين:د تفاوتى)بنا بر جواز قتل از باب تعزير(تعزير، قصاص

 وجود دارد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
.ص تفاوتى نيستقصاوحددر اين حكم بين

 سال18اجراي احكام براي مجرمين زير○

آن: 384س و از بـسيارى از كـشورهاى جا كه در عرف قـانون حقـوقى كـشور مـا

وسن،جهان و سـال شمـسى تمـام دانـسته شـد18انـاث رشد متعاملين براى ذكـور ه

در همين ويقوانين جزا طور  اطفال كسانى هستند كـه بـيش اكثر كشورها،ى كشور ما

و18تاو سال تمام6از بايـد طبـق قـانون در دادگـاه اطفـال بـه سال تمام سن دارنـد

: بفرماييد؛رسيدگى شود جرائم آنها

مىيـ آيا حاكم شرع در محاكم قضا1 ازى نظـر تواند در احكام كيفرى اين افراد كه

 سال هستند تخفيفاتى قائل شود؟18 ولى زير سن قانونى،شرعى بالغند

م2 بزهكاران كه در اكثر كشورهاى جهان براى نفى است، با توجه به اينـ اگر جواب

مىوي رژيم حقوق، سال18زير سن  مبتنـى بـر شود كـه بيـشتر كيفرى خاصى اعمال
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و و اقدامات تأمينى المللـى بـين اين امر به عنوان عرف قـانونى در سـطح تربيتى است

: بفرماييد؛شناخته شده است

مى:الف و گيرى از وهـن اسـالم پيش(تواند با توجه به عناوين ثانويه آيا حاكم شرع

و و هاى بينى سازمانيجو نيز جلوگيرى از بهانه نظام اسالمى و معاندين اسـالم المللى

و ــالمى ــام اس ا نظ ــل ــور عم ــه منظ ــين ب ــدات ب ــه تعه ــالى ب ــى جم از) الملل ــضى در بع

 هاى اين دسته، تخفيف قائل شود؟ مجازات

 ائه با�ه جلت��:�
وشارع مقد ، حاكم شـرع دختر را تعيين كرده استس سن بلوغ پسر

.احكام كيفرى اين افراد تخفيفاتى قائل شودحق ندارد در
اشاره شده است در صورت تزاحم با عناوين به آنها عناوين ثانويه كه

 تـشخيص دهـد اوليه از حيث مالكات احكام، در صورتى كه مجتهـد 
حـاكم شـرع ماننـد سـاير مـوارد، اهم است از مالكات احكام اوليه

و تواند در بعضى از مجازاتمى،تزاحم از ها ها تخفيفسن يا در بعضى
.قائل شود

و:ب  دختر تفاوتى وجود دارد؟ آيا در موارد مذكور بين پسر

 با�ه جلت ��ائه:�
و در اين .پسر تفاوتى نيست گونه موارد بين دختر

 قصاص تفاوتى وجود دارد؟وحد آيا در موارد مذكور بين:ج

 با�ه جلت ��ائه:�
 مـريض را مثالً. در روايات اشاره شده است كبراي كلّي به اين حددر

ياو. نشود تا خوب شود حديدر روايات دستور داده شده است اجرا
. تأخير بيافتد تا قطع خون شودحديمستحاضه اجرادر

ك از اين روايات مي و توان استفاده  رد كه نسبت به بعـضى از دخترهـا
حـد يـاي اجـرا، اسـت شان كـم بلوغ چون مقاومتليپسرها در اوا
. تأخير بيافتدقصاص اعضا
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 حكم عضو قطع شده بر اثر حد سرقت○

:بفرماييد؛حد سرقتيهردربا: 385س
كـه شده ملك كيـست؟ ملـك حكـومتى قطع عضو پس از اجراى حد سرقت،:الف

م  حدود؟مجرى حد است، يا شخص

محـدود يـا دفن عضو مقطوع، پيوند عضو قطع شده به وسيله جراحى به شـخص:ب
 فروش آن براى پيوند به فرد ديگرى چه حكمى دارد؟

 ��ائهبا�ه جلت:�
.چند دسته دليل بر احكامى موجود است

.كه انسان مالك اعضاء خود استـ ادله داله بر اين1
.اء جدا شدهـ دليل دال بر جواز معامله بر اعض2
ـ دليل لزوم دفن عضو جدا شده از انسان3
ـ دليل عدم جواز قطع عضوى از بدن غير4

و بايد دسـت دزد را قطـع پس از سرقت دليل اخير تخصيص خورده
؛ادله ديگر باقى است بنابراينسه دسته اطالقو نمود، 

.شده ملك شخص محدود است عضو قطع:الف
و:ب به دفن آن الزم ويغير جا پيوند توان با معامله منتقلمىز است،

.به غير نمود

○و اجراي حد  در مكّه امكان بازداشت مجرم

: بايد بازداشت شود در مكه ديده شود، بفرماييداگر مجرمى كه قانوناً: 386س
 آيا از نظر شرعى امكان بازداشت وى وجود دارد؟:الف

 با�ه جلت ��ائه:�
چه جرم در خارج از حرم انجـامانمجرمى كه در مكه ديده شود، چن

اگـر در حـرمو؛ نمـود حـديشود در حرم بر او اجرا نمى شده باشد 
.حد را در حرم اجرا كردشودمىمرتكب جرم شده باشد

مـواد بدهكارى، جاسوسـى،،سرقت، قتل( آيا در فرض مذكور بين انواع جرايم:ب
و  تفاوتى هست؟...) مخدر، محاربه، افساد في االرض
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 با�ه جلت ��ائه:�
.تفاوتى نيست جرائمبين انواع

و:ج  الحرام تفاوتى وجود دارد؟بيت آيا بين حرم

هبا�ه جلت ��ائ:�
.موضوع حكم حرم است نه خصوص مسجد الحرام

و:د  اهل كتاب تفاوتى هست؟ آيا بين مسلمانان، كافر

 با�ه جلت ��ائه:�
و .وتى نيستكافر تفا در اين حكم بين مسلمان

آن آيـا بـين كـسى كـه اتفاقـاً:هــ  شــده،هجـا پناهنـد بـه مكــه رفتـه بـا كـسى كـه بـه

 هست؟ تفاوتى

 ائهبا�ه جلت��:�
و طور همان يـا كه تفاوتى نيست بين كسى كه پناهنده شـده باشـد

.پناهنده نشده باشد

 هاي درمان در اجراي حدود هزينه○

و:الف: 387س د هزينه درمـان د يـا قـصاصر اثـر اجـراى حـ بهبـود شخـصى كـه

المال است يا محكـوم بيتيهاز اعضاى خود را از دست داده، به عهد اطراف، يكى

 عليه؟

ه جلت ��ائهبا�:�
كه هزينه درمـان كند بر اين سرقت رواياتى داللت مى در خصوص حد 

 شخص مذكور با امام است، ولى به اتفاق حمـل شـده اسـت بهبودو
ه.بر استحباب مؤبه وورحال  مذكوره به عهـده حـاكم يـاينههزي نه

.المال نيستبيت
دارد المال باشد، حكم اختصاص به معالجات اوليه بيتيه در صورتى كه به عهد:ب

 گيرد؟ يا معالجات بعدى را نيز دربرمى
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 با�ه جلت ��ائه:�
-كه مراد از روايات قرار دادن هزينه به نحو لزوم بـر بيـت فرض آن بر
و مالال .دى نيستبع باشد فرقى بين معالجات اوليه

و:ج  غنى در حكم مذكور فرقى هست يا نه؟ آيا بين فقير

 جلت ��ائهبا�ه:�
و اند بـه دادهاغنى فرق هست، اگر فقير باشد فقها فتو ولى بين فقير

المال هزينه مذكوره مانند مصارف ديگر مسلمين به عهده بيتكهاين
.است

ت:د و آيا  قصاص وجود دارد؟ فاوتى بين حد

 با�ه جلت ��ائه:�
قصاص اطراف تفاوتى نيستودر احكامى كه بيان شد بين حد.





)يريو تعزيحد(سرقت: بخش دوم

ـ سرقت3

 سرقت از عابر بانك○
و: 388س و به ديگري بدهـد اگر كسي كارت عابر بانك ديگري را سرقت نمايد

دن كارت، مبلغـي پـول را از دسـتگاه عـابر بانـك برداشـت او هم با علم به سرقتي بو 
مي. كند و يـا اينكـه هـر كـدام سـرقت آيا نفر اول سارق محسوب شـود يـا نفـر دوم

 اند؟مستقلي انجام داده

 با�ه جلت ��ائه:�
.اندهر كدام سرقت مستقلي انجام داده

و آيـا دسـتگاه عابربا نـك حـرز در فرض سؤال آيا سرقت حـدي اسـت يـا تعزيـري
 شود؟حساب مي

 با�ه جلت ��ائه:�
 چون دسـتگاه عـابر بانـك حـرز،ي است سرقت حد سؤالدر فرض

و همچنين دومي؛شودحساب مي . پس نفر اولي سارق است

ميعدم تشخ○  زان مال ربوده شده توسط هر سارقيص
و مشخص نباشـد هـر سـارق چـهي مشاركت نماياگر چند نفر در سرقت: 389س ند

ب :دييرده است؛ بفرمامقدار مال
ميا حكم به رد مال به نسبت مساويآ آنيميعني،يا به نسبت تضامنيشودي داده شـود

شريرا نوع و و داراي غصب دانست  دانست؟يت تضامنيلمسؤويك را فاعل مستقل
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 با�ه جلت ��ائه:�
شـود آن را نـوعي مال را به نسبت تضامني ضامن هستند، يعني مـي

و  و داراي مـس غصب دانست وليت تـضامنيؤشريك را فاعل مستقل
.دانست

ش مال مجهول المالكيق سرقت در رباعدم تحقّ○
ميش لقطهيا ربايآ: 390س  شود؟يا اموال مجهول المالك موجب تحقق سرقت

 با�ه جلت ��ائه:�
نم موجب تحقّ،ريخ .شوديق سرقت

ن در رد مال مسروقي سارقيت تضامنيلمسؤو○
چنيدر فرض: 391س ايلمسؤوايآ،ندي را سرقت نمايد نفر با هم مال كه ن افراديت

خي خواهد بوديدر استرداد مال مسروقه به مسروق عنه تضامن ر؟يا

 با�ه جلت ��ائه:�
تيلمـسؤو با هم سرقت كنند، را چند نفر مجموعاًيكه ماليدر صورت

 خواهـدي تـضامن،ن افراد در استرداد مال مسروقه به مسروق عنهيا
و لذا در فقه الصادقب ص39ج(ود قطع يد بر مجموعام نوشته) 328،

.ثابت است

لي موبايهاو شمارهسرقت اطالعات رمز دار○
و سرقت اطالعات سرّ:الف: 392س  هاى كـامپيوترى يـا رمزدار از شبكهى كد شده

و  كشف رمز آنها چه حكمى دارد؟ كامپيوترهاى شخصى

 با�ه جلت ��ائه:�
وشكى نيست در .ضمان هم ثابت است حرمت عمل مفروض،

ــر:ب ــر س ــروش غي و ف ــماره قت ــاز ش ــك مج و تكني ــنايان ــط آش ــل توس ــاى موباي ه
 الكترونيكى مركزى آن چه حكمى دارد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و .موجب ضمان حرام است
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 سرقت وجود دارد؟حدط، امكان اجراىي آيا با وجود ساير شرا:ج

 با�ه جلت ��ائه:�
در مكـان كـه شـئ ماليـت دار سرقت متوقف است بر اين حديااجر

 سـرقت در غيـر از كامپيوترهـاى حـديبنابراين اجرا.محرزى باشد 
و توانـد ولى حـاكم شـرع مـى نبايد اجرا شود، شخصى مشكل است

.تعزير كند

 در صورت عفو سارق توسط مسروق منهحدياجرا○

گيرد، آيا حاكم شرع قرار مي در مواردى كه سارق مورد عفو مسروق منه: 393س

مى بنا به  را اجرا نمايد يا خير؟حدتواند مصالحى

 با�ه جلت ��ائه:�
ع چنان  حـد فو كند، چه مسروق منه سارق را قبل از مراجعه به حاكم

و ساقط مى فرضدر.شود ساقط نمى حداگر بعد از مراجعه باشد شود
چه بلى تعزير چنان. ندارد حدي حاكم به هيچ عنوان حق اجرا،سقوط

مـانعى سببش محقق باشد كه در صورت ثبوت سرقت موجود اسـت
.واهللا العالم. ندارد

ت مسروق منهي پس از شكاحديلزوم اجرا○

و: بفرماييد حددر مورد سرقت مستوجب: 394س  آيا پس از شكايت مسروق منـه

ا مسروق منه نسب قبل از ثبوت جرم، امكان عفو سارق توسط  وجـود حـد جـراىت به

 دارد يا خير؟

 با�ه جلت ��ائه:�
 حـد عفو مسروق منه نسبت به اجـراى،از مراجعه به حاكم شرع پس

وتأثير ندارد . بنمايدحدبايد اجراى حاكم؛
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 اثبات شده با اقراريحدر حاكم در سرقتييتخ○

، با اقرار سـارق نـزد حـاكم ثابـت حددر صورتى كه سرقت جامع شرايط: 395س

آنشو  گاه سارق توبه نمايد، آيا عفو وى توسط ولى جايز است؟ د،

 با�ه جلت ��ائه:�
چـه چنان اظهر در نظر ما آن است كه در صورت ثبوت سرقت به اقرار

.ر استمخيعفووحدبين اقامه حاكم،سارق توبه كند

 بدون مرافعة مال باختهحديعدم امكان اجرا○

ش: 396س :ت اقرار نمايد، بفرماييدخصى نزد حاكم به سرقاگر

، صـرف اقـرار، بـراى قطـع يـد حـد آيا در صورت وجود ساير شرايط اجـراى:الف

 باخته نيز دارد؟ مالةكند، يا نياز مرافع كفايت مى

 با�ه جلت ��ائه:�
. نداردحد اجراى باخته حاكم حقّ بدون مرافعه مال

ص حد در صورت نياز به شكايت، آيا براى اجراى:ب  رف مرافعـه كـافى اسـت، يـا،

 باخته نيز الزم است؟ مطالبه قطع يد از سوى مال

 با�ه جلت ��ائه:�
،مقتضاى بعضى روايات صحيحه اين است كه بدون مطالبه قطـع يـد

. بنمايدحدتواند اجراى نمي حاكم

تي در صورت بازگرداندن مـال مـسروقه قبـل از شـكاو تعزير حدسقوط○
 مسروق منه

 نظر مشهور فقها هرگاه سارق قبل از شـكايت مـسروق منـه، مـال بر اساس: 397س

و به وى برگرداند مىحدمسروقه را تحت يد مالك قرار دهد شود، آيا سرقت ساقط

و امثال آن نيز اين حكم جارى اسـت در سرقت  هاى تعزيرى، اختالس، كالهبردارى

اسحد يا اين كه حكم مختص سرقت؟شودو تعزير منتفى مى ت؟ى
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 با�ه جلت ��ائه:�
 اما دليلـى بـر؛ دارد حددر قطع دست روايات خاصه داللت بر سقوط

و مقتضاى عمومات ثبوت آن است .سقوط تعزير نيست

يقطع دست سارق بدون اذن قاض○

و در دادگاه محكوم بـه قطـع حداگر دزدى مرتكب سرقت: 398س ى شده باشد،

ا و كسى بدون اذن قاضى دست او را تـر سـرقت يـا كـم حدز همان محل دست شود

از قطع كند، آيا محكوم به قصاص مى  شود يـا بـه جهـت مهـدور بـودن ايـن قـسمت

مى دستش، جانى قصاص نمى و تعزير يا فقط به تعزير محكوم و به ديه  شود؟ شود

 با�ه جلت ��ائه:�
.شود غير تعزير چيزى ثابت نمى

از در همين فرض، اگر جانى دست دزد را بيش  سرقت قطع كرده باشد، حكم حدتر

شود يا نسبت به مجمـوع، آن چيست؟ آيا جانى فقط نسبت به مقدار زائد قصاص مى

و آيا در صورت عدم امكان اجـراى قـصاص در مقـدار زائـد،  قصاص جارى است؟

و در صورت جريان قصاص در مجموع، آيا قصاص به ديه تبديل مى  بايـد دزد شود؟

 شــد، بــه جــانى ســرقت از او قطــع مــىحــد مقــدارى كــه بايــد در ديــه دســت را بــه
 پرداخت كند؟

 با�ه جلت ��ائه:�
 نسبت به مقـدار زائـد،؛نسبت به مجموع، قصاص مورد شرعى ندارد

 پس، نسبت به مقـدار زائـد؛قصاص خصوص مقدار زائد ممكن نيست
ر؛ديه الزم است او آن هم نه ديـه دسـت، بلكـه ديـه مقـدار زائـد

.بايد بپردازد

 سرقت اموال فرزند توسط پدر○

 سرقت منتفى است، اما آيـا حدچه پدر از اموال فرزند سرقت نمايد، چنان: 399س

 تعزير دارد؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
ما« ولى عموم؛شود از مقتضى روايات در اين مورد چيزى فهميده نمى

ثابـت تعزيـر براى هر عمل مخالف شرعى:گويدمي» على التعزير دلّ
مناست؛ .شود تعزير هم نمى،يك روايت وجودبه واسطه، لكن به نظر

و○  مالكي برايارزش انحصارباييهايادگاريسرقت مدارك

هـاى يت، مدارك شناسايى، اوراق بهادار، چك، سفته، عكـس اسناد مالك: 400س

آن هاى شخصى كه فقط براى مالكههاى خانوادگى، دست نوشت شخصى، يادگارى 

آن ارزشمند مى و امثال :ها باشند

مى:الف  شوند؟ آيا مال محسوب

مى:ب  گيرند؟ آيا موضوع سرقت قرار

و يا با وجود شـرايط:ج  بر فرض مثبت بودن جواب بند ب، آيا سرقت تعزيرى است

ى باشد؟حدتواند سرقت مى

 با�ه جلت ��ائه:�
ا و؛مر اعتبارى اسـت ماليت يك موجود حقيقى خارجى نيست، بلكه

مى: آن هم دو قسم است و يك قسم تعبير شود از آن به ماليت ذاتيه
و  آن عبارت است از چيزى كه درآن منفعت عائده بـه انـسان اسـت

آن احتياج به آن هست،  و امثـال و لباس به حسب فطرت از خوراكى
بـاره احتيـاج، اعتو قسم ديگر آن چيزى است كه عقال به واسط؛دو
بنابراين، مـورد سـؤال مـال. اسكناس مانند؛نمايند يت بر آن مى مال

و موضوع سرقت قرار نمى  آن؛گيرد نيست هـا ولى تعزير بـر سـرقت
و آن سـرقت بـوده چون حقى است كه متعلق به آن امور؛ثابت است 
.شده است



 قصاص: بخش سوم

ـ قتل4

 ممانعت ثالث در درمان مجروح○
ديشخص: 401س مرايگري، سازد، شخص مجروح جهت درمـانيعمداً مجروح

مـيخود به سو  لـي درمانگـاه حركـت ازيكن شـخص ثـالثيكنـد،  بـا وجـود اطـالع
ن و رسيجراحت او مـيازش به درمان، مانع از و نهايدن مجروح به درمانگـاه تـاًيشـود

م ذيميمجروح كسيرد، در موارد دؤمسيل چه ا قصاص است؟يهيول
راين مجروح باقي كارشناسان، تنها رمق آخر اگر طبق نظر: الف  بوده كـه ثالـث، راه

و مانع درمانش شده است .بر مجروح بسته

 با�ه جلت ��ائه:�
 كه طبق نظر كارشناسان تنها رمق آخر مجروح بـوده كـهيدر صورت

و مـانع درمـانش شـده اسـت  چنانچـه،ثالث راه را بر مجروح بسته
م ب؛دهدينمرا داوا احتمال زنده بودن مجروح با مـستند جارحه قتل

.شودميقصاصواست
و از مـرگ:ب مطابق نظر كارشناسان، اگر ممانعت ثالث نبود، مجروح درمـان شـده

م .افتيينجات

 با�ه جلت ��ائه:�
و اگر مستند بـه اگر قتل مستند به هر دو جنايت باشد هر دو قاتلند

ب  شود حكم قاتل بـر او جـاري جارح يا به آنكه مانع عالج شده است
و ديگري م .عين است نه قاتلاست
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مـ:ج  چنـديتوانـست بـرايمطابق نظر كارشناسان، اگر ممانعت ثالث نبود، مجـروح
. زنده بمانديروز

 با�ه جلت ��ائه:�
ا .ن مورد مردن منتسب است به آنكه مانع درمـانش شـده اسـتيدر

ن .ستيچند روز زنده بودن مانع انتساب به او

يب در قتل خطاييتسب○
ميا ساله12 به پسريشخص: 402س دينماي امر و دربيد كه از وار خانه باال رفتـه

و پسر بچه در زمانياط خانه را باز نمايح ديد مي كه از زميوار باال ويرفته به ن افتـاده
:دييفوت نموده است؛ بفرما

ميتيلمسؤوايآ خيباشدي متوجه شخص دستور دهنده ر؟يا

 با�ه جلت ��ائه:�
كه به پسربچه دستور باال استيافتادن پسربچه به واسطه امر شخص

و دسـتوريـد. استييقتل آن بچه، قتل خطاو رفتن داده  ه بـر آمـر
.دهنده است

 اثبات اعتقاد مهدور الدم بودن مقتوليها راه○
عل فقها رضوان: 403س ك: اند هم فرمودهياهللا ه مقتـول هرگاه قاتل اعتقاد داشته است

ـ مثالً ساب النب و او را بـر اسـاس چنـ9يمهدورالدم وين اعتقـاديـ اسـت  بكـشد
دي قصاص منتف،سپس معلوم شود كه مقتول مهدورالدم نبوده است .ه ثابت اسـتيو

:دييحال بفرما
 قابل اثبات است؟ياز چه راه) اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول(ن اعتقاد قاتليا:الف

 ��ائه با�ه جلت:�
.از طريق قول خودش قابل اثبات است

اي قاضيهرگاه برا:ب وي، اعتقاد قاتل به ن كه مقتول مهدورالـدم بـوده ثابـت نـشود

آي قاضيبرا و شبهه حاصل شود، ود بـه شـبهات، حـدا براسـاس قاعـده درءيـ شك

ديتوان قصاص را منتفيم و حكم به ثبوت ه نمود؟ي دانسته
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 با�ه جلت ��ائه:�
منيميبل . دانستيفتتوان قصاص را

آيدر موارد:ج بي كه قاتل اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول داشته است ين موارديا

ـ مثالً اگر قـاتليكه منشأ اشتباه قاتل، جهل به حكم شرع  بـه جهـت جهـل بـهي بوده

وي بـه امـامزاده تـوهيحكم اعتقاد داشته كه اگر كـس ـ ن كنـد قتـل او واجـب اسـت

 كه منشأ اعتقاد قاتل، اشتباه در موضوع بوده تفاوت وجود دارد؟يدموار

 با�ه جلت ��ائه:�
و اگـر جاهـل،ر باشد چنانچه قاتل جاهل مقص  او حكم عـالم را دارد

. حكم اشتباه در موضوع را دارد،قاصر بوده است

پ،انكار○ و آني پس از اقرار به قتل و آثار  دا نشدن جسد

خويمرد: 404س و او را جهت انجام كـار به مغازه  بـاياهرزاده همسرش مراجعه

مياتومب ميل همراه خود مرد مذكور. گردديبرد، از آن روز به بعد خواهرزاده مفقود

باين بار دستگيچند و هر مـرر مـي منكر قتل و ازيـگويشـود د او بعـد از انجـام كـار

پيماش اويقيچونديگويميرين مرحلة دستگي اما در آخر؛اده شده استين ن كردم

و بخـش بـا خالـهيعنـيبا همسرم ازياش رابطـه نامـشروع دارد او را بـه قتـل رسـاندم

و بخشيجسدش را در محل جمع آور زي زباله پلي را مأموران به محـل. انداختمير

و محل قتل احتمال  عليمذكور و خـاك بـرداري رغم تالش بـسي، مراجعه اما  بـايار

و سرند خاك جس لودر پ ها، و آثار آن ان يـ اد شـده پـس از پا يـ مـرد. شـوديدا نمـيد

رأييبازجو و نزد قضات صادر كننـده مـي، در دادگاه و مـدعي، منكـر قتـل يشـود

و به علت بدهكاريم عتيشود خواهر زاده همسرش زنده است بهيو قاچاق قه جات

و به خاطيرش در مرحله تحقيعراق فرار كرده است واقار يير رهاقات را تحت اجبار

مياز فشار جسم :دييكند با توجه به مراتب فوق لطفا بفرماي وارد بر خود، عنوان

رأ:الف و عدم اقرار نزد قضات صادركننده ويبا توجه به فرض مسأله و انكـار قتـل

آيپ و آثار آن، ميدا نشدن جسد  توان فرد مذكور را قصاص كرد؟يا
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 با�ه جلت ��ائه:�
ه نم نداريچ وجهيقصاص و .شود او را به عنوان قصاص كشتيد

م:ب ا در صـورت عـدميـآ،گـذرديهم اكنون چند سال از مفقود شدن خواهرزاده

ديم،جواز قصاص  دانست؟) ضامن مدعو(ه فرد مفقوديتوان مرد مذكور را ضامن

 با�ه جلت ��ائه:�
ديفرد مذكور را نم .ه دانستيشود ضامن

 از مناطقي در برخي ناموسيها حكم وقوع قتل○

م: 405س  از مناطق استاني در برخي كه زندگييرساند از آنجاياحتراماً به عرض

وي معضل بزرگ،باشديميو قوميالهيخوزستان به شكل قب  كه باعث سلب آرامش

تايآزاد و و ارعاب عموميايحد مردم حتيجاد خوف و  سبب بدنام كردني شده

. استي ناموسيها ده است، وقوع قتلي گرديچهره مقدس اسالم ناب محمد

م ا برادر به خواهر، شوهر به همسر، عموي نسبت به دخترشيافتد كه پدريبسا اتفاق

وييبه برادرزاده، دا  از دختـرانيكـيل نسبت بـهي از افراد فاميكياي به خواهرزاده،

ويفام  بـه ارتبـاطنيقـيا بعـضاًيوي با نامحرميل به علت سوءظن به ارتباط نامشروع

و ا بـايـت كامل زن انجام گرفتهي با نامحرم هرچند معلوم نباشد كه با رضاينامشروع

و اجبار زان قضي بدون تحق، صورت گرفته استياكراه ه اقدام به قتل دختريق از اصل

ديا همسري ايا افراد نام برده و و سـربلنديگر نموده وين كار را سـبب افتخـار  خـود

الــه خــود دانــستيقب و بــا قبيــه اكننــديلــه خــود دور مــين كــار ننــگ را از ن كــار يــو

ا. درآمده استي عاديبه صورت امر قبين كه خانوادهيضمن له مقتوله با مصالحهيا

يا شخص مظنون بـه زنـا وجـه مبلغـي) در صورت وقوع زنا(يو توافق از خانواده زان 

ميدر را تحت عنوان خون بها بـه مطالـب فـوق خواهـشمند حال با توجه. كننديافت

:ديياست بفرما

ا:الف ايبا توجه به ب(ن عملينكه ب) گناه به صرف سوءظنيقتل زن ايدر نيان مردم
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نتياستان، عاد و در و از باب افتخار است هيجه اوليو متعارف ي مبنيتيچ شكاياء دم

ديبر قصاص و قاتل صرفاً به لحاظ جنبه عموميا اخذ كيه از قاتل ندارند  بـهيفـريو

بييا جرائم نقدي كوتاه مدتيها مانند زندانيريحبس تعز رونيا اشتغال به كار در

م  اياز زندان محكوم  مختلـفيهـاا مورد عفـو در مناسـبتين صورتيشود كه در

قبيا توسط حمايگردديم و بايمه نقديجر،له قاتليت خانواده و قاتل  پرداخت شده

جايسربلند ايميمعه زندگو افتخار در و جريكند اين كار باعث ن گونـهيـ شـدن

و سبب ناامن ايافراد شده ميسايجاد نگرانيو .گرددير افراد جامعه

ب ايا امكان تعقيآ،ن مسألهياهحال با توجه فـ) قاتل(ن افراديب يتحت عنـوان مفـسد

خياالرض وجود دارد ر؟يا

 با�ه جلت ��ائه:�
اي قتل با شهودهي شرعزينچنانچه با موا ن نحـو كـهيـا اقرار قاتل به

مـ،د ثابت شوديا نوشته باي قاتل اقرار به قتـل ـ كنـد، د آن قاتـل را ي
و شهود هم نبود قتل جا و اگر اقرار نكرد نيبكشند و اگر قتـليز ست

. مقتول از قتل ممكـن اسـتياي حاكم عفو اولي برايم باشد حت مسلّ
ا دن صورت قتل مبديدر ميل به .شوديه

فـيدر صورت:ب آيـ االرض قابـل تعقي كه تحـت عنـوان افـساد ا تحـتيـب نباشـند

ديعناو قبيگرين مي از و مجازات قرار داد؟يتوان آنها را مورد تعقيل محارب ب

 با�ه جلت ��ائه:�
ف نمي االرضيحاكم به عنوان مفسد تواند اقـدام بـه قتـليا محارب

بلينما  حـاكم، رفع فساد از جامعـهيد برايا راً نوشتهيخا به آنچهيد،
م .تواند حكم به قتل بدهديشرع

ميآ:ج واليا حاكم شرع ايتواند از باب ويت جهت رفع و مـشكل بـزرگ ن معضل

و امنيو برقراريجاد نظم عموميا و آساي آرامش  جهـتيو از طرفـيش عمـوميت

و مسلميحفظ آبرو و جلوگي اسالم ويرين اي مسلم از بدنام كردن اسالم ن كـهين به
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و وحشيمسلمانان ترور و آدم كش ا( هستنديست و رسـانهينكـه راديكمـا يهـا وهـا

ديب شنيگانه منتظر و ايدن عزيدن يز را در سطح داخلين گونه اخباراند تا چهره اسالم

ب و اسالم را سركوب كنندين الملليو چن) خدشه دار كرده و قتل نيدستور به اعدام

 بدهد؟يافراد

 با�ه جلت ��ائه:�
م . حكم به قتل بدهد، كه داردياراتيتواند برحسب اختيحاكم شرع

قبي كه خانوادهيمبلغ:د ديا چيـين بهـا ختر مقتوله تحت عنـوان خـو له ديـا گـر بـايز
و مصالحه از خانواده  قبيتوافق ميا آيرند چه حكميگيله قاتل ا حـالل اسـتي دارد؟

و در چه راهي  صرف شود؟ديبايا حرام

 با�ه جلت ��ائه:�
كنتوانندينم،به عنوان خون بهاخانواده دختر .ندچيزي دريافت

 اكراه در قتل○
ي بـاال رفـتن از كـوه كه غالباً كشنده است مثالًي را بر فعليهرگاه شخص: 406س

و به او بگويكه بس و خانوادهيند كه اگر باال نرويار ناهموار است اكراه كنند  خودت
م ات را ميرسانيبه قتل و او هم ايم يش نوعاً كشنده اسـت، ولـين فعل برايداند كه

م چنياز آنجا كه ويداند اگر اين نكند قطعاً و اگر ن فعل را انجامي را خواهند كشت
ا و لذا دست به ميدهد احتمال زنده ماندنش وجود دارد و منجر به مرگين كار زند

م :دييشود، بفرماياو
ايآ:الف مـيكراه كننده ضمانا و فقط به مجازات حبس ابد محكوم ا يـ شـودي ندارد

 به قصاص محكوم خواهد شد؟
ب:ب مين قتل حتمي چنانچه و مرگ احتمال كرِ به دست آني به سبب فعلـيه  كـه بـر

مياكراه شده است خود را مخ و چه بسا بـر او از نظـر عقـل واجـب باشـد كـهيبير  ند
ا چن، بزند دستين فعل احتمالي به چنين صورتي در و كـشته شـدي اگر ايـآ،ن كـرد

و و به قـصاصيه كه اقوا آنكه مكرِي هدر است؟يخون  از مباشر است ضامن بوده
م  شود؟يمحكوم



245+ مباحث جزايي: دومفصل

 با�ه جلت ��ائه:�
 در صـورت اول.ستينيدر هر دو صورت ظاهراً بر اكراه كننده ضمان

م .شوديفقط به حبس ابد محكوم

حيعدم تعم○ اجم ر نمودن قاتليكم امر به قتل به
ا: 407س شـود؛يمن كه در موارد امر به قتل، آمر به حبس ابد محكوميبا توجه به

:دييبفرما
اجي را براي هرگاه آمر شخص:الف و به او اجرت بپردازدي قتل ا در مـوارديآ،ر كند

م،اجاره اجي امر به قتل صدق و مـيكند ا بـه يـ شـود؟ير كننده به حبس ابد محكـوم
ا اين كه در آمر قاهريجهت ويت شرط است ن مورد معاونت در قتل محسوب شـده

ر دارد؟يتعز

 با�ه جلت ��ائه:�
.در آمر قاهريت معتبر است

اجي را براي هرگاه شخص:ب و جاعل بگوي قتل و قرارداد جعاله باشد د اگـرير نكند
مي مبلغي را به قتل برسانيفالن همي را به تو و او ايآ،ردي بپذ دهم ن جـا امـر بـهيا در

م  كند؟يقتل صدق

 با�ه جلت ��ائه:�
ميبل .كندي امر به قتل صدق

و خواهش باشديق به قتل، ترغي اگر صرف تشو:ج ا مجازات امر به قتل را دارديآ،ب
م ميا فقط تعزيشوديو مشوق حبس ابد  شود؟ير

 با�ه جلت ��ائه:�
و در فرض ترغيب از امر به قتل غير  امر به قتل سؤالو خواهش است

و خواهش به قتل نيست؛كندصدق مي . پس ترغيب

ستقاضاى عفو قاتل○ يـ اجتماعياسيدر صورت عدم مصلحت
دم، تقاضاى عفو قاتل را داشـته باشـند يـا مطالبـه ديـه مواردى كه اولياءدر: 408س

صالـنمايند، ولى با توجه به عوارض سياسى :ح نباشد؛ بفرماييد اجتماعى عفو به
 آيا در صورتى كه حكومت بخواهد قاتل را مجـازات نمايـد، امكـان ايـن كـار:فال

 وجود دارد؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
ر يـا اختيار عفو يا مجازات به دست ولى مقتول است، حكومت يا رهب

.تواند بدون موافقت ولى مجازات نمايد ديگر نمىشخص يك
مىت اولياء آيا در صورت عدم رضاي:ب المـال بـه آنـان توان از بيت دم، مبلغ ديه را

؟كردپرداخت 

 با�ه جلت ��ائه:�
،اگر عدم رضايت به اخـذ ديـه باشـد،دميمراد از عدم رضايت اوليا

به،اگر مرادو؛كردالمال پرداخت را از بيت توان ديه نمى  عدم رضايت
پر پرداخت از بيت  ظـاهراً داخـت ديـه، المال است بعد از تراضـى بـه

خصوصاً در صورت عـدم قـدرت.المال پرداخت نمود توان از بيت مى
. جانى كه مورد روايت استمالىِ

بر:ج وى دارد مـى»دم ولـى« آيا ولى امر مسلمين با واليتى كه توانـد بـرخالف نظـر
 قاتل را اعدام نمايد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
ى كه اشاره شـده اسـت بـر واليت به آن معن،رهبر حكومت اسالمى

و ولى .تواند بدون نظر او قاتل را اعدام كند نمى دم ندارد

 قابل گذشت بودن مجازات معاونت قتل عمد○
 چـون قتـل عمـد، حـق النـاس اسـت آيا مجازات معاونت در قتل عمد، هـم: 409س
و دم؛ يـا حـق گذشت از سـوى اوليـاء قابلو اريـ در اخت عفـو آن منحـصراً اهللا اسـت

 باشد؟مى امرولى

 با�ه جلت ��ائه:�
كه مجـازات معاونـت در قتـل ليل به خصوصى كه داللت كند بر ايند

لى آن است كه قابـل مقتضاى اصل اوو من نديدم،است قابل گذشت 
مى رهبر هم در اين مقام خصوصيتى ندارد،و گذشت نيست  توان ولى

و استدالل نمود بر اين   تنقيح منـاط، بـه كه قابل عفو است به اولويت
و  اين طريق كه مجازات چنين شخصى به واسطه كمك به قتل اسـت

به طريق اولى فرع هـم قابـل) كه هست(گذشت باشد اگر اصل قابل
.گذشت است
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ويقتل اجنب○  به ناموسي با اعتقاد به متجاوز بودن
هنگـام پـس از بيـدار شـدن از خـواب فـرد اى كه شـب پسر بچه پانزده ساله: 410س

مى اجنبى بينـد، بـا ايـن اعتقـاد كـه فـرد را به صورت برهنه با مادرش در اتاق خواب
و  متجاوز به ناموس بايد كشته شود، فرد مزبور را كه مبادرت به فرار نمـوده بـه خائن

بر: الزم به ذكر است زن مدعى است كه اوالً.رساندمى قتل  با تهديد فرد مقتول مبنى
ب آبروريزى ه رابطه، مجبور به باز كردن درب منـزل بـه روى او در صورت تن ندادن

درةرابط: ثانياً.او شده است .ر از زنا بوده استتكمحدنامشروع
:با توجه به فرض فوق بفرماييد

كدام گونه افراد، مشمول قتل ارتكابى توسط نامبرده با اعتقاد به لزوم كشتن اين:الف
 شود؟ يك از عناوين قتل عمد يا شبه عمد مى

 با�ه جلت ��ائه:�
مى چنان را كند، مـى چه مرد ببيند كه اجنبى با زن او جماع توانـد او

و  بر بكشد ياو او نيست چيزى نيز اگر كسى ببيند اجنبى اراده جماع
در بايد دفاع كند، چنـان مادون آن را با يكى از بستگان او دارد،  چـه

او- باشـد يعنى دفاع متوقف بر قتـل- ضمن دفاع او را بكشد   قتـل
ويجا جاز .ز نيستيدم او هدر است، در غير اين دو مورد قتل

. چون عمل نوجوان مشمول يكى از اين دو مورد نيست درمورد سؤال،
.ز نبوده استيپس كشتن او جا

بـا يد مجبور بـه برقـرارى رابطـه كه از روى تهد با توجه به ادعاى زن مبنى بر اين:ب
 توانـد مـشمول بـالغ وى مـى ارتكابى از سوى فرزنـد تـازه اجنبى شده است، آيا عمل 

و  قتل عمد در مورد وى باشد؟ةدر نتيجه عدم شمول ادل عنوان دفاع از ناموس

 با�ه جلت ��ائه:�
كـه البتـه بايـد(چون اين نوجوان اعتقاد به جواز قتل داشته اسـت

را  م) اثبات كند واال در ظاهر قتل عمد است اعتقاد خود وجـب قتل او
و شود، بلكه حكم قتل قصاص نمى .بايد ديه بپردازد شبه عمد دارد

 كه اطالعات فقهى نوجوان در احكام شرعى كـم بـوده، آيـا جهـل با توجه به اين:ج
 تواند رافع مسؤوليت باشد؟ وى به مسأله مى
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 با�ه جلت ��ائه:�
.جهل او به مسأله رافع قصاص است نه ديه

ه توسط شوهريقه رجع با مطلّيحكم قتل زان○
اي مطلقه رجعيمرد: 411س ويبيميام عده در حال زنا با مرد اجنبيه خود را در ند
ميزان آي را ا خون مقتول هدر است؟يكشد،

 با�ه جلت ��ائه:�
ببي بنابرا،ه زوجه استيقه رجع مطلّ اويند كه مردين اگر شوهر او  بـا
م . هدر استي خون آن مرد زان،كنديزنا

ا○  قاتل در بين افراد محدودصي تشخيمكان استفاده از قرعه براعدم
و: 412س معـين، در صورت علـم اجمـالى بـه وجـود قاتـل در بـين افـراد محـدود

:بفرماييد
مى:الف و آيا قاضى  نمايد؟ اجراى قصاص از قرعه استفاده تواند براى تعيين قاتل

 با�ه جلت ��ائه:�
ق عى بي چه مد چنان تل يكـى از آنهـا، عمـل بـه آن نه اقامه نمايد بر

مى واال،شود مى اگر همـه.كنند بر عدم كونه قاتالً از آنها مطالبه بينه
 شود نه نمودند دعوى ساقط مى اقامه بي،عى قـسامه ثابـت واال بر مـد

راو شود مى  بر هـر كـدام از آنهـا قـسامه ثابـت،رد كرد اگر قسامه
مىو شود مى وشو اگر نكول كردند ديه ثابت نماينـد بـر توزيع مـىد

عى قسامه آورد كه يكى از آنها قاتل است قـصاص نيز اگر مدو افراد
مى ساقط است  شود به مقتضاى روايات داله بـر ثبـوت ولى ديه ثابت

.بر متهمين به قتلديه 
و:ب را در صورت منفى بودن پاسخ و لزوم پرداخت ديه، چه كسى بايد ديه  بپردازد

