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  تعريف

 اصطالح در و "مظلمه" كلمه جمع مظالم .است مظالم رد اسالم در يمال واجبات از يكي
 گرفته خدا بندگان از عدالتى بى و ظلم روى از انسان كه شود مى گفته ىيها بدهى و اموال به
 در و است آن صاحبان به يغصب حقوق و اموال برگرداندن مظالم، رد و است نپرداخته و

 پرداخت ديبا و آمده يكس ذمه بر ونيد اي نيد بابت كه يمال از است عبارت فقه اصطالح
 :است فرموده نيچن آن يستيچ و مظالم رد ي درباره يتستر اسداهللا خيش اهللا تيآ .شود

 شده گرفته لمظ يرو از و ناحق به كه است يمال آن و است مظلمه جمع لغت در مظالم«
 سائر به يگاه و ؛)آن صاحب به( مال نيا برگرداندن از ستا عبارت مظالم رد پس .است
 است، انسان ذمه بر و نشده گرفته ظلم يرو از ابتدائاً و است مردم يبرا كه يحقوق و اموال

  1».گردد يم اطالق زين
 يدزد و غصب و ستم و ظلم يرو از ابتدا از كه است ياموال شامل هم مظالم رد نيبنابرا

 يمال مانند( نشده اخذ ظلم يرو از ابتدا در كه ياموال هم و شده، گرفته مردم از آن مانند و
  .شود ينم بازگردانده طمع و ظلم يرو از ادامه در اام )نموده دايپ كه يمال اي گرفته قرض كه

 و بوده كينزد ظالمم رد با كه دارد وجود فقه در يگريد عنوان مظالم، رد عنوان بر عالوه
 خيش اهللا تيآ .است "المالك مجهول مال" عنوان آن و شوند يم يكي هم با موارد يبعض در

 آن مالك كه است يمال المالك مجهول مال« :اند فرموده نيچن باره نيا در هيمغن جواد محمد
 خطا و غفلت يرو از يگاه اما .ستين زيجا مال نيا برداشتن و اخذ كه ستين شده شناخته

 كه گريد شخص هياثاث با شما هياثاث هتل كي در مثال عنوان به .شود يم داخل انسان اموال در
 است آن المالك مجهول مال گريد قيمصاد از و .شود يم اشتباه و مخلوط ديشناس ينم را او
 نام شما كه يا گونه به گردد يم غائب سپس و گذارده امانت به را يمال شما نزد يشخص كه

                                            
  264ص األسرار، نفائس و األنوار مقابس .1

ظالم  رّد  



ظالم   رّد  
 

3 

 در كه يالمالك مجهول مال حكم و ...ديندار ديابي يدسترس او به كه يراه و برده ادي از را او
 .يده صدقه را آن او طرف از آن، صاحب افتني از شدن وسيأم از بعد كه است آن توست دست

 او و اوست نزد يگريد متاع كه يكس ي درباره السالم هيعل صادق حضرت از كه دارد تيروا در
 اگر ؛ 1به تصدق و فبعه كذلك كان إذا :فرمود حضرت .نمودند الؤس شناسد ينم را صاحبش

   2».بده صدقه را آن پول و بفروش را متاع آن است گونه نيا
 و معلوم زين آن مالك و شده داشته نگاه ستم يرو از يمال كه يموارد داشت توجه ديبا

 داشته نگاه ستم يرو از يالم اگر اما .است مظالم رد قيمصاد از فقط مال نيا است، مشخص
 بر المالك مجهول مال هم و مظالم عنوان هم جا نيا در نباشد، مشخص زين آن مالك و شده
 ست،ين مشخص آن مالك و است يشخص نزد ظلم و ستم بدون يمال اگر و .كند يم صدق آن

  .است صادق آن بر المالك مجهول عنوان فقط
  .است آمده هم حرام به مخلوط مال نعنوا تحت موضوع اين فقهي كتب در البته
  مظالم رد فقهي حكم

