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 يواژه نامه و اصطالحات فقه
 
    

 .هيچ گونه تقييد و تخصيصي را نمي پذيرد: آبي از تقييد و تخصيص است
 ).اباحه آب يعني غصبي نبودن آن(مباح بودن، جايز بودن : اباحه

 . كه يقين كند تكليف را انجام داده است و از وي رفع تكليف شدهيعني انسان عمل را طوري انجام دهد: ابراء ذمه
 .مزدي كه در عرف مردم براي امثال كار معيني پرداخت مي شود: اجرت المثل

 .مزد معين شده كه به جهت انجام دادن كاري پرداخت گردد: اجرت
 .ريافت مي كندكسي كه طبق قرارداد در مقابل كاري كه انجام مي دهد، مزد و اجرت د: اجير

 .آنچه رعايت آن سبب مي شود انسان، اطمينان پيدا كند كه به آنچه بايد، عمل كرده است: احتياط
 .احتياطي كه غير فتواي فقيه است و عمل به آن مطلوب است ولي الزم نيست: احتياط مستحب
ته است و همراه آن فقيه فتوا نداده است، احتياطي كه مجتهد، وجوب رعايت آن را از طريق آيات و روايات ياف: احتياط واجب

درچنين مسائلي مقلّد مي تواند به همان احتياط عمل نمايد و يا به فتواي مجتهد ديگري كه از بقيه مجتهدين اعلم باشد، 
 .عمل نمايد
 .معلوم شدن اينكه امري به صورت پي در پي انجام گرفته است: احراز توالي

 . استآنچه مطابق با احتياط: اَحوط
 .احتياط مستحب: احوط استحبابي

 .امتحان كردن، آگاهي يافتن از چيزي، با خبر شدن: اختبار
 .بهتر، سزاوارتر: ارجح
 ).اَرش در جايي است كه ديه تعيين نشده باشد(جبران خسارت : اَرشْ

ر يابد، مثل اينكه چوب بسوزد دگرگوني، اگر شيئي از صورتي به صورت ديگر درآيد، به گونه اي كه حقيقت آن تغيي: استحاله
 .شده است" استحاله"و خاكستر شود، اصطالحاً مي گويند 

 .درخواست عمل مقاربت جنسي مرد از زن، لذت بردن: استمتاع
 .انسان با خود، كاري كند كه مني از او خارج شود: استمنا
 .ضرر زدن: اضرار
 .وباره آوردندوباره گفتن، بازگردانيدن چيزي را به جاي خود، د: اعاده
عالم تر، داناتر، داناتر در مسائل فقهي و استنباط احكام شرعيه از ادلّه و آن هم منوط به كثرت تحصيل و تدريس خارج : اعلم

 .فقه و اصول در حوزه هاي علميه و كر و فر در مسائل فقهي است
 .يكي شدن مجاري بول و حيض يا غائط يا هر سه اين مجاري; باز شدن: ِافضا
 .باز كردن روزه، موقع شكستن روزه: افطار

 .يعني انسان عمداً روزه اش را باطل كند: افطار عمدي
 .فتواي صريح است كه بايد طبق آن عمل شود; نظر قوي بر اين است: اقوي اين است

 .وارد كردن آب يا چيزهاي روان ديگر از راه مقعد به بدن، تنقيه كردن: اماله كردن
 .كه به تصدي مجتهد عادل و يا نماينده او صورت مي گيرد... هايي از جمله رسيدگي به اموال يتيمان وكار: امور ِحسبيه

 .بيرون آمدن مني: انزال
 .ماده اي مخصوص را از طريق بيني باال كشيدن، كه باعث باز شدن مجراي بيني و عطسه مي شود: اَنفيه كشيدن

 .فرزندان دختر: اوالد اُناث
 .رزندان پسرف: اوالد ذكور

 .بهتر، سزاوارتر: اولي



 .گويند" ايام استظهار"ايامي را كه زن شك دارد از ايام حيض اوست يا استحاضه، : ايام استظهار
 .اذيت كردن، رنج دادن: ايذا

 اين تيمم، در جايي كه آب نباشد يا مكلّف معذور از استفاده از آب باشد، به جاي غسل، وظيفه او تيمم است و: بدل از غسل
 .گويند" بدل از غسل"جايگزين غسل است كه به آن، 

در جايي كه آب نباشد يا مكلّف معذور از استفاده از آب باشد، به جاي وضو، وظيفه او تيمم است و اين تيمم، : بدل از وضو
 .گويند" بدل از وضو"جايگزين وضو است كه به آن، 

 .شهرهاي فوق العاده بزرگ: بالد كبيره
 .رسيدن به سن تكليف; ظاهر شدن يكي از عاليم سه گانه در انسان كه موجب بالغ شدن است: بلوغ

 ).مگر آنكه در ضمن فتوا قرينه اي بر خالف وجود داشته باشد(فتوا اين است : بنا بر اقرب
 .فتواي صريح مجتهد است كه بايد طبق آن عمل شود; يعني نظر قوي، اين است: بنا بر اقوي

او مي شود و به شوهر آن زن كه شير، مال " مادر رضاعي"اگر زني بچه اي را با شرايطي شير دهد، آن زن :  و مادر رضاعيپدر
 .گويند" پدر رضاعي"اوست 
 .كاري كه در مقابل آن، توقّع اجرت نباشد: تبرع
 .تخليه كردن، بول و غائط كردن: تخلّي

 . عيب، خدعه كردنفريب دادن ديگري، كتمان و مخفي كردن: تدليس
 .همراه داشتن گناه و فساد: ترتّب مفسده
 ...آنچه شخص حائض نبايد در ايام حيض انجام دهد، مانند مس خطّ قرآن و داخل شدن در مسجد و: تروك حائض

 .تبعيت از فتاواي مجتهد و عمل نمودن به دستورات فقهي وي: تقليد
جود دارد، انسان عقيده و نظرش را مخفي و كتمان نمايد، و يا عملي را طبق يعني در جايي كه احتمال خطر يا ضرر و: تقيه

 .عقيده ديگران انجام دهد
 .باروري مصنوعي در رِحم زن: تلقيح

 .يعني نصف كردن مهر: تنصيف مهر
 .موثّق، مورد وثوق و اطمينان: ثقّه

 .يك هشتم: ثُمنية
 .اموال غير منقول: ثَواِبت

 .در شرايط عدم دسترس به حكم خدا قرار دارد و يا به جهل خود وقوف نداردجاهلي كه : جاهل قاصر
 .جاهلي كه امكان آموختن مسائل را داشته است، ولي عمداً در فراگيري آن كوتاهي كرده است: جاهل مقصّر

 .چيزي كه با آن زخم يا جاي شكسته را مي بندند يا دارويي كه روي زخم و مانند آن مي گذارند: جبيره
 .مقاربت، آميزش جنسي: جماع
 .كسي كه محتلم شده يا با ديگري مقاربت كرده است: جنُب
 .زني كه در عادت ماهيانه است: حائض

 .هر آنچه كه باعث باطل شدن وضو شود: حدث اصغر
 .هر كاري كه سبب غسل مي شود: حدث اكبر

 . باطل شدن وضو يا غسل مي شودكه باعث... بول و غائط و باد معده و احتالم و جماع و: حدث
 .زحمت، مشقّت: حرج

 .سرپرستي و نگهداري: حضانت
 .گويند" حقنه و اماله"وارد كردن آب و مايعات ديگر از راه مقعد به داخل بدن را : حقنه
 .پيشاني، كف دستها، سِر زانوها و سِر دو انگشت بزرگ پاها: ماليدن كافور بر اعضاي مرده از جمله: حنوط

 .قاعدگي، عادت ماهيانه زنان كه نشانه هاي مخصوصي دارد: يضح
 ).مگر آنكه در ضمن فتوا قرينه اي بر خالف وجود داشته باشد(فتوا اين است ; بي مورد نيست: خالي از وجه و قوت نيست



 .مردي كه بيضه ندارد يا بيضه او را كشيده اند و از عمل جنسي ناتوان است: خَصّي
 .كه بايد به مرجع تقليد پرداخت شود... بيست درصد درآمد ساليانه ويك پنجم، : خمس

 .خواهري كه با ديگري از يك پدر و مادر باشند: خواهر اَبويني
 .خونريزي اي كه به سبب دملها يا زخمهاي چركين بهوجود مي آيد:خون قروح و جروح

 .اشد و به صورت دايمي باشدزني كه او را عقد نمايند و مدت زناشويي در آن معين نب: دايمه
 .پشت، مقعد: دبر

 .جريان شير در سينه زن كه به سبب بچه دار شدن نباشد: در لَبن بدون والدت
 .گويند" ذي اليد"به شخص مالك در اين صورت، . آنچه در دست كسي است و ظاهراً مال وي محسوب مي شود: ذي اليد
 .ده شده باشدجاندار، جنيني كه روح در آن دمي: ذي روح

 .فرزنِد زن از شوهر قبلي: ربيبه
 .پايه، اساسي ترين جزء: ركن
رشد، پاكي، مقدار معيني از اموال مخصوصي مثل گندم و جو و گاو كه كشاورز و يا دامدار به شرط رسيدن به حد : زكات

 .نصاب بايد در موارد مشخّص مصرف كند
است از آنچه كه خوراك ... ار آن، حدود سه كيلوگرم گندم، جو، ذرت ويكي از واجبهاي مالي است كه مقد: زكات فطره

 .روزمره باشد، يا بهاي آن، كه بايد در روز عيد فطر به فقرا بدهند، يا به مصارف ديگر زكات برسانند
 .پوشاننده: ساتر

 .سنّي كه معموالً زنها در آن سن، حيض مي شوند: سن من تَحيض
 .ه براي تعيين وقت ظهر در زمين نصب مي كنندچوب يا وسيله اي ك: شاخص

شرطي كه حكمت وجود آن براي شخص ممكن است معلوم نباشد و منحصراً به جهت امر و دستوري كه از طرف : شرط تعبدي
 .شارع وارد شده است، عمل شود

 .پول يا چيزي كه داماد به پدر و مادر عروس مي دهد; بهاي شيردادن: شيربها
 .يعني زن پس از ايام عادت پاك شود و با او نزديكي نشده باشد: عهطُهر غير مواق
 .قاعدگي، حيض، ِپريود: عادت زنانه
 .درآمد زمين و مغازه: عايدي ملك

 .دو شاهد عادل: عدلين
 .برگشتن از فتواي مجتهدي و تقليد از مجتهدي ديگر: عدول از مجتهد

 .طالق گرفتن، حق ازدواج ندارد و بايد صبر كند تا آن مدت سپري شودمدت زماني كه زن بعد از مرگ شوهر يا پس از : عده
 .آبرو: ِعرض
 .مجرد، غير متأهل، ازدواج نكرده: : عزَب

 .زحمت و مشقّت زياد: عسر و حرج
 .گوسفندي كه پس از تولّد فرزند، پدر و مادر آن را ذبح كنند و جهت مصرف به ديگران بدهند: عقيقه

 .آنچه مطابق احتياط است; نا بر احتياطب: علي األحوط
 .ناتوان بودن از عمل مقاربت جنسي; عنّين بودن: ِعنَن
 .مردي كه نمي تواند با همسر خود مجامعت نمايد و ناتواني جنسي دارد: ِعنّين

 .برگشتن دوباره به حالت قبل كه بدون اختيار باشد: عود قهري
براي انجام دادن كار پسنديده يا ترك ناپسند كه با خواندن صيغه مخصوص انجام تعهد انسان در برابر خداوند ; پيمان: عهد

 .مي شود
 .كه بر ضمانت شخص است و شخص، ضامن آن است) مقدار يا مبلغي(عيني : عين مضمون

 .آبي كه معموالً هنگام شستن چيزي، خود به خود يا به وسيله فشار دادن مي ريزد: غُساله
 . به واسطه دست زدن به بدن مرده سرد شده قبل از غسل دادن ميت، بر انسان واجب مي شودغسلي كه: غسل مس ميت



 .زني كه عمل مقاربت جنسي انجام نداده باشد: غير مدخوله
 .مابه التفاوت دو ديه; اضافه بر ديه: فاضل ديه

 .نظر مجتهد در مسائل شرعي: فتوا
 .ت بخواندنمازي كه انسان به صورت تنها و غير جماع: فُرادي
 .فريضه ها، واجبات: فرايض

 .تا زماني كه بدهكار توان پرداخت پيدا كند طلبكار بايد صبر نمايد: فنظرة الي الِميسره
بميرند، چون نمي ) مثالً در زلزله(افرادي كه از همديگر ارث مي برند، اگر غرق شوند يا زير آوار : قاعده غرقي و مهدوم عليهم

 ديگري فوت شده و احتمال تقدم فوت هر كدام بر ديگري مي رود، لذا قاعده تقسيم ارث در مورد آنها دانيم كدام يك قبل از
اين است كه فرض تقدم فوت هر وارثي بر فرد يا افراد ديگر مي شود و سهم ارث او از اموال فرد يا افراد ديگر جدا مي گردد و 

 .همچنين بالعكس
ت كه فقها به آن تمسك مي نمايند و موارد آن در جايي است كه اگر عملي رنج و مشقّت قاعده اي فقهي اس: قاعده نفي حرج

 .زياد داشته باشد، به استناد آن قاعده، رفع تكليف مي شود
 ).كنايه از آلت تناسلي انسان است(پيش : قُبل

 .داي كلمات مربوطهمراه با ا... تصميم به ايجاد يك امر اعتباري مانند بيع و شرا و نكاح و: قصد انشا
 .به نيت وطن در جايي اقامت گزيدن: قصد توطّن
 .عملي كه مكلّف، به اميد ثواب انجام مي دهد: قصد رجاء
 .يعني فقط براي انجام دادن فرمان خداوند، كاري را انجام دادن: قصد قربت

 .شكسته: قصر
 .عدم داللت داليل موجود: قصور ادلّه
 .ي كه در وقت معين خود، انجام نشده استبه جا آوردن اعمال: قضا كردن