 چگونه خواهد بود؟نحوه پرداخت آن

 با�ه جلت ��ائه:�
و آن ديه توزيع مى  شود بر همه اطـراف، بـه مقتـضاى قاعـده عـدل

. قرعه مورد ندارد،به هر تقدير؛انصاف
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تعقتل به علّ○ ن مصالح ساختمانييت عدم دقت در

و باعث قتـل چهـار شخص غير وارد به كارهاى ساختمانى خانه: 413س اى ساخته

و در به كار گيرى مصالح نفر شده است؟ كارشن  اس نظر داده اين شخص وارد نبوده

و به همين دليل خانه خراب شده است  از.دقت نكرده  اين مسئله مصداق كدام قـسم

 قتل است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
مىيساختمانچنين اگر  شود قتـل عمـدى اسـت، ولـى موجب قتل

و مماثـل آن موجـب قتـل نـشده اسـت ل قتـ،اگر تـصادفى اسـت
.غير عمدى است

 شخص در حال غرقيرها كردن عمد○

ب به قـصد: 414س و شخص و مرگ حتمى بوده شخص الف در حال غرق شدن

را  و كنـد تـا اما در بين راه عمداً او را رها مـى. گيردمى نجات او دستش  الـف بميـرد

مى؛گردد شخص الف با رها شدن غرق مى ب  باشد؟ آيا مسؤوليتى متوجه شخص

ه جلت ��ائه با�:�
ولؤمـس بلى با رها كردن دست او سبب مردن او شده است، بنابراين

.است

 قتل با اجتماع اسباب○

در مسأله اجتماع اسباب، ميان فقهاى گرانقدر اماميه نظراتى به شـرح ذيـل،: 415س

ايـن قـول بـه مـشهور نـسبت داده شـده(ـ ضمان سبب مقدم در تـأثير1: مشهود است 

اق2؛)است ـ ضمان سـبب مـؤخر4؛ـ ضمان سبب مقدم در وجود3؛وىـ ضمان سبب

.ـ ضمان هر دو سبب5؛در وجود

اى به دو يا چنـد سـبب، آيـا تمـامىت استناد حادثه مستدعى است بفرماييد، در صور

يا اسباب ضامن  و آناند آن يكى از هـا ها؟ در صورتى كه تمامى اسبابى كه حادثه بـه
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ب و يا هر يك به ميزان تـأثير خـود؟ بـه السويه ضامنمستند است، ضامن باشند، آيا اند

ل خريـد قطعـات يـك شـركت خودروسـازى، در هنگـام مـسؤو هرگـاه: عنوان مثال 

و قطعـات غيـر اسـتاندارد تهيـه و سهل انگارى كرده ل مـسؤود؛نمايـ خريد، مسامحه

و به غير استاندارد بودن قطعات تـوجهى نكنـد بازرسى خدمات نيز بى و؛دقتى كرده

اى كه در چـك كـردن قطعـات دارد،ل قرار دادن قطعات نيز على رغم وظيفه مسؤو

و آن و سرانجام به دليل نقص قطعه مزبور اتومبيلى واژگون شده ها را جاسازى نموده

ن و سرنشينان فوت  مايند، چه كسى ضامن است؟راننده

 با�ه جلت ��ائه:�
و مباشر ذكر نشده،چون در موضوع ضمان و تمام موضوع سبب  است

د سبب باشد، استناد به قاتل است، بنابراين، اگر حادثه مستند به چن
و تأخّ تقد؛ها ضامن هستند همه آن قهراً ر تأثير ندارد، بلكه ضـمانم

.شود بر همه تقسيط مى

 له ضربات متعدد با مرور زمانيشركت در قتل به وس○
 يكـى عليه وارد كننـد، مـثالًىهرگاه دو نفر ضربات متعدد با فاصله بر مجن: 416س

و روز سوم مجنـى و ديگرى فردا پاى او را قطع كند عليـه امروز دست او را قطع كند
و از مـوارد شـركت در  بر اثر سرايت هر دو ضربه فوت كند، آيا هر دو قاتـل هـستند

 است يا فقط نفر دوم قاتل است؟قتل

 با�ه جلت ��ائه:�
و از موار هر دو قاتل .د شركت در قتل استاند

و جنايعدم تعز○ ت بر عضوير در صورت شروع به قتل

 در مواردى كه شخصى اقدام به قتل محقون الدمى نموده، ولى بر اثر:الف: 417س

تـوان او را بـه آيا مـى؛عواملى كه خارج از اختيار او بوده است، قتل واقع نشده است

 جهت شروع در قتل تعزير نمود؟

مى در موارد شروع:ب  توان او را تعزير نمود؟ به جنايت بر عضو چطور؟ آيا



251+ مباحث جزايي: دومفصل

 با�ه جلت ��ائه:�
مى انجـام كار محرّم به جنايت، در هر دو مورد سؤال چون شخص مقد

ولـىى اگر چه قبيح اسـتو تجرّ؛باشدى مى است، فقط متجرّ نداده 
درى به حرام نمى فعل متجرّ  و تعزير براى فعل حرامى است كـه شود،

. پس، تعزير وجهى ندارد؛ى براى آن ذكر نشده استحدس رع مقدش

 قتل در فروض مختلفاقسام○
 هرگاه شخصى به سوى شخص يا حيوانى تيرانـدازى كنـد، در حـالى:الف: 418س

كه توجـه دارد شـخص محقـون الـدم ديگـرى در معـرض اصـابت تيـر او قـرار دارد
مى( و به شخصى اصاب احتمال در صورت اصابت تير)ت كند دهد تيرش به خطا رفته

و به قتل رسيدن او، قتل از چه نوعى است؟به   شخص ديگر

 با�ه جلت ��ائه:�
و در صـدق عمـد  احتمـال،قتل عمدى است نسبت به محقون الـدم

.، چون احتمال مورد لزوم احتياط استكافى است اصابت
 كه شـخص هرگاه شخصى به سوى حيوانى يا شخصى تيراندازى كند، در حالى:ب

و شليك كننده به دليل سهل انگـارى متوجـه ايـن ثالثى در معرض اصابت تير باشد،
و تير او به شخص ثالث اصابت كند، قتل از چه نوعى است؟  امر نباشد

 با�ه جلت ��ائه:�
.قتل شبه عمد است

كند سرعت غير مجاز يا سبقت غير اى كه مقررات رانندگى را رعايت نمى راننده:ج
گونـه عـدم ايـن كـه جاز داشته يا در حال عبور از چراغ قرمز بوده، با توجـه بـه ايـنم

بفرماييـد در صـورت. دهـد ديگران را در معرض جنايت قـرار مـى رعايت مقررات، 
و وقوع قتل، جنايت عمد است يا غير عمد؟  تصادف

 با�ه جلت ��ائه:�
ادف چـون بـه حـسب عـادت احتمـال تـص؛ظاهراً قتل عمدى است

.دهد مى
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 قتل مرتد در فروض مختلف○
يا:مستدعى است بفرمائيد: 419س ليت قاتل شخص مرتد در مـوارد مسؤومجازات

:ذيل چيست
 مسلمانى، عمداً مرتدى را به قتل برساند؟:الف

 با�ه جلت ��ائه:�
 كافر نباشد كه ظاهراً مورد سؤال چه مسلمان معتاد به قتل چنان
م نباشد، قصاص مورد ندارد؛ يعنىو كافر هم مهدورالداست

مى مسلمان را نمى شود به مقدارى كه حاكم كشند؛ بلكه او تعزير
و ديه ذمى هم از او گرفته نمى و چنانچه؛ شود شرع صالح بداند

.مرتد فطرى باشد كه مهدور الدم است، تعزير هم ندارد
 مرتدى، مرتد ديگر را عمداً به قتل برساند؟:ب

 لت ��ائه با�هج:�
ى اگر مرتدى مرتد ديگر را عمداً به قتل برسـاند، اگـر هـر دو ملّـ

ف باشند، قصاص مى و اگر مقتول، مرتد طرى باشد، چيزى بـر شود،
.او نيست

 كافر ذمى، مرتدى را به قتل برساند؟:ج

 با�ه جلت ��ائه:�
.شود از جواب قبل جواب اين سؤال ظاهر مى

غ○ پر مترقّيقتل به سبب حوادث و جهل به  شامديبه در فرض علم
را»ب«به قصد اين كه با پريدن بـر روى شـخص» الف«شخص: الف: 420س وى

رود، ليكن قبل از اين كه اقدام به پريـدن نمايـد، بـدون برساند به پشت بام مى به قتل 
و بـر روى شـخص اختيار او، طوفان يا زلزله غير مترقبه   پـرت»ب«اى وى را به پايين

و موجب قتل شخص كرد  مستدعى است بفرماييـد آيـا جنايـت عمـد؛شودمى»ب«ه
و يا تلف محض؟  است، يا شبه عمد، يا خطا

 با�ه جلت ��ائه:�
.تلف محض است
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ن خاصى قـرار گيـرد، طوفـانى با علم به اين كه اگر در مكا» الف« هرگاه شخص:ب

ق كــه و موجــب »ب«تــل شــخص در حــال وزش اســت او را بــه پــايين پــرت كــرده

م مى و سقوط به پـايين، شـخص گردد، به مكان و در اثر وزش طوفان »ب«زبور رفته

 را هالك نمايد، جنايت از چه نوعى است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
.امتناع با اختيار منافات با اختيار ندارد چون؛جنايت عمدى است

ايقتل به وس○ هيلة  از دعوايجان ناشيجاد

ب: 421س آن،ين دو نفر صورت گرفته در دعوايى كه ها كه داراى بيمـارى يكى از

مى قلبى مى  مى باشد، بعد از دعوا روى زمين و فوت از.كنـد افتد  طـرف مقابـل خبـر

.بيمارى متوفى ندارد

 اين چه نوع قتلى است؟: الف

 ديه به عهده كيست؟:ب

 با�ه جلت ��ائه:�
و اگر قتلى باشد، خطاي و مستند بـه؛ى استقتل مزبور عمدى نيست

ديه اگر ثابت شود، بر عاقلـه. به هر دو منتسب است؛يك نفر نيست
چـه احتمـالو چنـان؛ آن هم بر طرف ديگر نصف ديـه اسـت؛است

 عقالنى داده شود كـه دعـوا سـبب فـوت نـشده باشـد، دادن ديـه 
.واجب نيست

 قتل از سوي مأمور دولتي در حين عمليات○

د: 422س ر حين خدمت، به جهت موارد متعدد سـرقت هـاي مأمور نيروي انتظامي

و آن را تعقيـب مسلحانه در آن محدوده، به يك خودرو سواري مشكوك مـي شـود

و سپس بدون رعايت مقررات مربوطه به قصد متوقف نمودن خودروي مورد مي كند

و يـك گلولـه پـس از عبـور از شيـشه نظر، اقدام شليك گلوله به طرف آن مي  كنـد
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و بالشت و جلو به گردن سرنشين كنار راننده اصابت نمودهكعقب هاي صندلي عقب

گردد؛ با عنايت به وقوع قتل توسط مأمور فوق الذكر، نوع قتلو منجر به قتل وي مي 

و خطا( :را با توجه به صور ذيل بيان فرماييد) عمد، شبيه عمد

ب.1 دهـد كـه در اگر مأمور به قصد زدن الستيك خودرو شليك نمايد ولـي احتمـال

و به يكي از سرنشين  هاي خودرو اصابت كند؟تيراندازي خطا كند

 با�ه جلت ��ائه:�
.اين گونه، قتل خطايي است

در.2 و احتمــال بدهــد كــه اگـر مــأمور بــه قــصد زدن شيــشه خــودرو شــليك نمايــد

و به يكي از سرنشين  هاي خودرو اصابت كند؟تيراندازي خطا كند

 با�ه جلت ��ائه:�
.در اين صورت، شبه عمد است

آن.3 و فقـط بـه قـصد متوقـف نمـودن اگر بدون توجه به محـل خاصـي از خـودرو

 شليك نمايد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
.قتل عمد است اگر به اين گونه قصد كند

ـ قصاص نفسو عضو5

 صغير بودن اولياي دم○
و دختريآ:الف: 423س تند بـه محـض دم هـسيايـ كه جزء اوليا در قتل عمد، پسر

م نيندي قصاص نمايتوانند تقاضايبلوغ ز در آنها شرط است؟يا رشد

 با�ه جلت ��ائه:�
.، رشادت معتبر استدر قدر متيقن از موارد جواز تقاضاي قصاص

آ:ب ميدر فرض فوق،  ند؟يه نمايديتوانند به محض بلوغ تقاضايا
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 با�ه جلت ��ائه:�
قبيدر صورت وجود شرا و رشدليط از  بـه محـض بلـوغي بلـ، بلوغ

.نديه نمايديتوانند تقاضايم
آ:ج ميدر فرض باال ديتوانند به محض بلوغ تقاضايا  ند؟يه نماي كمتر از

 با�ه جلت ��ائه:�
ديتواند تقاضايميبل دريتاً به مقدار نـصي نها،هي كمتر از ب خـودش

د .ديه بنماياصل
هم:د آيدر مين فرض عليتوانند تقاضايا بدون رشد  ند؟يه را نماي عفو محكوم

 با�ه جلت ��ائه:�
عليتوانند با عدم رشد، تقاضاينم .نديه را بنماي عفو محكوم

○داعتراف پس از تبد بيل قصاص به پرداخت ت الماليه از
مـ، پرونده از اتهام قتلي پس از بررسيقاتل: 424س و بـدي برائت حاصـل نيكنـد

د بيجهت پيه از مت المال  حـال اگـر قاتـل پـس از گذشـت ده سـال.شوديرداخت
:دييد؛ بفرماياعتراف به قتل نما

ديآ:الف  دم وجود دارد؟ياي اوليه برايا اساساً حق قصاص با وجود اخذ

 با�ه جلت ��ائه:�
. نداردوجودهيدوجود اخذحق قصاص با

بايايا اوليآ، در صورت مثبت بودن پاسخ:ب دي دم رايـد ابتدا  بازگرداننـد تـا حـقه

 قصاص داشته باشند؟

 با�ه جلت ��ائه:�
د د،ل شده باشده مبدياگر باي بعد از برگشتن به ديه ه را برگرداننديد

.تا حق قصاص داشته باشد
د بازيي دم تواناياي اگر اول:ج يه را داشته باشند اما از استرداد آن خودداريگرداندن

 است؟يا قصاص منتفيآ،كنند
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 با�ه جلت ��ائه:�

. استي قصاص منتفيبل
ديي دم اساساً تواناياي اگر اول:د چي بازگرداندن  ست؟يه را نداشته باشند حكم

 با�ه جلت ��ائه:�
دياي اولييدر صورت عدم توانا ه ظـاهراً عاقلـهيـ دم در برگردانـدن

ديبا .ه را بپردازديد
و ب امـام،ن نداشـته باشـدا تمكّياگر عاقله نبود ـ از بااتي ـ لمـال د ي

.بپردازند

ب○  در قصاصيهوشيجواز استفاده از مواد
غ: 425س و ر برنده كه موجـب آزار مجـرميبا توجه به قانون، قصاص با آلت كند

:دييباشد ممنوع است؛ بفرما

ميآ: الف بيا طريو جراحيهوشيتوان محكوم به قصاص را با استفاده از مواد قيـ به

 نمود؟ قصاص، اهدايقطع عضو برا

 با�ه جلت ��ائه:�
زيدر موارد بيادي كه در قصاص د دسـتور داده شـدهياي بر قتل الزم

و قصاص به نحو مذكور است فاحسنوا بيعني،القتل هـوش كـردني با
.ز استيقصاص شونده جا

 حكم مسأله فوق در مورد محكوم به اعدام چگونه است؟:ب

 با�ه جلت ��ائه:�
حك اوسؤالدر مورد . استيل جارم همان مسأله اول

آ:ج ايـا اجـازه گـرفتن از شـخص محكـوم يـ در صورت جواز در هر دو مورد فـوق

 او الزم است؟ياياول

 با�ه جلت ��ائه:�
نياجازه گرفتن از ورثه او .ستيا خودش الزم
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 عدم انتقال حق قصاص به وارث قاتل○
پـ پدر خود را عمداً به قتليچنانچه دو برادر، اول: 426س و بـرادر دوم شيبرساند

غيدر صورت.دي قصاص، فوت نمايفاياز است ) قاتـل(ر از بـرادر اوليـ كه بـرادر دوم
:ديي نداشته باشد؛ بفرمايوارث

ــآ ــ ي ــصاص را ارث م ــق ق ــرادر اول ح ــرديا ب ــب ــرع ي ــاكم ش ــه ح ــصاص ب ــق ق يا ح
م  شود؟يمنتقل

 با�ه جلت ��ائه:�
م مدر مفروض مسأله حق قصاص به حاكم شرع .شودينتقل

 حكمي مدت محكوم به قصاص تا اجرايحبس طوالن○
چه به ادله ذيل حكم قصاص در مورد شخص محكوم اجرا نـشدهـ چنان1: 427س

مى،باشد درـ هر چند در مدت زمان طـوالنى حكميتوان وى را تا زمان اجرا آيا ــ
دا حبس  شت؟نگه

 از پرداخـت فاضـل ديـه خـوددارى،دم به دليل فقر مالى يا داليل ديگر اولياي:الف

(كنند مى و.  الزم به ذكر است در مواردى از اين بند، اجراى حكم از نظـر اجتمـاعى

.)باشد سياسى ضرورى مى

. خواهان قصاصي صغير مقتول از طرف اولياي عدم تأمين سهم اوليا:ب

وي عفو برخى از اوليا:ج ياوليا عدم پرداخت سهم آنان به محكوم عليه از سوى دم

.خواهان قصاص

بهي عدم شناسايى اوليا:د و دستور حاكم شرع دم يا عدم دسترسى بر أخذ مبنىآنان

و .ناتوانى وى از پرداخت ديه ديه از قاتل

و: هـ .عدم توانايى پرداخت ديه توسط محكوم عليه مصالحه به ديه

.دم به دادگاه براى تعيين تكليف نهايىي عدم مراجعه اوليا:و

و:ز و فقدان ابزار الزم براى اجراى دقيق حكم قصاص ياوليـا استنكاف مجنى عليه

.دم يا افراد خبره از اجراى حكم
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 در صورتى كه محكوم عليه استطاعت پرداخـت يـا جلـب رضـايت»ز« مورد بند:ح

.شاكى را ندارد

مىـ در صورت منفى بودن جواب، آيا دادگاه2 قيدنتوانند شخص محكوم را بدو ها

باو  خذ وثيقه يا به قيد ضمانت باشد؟اشرط آزاد نمايند يا آزادى وى بايد

 با�ه جلت ��ائه:�
و مى شده ظاهراً جميع موارد ذكر در در توان محكوم را حـبس نمـود

آ ت را جمـع بـين علّـو اند موارد فقها تصريح به آن نمودهن بعضى از
و حقّ وا دانـستههآنمه حفظ حقوق حبس نمودن را مقد ين، ايـن انـد

.وجه در تمام آن موارد جارى است
،چه با اخذ وثيقه يـا بـا ضـمانت حفـظ حقـوق بـشود بنابراين چنان

را مي آن توان حبس  فقيـه از طـرف،به عبارت ديگـر.نمودل مبدبه
ةپس هر وظيفـه كـه قـضا،قاضى تعيين شده است به عنوان7امام

تـوان انجـاممى نصب فقيه قاضياً حسببر،الم در اين موارد دارندع
 مؤيـد ايـن كـه انـد عالوه در بعضى موارد تجويز حبس نمودههب.داد

.مطلب است

يعدم وجود عضو مماثل در جان○
؛در صورتى كه شخص محكـوم بـه قـصاص، عـضو مماثـل نداشـته باشـد: 428س

:بفرماييد
 ود، آيـا مـثالًشـ كه عضو ناسالم در برابر عضو سـالم قـصاص مـى با توجه به اين:الف

 چشم كسى كه به حسب ظاهر سالم است ولى بينـايى نـدارد عـضو ناسـالم محـسوب
مى،شود مى  آيد؟ يا چنين فردى فاقد عضو به حساب
و چشم:ب باشد، راست كسى را كور كرده اگر جانى، فاقد بينايى چشم راست باشد

 شود يا خير؟ آيا چشم چپ او به عنوان قصاص كور مى
و اگر سلب:ج ولـى خود جانى حدقه چشمش سالم است بينايى با كندن حدقه باشد

 آيـا حدقـه در مقابـل حدقـه قـصاص(بينايى ندارد، هنگام قصاص تكليـف چيـست؟ 
و مى مى شود )گردد يا حكم ديگرى دارد؟ نسبت به سلب بينايى ديه اخذ
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 با�ه جلت ��ائه:�
چه صـاحبانچشم كسى كه بينايى ندارد عضو ناسالم است، ولى چن

مى؛دار را كور كند بينايى آن چشم  او مجنى عليه تواند چـشم ديگـر
و را كه بينايى دارد  چشم ديگر او هم بينايى ندارد مجنى اگر كور كند

 و عليه مخي و بينر است بين اخذ ديه كامل چشم  قـصاص در حدقـه
 اخذ دو ثلث يا سه ربع ديه چشم براى سلب بينـايى در صـورتى كـه

ب .واهللا العالم. ينايى با كندن حدقه باشدسلب

وسيعدم جواز مطالبه قصاص○ وليا عفو بالعوض به صغيلة ري ورثه
: بفرماييد؛چه مقتول، ورثه صغير داشته باشد نانچ: 429س

 كـه صغار، اصلح به حال صغار است يا ايـنياوليا آيا همواره اخذ ديه از سوى:فال
و حسب مورد مى ا توان جانى را عفو ز وى مطالبه قصاص نمود؟يا

ول:ب  با قيم در اين خصوص تفاوتى دارد؟يآيا محدوده اختيارات

 با�ه جلت ��ائه:�
و بلكـه اظهـر. ثابـت نيـست يا عفـو بـر ولـى جواز مطالبه قصاص
 م چنـين حقـى ندارنـدواين اسـت كـه ولـىچـه بلـى چنـان.قـي

 و مصلحت اقتضا كند ولىكـه نـد يـا آن تواننـد ديـه بگيرم مـى قـي
و با قاتل  در.قاتـل رهـا شـود مـصالحه كننـد بـه گـرفتن مبلغـى

انـد قاتـل فقهـا فرمـوده،صورتى كه مصلحت تشخيص داده نـشود
.واهللا العالمحبس نمود تا موقع بلوغ توان را مى

ا○  زوج بدن انسانعضايحكم قصاص در مورد
ن با عنايت به اين: 430س مايـد، بـه كه اگر شخصى دسـت راسـت ديگـرى را قطـع

و،چه جانى فاقد دست راست باشـد قصاص چنانم هنگا در صـورت دسـت چـپ او
مى فقدان دست  و:گردد؛ بفرماييد چپ، پاى او قطع ديگـر آيا اين حكم در مورد پـا

و مثالً(باشد؟ اعضاى زوج بدن نيز قابل اجرا مى  پـاى اگر جـانى پـاى راسـت نـدارد
و جا نيـزنراست ديگرى را قطع كرده باشد، آيا اي  در صـورت ابتـدا پـاى چـپ وى

؟)گردد فقدان آن، دست او قطع مى
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 با�ه جلت ��ائه:�
و،بلى  زوج بدن جارى است، چون خبرىيديگر اعضا اين حكم در پا

كنـد كـه تى را بيان مى بيان اين حكم است در دست، علّنكه متضم
و ثبوت،تمقتضاى عموم آن علّ  ا آن حكم در پـا .سـت ديگـر اعـضا

.واهللا العالم

 حكم هنوز جان نسپردهيكه با اجرايل قصاص قاتليا تبديوفا توقّيعفو○

و دم حلـقيدرباره محكوم به قصاصى كه به درخواست اوليا: 431س  آويـز شـده

:نسپرده است، بفرماييد هنوز جان

كـمح قاتل را عفو كنند، آيا بايد اجراى،دمياگر در اين مرحله برخى از اوليا:الف

هم، را متوقف كرد  نهاست؟آةيا متوقف كردن آن نيازمند به رضايت

 با�ه جلت ��ائه:�
مى،چون در صورت تعدد توانند قصاص كنند با ضمان هر كدام از آنها

در مورد.ديگران از ديه، در صورت عدم رضايت آنان به قصاصهحص
ح چنان ابالغ كنند به بقيه اوليا عفو را سؤال بايد  را كنندهه عفوصچه

و توان حكم را اجرا قبول كنند، مى از ديه .قـصاص را انجـام داد نمود
مىمتوقّ واال اجراى حكم .شودف

و:ب  ــ انجـام گيـرد،زــ نـه منجـقمعلّـ اگر در اين مرحله، عفو به صـورت مـشروط

 حكم چيست؟

 با�ه جلت ��ائه:�
ودر اين حكم فرقى بين عفو معلّ .ز نيستمنجق

و:ج ، خواهـان قـصاصي اگـر اوليـا؛بهبـود قاتـل در صورت توقـف اجـراى حكـم

مى؛عفوكنندگان را بپردازندةالدي سهم  وى را اعدام نمود؟توان مجدداً آيا

 با�ه جلت ��ائه:�
ةالديـ سهم، خواهان قصاصي حكم، اگر اوليايف اجرار فرض توقّدو

مى عفوكنندگان را .و را اعدام كرداتوان مجدداً بپردازند
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 اگر اين وضع چندين مرتبه تكرار شود، تكليف چيست؟:د

 با�ه جلت ��ائه:�
.ولو چند مرتبه تكرار شود

و خسارت ضمناً:ـه  هايى كه در اثـر اجـراى اول حكـم در مرحلـه قبـل بـر آسيب ها
ك  يست؟جانى وارد شده، با

 با�ه جلت ��ائه:�
و خسارتو دريها آسيب ها ل حكم در مرحله قبـل اوي اثر اجراى كه

كس چون بر حسب انجام وظيفه بوده است بر هيچ،شده بر جانى وارد
.ضمان ندارد

ديعدم امكان تبد○ وليل قصاص نفس به  امريه توسط
:درباره قصاص نفس يا طرف، بفرماييد: 432س

ى مـصالح بنـا بـه،تواند برخالف درخواسـت ولـى دم يـا مجنـى عليـه آيا ولى امر مى
 قصاص را به ديه تبديل نمايد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
يـادم تواند قصاص را به ديه تبديل كند، غير از ولـى هيچ مقامى نمي

ى طرفين قـصاص با تراض،به عبارت ديگر.جانىبا رضايت عليه مجنى
مىدمب . امر مربوط نيستبه ولىوشود به ديهل

و تداخل○ ديدي قصاص طرف در قصاص نفس  نفسةه عضو در
و: 433س قتل به طور عمد يا غيـر عمـد توسـط يـك نفـر در موارد ذيل كه جرح

ومى صورت در پذيرد، آيا حسب مورد قصاص طرف در قـصاص نفـس ديـه عـضو
مى ديه نفس  كند؟ تداخل

و:الف .قتل با ضربه واحد انجام شود جرح

 با�ه جلت ��ائه:�
و چنان و چه دو جنايت جرح احده باشد، قصاص طرف در قتل با ضربه

و قصاص مى نفس .كند ديه عضو در ديه نفس تداخل
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و:ب (قتل با دو ضربه يا بيشتر انجام شود جرح ضـربات در اين فرض ممكـن اسـت.

).هاى متفرق يا متوالى انجام شود متعدد در زمان

 با�ه جلت ��ائه:�
و چنان صورتى كـهدر.قتل با دو ضربه يا بيشتر انجام شود چه جرح

مى،موت مستند به هر دو باشد  در صورتى كـه فاصـله.كنند تداخل
امـا در صـورتى كـهو.كنند تداخل نمى، زياد باشد بين ضربات زماناً 

و موت مستند به هـر دو نباشـد ضربات متوا   ديـهدر؛لى انجام شود
بلكـه اول قـصاص.شـود ولى در قصاص تداخل نمى، شود تداخل مى
بع طرف مى .د قصاص نفسشود

ا عضو بدون عذرير انداختن قصاص نفسيامكان به تأخ○

:درخصوص استيفاى قصاص عضو يا نفس بفرماييد: 434س

مى:الف  انداخت؟ توان بدون عذر آن را به تأخير آيا اجراى اين حق، فوريت دارد يا

 با�ه جلت ��ائه:�
 روايـاتى دال اسـت بـر كه فوريت خالف اصل اسـت، قطع نظر از اين
و و استحباب عفو .اوياوليا مدارا با جانى

آن از مجموع آنها به ضميمه آن كه قصاص حقـى اسـت كـه صـاحب
آن مى مى تواند از مى بگذرد، استفاده بـه شود شود كه بدون عذر هم

.تأخير انداخت
شـوند، مرتكب جنايت، با عنايت به فرض فوق، اگر چند نفر با مشاركت مساوى:ب

يا آيا ولى  مى مجنى دم يـا تـصميم بـه قـصاص، عفـو تواند در مورد بعضى فوراً عليه

 ديگر اتخاذ تصميم را به آينده موكول نمايد؟يمصالحه بگيرد اما در مورد بعض

 با�ه جلت ��ائه:�
ميّ ولى،بنابراين تواند در مورد بعـضى تـصميم بـه دم يا مجنى عليه

و قصاص يا  ا عفو بگيرد تخاذ تصميم را به آينـده در مورد بعضى ديگر
.موكول كند
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 عدم امكان قصاص قاتل پس از اسالم آوردن○
:با توجه به عدم جواز قصاص مسلمان در برابر كافر، بفرماييد: 435س

مي:الف  شود؟ آيا اسالم آوردن قاتل پس از ارتكاب قتل، مانع از اجراى قصاص

 با�ه جلت ��ائه:�
، ايـن اسـت كـه» اليقتل بالكافر مسلمال«كه ظاهر روايات داله بر اين

در فرض سؤال چون قاتل. ميزان اسالم حال قصاص است نه حال قتل
.شود مسلمان است قصاص نمى،در حال قصاص

فـرار از بـه انگيـزه( آيـا بـين اسـالم آوردن ظـاهرى؛ بر فرض مثبت بودن پاسـخ:ب
 تفاوتى وجود دارد؟) قلبى(با اسالم واقعى) قصاص

 �ائهبا�ه جلت�:�
و مقتضاى اطالق رواياتى كه  ماننـد در متن جواب قبـل آمـده اسـت

 تفـاوتى،قلبـى اسـالمو اسالم ظاهرى حديث جب اين است كه بين
.نيست

ولى مقتضاى عموم علتى كه در روايتى كه در مسأله ذمى كه زنـا بـه
: فرمـود7 مسلمان شد، امـام حديموقع اجراو است مسلمه نموده 
و اين اسالم فا آن يده ندارد اين اسـت كـه در مقـام: فرمود تعليل به

.بگوييم اسالم ظاهرى براى فرار از قصاص فايده ندارد

 قتل در ماه حرامو ديةقصاص○
كـه وقـوع مردى زنى را در اشهر حرم به قتل رسانده است، با توجه به ايـن: 436س

مى قتل در : بفرماييد؛شود اين زمان موجب اضافه شدن ثلث ديه
 يك مرد در مـاه دم تقاضاى قصاص جانى را داشته باشند، بايد نصف ديهي اوليا اگر

 در غير ماه حرام؟حرام را به او بپردازند يا نصف ديه يك مرد

 با�ه جلت ��ائه:�
دم بخواهنـد ديـهيچه اوليا چنان،زنى كه در اشهر حرم كشته شود

مى بگيرند بايد نصف  را بـه آنهـا شـود ديه مرد كه ثلث به آن اضافه
.بدهند

چه در اشهر حـرم قـصاص نماينـد اگر تقاضاى قصاص نمايند چنانو
در.مرد در ماه حرام را بپردازند بايد نصف ديه  واال نصف ديه يك مرد
.غير ماه حرام
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وليعدم لزوم است○ وليذان  قصاصيفاي امر در استي دم از

ــن: 437س ــه اي ــت ب ــا عناي ــص ب ــتيفاى ق ــاكم در اس ــارت ح ــه نظ ــرورىك  اص ض

: بفرماييد؛ است

او آيـا بـراى قـصاص، الزم اسـت ولـى:الف  دم از ولـى امـر، يـا منـصوب از طـرف

 استيذان نمايد؟

: در صورت لزوم استيذان، بفرماييد:ب

شد1 محـسوب گناه كرده يا خود، قاتل آيا صرفاً؛ـ اگر بدون استيذان، قصاص انجام
 شود؟ مى

وـ اگر استيذان شد لكن ولى امر2  قصاص انجام گرفت چطور؟ اذن نداد

 با�ه جلت ��ائه:�
و.جانب اذن حاكم شرع در استيفاى قـصاص الزم نيـست به نظر اين

مى ولى .تواند قصاص كند دم بدون اذن حاكم
و،بلى كه اگر قاتل منكر قتـل باشـد تـا آن اين مسأله ديگرى هست،

ـ او نزد حاكم نشود، ولـى اثبات قاتل بودن  ول بـه حـسب ظـاهر مقت
توانـد طـرح مقتـول مـى چه بكشد ولى چنانو تواند او را بكشد نمى

حـاكم، اقامه نمايـد خود دليلىيعااگر نتوانست بر ادو دعوى نمايد 
.بر او بنمايد تواند حكم به قصاص شرع مى

ح مجدياجرا○ ياتيد حكم اعدام پس از مشاهده عالئم

دروــ ...آويـز، رجـم يـاقـ حلـ در صورتى كه بعد از اعدام: 438س قبـل از دفـن
و،قانونى پزشكى سردخانه يا  با مداوا سالمت خود در مجرم عالئم حياتى ديده شود

:بفرماييد؛را بازيابد
 مجدد حكم چه صورتى دارد؟ اجراى:الف

 با�ه جلت ��ائه:�
 حكـميدر صورت مهدور الدم بودن كه فرض مسأله است بايد اجـرا

. بشودمجدداً
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 قصاص تفاوتى وجود دارد؟وحد آيا بين:ب

 با�ه جلت ��ائه:�
.قصاص نيستوحد فرقى بين ظاهراً

در هـاى وارده قبلـى بـر بر فرض لزوم اجراى مجدد حكم، ديه خـسارت:ج  محكـوم
 دو حالت فوق به عهده كيست؟

 با�ه جلت ��ائه:�
باشد به عهـده تقصير نكرده حدخسارات وارده در صورتى كه مجرى

.او نيست

و عفويامكان قصاص○ دي(ك بخش د)ا مـصالحةيهيا طلب دريبخـش گـر
بريجنا  اعضات
:در مورد قصاص اطراف بفرماييد: 439س

مى:الف و بخش ديگر را عفـو نمايـد؟ تواند بخشى از قصاص را اجرا آيا مجنى عليه
ع؛جانى دست مجنى عليه را از كتف قطع كرده است: مثال( قطـع ليـه خواهـان مجنى

).دست جانى از آرنج باشد

 با�ه جلت ��ائه:�
و شـداز باشد، در صورتى كـه قـصاص آن بخـشي جا ظاهراً  نباشـد،

بخش ديگر يا به نفس نباشد، پس در مثال مـذكورهب احتمال سرايت
.ز استيجادر سؤال قطع يد از آرنج

مى:ب و تواند براى قسمتى از جنايـت طلـب قـصاص كـرد آيا  بـراى بخـش ديگـره
 ديه بگيرد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
 مانند مثـال در سـؤال.رى داشته باشد چه بخش ديگر ديه مقد چنان

.ز نيستيجا
و رى نباشد مانند آن اگر ديه مقدو بعـض ذراع را قطـع كه كف دست

وزيكرده باشد جا  را است كه كـف را قطـع نمـوده ارش بعـض ذراع
نو.بگيرد .سبت به آن بعض بنمايديا مصالحه
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مى:ج و آيا ديگـر نـسبت بـه بخـش تواند براى قسمتى از جنايت طلب قصاص كرده
 مصالحه كند؟

 با�ه جلت ��ائه:�
.تواند، به همان نحو كه در جواب سؤال نوشتمبلي مي

ه در قصاص اطرافيا عرفيهيت مماثلت نسبيرعا○
:در مورد قصاص اطراف بفرماييد: 440س

مال:الف مىه است يا عرفيك، رعايت مماثلت نسبي آيا  باشد؟ ه؟ معيار هر كدام چه

 با�ه جلت ��ائه:�
آن،در قصاص اطراف تساوى در مساحت معتبر نيست  چون مقابله در

و موارد و بين طبيعى چشم و چشم، و انف و انف ب غيرهما صـغره نظر
.بر نيستكو

و كه بلى در باب جروح ةلـال محـا،ل آن اسـت مماث مقابله بين جرح
.مساحت معتبر است

مي:ب  شود؟ در كدام صورت، قصاص تبديل به ديه

 با�ه جلت ��ائه:�
 تمام عضو جانى،در صورتى كه مساحت جراحت در عضو مجنى عليه

از به واسطه صغر عضو جانىـ زياده هم داردو گيرد را مى ـ قـصاص
بهيعضو ديگر جا عز نيست، بلكه ـ مقدارى كه ل دارد ضو جـانى تحم

و قصاص مى و متعي ديه،در زايد شود در قـصاص اطـراف هـمن است
ل مبـد قصاص،چه احتمال سرايت قطع عضو به جان جانى برود چنان

.شود به ديه مى
و:ج  عمق در اجراى قصاص تفاوتى هست؟ آيا بين طول، عرض

و: مثالً و اگر جانى الغر بهى مجنى عليه نيمى از بازو مجنى عليه چاق است 3عمقـ
را.ـ بريده شده است متر سانتى  بريـد آيا در قصاص بايد نيمى از بـازوى جـانى الغـر

از متر بريده شود، اگـر سانتى3 يا بايد همان؟متر است سانتى2 كه ف نـص چـه بـيش
 بازو باشد؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
و عرضـاًو ميزان مـساحت اسـت طـوالً،در مماثلت معتبر در جروح

.معتبر نيست مساحت عمقى

ض در قصاصيعدم امكان تبع○
:در مورد قصاص نفس بفرماييد: 441س

مىي آيا اوليا:الف را دم قطـع توانند به جاى قصاص نفس، عضوى از اعـضاى قاتـل

.) به جاى كشتن قاتل يكى از پاهاى او را قطع نمايندمثالً(كنند؟ 

 با�ه جلت ��ائه:�
م كه تبعيض در قـصاص اند به اين ختلف تصريح نموده فقها در مسائل

زينيست، بنابراين در مسأله مورد سـؤال بـه طريـق اولـى جـازيجا
.نيست

مىي آيا اوليا:ب و دم ديـه نسبت بـه مـابقى طلـب توانند عضوى از بدن قاتل را قطع

 نمايند؟

 با�ه جلت ��ائه:�
به تفاوتى نيست بين آن  ديه طلـب، مابقى كه بعد از قطع عضو نسبت

.نه نمايند يا
ــاء):ج ــا اولي ــى آي و دم م ــع ــل را قط ــدن قات ــضوى از ب ــد ع ــابقى توانن ــه م ــسبت ب  ن

 مصالحه نمايند؟

 با�ه جلت ��ائه:�
آن كما اين نه كه فرقى نيست بين .كه نسبت به بقيه مصالحه كنند يا

و:د  داشت؟عدم رضايت قاتل در سه حالت فوق، تأثيرى خواهد آيا رضايت

 با�ه جلت ��ائه:�
.رضايت جانى هم در اين حكم تأثيرى ندارد
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 تبديل قصاص به ديه بر فرض نبود قدرت استيفا○
ع چنان: 442س بهضچه مجنى عليه به دليل تخصصى بودن استيفاى قصاص  و، قادر

و :متخصصين فن نيز حاضر به انجام آن نباشند، بفرماييد اجراى آن نبوده
تـوانميـ عليه رغم درخواست قصاص از سوى مجنىـ على صورت آيا در اين:الف

 آن را به ديه تبديل نمود؟

 با�ه جلت ��ائه:�
 قصاص عضو اگر اين است كه ممكـنيراد از تخصصى بودن استيفام

ش است قصاص  يا زيادتر از مقدار جنايت،ودعضو موجب هالكت نفس
آن، قطع عضو شود و سرايت كند به بقيكه يا ،امثال اين امـوره اعضا
ميمبد قصاص به ديه .شودل

و:ب  عليـه بـراى تبـديل بـه ديـه، عـدم رضـايت مجنـى در فرض منفـى بـودن پاسـخ

 تكليف چيست؟

 با�ه جلت ��ائه:�
تر از جنايت قصاص شـود، بـه راه ديگر هم اين است كه به مقدار كم

و محاذير فوق نحوى كه .ى ارش بگيردبراى زياد الذكر الزم نيايد
اسالمى با توجه به لزوم اجراى احكام الهى، آيا از باب مقدمه واجب بر حكومت:ج

جهـت خـصوصاً(گونه امور تربيت كنـد؟ است متخصصينى را براى اجراى اينزمال

و بالتكليفى اين هاى طويل جلوگيرى از حبس )ها گونه پرونده المدت

 با�ه جلت ��ائه:�
و تربيت متخصصين برا آنى اجراى احكام الهى در اين موارد از،غير

.حكومت اسالمى است وظايف

 حاكميعدم حق عفو برا○

مي: 443س :رسد، بفرماييد در موارد قتل كه نوبت به واليت حاكم

 دم عالوه بر درخواسـت قـصاص يـا اخـذ ديـه، حـق عفـو آيا ولى امر همانند اولياى

 نيز دارد؟



269+ مباحث جزايي: دومفصل

 با�ه جلت ��ائه:�
عح و اكم حق و دى بر ايـن معنـى داللـت دارد روايات متعد فو ندارد

.اند دادهاهمين امر فتو اصحاب هم به

دمياي اوليط الزم برايشرا○

 در صورت وقوع قتل در هر يك از موارد ذيل، تكليف چيست؟: 444س

.دم همگى صغير باشند هنگامى كه اولياى:الف

 با�ه جلت ��ائه:�
وتوان صغير تا بالغ نشده نمي .يا عفـو كنـدد قصاص كند يا ديه بگيرد