  :فرمايند مي عليه اهللا رحمت خميني امام حضرت
 محصور عددى در حتى مال آن صاحب كه صورتى در البته :حرام به مخلوط حالل مال«
 و برود بايد است معين نفر چند از يكى به متعلق مثالً كه بداند اگر چون( نباشد معلوم

 نيز مال آن مقدار كه است صورتى در نيز و )بپردازد او به را او مال نموده پيدا را صاحبش
 خمس ولى به را مخلوط مال آن ي همه يك پنج صورت اين در كه نباشد، معلوم

   3دهد مى ]شرع حاكم[
شناسد بايـد مـال را بـه          را بداند، پس اگر صاحب مال را هم مى         )حرام(اما اگر مقدار مال     

بلكـه اگـر او را در ضـمن عـدد محـصورى بدانـد               . و جاى خمس دادن نيست    صاحبش بدهد   
شـان را تحـصيل      و به نحوى رضـايت    ( آن است كه از آنان خالصى پيدا كند          )واجب(احتياط  

 بـه قرعـه رجـوع       )براى تعيين كردن مالـك    ( پس اگر ممكن نباشد اقوى آن است كه          )نمايد
غير محصورى باشد، احتياطاً با اذن حـاكم،        شود و اگر صاحب آن را نشناسد يا در ضمن عده            

كـه او مالـك آن      (كه گمان به خـصوص شخـصى          مادامى ،دهد به هر كسى بخواهد صدقه مى     
                                            

1. هقْ إِذَا كَانَ كَذَا فَبِعدتَص ـ وسائل  و هن395، ص6  ـ تهذيب األحكام، ج451، ص25 الشيعة، ج  بِثَم  
  306ص ،4 ج السالم، عليه الصادق اإلمام فقه .2
   كتاب خمس2ج )سيد محمد باقر موسوى همدانى ترجمه(عليه  اهللا  رحمتيله امام خمينى تحريرالوس.3
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را بـه همـان شـخص مخـصوص          وگرنه نبايد احتياط را ترك كند كـه آن          نداشته باشد  )باشد
اص البتـه گمـان بـه شـخص خـ         .  باشـد  )و مستحق (  كه مورد صدقه   صدقه بدهد به شرط آن    

شود كه مالك معين شـود و چنـان          و باعث نمى  ( در ميان عده محصورى فايده ندارد        )مالك(
و اگر مالـك را     . )ها را به دست آورد يا به قرعه رجوع نمايد           آن ي  كه گذشت بايد رضايت همه    

  1».ح با او تخلّص پيدا كندرا نداند بايد از راه صل بشناسد ولى مقدار آن
و بـه داليلـي     بر گردن ما باشد ولي در عين مال مـا نباشـد         گاهي ممكن است حق كسي    

چـه در    آنعنـوان مثـال       بـه  .ها ديني است كه بـر ذمـه ماسـت            اين . است  مصرف شده  ياتلف  
مانـد، يـا در       جـا مـي    يهـا، از مـشتر     ماند يا در مغازه    هاي عمومي و مسافربري جا مي      ماشين

شـود و بعـداً      اهاً و اضافي به انسان داده مـي       ماند و پولي كه اشتب     يجا م  مسافرخانه و امثال آن   
 زن و   ي  هنفقـ و مهريه و    شود، يا بدهي و خسارتي كه شخص به ديگري وارد كرده             متوجه مي 

چـه از ايـن قبيـل        و ضرر مالي يا بدني كه موجب ديه شده و جبران نكرده و آن              اجرت كارگر 
  :اند  درباره اين موضع فرمودهعليه اهللا حضرت امام خميني رحمت 2.امور است، همه دين است

اگر حقّ كس ديگرى در ذمه او باشد نه در عين مال او، جايى براى خمس نيست؛ بلكـه               «
را حتى در ضمن عدد محصورى نـشناسد،   را بداند ولى صاحب آن      در اين صورت اگر مقدار آن     