 .استفراغ: ِقي
 .باشد، در حالي كه حقّانيت اسالمي را قبول دارد) عن جحود(كافري كه كفرش از روي انكار : كافر معاند

 .زن كافري كه اهل كتاب نيست: كافره غير كتابيه
 .ستكسي كه زياد به مسافرت مي رود و يا شغلش مسافرت كردن ا: كثيرالسفر
 .كسي كه زياد شك مي كند: كثيرالشك

 .كاري كه انسان براي جبران گناهش انجام مي دهد و يا براي افطار عمدي روزه از طرف شرع بر مكلّف واجب مي شود: كفّاره
 .مثل و مانند; مطابق شأن: كفو
 .مايع چسبنده: لَزج

 .لزوم مراجعه به حاكم شرع جهت حلّ مشكل: لزوم الرفع الي الحاكم
 .مخارج، هزينه زندگي: مئونه
 .آنچه از اموال ميت باقي مانده است: ماتَرك

 .كمتر از هشت فرسخ شرعي يا چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ برگشت: مادون مسافت شرعي
 .آنچه زيادتر از هزينه و مخارج زندگي است: مازاد بر مئونه
 .ه بايد بپردازد و يا بدان عمل نمايدآنچه در ذمه و عهده شخص و تكليف اوست ك: ما في الذّمه

 .آنچه سجده بر آن صحيح است: مايصّح السجود عليه
 .در برابر واجب و حرام و مستحب و مكروه; هر كاري كه از نظر شرعي نه پسنديده است و نه ناپسند: مباح

 .يعني زني كه دفعه اول خون ديدن اوست: مبتدئه
 .نده تكليفرفع كننده تكليف، بردار: مبرء ذمه

 .آنچه پرداخت خمسش واجب است: متعلَّق خمس
 .زني كه به مدت معيني او را عقد نمايند; صيغه: متعه



 .چيزي كه به واسطه برخورد با عين نجس، نجس شده باشد: متنجس
 .مقاربت، نزديكي: مجامعت

 .مجتهدي كه تمام شرايط مرجع تقليد بودن را دارا باشد: مجتهد جامع الشرائط
در لغت به معناي كوشاست و اصطالحاً به كسي گفته مي شود كه در فهم احكام الهي داراي قدرت علمي مناسب، : مجتهد

 .جهت استنباط احكام اسالم از روي ادلّه شرعي باشد
 .كافي، كفايت كننده: مجزي
 .كسي كه در حال جان دادن است: محتضر
خواهر، مادر، دختر، دختِر دختر، جد، عمه، عمو، : ا آنها حرام ابدي است، مانندكساني كه ازدواج ب; فاميلهاي نزديك: : محرم

 .، مادر زن و مادر او، دختر و خواهر رضاعي، زِن پسر، زِن پدر و نبيره)فرزندان زن از همسر قبلي(خاله، دايي، ربائب 
 ).يگري مراجعه كندمقلّد در اين مسئله مي تواند به مجتهد د(بايد احتياط كرد : محلّ تأمل است

اگر كسي زنش را سه بار طالق دهد و به او رجوع نمايد، ديگر حق رجوع به او را ندارد، مگر آنكه زن به عقد شخص : محلِّل
 .گويند، درآيد و طالق بگيرد و سپس شوهر اول رجوع نمايد" محلّل"ديگري كه به او 

دطعام).  گرم750معادل (تقريباً ده سير : م يعني حدود ده سير گندم يا جو و مانند اينهايك مد ،. 
 .زني كه با او عمل مقاربت جنسي انجام گرفته باشد: مدخوله

 .ليكن بعداً از دين اسالم خارج شده است; كسي كه پدر و مادرش مسلمان بوده اند و خودش هم مسلمان بوده: مرتد فطري
هر حكمي كه اطاعتش موجب ثواب است، ولي ;  واجب نيستچيزي كه مطلوب شرع است، ولي; پسنديده، مطلوب: مستحب

 .مخالفتش ِعقاب ندارد
 .توانا، كسي كه امكانات و شرايط سفر حج را دارد: مستطيع

دست كشيدن بر فرق سر و روي پاها با رطوبت باقي مانده از شستشوي صورت و دستها در ; دست كشيدن بر چيزي: مسح
 .وضو

 .سرايت كننده: مسريه
 .رافع تكليف; رفع كننده تكليف:  تكليفمسقط

 .دست كشيدن و لمس بدن مرده: مس ميت
 .يعني جايي از بدن را به خطّ قرآن رساندن: مس نمودن قرآن
 .به هنگام احوالپرسي به هم دست دادن: مصافحه كردن

 . استزني كه عادت معيني ندارد يا عادتش به هم خورده و عادت تازه اي پيدا نكرده: مضطربه
 .زني كه طالق داده شده است: مطلّقه
 .كسي كه در امور معاش خود در تنگنا و سختي است: معسر
 .تقليد كننده; مكلّفي كه بايد از مجتهد جامع الشرائط تقليد نمايد: مقلّد

 .آنچه انجام دادن آن حرام نيست، اما ترك آن بهتر است; ناپسند، نامطلوب: مكروه
 .ده، اصابت كنندهمالقات كنن: مالقي
 .بچه اي كه به سن تكليف نرسيده باشد، اما خوب و بد را تشخيص دهد: مميز

 .كسي كه عهده دار امر قضاء است: من لَه والية القضاء
 .پي در پي بودن; پشت سر هم بودن: مواالت
 .عبادتي كه وقت كافي براي انجام دادن آن باشد; وسعت دار: موسع
 .م، دهانه فَرجمجراي رِح: مهبل
 .مردار: ميته
 .زني كه عادت خود را فراموش كرده است: ناسيه
زني كه در وظايفي كه نسبت به شوهر دارد از شوهر اطاعت نمي كند و شوهر، حق عدم پرداخت نفقه را بدين سبب : ناشزه

 .پيدا مي كند



ه جا آورد، يا كاري كه ترك آن بهتر است، براي خدا آن است كه انسان بر خود واجب كند كه كار خيري را براي خدا ب: نذر
 .ترك كند

 .نافرماني و عدم عمل هر يك از زن و مرد به وظايفي كه شرعاً نسبت به يكديگر دارند: نشوز
 .نمازي است كه سوره ندارد و براي جبران ركعات مورد شك، به جا آورده مي شود: نماز احتياط
 .كه يك ركعت است، خوانده مي شود" وتْر" كه پس از هشت ركعت نافله شب و قبل از نماز دو ركعت نماز نافله: نماز شَفْع
 .دو ركعت نماز مخصوص است كه مستحب است بين نماز مغرب و عشا خوانده شود: نماز غفيله
 .نماز واجبي كه بايد بر جنازه مسلمان خوانده شود: نماز ميت
 .ن بعد از هر يك از نمازهاي روزانه، مستحب استنماز مستحبي كه خواندن آ: نماز نافله
 .خوانده مي شود و آخرين ركعت از نماز شب است" شَفْع"يك ركعت نماز مستحبي كه بعد از نماز : نماز وتْر

 .نمازي كه در شب اول قبر براي ميت مي خوانند كه دو ركعت است: نماز وحشت
 از بين چند واجب، يكي را انجام دهد، مانند كفّاره روزه كه مخير است بين واجبي است كه انسان مخير است: واجب تخييري

 .اطعام شصت مسكين. 3; گرفتن شصت روز روزه. 2; آزاد كردن برده. 1: سه امر
 .امانت: وديعه
 .سفارش، توصيه هايي كه انسان براي كارهاي پس از مرگش به ديگري مي كند: وصيت
كنندكسي كه به او وصيت مي : وصي. 

 .عمل مقاربتي كه از روي اشتباه انجام گرفته باشد: وطي به شبهه
 .نزديكي كردن: وطْي

 .دميده شدن روح در جنين داخل شكم مادر، كه معموال بعد از چهارماهگي است: ولوج روح
 .بخشش: هبه

 ).غير خويشاوندان(بخشش به غير رِحم : هبه به اجنبي
 ...، مثل فرزند و پدر وبخشش به نزديكان: هبه به رِحم

 .زني كه شرعاً به سن معيني رسيده است كه ديگر عادت ماهيانه نمي شود: يائسه
 
  
  

  رساله توضيح المسائل

  
 بول و غائط كردن(احكام تَخَلّى 

 
  واجب است انسان وق ) 59مسئله (

 ديگر، عورت خود را از كساني كه مكلّف اند، اگرچه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند، و همچنين از ت تخلّي و مواقع
ولي زن و شوهر الزم نيست عورت خود را از يكديگر ; ديوانه مميز و بچه هاي مميز كه خوب و بد را مي فهمند، بپوشاند

 .بپوشانند
 .خود را بپوشاند و اگر مثالً با دست هم آن را بپوشاند، كافي استالزم نيست با چيز مخصوصي عورت  ) 60مسئله (
 .موقع تخلّي بايد طرف جلوي بدن، يعني شكم و سينه، رو به قبله و پشت به قبله نباشد ) 61مسئله (



فايت نمي اگر موقع تخلّي طرف جلوي بدن كسي رو به قبله يا پشت به قبله باشد و عورت را از قبله بگرداند، ك ) 62مسئله (
و اگر جلوي بدن او رو به قبله يا پشت به قبله نباشد، احتياط واجب آن است كه عورت را رو به قبله يا پشت به قبله ; كند

 .ننمايد
در موقع استبراء و تطهيِر مخرِج بول و غائط، رو به قبله و پشت به قبله بودن مانعي ندارد، هر چند احتياط  ) 63مسئله (

 . استمستحب در ترك آن
اگر براي آنكه نامحرم او را نبيند، مجبور شود رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند، بايد رو به قبله يا پشت به  ) 64مسئله (

 .قبله بنشيند، و نيز اگر به علت ديگر ناچار باشد كه رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند، مانعي ندارد
را در وقت تخلّي رو به قبله يا پشت به قبله ننشانند، ولي اگر خود بچه بنشيند، احتياط واجب آن است كه بچه  ) 65مسئله (

 .جلوگيري از او واجب نيست
 :در چهار جا تخلّي حرام است ) 66مسئله (
 ;در كوچه ها و معابر، چون مستلزم ايذا و اضرار به عابرين است. 1
 ;در ملك كسي كه اجازه تخلّي نداده است. 2
 ;راي عده مخصوصي وقف شده است، مثل بعضي از مدرسه هادر جايي كه ب. 3
 .روي قبر مؤمنين، در صورتي كه بي احترامي به آنان باشد. 4
مخرج غائط را مي توان با آب شست و يا به دستوري كه بعداً گفته مي شود با پارچه و سنگ و مانند اينها پاك  ) 67مسئله (

 .كرد، اگرچه شستن با آب، بهتر است
مخرج بول بنا بر احتياط واجب با غير آب پاك نمي شود و اگر بعد از برطرف شدن بول، يك مرتبه بشويند،  ) 68ه مسئل(

ولي ; ولي كساني كه بولشان از غير مجراي طبيعي بيرون مي آيد، احتياط مستحب آن است كه دو مرتبه بشويند; كافي است
 . بار شستن، كافي استدر غير آب قليل، مانند آبهاي لوله كشي، مطلقاً يك

اگر مخرج غائط را با آب بشويند، نبايد چيزي از غائط در آن بماند، ولي باقي ماندن رنگ و بوي آن مانعي ندارد،  ) 69مسئله (
 .و اگر در دفعه اول طوري شسته شود كه ذره اي از غائط در آن نماند، دوباره شستن الزم نيست

 .و مانند اينها غائط را از مخرج برطرف كنند، پاك مي شودهرگاه با سنگ و كلوخ  ) 70مسئله (
الزم نيست با سه سنگ يا سه پارچه مخرج را پاك كنند، بلكه با اطراف يك سنگ يا يك پارچه هم كافي است،  ) 71مسئله (

 الزم است، حرام، و پاك كردن مخرج با چيزهايي كه احترام آنها; بلكه اگر با يك مرتبه هم غائط برطرف شود كفايت مي كند
 .بلكه در بعضي موارد موجب ارتداد است

اگر شك كند كه مخرج را تطهير كرده يا نه، اگرچه هميشه بعد از بول يا غائط فوراً تطهير مي كرده، بايد خود را  ) 72مسئله (
 .تطهير نمايد

ه، نمازي كه خوانده صحيح است، ولي براي اگر بعد از نماز شك كند كه قبل از نماز، مخرج را تطهير كرده يا ن ) 73مسئله (
 .نمازهاي بعد بايد تطهير كند

 
  
  
 

تعه يا صيغهم 

 
 
 .عقد موقّت اگرچه بدون قصد لذت بردن هم باشد، صحيح است ) 2456مسئله ( 
 .در نزديكي كردن با متعه هم حكم دايم را داردشوهر  ) 2457مسئله (



زني كه صيغه مي شود، اگر در ضمن عقد شرط كند كه شوهر با او نزديكي نكند، عقد و شرط او صحيح است  ) 2458مسئله (
 .نمايدو شوهر فقط مي تواند لذتهاي ديگري از او ببرد، ولي اگر بعداً به مقاربت راضي شود، شوهر مي تواند با او نزديكي 

همچنين حق همخوابگي ندارد و از ; زني كه صيغه شده ـ اگرچه حامله شود ـ حق مخارج از شوهر ندارد ) 2459مسئله (
 .يكديگر ارث نمي برند

زني كه صيغه شده اگر نداند كه حق مخارج از شوهر و همخوابگي ندارد، عقد او صحيح است و براي آنكه  ) 2460مسئله (
 .ي به شوهر پيدا نمي كندنمي دانسته، حقّ

زني كه صيغه شده، مي تواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود، ولي اگر به واسطه بيرون رفتن، حق  ) 2461مسئله (
 .شوهر از بين مي رود، بيرون رفتن او حرام است

;  عقد پسر نابالغ خود درآورندپدر و جد پدري مي توانند براي محرم شدن، يك يا دو ساعتْ زني را به ) 2462مسئله (
همچنين مي توانند دختر نابالغ خود را براي محرم شدن، به عقد كسي درآورند، ولي بايد آن عقد براي دختر مفسده اي 