مي چنان او ولى تواند اخذ ديه كنـد، يـا چه مصلحت صغير اقتضا كند
كم مصالحه با قاتل در .تر از مقدار ديه نمايد گرفتن چيزى ولو

.دم وى كافر باشد مقتول، مسلمان اما ولى:ب

 با�ه جلت ��ائه:�
مقتول، در صورتى كه ولى اسـالم بـه او پيـشنهاد،باشـدى كافر ذم 

 مقتول است، مانند بقيـه اوليـا، حـق او ولى شود اگر اسالم آورد، مي
 او حـاكم ولى،اگر اسالم نياوردو را دارد؛ قصاص، اخذ ديه، عفو قاتل

وميو شرع است المـال قـرار بيتدر تواند قصاص كند يا ديه بگيرد
.دهد، ولى حق عفو ندارد

امكـانن نيست، ولى در آينـده دم ممك رى قاتل، ارتباط با اولياى به هنگام دستگي:ج

.دسترسى به آنان وجود دارد

 با�ه جلت ��ائه:�
ودم در وقت دسـتگيرى قاتـل نباشـد به اولياى رسي دستچه چنان

.دسترسى پيدا شـود بايد صبر كند تا به اوليا،فرار قاتل نرود احتمال
ح،در صورت احتمال فرار مىب او را كنند تا موقـع دسترسـى بـهس

.اولياي دم
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تعكيفيت○ آنيي اعدام در صورت عدم  شارعاز سوين نحوة
:ن نكرده است، بفرماييددر مواردى كه شارع نحوه اجراى اعدام را معي: 445س

ك، آيا براى اجراى اعدام:الف ند كه حـداقل واجب است حكومت نوعى را انتخاب

يا محكوم دربر ممكن درد را براى  خير؟داشته باشد

 قصاص تفاوتى وجود دارد؟وحد آيا بين:ب

 با�ه جلت ��ائه:�
شارع مقد باشـد به صورتي بايد:فرمايدمىت اعدام مطلقاًس در كيفي

با شمشير تيز آن هم در گردن كـه شـايدو، نباشد كه خيلى دردناك 
نو اسـت ور قصاص را داده دست،تر است اذيت كم يـز در بـاب حـدود

مىو سفارش زياد شده است  كه با الغاء خصوصيات توان نتيجه گرفت
.تر است اذيتكم حكومت بايد نوعى را اختيار كند كه

 ذان در قصاصيره شمول استيدا○

و: 446س صـدور حكـم توسـط قاضـى مـأذون، درخـصوص پس از ثبـوت جـرم

ــ ــم تيذان از اس ــراى حك ــت اج ــشان جه ــرف اي ــصوب از ط ــخص من ــا ش ــر ي ــى ام  ول

:، بفرماييدصادره

ــه قــصاص نفــس اختــصاص دارد:الــف ــا اســتيذان ب ــز؛ آي ــا قــصاص اطــراف را ني  ي

 شود؟مي شامل

 با�ه جلت ��ائه:�
و،قصاص اطراف، مانند قـصاص نفـس اسـت ويشـرا در احكـام ازط

. استيذان از من له الحق الزم است،است الناس حقوق
و:ب ا(قتــل تعزيــرى آيــا در حــدود ــابر جــواز قتــل ــربن  هــم اســتيذان)ز بــاب تعزي

 الزم است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و از حقوق حد او،استيذان الزم نيست اهللا است  بايـد بلكـه بـا منـع

.اجرا بشود
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وحد در صورت لزوم، آيا بين:ج  حدود مادون قتل تفاوتى وجود دارد؟ قتل

 با�ه جلت ��ائه:�
وحدفرقى بين .حدود مادون قتل نيست قتل

 حق قصاص پس از زوال جنون○

و قيم اين ديوانه با اذن حاكم شرع،: 447س اگر وارث مقتول تنها يك ديوانه باشد

 عاقل گردد، آيا حق درخواست قصاص قاتل را قصاص نكند چنانچه اين ديوانه بعداً 

 را دارد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
ـ چنانچه قي ه كـهم با اذن حاكم شرع عفو يا تبديل به ديه كند، ديوان

كه(م ديوانه قصاص نكند ولى اگر قي؛تواند قصاص كند عاقل شده نمى
مى) تواند شرعاً قصاص كند نمى تواند درخواست ديوانه كه عاقل شود،

.قصاص نمايد

 كشتن فرزند توسط مادر○

و نيـز نظـر: 448س احتراماً خواهشمند است با عنايت به اينكه اجماع فقهـاى عامـه

ش  در«و»تـدرأ الحـدود بالـشبهات«يعه به اسـتناد اصـل برخى از فقهاى عظام احتيـاط

و انتفـاء ابـوت او هماننـد پـدر اسـت،»دماء  عدم قصاص مـادر در جـرم قتـل فرزنـد

حضرتعالى نيز نظر فقهى خود را در خصوص مجازات مـادر در جـرم كـشتن فرزنـد

.خود بيان فرماييد

 با�ه جلت ��ائه:�
ـ كـهينظر فقهى من مانند همه علما ـ غير از اسـكافى  شيعه است

 در مـورد پـدر روايـات.مادر اگر فرزند را بكشد، بايد كـشته بـشود
و اى است دال بر اينكه پدر به جرم كشتن پسر كشته نمى خاصه شود

و عمـوم ادلـهو مقتـضى اطـال؛نيست مادر روايت خاصى مورد در  ،ق
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ج"الحدود تدرأ بالشبهات"و اصل؛كشتن او است ى اسـت كـهيا در
و اسكافى هم چون قياس و عمومى نباشد دانـد را حجـت مـى اطالق

به مادر هم كشته نمى: داده است فتوا از بـاب[. كـشتن پـسرش شود
]قياس به پدر

 عدم امكان قصاص در ضرب○
و سرخى: 449س و قـصاص ممكـن،ضربات كبودى، سياهى  چنانچه عمدى باشد

 باشد آيا قصاص دارد؟

 ائه با�ه جلت��:�
 ديـه، ولى بـه واسـطه روايـات،دليلى بر جواز قصاص صريحاً نديدم

.ثابت است

پ○  دا شدنيحق قصاص وارث مفقوداالثر پس از
و سـاير ورثـه او خواسـتار: 450س  اگر يكـى از ورثـه مقتـولى مفقـود االثـر باشـد

 چنانچه بعداً اين وارث پيدا شـود آيـا حـق درخواسـت قـصاص،قصاص قاتل نباشند
 دارد؟قاتل را

 با�ه جلت ��ائه:�
به،چون حق قصاص. حق درخواست قصاص دارد؛بلى  حق واحد قائم

مجموع نيست، بلكه حق ثابت بر طبيعى ولى است كه به حسب افراد
.آن منحل است

د○ ه پس از قصاصيعدم امكان مطالبه
 با توجه به اينكه ديـه مـرد،زنى به اتهام قتل عمد مردى قصاص شده است: 451س

ب مى،رابر ديه زن است دو  يك دوم ديه مرد مقتـول را هـم،توان عالوه بر قصاص آيا
 مطالبه نمود؟

 با�ه جلت ��ائه:�
 الزم بعد از قصاص شدن چيزى بر ورثه آن زن بـه عنـوان ديـه،خير

.نيست بدهند
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○در قتلي مستيعااد 
 آيا در صورت.قاتل مدعى است در صورت مستى مرتكب قتل شده است: 452س

مىصح  شود؟ت ادعاى او قصاص منتفى

 با�ه جلت ��ائه:�
و ديـه ثابـت ـ قصاص منتفى ـ ولو خالف مشهور است به فتواى من

.شود مى

 قتل قبل از بلوغ○
مى: 453س  شود؟ اگر كسى قبل از بلوغ مرتكب قتل بشود آيا قصاص

 با�ه جلت ��ائه:�
ه مقتـضاىبـ. رود ولى خون مسلم هـدر نمـى؛شود قصاص نمى،خير

.ديه بر عاقله است»ةالعاقل تحملهأخط عمد الصبى«

ديشرط تبد○ هيل قصاص به
و ابى: 454س  كـه در مـورد فـرار نصر بزنطـى با عنايت به دو روايت معتبر ابوبصير

آيا شرط تبديل قصاص به ديه در موارد فرار قاتل، صرف فـرار: قاتل است، بفرماييد
فلم يقـدر(يت بزنطى، فوت قاتل نيز شرط استو عدم دسترسى به اوست يا طبق روا 

؟)عليه حتى مات

 با�ه جلت ��ائه:�
 ولكن خبر ابى بـصير شـامل؛ظاهر خبر بزنطى مورد موت قاتل است

 خصوصاً با تعليل خبر به جمله؛ر دسترسى به او است جميع موارد تعذّ
.رود دال بر اينكه خون مسلم هدر نمى

ي○ و ديه در ك فرداجتماع قصاص
و يك قتل شبه عمد شـده باشـد،: 455س هرگاه شخصى مرتكب يك قتل عمدى

و وضعيت ديه چگونه خواهد بود؟ آيا تا زمان پرداخت  كيفيت اجراى حكم قصاص
ـ بايد صبر كرد تا قاتل دي ـ يعنى تا دو سال و ديه قتل شبه عمد آنه را بپردازد پس از
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را يا اين كه در مورد مزبور ديه؟او را قصاص كرد و قاتـل فـوراً بايـد ديـه  حال شده
 بپــردازد؟ در صــورت اخيــر، اگــر قاتــل بالفعــل مــالى نداشــته باشــد ولــى تــا مواعــد

و دوم(پرداخت ديه حق) پايان سال اول متمكن از پرداخت ديه خواهد شد، بفرماييد
را اولياى دم اول كه خواهان قصاص   اند، مقدم است يا حـق اوليـاى دم دوم كـه ديـه

مىمطا  كنند؟ لبه

 با�ه جلت ��ائه:�
دم چنان؛وجهى بر تأخير قصاص نيست  مقتـول از روى چـه اوليـاى

ق قتل شبه عمد نيز اموال متعلّ؛توانند عمد بخواهند قصاص كنند، مى
و تزاحمى نيست؛قاتل است از. پس، تعارض اوليـاى دم شـبه عمـد

.ر قصاص وجهى نداردبه هر تقدير، تأخي. گيرند ورثه قاتل ديه را مى

ق قتلتحقّهنگامهيعليلزوم محقون الدم بودن مجن○
و مجنى: 456س عليه حين ايراد جنايت، اگر كسى اقدام به قتل عمدىِ ديگرى كند

و مجنى  و قتل با فاصله زمانى محقق شود عليه قبل از مرگ، مهدور محقون الدم باشد
درالدم شود، مثال قبل از مرگش فرزند جانى را عمد اين صورت،اً به قتل برساند، آيا

ع جانى، قصاص نفس مى  عليه محقون الدم بودن مجنى بارت ديگر، آيا شرطشود؟ به
ج  و يـا نسبت به جانى براى قصاص، حين ايراد نايت معتبر است يا حـين تحقـق قتـل،

و حين تحقق قتل با هم؟  حين ايراد جنايت

 با�ه جلت ��ائه:�
فـيمن قتلـه«شود، مانند روايـات وارده استفاده مى چه از روايات آن

ال أو الحد و فى و المهاجم القصاص كه،»محارب  ميـزان هـر اين است
.دو است

ه قبل از مرگيعليقصاص با وجود مرتد شدن مجن○
و مجنى: 457س عليـه حـين جنايـت اگر مسلمانى اقدام به قتل عمدى ديگرى كند

د شـود، آيـا جـانى مـسلمان بـراى مـرگ چنـين مسلمان باشد ليكن قبل از مرگ مرت 
 شود؟ مرتدى قصاص نفس مى
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 با�ه جلت ��ائه:�
در حكـمِ كـه معقول نيست، چون ارتداد متأخر؛شود بلى، قصاص مى

 با ارتـداد، حين القتل محكوم شد به جواز قصاص؛قتلِ قبل تأثير كند 
.كند حكم تغيير نمى

ا○ بيراد جنايثبوت قصاص در صورت  نسبت به قاتلر مهدورالدمت

و: 458س در صورتى كه يكى از شرايط قصاص، مهدور الـدم نبـودن مقتـول باشـد

چـه قصاص نداشته باشد، بفرماييـد چنـان) نظير زانى محصن يا الئط(قتل مهدورالدم 

و،كسى به قصد قتل   مهدورالدمى را زده باشد ولى اتفاقاً جنايت منجر بـه قتـل نـشود

ق  صاص عضو داشته باشد، آيا قصاص عضو جارى است؟مهدورالدم درخواست

 با�ه جلت ��ائه:�
. قصاص جنايت عضو جاري است،بلي

 عضو مهدور الدم مطلقيقطع عمد○

در صورتى كه قتل مهدورالدم قصاص نداشته باشد، آيا قطع عمدى عضو: 459س

 قصاص دارد؟،مهدورالدم به قصد جنايت بر عضو او

 با�ه جلت ��ائه:�
ن . ولى ديه دارد؛ چون مهدور الدم است؛داردقصاص

ميحكم مضروب○  كشدي كه قبل از كشته شدن قاتل خود را
از: 460س و قبل از خـروج روح هرگاه مقتول پس از اصابت ضربه كشنده عمدى

و در نتيجه، قاتل كشته شـود به سمت،بدنش ؛قاتل كه در حال فرار بوده شليك كند
وو عمد مرتكب قتل،عليه اول مجنىآيا و لذا حتى با علم موجب قصاص شده است

 جنايـت اول كـشته عليـه اول تـا يـك هفتـه ديگـر قطعـاً در اثـر قطع به اين كه مجنى 
مى مى مى شود، محكوم به قصاص نفس و قبل از مرگش قصاص اجرا شود؟ آيا شود

او كار مجنى  ل قصاص عليه اول با توجه به مرگ او تا يك هفته ديگر نسبت به جانى
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و لذا، بايد صبر كرد محسوب مى پس، اگر تا يك هفته ديگـر بميـرد، قـصاص. شود
عليه اول محكوم به قـصاص نفـس ولى اگر اتفاقاً كشته نشد، مجنى؛محقق شده است 

مى يا ديه مى و در اين صورت حكم جنايت اول چه  شود؟ شود؟

 با�ه جلت ��ائه:�
مىبا،مضروبى كه قبل از كشته شدن كشد، قتـل شليك قاتل خود را
و بايد قصاص شود  . ولى قاتل تكليف بـه قـصاص نـدارد؛عمد نموده

مىب و كار مجنى نابراين، تكليف مبدل به ديه نسبت به عليه اول شود
 چون تكليف به قصاص نداشـته؛شود جانى اول قصاص محسوب نمى 

و بعد از آن، قدرت نداشته است .است

سفعدم نفوذ اقر○ ه در قطعيار
 آيا اقرار سفيه على نفسه موجب قطع است؟: 461س

 با�ه جلت ��ائه:�
و موجب قطـع»اقرار العقالء على انفسهم«اقرار سفيه مشمول  نيست

 فَإِنْ آنَستُم مِنْهم رشْداً فَادفَعوا«:و از آيه كريمه كه فرموده؛شود نمى
موالَهأَم هِممى نيز اين مطلب» إِلَي .شود استفاده

وليعلي قبل از مرگ مجنيقتل جان○ دميه توسط
سـ: 462س متهرگاه ولى دم قبل از اين كه روح از بـدن مقتـول خـارج شـود، بـه

و در نتيجه، اول قاتل كشته قاتل كه و ساعتى بعد شده در حال فرار بوده شليك كند
ه كـه موجـب روح از بدن مقتول خارج شود، آيا ولى دم مرتكـب قتـل عمـدى شـد

 قصاص است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
شـود، بـه حق قصاص از جانى بعد از مردن مجنـى عليـه ثابـت مـى

و   شليك كنـد بـه در اين فرض، اگر ولى؛ روايات مقتضاى آيه كريمه
و قبل از مرگ قاتل مجنى عليه اول بميرد، باز ولى  دم محكوم به قاتل

از؛قصاص است . استحقاق بوده است چون قتل منتسب به او قبل
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 قسامهـ6

ب○ ش از پنجاه نفر بودن قسم خوردگانيصحت قسامه در صورت
:دييدر خصوص قسامه؛ بفرما: 463س

و چنانچه در موارد قسامه در دادگاه به:الف و غفلت  خوردگان تعداد قسم ...جهت سهو
آيب صحيش از پنجاه نفر شوند؛ ؟ح استيا قسامه

 با�ه جلت ��ائه:�
ق ولعدد نياديزيسامه پنجاه نفر است ن،ستي مانع .ستي بدعت هم

و همچني چنانچه در دادگاه به جهت احت:ب دلياط بين به ،يشتر بودن قوم مدعيل
ب آيقسم خورندگان صحيش از پنجاه نفر باشند؛ ايح است؟يا قسامه ايا ن امرين كه

اينوع و قسامه از درجه اعتبار ساقط و خالف شرع بوده  ست؟ بدعت

 با�ه جلت ��ائه:�
ب اثـر دادهيـ ترتيت دارد ولـي حق شـكاي، در دادگاه عدل الهيبل
نمينم و قسامه از درجه اعتبار ساقط .شوديشود

 عدم ثبوت قسامه در مورد ضرب بدون جراحت○
نيآ: 464س  شود؟يميز جاريا قسامه در مورد ضرب بدون جراحت

 با�ه جلت ��ائه:�
و امـايول،حت قسامه ثابت استدر مورد ضرب بدون جرا  با اخـتالف

، بر آن اسـت دالّيتي نه رواو داردي الضرب بدون جراحت نه قائليف
ن،پس؛حكم هم برخالف قواعد است .ستي ثابت

 مربوط به قسامهسؤاالت مختلف○
خوي قتل، داراي كه مدعيدر صورت: الف: 465س و ويشاونديـ اقربا دريـ نبـود ا

 توانـديمـيا مـدعيـآ، آنهـا از قـسم خـوردن امتنـاع كردنـد صورت دارا بودن اقربا،
 ها را به جا آورد؟ تمام قسمييبه تنها

 با�ه جلت ��ائه:�
. قسامه را انجام دهدييتواند به تنهايميبل
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مـيـن) منكر(هيعليا در فرض فوق، مدعيآ:ب ييهـا را بـه تنهـا توانـد تمـام قـسميز

 اقامه كند؟

ه با�ه جلت ��ائ:�
و مديبي فرق .ستينيعن منكر

جايعليا مدعييها در قسامه بر اعضا توسط مدعا تكرار قسميآ:ج ز است؟يه هر دو

 با�ه جلت ��ائه:�
جاز تكرار قسمين، در قسامه بر اعضايبل .ز استيها

صح:د هرح بودن تكرار قسمي در صورت ايآ،هيعليا مدعييك از مدعيها توسط

ويتكرار با ايد در مجلس واحد باشد نيا مين كه در مجالس متعدد ها توانند قسميز

 را به جا آورند؟

 با�ه جلت ��ائه:�
نديدر روا .دم شرط مجلس واحد شده باشديات

 بر اطرافيت عمديعدم ثبوت قصاص با قسامه در جنا○

:در مورد قسامه بفرماييد: 466س

مى آيا قسامه، در جنايت عمدى بر اطراف،:الف  شود يا خير؟ مستلزم قصاص

 با�ه جلت ��ائه:�
ق ولـى شـود چه ديه ثابت مـى سامه در جنايت عمدى بر اطراف اگر با

و قصاص ثابت نمى .دليل مختص به قصاص در نفس است شود،
 كه جواب مثبت باشد، نصاب قسامه چه ميزان است؟ با فرض اين:ب

 با�ه جلت ��ائه:�
چه جنايت موجب ديه كاملـه اطراف چنان نصاب قسامه در جنايت بر

كم قسم است، چنان باشد شش  ب چه آ تر باشد  اگـرن حـساب مـثالًه
.ثلث ديه باشد دو قسم
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○يه در صورت خودداريعليعاقامه قسامه مداز اقامهيع مد 

:در موارد لوث اگر مدعى از اجراى قسامه خوددارى كند، بفرماييد: 467س

امـر رسد، يـا ايـنمي) مدعى عليه( به متهمه قسامه قهراً آيا در اين صورت، اقام:الف

 منوط بر مطالبه مدعى است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
آن) عى عليه مد(اقامه قسامه منكر عى از اقامـه قـسامه كه مد بعد از

.عى نيستف بر مطالبه مدنمود، متوقّ خوددارى
س:ب قـسامه رباز زنـد يـا بـه در صورت لزوم مطالبه، اگر مدعى از چنين درخواستى

 متهم راضى نباشد، وظيفه دادگاه براى فصل خصومت چيست؟

 با�ه جلت ��ائه:�
.عى عليه راضى نباشدعى حق ندارد كه به قسامه مد مد،بنابراين

 در فرض فوق تكليف ديه مقتول چيست؟:ج

 با�ه جلت ��ائه:�
م چه مد چنان ويعى عليه اقامه قسامه نمايد دعوى ساقط از شود ديه
مي المال بيت مي.شود گرفته قتل.شود اگر اقامه ننمايد ملزم به دعوى

.شود عمد اگر باشد قصاص واال ديه از او گرفته مي
مي:د  شود؟ هرگاه متهم بر برائت خود سوگند ياد كند، حكم ديه چه

 با�ه جلت ��ائه:�
و . العالمواهللا. عى در اين مورد اثر نداردمد سوگند متهم

 قسامهيا عقل حادث در زمان اجراي سوگند در صورت بلوغيامكان ادا○
:در مورد قسامه بفرماييد: 468س

يا(اند آيا كسانى كه در زمان وقوع قتل، عاقل نبوده يا غير بالغ بوده ) نوجوان كودك
و در ايـن سـوگند نـد جهـت اداى توانمي،اند بالغ شده اما هنگام اجراى قسامه، عاقل

 سم شركت كنند؟مرا
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 با�ه جلت ��ائه:�
و به مقتضاى قاعده مى كـه خبرى يا قولى كه داللت كند بر ايـن تواند

مي،نيافتم تواند نمي توان بلكه از رواياتى كه در شهادت به قتل است
.حكم مقام را استفاده كرد

م○  زن جزء قسم خورندگان در قسامه اعضايعدبودن

تواند جزء كـسانىى كه مدعى زن باشد، آيا مى در قسامه اعضا، در صورت: 469س

 خورند؟ باشد كه قسم مى

 با�ه جلت ��ائه:�
ما هى احتياط للنـاس إنّ«دليل خاصى نيست ولى مقتضى عموم علت

مى مد»ال الفاسق يغتئالل .تواند جزء قسم خورندگان باشد عى

داد الزم سـوگند چنانچـه بـه تعـ: در صورت مثبت بودن پاسخ سـؤال فـوق، بفرماييـد

 ها را تكرار كند؟ تواند قسم خورنده نباشد، آيا مدعى زن خودش مى

 با�ه جلت ��ائه:�
.ها را تكرار كند تواند قسم بلى خودش مى

ب تعداد قسم○ ن رفتن منافع متعدديها در از

بنا بر آن كه شش سوگند در قسامه اعضا براى اثبات جنايت موجـب ديـه: 470س

ـ بفرماييـد كامل كافى باشد  در صـورتى كـه بـا يـك:ـ چنان كه مـشهور ايـن اسـت

تايى كافى است يـا بـه تعـداد ضربه، منافع متعددى از بين رفته باشد، يك قسامه شش 

 منافع، بايد قسامه اقامه گردد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
.يك قسامه شش نفرى كافى است
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ق لوث در قسامه اعضاشرط تحقّ○
ن: 471س ـ چنان آيا در قسامه اعضا ـ شـرط يز تحقق لوث را  كه نظر مـشهور اسـت
 دانيد؟ مى

 با�ه جلت ��ائه:�
.بلى، در قسامه اعضا لوث معتبر است

○ني انحصار قاتل با وجود لوث بر اشتراك قاتليعااد
 ولكـن لـوث بـر،ولى دم ادعا نموده است كه زيد بـه تنهـايى قاتـل اسـت: 472س

ا و قـسم خورنـدگان نيـز بـر اشتراك زيد با دو نفـر ديگـر در نجـام قتـل وجـود دارد
:اند مشاركت هر سه نفر در انجام قتل قسامه را جارى نموده

دم:الف  در صورتى كه ولى دم تنها درخواست قصاص زيد را داشته باشد، آيا ولـى
 بپـردازد يـا پرداخـت آن بـر عهـده دو شـريك بايد فاضل سهم ديه زيد از جنايت را

 ديگر است؟

ه جلت ��ائه با�:�
. به دو شريك ربطي ندارد،خير

عال:ب ه بر درخواست قصاص زيـد، حـق درخواسـت قـصاص دو نفـرو آيا ولى دم
 ها را دارد؟ ديگر يا اخذ ديه از آن

 با�ه جلت ��ائه:�
.اگر دخالت آن دو در قتل ثابت شود بايد به وظيفه عمل شود

بيجاد لوث در قاتل بودن فرد نامعيا○ معين در نين گروه
هرگاه لوث عليه چند نفر معين محقق شده باشد، به عنوان مثـال يـك نفـر: 473س

را عادل شهادت مى  دهد كه من ديدم يك شخص نامعين از اين چهار نفر معين، زيد
 براى قاضى ظن به قاتل بودن يـك نفـر نـامعين از ميـان به قتل رساند، در صورتى كه 

؛رت ذيل حكم مسأله را بيان فرماييدآن چهار نفر به وجود آيد، در دو صو
 اند قاتل شخص معينى از آن چهار نفر است؟ اولياى دم، مدعى:الف

 از آن چهار نفر قاتل است؟) يكى نامعين(اند يكى اولياى دم، تنها مدعى:ب
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 با�ه جلت ��ائه:�
عى حـصول ظـن چون ميزان در ثبوت لوث براى حاكم به صدق مـد

عى باشند كه يك نفر غير معين، اگر اولياى دم مد است نوعاً، بنابراين 
شود كـه از اين چهار نفر قاتل است، ترديدى نيست كه لوث ثابت مى 

و چون معلوم نيست، قسامه متوجـه  يكى از اين چهار نفر قاتل است
مىمىهر چهار نفر  و ديه ثابت  پـس، هـر؛شود بر هر چهار نفـر شود

عى هستند كه يكىو اگر اولياى دم مد.ندكدام ربع ديه را بايد بپرداز
چه قاضى به همان عقيده خـود بـاقى باشـد، معين قاتل است، چنان 

ميزان ظن قاضى است، پس قسامه متوجـهو عاى اوليا بى اثر است اد
و ديه  ؛ چهار نفر بالسويه بايد بپردازنـد آن را نيز همان چهار نفر است
اطو در اين فرض، اگر اوليا اد كنند كه قاتـل يـك نفـر مينان مى عاى

تواننــد آن ســه قــسمت از ديــه را كــه آن ســه معـين اســت، نمــى 
ق بـه امـام قاعده آن سه قسمت متعلّ طبقو؛پردازند، بگيرندمى نفر

.العالماهللاو. است

○دريعاقسامه با وجود اد  قتلزمان نابالغ بودن قاتل
ا: 474س و قاتل كند كه در زمان ارتكاب قتل نابـالغ دعا مى قتلى اتفاق افتاده است

و قرائن نشانگر آن اسـت كـه در حـال  و قصاص منتفى است، ولى شواهد بوده است
:قتل بالغ بوده است، لطفاً بفرماييد

و عاقل بودن او در زمـان قتـل:الف  در مـواردى كـه، آيا خصوصيات قاتل نظير بالغ
و قرائن بر وجود آن  با قسامه قابل اثبات است؟ها داللت دارد، لوث

 با�ه جلت ��ائه:�
اگر ممكن است؛عاى طفل كه حين وقوع قتل بالغ نبوده در صورت اد 

و اگر ممكن نيست يـا با مالحظه تحقق انبات، حكم به بلوغ مى شود؛
 د عا طفل اد  نبات شعر محقق شده است، قول طفل قطع نظر اروكند با

ق؛از استصحاب حجت است إال از باب ال يعلـم بول دعواى چيزى كـه
 و بـر فـرض؛رسـد عى، بنابراين، نوبت به قـسامه نمـى من قبل المد

و عى است قسامه، اول قسامه حق مدو اگـر؛م اسـت قسامه او مقـد
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و عى قسم مى قسامه نداشت يا امتناع كردند از قسم، خود مد خـورد
 خـوردم مـى واال خـود او قـس؛موافقين او اگر كسى را موافق داشت 

تاو تكرار مى  قـسامه متوجـهو اگـر قـسم نخـورد،؛ نصاب حدكند
.شود منكر مى

بو:ب و يا مرتد بودن او در زمـان قتـلد آيا خصوصيات مقتول مثل مجنون يا عاقل ن
 با وجود لوث بر اين خصوصيات، با قسامه قابل اثبات است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
هايندر .ست صورت مورد قسامه

و جنايت از طرف جانى يا ادعاى عدم اكراه از طرف ولى:ج  آيا ادعاى اكراه بر قتل
 دم با وجود لوث بر تحقق اكراه يا نفى آن، از طريق قسامه قابل اثبات است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
. مورد قسامه هستنيزن صورتايدر





اتيد: بخش چهارم

د7  ارشو ارش البكاره،هيـ

 مان عدم درمان منجر به مرگض○

ويهمان گونـه كـه مستحـضر: 475س د، فقهـا در كتـاب قـصاص بحـث مباشـرت

:اند، از جمله را ذكر نمودهيب، فروعاتيتسب

ويگريديـ اگر شخص  ... را درون آتش افكند

عميگريديـ اگر كس ويبيقي را درون بحر  ...اندازد

ديـ اگر كس ويگري رگ دست  ... را ببرد

و مجروح مداوا را ترك نمايگريديـ اگر كس وي را مجروح سازد  ...د

ايبا عنا نميت به يافـت؛ مـستدعي دسـتيتوان به حكم روشنين كه در موارد فوق،

:ديياست بفرما

ليگريديهرگاه شخص اي را مجروح سازد، كهيكن مجروح اقدام به مداوا نكند تا ن

بميدر اثر سرا مـ كه اگر اقـيدر حال(رديت جراحت كـرد، بـه طـوريدام بـه درمـان

ذ) افتييمي بهبوديحتم ديدر موارد كسيل ضامن  است؟يه نفس چه

و سـهولت درمـانيرغـم علـم بـه خطـر سـرايه، علـيعلي مجن:الف و دارا بـودن(ت

ه)يو ماليتمكن جسم دليچ عذري، بدون  اقـدام بـه،يل تخـاذل جـانيـو صـرفاً بـه

 كند؛يدرمان نم
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بيعلي مجن:ب دله ايه ميل ويكند جراحت مزبور، مشكل حـادين كه تصور  نـدارد

 كند؛يخود به خود خوب خواهد شد اقدام به درمان نم

دليعلي مجن:ج نميل عدم تمكن ماليه به  كند؛ي، اقدام به درمان

دليعلي مجن:د نميل عدم تمكن جسميه به  كند؛ي، اقدام به درمان

عليعلي مجن:هـ دليرغم آگاهيه، و سهولت درمـان، بـه ،يانگـارل سـهل يـ به خطر

نمي براياقدام .دهدي درمان خود انجام

 با�ه جلت ��ائه:�
ايو مالين جسم در صورت دارا بودن تمكّ بهيو علم به نكه اگر اقدام

و؛رديمميت جراحتي در اثر سرا،درمان نكند   به واسطه بناء العقـالء
نيكس، شارعيامضا .ستي ضامن

 خـصوصيفـ اشـكالٍيعل.ه صور مجروح كننده ضامن استي بق در

.ري اخةصور

ن پس از ولوج روحيجندر مورده انسان كامليد○

و سـاعتى بعـد جـان: 476س ديه طفلى كه در ششمين ماه بـاردارى بـه دنيـا آمـده

و به چه كسى تحت چه عنوانى قابل پرداخت مى  باشد؟ سپرده، چه ميزان است

 با�ه جلت ��ائه:�
و از ديه جنين بعد ولوج روح در او، همان ديـه انـسان كامـل اسـت

.مصرفش هم همان مصرف ديه انسان است
 در اثر خوراندن داروعنين كردن شوهر○

و: 477س نيرنـگ زنى كه براى رسيدن به طالق از شوهر خود متوسل به هر حيلـه

و شده، حا اگر با راهنمايى ديگرى دارويى به شـوهر خورانيـده لـت عنـين وى را بـه

 طـالق وى صـحيح در دادگاه موفق به گرفتن مجوز طالق شود، آيا اوالً درآورده تا 

اوة ايام عده، مخارج ازدواج مجددى كه شوهرش كرده، به عهـدةنفق مهريه،؟است

 راهنما؟ةاست يا به عهد
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 با�ه جلت ��ائه:�
؛زنى كه با خوراندن دارو شوهرش را به حالت عنـين درآورده اسـت

وةديالًاو دي عنين نمودن بر او ثابت است  كامـل اسـت كـهةآن يك
 ثانيـاً.انـد روايات است، يا دو ثلث ديه كه فقهـا فرمـوده ظاهر بعضى

مي آن شود، اين است كـه عنـين شـدن، اگـر چه از روايات استفاده
 عنين شـدن ثالثاً.شود زوجه باشد، موجب خيار فسخ نمي مستند به 

و  شود نمي راى مدت خاصى باشد موجب خيار فسخب اگر دائمى نباشد
در فـرضو بر فرض صحت طالق در فرض عدم دخـول نـصف مهـرو

وتكه خلف فرض صح(دخول  امـاو تمـام مهـر) فسخ اسـت طالق
. او نيستة مجددى كه شوهرش كرده است، بر عهدمخارج ازدواج

ازيامتناع ول○ ديه در صورت تبديدگرفتن دم بيل قصاص به ا فرار قاتله

و شـواهد،: 478س و طبـق قـرائن هرگاه قاتل پس از ارتكاب قتـل متـوارى گـردد

و ماده  و قاضى طبق روايت ابوبصير  قانون مجـازات 313امكان دسترسى به او نباشد،

:اسالمى، قصاص را تبديل به ديه نمايد، بفرماييد

مى:الف هم آيا ولى دم و  منتظر بماند تـا روزى چنان تواند از گرفتن ديه امتناع نمايد

مى قاتل دستگير شود، يا آن  شود؟ كه قصاص به طور قهرى به ديه تبديل

 با�ه جلت ��ائه:�
ك و بـه حـسب ظـاهر امكـان قاتلى ه بعد از قتل فـرار كـرده اسـت

 اگر مـال دارد،؛شودل مى نيست، حكم اهللا به ديه مبد دسترسى به او
وگ از مال خودش برداشته مى از. رنـه از اقـرب فـاالقرب شود، و اگـر

و روايـت»7اداه االمام«اقرب نشود گرفته شود و ظاهر اين روايـت
و قصاص مرت .فع استحريز مبدل شدن قصاص به ديه است

ق:ب قاتـل ولـى بعـداً؛اتل است، ديه را بگيرد هر گاه ولى دم كه نااميد از دستگيرى

تواند ديه را برگرداند گير گردد، آيا مى دست) كه به ظاهر دسترسى به او ممكن نبوده(

و مطالبه قصاص نمايد؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
دم چنان .نمايدعاى قصاص تواند اد ديه گرفت، بعداً نمىچه ولى

ب( در فرض فوق:ج بر) بند اصـرار بـر گرداندن ديه نباشد، ولى اگر ولى دم قادر به

اب قصاص قاتل داشته باشد، آيا مى  و بعـداً ديـه را در تواند تدا قصاص را اجـرا نمـوده

 مهلت دو سه ساله برگرداند؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و به طريق اولى در صورتى كه نمى  جهى بر جواز تواند ديه را برگرداند،

.قصاص نيست
تـسليم در صورتى كه ديه را اقرباى قاتل پرداخته باشند، آيـا بعـد از دسـتگيرى يـا:د

توانند ديه را مطالبه كنند؟ اگر پاسخ مثبـت اسـت، از چـه كـسى حـق شدن قاتل، مى 

 مطالبه دارند، از اولياى دم يا از قاتل؟

 با�ه جلت ��ائه:�
مط از اولياى دم نمى و از قاتل اگر مال دارد، مى توانند توانند البه كنند

 چون حكم اولـى پرداخـت ديـه اسـت از مـال؛ديه را مطالبه كنند 
اگ؛خودش .توانند آن را مطالبه نمايند ندارد، نمىرو

د○ هيعدم امكان مطالبه زائد بر

 عليـه هـاى زائـد بـر ديـه، آيـا مجنـى در صورت مشروعيت دريافت هزينـه: 479س

و وقتى كه صرف درمـان خـود كـرده اسـت به جهت زمانى كه ، از كار محروم شده

 تواند مطالبه خسارت كند؟ مى

 با�ه جلت ��ائه:�
و نيز هزينه اين توجيه كه مبلغ پرداختى به عنوان ديه مقدبا( هـاىر

زائد بر درمان كه جانى به مجنى عليه پرداخته تنها وضعيت را به حال 
د  ـ پيش از جنايت برگردانده، اما و تبعى را كه مجنى عليـه متحم ل رد

و زمان هايى را كه از دست داده است، هنوز جبران ننموده است شده
.تواند بگيردر چيزى نمىزائد بر مقد) يد جبران شودكه با
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در بر فرض عدم مشروعيت دريافت خسارت مواردى كـه هاى زائد بر ديه، آيا قاضى

م ارش متعين است، مى  و آسيب تواند عالوه بر هـاى وارده، هزينه الحظه شدت صدمه

و زمان  ارش لحاظ كند؟عليه را در مقدار هاى تلف شده از مجنى درمانى

 با�ه جلت ��ائه:�
در؛شودر نمى ارش زيادتر از اصل ديه مقد و به عبارت ديگر، ضـمان

.و عدم النفع موجب ضمان نيست؛اتالف استمورد

د○ بيه در صورت ترديپرداخت ن دو طائفهيد

در يك حادثه رانندگى در اثر تصادف يـك دسـتگاه اتوبـوس بـا موتـور: 480س

ف،سيكلت از دو نفر و اكنون علم اجمالى بر ارتكاب قتل غير عمد يك نفـر وت شده

زيرا مسلم شده كه يكى از آن دو قبل از برخورد(دو نفر توسط راننده اتوبوس داريم 

مى با اتوبوس، به زمين مى  و اى كـه راننـده اتوبـوس لكن معلوم نيست ديـه) ميرد افتد

و كدام ورثه بايد بدهد؟بايد در قبال يك نفر پرداخت نمايد به كدام   طائفه

 با�ه جلت ��ائه:�
و در چنين مواردى بـه قا ديه بين دو طائفه ـ مردد است و ع ده عـدل
و مـستفاد از روايـا شود كه يك مسأ انصاف رجوع مى  ت له اجتمـاعى

و بـه هـر طائفـه نـصف خاصه مى و حكم به تنصيف ديه شـده  باشد
.شود داده مى

د○  از مشاجرهيبه سبب استرس ناشه در اثر مرگيثبوت
و نـزاع ممكـن اسـت يكـى از طـرفين بـا علـت هنگام مشاجره، درگيـ: 481س رى

و فوت نمايـد استرس ناشى از مشاجره سكته  و. قلبى نموده ايـن مـوارد، نـسبتاً شـايع
و اوليـا   دم تقاضـاى پيگـرديهمواره تعدادى پرونده در محاكم قضايى مطرح بـوده

و كالبـد شـكافى شـود چنانچه جسد،. قانونى دارند ؛ مورد معاينـه دقيـق قـرار گرفتـه
و سـكته هـاى جديـد يـا قـديم قلبـى ممكن است عالئمى به نفع بيمارى قلبى عروقى
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و نظـر مشاهده شود، قاضى معموال پرونده را به كميسيون كا رشناسى پزشكى ارجـاع
و تـشديدس آنان را در مـورد ميـزان تـأثير اسـتر  بيمـارىو هيجـان ناشـى از منازعـه

و تسريع مرگ جويا مـى زمينه از. شـود اى مـثال ممكـن اسـت تـأثير هيجانـات ناشـى
و ممكـن  منازعه طبق نظر پزشكى قانونى به عنوان نظـر خبـره، ده درصـد ذكـر شـود

و يـا ايـن است متوفى خود شروع  و موجب عصبانيت خود بـوده كننده مشاجره بوده
و سكته ذك :پاسخ فرماييد.ر شودكه عامل مشاجره موجب عصبانيت

 در صـورت؛آيـا كـسى را كـه بـه سـبب اسـترس ناشـى از مـشاجره فـوت نمـوده: الف
 توان طرف مقابلش را به ديه محكوم نمود يا خير؟مى) پزشكى قانونى(ص خبرهيتشخ

و سكته گرديده:ب  يـا؟ مباشر در قتل اسـت،آيا عامل مشاجره كه موجب عصبانيت
 شرط است؟) به استناد نظر پزشكى قانونى(اين كه ميزان تأثير عمل