و . دهد ىدهد يا به حاكم تحويل م      آن مقدار را با اذن حاكم شرع از طرف صاحبش صدقه مى           
اگر بداند كه صاحب آن در ضمن عدد محصورى است اقـوى آن اسـت كـه بـه قرعـه رجـوع                     

و اگر مقدار آن را نداند و بين كم و زياد مردد باشد، كم را در نظر گرفته به مالك آن ـ . نمايد
و اگر مالك بين عـدد محـصورى مـردد باشـد     . پردازد در صورتى كه شخصاً معلوم باشد ـ مى 

و اگر مالك آن مجهول يا در عـدد غيـر محـصورى             . گونه است كه گذشت      آن بدان  پس حكم 
 آن است كه در ايـن       )مستحب(دهد چنان كه گذشت؛ و احتياط        را صدقه مى    معلوم باشد، آن  

صورت، با حاكم شرع به مقدار حد وسط بين كم و زياد مصالحه كند پـس بـا آن معاملـه آن                      
  3».)دهد را از طرف صاحبش صدقه مى كه آن(شود  چيزى كه مقدارش معلوم است مى

  :اند فرمودهالعالي نيز در پاسخ به سؤالي  اي مدظله حضرت امام خامنه
                                            

  410 ص1ج )چاپ موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(عليه  اهللا  رحمتتحريرالوسيله امام خمينىترجمه  .1
 397و396، ص 2جعليه    اهللا  اهللا فاضل لنكراني رحمت      حضرت آيت  )استفتائات(المسائل جامعها از     براي اين مثال  .2

  .استفاده شد
  411، پيشين صتحريرالوسيلهترجمه  .3
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 اگر مال حرامى با مال انسان مخلوط شود، آن مال چه حكمى دارد و چگونه : 894 ؤالس
  شود و در صورت علم به حرمت يا عدم علم به آن وظيفه انسان چيست؟ حالل مى

داند و  را نمى اگر يقين به وجود مال حرام در اموالش دارد، ولى مقدار دقيق آن :وابج
را بپردازد، ولى اگر  ها اين است كه خمس آن شناسد، راه حالل كردن آن را هم نمى صاحب آن

  1.شك در مخلوط شدن مال حرام با اموال خود داشته باشد، چيزى بر عهده او نيست
   :ظالملزوم اذن حاكم شرع در رد م

عنوان  المالك به به اعتقاد اكثر فقها، اجازه حاكم شرع در پرداخت رد مظالم و مال مجهول
  :اند باره چنين فرموده اهللا عليه در اين حضرت امام خميني رحمت. صدقه، الزم و ضروري است

را  اگر مال حالل با مال حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولي صاحب آن«
ناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از حاكم نش

  2».شرع هم اذن بگيرد
  :اند العالي در اين خصوص چنين فتوي داده ظله اي مد حضرت امام خامنه

 از شؤون حكومت است يا )خمس، رد مظالم، زكات( آيا حقوق شرعى : 1020 والس«
تواند خودش سهم سادات و رد مظالم و زكات  هده اوست، آيا مىخير؟ و كسى كه خمس بر ع

  را به افراد مستحق بدهد؟
ها را به فقراى متدين و عفيف بدهد، و در رد   در زكات جايز است كه خودش آن:وابج

را   آني مظالم أحوط آن است كه با اذن حاكم شرع باشد، ولى در خمس واجب است كه همه
كى از وكالى مجاز ما تحويل دهد تا در موارد شرعى كه براى آن مقرر به دفتر ما و يا به ي

  3».شده، مصرف شود، و يا در پرداخت آن به مستحقين اجازه بگيرد
  :يكودك دوران مظالم
 و يبزرگسال در انسان كه ياموال به مربوط فقط مظالم رد كه است آن گريد مهم نكته

 به يكودك نيسن در فرد كه يعاتيضا شامل بلكه شود ينم نموده، عيضا اي غصب بلوغ سن
 مردم خانه شهيش سنگ با ساله 6 يكودك مثال عنوان به .دگرد يم زين نموده وارد مردم اموال