 .نداشته باشد، بلكه بايد داراي مصلحت هم باشد
 زنده است يا مرده، براي محرم شدن اگر پدر يا جد پدري، طفل خود را كه در محلّ ديگري است و نمي داند ) 2463مسئله (

به عقد كسي درآورد، برحسب ظاهر محرم بودن حاصل مي شود، و چنانچه بعداً معلوم شود كه در موقع عقد، آن دختر زنده 
 .نبوده عقد باطل است و كساني كه به واسطه عقد ظاهراً بايكديگر محرم شده بودند، نامحرم اند

غه را ببخشد، چنانچه با او نزديكي كرده، بايد تمام چيزي را كه قرار گذاشته به او بپردازد و اگر مرد مدت صي ) 2464مسئله (
 .اگر نزديكي نكرده، بايد نصف آن را پرداخت كند

 .مرد مي تواند زني را كه صيغه او بوده و هنوز عده اش تمام نشده به عقد دايم خود درآورد ) 2465مسئله (
 
  
  

   احكام نگاه كردن، حجاب و پوشش
 
 
نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم، چه با قصد لذت و چه بدون آن، حرام است و نگاه كردن به صورت و  ) 2466مسئله (

همچنين نگاه كردن زن به بدن مرد ;  مانعي نداردولي اگر بدون قصد لذت باشد،; دستها، اگر به قصد لذت باشد، حرام است
نگاه كردن به صورت و بدن و موي دختر نابالغ، اگر به قصد لذت نباشد و با نگاه كردن، انسان مي داند كه . نامحرم، حرام است

 .انند، نگاه نكندولي بنا بر احتياط، بايد جاهايي مثل ران و شكم را كه معموالً مي پوش; به حرام نمي افتد، اشكال ندارد
اگر انسان بدون قصد لذت به صورت و دستها و مقداري از مو و بدن زنهاي غير مسلمان كه برهنه بودنش  ) 2467مسئله (

 .متعارف است و نهي نمودن آنها بي نتيجه است، نگاه كند، در صورتي كه بداند به حرام نمي افتد، نمي توان گفت حرام است
بلكه احتياط واجب آن است كه بدن و موي خود را از ; بدن و موي خود را از مرد نامحرم بپوشاندزن بايد  ) 2468مسئله (

 .پسري هم كه بالغ نشده، ولي خوب و بد را مي فهمد و به حدي رسيده كه مورد نظر شهواني است، بپوشاند
و ; نه يا آب صاف و مانند اينها باشدنگاه كردن به عورت ديگري حرام است، اگرچه از پشت شيشه يا در آي ) 2469مسئله (

 .احتياط واجب آن است كه به عورت بچه مميز هم نگاه نكنند
مرد و زني كه با يكديگر محرم اند، اگر قصد لذت نداشته باشند، مي توانند غير از عورت به تمام بدن  ) 2470مسئله (

 .يكديگر نگاه كنند
 مرد ديگرنگاه كند، و نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذت، حرام مرد نبايد با قصد لذت به بدن ) 2471مسئله (

 .است
ولي اگر براي عكس گرفتن مجبور شود كه حرام ديگري انجام ; عكس گرفتن مرد از زن نامحرم، حرام نيست ) 2472مسئله (

ناسد، در صورتي كه آن زن متهتّك نباشد، دهد، مثالً به بدن او دست بزند، نبايد عكس او را بگيرد، و اگر زن نامحرمي را بش
 .نبايد به عكس او نگاه كند



اگر در حال ناچاري، زن بخواهد زن ديگري را، يا مردي غير از شوهر خود را تنقيه كند يا عورت او را آب  ) 2473مسئله (
تنقيه مرد نسبت به مرد و حكم ; بكشد، واجب است تا مي تواند از لمس عورت او بدون حايل و دستكش، خودداري نمايد

 .ديگر و يا نسبت به زني كه غير از همسرش باشد نيز چنين است
اگر مرد براي معالجه زن نامحرم، ناچار باشد كه او را نگاه كند و به بدن او دست بزند اشكال ندارد، ولي اگر با  ) 2474مسئله (

 .ر با دست زدن بتواند معالجه كند، نبايد او را نگاه كندنگاه كردن بتواند معالجه كند، نبايد به بدن او دست بزند و اگ
اگر انسان براي معالجه كسي ناچار شود كه به عورت او نگاه كند، بنا بر احتياط واجب بايد آينه را در مقابل  ) 2475مسئله (

 .گذاشته و در آن نگاه كند، ولي اگر چاره اي جز نگاه كردن به عورت نباشد، اشكال ندارد
 
  
  

   مسائل متفّرقه زناشويى

 
 
اگر مرد در ضمن عقد شرط كند كه زن باكره باشد و بعد از عقد معلوم شود كه باكره نبوده، مي تواند عقد را  ) 2476مسئله (

 .به هم بزند
رم در محلّ خلوتي باشند كه كسي در آنجا نباشد و ديگري هم نمي تواند وارد شود، اگر مرد و زن نامح ) 2477مسئله (

 .چنانچه بترسند كه به حرام بيفتند، بايد از آنجا بيرون بروند
اگر مرد در ضمن عقد مهر زن را معين كند و قصدش اين باشد كه آن را ندهد، عقد صحيح است ولي مهر را  ) 2478مسئله (

 .بايد بدهد
شود، يا حكم ضروري دين، يعني حكمي را كه ) صلي اهللا عليه وآله(مسلماني كه منكر خدا يا پيامبر ) 2479سئله م(

مسلمانان جزو دين اسالم مي دانند، مثل واجب بودن نماز و روزه را انكار كند، درصورتي كه منكر شدن آن حكم، به انكار 
 .ارش موجب بي احترامي و هتك باشد، مرتد استبرگردد و انك)صلي اهللا عليه وآله(خدا يا پيامبر

اگر زن پيش از آنكه شوهرش با او نزديكي كند به طوري كه در مسئله قبل گفته شد، مرتد شود، عقد او  ) 2480مسئله (
س عده نگه دارد، پ) به دستوري كه در احكام طالق گفته خواهد شد(ولي اگر بعد از نزديكي مرتد شود بايد ; باطل مي گردد

 .اگر در بين عده، مسلمان شود عقد باقي و اگر تا آخر عده مرتد بماند، عقد باطل است
كسي كه پدر يا مادرش درموقع بسته شدن نطفه او مسلمان بوده اند، چنانچه بعد از بالغ شدن اظهار اسالم  ) 2481مسئله (

 .عده وفات نگه دارد) حكام طالق گفته مي شودبه مقداري كه در ا(كند، اگر مرتد شود زنش بر او حرام مي شود و بايد 
مردي كه از پدر و مادر غير مسلمان به دنيا آمده و مسلمان شده، اگر پيش از نزديكي با همسرش مرتد شود،  ) 2482مسئله (

عده نگه ) به مقداري كه در احكام طالق گفته مي شود(و اگر بعد از نزديكي مرتد شود، زن او بايد ; عقد او باطل مي گردد
 .دارد، پس اگر پيش از تمام شدن عده، شوهر او مسلمان شود، عقد باقي وگرنه باطل است

اگر زن در ضمن عقد با مرد شرط كند كه او را از شهري بيرون نبرد و مرد هم قبول كند، نبايد زن را از آن  ) 2483مسئله (
 .شهر بيرون ببرد

ش دختري داشته باشد، انسان مي تواند آن دختر را براي پسر خود كه از آن اگر همسر انسان از شوهر سابق ) 2484مسئله (
 .زن نيست عقد كند، و نيز اگر دختري را براي پسر خود عقد كند مي تواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد

 .اگر زني از زنا حامله شود، جايز نيست بچه اش را سقط كند ) 2485مسئله (
ا زني كه شوهر ندارد و در عده كسي هم نيست زنا كند، چنانچه بعد او را عقد كند و سپس بچه اگر كسي ب ) 2486مسئله (

 .اي از آنان به دنيا آيد، در صورتي كه ندانند از نطفه حالل است يا حرام، آن بچه حالل زاده است



اند و بچه اي از آنان به دنيا آيد، حالل اگر مرد نداند كه زن در عده است و با او ازدواج كند، چنانچه زن هم ند ) 2487مسئله (
ولي اگر زن مي دانسته كه در عده است، بچه، شرعاً فرزند پدر است و در هر دو صورت، ; زاده است و شرعاً فرزند هر دو است

 .عقد آنان باطل است و به يكديگر حرام هستند
چون يائسه بودن تابع سن معيني است و از اموري كه اگر زن بگويد يائسه ام، نبايد حرف او را قبول كرد،  ) 2488مسئله (

 .ولي اگر بگويد شوهر ندارم، حرف او مورد قبول است; علمش مختص به زن و يا قبول قولش منصوص باشد نيست
اگر بعد از آنكه انسان با زني ازدواج كرد، كسي بگويد آن زن شوهر داشته و زن بگويد نداشته ام، چنانچه  ) 2489مسئله (

 .شرعاً ثابت نشود كه زن شوهر داشته، بايد حرف زن را قبول كرد
اگر زني كه آزاد و مسلمان و عاقل است، فرزندي داشته باشد، تا هفت ساِل او تمام نشده، پدر نمي تواند او را  ) 2490مسئله (

 .از مادرش جدا كند
يرد، احتياط واجب آن است كه زن، مهر را نگيرد و اگر زن مهر خود را به شوهر صلح كند كه زن ديگري نگ ) 2491مسئله (

 .شوهر هم با زن ديگري ازدواج نكند
 .كسي كه از زنا به دنيا آمده اگر ازدواج كند و صاحب فرزند شود، آن بچه حالل زاده است ) 2492مسئله (
ديكي كند، معصيت كرده، ولي اگر هرگاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حالي كه همسرش حائض است، با او نز ) 2493مسئله (

 .بچه اي از آنان به دنيا آيد، حالل زاده است
كه مقدار آن در احكام طالق گفته خواهد (زني كه يقين دارد شوهرش در سفر مرده، اگر بعد از عده وفات  ) 2494مسئله (

ولي اگر شوهر دوم با او ; ول حالل استشوهر كند و شوهر اول از سفر برگردد، بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر ا) شد
 هر او را مطابق زنهايي كه مثل او هستند، بپردازد، ولي حقنزديكي كرده باشد، زن بايد عده نگه دارد و شوهر دوم بايد م

 .خرجي در ايام عده ندارد
 
 
  
  

   ارث زن و شوهر
 
  
   
اگر زني بميرد و اوالد نداشته باشد، نصف همه مال او را شوهر و بقيه را ورثه ديگر مي برند، و اگر از آن  ) 2805مسئله (

 . شوهر يا از شوهر ديگر، اوالد داشته باشد، يك چهارم همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر مي برند
اوالد نداشته باشد، يك چهارم مال او را زن و بقيه را ورثه ديگر به ارث مي برند، و اگر از اگر مردي بميرد و  ) 2806مسئله (

آن زن يا از زن ديگر اوالد داشته باشد، يك هشتم مال را زن و بقيه را ورثه ديگر مي برند و زن، از همه اموال منقول ارث مي 
و ; ث نمي برد و از قيمت هوايي، مانند ساختمان و درخت، ارث مي بردبرد، ولي از زمين و غير منقولهاي ديگر، از عين آنها ار

اما ارث بردن زن از قيمت زمين، مطلقاً مانند هوايي بعيد نيست، بلكه خالي از وجه و قوت نيست، هر چند احتياط به مصالحه 
ث نباشد، مطلوب و نوعي عمل به در خصوص زمين، مخصوصاً زمين خانه و باألخص نسبت به زني كه صاحب فرزند از زوج مور

 .فتواي معروف بين فقهاي شيعه است
همچنين ; اگر زن بخواهد در چيزي كه از عين آن ارث نمي برد تصرف كند، بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد ) 2807مسئله (

و چنانچه ;  اجازه او تصرف كنندورثه نيز تا سهم زن را نداده اند، نبايد در چيزهايي كه زن از قيمت آنها ارث مي برد، بدون
پيش از دادن سهم زن اينها را بفروشند، در صورتي كه زن معامله را اجازه دهد، صحيح است، وگرنه نسبت به سهم او باطل 

 .است
 نما مثل اموالي را كه زن از قيمت آنها ارث مي برد اگر قبل از رد سهم او نما و زياده عينيه پيدا كند از قيمت ) 2808مسئله (

 .عين ارث مي برد



اگر ميت بيش از يك زن داشته باشد، چنانچه اوالد نداشته باشد، يك چهارم مال، و اگر اوالد داشته باشد،  ) 2809مسئله (
يك هشتم را به شرحي كه گفته شد، به طور مساوي بين زنان دايمي او قسمت مي كنند، اگرچه شوهر با هيچ يك يا بعضي از 

 . نكرده باشدآنان نزديكي
اگر مرد در بيماري اي كه به آن مرض از دنيا رفته به قصد ضرر زدن به ورثه زني را عقد كرده، عقد باطل، و  ) 2810مسئله (

زن در صورت آگاهي از قصد مرد از او ارث نمي برد و حق مهر هم ندارد، چه دخول كرده باشد و چه دخول نكرده باشد، چون 
و همچنين اگر زن به همين قصد در حال بيماري، شوهر كند و به همان مرض بميرد در حالي كه ; دارددخول بماهو، شرطيت ن

مرد از قصد او آگاهي داشته باشد از او ارث نمي برد، ولي اگر هر يك از زن و مرد از قصد ديگري آگاه نبوده، مسئله تفصيلي 
 .دارد كه جاي خود را مي طلبد

 به ترتيبي كه در احكام طالق گفته شد ـ طالق ِرجعي دهد و در بين عده بميرد، شوهر از او ارث اگر زن را ـ ) 2811مسئله (
ولي اگر بعد از گذشتن عده رجعي يا در عده طالق ; همچنين اگر شوهر در بين عده زن بميرد، زن از او ارث مي برد; مي برد