 با�ه جلت ��ائه:�
در ثبوت ديه، استناد مرگ به جانى معتبر است بلكه آن چه از روايات

و غيره مستفاد مى  ك وارده در حفر چاه ه دوران ضـمان گردد آن است
ت و بنابر اين اگر متوفى، خـود شـروع. باشد فريط مى ديه، مدار اضرار

ره بوده است بر طرف مقابل هيچ وجهى بـر ثبـوت ديـه كننده مشاج 
و اگر طرف شروع كننده بوده اسـت   چنانچـه ذى حـق بـوده؛نيست

و اگر ذى حـق نبـوده اسـت؛است  چـون؛ باز وجهى بر ضمان نيست
آن؛حادثه با عمل هر دو پيش آمده است اگر چيزى ثابت شود  نـصف
ت و چون فرض اين است كه مـشاجره نهـا سـبب برعهده طرف است

و در چنين مواردى چون روايت خاصى وجود نـدارد  ؛فوت نبوده است
و ارش آن مـى تعبير به حكومـت و مقـدار  مربـوط بـه حـاكم كننـد

.شرع است

زيمطالبة خسارت برا○ ييباي نقص

هـاى شخصى با مراجعه به دادگاه مدعى است كه بر اثر تصادف اسـتخوان: 482س

ر  و دادگاه ديه الزم و لـيكن زيبـايى صـورتم بـه كلـى صورتم شكسته ا صادر نموده

و در مجـامع عمـومى بـا خجالـت حـضور پيـدا مـىهآسيب ديده، به طورى كـ  كـنم
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مـ. به خاطر نقص زيبايى حاصله تقاضاى خسارات نموده است ستقال يـك آيا زيبايى

و يا ديه  و داراى ارزش ى كارشناسـان آيا نظريـه؟ى خاصى است عنوان خاص است

؟ رت وارده وجاهـت شـرعى دارد يـا خيـر جمله پزشكى قانونى در زمينه خـسا فن از

.لطفاً راهنمايى فرماييد

 با�ه جلت ��ائه:�
و لب، در روايات دليل خاص وارد شده كه اگـر در معيوب شدن دماغ
و بعد از معالجه باز هم دماغ يا  دماغ شكسته شود يا لب شكافته شود

ا،لب معيوب باشد  از ايـن.ز موردى است كه معالجه شـود ديه زيادتر
و روايات ديگر، معلوم مى  شـود كـه معيـوب شـدن، عنـوان روايات

و ديـه. مستقلى است  ى بنابر اين اگر استخوان صورت، شكسته شود
 بـراى صـورت،؛ده باشـد ماناز معالجه معيوب ولى بعد؛آن داده شود

و چون ديه ع يك ضمانى هست وى آن معين نشده است به نوان ارش
.حكومت چيزى بايد داده شود

آنا سوزاندنيبا شكستن بيني فساد○

 382 بزرگوار شيعه در بخش ديات كـه بـه اسـتناد آن مـادهيدر نظر فقها: 483س

آن،قانون مجازات تدوين گرديده  آمده است كه اگر با شكستن يا سوزاندن يا امثال

.بينى كسى فاسد شود موجب ديه كامل است

ر از فساد چست؟منظو: الف

 با�ه جلت ��ائه:�
منظور از فساد، از كار افتادن بينى است كـه تمـام منـافع آن بـراى

.انسان از بين برود
و با هزينـه كـم،با توجه به پيشرفت علم پزشكى:ب  امروز شكستگى بينى به سادگى

و معموال با شكستن، بينى فاسد نمى كامل بايـد آيا باز هم ديه.شود قابل درمان است

شد؟پرداخت دو اگر بدون عيب ترميم  يـا ايـن كـه بـا نظـر؟ار را بايـد دادنييكصد

و يا زياد ديه باز است؟  خبرگان پزشكى دست قاضى در كم
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 با�ه جلت ��ائه:�
و از روايتى كه در شكستن پـشت اجماع علما بر يك صد دينار است

و آن اين است كـه اند يك كبراى كلى استفاده كرده،وارد شده است 
 اگر بـدون عيـب تـرميم شـود،؛در شكستن آن چه، ديه كامل باشد

ث و حقير هم در فقه الصادق يك صد دينار ص40ج(ابت است ،246 (
.ام همين گونه فتوا داده

د○ ني از قاتليكيه با فوتيمحاسبة
دوي مـتهم بـه شـركت در قتـل عمـد، كه دو نفـريدر مورد: 484س  هـستند، هـر

بيدستگ و و مشاركت آنان در قتل عمددهيازداشت گردر پس. احراز شده استياند
بهياز گذشت قر دي از قاتليكيك ماهيب و قاتـل گـرين در زندان فوت نموده است

م :دييبرد؛ بفرمايهنوز در بازداشت به سر
و آياگر دادگاه به قصاص باي حكم داد، د همراه قصاص، حكم به پرداخت نصفيا

وليد نيه توسط ايز صادر كنديدم را دلنيا ن حكـم بـهي از قـاتليكـيل فـوتيكه به
د ه ساقط است؟يپرداخت نصف

 با�ه جلت ��ائه:�
ا ديدر بين مورد نصف بايه از .د داده شوديت المال

ق○  مت روز صدور حكميلزوم پرداخت ارش به
بايبا توجه به افزا: 485س و كاهش ارزش پول، پرداخت ارش بـيـش نرخ تورم هد

ويوم األداء باشديمتيق ا روز وقوع جرم؟يا روز صدور حكم

 با�ه جلت ��ائه:�
قيپرداخت ارش با .مت روز صدور حكم باشديد به

ميمدت انتظار برا○ دي ثبوت اتي جنايه در برخيزان

ا: 486س  دچـار زواليتي كـه بـر اثـر جنـاين كه طبق نظـر فقهـا افـراديبا توجه به

و بـه تبـع آن مـيديل برخـ زوا، عقل ويگـر از منـافع  كـه دچـاريا افـراد يـ شـوند
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ــز ــرگ مغ ــيم ــوندي م ــبا،ش ــدتي ــشيد م ــار ك ــعي را انتظ ــا وض ــيد ت ــعليت مجن هي

مي برا دي ثبوت :دييه روشن گردد؛ بفرمايزان

با:الف د باشد؟ي مدت انتظار چه مقدار

 با�ه جلت ��ائه:�
.نديهر مقدار اهل خبره بگو

اييتع:ب برين كسن مدت  است؟يعهده چه

 با�ه جلت ��ائه:�
.ن مدت به عهده اهل خبره استييتع

تعي را براي كه كارشناس خبره نتواند مدتي در صورت:ج ن كند، حداكثر تـايي انتظار

كشيبايچه زمان د؟يد انتظار

 با�ه جلت ��ائه:�
، نتوانند مدتي را براي انتظار تعيـين كننـدههيچ يك از اهل خبر اگر
مي) يك سال(ت داكثر مدح شود به آن گونه كه در صحيح ابي تعيين

.عبيده است
ميك سال تصريات كه بر انتظار به مدتي روايا بر طبق برخيآ:د كيتوانيح شده

ن مدت انتظار به حساب آورد؟يسال را به عنوان آخر

 با�ه جلت ��ائه:�
صحي،زانيم حدنيآخر ابيك سال است كه در ده ذكر شـدهيعبيح
.است

○ن ارشييتعي قطع نخاع براحد

د: 487س و قطـع بعـض آن يـ در موارد قطع نخاع كـه كـه بـه نـسبته كامـل دارد

:دييه دارد؛ بفرمايدمساحت

آيها كه نخاع از مهرهي در صورت:الف دي وسط كمر به طور كامل قطع گردد، هيا

 كامل دارد؟
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پاي در صورت:ب كيي كه نخاع از آن كمر به طور ديامل قطع گردد، ه كامل دارد؟يا

د:ج چي مراد از قطع بعض نخاع كه به حساب مساحت  ست؟يه دارد،

 با�ه جلت ��ائه:�
بلكه تابع فقـرات شود بنفسه از اعضاي انسان شمرده نمي چون نخاع

ــابرا،اســت ــي بن ــوردين در چن ــهين م ــت اســت ك ــابط حكوم  ض
م ايآنچه حاكم شرع ز آن بـه ارش هـم داند حكم بـه آن كنـد كـه

.شوديمتعبير

ر رنگ دندانييلزوم پرداخت ارش با ممانعت از تغ○

ديه معتقدند چنانچه دندان بـر اثـر آسـيهان اماميفق: 488س ويسـيدگيـب اه شـود

ديد،فتدين  قانون مجازات 406 كه در مادهيه همان دندان است، حكميه آن دو ثلث

اح قرار گرفته است؛ حاليز مورد تصرينياسالم كهي پرسش :ن است

پ:الف  چنان چه پس از ضربه خـوردن، دنـدان درمـانيشرفت علم پزشكيبا توجه به

سي گردياشهير و از  كه اگر درمـاني به نحو،ديآ به عمليرياه شدن آن جلوگيده

سينم ميشد آيگردياه ايد، نيا در ديز بـر جـانيـن فرض سـيـ الزم اسـت اهيه دنـدان

 شده را بپردازد؟

 �ه جلت ��ائهبا:�
سيد سؤالدر فرض نيه دندان ـ اه شده الزم  عـدم لكـن قطعـاً؛ستي

ه چيپرداخت نيچ صحيز نيز .ستيح
آ:ب ا پرداخت ارش الزم است؟يدر فرض فوق

 با�ه جلت ��ائه:�
. پرداخت ارش الزم استقهراً

آياگر پرداخت ارش الزم است در چـه صـورت:ج ا الزم اسـت دنـدان بـهيـ اسـت؟

پييتغيگريديها رنگ حتيدا كندير رنگ  بمانـدي اگر رنگ آن مانند سـابق بـاقيا

ز پرداخت ارش الزم است؟ين
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 با�ه جلت ��ائه:�
 فـرق اسـت در مقـداريدر هر دو صورت پرداخت ارش الزم است ول

.پرداخت شده

 موارد شمول جراحت نافذه○
بيبا عنا: 489س پيـت به عبارات فقها كـه در يرينافـذه از تعـابش جراحـتيدايـ ان

ن و امثال آن استفاده نمودهيمانند :ديياند؛ بفرما زه، خنجر، چاقو
در:الف و اجسام مـشابه آن در دسـتليميك حادثه رانندگي چنانچه يا پـا يـ گرد

آيشخص ا نافذه صادق است؟ي فرو رود

 با�ه جلت ��ائه:�
ني بر تخص دالّر فقهايتعب كثيص مطي از روايريست چون لق است ات

.باشديمسؤالو نافذه شامل مورد 
غيت مزبور عمديا در تحقق جنايآ:ب  بودن ضربه دخالت دارد؟ير عمديو

 با�ه جلت ��ائه:�
غيبي فرق،اتي به روا شدهدر احكام ثابت و نين عمد .ستيرعمد

ا ارشيهيديت داراي منظور از جنا○
چا ارشيهيدي كه دارايتيمنظور از جنا: الف: 490س  ست؟ي است از نظر شرع

 با�ه جلت ��ائه:�
چيتيهر جنا  در آن ارش ثابت،ر نشده است مقديزي كه در آن شرعاً

 از خـودش گرفتـه،ا شـبه عمـد باشـديهيت عمدي اگر جنا:شوديم
تع؛شود واال از عاقلهيم و بعـدييو ن ارش هم به عهدة حـاكم اسـت

د.ني عدل مـن المـؤمني از آن ذو  در ثابـت اسـت شـرعاًهيـو امـا
و آن جنايموارد خطا ن استيتي محض ايـستيـ كه در آن قـصاص

ن .ستيممكن
آسي كه در اثر تصادفي صدمات:ب مـي مغزيهابيا ايآي به وجـود جـادينـد ماننـد

يشــوند تــا دارايت محــسوب مــيــا جنايــآ،و ضــعف اعــصابيخــوابياســترس، بــ
 ارش گردند؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
ص ّ ارش در پيدا ورت قطع يا فلج شدن عضوي از اعضا است كه تحقق

.مي كند

دياحكام تغل○ ه قتل در ماه حراميظ
ز: الف: 491س دريد جراحتيچنانچه و  را از نوع شبه عمد به عمرو در مـاه حـرام

غ و عمرو بر اثر جراحت مزبور در دريخارج حرم مكه معظمه وارد كند ر مـاه حـرام
ديا تغليآ،ديحرم مكه معظمه فوت نما ايظ جريه در  ان دارد؟ين مورد

 با�ه جلت ��ائه:�
نميه تغليد نميظ .كنديشود چون صدق قتل در ماه حرام

و در حرم مكه فوت نما:ب آي در فرض فوق اگر در ماه حرام ديا تغليد ه وجـوديـظ
خيدارد و در صورتيا آي كه تغلير؟ ظ؟يا دو تغليظ استيك تغليايظ باشد

ه جلت ��ائه با�:�
دياگر در ماه حرام فوت نما مـيه تغلـيـد ظي تغلـدوي ولـ،شـوديظ

.شودينم
ز:ج وارد كنـد) 1388مثالً در ماه رجب سال( را به عمروياد جراحت كشندهي اگر

ازيـآ،ديو عمرو بر اثر جراحت مزبور در ماه محرم سال بعد فوت نما  ا مـورد مزبـور
ديموارد تغل ميظ  باشد؟يه

 با�ه جلت ��ائه:�
ميه تغليد، اگر فوت منتسب به همان جراحت باشد،يبل .شوديظ

 مختلفهايصورتدريا جرح آلت تناسليه قطعيد○
ذيا جرح آلت تناسليه قطعيد: 492س : دارديل چه حكمي در فروع

و قدرت تولي در صورتيه قطع آلت تناسليد:الف دي كه مالزم با زوال توان مقاربت
؟مثل باشد

و قـدرت تولي در صورتيه قطع آلت تناسليد:ب ديـ كه مالزم با زوال توان مقاربت
و زوال قـدرت تول اتفاقاًيول،مثل نباشد د مثـل گـردد؛يـ منجر به زوال توان مقاربـت
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ا آيدر باين صورت ديـا و زوالي بـراياا ارش جداگانـهيـهيـد  زوال تـوان مقاربـت
نيقدرت تول ز بپردازد؟يد مثل

و قدرت تولي در صورتيه جرح آلت تناسليد:ج ديـ كه مالزم با زوال توان مقاربت
 مثل باشد؟

و قـدرت تولي در صورتيه جرح آلت تناسليد:د ديـ كه مالزم با زوال توان مقاربت
و زوال قدرت تول اتفاقاًيمثل نباشد ول دري منجر به زوال توان مقاربت د مثـل گـردد؛

آيا باين صورت ديا ايهيد و زوال قـدرتي برايا رش جداگانها  زوال توان مقاربـت
نيتول ز بپردازد؟يد مثل

 با�ه جلت ��ائه:�
 بلكـه جمـع، استه كامليديات است كه در قطع آلت تناسليدر روا

ا دالّ،اتين روايب دي است بر  فقهـا. استه كاملينكه در قطع حشفه
و فرمودهين روايب د در قطع حشفه:اند ات جمع كرده ه كامـليبه باال

و در جمله دي از روايا است، گر است كه اگر توان مقاربـت نـدارديات
و فقها فتويد دي در قطع آلت اند دادهاه كامل است، دروه كامـليك

ديقطع انزال دوه است،يك و قطـع انـزال، پس در صورت قطع آلت
ــود دارد ــه وج ــابرا. دي ــيبن ــواب س ازؤن ج ــد ــؤالاالت بع ل اوس

مظاه .شودير

د○ ت خودرو توسط رانندهية افراد كشته شده مازاد بر ظرفيلزوم پرداخت
ــيتــصادف: 493س ــني ب تري و تمــاميو خــودرويلــيك دســتگاه ــژو رخ داده ي پ

و طبق نظر كارشناسـان، هـر جان باختهياند همگ نان پژو كه هشت نفر بودهيسرنش اند
مي ب. مقصرند%50زانيك به ديچنانچه سازمان نيمه يت خودرويفرات مازاد بر ظرفه

د كيه افراد مازاد بر ظرفيپژو را پرداخت نكند؛ الزم بـه(ست؟يت فوت شده بر عهده
) پژو جمعاً پنج نفر استينان خودرويت سرنشيذكر است ظرف

؟يها به صورت مساو هر كدام از راننده:الف

ب:ب ت سوار كرده؟يش از ظرفي راننده پژو چون

حيت الماليب:ج دا  دارد؟يگريكم
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 با�ه جلت ��ائه:�
د بهيدر صورت مذكور زي نفر3ه نسبت اده بر پنج نفر باشند بـهي كه

ب  نيعهده سازمان و وجهـيمه يست، به عهده خود راننده پـژو اسـت
ب .ت المال باشديندارد كه به عهده

و صورتيد○ ة گوش به صورت مستقل از سر

د: 494س آسيدر باب سـيبيات شـي كه موجـب و سـرخ شـدن اه دن، كبـود شـدن

د) بدون جراحت(صورت  و براه مقديشود، ن رنگ پوسـت سـر، ارشييتعير دارد

و در سا نيو سرخيكبود،ياهيسي بدن براير اعضايالزم است دي پوست ره مقديز

:دييدارد؛ بفرماوجود

 بـدن؟ تـا در هنگـامير اعـضايا سـايا صورتيگوش، جزء كدام قسمت است؟ سر

تغياو صدمهبيآس  بتـوان،شـوديم) الله گوش(ر رنگ پوست گوشيي كه موجب

تعيد ن نمود؟ييه آن را

 با�ه جلت ��ائه:�
و احكامش را فقهـا؛نه صورتو نه جزء سر است،گوش مستقل است
.اند مستقل ذكر كرده

 انتخاب نوع ديه مقتول○

: بفرماييد؛در صورتى كه مردى زنى را به قتل رسانده باشد: 495س

مىي هنگامى كه اوليا:الف بدهند، خواهند براى قصاص نصف ديه را به قاتل مقتول

 است يا جانى؟يانتخاب نوع ديه با اوليا

 با�ه جلت ��ائه:�
و  بـه،در ايـن مـورد انتخاب نوع ديه در تمام موارد با جـانى اسـت

ورواياتى دالّ،خصوص .اند فقها هم به آن تصريح نموده بر آن است
وين اوليـا در صورت عدم تمكّـ:ب از دم از پرداخـت ايـن مبلـغ  درخواسـت آنـان

مىيدستگاه قضا  المال پرداخت كرد؟ توان فاضل ديه را از بيت ى، آيا
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 با�ه جلت ��ائه:�
المال از بيت،نفاضل ديه را بايد جانى بدهد، ولى در صورت عدم تمكّ

.پرداخت نمود توان مى
بايدـ اجتماعى داشته باشد كه به نوعىيص، عوارض سياس مواردى كه عدم قصا:ج

مييحكومت حضور يابد، در صورت عدم تمكن اوليا  از دم، آيا  توان فاضل ديه را

 المال پرداخت كرد؟ بيت

 ��ائه جلت با�ه:�
و اجتماعى داشـته باشـد در صورتى كه عدم قصاص عوارض سياسى

.المال بدهند مبلغ را از بيت بايد اين،جلوگيرى شود استه الزمك

 در زناةارش البكار○

وةدرخصوص ارش البكار: 496س :عدم بلوغ زانيه، بفرماييد با دو فرض بلوغ

 باشد؟ ميةـ آيا زانيه در موارد ذيل مستحق ارش البكار1

و:فلا .ميل وى انجام شود زنا با رضايت

 با�ه جلت ��ائه:�
.ددر صورت رضايت استحقاق هيچ چيز ندار

.ه يا عنف واقع شود زنا در اثر اكرا:ب

 با�ه جلت ��ائه:�
.در صورت اكراه استحقاق مهرالمثل دارد

و:ج .واقع شود... زنا با فريب وى مبنى بر وعده قطعى ازدواج

 با�ه جلت ��ائه:�
. حكم صورت رضايت است، همانحكم صورت فريب

هصـورت گيـرد، حكـم ارش البكـار بكارت دختر بـا انگـشت يـا شـيئىةـ اگر ازال2

 چيست؟ آيا رضايت يا عدم رضايت وى در حكم تأثيرى دارد؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
 برة بكارت با انگشت يا چيز ديگر با رضايت باشد ارش البكارةاگر ازال

ةعهـد بـهةارش البكـار اگر بدون رضـايت باشـد.نيست كننده ازاله

.كننده است ازاله
، آيـا عـالوه بـر ارش، پرداخـت مهرالمثـل نيـز الزمه ارش البكـارـ در موارد ثبوت3

 است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
ازه ارش البكـار،در مورد ثبوت مهرالمثل  معنـى نـدارد، زيـرا مـراد

زا،باكره است كه با دخول مهرالمثل مهر ويـ بكـارت ل شـده اسـت

مةارش البكـار پـس.ه است ثيب زيادتر از مهرالمثلِ قهراً  هرالمثـل در

.شود مالحظه مى

د○ وييه در صورت عدم شناسايلزوم پرداخت  مقتول قاتل

و: 497س  شـود در بيابان، منزل يا باغى يافتجنازه او مثالً اگر شخصى كشته شده

وو : بفرماييد؛مقتول شناسايى نشوند هيچ يك از قاتل

 اى وجود دارد؟ آيا ديه:الف

 با�ه جلت ��ائه:�
 در قريه يا قريب به آن پيدا شود اهـل آن قريـه در صورتى كه كشته

راةدي آن،بايد بپردازند او آن كه بي مگر ـ نه باشد بر ايـن كـه ا قاتـل ه
را اگر بين دو قريه پيدا شود، قريـه نزديـكو نيستند تـر بايـد ديـه

و  و بايـد بپرازنـد هر دو قريـه مـشتركاً اگر متساوى باشند بپردازند
و چه كشته در ازدحام چنان  يا چاهى يا در جاده عمـومى يـا بيابـان

شود به نحوى كه نتوان كشته را به شخص خاصـى يـا امثال آنها پيدا
المال ديه را بايد از بيت،نسبت داد جماعت مخصوصى يا قريه معلومه 

.مسلمين پرداخت نمود
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وة بر فرض ثبوت، پرداخت ديه به عهد:ب  مورد مصرف آن كجاست؟ كيست

 �ائهبا�ه جلت�:�
المال است كمـا هـو مـورد بنابراين در بعضى موارد ديه به عهده بيت

مييچه اوليا چنانو سؤال  االّو؛شـود مقتول پيدا شوند به آنها داده
.مال امام است

ديتقاضا○ ه در مصالحة قصاصي مبلغ مازاد بر

زاةدم در مقام مصالحيچه اوليا چنان:الف: 498س د بـر ديـه،يـ قصاص بـا مبلغـى

رام مى؛تقاضا كردند كه پرداخت آن براى قاتل ميسر نيست قدارى توانـد آيا دادگاه

ويمحدودى براى اجراى قصاص به اوليا فرصت پـس از انقـضاى مهلـت دم بدهـد

 عدم تقاضاى قصاص، محكوم را الاقل با اخذ وثيقه آزاد نمايد؟و مذكور

 با�ه جلت ��ائه:�
ويولى پس از انقـضا؛تواند فرصت دهد بلى دادگاه مي عـدم مهلـت

.تقاضاى قصاص بايد آزاد گردد
با:ب وثيقـهخذا در صورت مثبت بودن جواب، آيا بايد او را بدون قيد آزاد نمود يا

 قيد ضمانت؟و

 با�ه جلت ��ائه:�
 جمعـاً، با وثيقـه واالّشود آزاد مي اگر كاشف از عفو باشد بدون وثيقه

.لحقينا بين
و در صورتى:ج  كبيـر خواهـانةكبيـر باشـد، اگـر ورثـ كه مقتول داراى ورثه صغير

 قصاص بودند ولى براى استيفاى قصاص قدرت تـأمين سـهم صـغير را نداشـتند، آيـا

 در زندان نگه داشت؟) اگرچه مدت طوالنى(توان قاتل را تا زمان بلوغ صغير مى

سـال14 مـثالً(ان هاى متمادى در زنـدل سال در صورت مثبت بودن جواب، آيا تحم

دو بعد، اجـراى حكـم قـصاص از مـصاديق تحميـلو) براى بلوغ فرزند صغير مقتول 

 جريمه به خاطر يك جرم نيست؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
،شود تا زمـان بلـوغ در صورتى كه مقتول داراى ورثه صغير باشد، مى

تأخير انداخت، در اين كار نه تنها جريمه نيست، بلكه حفظ قصاص را
وساوتحيا وت در اين مدت ـ مسلماً اين به نفع اوست  ايـن كـاره ب

و . خدمت است نه جريمهاين راضى است

و○  جراحات شبه عمد مهلت پرداخت ديه در قتل
وبر: 499س جراحات شبه اساس دستور شارع مقدس، مهلت پرداخت ديه در قتل

مـ2) مانند جراحات يا تلفات ناشـى از تـصادفات راننـدگى( عمد باشـد؛ آيـاى سـال
مى تقاضاى  باشد يا خير؟ اعسار جانى قبل از انقضاى مهلت مقرر، مسموع

 با�ه جلت ��ائه:�
قاضاى اعسار تنها مسموع نيست، بلكه چهار شرط يا پنج شرط بايدت

پس.يكى از آنها حلول دين است.حاكم متقاضى را حجر كند باشد تا 
ل براى سماع دعوى كافى نيستدين مؤج.

 تأثير درمان جراحات وارده در ميزان گرفتن ديه○
بر همان: 500س اساس برخى روايـات وارده در بـاب ديـات، گونه كه مستحضريد

نظير شكـستگى اسـتخوان در اعـضايى(شدن بعضى جراحات يا نقص عضوها خوب
لب كه ديه  كـه بـا توجـه بـه ايـن. دهـد ميزان ديه را تغيير مـي) مقدره دارد يا شكافتن

ــه ــروزه ب ــه ام ــل مالحظ ــداد قاب ــكى تع ــم پزش ــشرفت عل ــاطر پي و خ ــات  اى از جراح
مى نقص عضوها قابل : بفرماييد؛باشد درمان

 تـوان رح در فقـه نيـز مـى ديـه را بـه غيـر مـوارد مطـ آيا تـأثير درمـان در ميـزان:الف
 تعميم داد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
اس چون موارد تغيير ميزان ديه زياد است، مى تفاده كبرى توان از آنها

،االمر در مواردى كه تصريح شده است به مقدار تغييرةيغا.كليه نمود 
 تعيـين مقـدار بـا نظـر،در مواردى كه تصريح نـشده.كالمى نيست

.حاكم است
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يا( آيا پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه تأثير دارد يا خير؟:ب در صورتى كه انگشت

تـوان عـضو اقـدام گـردد مـىه موقـع دست شخصى در اثر جنايت قطع شود، اگـر بـ 

.)مقطوع را پيوند زد

 با�ه جلت ��ائه:�
به تصريح كردهد عضو مقطوع، چون در مواردى فقها پيون در مورد اند

وو عدم تغيير ديه  ،اند به اطـالق ادلـه استدالل نموده عدم سقوط آن
در داد به ايناتوان فتو بنابراين مى  ديه كه پيوند عضو مقطوع تغييرى

ما دهد نمى  اظهـر سـقوط،خالف مـشهور بـين فقهـابر،ولى به نظر
.قصاص است

دي كه با بهبودينه درمان جراحاتيهز○ ر دارندية متغي،
بر:الف: 501س اساس دستور شارع مقدس، خوب شدن جراحـت در مواردى كه

مى يا نقص  و عضو، ميزان ديه را تغيير  هاى درمان به عهـده جـانى هزينه دهد، مخارج
 عليه؟ مجنى است يا

 با�ه جلت ��ائه:�
ظاهر از روايات اين است كه خود آن جرح يا نقص عضو تا مدت معين

.ن جنايتآ كه آن كاشف است از مقدار واقعى اثر،شود خوب
و درمان خوب بنابراين موردى كه شود يا همـان ديـه ثابـت با هزينه

و  ويا است مى مراجعه به حكومت آ،شود ارش ن موقع حاكم مقدار در
و مىو نموده مجنى عليه را حساب ضرر .گيرد همه را از جانى

فقها اگر در مواردى نظير شكستگى ستون فقرات كه ديه كامل دارد، طبق فتواى:ب

بايـد اى معالجه شود كـه اثـرى از جنايـت بـاقى نمانـد، جـانى اين شكستگى به گونه 

و اصـالح مـالك اسـت يـا گونـه مـواردر ايند.يكصد دينار بپردازد   فعليـت درمـان

 قابليت آن؟

گيردمى به اين معنى كه اگر فعليت مالك باشد از ابتدا ديه كامل به عهده جانى قرار

مىو و باشد جانى يا موظف به پرداخت تمام ديه شـدن، خـوبـ كه پس از اصـالح



ييقضااستفتائات+ 304

و شود دينار به او پس داده مى 900 مىـ از يا منتظر مقـرره معالجـه، ديـه ماند كه پس

(را بپردازد) دينار100( ).اش به كل ديه مشغول است اگرچه ذمه.

ه جـانى بـه يكـصد دينـار ولى اگـر قابليـت درمـان مـالك باشـد از همـان ابتـدا، ذمـ

مىممش .شود ول

 با�ه جلت ��ائه:�
و مى ميزان قابليت است ، به اهل خبره مراجعه شود:فرمايند لذا فقها

مىاگر گفتن ود خوب رااشود مقدار كم را بگيرد .ال همان ديه

 تفاوت ديه انگشتان○

در همان: 502س : انگشتان دو قول وجود داردةديةبارطور كه استحضار داريد

: تساوى انگشتان از نظر ديه.1

و بر و اساس اين قول كه ميان قـدما آن روايـات چنـدى بـر متـأخرين شـهرت يافتـه

ديداللت دارند، به هر يك از مىةانگشتان، عشر .گيرد كامل تعلق

:تفاوت انگشت ابهام از نظر ديه با ساير انگشتان.2

و اصحاب اين قول گرچـه بـه سـه دسـته تقـسيم مـى ةهـر كـدام در تعيـين ديـ شـوند

و ة ولـى همگـى بــر متفـاوت بـودن ديــ؛انــد سـاير انگــشتان نظـرى را برگزيـده ابهـام

ــا ــام ب ــاق ابه ــر آن اتف ــد غي ــر دارن ــ.نظ ــل ص ــدما مث ــى از ق ــول را برخ ــن ق احبان اي

ــى و اب ــافى ــى در ك ــصالح حلب ــن ال ــره اب و زه ــه ــباح در غني ــاحب اص ــشيعةص  ال

ــى ــشكيل م ــد ت ــرات. دهن ــى از نظ ــا يك ــف ب ــره ظري ــه معتب ــگ س ــوق هماهن ــه ف گان

و مــى ــد ــى باش ــاد م ــر اصــحاب ي ــت اكث ــه رواي ــيخ در مبــسوط از آن ب و ش ــد در كن

ــ ــاد آن ادع ــر مف ــالف ب ــيخ ــاع م ــدن اى اجم ــوم. ماي ــومرح رايخ ــت ــين رواي ى هم

ويگز برمــى وجــه تــرجيح آن بــر ســاير روايــات را مخالفــت آن بــا عامــه معرفــى نــد

و بــا عنايــت بــه ايــن.كنــد مــى دگرگــون كــه در عــصر حاضــر كــه مــشاغل متحــول

ــت، ــده اس ــيب ش ــار آس ــه دچ ــى ك ــ اشخاص ــدگى در ناحي ــدهةدي ــشتان ش و انگ ــد  ان
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ــون ــشاغلى چ و داراى م ــى ــاطى، جراح ــى ...وخط ــار م ــستند، اظه ــدمه ه ــد ص دارن

: بفرماييد؛جدى رسانده است وارده، به شغل آنها آسيب

مى:الف وةتوان گفت تفاوت مطرح در معتبر آيا به ساير ظريف ميان ابهام انگشتان،
ى آنهاست؟يخاطر تفاوت در ميزان كارا

مى:ب ويتوان از انگشت ابهام الغا بر اين اساس، آيا  ايـن تفـاوت خصوصيت كـرد
 را در مورد ساير انگشتان نيز تعميم داد؟ يعنى نسبت بـه خـسارت وارده بـر انگـشتان

و توجه به اهمي با وت شغل و ارزش هر انگشت عمل كنـيم  خـسارات بـه تعيـين ديـه
 ارده بپردازيم؟و

 با�ه جلت ��ائه:�
:استتا اقوال در مسأله چهار

ه مشهور بين اصحاب اين استـ1 يك دهـم،ر يك از انگشتان كه به
مىديه كامل تعلّ . استمدرك چند روايت صحيحه.گيردق

آ2 ونـ و چه شيخ در خالف در ابن حمـزه در وسـيله اسـتاد اعظـم
ثُ منهاج اختيار نمودهةتكملمبانى  ث ديه يـد يـالْاند كه در قطع ابهام

س،پا يدد در بقيه هر كدام پاس ديه .يا
ثُ اين،آنواست گفته حلبى آنچهـ3 ـ كه در خصوص ابهام دست ثْل

و ديه دست س در بقيه، درو؛س ديهدانگشتان دست اما انگشتان پـا
. است ديه، يك دهمهر كدام حتى ابهام

و4 و دادهاصاحب اصباح فتوـ ابن زهره در غنيه كـه ديـهناي،آن اند
و دستديهثلْثُ،ابهامانگشت  ثُـ ديلْدر ابهام پا آنث وه در بقيـهـ

پاديه يك دهم  و . استبدون تفاوت ميان دست
:اما روايات دو دسته استو

و دسته اول داللت مى و كند بر تساوى انگشتان در ديه  فرقى بين پـا
.دست نيست

ون دسته،آ دسته دوم كه خبر معتبر آن در ديـه معتبره ظريف است
مى دست است فقط  ان كند بر اين داللت گشتان دست بين ابهام كه در

ثُو ـ بقيه تفاوت اسـت در ابهـام و ديـهثْل ـ دسـت س سددر بقيـه
. است ديه
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و را قائلين قول دوم به آن روايت استناد نموده دسـت مختص بـه آن
هو مى .ظاهرها دانند كما

ويقائلين به قول سوم به همان روايت بـا الغـاو  خـصوصيت دسـت
بتعد .اند نمودهپاهى
ق و،ول چهارم اما از طرفى آن قـول بـر من مدركى بر آن پيدا نكردم

در بعضى و احتماالت نقص مى ديه چون. آيد بر بعض ديگر زيادى الزم
 پس امر دائر است بـين دو قـولِ،بينم خصوصيت نمىيوجهى بر الغا 

و چون نسبت دو دسته روايات عموم خصوص مطلق است،و،دوم اول
و زيرا دسته اول دال است  دسته دوم در خصوص بر تساوى انگشتان

 بر تى را بيان مى ابهام مزي مى كند، حمل عام ، در نتيجـه.شـود خاص
آن استتر قوي،قول دوم از مگر كه دسـته دوم بـا اعـراض اصـحاب

بنـابراين.اسـت تـر قوياول قول، در اين صورت؛اعتبار ساقط شود 
وجهـى خـصوصياتي چون بر الغـا.ماند بعد نمى موردى به دو سؤال 

.نيست، بنابراين حكم روشن است

د○ يي مقتول بهايه برايعدم ثبوت
: بفرماييد؛ بهائيت باشده ضالهچه شخص مقتول از پيروان فرق چنان: 503س

 آيا ديه دارد يا خير؟:الف
 در صورت مثبت بودن پاسخ، ديه او چقدر است؟:ب

 با�ه جلت ��ائه:�
نـه،باشدمىآن بهائيت از مصاديقة ضالةكافر غير ذمى كه فرق قتل

د وقصاص . نه ديهارد

د○ وسيعدم لزوم پرداخت مري قصاصي دو زن برايايله اوليه به دك
و: 504س ؛ آنـان خواهـان قـصاص باشـندياوليـا اگر مردى دو زن را كشته باشـد

:بفرماييد
؟ خواهان قصاص بايد چيزى به عنوان فاضل ديه بپردازند يا خيري آيا اوليا:الف

و خواهان قـصاص، مـستقالًي در صورت لزوم پرداخت، آيا بايد هر يك از اوليا:ب
يكه نصف ديه يك مرد، به نسبت اوليـا جداگانه نصف ديه يك مرد را بدهند يا اين
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و مثالً(شود؟ خواهان قصاص تقسيم مى  هـرياوليـا اگر مردى دو زن را كشته اسـت
يك دو اد يـ بگيرنـ ليا نصف ديه يك مرد را از او خواهان قصاص هستند، آيا بايد هر

؟)ديه يك مردك چهارمي

 با�ه جلت ��ائه:�
و به ذهن مى چه عاجالً آن ، كتب فقهيـه رسد بعد از مراجعه به روايات
بو اين است كـه چيـزى بـر،خصوص را در آنها نيافتمه لو اين مسأله

ا. متصدى قتل شوند اگر مشتركاً؛اوليا نيست  ز آن دو ولى اگـر يكـى
آنو بدهـد قاتلي قتل شود، او بايد نصف ديه را به اوليا نفر متصدى
كه بلكه همان. جانى نصف ديه را بگيرديتواند از اوليا دومى نمى گونه

المال بايد ديه آن زن پرداخت اند، از بيتر مسأله فرمودهيدر نظا فقها
چند روايت به در موارد مشابه نيزو المسلم هدراً لئال يذهب دم شود، 

. واهللا العالم.اين مضمون وارد شده است

ديغلت○ ه در ماه حراميظ
در: 505س : بفرماييد؛يا مكه معظمههاي حرام ماهدرباره تغليظ ديه

و:الف  محـض خطـاى آيا تغليظ ديه مختص قتل عمد است يا شامل قتـل شـبه عمـد
 شود؟ نيز مى

 با�ه جلت ��ائه:�
و تغليظ ديه مختص به قتل عم ييبعضى روايات در قتل خطاد نيست

و وارد شده .بعضى اطالق دارد است
مى:ب  گردد؟ آيا حكم مذكور مختص مسلمين است يا شامل اهل كتاب نيز

 با�ه جلت ��ائه:�
.به مقتضى اطالق روايات، تغليظ مختص به مسلمين نيست

در:ج ؟تغليظ ديه تأثيرى دارد آيا جهل قاتل به حكم يا موضوع،

 با�ه جلت ��ائه:�
و .عالم نيست فرقى بين جاهل
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ديه در مورد تبديعليت مجنيوص○ يا عفو جانيا مصالحهيهيل قصاص به
: بفرماييد؛در صورتى كه مجنى عليه از زنده ماندن خود مأيوس شده باشد: 506س

 توان در مورد تبديل قصاص نفس به ديـه يـا مـصالحه يـا عفـو جـانى وصـيت آيا مى
 آيا چنين وصيتى نافذ خواهد بود؟نمايد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و چنان بگويد جانى ديه بدهد يا عفـو شـود، چه وصيت به نتيجه كند

و اين وصيت غير  و.نافذ نيست مشروع است و اگر صيت به فعل بكند
يابگويد ورثه با جانى مصالحه كنند، يا او را  ،مصالحه كننـد عفو كنند

.آن وصيت نافذ است

ثُيوجوب تنص○ هيدث كلّلْف ارش زن در موارد مازاد بر
كه ديه زن در جايى كه بيش از ثلث كل ديه باشد، به نصف با توجه به اين: 507س

: بفرماييد؛يابدمى تقليل
در(يابـد؟ تقليـل مـى اگر مقدار ارش، بيش از ثلث كل ديه باشد، آيا به نـصف مـثال

)شده است ميليون تومان برآورد2 ميليون تومان است، ارش5جايى كه كل ديه 

 با�ه جلت ��ائه:�
و زيرا ديه اعم است از مقد؛يابد بلى تقليل به نصف مى ر كه غير مقدر

مىهب از آن تعبير  در فـروع كه فقها به اين معنـى كما اين.شود ارش
درهب.اند مختلفه تصريح نموده جراحـات«:روايـات دارد بعضىعالوه

.»شئنصف من جراحات الرجال في كلّالنساء على ال

 خسارتجبران ماهيت ديه به عنوان مجازات يا○
:درباره ماهيت ديه بفرماييد: 508س

خـسارت آيا جعل ديه از طرف شارع مقدس به عنوان مجازات بـوده يـا نـوعى:الف
 تلقى شده است؟

 آيا عمد، شـبه عمـد يـا خطـاى محـض بـودن جنايـت در پاسـخ بـه سـؤال فـوق:ب
ى دارد؟تأثير
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 با�ه جلت ��ائه:�
آن،اثر مترتب بر اين سؤال را نفهميدم  به هر حال فرقـى در احكـام

 كـارى كـهيي مجازات نيست، چون در قتـل خطـا ولى ظاهراً.نيست
و . واهللا العالم. سر نزده است،باشد مجازات موجب عقوبت

ديم○ يت زرتشتية اقليزان

ــ ــ كـافر ذمـى فقها ديه اهـل كتـاب كه طبق فتواى مشهور با توجه به اين: 509س

م است؛ آيا اقليت زرتشتى نيز مشمول اين حكم خواهند بود؟ههشتصد در

 با�ه جلت ��ائه:�
كـه مجـوس در ديـه ماننـد يهـود در اين روايات كثيره صريح است

كـه ديـه فقط يك روايـت داللـت دارد بـر ايـن باشند،و نصارى مى 
ك  ازمآنها ـ تر است روايـت عمـلآنكـسي بـهو،اب ديـه اهـل كت

، اقليـت زرتـشتى كـه همـان مجوسـند،به هـر حـال.نكرده است 
.باشند مشمول حكم مذكور مى