 .بائن يكي از آنان بميرد، ديگري از او ارث نمي برد
بميرد، زن با ) قمري(اگر شوهر در حال بيماري، همسرش را طالق دهد و قبل از تمام شدن دوازده ماِه هاللي  ) 2812مسئله (

 :سه شرط از او ارث مي برد
 ;در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد. 1
هم به شوهر ندهد، ولي بلكه اگر چيزي ; به واسطه بي ميلي به شوهر، مالي به او نداده باشد كه به طالق دادن راضي شود. 2

 ;طالق به تقاضاي زن باشد، باز هم ارث بردنش اشكال دارد
پس اگر از آن . شوهر در حال بيماري اي كه در آن مرض زن را طالق داده، به واسطه آن بيماري يا به جهت ديگري بميرد. 3

 .بيماري بهبود يابد و به جهت ديگري از دنيا برود، زن از او ارث نمي برد
لباسي كه مرد براي پوشيدن زن خود گرفته، اگرچه زن آن را پوشيده باشد، بعد از مردن شوهر، جزو مال  ) 2813ئله مس(

 .شوهر است، مگر آنكه به او بخشيده باشد
 
 
  

 ]مطالِب باال ی فهِم برا[    واژه نامه

 
    

 .هاآالت ابزارها، ادوات، اسباب، افزار
 .ابن السبيل مسافري كه در سفر درمانده شده است

 .ابهام پوشيده گذاشتن، مجهول و بي قيد گذاشتن، پوشيده گفتن
 .اتهام افتراء، تهمت نهادن بر كسي، بدنام شدن

 .اجحاف بي عدالتي، جور و ستم، بي انصافي، تمايل بي جهت، طرفداري، تعصّب
 .اجنبي مرد بيگانه، نامحرم

 .بيگانه از زنهاي نامحرماجنبيه زن 
 .اجير كسي كه طبق قرار مشخص، در برابر كاري كه مي كند مزد دريافت مي كند

 .احتضار حال جان دادن و واپسين دمهاي زندگي
 .احتالم خارج شدن مني از انسان در خواب

 .استاحتياط پيش بيني و مآل انديشي و انتخاب روشي كه موجب اطمينان انسان در رسيدن به واقع 
احتياط الزم احتياطي كه مجتهد وجوب رعايت آن را از طريق ادلّه عقلي يافته است و مقلد در اين گونه مسائل مي تواند به 

 .همان احتياط عمل نمايد و يا به مجتهد ديگري كه از بقيه مجتهدين اعلم باشد مراجعه كند
 .مطلوب مي باشد ولي الزم نيستاحتياط مستحب احتياطي كه غير فتواي فقيه است و عمل به آن 



احتياط واجب احتياطي است كه مجتهد وجوب رعايت آن را از آيات و روايات استفاده نمايد، و مقلد در عمل، مثل احتياط 
 .الزم كه توضيح داده شد مي تواند عمل نمايد

 .احداث ايجاد كردن، چيزي نو پديد آوردن، ساختن و برقرار كردن
 .اط، و مراد اين است كه عمل كردن به آن اطمينان به برائت ذمه حاصل مي كنداحوط مطابق با احتي

 .اخذ گرفتن، بدست آوردن
 .ارباح مكاسب سود و منافعي كه از طريق كاسبي بدست مي آيد

 .ارتفاع قيمت سوقي باال رفتن قيمت اجناس در بازار
 .ارتماس فرورفتن و فروبردن در آب

 .تر، بهترارجح غالب، احتمال قوي، خوب
 .اسائه بدي كردن به كسي، بي ادبي كردن، هتك حرمت نمودن

استحاله دگرگون شدن، پذيرش حالت جديد به طوري كه چيز ديگري غير از حالت اول شود مانند چوب كه بسوزد و خاكستر 
 .شود، يا سگي كه در نمكزار فرو رود و به نمك تبديل شود

 .استرحام بخشايش خواستن، رحمت طلبيدن
 .استسقاء باران خواستن، آب خواستن

 .استطاعت توانايي و قدرت داشتن، توانايي انجام فريضه حج از نظر بدن، مال و راه
 .استمنا انسان با خود كاري كند كه مني از او خارج شود، جلق زدن

 .استنشاق كشيدن آب در بيني
 .استيالء چيرگي، غلبه، سلطه طلبي

 . ولخرجي، تلف كردن مالاسراف درگذشتن از حد ميانه،
 .اصطبل جايگاه چارپايان، طويله

 .اضطرار ناچاري، درماندگي
 .اظهر روشن تر، آشكارتر از نظر تطبيق با ادلّه فتوا

 .اعاده دوباره آوردن، دوباره گفتن، بازگردانيدن چيزي را به جاي خود
 .اعدل عادل تر، دادگرتر

 .تصميم انسان بر اينكه براي هميشه وطنش را ترك كنداعراض روي گردانيدن، و اعراض از وطن يعني 
اعلم عالم تر، داناتر در مسائل فقهي و استنباط احكام شرعيه از ادلّه و آن هم منوط به كثرت تحصيل و تدريس خارج فقه و 

 .اصول در حوزه هاي علميه و كر و فر در مسائل فقهي است
 .ا مجراي حيض و غائط يا هر سهافضا باز شدن، يكي شدن مجراي بول و حيض ي

 .افطار شكستن روزه، موقع شكستن روزه
اقامه معروف بپاداشتن هر سنتي كه از نظر شرعي به رسميت شناخته شده و در جايي كه شارع مقدس آن را بخصوص منكر 

ها زندگي مي كند داراي و يا معروف ندانسته باشد، عبارت است از هر كار و عملي كه نزد مردم و عقاليي كه انسان بين آن
 .حسن و خير و خوبي باشد و انجام دهنده اش مورد ستايش واقع شود

 ).مگر اينكه در ضمن كالم قرينه اي يافت شود كه حاكي از عدم فتوا باشد(اقرب اين است فتوا اين است 
 .اقوي اين است فتوا اين است، نظر قوي بر اين است و بايد عمل شود

 . به همان اندازه كه ناچار است اكتفا كند و بيشتر از آن انجام ندهداكتفا به رفع ضرورت
 ).مقعد(اماله تنقيه كردن، داخل كردن مايعات و چيزهاي ديگر در روده ها و احشاء از پايين 

 ...امساك خودداري كردن از خوردن غذا و چيزهايي كه موجب بطالن روزه مي شود، باز ايستادن، خود را بازداشتن از
وال محترمه اموالي كه بر اساس ضوابط و قانون اسالم داراي احترام است و بدون اجازه مالك و سرپرستش نمي توان در آن ام

 .تصرف نمود
 .انتفاع سود بردن، سود گرفتن، نفع بردن، نفع كردن



 .انزال مني اخراج آب مرد
 .انفصال جدا شدن، گسسته شدن

 .كه آن را گاه در بيني كنند و از آن احساس نشاط نمايندانفيه مجموعه اي از داروهاي عطسه آور 
 .اولي سزاوارتر، شايسته تر، بهتر

 .اوليا سرپرستان، نزديكان
 .ايذاء آزردن، آزار دادن، اذيت كردن، رنج دادن

 .طالقي است كه رجوع در آن نباشد" طالق بائن"بائن جدا شده، ترك شده، و 
 .ري چراگاه گوسفند و گاو و شتر پرداخت مي كنندباج مبلغي كه دامداران براي واگذا

 بالين باالسر، كنار
 .بدعت وارد نمودن چيزي كه جزء دين نيست در دين به عنوان حكم شرعي

برات حواله پول و نوشته اي كه به موجب آن شخص به ديگري دستور مي دهد كه مبلغي را كه در آن نوشته قيد كرده، به او 
 .بپردازد

 .يماري پوستي كه غالباً لكه هاي قرمز و صورتي در پوست بدن ايجاد مي شودبرص پيسي، ب
 .بري الذمه رفع تكليف

 ).مگر قرينه اي بر خالف آن در كالم باشد(بعيد نيست فتوا اين است 
 .بالد كبيره شهرهاي فوق العاده بزرگ

 .بنگ گردي كه از كوبيدن برگها و سرشاخه هاي گلدار شاهدانه مي گيرند
اسير تورم سياهرگهاي نزديك به مقعد در راست روده كه اغلب دردناك است و ممكن است در نتيجه فشار شكاف برداشته بو

 .و خون دفع شود
 .بهيمه چهارپا مانند گاو، گوسفند، اسب، شتر و غيره

 .بيع مثل به مثل مبادله دو شيء همجنس مانند گندم به گندم
 . شدن چيز نجس به تبع پاك شدن چيز نجس ديگر، مانند پاك شدن ظرفيتبعيت پيروي كردن، اطاعت كردن، پاك

 .بر زير گلو) دستاري كه بر سر مي پيچند(تحت الحنك دور دادن طرف عمامه 
تحيت سالم گفتن، درود گفتن، و مستحب است انسان وقتي وارد مسجد مي شود دو ركعت نماز به قصد تحيت و احترام 

 .مسجد بخواند
 .سمت كردن چيزي و يك پنجم آن را جدا كردنتخميس پنج ق

 .تدليس فريبكاري كردن، فريب دادن، پنهان كردن عيب چيزي را
 .تذكيه حيواني كه با رعايت موازين شرع كشته شده باشد

يعني خاك حرم آن حضرت كه داراي قداست و احترام خاصّي است و نماز ) عليه السالم(تربت خاك، و تربت قبر امام حسين
 .آن ثواب بيشتري داردبا 

 ".سبحان اهللا والحمدهللا و ال اله االّ اهللا واهللا اكبر"تسبيحات اربعه تسبيحهاي چهارگانه 
 .تسميه نام نهادن، ناميدن، و در رساله به معناي جاري كردن نام خدا است بر زبان

 .افيتشريح قطعه قطعه كردن، جدا كردن اجزاي بدن مرده براي تحقيق و غيره، كالبد شك
 .تصدي عهده دار شدن كاري، مبادرت به امري كردن

 .تطهير پاك كردن، پاكيزه ساختن، شستن
 .گويند" تعقيب"تعقيب از پي چيزي رفتن، دنبال گيري، پيگيري، و دعاها و اذكار وارده كه بعد از نماز مي خوانند را نيز 

 .تفحص كاوش و جستجو كردن، بررسي نمودن
 .مل به فتواي مجتهدتقليد پيروي كردن، ع

تقيه خودداري، پرهيزگاري، خودداري از اظهار عقيده و مذهب خويش و عمل به عقيده مخالف اگر الزم باشد، در مواردي كه 
 .ضرر مالي يا جاني يا عرفي متوجه شخص باشد



 .تكبيرة االحرام اهللا اكبري كه به قصد ورود به نماز گفته مي شود
 ).بارور نمودن(له اي نظير سرنج به رِحم زن وارد كردن تلقيح نطفه مرد را با وسي

 .تلقين ياد دادن، شخصي را وادار به گفتن كالمي كردن، اصول و مباني مذهبي را هنگام دفن به ميت القا كردن
 .تمكّن توانايي و قدرت، توانا شدن

 مي شود ولي اين مالكيت همراه با ضمانت تملّك به ضمان مالك شدن با ضمانت ـ مثالً پولي كه انسان قرض مي كند مالك
 .اداي آن است

 .توليت سرپرستي، شغلي را به عهده كسي سپردن، عهده دار امور موقوفات
 .ثقه شخص مورد اعتماد و اطمينان، شخص مورد اطمينان در گفتار

 .ثلثان دو سوم از شيئي، تبخير شدن دو سوم آب انگور
 .ثمن بهاي كاال

 .عاله را مي گذارد و قرارداد را منعقد مي كندجاعل كسي كه قرار ج
 .جامه پارچه بافته، لباس

 .جاهل نادان
جاهل قاصر جاهلي كه در جهلش مقصر نيست، يعني در شرايطي است كه امكان دسترس به حكم خدا براي او وجود ندارد و 

 .يا اصالً خود را جاهل نمي داند
 .ي امكان آموختن مسائل را داشته ولي كوتاهي نموده استجاهل مقصّر جاهلي كه در جهلش مقصر است، يعن

 .جايز روا، مباح
 .ناميده مي شود" جبيره"جبيره چيزي كه با آن زخم و شكستگي را مي بندند و دوايي كه روي زخم و مانند آن مي گذارند 

 .جرح، جروح زخم، زخمها
 .جماع نزديكي كردن مرد با زن، آميزش جنسي

 .و يا مني از او خارج شده است) جماع و دخول كرده(گري همبستر شده جنُب كسي كه با دي
 .جهنده جستن، پرش كننده

 .حج نيابتي انجام اعمال حج از طرف ديگري
 .حد ترخّص حدي از مسافت كه در آن صداي اذان شنيده نشود و ديوار محل اقامت ديده نشود

 .حدث اصغر هر امري كه موجب وضو شود مانند بول كردن و يا خوابيدن
 ...حدث اكبر هر امري كه موجب غسل شود مانند احتالم و نزديكي با همسر

 .حرام ممنوع، هر عملي كه از نظر شرعي نبايد انجام داد
 .حرج مشقّت، سختي

 . و غيره مي بردحمله دار كسي كه زائرين را از راههاي دور به زيارت خانه خدا
 .حنوط ماليدن كافور به پيشاني، كف دستها، سر زانوها، و سر دو انگشت بزرگ پاهاي مرده

حواله پول يا جنسي كه به موجب نوشته اي به شخصي واگذار شود تا از ديگري دريافت نمايد، ارجاع طلبكار به ديگري براي 
 .دريافت طلبش از او

 ).مگر اينكه در ضمن كالم قرينه اي بر غير اين معنا باشد(خالي از قوت نيست فتوا اين است 
 ).مگر اينكه در ضمن كالم قرينه اي بر غير اين معنا باشد(خالي از وجه نيست فتوا اين است 

 .خبيث پليد، ناپاك، زشت سيرت، بد نيت
 . كيلو است300 من تبريز كه 100خروار طبق معمول يك خروار 
 . حمام عمومي را براي گرم كردن در آن ذخيره مي كنندخزينه گنجينه، حوضي كه آب

 .خمر شراب، عرق
 .خمس يك پنجم، بيست درصد درآمد ساليانه و غيره كه بايد به مجتهد جامع الشرائط پرداخت شود

 .ل كندخيار اختيار داشتن، قدرت شرعي و قانوني كه يكي از طرفين عقد پيدا مي كند كه به موجب آن مي تواند عقد را منح



خيار غبن حق شرعي و قانوني كه به خاطر متضرر شدن يكي از طرفين معامله براي او نسبت به بر هم زدن معامله پيدا مي 
 .شود

 .دايمه هميشگي، زني كه طي عقد غير موقّت به همسري و زناشويي مردي درآمده است
 .دبر عقب، پشت، نشيمنگاه

 .كردن، در برابر دشمن ايستادگي نمودندفاع دور كردن، پس زدن، دشمن را دفع 
 .دمل زخمي كه روي پوست بدن پديدار شود و از آن خونابه و چرك بيايد

 .ديه خون بها، پولي كه قاتل يا اقوام او براي جبران قتل يا قطعي كه واقع شده بپردازند
 .شدذات األشاجع چيزي كه در ميان سم گوسفند و امثال آن كه به صورت غده است مي با

 .ذبح شرعي كشتن حيواناتي كه شرعاً قابليت ذبح شدن را دارند با رعايت ضوابط شرعي
 .ذبيحه حيوان حالل گوشتي كه با رعايت دستورات شرعي، كشته شده باشد

سانتيمتر است و هر ذرعي دو برابر ذراع است كه هر ذراعي " 75/93"ذرع مقياس طول است كه در اصطالح فقها، تقريباً 
 .سانتيمتر است" 875/46"اً تقريب

 .ذمه عهد، پيمان، نتيجه اي كه از تعهد حاصل مي شود
ذمي غيرمسلماني كه جان و مال او در پناه اسالم و حكومت اسالمي از امنيت برخوردار است در مقابل تعهد آنها نسبت به 

 .رعايت شرايط و قوانين اجتماعي و ذمه
 . قرض گيرنده مي ستاندربا سود يا زيادي كه قرض دهنده از

 .رجاء اميدواري، توقّع، انجام عمل به قصد رجاء يعني به قصد و اميد ثواب
 .رشيده دختري كه مصلحت خود را تشخيص مي دهد

 .رضاع شير خوردن، شير دادن زن به بچه
 .رضاعي خويشاوندي و نسبتي كه در اثر شير دادن با شرايط خاص به وجود مي آيد

 ترين جزء هر عبادت و يا كار، و در نماز اساسي ترين جزء نماز كه اگر عمداً يا سهواً ترك شود يا بدان اضافه ركن پايه، اساسي
 .شود باعث بطالن نماز مي شود

رهن گرو گذاشتن مقداري از دارايي خود نزد طلبكار به اين منظور كه اگر طلب خود را در موعد مقرر وصول نكرد بتواند از 
 .ا جبران و تدارك نمايدمال مزبور آن ر

 .ريا به نيكوكاري تظاهر كردن، خود را پاكدامن جلوه دادن، ترك اخالص در عمل به اينكه غير خدا را در عمل لحاظ كند
كه به شرط رسيدن به حد نصاب بايد ) موارد نه گانه(زكات رشد، پاكي از چرك و كثافت، مقدار معيني از اموال خاصّ انسان 

 .ص خود مصرف شوددر موارد مشخ
زكات فطره حدود سه كيلو گندم، جو، ذرت و غيره يا مبلغ معادل آن كه در شب عيد فطر واجب است به فقرا بدهند و يا در 

 .مصارف ديگر زكات صرف كنند
 .زناشويي همسر گرفتن، ازدواج

 .ساتر پوشاننده، آنچه عورت شخص را بپوشاند
يت الزم است و درازاي آن بايد به قدري باشد كه از طرف سر و پاي ميت بتوان آن سرتاسري سراسر، پارچه اي كه در كفن م

 .را بست و پهناي آن به قدري باشد كه يك طرف آن روي طرف ديگر قرار گيرد
حق سلطه اي ; سرقفلي حقّي كه كاسب به جهت تقدم در اجاره، شهرت و جمع آوري مشتري نسبت به محلّي پيدا مي كند

 .ملك به مستأجر مي فروشد كه قابل انتقال به غير از طرف مستأجر مي باشدكه مالِك 
 .كسي كه قدرت نگهداري اموال خودش را ندارد و اموالش را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند. سفيه ابله، كم عقل، احمق

 .سقط افتادن يا خارج كردن جنين قبل از نمو كامل در رِحم
 .شاهيسلطه قدرت، قوت، ملك، پاد

 .سلف گذشته، نوعي از خريد و فروش كه بها و قيمت را بپردازد و پس از مدتي جنس را تحويل بگيرد
 .سياحت گردش كردن در شهرها و كشورهاي مختلف، جهانگردي



 .شاخص چوب يا چيز ديگري كه براي تعيين وقت ظهر در زمين نصب مي كنند
 ).صلي اهللا عليه وآله( خدا، پيامبر اكرم شارع قانونگذار، آورنده دين، بنيانگذار شريعت،

 ).راست باشد يا دروغ(شايع فاش، آشكارا، رايج، خبرهاي پراكنده شده 
وطي به شبهه يعني مردي كه به اشتباه با زن بيگانه اي به غير از همسر خود به . شبهه پوشيدگي امري، اشتباه، مشابهت

 .مي گويند" ولد شبهه"دي كه از آنها متولد مي شود خيال اينكه همسرش مي باشد نزديكي نمايد و فرزن
 .شرعي موافق دين، مطابق احكام شرع و دين

 .شَفع جفت، دو ركعت نمازي كه به نيت شفع در نماز شب خوانده مي شود
ه مسلمانان كه با گفتن اين دو صيغه شخص در زمر" اشهدا ان ال اله االّ اهللا واشهد ان محمداً رسول اهللا"شهادتين دو صيغه 

 .درمي آيد و از حقوق اسالم بهره مند مي گردد
لباسي را گويند كه داراي رنگ يا دوختي است كه براي كسي كه مي " لباس شهرت"و ; شهرت آشكار شدن، معروف گرديدن

 .خواهد بپوشد معمول نيست و باعث هتك و بي حرمتي او مي شود
 .گذارند) پشت(در مقعد شياف دارويي جامد و مخروطي و كوتاه كه آن را 

 .صاع پيمانه اي است كه در حدود سه كيلوگرم گنجايش داشته باشد
 .صحت بيع يعني باركردن آثاري كه شرعاً بر معامله مترتب است

 .صيغه كلمه يا كلماتي كه وقت معامله و ازدواج و يا طالق و غير اينها براي ايجاد عقد مي گويند
و يا مالي گردد و يا عهده دار گردد كه مديون يا گناهكار را در وقت حاجت به قاضي و حاكم ضامن كسي كه عهده دار غرامت 

 .تحويل دهد
 .ضرورت نياز، حاجت، ناچاري، ناگزيري

 .ضروري دين آنچه بدون ترديد جزء دين است و همه مسلمانها آن را مي دانند كه جزء دين است مثل نماز و روزه
 .نداشتن وقت و زمان براي انجام عمل با تمام اجزاء و شرايطشضيق وقت تنگي زمان، گنجايش 

 .طالق بائن طالقي را گويند كه پس از طالق مرد حق رجوع به زنش را بدون عقد جديد ندارد
 .طالق خلع طالق گرفتن زن ناراضي از شوهرش با بخشيدن مهر خود يا با دادن مال ديگر عالوه بر مهر

در عده طالق مي تواند به زن مطلقه اش رجوع كند و بعد از رجوع زن او مي شود و نياز به عقد طالق رجعي طالقي كه مرد 
 .جديد ندارد

از ) كمتر از مهر(طالق مبارات طالقي كه از طرف مرد واقع مي شود در نتيجه تنفر مرد و زن از يكديگر با دادن مقداري مال 
 .طرف زن به شوهر

حج و عمره مفرده است كه ترك آن موجب استمرار حرمت ) ر دور خانه خدا چرخيدنهفت دو(طواف نساء آخرين طواف 
 .همسر براي طواف كننده مي شود

طهارت پاك شدن، پاكي اعم از پاكي ظاهر و باطن كه حالتي است معنوي كه در نتيجه اطاعت از فرامين الهي حاصل مي 
 .شود

ضو و تيمم با آنها صحيح است و با شرايطي پاك كننده نجاسات هم است كه و" آب و خاك"طهورين دو پاك كننده كه مراد 
 .هستند

 .ظاهراً جايز است فتوا اين است
 .ظن گمان، غلبه و افزون بودن يكي از دو طرف احتمال برطرف ديگر

تلف ظهر شرعي وقت اذان ظهر كه سايه شاخص محو مي شود يا به كمترين حد آن مي رسد و ساعت آن نسبت به فصول مخ
 .و افقهاي گوناگون متفاوت است

 .عاجز ناتوان، ضعيف، كسي كه داراي عجز و درماندگي است
 ).حيض(عادت خلق، خوي، متداول، طبق عادت، قاعدگي زن 

 .عادت ماهيانه قاعدگي و خون ديدن زن در هر ماه به مدت معين



دادن مال خود به . (ر طرف شد به صاحبش برگردانندعاريه آنچه از كسي براي رفع حاجت بگيرند و چون حاجت و نياز آنها ب
 ).ديگري براي استفاده موقّت و بالعوض از آن

 .عاصي گناهكار، نافرمان
شود مانند كسي كه مأمور جمع آوري و حسابرسي و ) امور مالي و غيره(عامل كاركن و كسي كه متصدي كارهاي ديگري 

 .متصدي تجارت در مضاربه شودساير امور مربوط به زكات و ماليات است، و يا 
 .عبوس ترشروي، اخمو، روي ترش كردن

 .عده مدتي كه زن پس از طالق يا فوت شوهر نبايد شوهر كند
يا بعد از استمنا از بدن ) با غير همسر يا در وقت حرمت نزديكي(عرق جنُب از حرام عرقي كه بعد از آميزش غير شرعي 

 .شخص آميزش كننده خارج مي شود
ز كار بركنار كردن، و عزل وكيل يعني كسي را كه در كاري اختياردار كرده بود از كار و اختياري كه به او داده بود بركنار عزل ا
 .كند

 .عفّت پاكدامني، پارسايي، احتراز از محرمات خصوصاً از شهوات حرام
 .عقد دايم عقد ازدواجي كه به منظور زندگي هميشگي بسته شده است

 .د ازدواجي كه دايمي و هميشگي نباشد و مقيد به مدت و مهر معين باشدعقد غيردايم عق
 .عقيق سنگ عقيق كه به رنگهاي مختلف است و از آن انگشتر براي زينت درست مي كنند
 .عقيقه گوسفند و امثال آن كه بعد از والدت كودك براي او با شرايط خاص قرباني مي كنند

و اگر جلوتر يا بعد از اين كلمه، مجتهد فتوا داشته باشد احتياط مستحبي است و ; ق احتياطعلي االحوط بنا بر احتياط، مطاب
 .اگر فتوا نداشته باشد احتياط واجب است

 .عمال كاركنان، كارگزاران، متصديان و كارگزاران امور حكومت و دولت
دي شبيه حج است و با شرايط آن بر هر عمره يكي از اعمال حج، زيارت خانه خدا، اعمال مخصوص خانه كعبه كه تا حدو

عمره "كه قبل از حج تمتّع انجام مي گيرد و " عمره تمتّع"مكلّفي يك بار در تمام عمر واجب مي شود و آن بر دو قسم است 
 .كه پس از حج ِقران و ِافراد و يا بدون حج انجام مي گيرد" مفرده

 رگه دار كه از روده يا معده ماهي عنبر يا از گياهان مخصوص ديگري عنبر ماده اي چرب و خوشبو و كدر و خاكستري رنگ و
 .كه خاصيت خوشبويي دارند و داراي رنگهاي مختلف مي باشد

 .عنين مردي كه از انجام عمل زناشويي ناتوان است
 ).مردكنايه از عضو و آلت تناسلي و جنسي زن و (عورت عضوي كه شخص به خاطر شرم آن را مي پوشاند، شرمگاه، 

 .عهد پيمان، تعهد انسان در برابر خداوند با صيغه مخصوص براي انجام كار پسنديده يا ترك كار ناپسند
 .عين ذات هر چيز، نفس شيء

 .غائط مدفوع انسان
 .غبن زيان يافتن و ضرر كردن در خريد و فروش

 ).دشِْول. (اد شودغدد قطعه گوشتي سخت كه ميان پوست و گوشت و يا ميان گوشت به علت بيماري ايج
غرر، غرري فريب خوردن، قرارداد و عقدي كه در آن فريب و ضرر از ناحيه يكي از دو طرف عقد به ديگري متوجه شود، 

 .است" عقد غرري"عقدي كه در آن ضرر و فريب باشد 
 .غساله آبي كه معموالً پس از شستشوي چيزي خود به خود يا با فشار از آن مي ريزد

 .ردن، گول زدن، مخلوط كردن چيز كم ارزش با چيز گرانبها و فروش آن به قيمت جنس گران بهاغشّ خيانت ك
 .غصب گرفتن چيزي را به ستم، تصرف در مال يا حق ديگري از روي دشمني و ظلم و جور

 .غفيله نمازي است از نمازهاي نافله كه بين نماز مغرب و عشا خوانده مي شود
 .كتاب، شمشير و غير اينهاغالف پوشش چيزي مثل جلد 

 .فتوا رأي فقيه و مجتهد در حكم شرعي فرعي
 .فجر سفيدي آخر شب، سپيده صبح



 .فرادا نمازي كه فرد خودش مي خواند و با جماعت نمي خواند
 .فَرج شكاف و كنايه از عورت زن مي باشد

 ". متر5625"ي بيشتر مي باشد، معادل فرسخ فرسنگ، واحد مسافت، كه در اصطالح فقها از پنج كيلومتر و نيم مقدار
 .فرض تعيين كردن، مقدار را مشخص كردن، واجب گردانيدن