 در شكستگي دندانامكان اخذ ارش○

اگر دندان طبيعى يا مصنوعى فردى، در اثـر ايـراد صـدمه عمـدى يـا غيـر: 510س

م يـا لحـن مـصدوةى چهريچه شكسته شدن دندان در زيبا چنان شكسته شود، عمدى

:گفتن وى تأثير منفى داشته باشد، بفرماييدسخن

مي آيا مجنى از؛ عالوه بر قصاص، ديه يا خسارت،تواند حسب مورد عليه بـين بـراى

 ارش بگيرد؟ى چهره يا تأثير منفى در لحن گفتار،يرفتن زيبا

 با�ه جلت ��ائه:�
در.ه اسـتشدتعبير المنافع كتاب قصاص به دياتدرياز چنين امور

 منوط به نظـر،در بقيهو شده است تعيين مقدار ديه اى از موارد جمله
مسأله مـورد سـؤال از آن مـوارد.حاكم است با مالحظه خصوصيات

. ارش ثابت است، بنابراين.است
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دريچگونگ○ خط محاسبه ثلث اعيايقتل  شش گانهاني در صورت تعذّر از

ــ: 511س ــه بن ــض ك ــاى مح ــل خط ــر قت ــواردى نظي ــه در م ــشهور، دي ــول م ابر ق

و3ظــرف   كــه بــر بــا عنايــت بــه ايــن؛هــر ســال ثلــث آن بايــد پرداخــت شــود ســال

ــادى ــداد زي ــواى تع ــام اســاس فت ــاى عظ ــوم االداء،از فقه ــت ي ــبه قيم ــالك محاس  م

: بفرماييد؛باشد مى

از آيـا(گانه، چگونه بايد عمل كـرد؟ در محاسبه ثلث در صورت تعذّر از اعيان شش

مى ديه بر ابتدا قيمت كل و اساس نرخ روز محاسبه بـه ملـزم جانى در هـر سـال شود

در يا اين؛پرداخت ثلث همان قيمت است   پرداخـت هـر ثلـث، قيمـت يـوم االداء كه

 همان ثلث مالك است، يعنى در هر سال بايد با توجه بـه قيمـت سـوقيه همـان سـال،

و )پرداخت نمايد؟ ثلث ديه را محاسبه

 با�ه جلت ��ائه:�
و .ما شابهه نفس عـين در عهـده مـديون اسـت چون در باب ضمان

شش،بنابراين پـس بايـد.گانه در عهده است در هر سال ثلث اعيان
.قيمت يوم االداء محاسبه شود

د○ ازيه در شكستگيعدم تداخل ك استخواني چند نقطه

ماننـد(مستوجب ديـه چنـد نقطـه از يـك اسـتخوانةچه در اثر ضرب چنان: 512س

پا واناستخ : بفرماييد؛دچار شكستگى شود) ساق

هم؟جداگانه داردةدي، آيا هر شكستگى:الف كافى آنهاة يا پرداخت يك ديه براى

 است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و ،تـداخل مقتضاى ادله اين است كه هر شكـستگى يـك ديـه دارد

.است خالف اصل
چ:ب  نــد ضــربه بــا هــم در ايــن فــرض، آيــا ايجــاد چنــد شكــستگى در اثــر يــك يــا

 تفاوت دارد؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
و،بلى يكى از آنها مسبب از ديگرى در موردى كه جنايت طولى باشد

و   همـان اشـد، از ديگرى باشـد مترتب بر آن، يكى از آنها اشد باشد
آنو ميزان است  يـست؛نفرقـي،كه به يك ضربه باشد يا متعدد بين

.هستر مسألهيرواياتى در نظا
 اى از همـان اگر در اثر ضربه مستوجب ديه، عـالوه بـر شكـستگى اسـتخوان تكـه:ج

 شكـستگى اسـتخوان بايـدةاستخوان نيز جدا شود، آيا براى جدا شدن اسـتخوان، ديـ

 پرداخته شود يا حكم ديگرى دارد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
شو چه تكه چنان د در آن ارش ثابت است زايد بـر اى از استخوان جدا

.واهللا العالم. شكستگىةيد

ديتكل○ و اولياي دم در نوع قتله در موارديف  اختالف بين قاتل

و: 513س دم مدعى عمـدى قاتل نيز معين باشد، لكن اولياى اگر وقوع قتلى محرز

و بودن  دليلى قاطع براى ادعاى قتل باشند، ولى قاتل آن را خطايى يا شبه عمد بداند،

:بفرماييدهيچ يك وجود نداشته باشد،

 آيا مورد از باب لوث است يا تداعى؟:الف
و آن چه از روايات فهميـده مـيآن لفظ لوث در روايات نيست شـود،

امارات اصل قتل شخص باشد كه موجب ظن به استناد قتـل است كه 
و  لـوث در خـصوصيات كـه مـوردو است حجيت نداشته به او بشود
. نداريم،قسامه باشد

و اگر از باب تدا:ب  چيست؟ تكليف ديه عى باشد، چگونه بايد فصل خصومت نمود

 با�ه جلت ��ائه:�
چـه فصل خصومت يا با بينه بايد باشـد يـا بـا اقـرار، نهايـت چنـان

شـود خطايى بنمايد ديـه بـر خـودش ثابـت مـي قاتل اقرار به قتل 
 واهللا العالم. نه عاقله
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ديمالك○ هيت تفاضل

ب: 514س  دم باشد،ه رد فاضل ديه از سوى اولياىهنگامى كه قصاص قاتل مشروط

:بفرماييد

وى( فاضل ديه حق چه كسى است؟:الف )قاتل يا ورثه

 با�ه جلت ��ائه:�
در روايات فاضل ديه دستور داده شده است، كه بـه اهـل قاتـل داده

او شود، نه  اث ظاهر اين است كه آن هم مانند اصل ديه مـال ور،خود
.است

كه:ب مي در صورتى  تواند از حق خويش گذشت كند؟ حق قاتل باشد آيا

 با�ه جلت ��ائه:�
 چـون،گذشت او مانند گذشت از اصل ديه است كه در زمـان حيـات

مي.تواند گذشت كند او نيست نمي ملك تواند كه وصيت كند كـه بلى
كم گذشت بشود، بعد از موت كه چنان  مال او باشد نافذ، تر از ثلث چه

.ف بر اجازه ورثه استواال موقو
 مثل محـروم كـردن ورثـه از ديـه يـا( آيا انگيزه قاتل در حكم فوق تأثيرى دارد؟:ج

و به نجات از زندان، يا هنگامى كه اولياى خروج از بالتكليفى  دم به دليل اعسار قادر

و و پرداخت فاضل ديه نيستند قاتـلنه از طرف ديگر نه حاضر به دريافت ديه هستند

ميرا عف .)كنندو

 با�ه جلت ��ائه:�
.واهللا العالم. در اين حكم انگيزه قاتل هر چه باشد تأثير ندارد

دييعدم توانا○ هي پرداخت تفاضل

رغـم اصـرار بـر دم علـى چـه اوليـاى چنـان؛در موارد پرداخت فاضل ديـه: 515س

و قصاص، از طرفـى بـه طـور عـادى نيـز قدرت پرداخت فاضل ديه را نداشته باشـند

بها :ن آنان در آينده نباشد، بفرماييدتمكّ ميدى

مي آيا در اين:الف  شود؟ گونه موارد قصاص به طور قهرى به ديه تبديل
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 با�ه جلت ��ائه:�
يكه مردى زنى را بكشد، اوليـا در موارد پرداخت فاضل ديه مانند آن

و دم مخيرند و بين قصاص ك پرداخت فاضل ديه امل زن بين قبول ديه
.نصف ديه مرد استكه 

ر شـد ديگـرى اگر يكى متعذّ،چون در مطلق موارد تخيير بين دو امر
مي، شود متعين مي  ديـه متعـين توان گفت كـه قهـراً در مورد سؤال

:دفرمايـ مـي7ابن عمار كه امـام بـاقر به نظر ما خبر اسحاق؛است
مردى زنـى را كـشته بـود در يك مورد كه7حضرت اميرالمؤمنين

. ناظر به همين مورد است، ديه نمودندالزام به
به چنان:ب مـصلحت چه پاسخ منفى است، در شرايطى كه عدم قصاص يا تأخير آن

و  و نباشد تـوان مـي اجتماعى شديدى دربرداشـته باشـد، آيـا چه بسا عوارض سياسى

و فاضل ديه را از بيت  حكم قصاص را اجرا نمود؟ المال پرداخت

 با�ه جلت ��ائه:�
.دانم المال نميى براى پرداخت ديه از بيتوجه

مي:ج وتوان بدون رد در فرض مسأله آيا ديـه فاضل فاضل ديه قصاص را اجرا نمود

 دم باقى بماند؟ به عنوان دين، بر ذمه ولى

 با�ه جلت ��ائه:�
شـود، پـس گويا بين فقها مسلّم است كه ديه از بيت المال داده نمـي

و بعد قصاص را اجرا كردابتدا بايد فاضل دي .ه را پرداخت
ميآن( اگر:د كـردن گونه موارد، وظيفه صـبر در اين) فرمايند گونه كه برخى از فقها

و   هـا انتظـار قـصاص سـال دم اسـت، در مـواردى كـه ممكـن اسـتلىتا زمان ايسار

و و به طول بكشد و ايـن امـر بـراى قاتـل حـرج گـردد، خـانواده وى موجـب عـسر

 يست؟چ تكليف

 با�ه جلت ��ائه:�
.تكليف اجراي حد است
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ديخوددار○ هي از پرداخت تفاضل
دم خواهـان قـصاص چـه اوليـاى در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه، چنان: 516س

و  و باشند باعـث تـأخير با وجود تمكن مالى، از پرداخت فاضل ديه خوددارى كننـد
:حكم قصاص شوند، بفرماييد اجراى

ش:الف مي آيا حاكم  دم را به پرداخت فاضل ديه اجبار كند؟ تواند ولى رع

 با�ه جلت ��ائه:�
تواننـد عفـو كننـد، گونه كـه مـي دم است، همانيقصاص حق اوليا

 اول،چه بخواهند قصاص نماينـد ولى چنان.تأخير بيندازند توانند مي
م بنابراين وجهى بر لـزو.نمايند بايد فاضل ديه را بپردازند بعد قصاص

.پرداخت فاضل ديه نيست مگر در صورت بناء بر قصاص
 در اين فرض تبديل قصاص به ديه چه حكمى دارد؟:ب

 با�ه جلت ��ائه:�
.جايز نيست

 امرز باشد، آيا رضايت يا عدم رضايت جانى در اين اگر تبديل قصاص به ديه جاي:ج
 تأثيرى دارد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
بخيچه اوليا چنان و،واهند ديه بگيرند دم عدم رضايت رضايت جانى

ويزيرا در اين موارد اوليـا.ندارد او تأثير   دم مخيرنـد بـين قـصاص
و .واهللا العالم. ديه بين اخذ پرداخت فاضل ديه

ديتقس○ بيم د دم دو مقتول مردياين اوليه
اس: 517س بـين دو نفـر مـردد) مـستحق ديـه(ت اما مقتول در مواردى كه قاتل معين

 دم چگونه است؟ پرداخت ديه به اولياىةنحو:باشد، بفرماييديم

 با�ه جلت ��ائه:�
و كس اد چه هيچ چنان بينه مثبت يكى از آنها نيز نباشد، بـه عا ندارد

ميو قاعده عدل مقتضاى آنيشود بين اوليـا انصاف، ديه تقسيم دم
ال. دو نفر .عالمواهللا



315+ مباحث جزايي: دومفصل

○ل ارشلزوم پرداخت مؤج

مو: 518س :ارد ارش بفرماييددر

دي:الف  مؤجل است يا فورى؟ة آيا پرداخت ارش همانند پرداخت

 با�ه جلت ��ائه:�
 ظـاهراً: بنـابراين،شـود چون بر ارش هم در اصطالح اطالق ديه مـي

الطالق الروايات(ل است پرداخت آن نيز مؤج.(
و:ب م در صورت تأجيل مهلت پرداخت، در موارد عمـد، شـبه عمـد  حـض خطـاى

 چگونه است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
مي،تأجيل مهلت يك امر عرفي است .دهند اهلش تشخيص

ية كشته شدن كارگر بر اثر برق گرفتگيد○

و: 519س  اگر كارفرمايى جهت تكميل ساختمان خود به شركت داربست مراجعه

و در درخواست نصب داربست كنـد شـركت مزبـور بـا ايـن كـه سـاختمان مـذكور

و كابلةمحدود  بـرق اقـدامةبايست با هماهنگى با ادارمى برق فشار قوى قرار داشته

گرفتگـى فـوت كنـد، آيـا اقدام كند كه در نتيجه كارگرى در اثر برق رأساً كرد، مي

اسـت كـه درخواسـت نـصب) صـاحب سـاختمان( كارفرمـاةبه عهـدنآةضمان دي 

 اقـدام،مقرراتول شركت داربست است كه برخالفؤمسةعهد داربست كرده يا به 

و وةيا به عهد كرده ول نظارت بر انجام صحيحؤمس مهندس ناظر است كه كارشناس

 ساختمانى بوده؟ عمليات

 با�ه جلت ��ائه:�
و،چه مهندس ناظر مفروض چنان درودقـت نكـرده تفـريط نمـوده
و عرفاًگرفتگي كارگر برق،نتيجه او جزء اخير علت مستند به او است

.واهللا العالم.ضامن استاست، او 
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ب○ ديحكم پرداخت خسارت توسط هيمه با عنوان
ا: 520س بيبا توجه به بيمه طبق قراردادين كه شركت ممهي كه با دينمايگر منعقد

زنيموظف است در تصادفات رانندگ كليـ در صورت فـوت رايـا مـرد ه خـسارات
:دييد، بفرمايپرداخت نما

ديآ:الف زنيا پرداخت نصف بتوس(ه زا) مـهيط شركت د يـ كـه ه مـرد اسـتيـد بـر
د خيه را داردياحكام ر؟يا

 با�ه جلت ��ائه:�
ديه مجعول شرعي نصف ديه مرد اسـت امـا ديـه مجعـول حكومـت

.اسالمي بايد مالحظه كرد كه به چه نحو جعل شده است
زايآ:ب ديا قاتل در قتل شبه عمد نسبت به چـه نـصف(ه در هـر دو فـرضيد نصف
دديزا م)ا نداشته باشديه را داشتهيحكم خيبرديارث ر؟يا

 با�ه جلت ��ائه:�
.بردخير ارث نمي

د○ قيپرداخت و تفاضل آن به هيمت سوقيه
ديدر صورت: 521س قي كه و فاضل آن به صـورت ه پرداخـت شـود؛يمـت سـوقيه

:دييبفرما
با دم طالب قصاصياي كه اولي در موارد:الف و ه پرداخـتيـد فاضليد به جانياند

و سپس استينما دي قصاص نمايفايند وميـ(ه يـ ند، مـالك در زمـان پرداخـت فاضـل
دي حكم قصاصيا هنگام اجرايهنگام صدور حكم است) االداء  گر؟يا زمان

 با�ه جلت ��ائه:�
د  حكم قصاص دادهيد در هنگام اجرايبا،ه عوض قصاص استيفاضل

.شود
پ:ب ديايش اولي در فرض فوق چنانچه چند سال يه را بـه حـساب اجـراي دم فاضل

و به جانياحكام تود عل(يع نموده بايـ اسـتي كـاف انـد؛هپرداختـ)هيـ محكوم دريـا د
ر، حكم قصاصير اجرايصورت تأخ  پرداخت شود؟يالي ارزش افزوده
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 با�ه جلت ��ائه:�
ر،ر حكم قصاصيد در صورت تأخيبا . پرداخت شوديالي ارزش افزوده

ف:ج دي كه تأخيرض باال در صورت در يا فاضل آن مربوط به اجـرايهير در پرداخت

و اول ...ايذانياحكام به خاطر است آي دم كوتاهيايباشد چيـ نكرده باشـند،  بـريزيـا

ميايعهده اول خيباشدي دم ايا و ورثه او در صـورتيف جانين صورت تكلير؟ در

چ و خسارت  ست؟يضرر

 با�ه جلت ��ائه:�
نيزيچ،دمياي نكردن اولي صورت كوتاهدر .ستي بر عهده آنان

د بر ديهيخسارت زا○

زا: 522س :د بر ديه، بفرماييديدرباره خسارت

آمده هاى وارد آيا ديه همان خسارت است يا جانى بايد عالوه بر ديه، خسارت:الف

و  هاى درمان را بپردازد؟ كليه هزينه به مجنى عليه

 با�ه جلت ��ائه:�
مواردى كه شارع مقدس ديه تعيين فرموده است چيز ديگرى بـر در

.نيست جانى الزم
كميجا:ب  تر باشد چه حكمى دارد؟ى كه مقدار ديه از خسارت بيشتر، مساوى يا

 با�ه جلت ��ائه:�
. بين موارد نيستيفرق

 توانـد بـراى جبـران اگر در مـوارد فـوق جـواب منفـى اسـت، آيـا حكومـت مـى:ج

زاها خسارت د بر ديه، قانونى وضع كند كه جانى را ملزم به پرداخت آن نمايد؟يى

 با�ه جلت ��ائه:�
تواند زايد بر ديه قانونى وضع كند كـه جـانى ملـزم حكومت هم نمى

در ارشو،پرداخت چيزى غير از ديه باشد به  كه همـان ديـه اسـت
.كه مقدار آن تعيين نشده باشداست مواردى 



ييقضااستفتائات+ 318

فلـج ماننـد( درمان يـا از كارافتـادگىةنها مثل خسارت هزي اع خسارت آيا بين انو:د

 تفاوتى وجود دارد يا خير؟) شدن دائمى دست خطاط

 با�ه جلت ��ائه:�
زا،شدن هايي چون فلج براي خسارت د بـر ديـهيديه تعيين شده كه

.هزينه درمان غير از آن استو بايد داده شوداعضا جنايت بر

ج○  راحت متالحمه منجر به فلج عضووجوب درمان

و اى كـه بـه فلـج عـضو مـى در مورد جراحت متالحمه: 523س بـا درمـان انجامـد

از مى :گيرى كرد، بفرماييد فلج شدن پيش توان

 آيا بر شخص مجروح واجب است خود را درمان نمايد؟:الف

 با�ه جلت ��ائه:�
ت در ولى بعيـد نيـس، نديدم در كلمات فقها تصريح به وجوب درمان

آنو؛گيرى از فلج كه مداوا موجب پيش مورد علم به اين موجب عدم
ب. درمان الزم باشد،شود فلج مى  نفس كـه مـا بـه قـوله نظير اضرار

 يـا فلـج هالكـتـ مگر در مورد ضرر موجـب دانيم مطلق حرام نمى 
در.معلـوم اسـت شـرعيه آن وضيت رئيسه كه مبغيعضوى از اعضا

.كه درمان الزم باشدان چنين گفتتو مورد سؤال هم مى
مى:ب  گرفت؟ هاى افزون بر مقدار ديه را از جانى توان هزينه در صورت درمان، آيا

 با�ه جلت ��ائه:�
 بعضى روايات ظهور دارد در وجوب آن بر جانى، هزينه درمان راجع به

بـه.انـد اجماع بر عدم وجـوب نمـودهيعا اد ولى فقها.بر ديه اضافة
مى بر استحباب، روايت،ه اجماعواسط .شود حمل

ديت تنصيحج○ زنيف ه

 آيا ديه زن كه نصف مرد است مثل آيه قران بر ما حجت است؟: 524س
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 با�ه جلت ��ائه:�
ات روايـ. دليل دال است بر اينكه ديه زن نصف ديه مـرد اسـت؛بلى

و تمام فقها  م دادها هم به آن فتو معتبره متعدد است ثـل اند، بنابراين
ت استقرآن بر ما حج.

دي برايعدم امكان رجوع عاقله به جان○ يه پرداختي وصول
لوتوانـد بـراى وصـمى،آيا عاقله پس از پرداخت ديه در جنايات خطايى: 525س

و از وى طلب ديه پرداختى را بكند؟ديه پردا  ختى به سهم خود به جانى رجوع

 با�ه جلت ��ائه:�
.تواند خير نمى

د○ ه در شركت در قتليتفاضل
و سـپس مـشتركاً»ج« مـشتركاً مرتكـب قتـل»ب«و»الف«چنانچه: 526س  شـوند

دم»د«مرتكب قتل  مشترك نباشند، آيا به هنگـام قـصاص»د«و»ج« شوند، اگر ولى
را»ب«و»الف«  نيازى به پرداخت فاضل ديه به ايشان هـست يـا آنكـه قـاتلين مزبـور

قص مى  اص نمود؟توان بدون پرداخت فاضل ديه

 با�ه جلت ��ائه:�
راياگر اوليا  يكى از آن دو مقتول عفو بكنند بلى، بايـد فاضـل ديـه

.شود پرداخت بنمايند واال الزم نيست، تهاتر مى

تق ارش به غدتعلّ○ ديروئيه

 اى ديـه هـست دار اسـت آيـا داخلى بدن انسانياز اعضا كه غده تيروييد: 527س

 يا ارش؟

 با�ه جلت ��ائه:�
اگر عضو يكى باشد تمـام ديـه«ن ديه در قطع اعضا كه روايات متضم

و اگر دو تا باشد در هـر كـدام نـصف ديـه ثابـت اسـت  »ثابت است
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ه بنـابراين در قطـع غـد. به حسب ظاهر عضو داخلى را شامل نيست
 داخلى است، ديه نيـست، قهـراً بـه حكومـتيتيروييد كه از اعضا

مىشود كه از آن تعبيرمىرجوع . شود به ارش

 ديه اشخاص در اماكن عمومي○

و: اگر در اماكن عمومى غير دولتى مانند: 528س -امام مساجد، تكايا، حرم امامان
و حوادثى مانند آتش زادگان، مـواردى از ايـن قبيـل پـيش سوزى، فروريختن سقف

و و آيد دي تعدادى مصدوم  كيست؟يه آنها به عهديهمعدوم شوند، ضمان

 جلت ��ائهبا�ه:�
 فـشاريهبلى در اجتماعـات اگـر بـه واسـط. كس ضامن نيست هيچ

آن جمعيت، و يا در آن ازدحـام ناپديـد كه شخصى ديگرى را بكـشد
.المال است بيتةضمان به عهد شود

 ديه شخص مأمور در حال انجام مأموريت○

و: 529س مورد كسى كه به ناچار براى انجام مأموريت در شب از شهر خارج شده
ــاجمت و ه ــه ــرار گرفت ــشى ق ــوان وح ــخص حي ــا ش ــت داده، آي ــود را از دس ــان خ ج

دي دهنده مأموريت  المال؟ مربوطه يا بيتيه او است يا اداريهضامن

 با�ه جلت ��ائه:�
 مجبور به خروج از شهر به نحوى كه اختيـار از او سـلب،چون مأمور

و  غـرض چـه يـك چنان.اختيار خود خارج شده استبه شود نبوده
آن،ى داشتهيعقال  كه اگر شب خـارج نـشود از كـار بـر كنـار مانند
دهنده، ضـامن اسـت، مأموريت:اند در اين مورد فقها فرموده.شود مى

و.لبناء العقالء   وجهى بر ضمان قبول ندارم ولى به نظر من تمام نيست
آنياگر غرض عقالو .نانى نبوده بالاشكال كسى ضامن نيستچى



 راتيتعز: خش پنجمب

ير قانونيغيحفارـ8

 هاي غير قانوني دست آوردن عتيقه در حفاريهب○
و: 530س  نهى او مطاع نبوده، از طريق حفارى اگر كسى در دوران طاغوت كه امر
و مجاز عتيقه غير از راه فـروش آن مـالى كـسب كنـد، آيـا اى به دست آورده باشـد

 ان ميراث فرهنگى دهد؟آن شده يا بايد آن را تحويل سازم مالك

 با�ه جلت ��ائه:�
ة يـا مملـوك همـ7 يا مملوك امام چه عتيقه را در زمين مباح چنان

ا مملوكي) اراضى خراجيه(يا) اراضى مفتوحه عنوه(:مسلمانان مانند
و خودش كه با احياء مالك شده باشد يا با آن خريدن آن علم بـه  كـه

مـال خـودش آورده باشـد عتيقه مال مالك سابق نيست، به دسـت
.وجوه حاصله را نبايد تحويل سازمان ميراث فرهنگى بدهدو باشد مي

.واهللا العالم

طريدست آوردن سرماهب○ يرقانونيغيق حفاريه از
 حفارى جهت به دست،اگر از نظر قوانين جارى كشور جمهورى اسالمى: 531س

و آوردن ى كه در خالف مقـررات خالف قانون باشد، آيا كسان ... اشياى عتيقه، گنج
و اقدام به و اى بـه دسـت مـي اشياى عتيقـه حفارى نموده از ايـن راه صـاحب آورنـد
ومي سرمايه  شوند، آيا نسبت به كل مبلغ حاصله ضامن هـستند يـا نـسبت بـه بعـض؟

 هاى غاصب چه حكمى دارد؟ حكومت نسبت به
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 با�ه جلت ��ائه:�
يا نمى اگر كسى بـدونكه يا اين؟نهدانم اين قانون موافق شرع است

ميرعايت مقرارت  نه استخراج كرد، مالك ضمان فـرع عـدم؟شود يا
وو مالكيت است .غير غاصب نيست فرقى بين حكومت غاصب

يقه توسط قاضيعتيايدستور مصادره اش○
 عتيقـه خـالف قـانون اسـت،يكه نگهدارى اشيا اينبا توجه به اگر قاضى: 532س

د بدون توجه و؛ آن چيز، از راه مشروعةارندبه اين كه يا مثل ارث خريد مالك شده
آن از راه  كـه دسـتور غير مشروع، قصد خارج كردن از كشور را داشته يـا نـه، بـدون

 آن دهـد، آيـا قاضـى ضـامنةبهاى آن را به مالك بدهد، حكم بـه مـصادر پرداخت
 است يا نه؟

 با�ه جلت ��ائه:�
.استبا فرضى كه شده است قاضى ضامن

 رشوهـ9

و كشف حق○ قتيرشوه جهت اختبار
كس: 533س مح)ا كارمندييقاض(ياگر يخـوار خود متهم به رشـوهيط كاريدر

و مأمور امن حقيتيشود و كشف اويقت، مالي صرفاً جهت اختبار  را به عنوان رشوه به
و او هم بگ :دييرد؛ بفرمايبدهد

 بـر او صـادقيو عنـوان مرتـشا نسبت به فرد متهم عنوان اخذ رشـوه محقـق شـدهيآ
 است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
آني از موارد تجرّيكين مسألهيا  چند امر مـورد بحـث، است كه در

ـ قبح عقل: است ب ـ استحقاق عقاب، ـي فعـل متجـرّيالف ج  بـه،
ا؛يحرمت آن فعل به عنوان تجرّ  امر مـورد بحـث3نيو هر كدام از

ا و حق وي ولـ،عقـاب داردن است كه استحقاقياست  قـبح نـدارد
غ .ر ثابت استيحرمت آن هم
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مـيا كارمندييقاض ن فـردي همـيرد، بـرايـگي متهم است كه در كـار خـود رشـوه
ميموردنظر مورد آزما و امتحان قرار ايگيش و يـ رد بـه شنهاديـپين صـورت كـه بـه

م ميرشوه و او هم آن را :دييرد؛ بفرمايپذيشود
 افته است؟ي اخذ رشوه تحققا در فرض سؤاليآ:الف

 با�ه جلت ��ائه:�
و قضاوت شرعيبي برايرشوه گرفتن قاض ؛حرام اسـتيان حكم اهللا

ن رشوه محرّ، پول گرفتني هر كارياما برا  بنابراين، اگر بـراي.ستيم
.قضاوت پول گرفته رشوه محرّم تحقّق يافته، والّا خير

ايآ:ب ز است؟يجا شرعاً) امتحان مورد نظريعني(ن كاريا

 با�ه جلت ��ائه:�
.بلي شرعاً جايز است

نيتوهـ 10

 توسط روزنامه نگارانينشر اتهامات واه○
و: 534س و اگر بر اثر جوسازى، فردى را دستگير نگـاران روزنامـه بازداشت كنند

و پيش از  از اين طريـق وى را مفتـضح ثبوت جرم، دست به نشر اتهامات واهى بزنند
و كنند، آيا  آنهاست؟ةمعنوى به عهد ضمان خسارات مادى

 با�ه جلت ��ائه:�
.ولى ضمان ندارند،اند نگاران خالف شرع نموده روزنامه

ني بودن در توهيو ارتجاعييابتدا○
و ابتدايى بودن در توهين شرط است يا خير؟ بدين معنى كـه: 535س آيا ارتجاعى

 ابتدائاً ديگرى را مـورد تـوهين قـرار اگر دو نفر به يكديگر توهين كنند، فرد اول كه 
و تعزير مى آيا نفـر دوم كـه در پاسـخ بـه فـرد اول او را مـورد. شود داده مجرم است

و قابل تعزير است؟، داده نيزتوهين قرار  مجرم
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 با�ه جلت ��ائه:�
و روايـات مجـرم و عقـل نفر اول كه توهين نموده، به نص آيه كريمه

و تعزير مى   اما نفر دوم، اگر به مقدار اهانـت اولـى اهانـت.شود است
و تعزير هم ندارد  ولـى اگـر؛نموده، به حكم آيه اعتداء مجرم نيست

و تعزير هم داردزيادتر اهانت كند، نس .بت به آن زيادى مجرم است

 مجازاتيـ اجرا11

يريو تعزيحداجتماع دو مجازات○
و قبـل از اجـرا) جلد(حد مستوجبي مرتكب عمل زناياگر فرد: 536س يشود

قبي مرتكب عمل مناف،حد و مـضاجعه بـا زنـيـل تقبيـ عفـت از  كـه،گـر شـوديديل
ميمستوجب تعز آير چنيباشد،  جلـد در فاصـله حدي با توجه به عدم اجراين فرديا

ا صـرفاً يـ خواهـد بـود)يريـو تعزيحـد(ارتكاب دو فعل، مـستوجب دو مجـازات
ايبا) جلد(مجازات زنا و اعمال شود؟د بر

 با�ه جلت ��ائه:�
ميو تعز حدشخص مذكور مستوجب دو مجازات و مجـازاتير باشـد

.ستينيخصوص زنا كاف

ت مجازات جرم محاليقابل○
خيا جرم محال قابل مجازات استيآ:الف: 537س كسيا  بـهير؟ به طور مثال اگر

د جايگريقصد كشتن شخص ويغي سم، داروي به ه زعم متهمب( بدهدير مضر به
ايآ) آن دارو سم است ن شخص قابل مجازات است؟يا

ميآ:ب و قبح فاعليا ر نمود؟ي را تعزيو)يتجر(يتوان از باب خبث باطن
مي قانون مجازات اسالم613ا مورد فوق تحت شمول مادهيآ:ج  رد؟يگيقرار

 با�ه جلت ��ائه:�
قبيو فعل متجرّيتجرّ و و چوني به، حرام ، نـدارديني مع حدح است
ميتعز و دولت اجرا كنـدا كه حاكم شرع فتوي به نحو،شودير . بدهد

مجتهـد جـامع الـشرائطرادي كه ذكر كردياگر قانون مجازات اسالم
م .شوديامضا كرده است به همان اكتفا
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ريموارد شمول تعز○
 حبس،:مانند(؛چه تعزير عالوه بر تازيانه مصاديق ديگرى داشته باشد چنان: 538س

 سر، چرخاندن در شـهر، لغـو جـواز كـسب، ابطـال گواهينامـه جزاى نقدى، تراشيدن
و :بفرماييد...) رانندگى، محروميت از مشاغل دولتى، ثبت سوء سابقه

مى»التعزير دون الحد« آيا تعبير:الف شـامل شود يـا فقط در خصوص تازيانه رعايت
 شود؟ ديگر موارد مذكور نيز مى

مى»دون الحد«ل به موارد ديگر، مالك در صورت شمو:ب  باشد؟ چه

 با�ه جلت ��ائه:�
وت راس شارع مقد شكيل حكومت اسالمى از ضروريات است امضا آن

و  و اسالم اهتمام به حفظ نظام مادى و نموده است ايـن معنوى نموده
و مهم بدون در نظر گرفتن   قابـل،غيـره عقوبات ديگر ماننـد حـبس

 در صـورتى،براين تمام اين عقوبات مشروعيت دارد بنا.تحقق نيست
و نب كه رعايت قانون بشود .اشندافراد نااهل متصدى

 راتي تعزياقلزان حديم○
 توانــد يــك ضــربه حــداقل تعزيــرات چنــد ضــربه شــالق اســت؟ آيــا مــى: 539س

 شالق باشد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
منوط به نظر حاكم شرع است، بـه حـسب آن عـددى كـه مـصلحت

.داند مى

ر قبل از انجام عمل حراميدم امكان تعزع○
و زنى براى عمل نامـشروعى در منزلـى جمـع شـده: 540س از،انـد مرد  ولـى قبـل

 آيا مجازات آنها تعزير است؟؛اند ارتكاب عمل دستگير شده

 با�ه جلت ��ائه:�
 بـه عنـوانياند خير، مجـازات مى انجام نداده تا مادامى كه عمل محرّ

.دتعزير ندارن
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و تعز○ يرياجتماع مجازات اعدام
؛ اگر تعزيرات ديگرى هم بر او ثابت شود،كسى كه قرار است اعدام شود: 541س

 توان از آنها صرف نظر كرد؟آيا مى

 با�ه جلت ��ائه:�
 اول بايد آنچه غير قتـل،چنانچه بر شخصى حدود متعدده ثابت شود

.است انجام داده شود، بعداً اعدام گردد

ير در خودكشيكان تعزعدم ام○
كسى كه اقدام به خودكشى كـرده ولـى بـه نحـوى از مـرگ نجـات پيـدا: 542س

 آيا اين شخص چون عملش مخالف شرع بوده مشمول تعزير است؟،كرده

 با�ه جلت ��ائه:�
و اين شخص تجرّ ى كرده اسـت نـه خودكشى از گناهان كبيره است

 اعتى از فقهـاى اگر حرمت شرعيه داشته باشد كه جم خودكشى، تجرّ
 ولـى بـه؛بلى، مشمول دليل تعزير است اند به آن دادهاو بزرگان فتو

نظر ما چون حرام نيست ولو قبـيح اسـت، دليـل تعزيـر شـامل آن
و تعزير او جائز نيست نمى .شود

يرياعدام به عنوان مجازات تعز○
مى: 543س ب تواند قسمى از مجازات آيا به نظر معظم له، اعدام اشد يـا هاى تعزيرى

راى رد يـا پـذيرش ايـن كيفـر بـه عنـوان خير؟ در هر صورت، اسـتدالل معظـم لـه بـ 
 مصداقى از تعزيرات چيست؟

 با�ه جلت ��ائه:�
 زيرا تعزير يا عبارت است از مجـازات.اعدام از مصاديق تعزير نيست

من مطلقاً من الحد قلّأ« از»من الرواياتةعد كما يظهر  يا عبارت است

حـ فى الح الحرّال يبلغ حد«اند كه جماعتى گفته مجازاتى و  العبـددر
البته اين مربوط اسـت. گيردو على التقديرين اعدام را نمى»العبد فى

و اما ممكن است در مملكت شخصى به عنوان؛له باب قضاوتأبه مس 
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 بـه مملكـت مفسد فى االرض شناخته شود يا كارهاى خـالف مـضرّ
و گاهى مضرّ  به اسالم انجام دهد، در چنين مـوردى بـه بنـاء اسالمى

و النهى عن المنكر[ به عقالء المؤيد و مقـنن]االمر بالمعروف ، حـاكم
 نه از باب قضاوت شرعيه بلكه از باب لزوم حفظ نظام دسـتور،قوانين

آن،به اعدام شخصى بدهد، بنابراين اعدام از اين باب اجرا شود  ولـى
.تعزير مصطلح شرعى نيست

ر اقرار كننده به قتل عمد در فروض مختلفيتعز○

مى: 544س :شود آيا اقرار كننده به قتل عمد در دو فرض زير تعزير

و شـواهد بـراى قاضـى علـم بـه تحقـق:الف و قـرائن  در فرضى كه بـر اسـاس اقـرار

ــود ــل ش ــر حاص مقِ ــط ــد توس ــل عم ــده؛قت ــرار كنن ــه اق ــسبت ب ــى دم ن ــيكن ول و ل

 ادعايى نداشته باشد؟

مقِـر حاصـل در فرضى كه بر اساس اقرار براى قاضى علم به تحقّـ:ب ق قتـل توسـط

مقِـر هـيچ و صرف احتمال باشد؟ آيا قاضى در موردى كـه ولـى دم نـسبت بـه نشود

ادعايى نداشته باشد، حق تعزير مقر به قتل عمد را دارد؟ آيا در اين دو مورد، قاضـى 

لل«بر اساس روايت حسين بن خالد   يا بـه؛حق تعزير ندارد» ناس فهو للناسو إذا كان

ــا فعــل حــرام او، چنــان ــه عمــومى جــرم ي چــه در روايــت آمــده اســت، جهــت جنب

 شود؟مى تعزير

 با�ه جلت ��ائه:�
 چون تعزير به واسطه فعل حرام اسـت؛شود در هر دو فرض تعزير مى

و روايـات ديگـرِ؛نه به واسطه قتل عمد و مقتضاى روايت ذكر شـده
و ف متوقّـ، در حق الناس حد آن است كه اجراى فقهافتاوى نظير آن

 قتـل عمـد حـدو در مورد محل كـالم،؛است بر مطالبه من له الحق
و تعزير حق اهللا اسـت؛شود جارى نمى  مگر بعد از مطالبه من له الحق

.شود مطلقا كه در موارد مخالفه حكم اهللا ثابت مى



ييقضااستفتائات+ 328

يريت تعزحبس ابد به عنوان مجازا○
و حـاكم هاى تعزيـرى محـسوب مـى آيا شرعاً حبس ابد از مجازات: 545س شـود

 تواند در برخى از جرايم تعزيرى مرتكب را به حبس ابد محكوم كند؟ شرع مى

 با�ه جلت ��ائه:�
و مـأمور در مورد كسى كه ديگرى را به قتل شخص ثالثى امر مى كند

بنـابراين،. بـه حـبس ابـد شود مجبور است در عمل، آمر محكوم مى 
هاى تعزيرى با نظر حاكم شرع حبس ابد توان گفت كه در مجازات مى

.ها محسوب شود از آن مجازات
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ـ ضمان 12

 خذ برائتاليت پزشك در صورت عدم مسؤو○

 بـه بيمـار وارد شـود هرگاه در اثر اقدامات مبتني بر قصور پزشك آسـيبي: 546س

براي مثال موجب از بين رفتن بينـايي يـك چـشم وي گـردد امـا فعـل پزشـك فقـط

و درصد به پزشك40مثالً. موجب درصد خاصي از ديه جنايت است   منتـسب اسـت

: درصد باقيمانده مربوط به بيماري خود مجني عليه است؛ بفرماييد60

چمسؤوآيا پزشك ؟شم استل پرداخت ديه تمام بينايي يك

 با�ه جلت ��ائه:�
ط،تي عالج بعد از مد،اگر قبل از كور شدن يب قبلب كور شود چنانچه

 نموده باشد مقداري از خرج عـالج بـه عهـده، برائت از معالجه كردن 
. استوا

 عدم ضمان پزشك در صورت عدم درمان منجر به مرگ○
علي هرگاه پزشك:الف: 547س وظي، و تكليوظـ عالوه بـريفه قانونيرغم ف يـ فـه

مريشرع  كـه امكـاني كند، در صـورتي خودداريضيـ كه بر عهده دارد، از درمان

آيگريديض به مركز درمانيانتقال مر ضيا پزشـك در صـورت فـوت مـريـ نباشد،

 ضامن است؟

مر:ب  وجود داشتهيگريديض به مركز درماني چنانچه در فرض فوق، امكان انتقال

 باشد، چطور؟
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پز:ج وظ چنانچه بيفه شـرعيشك تنها آي درمـان ا در صـورت يـ مـار را داشـته باشـد،

دي متوجه اوستيمار ضمانيبيترك مداوا  كـه تـوانيگـريا مانند ناظر غرق شدن

ولينجات غر نميق را دارد  دهد، صرفاً مرتكب گناه شده است؟ي نجات

 با�ه جلت ��ائه:�
ه نيدر هر سه صورت ضمان متوجه يست، ولـيـچ كدام از پزشـكان

. هستندگناه كار

 ضمان در شهادت كذب○

غ: 548س ر عـادل بـه دروغ شـهادت دادنـد، بـه سـبب يـ در محكمه قضا دو شـاهد

ا دويكـي حـال. از متهم به طرف مقابـل داده شـده اسـتي مال،ن دو نفريشهادت  از

ميآ؛مان شده استيشاهد پش ا ضامن همه مال؟يباشديا ضامن نصف مال

 با�ه جلت ��ائه:�
م .باشديضامن نصف مال

 از حفظ جان فرزندين در كوتاهيضمان والد○

 ساله كـه تحـت7يا پسربچه، مراسمي در هنگام برگزاريدر تاالر عروس: 549س

حينگهدار و در محوطه و داخل استخر افتـاد،اط تاالري پدرش بوده از تاالر خارج ه

و مسؤ%50كارشناس. غرق شده است ن را علـتيوالـديانگـار سـهل%50ول تاالر

:دييحادثه دانسته است؛ بفرما

آ:الف ني در فرض فوق و مادر ا عمـل آنـان مـشموليـآ؟ز قابل مجازات بـودهيا پدر

 است؟1ي قانون مجازات اسالم616ماده

ميآ:ب ديبايا پدر ه پرداخت كند؟يست به مادر

بي«: قانون مجازات اسالمي 616ماده.١ بيدر صورتي كه قتل غيرعمد به واسطه مباالتي يـا اقـدام بـه امـري احتياطي يا

و كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يك تـا سـه  سـال

».نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اين كه خطاي محض باشد
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 با�ه جلت ��ائه:�
ذ ا مـادري اگر پدر؛ل صفحه ذكر شده استيبا قانون جعل شده كه در

د در حفظ جان بچه نمودهيكوتاه ـ نه به يه بلكه مجازاتياند ضامنند
مييتعقوانين كه دين و نسبت به پرداخت ـ د قـانونيبا،ه بچهيكنند
ست بلكـه مجعـوليـنين قانون مجعول شـرعيا اجماالً.ن كندييتع

د مالحظـه كـرد كـه بـه چـه نحـو جعـليبا. استيحكومت اسالم 
. است شده

ي عموميها وارده در اعتراضيها جبران خسارت○

و امـاكن، ماننـد انتخابـاتي عمـوميهـا در اعتراض:الف: 550س  اگـر بـه امـوال

و خسارت زننده، شناسايشخص يا حكومـت اسـالميـآ؛ نشوديي خسارت وارد شود

خي در قبال جبران خسارت وارده دارديافهيوظ ر؟يا

 با�ه جلت ��ائه:�
و به دستور مؤسسات دولت راضچنانچه اعت ؛ باشديها به دستور دولت

. وارده استيها جبران خسارتيفه حكومت اسالميوظيبل
ا:ب وي خرديت اقتصاديك فعالييلين اعتراضات موجب تعطي اگر ايـا كالن شود

و شخص خسارت زننده هم مشخص نباشديموجب ضرر معنو ايـ به اشخاص گردد

بيرابطه عل و ضرر وارده محرز نگرددن اقداميت غيآ؛ شخص ر قابـل جبـرانيا ضرر،

آيميباق ميماند؟ يهـاا جـشن يـ توان دعوا را متوجه دعوت كنندگان به اعتراضيا

 دانست؟يعموم

 با�ه جلت ��ائه:�
بياگر رابطه عل و ضرر وارده محرز نگـردديت  ظـاهراً؛ن اقدام شخص

غ نميمير قابل جبران باقيضرر و شود دعوا را متوجه دعـوتيماند
. دانستي عموميهاا جشنيكنندگان به اعتراض 
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ه سپرده شده به صاحبان حرفيتلف مواد اول○

و: 551س را صاحبان صنايع جـات مانند چاپخانـه كـه نوشـته(حِرَف كه مواد اوليه

را براى چاپ، خياط كه پارچه را براى دوختن، زرگر كه طال را براى ساختن مؤلفين

مىزا...)و سـوزى نـابود كنند، اگر به سرقت برود يـا در آتـش صاحبان آنان دريافت

 صاحبان صنايع ضامن هستند يا نه؟ شود، آيا

 با�ه جلت ��ائه:�
در چنين موارد چند دسته روايات وارد شده است كـه مـا در كتـاب

،كـه در صـورت اتـالف ايـم جمع بين روايات كرده الصادق چنين فقه
نـد ضـامنا چه امين در صورت تلف چنانوندا ضامنصاحبان صنايع

كه نيز اگر متهم باشند چنانو نيستند چه با بينه يا قسم اثبات كنند
و  اگر نتواننـد اما ضامن نيستند،در كار نيست اتالف تلف شده است

.اماناتموارد برخالف ساير؛ندا ضامن،بكننداثبات 

 عدم ضمان در صورت تلف با زلزله○

ميكس: 552س و انى كه در غير كشور خود بر اثر زلزله كـشور متبـوع آنـان ميرند

و ادعاى از اين بابت فرسودگى يا غير استاندارد بودن ساختمان مورد اجاره را نموده

مي مدعى  باشد يا نه؟ ديه متوفى شوند، آيا ضمانى از اين بابت به عهده صاحب هتل

 با�ه جلت ��ائه:�
ده است، وجهـى بـر ضـمان صـاحب هتـل چون سبب فوت زلزله بو

.به عبارت ديگر تلف است نه اتالف،نيست

ب○ آنيضمان كشور  گانه در صورت مفقوداالثر شدن در

و: 553س كسى هم بـه قتـل وى مـتهم اگر فردى در كشور بيگانه مفقوداالثر شود

بهآاولياى وى هم از آن كشور درخواست غرامت كرده باشند، نگردد، يا ضمان آن

 المال؟ كشور بيگانه است يا بر بيت عهده



و جزايي: فصل سوم 335+ مباحث مشترك حقوقي

 با�ه جلت ��ائه:�
كشته شـده اسـت، در قريه در مورد پيدا شدن كسى كه كه رواياتى

يبا الغـاو ديه بر اهالى آن قريه استكه دال است بر اين وجود دارند 
و توان تعد خصوصيت مي  كه ديه داد به اينافتوى نمود به مورد سؤال

ب المللـى عالوه بر حسب تعهدات بينهب.يگانه است به عهده آن كشور
نه به كشور بيگانه مي قانونيكسانى كه   آن دولت،قاچاقبه طور روند،

بنابراين آن كشور بيگانـه ضـامن.باشد موظف به حفظ نفس آنها مي
مىةدي .باشد آنها

ه پزشك سهل انگار در خارج از كشوريعلياقامه دعو○
ن: 554س  براى معالجه به كشور ديگـر،دن پزشك متخصصبواگر بيمارى به دليل

و و بر اثر سهلبرود اولياى او نتوانند در آن كـشور انگارى پزشك هنگام عمل بميرد
و عليه متبـوع متـوفى ضـامن پزشك معالج اقامه دعوا كنند، آيا كشور محل سكونت
و اقامه مي احياى حقوق اولياى دليل عليه پزشك معالج  باشد؟ دم

ه جلت ��ائهبا�:�
چه با اجازه كشور محل سكونت به كشور ديگر رفته اسـت، بـه چنان

طيط ضمنيه، كه در حكم شرايالمللى، چنين شرا بين مقتضاى قوانين 
آن،باشد تصريح شده به آن مي بنـابراين بلـى،.قراردادها هـست در

.بايد اقامه دعوا كند، يا خودش غرامت بپردازد

 فاتا مجنون در تصرّيصغير ضمان سرپرست○

ب: 555س ه عنوان سرپرست صغير يا اگر در هر يك از كشورهاى اسالمى كسى را
وومجنون فات خـود بـه فقيـه او بـراى شـرعى بـودن تـصرّ يـا محجـور تعيـين كننـد

 آور است يا نه؟ فات او در اموال آنان ضمانمراجعه نكند، آيا تصرّ الشرايط جامع

 با�ه جلت ��ائه:�
ةط، يا با اجازيالشرا آن مملكت تحت اشراف فقيه جامعةچه ادار چنان

ويفات جا واال تصرّ؛آور نيست ضمان،او باشد در صورت اتالفز نيست
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آن.آور اسـت ضمان كـه در آن مملكـت دسترسـى بـه فقيـه مگـر
بايالشرا جامع  شـخص امـين،اجازه عـادلط نباشد، كه در اين مورد

و مي .ن هم نيستضما تواند سرپرست شرعى باشد

 بدون اذن مالكيحمل بار اضاف○
وياى را براى حمل وسا اگر وسيله نقليه: 556س بر اثر حمل بـارل خود اجاره كند

شةظرفيت، موجب شود خسارتى به وسيل بيش از  د، حاال اگر براى ترميمو نقليه وارد
اسـتفاده كنـد، آيـا اگـر قطعـه يـدكى) نامرغوب(از قطعه يدكى غير اصلى خسارت

و بوده، مستأجر ضامن مابه ين اصلى پيش نـامرغوب اسـت يـا ضـامن التفاوت مرغـوب
 مرغوب است؟ بهاى قطعه

 با�ه جلت ��ائه:�
چه حمل بار زيادى، بدون اذن مالـك باشـد، ضـامن خـسارت چنان

ميو باشد مي .باشد ضمان هم به همان قطعه يدكى پيشين

ل مال االجارهيمانع شدن ثالث در تحو○
فر: 557س و دى را براى جمع اگر تنظيم كتاب با اين شرط كه اجرت، پـس آورى

حق از چاپ  مي به عنوان و التأليف پرداخت هنگـام چـاپ از سـوى شود، مأمور كنند
 كيست؟ةضمان خسارتى كه به عامل رسيده به عهد، جلوگيرى شود مقامات

 با�ه جلت ��ائه:�
و كار خودش را انجام داد، اجير،در فرض مورد سؤال ظـالمي مـانعه

چـه معلـوم بنابراين قيمت آن را چنان،شده است االجاره مالتحويل 
. المثل را ضامن استة اجرواالّ موجر استةباشد به عهد

 عدم ضمان در صورت عدم اهمال راننده○
و: 558س مى كارگرى كه به طور شيفتى شب در روز كار كند، اگر هنگـام رفـتن

بةوسيل شب به  و سرويس به كارخانه  مراجعه آخر شيفت كه طبق معمول شخصاً رود
و مى بميرد، آيا راننـده كـه او را در شـب سـوار كـرده كرده، به منزل مراجعت نكند

 او است؟ةدي ضامن



و جزايي: فصل سوم 337+ مباحث مشترك حقوقي

 با�ه جلت ��ائه:�
 اهمال راننده نباشد، يا معلوم نباشد كه بـهةچه مردن به واسط چنان

اوو راننده ضامن نيست،بودهصورتي چه ـ اگر  ضـامن،ب بـوده سبم
.است

شيجاضمان○ ر دادن به نوزادير در

و،زنى كه براى شير دادن اجير شده: 559س  اگر هنگام شير دادن درازكش كـرده

و كودك را  خوابش ببرد به طـورى كـه كـودك زيـر سـينه او خفـه شـود، شير دهد

و خـون آيا ضـامن  مـالى نـدارد ضـمان بـه بهـاى كـودك اسـت؟ اگـر ضـامن اسـت

ت؟عهده كيس

 با�ه جلت ��ائه:�
وي قتل خطاه،بر حسب قاعد ى عاقلهيضامن ديه در قتل خطاى است

و است يعنى و اقوام پدرى زن.مادرى او است پدر ولـى در خـصوص
از تفصيل قائل شده است بين زنـىكهشيرده، روايتى وارد شده  كـه

راد واالّ، در اين صورت ديه بر عاقله است كه دهد روى فقر شير مي  يه
.نظر حقير هم همين استو بدهدش بايد خود

مليضمان در صورت خسارت به صنا○ يع

: گـران در صـنايع ملـى آمـده اسـت يكم از قانون مجازات اخـاللةدر ماد: 560س

 شركت ملـى ذوب آهـن،ةبه قصد سوء، هر يك از واحدهاى عمدو عمداً هركس«

و سازى اراك، تبريز، شـركت آلومينيـوم ايـران ماشين شركت يـا ...، مـس سرچـشمه

ها، معادن يا خطوط لوله يا ابنيه ادارات ها، كوره تابع آن را از قبيل كارخانه واحدهاى

ازةو يا به هر وسيل آتش بزندرا...و  سال محكوم15تا5ديگر منهدم نمايد به حبس

 هاى وارده به ملت نـشده، آيـاض جبران خسارت ولى در اين قانون متعرّ»خواهد شد

ميع او امل نسبت به آن نيز ضامن است؟ اگر بلى، آيا حاكم  تواند ضمن حكم زندان

 را به پرداخت خسارت نيز محكوم نمايد؟
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 با�ه جلت ��ائه:�
مقتضاى قاعده اين است كه بايد بـه. نفى نداردةظاهراً اين ماده جنب

.خسارت پرداخت شود خود شركت

ن○ ي خوديرويعدم ضمان در اشتباه هدف قرار دادن

 نيروى هوايى است، اگـر خلبـانةهاى پشتيبانى هوايى كه به عهد در حمله: 561س

 هـاى جـانى بـه را هدف قرار دهد، ضمان خـسارت) خودى(اشتباه نيروهاى اسالم به

 كيست؟ةعهد

 با�ه جلت ��ائه:�
و چنان  به حسب موازين حمله چه رعايت موازين حرب را نموده باشد

و. ضمان ندارد كسىاست، الزم بوده با حتى در صورتى كه فتح قتال
آن،كفار متوقف باشد به كشتن عمـدى مـسلمانان  ار كـه كفّـ ماننـد

ويمسلمانانى را سپر خود قرار دهند، كشتن آنها جا .نيست ضمانىز

مي در صورت افراط در تعليضمان مرب○

مس: 562س ميؤسربازى كه در سربازخانه تحت امر اگ ول آموزش تعليم ر بـر بيند،

و كـارى تعلـيم افراط اثر  ...دهنـده، ماننـد پريـدن از ارتفـاع زيـاد، عبـور از آب سـرد

مسةى متوجه او شود، ضمان آن به عهديها خسارت  ول آموزش؟ؤ دولت است يا

 با�ه جلت ��ائه:�
. خود او استةدهنده، ضمان به عهد كارى تعليم با فرض افراط

 ارتششاتي در اثر آزمايخسارت در اراض○

افزارهـاى خـود هايى كه ارتش در مورد كاربرد جنگ اگر بر اثر آزمايش: 563س

و در اراضى  مي موات و خسارت،دهد غيره انجام مـسدود شـدن هايى از قبيل ريزش

و  ويا قنوات و ايجاد ارتعاشاتى كه موجب زلزله و تخريب منازل  تلـف شـدن امـوال

 كيست؟ةشود پيش آيد، ضمان آن به عهدمي نفوس



و جزايي: فصل سوم 339+ مباحث مشترك حقوقي

 با�ه جلت ��ائه:�
و آمـدى چنـين پـيش در صورتى كه ارتش رعايت موازين را نمـوده

.المال است بيتةضمان به عهد بشود،

د○ يگريخسارت به ثالث با اعتراف

و اداره ديگـر داده: 564س اگر گزارشى عليه فرد يا افراد به آگاهى يا هـر ارگـان

و   آنهـا،كه او متوجه شود تا اين آنها هنگام تحقيق، متهم را تحت فشار بگذارند شود

مي عليه و فالن فرد اعتراف و خواهند از اين بابـت خـسارتى بر اثر ترس اعتراف كند

 گيرنده؟ كننده است يا اعتراف اعترافةشخص ثالث وارد شود، آيا ضمان به عهد به

 با�ه جلت ��ائه:�
و چنان فا چه بين اعتراف صله وارد شدن خسارت، فعل فاعل مختارى

كننده نيست، ضمان بر اعتراف.حسب طبيعى چنين است باشد كه به 
.گيرنـده اسـت بلكـه ضـمان بـر اعتـراف.اگرچه خالف گفته اسـت 

.واهللا العالم

 در مرگ با ترسين دولتيضمان مأمور○

هـايى كـه در شـهر سـرقت آگـاهى در ارتبـاط بـا مـثالًةاگر مأمورين ادار: 565س

به مي و فرد يا افراد ظنين شود،  هنگام بازرسى منازل آنان بر اثـر تـرس، بعـضى شوند

و،متهم از كسان  هـاى جـانى پـيش آيـد، ضـمان آن بـه خـسارت دچار سكته شوند

 كيست؟ةعهد

 با�ه جلت ��ائه:�
 چـه شـخص آنهـا تفـريط ضمان ديه بر مأمورين است، نهايت چنـان

و كرده بى باشند آن مـورد اعمـال كـرده باشـند، خشونت  هـا اقـوام
ويزيرا قتل خطا؛ضامن هستند برى است واال ضـمان عاقله است ديه

 آن ضـمان ديـه بـرةكه الزمـ بر آنها به عنوان مأمورين دولت است 
.المال است بيت
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نيعدم ضمان ام○

ل آن بـراى مـدتى بـهيدر موارد متعددى مشاهده شده، منزل با تمـام وسـا: 566س

 در همان مـدت وسـايل آن بـه سـرقتواى كه مورد اعتماد بوده سپرده شده همسايه

و رفته، يا به فرد امينى سپرده شده كه شب  از آن محافظت كنـد كـه ها در آن بخوابد

و بر اثر بى  سوزى شده، آيا ضـمان آتش توجهى هنگام كشيدن سيگار به خواب رفته

 او است؟ةشده بر عهد اجناس تلف

 با�ه جلت ��ائه:�
اح چنان. امين ضامن نيست تمال داده شود كه آن شخص كوتاهى چه

و  ام، عا كند كه هـيچ كوتـاهى نكـرده اد خودش در حفظ اموال نموده
و .ضامن نيست قول او مسموع است

و مواد ممنوعهيعدم ضمان سازندگان اش○  اء

و: 567س هـاى سكـسى، مشروبات الكلى، عكـس: حمل اشيايى از قبيل نگهدارى

وو هاى سرد مواد مخدر، انواع اسلحه انواع كه از نظر شـرع يـا قـانون ممنـوع ... گرم

و  دارندگان، عالوه بر ضـبط آن بـه حـبس يـا پرداخـت جـزاى نقـدى محكـوم بوده

و شوند، آيا مي و دالل سازندگان اين اشياء گرانـى كـه از ايـن راه سـرمايه واسـطه ها

 ضامن وجوه حاصله خواهند بود؟ كنند، كسب مى

 با�ه جلت ��ائه:�
 وجهـى بـرو ستند، چون آنها سبب خـسارت نيـستند خير ضامن ني

. استيفا نيستة قاعدويدةاتالف، قاعدة قاعد:ضمان، از قبيل

ي در بروز اتفاقات ناگهانيعدم ضمان شهردار○

اى حادثـه،هاى بازى متعلق به شهردارى يا بخش خصوصى اگر در پارك: 568س

ر چون فرو وهاى چاههاى اطراف فتن زمين ريختن سقف، فرو و... فاضالب  رخ دهد

 كيست؟ةيا مالى متوجه مردم شود، ضمان خسارت آن به عهدهاى جانىتخسار
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 با�ه جلت ��ائه:�
كـس نيـست، چـون هيچةگونه موارد، به عهد ضمان خسارت در اين

و.به كسى نيست خسارت منتسب   نظير اين مسأله را فقها متعرضـند
كـه آن مسأله ايـنو متعرضند رواياتى هم كه دال بر اين مطلب است

انـداخت، باد شديدى، وزيدن گرفت از باال شخصى را به روى كـسى 
ةانـد ضـمان بـر عهـد فرمـوده، يكى از اين دو نفر بميرند يا هـر دو 

رواياتى هم دالو چون موت منتسب به كسى نيست.كس نيست هيچ
و.بر اين مطلب است  روايات حكم مقـام هـم اسـتفاده از همين وجه

شد شود به همان مي .واهللا العالم.گونه كه بيان

ص اشتباهيضمان پزشك در تشخ○
و: 569س بـا پزشكى بر اثر سوابق طوالنى كه در طب داشته به خـود مغـرور شـده

ب يك نگاه   ديفترى اشتباه گرفته كه در نتيجـه موجـب ايجـاداسطحى چرك لوزه را
و روماتيسم و قلبى ا خـسارات عمـده عمل قلبـى آنةسـت، آيـا ضـمان همـ اى شـده

 او است؟ مخارج به عهده

 با�ه جلت ��ائه:�
كـه پزشك در مقام معالجه، اگر از مريض برائت ذمه بگيرد، كمـا ايـن

دوا بـه مـريضةًواال اگـر مباشـر. ضـامن نيـست،استلاون متد اآل
مي مي اگـر فقـط نـسخهو دهد ضـامن اسـت خوراند، يا عملى انجام
 دهد، بـه مقتـضاى قواعـد بـاب ملى انجام نميع ةًمباشرو نويسد مي

از24ل بابئدر وسا(ولى يك روايت.نيستضامنيميضمان بايد بگو
 لـذا.كنـد ضـمان مـى داللت بـر) الضمان كتاب ديات ابواب موجبات

.واهللا العالم.ام به ضمان دادها حقير فتو،برخالف جمعى از فقها

ي در عمل جراحيسهل انگار○
جر: 570س اح پس از عمل جراحى بعضى از لوازم خـود را در شـكم اگر پزشك

و مريض جا  و در اثر سهل گذاشته خـسارتى از قبيـل عمـل مجـدد انگارى ضـايعات
 شود، آيا پزشك ضامن آن خواهد بود؟ متوجه بيمار



ييقضااستفتائات+ 342

 با�ه جلت ��ائه:�
. او استة خسارات وارده به عهد. استجنايتى غير عمدى

اي بر اثر تشخيعمل جراح○  شتباهص

بـارو» آپانـديس« درد شـكم يـك بـار بـه عنـوانةبيمارى كه براى معالج: 571س

وت» سرطان روده«بار سوم به عنوانو» اثناعشر«عنوان ديگر به   حت عمل قرار گرفتـه

در» سرطان روده«شده بيمارى وى معلوم  بوده، آيا دو پزشك قبلى كه بر اثـر اشـتباه

كر،تشخيص همده مخارج مهمى را متوجه بيمار  مخارج هستند؟ةاند، ضامن

 با�ه جلت ��ائه:�
.ند هست آن دو پزشك ضامن،ى نجستندر صورت تبرّ

ي قانونياهمال پزشك○

 ماننـد،هـاى ناشـى از تجـاوزات پزشكى قانونى كه براى تشخيص بيمارى: 572س

و و ضرب و جرح و تصادفات هـا درصد صـدمات وارده، بـراى دادگـاه نوع بيمارى

وا تأسيس شده،  و گر در تشخيص خود كوتاهى از اين بابت ضرر مالى يا اشتباه كند

 كيست؟ةشود، ضمان آن به عهد متوجه مصدوم

 با�ه جلت ��ائه:�
اگـر اشـتباهو او اسـتةچه پزشك كوتاهى كند ضمان به عهد چنان

چون طبيب به مقتضاى استخدام از طـرف شـارع.كند ضامن نيست 
آ مأمور است به اين  آنميچهنكه در فهمد بگويد نه .واقع هـست چه
. خود عمل كرده است، وجهى بر ضمان نيستةبنابراين او به وظيف

ية مراقبتيضمان دامپزشك در صورت عدم توص○

و: 573س مـسائل قابـل توجـه اگر مأمورين دامپزشكى حيواناتى را واكسينه كننـد

و پس از  رع واكسينه را به صاحبان دام نگويند  حيوانـاتةايـت آن، همـ بـر اثـر عـدم

 كيست؟ةشده بميرند، ضمان آن به عهد واكسينه
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 با�ه جلت ��ائه:�
. دامپزشك است، چون او سبب مردن حيوانات شده استةبه عهد

 ضمان در انجام عمل برخالف تعهد○
 سـاختمانى متعهـد بـه انجـام امـورى ماننـدةتن پروانـ كسى كه هنگام گرف: 574س

و عقب  ده، اگر پس از گرفتن پروانه برخالف تعهد عمـل كنـدش... نشينى، شناژبندى
 به نحوى كه عدم توجه به تعهد موجب خـسارت بـه همـسايگان شـود، آيـا عمـل او

 آور است؟ ضمان

 با�ه جلت ��ائه:�
ب ، به مقتضاى عمومـات،ه عدم توجه به تعهد با فرض استناد خسارت

.پروانه استة گيرندةضمان به عهد

د○  وانهيدفع حملة
و اگر ديوانه: 575س ةاو از ترس جان خود بـراى دفـع حملـ اى به كسى حمله كند

 به مرگ ديوانه منجر شود، آيا ضـارب ضـامن وى را مضروب كند كه احياناً ديوانه،
وةيا عاقل او است،ةدي  المال؟ يا بيت وى

 با�ه جلت ��ائه:�
 ايـن به نظر ما جمع بين آنها بـه.در اين مسأله چند روايت وارد است

)فرمايـد مـي7گونه كه در روايت معتبر امـام بـاقر همان( است كه
وچه چنان  آن شخص از خود دفاع كنـد ديوانه حمله كند به شخصى

مي ديه را از بيت،شود ديوانه كشتهو چـه ابتـدا چنـانو دهند المال
و،ديوانه را بكشد قصاص ندارد   ولى ديه بر او در مال خـودش واجـب

.ثابت است

 ضمان خسارت وارد آمده به بار○
و راننده: 576س  وى بيمـه اسـت،ة نقليـةوسـيل اى كه اجير شده بارى را حمل كند
وةهنگام بروز خسارت، راننده ضامن است يا ادار آيا  بيمه ضامن باشدةاگر ادار بيمه

 كيست؟ة خسارت به عهدةوجوه پرداختى وى جبران خسارت نكند، ضمان بقيو



ييقضااستفتائات+ 344

ئهبا�ه جلت ��ا:�
ر چنان واننده نباشـد راننـده ضـامن نيـست چه خسارت مستند به
اداره بيمـه بـر حـسب.چه مستند به او بشود او ضـامن اسـت چنان

مي،قرارداد اگر در قرارداد ذكر شده است تمام خـسارت.دهد چيزى
اگـرو بيمه استة ادارةدر فرض سؤال تمام خسارت به عهد،را بدهد 

 درصـد20، را بدهـد درصـد80 آن مـثالً قيد شده است مقـدارى از 
.راننده استة به عهدقيماندهبا

ب○ لياطالع از نواقص اتومبيضمان رانندة

 او را از نواقص،يلاى پس از تصادف مدعى شود صاحب اتومب اگر راننده: 577س

اى بايـد هنگـام اسـتفاده از هـر كه هر راننده مطلع نكرده، حال با توجه به اين اتومبيل
ميآنةبه نواقص اوليىاتومبيل عاى او مسموع شود پى ببرد، آيا اد كه موجب تصادف

مى است يا  باشد؟ ضامن خسارات وارده

 با�ه جلت ��ائه:�
درو چون راننده موظف است هنگام استفاده به نواقص اوليه پى ببرد

و،فرض سؤال چنين نكرده .ضامن است پس تفريط كرده

 كمك رانندهيرت بروز حادثه براعدم ضمان راننده در صو○

 كـاميون در حـالةدر موارد بسيارى ديده شده شاگردى يـا كمـك راننـد: 578س
وةوسيل حركت از نقليه، روى صندلى سمت شاگرد درازكش كرده پاهـاى خـود را

مىةشيش كه راننده شاهد اين امر خالف بوده كند، با توجه به اين سمت راست خارج
مي آيارا نهى نكرده،وىو  باشد؟ ضامن خسارت وارده به وى

 با�ه جلت ��ائه:�
 در صورتى كه شاگرد مذكور متوجه بوده كه ممكن است تصادف كند،

 يكى از قواعد ضـمانةچون ضمان بايد به واسط.راننده ضامن نيست
و استيفاء يد،:از قبيل .هيچ كدام در فرض مورد نـداردو باشداتالف،

.ستپس وجهى بر ضمان او ني
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لي در صورت نقص اتومبيم رانندگي تعليضمان مرب○

و اتومبيل: 579س و هاى شخصى كـه از جهـت كـالج از نظـر ترمـز دوبلـه نيـستند
خـالف مقـررات مـورد د، اگـر بـر نـ نبايد در جهت تعليم رانندگى قرار گير مقررات

 معلم است يا نوآموز؟ةخسارتى پيشامد كند، ضمان آن به عهدو تعليم قرار گرفته

 با�ه جلت ��ائه:�
ة ضمان به عهـداًچون سبب در فرض سؤال اقوى از مباشر است، قهر

چه خسارت مستند بـه بلى چنان.م است ضمان بر معلّ او است، يعنى
و  ةضمان بـه عهـد،م كوتاهى نكرده است معلّ نواقص اتومبيل نباشد

.نوآموز است

هاونيك كشور به كنوانسيضمان در صورت متعهد نبودن سران○

اگر سران دولت اسـالمى كـه بـا بـسيارى از دول دنيـا در امـورى از قبيـل: 580س
و هوايى، دريايى حقوق بى عهد شدههم...، فرهنگى، بازرگانى توجهى يـا اند، از باب

و ندانم  هـاى هـاى امـضا شـده در كنفـرانس يا قلـدرى بـه يكـى از كنوانـسيون كارى

يا از اين رهگذر به بعضى اشخاص حقيقىو اعتنايى كنندبى) قبل از نسخ(المللى بين
 كيست؟ةحقوقى خساراتى وارد كنند، ضمان آن به عهد

 با�ه جلت ��ائه:�
مييهاتعهدهايى كه حكومت اسالمى با دول هم ديگر ةبندد، بايد به

پـس.كردنـد، چنين مى9گونه كه خود پيغمبر همان آنها عمل كند،
آن   ضـامن خـسارات اسـت، قهـراًرا نكنـد مقـصهكسى كه توجه به

.باشد هم مى

ين اسالمي مطابق موازيها عدم ضمان در جنگ○

المللى در كشورهاى دو طرف پـيش خساراتى كه بر اثر تيرگى روابط بين: 581س

وة بر اثر حمل مثالً آيد، مي ، سـاكنين ايرانةبر اثر حمل عراق ساكنين غير نظامى ايران
 كيست؟ةد، ضمان آن به عهدشون غير نظامى عراق متحمل خسارت مي
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 با�ه جلت ��ائه:�
 بر طبق موازين اسالمى باشد، ايران به عراق، مثالًةدر صورتى كه حمل

لذا در روايات است كه اگر كفـار. آنان نيستةخسارت به عهد ضمان
توانـد بـا آنهـا مـي مسلمانان محل را سپر قرار دهند، لشكر اسـالم 

و بجنگد، ولو مسلمانان كشته شو  از.ديه هم ندارد ند در يك روايـت
كفار حربى كنند كه اگر در شهرى از شهرهاى سؤال مى7امام صادق 

و  و بچهو يراناس مسلمانان به،ل حربيشود با وسا باشند آيا مي ... ها
. ديه هم ندارند، بلى:فرمايدمي؟نمودحمله شهر آن

بهيعدم ضمان پل○ يرقانونيغاجتماعاتس در تهاجم

وا: 582س رات آن مقرّ فرادى كه در كشورهاى بيگانه بدون در نظر گرفتن ضوابط
و كشور، مورد تهاجم پليس آن كشور واقـع شـوند، اقدام به برگزارى ميتينگ نمايند
 كيست؟ةهاى وارده به عهد خسارت ضمان

 با�ه جلت ��ائه:�
 هـرةادار.كس نيـست هيچةها به عهد در فرض سؤال ضمان خسارت

همو سران آن مملكت استةبه عهد مملكتى چه چنان،تهاجم پليس
و راهـى بـرو كار خالفـى نيـست،روى نكنند زياده روى ميزان باشد

. كسى نيستةثبوت ضمان به عهد

بضمان○  به همسريزشيآميماريانتقال

و: 583س آن شوهرى كه مبتال به بيمارى آميزشى واگيردار بوده اگر قبـل از عقـد
اب  شد، اگر كـسالت خـود را كتمـان كسى حاضر به ازدواج با وى نمى كرد،مىزاررا

و  از كند  همسر خود را دچار بيمـارى غيـر قابـل عـالج كنـد، ضـامن،مجامعت پس
 باشد؟مي خسارات مالى

 با�ه جلت ��ائه:�
ضـامن خـسارات،چون سبب بيمارى همسر، شـوهرش بـوده اسـت

.باشد مى
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ر معابيهايار از حفّيخسارات ناش○

وا: 584س و گر عوامل شهردارى، سازمان آب، گاز، مخابرات ارگـان يا هر اداره

و ديگر، در  يـ(هنگام تعطيلـى معبر عمومى اقدام به حفارى كنند )ا شـب موقـع ظهـر

گذارى نكنند كه از اين بابت به عابرين سـواره يـا پيـاده خـسارات را مانع اطراف آن

خو مالى يا جانى  اهند بود؟وارد شود، آيا عاملين ضامن

 با�ه جلت ��ائه:�
و چه حفّ چنان به حسب متعارف، به واسطه وسـعت ارى وسيعى باشد،

 چون. عاملين ضامن نيستند،مرسوم نباشد گذارى روشنى آن، مانعو
و حفّ متعـارف هـم كـار خـالف ارى كه براى مصلحت مسلمين باشد

و. صاحب آن ضامن نيست،نكنند ارف، به حسب متع ولى اگر كم باشد
مى مانع گونه موارد هنگام تعطيلى در اين  و گذارى در اين مـورد كنند

اين تفصيل را حقير از روايات خاصـه.مانع نگذاشتند، ضامن هستند 
.ام استفاده كرده: اطهارةوارده از حضرات ائم

ستيني كه جزو معابر عمومينيكندن چاه در زم○

و: 585س جزو معابر عمومى نيـست، اگر داخل زمينى كه داراى ديواركشى است

و چاهى و حفر كنند ة او بـه عهـدةبميـرد، ضـمان ديـ شب يا روز كسى در آن بيفتد

و  زمين بدون ديوارى كه معبر نيست نيز همين حكم را دارد؟ آيا كيست

 با�ه جلت ��ائه:�
او حفر كنندة چاه چه زمين ملك چنان اگر ملكو ضامن نيست باشد،

و غير است يا راه عبور  مي مسلمانان است ضامن ديه  باشـد خسارات
اگر عالم باشد كسى ضـامنو؛عابر جاهل به حال باشد در صورتي كه

درااين فتو.نيست  مـن3وسـائل بـاب( مضون چند روايت است كه
فقها هم بر طبقو ذكر شده است) كتاب ديات الضمان ابواب موجبات

.اند دادهاآنها فتو
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ق○  افراد از مرزهاياچاقضمان عبور دهندگان
 المللـى آمـاده كسانى كه خود را بـراى عبـور دادن افـراد از مرزهـاى بـين: 586س

و ى هستند كـه از ايـن آيا ضامن وجوه؛ افراد را عبور مى دهند،طور قاچاقبه كرده

 گيرند؟ميبابت

 با�ه جلت ��ائه:�
از خصوصاً،حكومتبا مخالفت  حكومت اسالمى، در صورتى كه منـع

وى به عنـوان چيز  مـردم بنمايـدةعامـ رعايـت مـصالح مملكتـى
 بنابراين اگر منع از عبور قاچاق از اين حيث باشـد قهـراً.ز نيستيجا

ز اسـتيم غيـر جـا پول گرفتن در مقابـل عمـل محـرّو حرام است
 افراد عبوردهنده ضـامن پس قهراً.شود نمي موجب مالكيت گيرندهو

آن.باشند آن وجوه مي ف آنهـا ها راضـى بـه تـصرّ دهنده پولكه مگر
در آن صـورت ضـامن،اسـت چنـيناًكنم غالبـ باشند كه خيال مى

ت به رعايت حال خود افراد باشد، كـهمچه منع حكو چنانو نيستند
ني،ارشادى باشد به اصطالح علمى نهى و پول گـرفتن عمل حرام ست

هـيچ وجهـى بـر ضـمان در ايـن صـورت.ز اسـتيدر مقابل آن جا 
.ها نيست وردهندهعب

 در حقوق معنويل خسارتيضمان غاصب در صورت تحم○

و مدتى نزد خود نگـه دارنـد اگر كتاب يا نوشتجات كسى را غصب: 587س كنند

و تا ارزش  يا مطالبى را از نوشتجات او منتشر كنند كه موجب خود را از دست بدهد

ب است؟ غاصةمالى به مؤلف شود، آيا ضمان هرگونه خسارت به عهد خسارت

 با�ه جلت ��ائه:�
چ كسى كه چيزى تأليف مى و نتيج كند آن اوةيز، محصول زحمت  كار

و تنها بنابراين كسى كه آن را نـزد خـود.او مالك آن كار است است
و نگه دارد تا ارزش خود را از دست بدهد، اتـالف مـال   غيـر نمـوده

او ضامن است  تـصرف،ونيز كسى كه آن را منتشر كند بدون رضايت
. ضامن استخسارت شود قهراً اگر موجبو غير مجاز است
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ا○ وسيضمان در  لة اطفاليجاد تصادف به

 اگـر بـدون توجـه،اطفالى كه از مقررات عبور از خيابـان آگـاهى ندارنـد: 588س

و اولياى خود و از منزل خارج شده گاهى فوت خود شـوند، ضـمان موجب تصادف

بهةدي  كيست؟ةعهد آنها

ه جلت ��ائهبا�:�
ف نباشـد، ضـمان بـرددر صورتى كه فعل فاعل مختارى، موجب تصا

چه قتل منتسب باشـد بـه خـود به عبارت ديگر چنان.كسى نيست
 قتـل اگـر عرفـاًو اتومبيل، ضمان بر كسى نيستةصبى، نه به رانند 

 اقوام(ى است ضمان بر عاقلهيمنتسب شود به راننده، چون قتل خطا
.است) پدرى

 توسط طفل نابالغيجاد برق گرفتگيا○

ةغى هنگام هوا كردن بادبادك موجب شده دو سيم از شبك نوجوان غير بال: 589س

ور برق و سانى به هم گرفته گرفتگـى ديگـرى را دچـار بـرق بر اثر اتصال پـاره شـده

وو نموده  كيست؟ة متوفى به عهدةدي فوت كرده است، ضمان خسارت

 با�ه جلت ��ائه:�
بـه.ى اسـتيان باعث فوت شده است، ولى اين قتل خطـا عمل نوجو

د، بـه مقتـضاى روايـتشميعالوه اگر عمدى هم فوت منتسب به او 

خط(شريفه  .ى را داشـتيحكم قتل خطـا ) قلةالعا تحملهأعمدالصبى

. متوفى به عهده اقوام پدرى آن نوجوان غير بالغ استةبنابراين دي

 ضمان خسارات وارده در ورزش○

ــر: 590س ــشتىاگ ــا دو ك ــدن ي ــشته ش ــال ك ــشتى، احتم ــداى ك ــه در ابت ــر ك گي

و داده نمي ديدن خسارت و اند به همين علـت در عين حال پاى يكى به ديگرى بپيچد

 كيست؟ة خسارتى را متحمل شود، ضمان آن به عهد،افتاده به زمين
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 با�ه جلت ��ائه:�
 برخـورد هـم سوار اگر بـا كه دو اسب اين مسأله را فقها به عنوان اين

، ذكـر بميرند يا يكى، هر دو خـسارت ببيننـد يـا يكـى كنند، هر دو
چـه برخـورد گير چنـان كه اگر دو كشتى خالصه مطلب اين. اند كرده
 دسـت هـر دو اگر هر دو تلف شوند يا خسارتى ببيننـد، مـثالً،كنند

 زيـرا خـسارت هـر،ديگرى را بايد بدهدةبشكند، هر كدام نصف دي
ب آنو هر دو استهكدام مستند كـه اگر يك كدام خـسارت ببينـد،

و ديگرى را بايدةخسارت نديده، نصف دي  .خودش چيزى نگيرد بدهد
مىزينالبته مسأله شقوق ديگرى كنم حكم آنها معلوم دارد كه خيال

آن مي شدچه شود از .نوشته

 ضمان ديه نقص عضو، در ورزش دوچرخه سواري○

 سواران مشغول مسابقه هستند، يكـى از آنـان بـه كه دوچرخه اگر در حالى: 591س

و طور به ناخودآگاه جلوى ديگرى برود اى به زمين گونه او بر اثر عدم توان بر كنترل

و كه يا ناقص بيفتد دي العضو شود  كيست؟ة او به عهدةيا بميرد، ضمان

 با�ه جلت ��ائه:�
 بـه هـر دو آمد، منتـسب پيش،گونه موارد ظاهر اين است كه در اين

و پس ديه بر عاقله است يعنى اقوام پدرى. اختيار است، البته به غير
ـ چون فعل منتسب به هر دو است، بـه هـر كـدام نـصف ق ديـه تعّل

آن.گيرد مي كه جلوى ديگرى رفته، نصف ديه بنابراين در فرض سؤال
.بدهد بايد به مصدومرا 

 خطرناكضمان خسارات بر نوآموزان هنگام آموزش كارهاي○

و: 592س ...اگر براى آموزش دادن كارهاى خطرناكى چـون عبـور از روى سـيم

 كيست؟ةنوآموز وارد شود ضمان آن به عهد خسارتى به
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 با�ه جلت ��ائه:�
و چنان نـدادهرا او هم اذن اين كار ولى چه نوآموز بچه غير بالغ باشد

و آن هم در صورتى كه ايـن تعلـ، دهنده ضامن است باشد، آموزش   يم
اگر نوآمـوزو خطرات باشد گونه ها به حسب عادت در معرض اينمتعلّ

 د، گونه اعمال در معرض خطر نباشـ اذن داده، يا اين بالغ است، يا ولى
.واهللا العالم. كسى ضامن نيست