 .فضله باقي مانده چيزي، بازمانده، سرگين، غائط، مدفوع پرندگان و حشرات
 .فطره آنچه در روز عيد فطر نقداً يا جنساً طبق دستور شرع به مستحقّان مي دهند

 .مي گويند، البته غير از ماءالشعير است" آب جو"د و به آن فقاع شرابي كه از جو مي گيرن
فقير تهيدست، محتاج، كسي كه مخارج خود و عياالتش را ندارد و چيزي هم ندارد كه به طور روزانه بتواند هزينه زندگي اش 

 .را تأمين كند
 .فَلس ماهي هر يك از پولكهاي خود پوست ماهي

 آبي درخشاني دارد و از سنگهاي گرانبهاست و از آن انگشتر براي زينت استفاده مي فيروزه يكي از سنگهاي معدني كه رنگ
 .كنند

 .قابله ماما، زني كه بچه مي زاياند
 .قاصر كوتاهي كننده، ناِرسا

 ).كنايه از عضو ـ آلت تناسلي ـ جنسي زن و مرد(قُبل جلو 
 .قروح زخمها، جراحتها، آبله، دمل و جوشهاي چركين

 .ستا، شهر كوچكقريه ده، رو
 .قصد اقامه تصميم مسافر به ماندن ده روز يا بيشتر در محلّ واحد

 .قصد انشا تصميم به ايجاد يك امر اعتباري مانند بيع و شرا و غيره همراه با اداي كلمات مربوط
 .قصد قربت تصميم براي نزديك شدن به مقام رضا و قرب الهي

و شكسته كه در سفر مي خوانند يعني دو ركعت از نمازهاي چهار ركعتي را كم مي قصر كوتاه بودن، نماز قصر، نماز كوتاه 
 .كنند و دو ركعتي مي خوانند

 .قصيل آنچه از كشت كه سبز بريده شود و خوراك چارپايان است
 .قي استفراغ كردن، بيرون ريختن محتويات معده از راه دهان

حكم حاكم شرع، عهده دار سرپرستي كودك يتيم يا وقف و غير آنها مي قيم سرپرست، متولّي وقف، آنكه بر اساس وصيت يا 
 .باشد

قيمي مشهور اين است كه چيزي كه اجزايش با هم مختلف است مثل گاو و گوسفند كه قيمت مثالً گوشتش با پوستش 
 .مختلف است در مقابل مثلي

صلي اهللا (اي او قرار دهد و يا نبوت پيامبر كافر كسي كه پيرو دين حق نباشد، كسي كه منكر وجود خداست يا شريك بر
 .را قبول ندارد و كسي كه منكر ضروري دين بشود، به طوري كه انكارش به انكار خدا و رسول برگردد)عليه وآله

 .كافر حربي كافري كه با مسلمين در حال جنگ است
ه اسالم از امنيت برخوردار است با شرايط كافر ذمي اهل كتاب و كساني كه غيرمسلمان هستند و جان و مال آنها در پنا

 .مخصوص اهل ذمه
 .باشد، در حالي كه حقانيت اسالم را مي داند) عن حجود(كافر معانِد ديني كافري كه كفرش از روي انكار 

ا كافور ماده خوشبويي است كه از درخت و گياه مخصوصي كه معروف به درخت كافور است گرفته مي شود و مرده را بايد ب
 .آب مخلوط با آن غسل دهند

كثيرالشك كسي كه زياد شك مي كند، كسي كه در يك نماز سه بار شك كند يا در سه نماز پشت سر هم شك كند 
 .است" كثيرالشك"

كفّاره هر چيزي كه بدان گناه را پاك گردانند مانند صدقه و روزه و مانند آن، عملي كه انسان بايد براي جبران گناهش انجام 
 .دهد



 .كفالت ضامن كسي شدن، عهده دار اجراي امري به عوض كسي شدن
كفيل ضامن، كسي كه عهده دار و ضامن امري از طرف ديگري شده، مثل اينكه ضامن شده بدهكار را در وقت معين به 

 .طلبكار تحويل دهد
 .كلفت زن خدمتكار، خادمه، زحمت و سختي
از ارمنستان مي آوردند، و امروزه در اطراف اصفهان و نقاط ديگر ايران بدست مي ِگل ارمني ِگل رس آهن دار كه سابقاً آن را 

 .آيد و به همان نام قديم ِگل ارمني مشهور است
 .ِگل سرشور ِگلي كه در شستن سر از آن استفاده مي كردند

 .، قبرلحد شكافي كه به اندازه قبر در يك طرف قبر باز مي كنند و ميت را در آن جاي مي دهند، گور
 .ماترك آنچه از ميت از اموال و دارايي مثل پول و خانه و غير اينها باقي مانده است

 .مال اإلجاره مالي كه بايد مستأجر بابت اجاره بپردازد
 .ماءالشعير آبي كه به دستور متخصص از جو مي گيرند و پاك مي باشد و خوردنش حالل است

 . باشد، مقابل مستحب و مكروه و واجب و حراممباح امري است كه انجام و ترك آن مساوي
گويند و " طالق مبارات"مبارات بيزار گرديدن از هم، و طالق و جدايي مرد و زني را كه از هم بيزارند با شرايط خاصّ خودش 

 قبالً به زن توافق كرده اند كه زن تمام مهرش را يا بخشي از آن را به شوهر ببخشد تا او را طالق دهد و شوهر هم از آنچه
 .داده صرف نظر نمايد

 .شود" حيض"مبتدئه زني كه نخستين بار 
 .مبطالت باطل كننده ها، چيزهايي كه شرعاً روزه و نماز و غير آنها را باطل مي كند

 .مبني بنا نهاده شده، بنا شده، اساس، اصول و قواعدي كه مورد قبول فقيه در استنباط احكام شرعيه فرعيه است
 .كسي كه متعهد سرپرستي عمل يا شغل يا اداره اي شده استمتصدي 

 .متنجس چيزي كه ذاتاً پاك است ولي در اثر برخورد مستقيم يا غير مستقيم با شيء نجس، به نجاست آلوده شده است
 .متهتّك مفتضح، رسوا، بي حيا، بي شرم، گستاخ

 .مجزي كافي، ساقط كننده تكليف
 .معلوم نيستمجهول المالك مالي كه صاحبش 

 .محتضر كسي كه در حال جان دادن است، نزديك به مرگ
 .محتلم خواب بيننده، كسي كه در خواب مني از او خارج گردد

 .محذور مانع، آنچه از آن پرهيز كنند
رام يا ازدواج، ازدواج با آنها ح) شير خوردن(يا رضاع ) خويشاوندي(محرم خويشاوندان نزديك، كساني كه به خاطر نسب 

، )ربيبه(ابدي مي شود مانند خواهر، مادر، دختر، دختِر دختر، جد، عمو، عمه، خاله، دايي، نبيره، فرزندان زن از شوهر قبلي 
البته زن و شوهر را هم محرم مي گويند يعني نگاه و لمس تمام ; مادر زن و مادر او، دختر و خواهر رضاعي، زن پدر، زن پسر

 .اعضاي بدنشان جايز است
حِرم كسي كه در حال احرام حج و يا عمره استم. 

و مقلد در اين گونه موارد مي تواند به مجتهد ديگري مراجعه (محلّ اشكال اشكال دارد، صحت و تماميت آن مشكل است 
 ).نمايد

 .محلّ اشكال است صحيح نيست و در اين مورد مي توان به مجتهد ديگر مراجعه كرد
 .دمحلّ تأمل بايد احتياط كن

 .مخرج بول و غائط محلّ طبيعي خروج ادرار و مدفوع
 .آن پرداخت شده است) يك پنجم(مخمس مالي كه خمس 

 .مد پيمانه اي است كه تقريباً ده سير ظرفيت دارد
 .مدارا نرمي كردن، مهرباني، سخت نگرفتن

 .مدعي خواهان، ادعا كننده، خواهان حقّي بودن



 .ا همسر يا ديدن صحنه هاي تحريك كننده شهوت، از انسان خارج مي شودمذي رطوبتي كه پس از بازي ب
 .مرتد كسي كه قبالً مسلمان بوده و از اسالم برگشته است

 .مرتد فطري كسي كه از پدر يا مادر يا پدر و مادر مسلمان متولد شده و خودش نيز مسلمان بوده و سپس كافر شده است
 .رمسلمان متولد شده ولي خودش مسلمان شده و مجدداً از اسالم برگشته استمرتد ملّي كسي كه از پدر و مادر غي

 .مردار حيوان مرده اي كه خود به خود مرده باشد
 ).آرنج(مرفق مفصل بين استخوان بازو و ساق دست 

 .مزاج كيفيت و چگونگي وضع جسمي و روحي يك فرد
يلومتر مي باشد يا چهار فرسنگ رفت و چهار فرسنگ مسافت شرعي مسافرت به بيشتر از هشت فرسنگ كه چهل و پنج ك

 .كيلومتر برگشت است" 5/22"كيلومتر رفت و " 5/22"برگشت كه مجموعاً 
مساقات يكديگر را آب دادن، معامله اي است كه بين صاحب درخت و امثال آن با عامل و كارگري كه درختان را آب دهد و 

 .ه و غير آن واقع مي شودتربيت نمايد در مقابل مقدار معين از ميو
 .مسامحه تأخير انداختن، كوتاهي، اهمال

 .مستحاضه زني كه خون استحاضه از او مي آيد
 .مستحب پسنديده، نيكو، قول يا فعلي كه گفتن و انجام آن ثواب اخروي دارد و تركش مانعي ندارد

 .نظر مالي و غير مالي برايش فراهم استمستطيع كسي كه داراي توانايي است، كسي كه امكانات و شرايط سفر حج از 
 .مسري سرايت كننده، مثل نجاستي كه از چيزي به چيز ديگر منتقل شود، يا مرضي كه از كسي به شخص ديگر سرايت نمايد

 .مسكر چيزي كه مست كننده است
 امور زندگي را سخت تر )كسي كه خرجي سال خود و عائله اش را ندارد(مسكين تهيدست، بي چيز، نادار، كسي كه از فقير 

 .مي گذراند
 .مس ميت دست زدن به بدن انسان مرده، كه قبل از غسل و بعد از سرد شدن بدن او موجب غسل مس ميت است

 .مشاع هر چيزي كه مشترك و تقسيم نكرده باشد، مال مشترك بين چند نفر كه سهم آنها جدا نشده باشد
ه با حدود معيني كه حاجيان بعد از وقوف در عرفات در مغرب شب دهم و فراغت از آن مشْعرالحرام محلّ معروفي است در مكّ

 .بايد به آنجا كوچ نمايند و از طلوع صبح تا قبل از طلوع آفتاب نيت وقوف نمايند
 .مشك ماده اي است خوشبو كه از كيسه اي كه در زير پوست شكم آهوي نر و مجاور عضو تناسلي اوست گرفته مي شود

 .مشهور شناخته شده نزد اكثر مردم، يا نظر و قولي كه اكثر فقها آن را قبول دارند
مصالحه عقدي است كه به موجب آن طرفين اعالن رضايت و تسالم بر امري كنند، خواه به ملكيت درآوردن عين باشد يا 

 .منفعت، يا اسقاط دين و يا حق و غير آن
بگيرند و يا با چيز ديگر مخلوط ... بي است كه آن را از چيز ديگر مثل هندوانه وآ" آب مضاف"مضاف اضافه شده، زياد شده، 

 .شود كه ديگر به آن آب گفته نشود
 .مضمضه گردانيدن آب در دهان و شستن دهان با آن

 .مضيقه تنگنا، تنگدستي، گرفتاري
 .مطرب فرح بخش، شاد كننده، به طرب درآورنده

 . از نظر اسالم برطرف كننده نجاست مي باشدمطهرات پاك كننده ها، چيزهايي كه
مظالم ستمهايي كه بر كس يا كساني وارد شده، اموالي كه به مجتهد جامع الشرائط بابت طلبي كه طلبكار آن معلوم نيست 

 .مي دهند
 .معاش زندگانيها، آنچه بوسيله آن زندگي كنند از خوراك و پوشاك و غيره، كارمزد

 .باهم، دوستي و رابطه داشتن با هممعاشرت گفت و شنود كردن 
 .معتنابه قابل اعتنا، قابل اهميت، مورد توجه

 .معهود عهد كرده شده، شناخته شده، متداول
 .معيوب چيزي كه داراي عيب و نقص مي باشد



 .مغبون فريب خورده، گول خورده در خريد و فروش و غير آن
 ...يدن ومفطرات آنچه روزه را باطل مي كند مثل خوردن و آشام

 .مقاربت نزديك شدن به هم، نزديكي كردن و آميزش جنسي
 .مقصّر كوتاهي كننده، كسي كه دركار خود اهمال و سستي كند

و در . مكروه ناپسند، يكي از احكام پنجگانه تكليفي است و آن امري است كه انجامش حرام نيست و تركش بهتر است
 . مي شود مثل نماز در حمامچيزهايي كه بدل دارد موجب كم شدن ثواب عمل

مكلّف به زحمت و مشقّت افتاده، كودكي كه به سن بلوغ رسيده و شرعاً وظيفه پيدا مي كند كه اوامر الهي را عمل و نواهي او 
 .را ترك نمايد

 .مالعبه بازي كردن با هم، شوخي كردن مرد با زن
 .ي يا در پرداخت مال و حق طلبكارمماطله معطل كردن، در انتظار نگه داشتن، تأخير كردن در كار

 .مواالت با كسي دوستي و پيوستگي داشتن، كار و عملي را پي در پي و پشت سرهم بدون فاصله انجام دادن
 .موجر اجاره دهنده، كرايه دهنده

 .مويز نوعي انگور خشكيده، مويز به خشكيده انگور دانه درشت گفته مي شود
 .دت ماهيانه خود را فراموش كرده است كه چند روز استناسيه زن فراموش كار، زني كه عا

 .نافله غنيمت، عطيه، نماز مستحبي كه زيادتي بر نمازهاي واجب است و عطيه اي است الهي مثل نماز شب
 .او حساب مي شود" نانخور"نانخور كسي كه وجه معاش و چيزهايي كه در زندگي نياز دارد از ناحيه ديگري تأمين شود، 