يخسارت وارد كردن بر آثار باستان○

و كسانى كه مثالً: 593س را به عنوان تعمير  تخريـب يـا تجديـد بنـا، آثـار باسـتانى

مى مى و از اين راه به آثار فرهنگى جامعه خسارت وارد كننـد، ضـامنند يـا كـار كنند

 آور نيست؟ آنان ضمان

 با�ه جلت ��ائه:�
اگـرو چه آن آثار باستانى ملك خودشان باشد ضامن نيـستند چنان

.ن هستند ضام،ملك افراد ديگر يا مؤسسات يا دولت باشد

يع ناظر بانكضمان در گزارش خالف واق○

ايها در ضمن عقود اسالم كه بانكيالتيدر خصوص تسه: 594س جادي به منظور

مـيا طرح صـنعتيساختمان  ا،كننـدي پرداخـت ازين تـسهيـ طبـق ضـوابط الت پـس

پي، مبنيگزارش ناظر بانك  مييشرفت اجراي بر  حال اگر ناظر مزبـور.شودي پرداخت

راي طرح اجرا نشده مثالً(ديگزارش خالف واقع به بانك ارائه نما ا ناقص اجرا شـده

و در نهايو طبق گزارش ناظر، بانك اقدام به پرداخت نما)ديكامل گزارش نما تيـد

ح كيناظر از :دييف شناخته شود؛ بفرما متخلّيفريث

عليآ:الف ايا ناظر وثيرغم گي كافيهاقهينكه بانك الت اخذيرندگان تسهي از

مل بازپرداخت اصلمسؤوكرده است،   باشد؟ي مبلغ وام

 با�ه جلت ��ائه:�
ميول،استمسؤول بانك گي او بگيتواند از .رديرندگان وام،
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آيني جانبيها اگر خسارت:ب ايـل اسـت مـسؤوا نـاظريـز به بانك وارد شده باشـد

 رندگان وام؟يگ

 با�ه جلت ��ائه:�
گيول،ل استمسؤوناظر .رندگان استي استقرار خسارت با

و خسارت باشد مسؤور ناظراگ:ج ويلمسؤول بازپرداخت اصل  استي از چه بابيت

ديبيغرور، تسب( ؟)گريا موارد

 با�ه جلت ��ائه:�
.بيقاعده تسب

تعيا گروهي اگر فرد:د  عملكـرد نـاظر مـسامحهيانـد در بررسـن كردهيي كه ناظر را

 را دارنـدي جـانبيهـاا خـسارتيـت بازپرداخـت اصـل واميلمسؤوايآ،كرده باشند

ا مسؤوو در صورت دريـت ناظر اسـتيلمسؤوتشان در عرضيلمسؤوشان،يل بودن ا

 طول آن؟

 با�ه جلت ��ائه:�
أ . در ضمان را دارديديحكم تعاقب

 يى محمولهجاهپاره شدن سيم جرثقيلى هنگام جاب○

و جايى محمولههاگر سيم جرثقيلى هنگام جاب: 595س  بـر هاى سـنگين، پـاره شـود

ة فرد يا افرادى مصدوم يا معدوم شوند، آيا ضمان آن به عهـد،آنةسقوط محمول اثر

و و راننده است يـا مالـك  اگـر جرثقيـل از نـوع اسـتاندارد نباشـد، بـه يـا صـاحبكار

 كيست؟ةعهد

 با�ه جلت ��ائه:�
 چـون او سـبب؛ صاحبكار اسـتةچه استاندارد نباشد، به عهد چنان
و اگر استانداردو است راننده دقت كافى نكرده است او ضـامن باشد
. خود مالك استة به عهدواالّ مستند به او است چون تلف. است
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ا○  در تصادفيمنيعدم مراعات جوانب

حيهرگاه شخص: 596س اين رانندگي در از(دي را ننمايمني مراعات جوانب مـثالً

ا  ا) استفاده نكنديمنيكمربند ه در وقوع اصلنكيدر صورت وقوع تصادف، با فرض

ه ليريگونه تقصچيتصادف د آن، عـدميا تـشديكن در بروز صدماتي نداشته باشد،

ايا به گونه( الزم، مؤثر باشديهااطيت احتيرعا ميمني كه اگر كمربند ا يـ بستي را

:دييبفرما)ديديميا صدمه كمتريديدياصالً صدمه نم

ميآ ديا بخشيتوان تماميا بي از  اب قاعده اقدام، هدر دانست؟ه او را از

 با�ه جلت ��ائه:�
ه نيچ گونه ضمانيدر صورت علم به عدم ورود صدمه ،ستي بر راننده

ديري احتمال تعزيول .ه به اختالف صدمه بر او استيا

و برعكسين در صورت عدم تعديبطالن شرط ضمان ام○

اميآ: 597س اوين در فرض عدم تعديا شرط ضمان  در فرضو شرط عدم ضمان

ح است؟يصحيتعد

 با�ه جلت ��ائه:�
و عدم ضمان در مورد ثان و،يشرط ضمان در مورد اول  خـالف كتـاب

و شرعسنّ .ستينيت است

وظيضمان شخص○ دي كه و مال  گران را دارديفة نجات جان

و مـال كسى كه وظيفـه: 598س اش نجـات جـان اشـخاص يـا دفـع خطـر از جـان

آ(ديگران است  اگر در حين انجام وظيفه موجب خسارت) تش نشانى مانند مأمورين

و اين صدمه از آسـيبى  جانى يا مالى به شخصى كه در معرض خطر واقع شده گردد،

ع  مل موجب ضـمان اسـت؟ در كه شخص در معرض آن بوده شديدتر باشد، آيا اين

 شـخص مـأمور يـا؟صورت مثبـت بـودن پاسـخ، ضـمان بـر عهـده چـه كـسى اسـت 
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فر بيت موجب آسيب بـه)ر آتش نشانى مأمو(ض مزبور، اگر عمل شخص المال؟ در

شخص ديگرى گردد، آيا موجب ضمان است؟ در صورت مثبـت بـودن پاسـخ، چـه 

 كسى ضامن است، شخص مأمور يا بيت المال؟

 با�ه جلت ��ائه:�
و در مورد خطاى قاضى در حكم كـه آن چه از روايات وارده در طبابت
آ مو و غير آن؛شـودن وارد شده است، اسـتفاده مـى جب اتالف مال

و آن هـا است كه اگر كسى به افراد ذكر شده در سؤال مراجعه نمـود
و انجام وظيفه نمودند، ولى خطا موجـب  هم براى انجام وظيفه آمدند

آن خسارت مى  در شود، و ضـمان بيـت المـال ها يقيناً ضامن نيستند
 موجـب خـسارت بـه ولى در مـورد دوم كـه؛مورد اول وجهى ندارد 

. واهللا العالم؛شخص ديگرى گردد، ضمان بيت المال قوى است

ا○ پيعدم ضمان در صورت غيجاد بهر مترقّيشامد

و: 599س بـه دليـل نقـص ... گاهى خلبان هواپيمـا، راننـده اتوبـوس، لكوموتيـوران

و مانند آن  مى،وسيله نقليه بيند كه ناچار است بـراى حفـظ جـان خود را در وضعيتى

فران، عملى انجام دهد كه خود اين عمل موجب تلف يـا صـدمه بـدنى بـه افـراد مسا

هرگاه در اثر نقص فنى ايجـاد: به عنوان مثال. گردد داخل يا خارج از وسيله نقليه مى 

و راننده مجبور باشد براى جلوگيرى شده در وسيله نقليه، ترم  ز اتوبوسى از كار بيفتد

و براى نجات جان  مسافر، اتوبوس را به كوه يا كاميون روبرويـى35 از سقوط به دره

و،كه تنهـا راه دفـع خطـر از مـسافران بكوبد، با فرض اين  انجـام عمـل مزبـور باشـد،

 انجام آن باشـد، مـستدعى تر از عدم صدمات ناشى از انجام عمل مزبور به مراتب كم

:است بفرماييد

دي:الف ـ اعم از افراد داخـل يـا خـارج آيا خلبان يا راننده ضامن ديه افراد آسيب ده

ـ مى  باشد؟ وسيله نقليه

و راننده،:ب توان ليتى نداشته باشند، آيا از بيت المال مى مسؤو در صورتى كه خلبان

 ديه مصدومين را پرداخت؟
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از:ج  آيا در فرض فوق، بين صورتى كه قرار گـرفتن در وضـعيت اضـطرارى ناشـى

ب و تقصير خلبان يا راننده  بـه صـورت،اشد، با صورتى كه وضعيت اضـطرارى قصور

رغم كنترل كامل وسيله نقليـه قبـل كه على مثل اين(كامال اتفاقى به وجود آمده باشد

ى وجـود فرقـ) از حركت، ناگهان، در حـين حركـت وسـيله دچـار نقـص فنـى شـود 

 خير؟ دارد يا

 با�ه جلت ��ائه:�
و يا اتوبوس و معاملـه بـا سـفر مـى چون كسانى كه با هواپيما كننـد

راننده دارند، مشروط است به شرط ضـمنى كـه اگـر پيـشامد غيـر 
و از طرف ديگر، خون مسلمان؛به پيش آيد، راننده ضامن نيست مترقّ

و خون مـسلم بنابراين، اگر راننده هيچ تقصير؛رود هدر نمى ى ندارد
ش و ديه افراد تلف ده بايـد از هم نبايد هدر برود، راننده ضامن نيست

.ر باشد، راننده ضامن استو اگر راننده مقص؛بيت المال داده شود

 عدم ضمان در صورت عدم انتساب تصادف به رانندگان دو خودرو○

و: 600س و يا دچار سـكته شـود هر گاه راننده اول در حين رانندگى بيهوش شده

 آن تـردد وسيله نقليه او به سمت ديگر جاده كـه وسـايل نقليـه از جهـت مخـالف در 

و به وسيله نقليه اى كـه بـا سـرعت غيـر مجـاز در حـال حركـت دارند، منحرف شده

فـرض آن اسـت كـه(است، برخورد نمايد، ضمان ديه متوجـه چـه شخـصى اسـت؟ 

و راننده وسيله نقليه  اى كه سرعت غير مجاز داشته در شرايطى كه به صورت ناگهانى

و در اثر انحراف وسيله نقليه اول به وجود  آمده است، قادر به كنترل وسيله نقليه خود

).اجتناب از تصادف نبوده

 با�ه جلت ��ائه:�
 چون در فرض سؤال تـصادف منتـسب بـه؛هيچ كدام ضامن نيستند

.اند هر دو حين تصادف بى اختيار بوده؛هيچ كدام نيست
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 اسباب ضمان○
صب تحريــر كتـاب الغـ54امـام راحـل رضـوان اهللا تعـالى عليـه در مـسئله: 601س

و التسبيب: سببان آخراننللضما«: ايندفرم الوسيله مى  خـرى سـبباُةو بعبار. االتالف

و هو االتالف سواء كان بالمباشر .»التسبيبوأةآخر

 قانون مدنى اين است كـه در ضـمان حاصـل از اتـالف، عمـدى 328مستفاد از ماده

غ بيبودن يا  قـانون 334و 333از مواد دن عمل مرتكب تفاوت ندارد، لكنور عمدى

. مزبور استظهار شده است كه در تسبيب، شرط ضمان تعهد يا تقصير مرتكـب اسـت

و تقصير بين احكـام و علم حال نظر مبارك را بيان فرماييد آيا از جهت اشتراط عمد

و تسبيب تفاوت وج  ود دارد يا خير؟اتالف

 با�ه جلت ��ائه:�
 ــ اتـالف2ــ تلـف1 بـر شـمرد توان سه چيـز اسباب ضمان را مى

ـ تسبيب3
و دليـل. سبب اولى عبارت است از استيالى بر مال غير بدون اذن او

؛ است»ى ما اخذت حتى تؤددعلى الي«آن هم حديث

ازو اما سبب دوم كه اتالف باشد براى آن دليل زيادى ذكر كرده و انـد
آن نظر ما همه  روايـات اش خالى از اشكال نيست، لكن عمـده دليـل

ا  ـ خاصه است كه در ابواب مختلف فقه مانند عقـود ـ مثـل س تيمانيه
و غيره  كه در همه اينها حكم به ضـمان شـدهـ وكالت، مضاربه، رهن

و مانند آنچه كـه حـديث  و تفريط، ار يخـرق القـص«در صورت تعدى
مى»الثوب و»ت بـه يـده ما جنّـ«كند بر ضمان قصار به جهت داللت ،

نِ اعتَـدى«يـه كريمـهآسبب دوم به امورى كـه يد است اينؤم فَمـ 
علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتَدى على اليـد مـا«و حديث»علَيكُمعلَيكُم فَاعتَدوا

المغـصوب«و روايت» دمه مةمال المسلم كحر مةحر«و روايت»اخذت

از»مردود و اتالف مباشـرى عبـارت اسـت و بسيارى از روايات ديگر
ان فان ان مال غير را بدون واسطه فاعل ارادى يـا غيـرسى كردن خود

.يارادى ديگر
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ـ كـه آن را يـك قـسم از اتـالف و اما سبب سوم كه تسبيب باشـد
ـ عبارت است از هر فعلىهدشمر كه سبب وقوع تلف گـردد ولـى اند

و يا جزء اخير از علّ امهتت علّ و لهذا تعريـفتت تلف نيست امه است،
ه ماال يلزم من وجوده الوجود ولكن يلزم انّ« سبب را به اينكه اند نموده

 اجماع است بر اينكه آن هم موجـب ضـماناًو ظاهر»من عدمه العدم
.است فى الجمله

 بـه بعـد 165از صـفحه صادق فقه الـ29و ما موارد ضمان را در جلد
. مراجعه شود،ايم نوشته مفصالً

بيتفاوت نظر○ وايه كارشناس تيقعمه با
 خـسارات طبـقة حاضر به پرداخت كلي، بيمه هنگام عقد قراردادةاگر ادار: 602س

و نـرخ بـازار تفـاوت فـاحشةنظر كارشناسى شود، ولى نظري  كارشناسى بـا واقعيـت
و يـا فـردى كـهة ادارةالتفاوت، به عهد داشته باشد، آيا ضمان مابه  بيمه يا كارشـناس

 باشد؟ موجب خسارت شده مى

 �ائه با�ه جلت�:�
 بيمه هنگام قرارداد، پرداخت خـسارت را طبـق نظـرةچه ادار چنان

. بيمـه نيـستة ادارةكارشناس قرار گذاشته، تفاوت بـازار بـه عهـد
. كارشناس اگر واقعاً نظرش همان باشد كه گفته او هم ضـامن نيـست

.التفاوت را او ضامن است اگر خالف گفته مابه

 وده شدهضمانت درآمدهاي روزانه اشخاص رب○

و: 603س و،اى انگيزه اگر كسى با هر قصد  هيچ ديگرى را با تهديد يا حيله بربايد
كه در مدت اسارت، او را از درآمدهاى روزانه خسارت جانى به وى نرساند مگر اين

 انه او است؟كسب حالل جلوگيرى كند، آيا ضامن درآمدهاى روزو

 با�ه جلت ��ائه:�
چه اجير بوده بـراى عملـى چنان اند،تهكسى را كه به ناحق اسير گرف

ويمانند بنا  كه به واسطه گرفتارى نتوانستهو غيرهى عمل كند، كسى
چـه معاملـه روى اعمـال او چنان.او را به اسارت گرفته ضامن است 
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در.نشده است ضامن نيست زيرا عمل حرّ اگرچه ماليـت دارد، ولـى
 ضـمانيهنابراين ادلب.نيست صورت عدم وقوع معامله مملوك كسى 

ويهـ كه قاعد ويهقاعد اتالف آنيهقاعد يد  استيفاء است، شـامل
ويهقاعدو شود نمي . احترام، هم مثبت ضمان نيستيهقاعد الضرر

و .عـدم ضـمان اسـت ئةالبرالة اصامقتضاى پس ضمان وجهى ندارد
.واهللا العالم

 ضمان خريدار در معامالت شفاهي○

تليهستدى كه به وسيلو اگر در داد: 604س وف تلفن، ماننـد آن بـين دو تـاجر كس
مى در دو  گيرد، فروشنده برابر قرارداد شفاهى تلفنـى مـثمن را ارسـال كشور صورت

و  و نموده متوارى شده، خريدار از اين فرصت استفاده كرده بهاى جنس را نفرستاده
يه يا ضمانى بـه عهـد ر، با كشور محل سكونت او است ضمان پيدا كردن خريدا آيا

 نيست؟كسى

 با�ه جلت ��ائه:�
ادله ضمان هـيچ كـدام شـامل مقـامو وجهى بر ضمان كسى نيست

بنـابراين.المللى نيز چنين تعهدى نشده است در تعهدات بين.نيست
.كسى ضامن نيست

هاضمانت حقوق افراد در قبال تخصص آن○
ــركت: 605س ــات، ش و كارخانج ــا و ه ــى ــسات دولت ــ مؤس ــراد غي ــه اف ــى ك ر دولت

مى متخصص را به و خاطر تخصص آنان استخدام و كنند مزايـاى آنهـا را بـر حقـوق
مى مبناى تخصص  كنند اگر زمانى بـه علـت نداشـتن كـار تخصـصى حـق آنها تعيين

و تخصص آنها را  اداره ضامن خواهد بود؟ ندهند، آيا كارفرما يا مسئول شركت

 با�ه جلت ��ائه:�
و چنان  فالن مبلغ در مقابل كـار قت استخدام، تعيين كنند كه چه در

چه زيادى پول براى اين است ولى چنان.ضامن نيست تخصصى است،
.امتناع كند، ضامن اسـت كه هر وقت كار تخصصى الزم باشد او نبايد 

.كنم استخدام معمول از قبيل دوم است خيال مى
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 ضمانت فرمانده در عمليات انتحاري○

 يك يا چند تن از افـراد تحـت امـر خـود را مـأمور بـه عمـل اگر فرمانده،: 606س
و انتحارى و اين مأموريت موفقيت كند معلـوم شـود فرمانـده در تـشخيص آميز باشد

شدگان در آن عمليـات انتحـارى را بهاى كشته اشتباه نكرده، آيا چه كسى خون خود
 است؟ ضامن

 با�ه جلت ��ائه:�
الذكر نافع به چون عمل فوقوتموضوع ضمان، اضرار به مسلمين اس

بنابراين بر ايـن.حال مسلمين است، پس مشمول دليل ضمان نيست 
ومـا علـى اين فرمانده محسن است، عالوههب.فرمانده ضامن نيست 
.المحسنين من سبيل

 ضمانت مالك اسب در سقوط افراد از روي حيوان○
سـوارى سمت اسـبل قـ بازى، يكى از اولياى اطفال از مسئو اگر در پارك: 607س

فرزند او را سوار كند، وى نيز با مراقبت كامـل اقـدام نمايـد، ولـى اسـب رم بخواهد 
و  كيست؟يهبر اثر افتادن از اسب فوت نمايد، ضمان آن به عهد راكب كرده

 با�ه جلت ��ائه:�
و چه اسب با تنفير مالك رم كند، فوت قهراً چنان  مستند به او اسـت

و قتل غير عمد او او استيهضمان به عهد است و اگر بـدون تنفيـر
فقها در كتاب. او نيستيهمستند به او نباشد، ضمان به عهدو باشد

الراكب ضمن المالك ان كـانةبالداولو القت«: اند ديات چنين فرموده 

.»بتنفيره واال فال

 ضمانت پستچي○

و: 608س  ناس در داخـل اسـك گذاشتنِآگاهى به خالف بودنِ اگر فرستنده با علم
عا پاكت ويمبادرت به چنين كار دى، هاى هم نامه كند دليل خـالف بـودن به رسان

و آن، و اسكناس را براى خود بردارد اگـر جاهـل بـه نامه را نرساند، آيا ضامن است
 باشد چه حكمى دارد؟ آن
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 با�ه جلت ��ائه:�
.ولـى نرسـاندن آن خـالف نيـست،برداشتن اسكناس خالف اسـت

وو ابراين ضامن همان مقـدار اسـكناس اسـت بن  فرقـى بـين عـالم
.جاهل نيست

 ضمان شركت مسافربري در صورت نرسيدن مسافر به مقصد○

نـى اگر شركت مسافربرى از راه فـروش بلـيط، اتوكـارى را تـا مقـصد معي: 609س
 شركت به نحوى خراب شده كه قدرت رسـاندن بـه در بين راه، اتوكارو اجاره داده 
ن توكـار ديگـر بـهاآيا ضمان رساندن مسافرين گرچه با اجاره نمـودن دارد، مقصد را

ويهعهد  التفاوت بهاى بليط؟راننده است يا مابه شركت

 با�ه جلت ��ائه:�
اگر تمكن از رساندن به مقصد را دارد، با اتوكار ديگر كه مانند همـين

 شـود مـي فـسخيهواال اجار الزم است اين كار را بكند،اتوكار است 
و  چـه اجـاره چنـانو التفـاوت را بپـردازد دهنده بايد مابه اجاره بقاء

ب  سير نباشد، اجاره از اصله متعلق به رساندن به مقصد باشد، متعلق
.باطل است

و آتش نشانيضمانت در فرض تصادف اتومبيل○  هاي اورژانس

ويها اگر رانندگان اتومبيل: 610س  شانى در حالن آتش آژيردار، مانند آمبوالنس
و مأموريت و هاى اضطرارى مجاز زمانهم فورى كه مجاز به استفاده از سرعت بيشتر

و  و به استفاده از آژير بوده يههمـ زنگ خطرى بـراى آژير نيز معناى اعالم عمومى
و و افراد اعم از راننده آن خسارتى پيش آيـد، ضـمان عابر پياده است، تصادفى كند
 راننده است؟يهدر اين فرض به عهد

 با�ه جلت ��ائه:�
ويه عامتچون چنين قوانينى براى مصلح هم مسلمين است راننده

چـه چنانو در چنين موارد ضمان بر او نيست.كند به وظيفه عمل مى 
و  المـال بيـتيخود او مقصر نباشد، ديه او بر عهده كسى تلف شود

.واهللا العالم.است
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درخسارات وارد○ اش اثر طالق همسر زانيه بر شوهر
دل: 611س سـردى اگر زن شوهردارى بر اثـر ارتبـاط نامـشروع بـا ديگـران باعـث

و شوهر خود  و شود از اين راه متحمل خـسارت مـالى شوهر به طالق وى اقدام كند
 كدام يك از زن يا مرد اجنبى است؟يهخسارات وارده به عهد شود، ضمان

 با�ه جلت ��ائه:�
اگـر ضـمان. خصوص روايتى يا فتواى فقيهى نيـست در اين مورد به

ــ يـدي باشد، بايد در تحت يكى از ادله عامه ضـمان باشـد قاعـده 
يا شرطى در ضمن عقد باشد به پرداخـتوـ استيفاء اتالفيقاعده

.كدام از اين قواعد منطبق بر مقام نيست چون هيچو خسارت مذكور 
كـيضمان خسارت وارده به عهده زن هـيچ يـا مـرد اجنبـى دام از

توانـد بلى حاكم شرع مـي. اند ولو معصيت كبيره مرتكب شده.نيست
.آنها را تعزير كند

 ضمان خسارت وارد شده به وسيله درختان خيابان○

و متعلق به شـهردارى اسـت، اگـر هايى كه دو طرف خيابان رختد: 612س هاست
به عـابرين شـود، ضـمان هاى آنها موجب ضررهاى مالى يا جانى شاخه نكردن هرس
 كيست؟يهعهد آن به

 با�ه جلت ��ائه:�
به ماننـد طوفـان آمد غير مترقّ يك پيشيهچه ضررها به واسط چنان

يهچـه بـه واسـط چنـانو شهردارى نيستيهعهد شديد باشد، به 
نداشـته شـهردارى تعهـد عملـىكهولو اين،امور عادى جارى باشد

ولى اگـر تعهـد دارد،كند باز ضامن نيستها را هرس د، كه شاخه باش
.ضامن است

 معبرخسارات ناشي از سدضمان○
و اگر كسى در خيابان: 613س و جاده ها مـرور هاى اصلى يا فرعى كه محل عبـور
ويهعام و مردم است، مصالح ساختمان يا چيزهـاى ديگـر بريـزد  موجـب سـد معبـر

و تصادفات آو هاى جانى از اين بابت موجب خسارت شود يا ضمان مالى شده باشد،
 اند؟ل نقليه كه تصادف كردهي معبر است، يا صاحبان وسايه سدكننديهعهدآن به 
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 با�ه جلت ��ائه:�
ل نقليه جاهل به بـودن مـصالح در آن محـليچه صاحبان وسا چنان

اگر عالم باشـند بـهو معبر استةكنندسديهعهد باشند، ضمان به
ني صاحبان وساةعهد .قليه استل

 وحشيضمان ناشي از شكار غير قانوني حيوانات○
و: الف: 614س و اگر دولت اسالمى استفاده از شكار حيوانـات پرنـدگان وحـشى

و:قبيل  شـكار در فـصوليه را پـس از دريافـت پروانـ ...غيره آهو، بزكوهى، كبك
و مخصوصى از سال يا مجاز كرده باشد  بدون افرادى بدون توجه به ضوابط با پروانه

به،پروانه المـال اند در حق بيـت شكار كنند، ضامن بهاى چيزى كه شكار كرده اقدام
 هستند يا نه؟

 با�ه جلت ��ائه:�
-مت اسالمى، مقرراتى را براى ايـن چه حكومت به خصوص حكو چنان

رعايت مصالح امت قرار دهد، بالاشكال نبايد مخالفـت گونه موارد به
س.كرد ر كه دولـت مقـرّ ؤال وجهى ندارد، مگر آن ولى ضمان در مورد

راحيوانات مخصوصى نمود، بايد فـالن مبلـغ چه شكار كند كه چنان
در آن صورت هم هرگونه قرارداد شده اسـت بايـد،به دولت بپردازد

.عمل شود
و گوشت وحشى كه همـه سـاله مهـاجرت مـى اگر كسى از پرندگان حالل:ب  كننـد

ا و صـيد آنهـا خـالفزتحت مراقبت سازمان حمايت  حيوانات وحـشى قـرار دارنـد
 المللى است صيد كند، آيا به اين لحاظ كه جمهورى اسالمى نيز از آنهـا مقررات بين

 آور است؟حمايت كرده، ضمان

 با�ه جلت ��ائه:�
عقـالء بنـا:شود با خصوصياتى كه در سؤال ذكر شده است معلوم مي

ـ دارند در تمام ممالك به اين  ات مـذكور بـا تحـت حمايـت كه حيوان
مي قرار گرفتن ملك دولتها دولت س ردع چون شارع مقـدو شود ها

ملـك جمهـورى داد كه آن حيوانات در ايراناتوان فتو نفرموده، مي
وبنابراين صيد آنها برخالف مقرر.اسالمى است .آور استضمان ات
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 كوتاهي مأموران دولتي در انجام وظيفه○
 كشور جمهورى اسالمى كه از مصوبات زمان طـاغوت طبق قوانين جارى: 615س

و و فعالً است  بـه 1358مـشابه آن نيـز در سـال به تأييد شوراى محترم نگهبان رسيده
و تصويب  شـكارهاى غيـر جمهورى اسالمى رسيده، وجـوه حاصـله از طريـق صـيد

و قانونى را جزو مالال بيت(دارى كل بايد به خزانه درآمدهاى دولت محسوب دانسته
واريز نمايند، آيا اگر برخى از مأمورين سازمان نسبت به موارد كوتـاهى يـا)مسلمين
 مورد كنند، نسبت به آن ضامن خواهند بود؟بى هاى گذشت

 با�ه جلت ��ائه:�
بـه.با خصوصياتى كه ذكر شده است در سـؤال ضـمان ثابـت اسـت

الك بر اين عبارت ديگر چون فرض اين است كه بناء عقالء در تمام مم 
درو شـود هاى ملك آنها مـي اموال بالمالك با حيازت دولت است كه 

و بنـابراين،شارع هم امـضا نمـوده جمهورى اسالمى نيز چنين است
ولى خود افـرادى.گيرد مورد مأمورين جلوى ضمان را نمي گذشت بى 

.كنند ضامنند كه صيد يا شكار مى

 نده قضاييمسدود شدن حساب بانكي بدون تشكيل پرو○

و: 616س  چون مسدود كردن حساب بانكى اشخاص، موقوف بـه تـشكيل پرونـده
و بررسى و مقدمات مي تشخيص جرم است كه اين كار توسط كسانى صورت گيرد
و حكــم يهي قــضايه قــويهرتبــديگــران هــر چنــد از رؤســاى عــالى قــضايى دارنــد

يهرتبــى عـالى چنـين امـرى را ندارنـد، حـال اگـر يكـى از رؤسـا حـق باشـند قانونـاً
و يه، بدون تشكيلي قضايهقو را پرونده ثبـوت جـرم، دسـتور مـسدود شـدن حـسابى

و  مالى را متوجه صاحب حساب كند، آيا ضمان آن بـه از اين طريق ضرر صادر كند
 او است؟يهعهد

 با�ه جلت ��ائه:�
يه ضمان به عهد در صورت توجه ضرر مالى به مسدود شدن حساب،

-ولى معلوم باشد كه عدم،كه حساب را مسدود نموده آن كسى است
.نيست ده موجب ضمانيالنفع، غير از ضرر است، مجرد عدم فا
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 ضمان مأمور حفاظت فرودگاه در صورت كشتن كبوتران○

يه فرودگـاه فاجعـيهچون ممكن اسـت وجـود يـك كبـوتر در محـدود: 617س
رانى در شـعاع چهـل كيلـومترى كبـوترپ رو قانونـاً بار آورد، از ايـن ناپذيرى به جبران

شده، حال اگر يكـى از مـأمورين حفاظـت فرودگـاه بـا ديـدن فرودگاه ممنوع اعالم 
 كند، آيا نسبت به قيمت آن ضامن خواهد بود؟ كبوترى اقدام به نابودى آن

 با�ه جلت ��ائه:�
مي،ز استيجااًعمل مأمور حفاظت تكليف .باشـد ولى ضامن قيمت آن

 گفته شود، چون نابود كردن آنها به صالح مـسلمين بلى ممكن است
رحـال بـه صـاحبهبه.المال آن وجه را بگيرد تواند از بيتمي است،

آن،ه پرداخت شود كبوتر بايد عوض نابود شد  كه دولت اسـالمى مگر
آناقانونى بگذ  صالح امـت گفته شد در صورتى كه كه چه رد برخالف

.اسالمى بداند

 تكدي گري○

 كه استحقاق مالى ندارند، ولى از راه نشاندن افراد وابـسته بـه خـود كسانى: 618س
مي گذرگاه در  شوند يا ضامن هستند؟ ها وجوهى را كسب كنند، مالك

 با�ه جلت ��ائه:�
و كارى است خالف، بعضى از فقها حرام مي .شـوند مالـك نمـي دانند
و چون مردم به عنوان فقير به آنها پول مي ع دهند دم فقـر در صورت

و توانند نمي  بلـى. ضـامنند قهراًپس شوند، مالك نمي پول را بگيرند
دهد بداند، يا احتمال دهد كه گيرنده فقير چه كسى كه پول مي چنان

و به او پول بدهد مالـك مـي ذلكعمو نيست   گـرفتن او هـم شـود
.حرام نيست

 ضمانت دامدار نسبت به بهاي دام در صورت چراي غيرقانوني○

تفاده از منابع ملى به صـورت چرانيـدن دام بـدون پروانـه از نظـر قـانوناس: 619س
و دوران ها به نفع داميهن طبق همان قانون، ضبط كليآمجازات طاغوت ممنوع بوده

 مورد تأييد مقامات،منابع طبيعى بوده است، اين قانون پس از پيروزى انقالب وزارت
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و قانون ن گذارى قرار گرفته يز معمول است، حال اگر دامدارى با علم در حال حاضر
راو جنگـل اين قانون، مبادرت به چـراى غيـر قـانونى كنـد به دارى گوسـفندهاى او

گوسفندهايى اسـت كـه بـه عنـوان امانـت از ديگـران بگيرد، آيا دامدار ضامن بهاى 
 است؟ چرانيده مي

 با�ه جلت ��ائه:�
ر در صورتى كه قانون عايت قـانون شـرع را گذاران حكومت اسالمى،

و  دار اند، جنگـل امت اسالمى چنين قانونى را امضا كرده به نفع نموده
ازوامن نيستض دامدار بهاى گوسفندهايى كه به عنوان امانت گرفته

و مي  بلكه اگر قـانون شـرع هـم.است، ضامن است چرانيده ديگران
ن.رعايت نشده باشد، دامدار ضامن است  حـو ولى در اين صـورت بـه

.تعاقب ايادى است

 احكام قضاوتـ 13

هيو تأثيت علم قاضيحج○ ص حكميأت منصفه در تشخير حضور

ا بـه اسـتناد همـانيـآ، باشـديي در واقع، شـاهد مـاجراياگر قاض:ـ الف1: 620س

م بايتواند حكم كنديمشاهدة خود ديديد نزد قاضيا آنكه ده استيگر آنچه را كه

و قولش مانند شهو دشهادت دهد  گر است؟يد

 با�ه جلت ��ائه:�
.تواند به علم خود قضاوت كنديميقاض

طر(تواند به علم خوديميا قاضيآ:ب  عمل كند؟) كه حاصل شوديقياز هر

 با�ه جلت ��ائه:�
.ق دخالت ندارديطر،تواند به علم خود عمل كنديميبل

آ:ج ـيو مـال يـي جزايدعاو(دا علم او در تمام مواريدر صورت مثبت بودن پاسخ،

و حق الناس  حجت است؟) حق اهللا
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 با�ه جلت ��ائه:�
.ت است در تمام موارد حجيبل

ويات پروندهي مانند قرائن محتوي از موارديكيبهياگر استناد علم قاض:د ا عكـس

هيـيوةا نوار ضبط مكالمـي هنگام ارتكاب جرم،لم از فرديف ويپنـوتيا اسـتفاده از زم

ون  مثـل اسـتفاده از دروغ سـنج،ن در كشف جرمينويهاا استفاده از روشيظائرش

آ...و طريا علميباشد، مي كه از حجيق موارد فوق حاصل  دارد؟يت شرعيشود

 با�ه جلت ��ائه:�
حجيم پيا،ت خود علم استيزان درينكه از كجا دا شده است دخالت

.ت ندارديحج
حج: هـ و بيـ؛ در صورت تعارضش با اقراريت داشتن علم قاضيبه فرض اعتبار نـه،يا

 كدام مقدم است؟

 با�ه جلت ��ائه:�
م استعلم مقد.

ا:و  در سـاختاري است كه برخي انسان محصول عوامل مختلفينكه داوريبا توجه به

نيشخص دخيت او و آگاهانهليز مـياند گذارنـد؛ اگـريا ناآگاهانه در قضاوت او اثر

ايم، با تأثي حجت بداني را از منظر فقهيضعلم قا  ن دسته از عوامل كه ممكن استير

با، عادالنه شونديمانع داور ر عوامـل ناخوداگـاه را در نظـريد كـرد؟ اگـر تـأثيـ چـه

ح(ميرينگ با)ستينيار قاضيث كه تحت اختياز آن د يـ با عوامل مؤثر آگاهانـه چـه

ه ايأت منصفه برايكرد؟ حضور  ست؟يچيعوامل است، نظر حضرتعالني كاستن از

 با�ه جلت ��ائه:�
تغي بدهيامور ذكر شده را نشان قاض  آن علـم،ر نكردييد اگر علمش

ت استحج.
ا2 آيط قاضي از شرايكينكه،يـ با توجه به ر مجتهـديـغيا حكم قاضـي اجتهاد است

ب دينافذ است؟ به ات مـأذونا قـضيـ مجتهد اسـتي، قاضيا منظور از قاضيآ:گريان

نيغ ميرمجتهد را  شود؟يز شامل
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 با�ه جلت ��ائه:�
. مجتهد استي علم قاض،زانيم

نـدگانيأت منصفه بـه عنـوان نمايه)يو مطبوعاتياسيس( جرائميـ امروزه در برخ3

و نظرشـان بـر رأ  ري تـأثي قاضـياجتماع از اصناف مختلف در محكمه حضور دارند

ايم پيگذارد؛ حال مين سؤال كهيآيش :د

هيكي: الف ميد، كاستيجديي قضايها أت منصفه در نظامي از وجوه حضور زاني از

و عقايتأث و اجـراي قاضيد شخصير آراء گـاهيجا. عـدالت اسـتي در احقـاق حـق

آيچي اسالمييأت منصفه در نظام قضايه هيست؟ ميا صيتواند در تشخيأت منصفه

و تع حقييحكم، و به تبع، احقاق  كمك كند؟ي به قاضن مصداق

 با�ه جلت ��ائه:�
 حكم بكندي آنچه قاض، دخالت در حكم او نداردي قاضيد شخصيعقا

ه .ت استئت منصفه مخالف باشد حجيولو
ه:ب ي با مبان، در محكمهيندگان افكار عموميأت منصفه به عنوان نماياساس وجود

و قابل توجيفقه خيه استي سازگار ر؟يا

 ��ائه با�ه جلت:�

ه  باشد كـهي اگر به واسطه ذكر قرائنيئت منصفه در حكم قاضينظر
ب،ر در استنباط حكم داشته باشنديتأث . اثر استي نمود است واال

ديآ:ج نيا در جرائم ميگر هيز دريتوان از وجود أت منصفه استفاده كرد همچنان كه

مـي جرائم كه طلب استيبرخ را) منفـرداًايـ جمعـاً(يشـود، چنـد قاضـيناف پرونـده

آيبيم هينند،  بـا وجـودي تفـاوت تـاًي، ماهي كمـك بـه قاضـيأت منصفه بـرايا حضور

د دارد؟قضات متعد

 با�ه جلت ��ائه:�
بلياگر تأث خ،ير در فهم حكم اهللا است .ري واال
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بي به اقراريالحاق علم قاض○ دينهيا گريا طرق

: بفرماييد؛درباره علم قاضى: 621س

و آيا:الف  يا طريق سومى است؟ علم قاضى ملحق به اقرار است يا بينه

 با�ه جلت ��ائه:�
مى قاضى همان و بـه بي تواند مستنداً گونه كه ،اقـرار حكـم كنـد نـه

 بـين فرقى كه فقهـاو كند حكم به علم خود مطلقاً تواند مستنداً مى
و كه اقرار فرموده بينه جـايز)حكـمال قبلبه الزام المقرّ(اند اين است
 مگر بعد،ز نيستيجانه الزام به آن در صورت ثبوت حق به بيو است

.از حكم
ب و نظر اينه چون  در فقـه الـصادق مفصالً جانب اين فرق تمام نيست

ص38ج( بنابراين جواب سؤال اين است،ام بحث نموده) 160و 159،
.كه علم قاضى مانند هر دو است

با:ب  شد حكم عفو چگونه است؟ در صورتى كه طريق سوم

 با�ه جلت ��ائه:�
و بين بي حديدر اجرا و نه كه اقرار فرقى هست از آن اين است بعـد
 مىو؛ تواند عفو كند حاكم نمى،نهقيام بي تواند عفو نمايـد بعد از اقرار
و چنان حديو اجرا  در نكند،  حـديبتواند اجـرا باب حدودچه حاكم

و بن بدون بينه نهمايد، ظاهر اين است كه علم قاضى ملحق به بي اقرار
من.چون جواز عفو احتياج به دليل دارد كه موجود نيست.است  ولى
در مرد فعالً مى دم كه و تواند بدون بي باب حدود قاضى و نه بـه اقـرار

نهحديعلم خود اجرا .بنابراين حال عفو معلوم است، بنمايد يا

يي امور قضا از احرازي قاضيخوددار○

ــور: 622س ــرف قــضا يــ كــه ماهيدر ام و احــراز آن از وظــاييت ص في دارد

و حرج زوجه(،باشديمي قاضياختصاص توانـد خـوديميا قاضيآ) مثل احراز عسر

و صرفاً بنا بر نظري نماياز احراز موضوع خوددار   حكـم بـهيك مؤسسه خصوصيد

خيديطالق صادر نما ر؟يا



و جزايي: فصل سوم 369+ مباحث مشترك حقوقي

 با�ه جلت ��ائه:�
 اگـر زوجيولـ.ت ندارد كه حكم طالق صادر كنديؤسسه رسمم،ريخ

م صحيخودش به .ح استيل خود طالق بدهد

 امر قضاي تصديت به عنوان شرط الزم برايذكور○

 قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران قاضـى مكلـف 167با توجه به اصل: 623س

و است م طبق قانون عمل كند نه بر مبناى اجتهاد شخصى أذون فعلى از طرفى قضات

و  حالت كارشناسى داشته، كار قضايىاًتقريب درواقع قاضى شرع مذكور در فقه نبوده

ميازو و باب تطبيق موضوع بر قوانين مقرره با پيشرفت روزافزون حضور زنـان باشد

و در  علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابـزار اساسـى در مـسايل قـضايى مسايل

:كنونى، بفرماييد

 باشد؟مي آيا در نظام قضايى موجود، ذكوريت شرط الزم براى تصدى امر قضا:الف

 با�ه جلت ��ائه:�
اگـر مـسألهو قضاوت شرعى معتبر است قاضـى مجتهـد باشـد در

را مختلف فيها مورد شكايت باشد، قاضى نمي  توانـد فتـواى خـودش
هـاى قضاوت قرار دهد، بلكه مالك حكم فتـواى مرجـع طـرف مورد
.ى بايد باشددعو

 قاضى بايد همان قاضى شـرع باشـد،ى موجوديبنابراين در نظام قضا
 توانـد زن نمـي. باشـد شرط الزم بر تصدى امر قضا مـي،ذكوريتو