 .قبر گشودن قبر مرده و آشكار شدن اونبش 
نصاب حد معين از هر چيز، حد معيني براي اموالي كه شارع مقدس در آنها زكات قرار داده، كه اگر به آن حد و مقدار برسد 

 .دادن زكات بر دارندگان آن اموال واجب مي شود
و در ركعت " آية الكرسي"و " حمد" كه در ركعت اول نماز وحشت دو ركعت نمازي كه در شب اول دفن ميت براي او مي خوانند

 .را مي خوانند و ثوابش را به ميت هديه مي كنند) انّا انزلنا" (ده مرتبه سوره مباركه قدر"و " حمد"دوم 
 .نيمخورده باقي مانده غذايي كه انسان يا حيوان قسمتي از آن را خورده باشد، باقي مانده طعام

 .فتيش، بررسي كردن عضووارسي سركشي به كاري، ت
 .وافي وفا كننده به عهد، كافي، كامل

 .وجه چهره، صورت، دليل، عنوان
 .بيرون مي آيد) بول(ودي آب غليظ سفيد رنگي كه گاهي بعد از ادرار 

 .مي گويند" وديعه"وديعه امانت، مالي را كه به عنوان امانت پيش كسي بگذارند 
 . شدن مني ديده مي شودوذْي رطوبتي كه گاهي بعد از خارج

وسواس ترديد و شكّي كه در ضمير انسان پديد آيد، شك و شبهه در عبادات و احكام مذهبي خصوصاً در طهارت و نجاست، 
 .آنچه شيطان در دل انسان بيفكند و او را به كار بد برانگيزد

 .چسباندنوصل به سكون حركت آخر كلمه اي را انداختن و بدون توقّف آن را به كلمه بعد 
وصي سفارش شده، كسي كه به وي سفارش و وصيت شده كه كاري را براي وصيت كننده انجام دهد يا اموال او را بعد از 

 .مرگش سرپرستي و تقسيم نمايد
 .نزديكي كردن با زن; وطي پاي مال كردن

يال اينكه همسرش مي باشد، نزديكي وطي به شبهه يعني مردي كه به اشتباه با زن بيگانه اي به غير از همسر خود به خ
 .نمايد

 .وقف به حركت زير يا زبر يا پيش آخر كلمه اي را گفتن و بين آن كلمه و كلمه بعد از آن فاصله دادن
وكالت واگذاري، سپردن كار به غير، عقدي است كه به موجب آن انسان كاري را كه خودش شرعاً مي توانست در آن دخالت 

 .ر نمايد تا به جاي او انجام دهدكند به ديگري واگذا
 .وكيل كسي كه كار به وي واگذار شده تا به جاي ديگري انجام دهد



 .واليت سرپرستي، تسلّط داشتن
 دوست، كسي كه به دستور شارع مقدس سرپرست ديگري است تا در امور او با شرايط خاص دخالت كند، مثل پدر و جد ولي

 .واليت دارند... و ديوانهو حاكم شرع كه بر فرزندان صغير 
هبه بخشش، عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاني ملِك ديگري كند يا به او مالي ببخشد كه او هم در مقابل به 

 .او چيزي ببخشد
 .هتك رسوا كردن، پرده دري، مفتضح ساختن، شكستن حرمت، بي احترامي

 .هدم خراب كردن، ويران نمودن
 .هديه تحفه، پيشكش

زني كه اگر غير سيده باشد، پنجاه سال قمري و اگر سيده باشد، شصت سال قمري از سن او ; يائسه زني كه ديگر حيض نبيند
 .گذشته باشد

 
 
 
  
  
  
  

  زندگينامه

  
   نگاهي كوتاه

 
 
 
 

پدرشان مرحوم حجة االسالم آقاي شيخ محمد علي . حضرت آية اهللا العظمي صانعي در خانواده اي روحاني والدت يافتند
جد ايشان آية اهللا مرحوم حاج مالّ يوسف هم از علماي پرهيزكار و . " زاهد و پرهيزكاري بودندصانعي، عالمي وارسته و روحاني

ايشان در فلسفه از شاگردان جهانگيرخان، در فقه از شاگردان آية اهللا العظمي ميرزا حبيب اهللا . وارسته زمان خود بودند
. نباكو، دلبستگي فراوان داشته و از مروجان وي بوده استآن بزرگوار به ميرزاي شيرازي بزرگ، رهبر نهضت ت. رشتي بودند

ايشان از حريت و آزادگي قابل وصفي برخوردار بودند و همواره در مقابل خوانين و زورمداران آن زمان، ايستادگي مي 
 ".كردند

ش وارد .هـ 1325 در سال پدرشان همواره ايشان را به فراگيري علوم حوزوي فرا مي خواندند و اين گونه بود كه معظّم له،
 براي 1330حوزه علميه اصفهان شدند و پس از گذراندن دروس مقدمات و كسب فيض از محضر علماي آن حوزه، در سال 

استعداد زياد و جديت فراوان ايشان، از همان زمان، معظّم له را در زمره طالّب . ادامه تحصيل، وارد حوزه علميه قم شدند
 رتبه اول 1334ايشان در امتحانات سطوح عالي حوزه در سال . و عالقه بزرگان حوزه در آن زمان قرار دادموفّق و مورد توجه 

از همين سال بود كه با توجه به . قرار گرفتند) قدس سره(را احراز نمودند و مورد تشويق مرحوم آية اهللا العظمي بروجردي
در آن شركت نموده، توانستند با نبوغ و جديت خود ) قدس سره(ويژگي هاي منحصر به فرد درس خارِج حضرت امام خميني

 به طور مستمر از حوزه درس اصول و فقه و مباني متقن ايشان بهره برده، از شاگردان برجسته ايشان به حساب 1342تا سال 
 .آيند



 مباني و تحقيقات آن ، طي ساليان دراز و ممارست فراوان نسبت به فراگيري)قدس سره(حضور فعال در درس خارج امام
بزرگوار، اشراف ايشان بر ديدگاه هاي فقهي و اصولي امام را به درجه اي رساند كه به تعبير خودشان، در حد شعور مباني 

 .است و از حد صرف دانستن، باالتر است
ام و نبوغ و توفيق الهي ش در روستاي نيك آباد اصفهان تولد يافتند، با اهتم.هـ 1316آية اهللا العظمي صانعي كه در سال 

از محضر )قدس سره( سالگي به مرحله اجتهاد دست يابند و عالوه بر سالها تلمذ در حوزه درس امام22توانستند در سن 
آية اهللا العظمي بروجردي، آية اهللا العظمي محقّق داماد و آية اهللا العظمي اراكي ـ رحمهم اهللا ـ نيز بهره : اساتيد بزرگي چون

شروع نمودند و تقريرات آن ) شهيدين( رسماً تدريس خارج را با كتاب زكات در مدرسه حقّاني 1354ايشان از سال . برده اند
 .درس به قلم دو تن از شاگردانشان، موجود است

جمع كثيري از طالّب و فضال، با شروع درس خارج فقه ايشان، توانستند از حوزه درس معظّم له استفاده كنند كه اينك 
ري از آنان، جز محقّقان و پژوهشگران ارزنده حوزه اند و برخي نيز در حد اجتهاد هستند كه در حوزه هاي علميه بسيا

 .اشتغال داشته اند و يا در اداره نظام جمهوري اسالمي، ايفاي وظيفه مي كنند
 
  

 و مسئوليت هاي اجرايي) رهقدس س(عنايت حضرت امام خميني
 
  
   

و جديت ايشان در درك و فراگيري مباني و ) قدس سره(حضور مستمر و موفّق معظّم له در سالهاي طوالني در درس امام
و مراوده طوالني با آن بزرگوار، موجب شناخت و عنايت ويژه حضرت امام خميني نسبت به ايشان ) قدس سره(تحقيقات امام

اين عنايت پدرانه، توانست اندوخته هاي علمي، اخالقي و ديدگاه هاي اجتماعي روشني را براي شاگرد برجسته اي چون . شد
 1/12/1358آية اهللا العظمي صانعي به دنبال آورد، تا آنجا كه رهبر كبير انقالب اسالمي ايران، حضرت امام خميني در مورخ 

ي انقالب شكوهمند اسالمي مي گذشت، با دقّت و آگاهي كامل و هوشياري فراوان در حالي كه تنها حدود يك سال از پيروز
نسبت به همه جوانب و شايستگي هاي مورد نياز، يكي از مهمترين مسئوليت هاي علمي و اجرايي كشور را به شاگرد 

گهبان را به ايشان سپرد و وظيفه خطير عضويت در شوراي ن) آية اهللا شيخ يوسف صانعي(برجسته و يار هميشگي خود 
 :خطاب به ايشان، آمده است) قدس سره(در حكم امام. واگذار كرد

بنا بر اصل نود و يكم قانون اساسي جمهوري اسالمي كه به منظور پاسداري از احكام اسالم و قانون اساسي از نظر عدم 
 مي شود كه انتخاب شش نفر از فقهاي مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسالمي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان تشكيل

عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز از اين شورا به عهده اينجانب مي باشد، لذا جناب عالي را به عنوان يكي از شش 
 >1<.از خداوند متعال، موفقيت هر چه بيشتر شما را اميدوارم. فقيه به عضويت شوراي نگهبان منصوب مي نمايم

ظّم له در شوراي نگهبان، اولين حكم رسمي و مسئوليت اجرايي ايشان از سوي حضرت امام خميني بود و همان انتصاب مع
گونه كه در حكم مشخّص شده است، از ديدگاه سكّاندار كشتي بزرگ انقالب، ايشان از همان ماههاي اوليه پيروزي انقالب، 

احوال انقالب، مسائل روز و مورد نياز جامعه انقالبي و مردم مسلمان فقيهي شايسته، عادل و آشنا به همه شرايط و اوضاع و 
 .ايران بوده است

 از آن شورا 19/10/1361آية اهللا العظمي صانعي، پس از حدود سه سال تالش بيوقفه در اين مسئوليت خطير، در مورخ 
در ديدار با رئيس ) قدس سره(، امام[19/10/1361]به جهت عنايت خاصّ امام به ايشان، در همان تاريخ . كناره گيري كرد

 :ديوان عالي كشور و قضات شوراي عالي قضايي و شعب ديوان عالي كشور، بياناتي ايراد نمودند و در ضمن آن فرمودند
اينها دو سه سال زحمت كشيدند، رنج بردند و خدمت كردند و براي مقامي . من از شوراي عالي قضايي كه بود، تشكّر مي كنم

آنها هم از محلّ مورد امنشان آمدند در محيطي كه زحمتش زياد و رنج و . آنها از بزرگاِن روحانيون هستند. يامده بودندهم ن
حال براي يك مرد روحاني با روحيات اسالمي، مطرح نيست كه رئيس ديوان . كارش زياد و مسئوليتش پيش خدا زياد بود

و حاال ما مي خواهيم اين رنج را به گردن آقاي آقا شيخ ... ديگري انجام دهدعالي كشور شود يا دادستان كل كشور و يا كار 



. و من آقاي صانعي را مثل يك فرزند بزرگ كرده ام. و معرفي كنم به آقايان[ بگذاريم]يوسف صانعي به عنوان دادستان كل 
ايشان، بالخصوص مي آمدند با من آقاي صانعي وقتي كه سالهاي طوالني در مباحثاتي كه ما داشتيم تشريف مي آوردند 

و ايشان يك نفر آدم برجسته اي در بين روحانيون است و مرد . صحبت مي كردند و من حظّ مي بردم از معلومات ايشان
 >2<.عالمي است

 بدين ترتيب، پس از تالشهاي بي شائبه و كوشش هاي مستمر در طي يك دوره نسبتاً طوالني و به دنبال استعفاي معظّم له،
 : چنين فرمودند16/4/1364حضرت امام خميني در مورخ 

از زحمات و كوشش هاي . اميدوارم ايشان در هر كجا كه باشند، فرد مؤثّري باشند. از رفتن آقاي صانعي، متاسف و متاثّرم
 و فعال او مردي عالم و متعهد. من ايشان را سالهاي طوالني است كه مي شناسم. ايشان، تشكّر و قدرداني مي كنم

 >3<.است
 در جمع اعضاي ديوان عالي كشور و مسئوالن قوه قضاييه، مطالبي را 18/4/1364همچنين امام خميني، چندي بعد در مورخ 

 :ايراد فرمودند كه در بخشي از آن چنين آمده است
دي فاضل و عالم است و سالها مسئله دادستاني كه همه مي دانيد از امور بسيار مشكل و حساس است و آقاي صانعي كه مر... 

او را از نزديك مي شناسم و او را عنصري فعال و خوب مي دانم، تا به حال اين سمت را داشتند كه از زحمات ايشان تشكّر 
 >4<.مي كنم

قدس (نماينده حضرت امام خميني: البته معظّم له مسئوليت هاي اجرايي ديگري نيز داشته اند كه بعضي از آنها عبارت اند از
در شوراي عالي بازسازي مناطق جنگي، عضويت در اولين دوره مجلس خبرگان رهبري به عنوان نماينده منتخب مردم )سره

 . با بيش از دو ميليون رأي19/9/1361تهران در انتخابات 
 
 . ـ صحيفه امام1
 .231، ص 17 ـ همان، ج 2
 .309، ص 19 ـ همان، ج 3
 .311 ـ همان، ص 4
 
  
  

   فعاليت ها و مبارزات سياسي
 
  
  

اغلب مبارزات سياسي و فعاليت هاي انقالبي ايشان در قبل از پيروزي انقالب اسالمي، تالش در ابعاد فرهنگي و تبليغاتي 
حضور در تظاهرات و راهپيمايي ها و صدور اعالميه و بيانيه اين تالشهاي ظلم ستيزانه، از طريق تبليغ، سخنراني، . بوده است

بر اساس آنچه در جلد سوم كتاب اسناد انقالب اسالمي منتشر شده است، نام و امضاي آية اهللا . سياسي انجام مي گرفت
كه پس از انتقال العظمي صانعي در ذيل حدود سي اعالميه سياسي و انقالبي به ثبت رسيده است كه اولين آن، نامه اي است 

تاريخ انتشار . حضرت امام خميني از تركيه به نجف اشرف، از سوي علماي قم، خطاب به رهبر كبير انقالب نوشته شده است
 . است1344اين نامه مهر ماه 

ر همچنين آخرين بيانيه اي كه نام و امضاي ايشان و ديگر همراهان انقالب در ذيل آن مي درخشد، اعالميه اي است كه د
البته بديهي است كه تمامي اعالميه هاي آن دوران، در .  صادر شده است17/10/1357مخالفت با دولت بختيار، در مورخ 

 .كتاب مزبور نيامده است
است كه به تاييد جمعي از فضال و مدرسان " خلع يد شاه از حكومت ايران"مهمترين بيانيه شديداللحن علماي قم، درباره 

موضوع اعالميه مذكور، همچون . يده است و نام و امضاي آية اهللا صانعي نيز در ذيل آن به چشم مي خوردحوزه علميه قم رس



ساير بيانيه هاي سياسي آن دوران، بسيار حساس خطرناك و به گونه اي بود كه تنها انقالبيان واقعي و ياوران شجاع حضرت 
ري از آن اعالميه ها، از ديدگاه حكومت پهلوي، جرمي نابخشودني چه اينكه بسيا; امام خميني، جسارت امضاي آن را داشتند

شايد ترس از همين عواقب خطرناك موجب گرديد تا امضاي افراد معدودي از علما در ذيل اعالميه . و مستوجب قتل بود
 .قرار گيرد" خلع شاه از حكومت"

ي، همواره مي كوشيدند تا مسئله مرجعيت امام سردمداران حكومت پهلوي، براي جلوگيري از رشد فزاينده انقالب اسالم
خميني را خدشه دار جلوه دهند و از آن طريق، در اذهان عمومي نسبت به صالحيت علمي، سياسي و مذهبي معظّم له خللي 

و از اين رو، جمعي از علما و فضالي حوزه هاي علميه، از جمله حضرت آية اهللا صانعي، بخشي از تالش سياسي . وارد كنند
 .علمي خود را در خنثي كردن توطئه حكومت پهلوي قرار دادند و در تثبيت مرجعيت امام خميني، فعاليت مي كردند

 
  
  

   حوزه افتا
 
  
  

ث، موجب آن نشده است كه در مقام افتا سختگير سختگيري استاد معظّم در تتبع و تحقيق و دقّت زياد، بويژه در فقه الحدي
چرا كه در فهم آيات و روايات و مباني استنباط، توجه ويژه اي به اصل و قاعده سهولت دارند و اين فرموده مرحوم ; باشند

 اسالم، زيرا دين; از احتياط هاي خود بكاه"صاحب جواهر به جناب شيخ انصاري را همواره مورد توجه قرار داده اند كه 
 ".شريعت آسان است

معظّم له، عالوه بر طرح عمومي مسائل فقهي مورد نظر و بررسي آنها در جمع زيادي از طالّب و فضال كه هرروز در بيت ايشان 
 .حضور مي يابند، با تشكيل گروه استفتا از تبادل نظر و همكاري آنان نيز برخوردارند

رساله توضيح المسائل، مناسك حج، مجمـع المسائل ـ جلد اول، : بارت اند ازكتبي كه از حضرت استاد تاكنون چاپ شده، ع
همچنين ايشان حاشيه هايي بر تحريرالوسيله و عروة ; منتخب االحكام، استفتائات پزشكي، مصباح المقلدين، احكام بانوان

ت درسهاي خارج حضرت امام خميني، تقريرا: تاليفات و آثار ديگر ايشان عبارت است از. الوثقي به زبان عربي نگاشته اند
 .رساله اي در قاعده فراغ و تجاوز، رساله اي در تقيه، رساله الضرر

با توجه به مراجعات و سؤالهاي بسياري كه از ايشان مي شود، تاكنون چندين هزار استفتا را پاسخ داده اند و آنچه درباره 
وه پاسخگويي معظّم له در كتاب مزبور، به سبك مرجع عظيم الشان و كتاب مجمع المسائل ايشان قابل توجه است، اينكه شي

است، به گونه اي كه عالوه بر فتواي مورد نظر، در برخي موارد، به دليل و مستندات ) قدس سره(فقيه بزرگوار، ميرزاي قمي
دانش پژوهان رشته فقه، فقهي آن فتوا اشاره شده است كه از نظر آموزشي و علمي، براي پژوهشگران علوم حوزوي و نيز 

ايشان با همه تكريم و تعظيمي كه نسبت به فقهاي عظام و آراي اصحاب، بويژه آراي مشهور . بسيار مفيد و قابل توجه است
دارند و همواره حوزه ها، بويژه شاگردان خود را به شناخت بهتر و تعظيم فراوان نسبت به فقهاي اصحاب فرا مي خوانند و با 

اما حريت و سعه انديشه فقهي ايشان و توجه ويژه به ادلّه و ; از آنان با عظمت ياد كرده، آراي آنان را مي ستايندخضوع تمام، 
به استناد مباني متقني كه در اصول و بويژه در فقه دارند، باعث شده است كه فتاوا و نظريات ابتكاري زيادي را در حوزه عمل 

ين فتاوا كه همگي در چارچوب اصول و مالكهاي فقهي حوزه هاي فقه صادر شده، در بسياري ا. مكلّف و مقلّدان ارائه فرمايند
براي آشنايان به مباني و . موارد، توانسته است راهگشاي معضالت و مشكالت مكلّف در حوزه عمل فردي و اجتماعي باشد

شمندي در تلقّي بهتر و دقيق تر ادلّه و نيز ادلّه، رجوع به تفصيل مباحث و مستندات فتاواي مذكور، مي تواند سرمايه ارز
 :كه موارد زير از جمله آنهاست. پاسخگويي به نيازهاي فقهي جامعه باشد

هر مجتهدي كه جامع شرايط باشد، منصوب براي واليت است و نسبت به مردم، :  ـ ايشان درباره واليت فقيه مي فرمايد1
ـّي ندارد، منحصـراً با مردم و نظـر اكثريت و توده آنان است و مشروعيت اجرا در مصالح عامه كه اسالم حكم خ اص



مشروعيت، منوط به آرا و رضايت آنان به طور كلّي و يا از طريق اكثريت است و دستور اجراي آن به طور مستقيم يا 
 .غيرمستقيم، با واليت فقيه است

 سنّي را سيزده سال قمري مي داند، ترجيح داده و مي  ـ درباره بلوغ دختران، معظّم له موثّقه عمار ساباطي كه شرط2
به تكليف مي ) سيزده سالگي(در صورت عدم احراز ساير عالئم بلوغ كه نصوص و فتاوا متعرض آنهاست، در اين سن : فرمايد
 .رسند

نداريم و كسي كه ذكوريت در قضاوت، خصوصيت ندارد و حجت شرعيه بر خصوصيت هم :  ـ درباره قضاوت زنان فرموده اند3
واليت بر قضا دارد، مي تواند آنان را براي قضا، مخصوصاً در امور مربوط به زنان و حقوق خانوادگي، منصوب نمايد، و اطالق 
ادلّة القضاء حجة علي العموم و الشمول، و كما اينكه مردان از ِقبل ائمه معصومين مجاز در تصدي قضا مي باشند، زنان هم از 

 . مجازند، مخصوصاً نسبت به شئون زنان و حقوق آنهاِقبل آنها
 ـ در مورد واليت بر صغير و اموال او، با نبودن پدر، نظر معظّم له اين است كه مادر، قيم قهري است و مشمول ادلّه احسان و 4

و اُولُوا االَْرحاِم : "فهمعروف و خير و بر است و واليت بر صغير، بيش از بر و احسان، چيز ديگري نيست و به حكم آيه شري
 .، مادر بر پدربزرگ اولويت دارد، و با نبود مادر، پدربزرگ، قيم فرزند است>1<"بعضُهم اَولي ِببعض

ديه خطا و شبه عمد زن و مرد، مساوي است و اين حكم، مستفاد از اطالق ادلّه :  ـ در باب تفاوت ديه زن و مرد فرموده اند5
 . الحجة المعتبره علي التقييد و التفصيلديه است، و عدم

چه در رابطه با شغل يا غير (كساني كه مرتباً قبل از ده روز، يك سفر چهار فرسخي بروند :  ـ در مورد كثيرالسفر مي فرمايد6
 آنان صحيح و ده روز در يك جا نمانند، كثيرالسفرند، و اگر افراد براي زيارت هم مسافرت كنند، نمازشان تمام و روزه) شغل
 .است

 ـ درباره موسيقي، نظر معظّم له چنين است كه حرمت موسيقي و غنا، حرمت محتوايي است و هر صوت و غنا و موسيقي 7
يي كه در آن ترويج بي بند و باري و بي عفّتي و به انحراف كشيدن انسانها نباشد و چهره اسالم را بد نشان ندهد، حرام 

 .نيست
حربي آنان كه به دليل خود اسالم و ! آري. اظهر طهارت آنان، همانند طهارت مسلمانان است:  فرمايد ـ در مورد كفّار مي8

همانند اندكي از بقيه كفّار كه با يقين به ; ، معاند ديني هستند)نه به سبب جهات ديگر(اعتقاد مسلمانان با آنان مي جنگند 
 .اندحقّانيت اسالم، باز منكر آن هستند، محكوم به نجاست 

حكم تحريم ربا كه در آيات و روايات آمده و به آن اشاره شده، مختصّ به رباي استهالكي است نه :  ـ درباره ربا فرموده اند9
 .رباي استنتاجي

 ـ معظّم له، قائل به عموميت قصاص است براي قتل هر انساني كه خونش در حكومت اسالمي محترم است، بدون تفاوت از 10
ولَكُم ِفي الِْقصاِص حياةٌ يا اُوِلي : "قصاص، حياتي است براي اُوِلي االَْلْباب. كافر بودن قاتل و مقتولحيث مسلمان و 

 .و اين نظريه، مستند است به اطالقات و عمومات قصاص و برخي از اخبار مسئله كه حجت است> 2<"االَْلْباِب
كوريت را شرط نمي دانند و مناط را همان فقه و تقوا مي دانند و  ـ در واليت و حاكميت و مرجعيت و بقيه شئون فقيه، ذ11

در پايان، ايشان مدعي است كه در حقوق اسالمي، كما اينكه تبعيض نژادي نيست و سفيد و سياه برابرند، تبعيض جنسيتي و 
اصيل اين مباحث را، از كتب ملّيتي نيز وجود ندارد، همچنين معظّم له نظريات ديگري دارند كه گوياي عدم تبعيض است و تف

 .و رسائل عمليه ايشان مخصوصاً كتاب منتخب األحكام مي توان يافت
 
 .75، آيه )8( ـ سوره انفال 1
 .179، آيه )2( ـ سوره بقره 2
  
  
  
  



 برخي سجاياي اخالقي، اجتماعي  
 
    

و در عين حال، آشكار ايشان به خاندان عصمت و طهارت، بويژه ساحت مقدس حضرت فاطمه ـ ارادت خالصانه و عميق 
صلوات اهللا عليهم اجمعين ـ همواره براي اساتيد، فضال، شاگردان، مراجعان و عموم طبقاتي كه به حضور ايشان مي رسند، 

 .م اسالمي استسرمايه ارزشمندي است كه جانمايه حركت و تالش علمي آنان و حوزه هاي علو
تواضع ايشان نسبت به مردم، بويژه درباره روحانيت معظّم و اهل علم در حد خضوع، تكريم و احترام طالّب، تجليل از اساتيد 

عالقه صادقانه، همراه با سوز . و فضال و تاكيد بر لزوم حفظ شئون و احترام بزرگان حوزه، از ويژگي هاي مشهود معظّم له است
بت به عموم جامعه، بويژه مردم دردمند و گرفتار دارند، ارادت همراه با تكريمي كه نسبت به ايثارگران، و شفقتي كه نس

خانواده هاي شهدا و جانبازان و نيز توجهي كه به طبقات مستضعف جامعه دارند و درد و ناماليمات آنان را خود تا عمق جان 
ستي ايشان و احتياط زياد در وجوه شرعيه، همه باعث شده است كه سادگي بيت و ساده زي; درك نموده و تجربه كرده اند

بسياري از طالّب و فضال و طبقات مختلف جامعه، به راحتي بتوانند با ايشان رابطه مستقيم داشته باشند و مسائل مورد 
 .نظرشان را مطرح كنند

ه انقالب و نظام جمهوري اسالمي و لزوم حفظ و اينها و آنچه پيشتر گفته شد، استاد معظّم را از توجه مسئوالنه نسبت ب
تقويت آن و نيز موضعگيري درباره مسائل جهان اسالم و دخالت در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي و توجه دادن به مصالح 

 بلكه مؤيد و عالي اسالم و انقالب و نظام و همراهي و همكاري براي فائق آمدن انقالب و نظام بر مشكالت، نه تنها باز نداشته،
انبيا "است كه ) قدس سره(حركت فقهي، سياسي و اجتماعي ايشان، يادآور اين كالم امام خميني. تاكيدي بر آن شده است

شغلشان سياست است و ديانت، همان سياستي است كه مردم را از اينجا حركت مي دهد و به تمام چيزهايي كه به صالح 
ظّم له، رابطه مرجعيت و سياست را نشئت گرفته از روح فرهنگ و تعاليم دين و مع". ملت و مردم است، هدايت مي كند

 .شريعت مي داند
از درگاه خداوند عزّوجل، سالمت و عزّت بيشتر اين فقيه بزرگوار را آرزو مي كنيم و اميدواريم در سايه نظام جمهوري اسالمي 

سالمي و جامعه اسالمي، همواره از چنين فقهايي برخوردار حوزه هاي علوم ا)قدس سره(و به بركت انفاس قدسي امام راحل
 .باشد

 والسالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته
 
 
 

 