. قاضى باشد
مي:ب  دار فصل خصومت شوند؟ عهده،توانند به عنوان قاضى تحكيم آيا زنان

 با�ه جلت ��ائه:�
ور اسـت، در زمـان غيبـت مـورد قاضى تحكيم مختص به زمان حض

.ندارد
ةمرحلـ(اى اسـت رسـيدگى بـه دعـاوى دو مرحلـه كه امروزه غالباً با توجه به اين:ج

و مىةدر مرحلو) نظر تجديد بدوى ةكند به خالف مرحل بدوى، قاضى اصدار حكم



ييقضااستفتائات+ 370

 كار آنها رسيدگى شكلى است، يعنى بررسـىاًنظر كه در بسيارى موارد صرف تجديد

ص و حكم يا عدم مطابقت با قانون موضـوعه، در ايـن صـورت ادره از لحاظ مطابقت

مي آيا  نظر انجام وظيفه نمايند؟ توانند به عنوان قاضى تجديد زنان

 با�ه جلت ��ائه:�
نظر بايد بعد از بررسى حكم يا آن را امضا كند يا حكـم قاضى تجديد

ييبه هر حال بايد واجـد شـرا،ديگر بكند  كـى از آنهـاط باشـد كـه
.ذكوريت است

اح با توجه به اين:د قطعـى نظر، رأى قاضى در دادگاه بـدوى كام قابل تجديد كه در
و   نظـر نيـز بايـد رأى در صورت اعتراض هر يك از طـرفين، دادگـاه تجديـد نيست

و در صادره را از لحـاظ شـكلى در مـواردى از لحـاظ مـاهوى رسـيدگى كنـد، آيـا
مي گونه اين  از زنان در دادگاه بدوى به عنوان قاضى استفاده كرد؟توان موارد

 با�ه جلت ��ائه:�
قاضـى.كه قطعى باشد يا نباشـد در حكم قاضى فرقى نيست بين آن

.ط باشديبايد واجد شرا
زنـان، كه در مسائل اختـصاصى اگر ذكوريت در قضا شرط باشد، با توجه به اين:هـ

و  گفـت تـوان دهد، آيا مـي بر اين اساس حكم مي قاضى نيز شهادت آنان معتبر بوده
 زنان در اين موارد حق قضا دارند؟

 با�ه جلت ��ائه:�
ايـن ربطـى بـهو در مسائل اختصاصى زنان بايد زنان شهادت بدهند

آن.قضاوت ندارد  شـود هـا نمـي خانم،در حكومت اسالمىكه خالصه
از. قاضى بشوند  كند كـه گويـا گان حفظ تجددزد شرّ خداوند همه را

.دانندمي تمام ترقيات مملكت را در مخالفت با احكام اسالم

غ○ ي قاضاز سوير عادالنهيصدور حكم
قو: 624س يه يا رؤسـاى مـافوق خـودي قضاةاگر قاضى تحت تأثير يكى از رؤساى

و قرار و متهم را متضرر نمايـد، آيـا اى عليه متهم صاد حكم غير عادالنه گرفته ر كند
به ضمان  است يا كسى كه وى را مقهور نموده؟ قاضىةعهد آن
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 با�ه جلت ��ائه:�
و و در صورتى كه قاضى مكره يا معتقد به حكمـى كـه نمـوده مقهور

،اگر مكـره باشـدو چون ضرر منتسب به او است،ضامن است،نباشد
اك»رفع«به دليل حديث. ضامن نيست معتقد به آن حكم كه اگرينما

آن؛ باشد ضامن نيست  المال بيتةقاضى به عهد كه ضمان خطاى براى
.واهللا العالم.است

ديجدي توسط قاضيذ احكام صادره قبليف به تنفيتكل○

چنانچه شكايت شاكى عليه ديگرى منجر به صدور حكم تبرئه متهم شـود: 625س

و قضات به اسـتناد  و سوم نيز مجدد به همان اتهام، شكايت طرح شده و براى بار دوم

صاأر بهى و دره اوليه قائل به تعقيب متهم نباشد، حال در صورتى كه براى بار چهارم

و عليه همان متشاكى شكايت طرح شـود، آيـا قاضـى جديـد موظـف بـه  همان اتهام

و مغـاير بـا آرا تنفيذ احكام صادره قبلى است؟ آيا مى   قبلـىيتوانـد حكمـى جديـد

و اگر حكمى مغاير صادر نمايد آيا  از نظر شرعى معتبر است؟صادر نمايد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
داند، بايد احكـام قاضى جديد اگر قضات قبلى را صالح بر قضاوت مى

و نمى  تواند حكم مغاير احكام قبلـى صـادر صادره قبلى را تنفيذ كند
.نمايد

 در فروض مختلفيصدور حكم اشتباه توسط قاض○

و به جهت غرض:الف: 626س ى با متهم، حكم قـصاص ورز هرگاه قاضى به عمد

ش و حكم صادره اجرا و امثال آن را صادر ود، قاضى مزبور چه نفس يا عضو يا رجم

 ليتى دارد؟مسؤو

 با�ه جلت ��ائه:�
ن چنان ر است قاضى مقص،دانستهمىچه كسى كه اجراى حكم نموده،

وو .لمسؤو ضامن
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و كوتـاهى يـا بـى:ب و هرگاه قاضى در اثر تقـصير رات عـدم رعايـت مقـرّ تـوجهى

ل اسـت يـا بيـت المـال؟ در مـسؤو دادرسى، احكام مورد اشاره را صادر كند، قاضى 

را صورتى كه مصلحت اقتضا كند، آيا مى ل پرداخت دانست؟مسؤوتوان بيت المال

 با�ه جلت ��ائه:�
.ل است نه بيت المالمسؤوقاضى

ت:ج تـوان قصير شود، آيـا مـى در صورتى كه قاضى در صدور احكام مزبور مرتكب
ح،ه را به نيابت از قاضى دي و آنگـاه بـه تـدريج از قـوق بيت المـال پرداخـت نمـوده

و به بيت المال برگرداند؟قاضى   كسر نموده

 با�ه جلت ��ائه:�
شود، به اينب مى چه بر گرفتن ديه از خود قاضى محذورى مترتّ چنان

آن گونه كه نوشته .استايد، راه منحصر به
ل است، مسؤوآيا قاضى) خطاى محض( در صورت خطاى قاضى در صدور حكم:د

و يا عاقله؟  يا بيت المال

 با�ه جلت ��ائه:�
.شود در صورت خطا در صدور حكم، ديه از بيت المال داده مى

هي به وقوع زنا قبل از اثبات زنا توسط ادله شرعياظهار علم قاض○

 زنـا توسـط ادلـة شـرعيه قاضـى اظهـار علـم در صورتى كه قبل از اثبـات: 627س
و در جرايد آن را رسماً اعالم نمايد آيا مورد از موارد جرح قاضى به وقوع زنا بنمايد

مى،به دليل زوال صفات الزمه در قاضى  شود يا نه؟ در صـورتى كـه از جمله عدالت

 چنين قاضى حكم صادر كند شرعاً حكم وى الزم االتباع است يا خير؟

 با�ه جلت ��ائه:�
ق و قاضى بتواند با علم خود اجرا چنانچه عدالت  حدياضى ثابت باشد

بلـى، چنانچـه. چنين اظهارى موجب سقوط از عدالت نيـست؛نمايد
 ز اجراى علم نداشته باشد يا علم او مجواظهار در جرايـد؛ نباشد حد 

و حكم او الزم االتباع نيست موجب سقوط عدالت مى .شود
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غييه متداعيتالف در احوال شخصاخ○ شين عهير

بـ: 628س و در بـاب يكـى از در مواردى كه متداعيين غير شيعه يا غير مسلمان وده
و طالق ارث،(احوال شخصيه  و به دادگـاه) وصيت، نكاح با يكديگر اختالف داشته

و يا الزام به رسيدگى دارد يا خير؟  اسالمى مراجعه كنند، آيا دادگاه مزبور صالحيت
در صورت رسيدگى، مبناى حكم قاضى، احكام اسـالمى خواهـد بـود يـا مـذهبو 

يكى از اصحاب دعوى؟ در صورت اخير اگر اصحاب دعوى داراى اديان يا مذاهب 
 مختلف باشند مالك حكم قاضى، مذهب كدام يك از آنان خواهد بود؟

 با�ه جلت ��ائه:�
ب(:ظاهر آيه كريمه طبق كُمفَاح إِنْ فَإِنْ جاُؤك و منْهع رِضأَع أَو منَهي

حكَمت فَاحكُم بينَهم بِالْقِسطِ  و إِنْ فَلَنْ يضُرُّوك شَيئاً منْهع رِضو،)تُع
تـاه اهـلأذاإ الحاكمنّإ«:كه7 االمام الباقر از صريح خبر ابى بصير

شـاء حكـمنإليـهإليه كان ذلكإهل االنجيل يتحاكمونأوةارالتو
و  و) الحكـم كيفيـة من ابـواب27 باب،وسائل(»ن شاء تركهمإفيهم

ر است بين آنكه بر طبق احكام اسالمى حكم قاضى مخي؛روايات ديگر
 نمايد يا به قضات خودشان ارجاع دهد كه بر طبق مـذاهب خودشـان

.حكم كنند

 احكام قضاوت در فروع مختلف○
مج:الف: 629س و اقناع آيا مالك در صدور حكم به ازات در جزييات اسالم علم

و قسامه بـه علـم نرسـد  وجدانى قاضى است يا نه؟ بر فرض نخست اگر از بينه، اقرار،
تواند متهم را با توجه به اصل برائت تبرئه كند يا بايـد مطـابق مـدلول آنهـا حكـم مى

.صادر نمايد

 با�ه جلت ��ائه:�
ي كى از امورى كه قاضى مالك در صدور حكم علم قاضى نيست، بلى،

و اقـرار مقـدم بـر امـور تواند حكم كند علم او اسـت واال بي مى  نـه
.ديگر است
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و تكنولـوژى در راسـتاى اثبـات جـرم:ب هـاى علمـى راه،با توجه به پيشرفت علوم
و  در موارد فنى مثـل تـشخيصو كارشناسى ... جديدى نظير آزمايش خون، منى، مو

 در محاكمـات،لـه علمـى ايجـاد شـده آيـا اد.يجاد شـده اسـتا... جعليت اسناد مالى 
 كيفرى در جهت محكوم كردن متهم حجيت دارد يا نه؟

 با�ه جلت ��ائه:�
ت ندارددر صورتى كه علم پيدا نشود، خير حجي.

و ديات، تعزيـرات:ج و در فرض نخست آيا ما بين جرايم مستوجب حدود، قصاص
مى در راسـتاى انتظـام جامعـه بـه تـصويب رسـانده رات جزايى كه دولت اسـالو مقرّ

 تفاوتى وجود دارد؟) هاى بازدارنده مجازات(

 با�ه جلت ��ائه:�
.تفاوت بين جرائم نيست

توانـد در فرض دوم اگر قاضى از اين طريق به علم يا قناعت وجـدانى برسـد، مـى:د
مج،مطابق آن  ازات صادر كند؟ حكم به

 با�ه جلت ��ائه:�
مسج مسأواب اين مىأله از جواب .شود له اول معلوم

ي فرد خنثييو جزايـ احكام حقوق14

ياحكام فرد خنث○
مى: 630س و قـصاص را دهد يا زنانه؟ آيا فرد خنثى شهادت مردانه آيا ارث، ديـه،

 كنند يا زنانه؟ چگونه؟ مردانه حساب مى

 با�ه جلت ��ائه:�
ظاهره يا شرعيه تـشخيص داده خنثى صاحب دو فرج، اگر از عالمات

و اگـر تـشخيص  شود مرد بودن يا زن بودن او، حكم او واضح اسـت،
و نـصف سـهم زن بـه او داده  داده نشود در ارث نـصف سـهم مـرد

وو اما خنثى فاقد دو فرج، ارث او با قرعه ثابـت مـى؛شود مى شـود
و قصاص هم از اين راه تشخيص داده مى .شود حكم ديه
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 مشكلي با خنثاي جنسارتباط○

در: 631س  دخـول داشـته حددر صورتى كه فردى با خنثاى مشكل ارتباط جنسى

باشد يا دو نفر كه خنثاى مشكل هستند با يكـديگر مرتكـب رابطـه جنـسى منجـر بـه

ق زنا، تفخيـذ يـا مـساحقه ممكـن اسـت يـاى به تحقّ آيا علم اجمال دخول شوند، اوالً 

د(خير؟ و يـا به اين معنى كه ممكن است ر برخى از فروض، عمل يا زنـا، يـا تفخيـذ

ى محقق شود، حدبر فرض آن كه علم اجمالى به يكى از اين عناوين) مساحقه باشد

 يعنى صد ضربه شالق حكم كند؟،تواند به جامع اين حدود آيا دادگاه مى

 با�ه جلت ��ائه:�
و حـدود بـا؛ اسـت در زنـا در صورتى كه خنثاى مشكل است، شك

مىش . تفخيذ استحدو قدر متيقن،؛شوند بهه برداشته
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 متفرقهمسائل

هيتوج○ پايه حضور ي فقهيهاه آموزهيأت منصفه در دادگاه بر

 انقـالب سـالي مطبوعات مـصوب شـورايحه قانونيال38به موجب ماده: 632س

بويم مطبوعاتي، دادگاه در جرا 1358 ه مكلف أت منـصفه مبـادرتيـد بر اساس نظر

،1379 مـصوب،ماده مذكور به موجب اصالح قانون مطبوعات.دي نمايبه صدور رأ 

هي قانون مزبور، در فرض43 ماده2طبق تبصره.شديراتييدچار تغ أت منـصفهيـ كـه

مينظر بر مجرم   در فرضيول.ديتواند حكم برائت صادر نمايت داشته باشد، دادگاه

هي حالتيعني(عكس آن بي كه را) متهم دارديگناهيأت منصفه نظر بر ، مقنن مـسأله

ا و ميمسكوت گذاشته است و حقوقـدانانين امر موجب بروز اختالف نظر ان قضات

چيذيها سؤال در خصوصيشده است با توجه به مطالب فوق نظر فقه  ست؟يل

كليران مبنياي اسالمي جمهوري قانون اساس4در نظر گرفتن اصل:الف هي بر انطباق

مين اسالمين با موازيقوان هي، چگونه و اظهارنظريتوان حضور أت منصفه در دادگاه

ــار  ــصوص بزهك ــان در خ ــيآن ــي ــاهيا ب پايگن ــر ــتهم را ب ــ م ــوزهي ــاه آم ــيه ي فقه

ه نمود؟يتوج

 با�ه جلت ��ائه:�
بيئت منصفه به قانون شرعيه .د نظر نـداردينمايميان حكم كلّي كه

و تشخ ايبلكه در موضوع آيص آن،ا مورد خاصينكه و مـصداق  مورد
خيباشديميحكم كل .ر نظر دارديا
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هيتبع:ب بيأت منصفه در فرضيت دادگاه مطبوعات از نظر  متهميگناهي كه نظر بر

م،ييدارند، با وجود اصل استقالل قضا  باشد؟ي چگونه قابل جمع

 با�ه جلت ��ائه:�
ه منيچون ا ئت راي بلكه مـورد خاصـ، ندارديراد بر حكم شرعيصفه

.دانديموضوع آن حكم نم

 شدهيد با مبلغ كالهبرداريخر○

اي كالهبـرداري مبلغــيشخـص: 633س دريـ نمــوده وديـن مبلــغ را عــهيك بانــك

و با آن خانه خر و سپس از بانك گرفته :ديي كرده است؛ بفرمايداريگذاشته

ع:الف همي هرگاه با بيآ، كنديداريخرن پول خانهين بايوآ؟ استيع فضوليا ا

مياجازه صاحب ثمن معامله برا  شود؟ي او نافذ

 با�ه جلت ��ائه:�
ع هميچنانچه با چنيكه بع باشدن پولين صين تـشخيد است بتوان

. استيع فضوليب،داد
ــ:ب ــا ثمــن كل ــراي اگــر ب و ب خري در ذمــه ــه را ــ خــودش خان و قــصديداري  كنــد

ااو پرداخــت ثمــ بيــآ،ن مبلــغ باشــديــن از بيــ اســتيع فــضوليــا اويع بــرايــا  خــود

م  شود؟يواقع

 با�ه جلت ��ائه:�
ميع برايب .شودي خود او واقع

كل:ج خري اگر با ثمن و به قـصد صـاحب ثمـن رايداريـ در ذمه و بعـد ثمـن  كنـد

آ بيپرداخت كند ميع فضوليا و با اجازه او نافذ  گردد؟ي است

ت ��ائه با�هجل:�
خرياگر با كل و به قصد صاحب ثمن عيـب،ده اسـتيـ در ذمه خودش

و احتينيفضول .اج به اجازه هم ندارديست
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ل سهاميم بدون تعدي بر تقسيتراض○

شر: 634س و تراضـيل سـهام، بـر تقـسيك بدون تعـديهرگاه دو  كننـديم توافـق

صحيا تقسيآ:دييبفرما و الزم استيم صي؟م باطل استيا تقسي؟ح زي جـايح ولـيحا

ا جن مـسأ يـ است نه الزم؟ در ضـمن و سـؤالو 301لهأ، مـس3له در جـامع الـشتات،

. مطرح شده است291 صفحه;يزديديساولويت حفظ جواب

 با�ه جلت ��ائه:�
شريتقس ك به نحو صلح كل منهما ماله به نـصف الـثمن مـثالًيم دو

د. وكذلك ح اسـتيصـحدين مصالحه با طرف بنمايچنيگرياگر آن
.و الزم

 تجاوز دفعيدفاع در مقابل متجاوز برا○

 مقاومت در مقابل جانى يا سارق براى جلوگيرى از تجـاوز، هتـكةدربار: 635س

: بفرماييد؛يا سرقت ناموس

 جا كه احتمال آبروريزى مجنى عليه در كار باشد، تكليف چيست؟آن:الف

 با�ه جلت ��ائه:�
داض نا اگر جانى قصد تعرّ  واجب است دفع او با رعايت دفع،ردموسى

و كتك زدن مثلاز ادنى چه با رعايت موازين شـرعيه چنان تا اعلى،
.است جانى كشته شود دم او هدر

 بايد رعايت،در صورتى كه احتمال آبروريزى مجنى عليه در كار باشد
و اهم را جا نمود .ز نباشديدر بعضى موارد شايد دفاع

و جا كه احتمال قتـآن:ب  جـرح شـديد يـا متوسـط مجنـى عليـه باشـد،ل يـا ضـرب

 تكليف چيست؟

 با�ه جلت ��ائه:�
 بـه.ز استيجا كه اگر ظن به هالكت داشته باشد تسليم شدن كما اين

 كسي كـه بـر بارةدرهچنانچه از روايات وارد. نفس بر حفظ آبرو دليل
.آيد زنا مجبور شده است، برمي
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ض باشد، تكليف چيست؟لى يا كم مورد تعرّجا كه مال زياد، معموآن:ج

 با�ه جلت ��ائه:�
 اگر اطمينان به سالمت در صورت،اگر جانى قصد سرقت اموال را دارد

.ز استيجادفاع،دفاع دارد
 جا كه مقاومت منجر به قتل جانى يا سارق شود، تكليف چيست؟آن:د

 با�ه جلت ��ائه:�
 در صـورت جـواز دفـاع، دم او در صورت كشته شدن جانى يا سارق

.هدر است
و:هــ دم در مــوارد عــدم جــواز برخــورد بــا جــانى يــا ســارق، تكليــف قاتــل مــدافع

 متجاوز چيست؟

 با�ه جلت ��ائه:�
ب،در صورت خوف تلف .ز نيستيجا ردن اموال دفاع از

 بـه تلـف ولو ظنّ،اگر جانى قصد جان او را بنمايد واجب است دفاعو
.شدداشته با

و○  پيوند به ديگران فروش يا اهداى اعضاى بدن براى جراحى
و:الف: 636س پيونـد بـه ديگـران آيا فروش يا اهداى اعضاى بدن براى جراحـى

)مثل فروش كليه(است؟ جايز

 با�ه جلت ��ائه:�
وياهدا در اعضاى بدن براى پيوند به ديگران واگـذارى بـه ديگـران

و،مقابل پول  و.ز استي جا فروش به غير خريد فـروش خصوص خريد
.ز نيستيجا

 به ديگران بعد از مـرگ خـود شـخص جـايزي آيا اين كار براى پيوند اين اعضا:ب
و(است؟ )چشم مانند فروش قلب

 با�ه جلت ��ائه:�
 مـشروط بـه،ز اسـتي مرده براى پيوند به ديگـران جـايقطع اعضا

و .اجازه ولىيا وصيت خود او
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كه:ج مى آيا شخصى  نمايد؟ اقدام»ب«يا»الف«تواند به نحو قرار است اعدام شود

 با�ه جلت ��ائه:�
و .غير او نيست در حكم باال فرقى بين كسى كه بايد اعدام شود

و توجه به اينبا:د مى كه فروش  يا حد شود آيا بين پيوند، موجب تأخير اجراى حكم

 قصاص تفاوتى وجود دارد؟

 ائهبا�ه جلت��:�
.تر مانعى ندارد براى مصلحت مهماين مقدار تأخير خصوصاً

 تبادل زندانيان دو كشور با هم○
چه بنا به مصالحى دولـت جمهـورى اسـالمى ايـران ناچـار بـه انعقـاد چنان: 637س

بـه ايـن(با يك كشور غير اسالمى مبنى بر مبادله محكومين به زندان باشد قراردادى

 شود محكومين به زنـدان تـابع آن كـشور را بـراى جمهورى اسالمى متعهد معنى كه 

آن تحمل و حبس تحويل كشور متبـوع دهـد تـا ادامـه حـبس در  جـا صـورت گيـرد

:بفرماييد) كشور ايران را جهت ادامه حبس در ايران تحويل بگيرد زندانيان تابع

غير هاى با توجه به صدور احكام حبس توسط دادگاه؛ در مورد مجرمين ايرانى:الف

ى ايـرانيسالمى آيا از نظر شرعى احكام صـادره از سـوى آنهـا بـراى محـاكم قـضاا

 دارد يا خير؟يقابليت اجرا

: بفرماييدي در صورت عدم قابليت اجرا:ب

وةمهاى ما مكلف به محاك آيا اصوال دادگاه  اسـاس قـوانين صـدور حكـم بـر مجدد

 باشند يا خير؟ جمهورى اسالمى ايران مى

 ائهبا�ه جلت��:�
مىة بيان شود جنب چه مفصالً مسأله چنان و مستلزمكن سياسى پيدا د
كنم حكومت اسـالمى موظـف بـه عرض مى ولى اجماالً ... آن است كه

. آن قراردادهـاي در صورت امـضا،است المللى عمل به معاهدات بين 
آن به معاهده با9پيغمبر اكرم  كـه آنهـا مشركين وفـادار مانـد تـا
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شد، بعد از آن آيه برائت از مشركين نقض عهد نمودند  متأسفانه.نازل
برهل نمود بعضى به اين آيه استدال بنابراين بايد محبوسين را بر ... اند

چـه در معاهـدهناما حبس ايرانيان چنـاو حسب قرارداد تحويل داد 
كـنم چنـينمىخيالكه(چنين است كه بايد حبس در ايران بشوند 

 قابـل اجـرا در حكـوت،اال آن حكـمو،ودش بايد حكم اجرا) نيست
چه كارى كه سبب حبس آنها در كشور ديگـر چنانو.اسالمى نيست

آن.شود شده است جرم محسوب مى  يرا مانند معامله با سـاه معامله با
باشد با مطالبه مـن لـه الناسمجرمين است، در صورتى كه از حقوق

حقو الحق محاكمه خواهند شد   باشد حـاكم شـرعىاهللا اگر از قبيل
و .عمل كند به وظيفه خود بايد او را محاكمه كند

 قاعده قرعهيموارد اجرا○

: بفرماييد؛قرعه در شبهات موضوعيهةبا توجه به جريان قاعد: 638س

 حقـوقى اختـصاص دارد يـا شـبهات موضـوعيه در امـور آيا اين قاعده به امـور:الف

 در موردى كه علم اجمالى به وجود قاتـل به عنوان مثال(گيرد؟ى را نيز دربرمىيجزا

 توان با تمسك به قرعه حسب مورد، حكم قصاص يـا بين دو يا چند نفر باشد، آيا مى

؟)ديه را اجرا نمود

قـصاص، ى، آيا در تمام ابـواب حـدود،ي در فرض جريان اين قاعده در امور جزا:ب

و  دارد؟يات اختصاصيتعزيرات جارى است يا به باب خاصى از جزا ديات

 با�ه جلت ��ائه:�
مى2در را قاعده قرعه يكـى مـورد تـزاحم.توان اعمال نمـود مورد

و   احتيـاط حقوق كه وظيفه خاصى در آن مورد تعيـين نـشده باشـد
حات نتين بعد فرض عدم مرج دومى مورد تعارض بي.هم ممكن نباشد

.منصوصه
چه هر دو منكـرانچن، اجمالى به وجود قاتل بين دو نفر اما مورد علم
و  نباشـد نه هم بر قاتل بودن هيچ كدام نباشد، لوث هم بي قتل باشند

منو كه مورد قسامه شود، قصاص ساقط است  هبالمناصـف ديه به نظر
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نه قـائم شـده اگر بر قاتل بودن هر كدام بيو شود بين آنها تقسيم مى
الت يـا نه ارجح باشد از حيـث عـد در صورتى كه يكى از دو بي.باشد

اگر مساوى باشند قاعده قرعـه محكـم.استم آن مقد،زيادى شهود 
و  مى است اگر بر قاتل بودن يكـى از آنهـاو.شود با قرعه قاتل تعيين

و بي مى ديگرى اقرار به قتل بنمايد، ولى نه قائم شود تواند مشهود دم
و  و مقرّ عليه را بكشد ممى نصف ديه را به ورثه او بدهد را قـرّ توانـد

ر اسـت در اگر هر كدام اقرار كند كه او قاتل است، ولى مخيـو بكشد
.بخواهد تصديق هر كدام كه

ازا○ و ستفاده  هاى بهادار تقلبى كارتسكه

ــكه: 639س ــتفاده از س ــا اس ــن آي ــى در تلف ــاى تقلب و ه ــومى ــاى عم از ه ــتفاده اس

ه شـده، هـاى مخـابراتى همگـانى تهيـ بهادار تقلبى كه مخصوص دسـتگاه هاى كارت

در آور است، آيا به طور كلى در حق بيت يا نه؟ اگر ضمان آور است ضمان المـال يـا

 مخابرات؟ حق شركت

 با�ه جلت ��ائه:�
.آور است در حق شركت مخابرات، چون خود او مالك است ضمان

 استفاده از چك مخدوش○

چكة استفادةنحو: 640س هاى مسافرتى ايـن اسـت كـه شـخص خريـدار، قانونى

وراچك  گيـرد، اسكناس رايـج تحويـل مـي در بانك شهر دلخواه خود امضا نموده

و حال اگر   اين چك به نحـوى رايـج شـود كـه مـردم بـا آن معاملـه اسـكناس كننـد

و آن مغفول صاحب امضاى در كسى او را نشناسد، چنان عنه واقع شود چه مخـدوش

آنآ عه يد، ضمان و آياةد به  را ضامن دانست؟توان بانكمى چه كسى است،

 با�ه جلت ��ائه:�
. بانك استةضمان به عهد
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○سالمندانيگريكسب درآمد از راه تكد 

 ولـى از طريـق اسـتخدام افـرادى چـون،كسانى كه استحقاق مالى ندارنـد: 641س

و و پيرزنان بى پيرمردان و افراد و سرپرست ى آنان وجوهى حاصل از راه تكد معلول

و مخارج مستخدمينو نموده دارند، آيا از بابت بقيه را براى خود برمي خود را تأمين

مياى بهره  يا نه؟هستندد ضامننبر كه خود

 با�ه جلت ��ائه:�
مى چنان  محلى كه ملك آنهاسـت مثالً كنند، چه كارى براى آن افراد

آنو دهند در اختيار آن افراد قرار مي گونـه مـستخدمين راضـى بـه
و .واهللا العالم. ضامن نيستند، شت بقيه باشندبردا تأمين مخارج

غ○  توسط دارندگان پروانهيرقانونيفروش پروانه به صورت

وةاگر فروش پروان: 642س دارنـدگان پروانـه، استفاده از منابع طبيعى ممنوع باشد

 يـا از بابـت وجـوهى كـهآ خـود كننـد،ة اقدام به فـروش پروانـ،توجه به قانون بدون
مجـاز چـه غيـرةخريـدار از نظـر اسـتفادو؟ضامن هستند يـا نـه اند گرفتهيدار از خر

 حكمى دارد؟

 با�ه جلت ��ائه:�
چه خريدار بداند فروش پروانه ممنوع است، مع ذلك اقـدام بـه چنان

و كند، خريد مى  اگـرو فروشنده ضـامن نيـست معامله اشكال ندارد
ى، حكومـت اسـالم چون با ممنوع كردن،نيستنداند معامله صحيح 

افتـد، پـولى كـه غير اسـالمى، آن پروانـه از ماليـت مـي بلكه حتى 
مي قهراً،شود فروشنده گرفته مالك نمي  و ضامن آن هم باشد خريدار

.مجاز به استفاده از آن نيست

و وقف مدارهاي ماهواره○ ايحكم مالكيت، اجاره

ا اى در سـازمانى معـين بـه كـشوره كـه مـدارهاى مـاهواره با توجه بـه ايـن: 643س

 هــاى توانــد مـاهواره يابــد كـه بعــد از ايـن اختـصاص، آن كــشور مـى مـى اختـصاص
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ــ اعــم از خــود خــود ــا ســ ـ ــ را در آن مــدارهاى محلــى اســتيجارىاخته، خريــده ي  ـ

:دهد، بفرماييد قرار

حق:الف  انتفاع؟ آيا حق استفاده يك كشور از اين مدارها به نحو مالكيت است يا

 با�ه جلت ��ائه:�
املكيت و لذا قائليم به مالكيت حكومت امرى است .عتبارى

هواى باالى مملكت مافوق حريم ملك اشخاص حقيقىو به بناى عقال
.است يا حقوقى ملك حكومت

ازو لذا بدون اجازه حكومت افراد مملكت ديگر حق ندارنـد هواپيمـا
.مملكت ببرند باالى اين

ب .ه نحو مالكيت استبنابراين استفاده يك كشور از اين مدارها
 آيا اجاره يا وقف آنها توسط اين كشورها ممكن است؟:ب

 با�ه جلت ��ائه:�
و آ اجاره .ا توسط اين كشورها ممكن استنهوقف





P�Q 0Rاز ز #TU � VWX� 

 
 رو,� ! ا' ا .#ت " %&()*+ $)
 �5 6 ا 017 + 34(

،)مد ظله العـالي( صادق روحاني مرجع عاليقدر حضرت آيت اهللا العظمي سيد محمد

و ريـشه و اجتمـاعي از خانداني كهـن ـ كـه در شـهر قـم از سـابقه ديـرين علمـي دار

ـ برخاسته  ازو برخوردار است و نظرياتشان، بيش و تأليفاتشان، مواضع خدمات ايشان

و مورد توجه همگان است .نيم قرن است كه در دنياي اسالم مطرح

و اجتهاد،)ش 1305(ق 1345م الحرام له، در پنجم محر معظم  شـهر:در پايگاه جهاد

و فضيلت زاده شد و در بيت علم پدر بزرگوارشان آيـت اهللا حـاج ميـرزا. مقدس قم

آيـت اهللا حـاج سـيد صـادق پـدري ايـشانو نياي)ق1381-1307(محمود روحاني 

-1271( قمي آيت اهللا حاج آقا احمد طباطباييو نياي مادري)ق 1338-1255(قمي 

.بوده است)ق1334

ـ در حـالي كـه و در نوجواني  ايشان، در كودكي به تحصيل علوم ديني روي آورده

ـ سـطوح عاليـه را در مـدت و استعدادشان زبانزد حوزه علميه نجـف شـده بـود نبوغ

و به دروس خارج  شـيخ: حوزه هماننـد آيـات عظـام اساطين اندكي پشت سر نهادند

اصفهاني، سيد ابوالحسن اصفهاني، شيخ محمد كـاظم شـيرازي، محمد حسين غروي 

ــه  ــيش از هم و ب ــا آل ياســين ــيخ محمدرض ــاظمي خراســاني، ش ــدعلي ك  شــيخ محم
و سـاليان فـراوان)ره(سيد الطائفه آيت اهللا العظمي خـوئي ) سـال15(حاضـر شـدند

و اجتهادشان مـورد تأييـد آيـت اهللا از بحث و درس هاي آنان بهره بردند  العظمـي ها

.قرار گرفت)ره(خوئي
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اهللا(اهللا العظمي خوئي گفتني است حضرت آيت از) رحمه در طول سـي سـال بـيش
و دقيق استاد از ايـن نامه به معظم 105 له نوشته اند كه اين مهم به دليل شناخت عميق

و تـاريخي شاگرد پراستعداد  و ريشه در سوابق علمي بـدون. ايـشان داردو نابغه بوده
شك اين تعابيري كه مرحوم آيت اهللا العظمي خوئي براي آيت اهللا العظمي روحـاني 

(بكار برده اند  من با بودن شـما هـيچ(،)شما عين من هستيد(،)شما خودِ من هستيد:
من خوشحالم كه اگر روزي نباشم شما جايگزين من خواهيد(،)غمي از موت ندارم 

١.، در هيچ جا سابقه ندارد)زّ شما عزّ من استع(،)شما نور چشم احقر هستيد(،)بود

و در آنجـا 1369 آيت اهللا العظمـي روحـاني در سـال  ق، بـه زادگاهـشان بازگـشتند
، بـه تـدريس)ره(عالوه بر حضور در دروس حضرت آيـت اهللا العظمـي بروجـردي

و اصول پرداختند در زمرة علماي برجـسته حـوزه علميـه قـمو خيلي زود خارج فقه
و در همان زمان تأليف دوره كامل فقه را آغاز نمودند كه تحت عنوان درآم فقه«دند

ــصادق تو» ال ــورد و م ــيد ــاپ رس ــه چ ــدريج ب ــه ت ــي ب ــت اهللا العظم ــضرت آي ــه ح ج
و بحث از آن پس بود كه كتاب٢.قرار گرفت)ره(بروجردي حـوزة قـم هايشان در ها
و پـس از وفـات آيـت اهللا العظمـي برو سـزا بـه شـهرتي  / 1380شـوال(جـردي يافـت
قمبه عنوان يكي از علماي بزرگ)ش 1340فروردين و مواضـع شدندمطرح حوزه

و اعالميهو بيانيه و روشنگر مردم مسلمان ايران بودها . هايشان راهگشا
له، در پنجاه سال گذشته ضمن مكاتبه با رؤساي كشورها نسبت به مسائل جهان معظم

ـ همچون  و وضـع فلسطين، لزوم: اسالم  اتحاد مسلمين در برابر اسرائيل، مسائل عراق
ــ حـساسيت نـشان)ص(قوانين ضد اسالمي در آن، ساخت فيلم زنـدگي رسـول اهللا

و نامه  انور سادات رئـيس جمهـور مـصر، حـافظ اسـد رئـيس جمهـور: هايي به دادند
ا همچنين مواضع انقالبي معظم. سوريه، ملك فيصل پادشاه عربستان نگاشتند  ز سال له

 مجلّدي بزرگ خواهد شـد شود ش، كه اگر بطور كامل گردآوري 1357 تا 1342

ص.1  227-13كتاب نامه هاي تاريخي،
دوبار از كتاب فقه الصادق در منبر تـدريس خـود مطـالبي نقـل)ره(حضرت آيت اهللا العظمي بروجردي.2

و حضرت آيت اهللا العظ  مـن: اي مرقـوم فرمودنـد كـه در وصف اين كتاب طي نامـه)ره(مي خوئي فرمودند
و گفتم  ببينيد من چه خدمت بزرگي به عـالم: كتاب فقه الصادق را شخصاً براي آيت اهللا كاشف الغطاء بردم

و چنين عالم محققي را تربيت كرده و فقاهت نمودم .اماسالم
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و زندانو رنج و تبعيدهاي ايشان از اذهان مردم مـسلمان ايـران هرگـز فرامـوش ها ها
.نخواهد شد

و اعتراض آميزشان به اليحـه 1345له، در سال معظم ش به دنبال سخنراني افشاگرانه
و اعم و به شهرهاي كاپيتوالسيون و ملي دولت، دستگير و: ال ضد ديني و يـزد زابـل

. تبعيد شدند) تهران(سپس روستاي ميگون 
 مجـدداً وارد عرصـه مبـارزه شـان توفنده هاي با اعالميه 1356پس از آزادي، در سال

و اطالعيه و تنـدي بيـشتر شديد اللحنشانهاي صريح با رژيم شدند  باعث سـختگيري
ش و باعث شد از رژيم با ايشان  ايـشان را در حـصر 1357 ارديبهشت تا شهريور26د

د بههخانگي قرار را ايـشان خانهند، كه مردم قهرمان قم در اين زمان و حـصر  رفتنـد
و نماز عيد فطر را با شكوه هرچه تمام تر به امامت ايشان به جاي آوردند، به شكستند

م دنبال اين رويدادها  و بازداشـت ايـشان رژيم پهلوي معظم له را جدداً دستگير كرده
و تا دي ماه ادامه داشت  و با پيروزي انقالب اسالمي، بـا اسـتقبال باشـكوه وارد شـهر

.محل اقامتشان شدند
و راهنمـائي هـاي آيت اهللا العظمي روحاني، پس از پيروزي انقـالب هـم، ارشـادات

و ساير ار  گـان هـاي حكـومتي خود را به رؤساي جمهور وقت، مراكز قانون گذاري
 ...دنبال نموده اند

و زندان، ايشان به و قابل ذكر است كه در همه سال هاي مبارزه  فعاليـت هـاي علمـي
و اصولي ادامه داده ماند از جمله اين اند كه هماره جاودانه خواهد تأليف كتب فقهي

:توان به موارد زير اشاره نمودتأليفات مي

) جلد41(فقه الصادق-1
) جلد6( االصولةبدز-2
) جلد6( منهاج الفقاهه-3
) جلد3( منهاج الصالحين-4
بر-5  جلد3در» منهاج الصالحين« تعليق
بر-6  جلد2در» الوثقىةعرو« تعليق
بر-7 )عربي(» وسيلة النجاة« تعليق

)عربى( رساله در لباس مشكوك-8
)عربى( رساله در قاعده الضرر-9

و االختيارال-10 )عربى(جبر
)عربى( رساله در قرعه-11
و( المــــسائل المنتخبــــه-12 العبــــادات

) المعامالت
در-13 ــالى« رســاله » فــروع العلــم االجم

)عربى(
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و التقليد-14 )عربى( فقه االجتهاد
)عربى( القواعد الثالثه-15
) عربى( اللقاء الخاص-16
»ةشـــرح مناســـك الحـــج والعمـــر«-17

)عربى(
) عربى(»ية المسائل االعتقادبةاجو«-18
بــين الفــضائل)س(هــرا الزةالــسيد«-19

»والظالمات
و(» توضيح المـسائل« رساله-20 فارسـى

)اردو
و اختيار-21 )فارسى( جبر
و(» نظام حكومت در اسالم«-22 فارسى

و اردو )تركى
حج-23 )فارسى( مناسك
)فارسى( منتخب احكام-24
ــتفتائ«-25 ــوهاتاس ــضائيه ق ــسهق و مؤس

)فارسى(» الملل بين وكالى حقوقى
مجموعه پرسـش( استفتائات قضايي-26

و جزايي )و پاسخ هاي حقوقي
)فارسى( احكام فقهى مسائل روز-28
ــتفتائات-29 ــخ( اس و پاس ــش ــاى پرس ه

(مسائل شرعى  كـه تـاكنون در ): فارسى)
. جلد به چاپ رسيده است7

): عربـى(»و استفتائات سلسله فتاوى«-30
و هر جلد شامل18كه در   جلد تهيه شده
و جــواب اســت1000 2تــاكنون. ســؤال

آن بـه)ة الطهـار-التقليد والعقائـد(جلد
.چاپ رسيده است

و مصائب حضرت زهرا-31 )س( فضائل
و انگليسي( ) فارسي

ةفى الفكر والعقيـد( المسائلبة اجو- 32
 جلد2در) والتاريخ واالخالق

 فقه مسائل المستحدثه-33
ة قربان الشهاد-34
ــسين- 35 ــام ح ــام ام و قي ــورا از)ع( عاش

و( نگاه آيت اهللا العظمى روحانى فارسـي
) انگليسي

 راه سعادت-36
 از والدت تا ظهور)عج( امام زمان- 37
و اميـــــر)ص(خـــــاتم پيـــــامبران-38

در كالم)ع(و مقام معصومين)ع(مؤمنان
ــت اهللا ــد ظلــه( العظمــي روحــاني آي م

)العالي
و نهي از منكر-39  امر به معروف

*** 
و و ساير موارد مربوط به ايـشان تأليفاتبراي مشاهده زندگي نامه تفصيلي و بيانيه ها

به آدرس) مد ظله العالي(مي توانيد به سايت دفتر حضرت آيت اهللا العظمي روحاني
www.rohani.ir مراجعه نماييد .