 نيوالد ي برعهده جا نيا در .خورد يم وهيم و شده مردم باغ وارد اي كند يم فرار و شكسته را
 از نيوالد اگر اما .ندينما پرداخت و نموده حساب را وهيم اي شهيش پول كه است كودك نيا
 كه است كودك نيا خود عهده بر ننمودند، پرداخت يليدل هر به اي و نشده مطلع مساله نيا

                                            
  218صاالستفتائات،  اجوبة. 3        1814ه، مساله يرساله عمل. 2        186االستفتائات ص اجوبة .1
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 او به آن صاحب ينشان داشتن صورت در و نموده محاسبه بلوغ سن به دنيرس از پس
 مجتهد ناذ با و او طرف از مالك، نشناختن و ينشان نداشتن صورت در و دينما پرداخت

 العالي اي مدظله خامنهامام دفتر حضرت  از خصوص نيا در .دهد صدقه ريفق به الشرائط جامع
  :است شده استفتاء نيچن

  كند؟ ديبا چه يدربزرگسال برداشته، را يكس پول يدركودك ياگركس
 شانيا ستين ازين و ديبرگردان صاحبش به ديبا ديشناس يم را آن صاحب اگر صورت هر در
 طرف از شرع حاكم اذن با ديهست وسيمأ آن صاحب كردن دايپ از اگر و وندش مطلع

  .ديبده صدقه ريفق به صاحبش
   :عباد مظالم محاسبه نحوه
  :است متصور صورت چند مظالم محاسبه درهاي قبل آمد  گونه كه در بخش همان

  .ودـ مقدار مال و صاحب آن معلوم است كه بايد عين آن يا عوضش به صاحبش داده ش1
  :اين بخش دو حالت دارد. ـ مقدار مال معلوم است ولي صاحبش معلوم نيست2

 از يدينوم صورت در را مقدار همان صورت نيا در.  صاحب مال اصالً معلوم نيست)الف
  .بدهد صدقه د،يتقل مرجع اجازه با آن صاحب افتني

 نفر مالك 10 عنوان مثال  يكي از اين به. مالك در بين افراد محدودي معين است )ب
عليه بايد با قرعه انداختن مالك را  اهللا جا طبق نظر حضرت امام خميني رحمت است؛ در اين

هاي ديگري نيز براي خالصي از اين مشكل  البته فقها راه. معين و مال را به او پرداخت نمايد
دن تمام ، راضي كر)يعني صدقه دادن(المالك بر آن   بار كردن حكم مجهول:اند شامل فرموده

  .ها رود از هر راه ممكن، و توزيع يكسان مال بين آن ها مي افرادي كه احتمال مالك بودن آن
بايد حداقل مقداري كه يقين دارد . مقدار مال معلوم نيست ولي صاحبش معلوم استـ 3

  .را به او بپردازد و احتياط آن است كه صاحب مال را به نحوي راضي كند
  :كه اين موضوع هم دو بخش دارد. ن مشخص نيستـ مقدار مال و صاحب آ4

 تومان هزار ستيدو اي هزار صد نيب مردد مثال عنوان به .مردد است مال مقدار در )الف
 كه بدهد صدقه دارد، نيقي كه را يمقدار ديبا صورت نيا در .شناسد ينم زين را مالك و است
  .ستا مشكوك آن بر مازاد و ينيقي تومان هزار صد ما مثال در

 مردد مال كه جا نيا در اطياحت :اند فرموده نيچن باره نيا در عليه اهللا رحمت خميني امام
 مصالحه اديز و كم نيب وسط حد مقدار به شرع حاكم با كه است آن است، اديز و كم نيب
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  1»)دينما پرداخت فوق مثال در را تومان هزار 150 مبلغ( .كند
 اما اوست گردن بر عباد از يمظالم داند يم الًااجم يعني داند ينم وجه چيه به را مقدار )ب

 در حرام كه را يمال پنجم كي ديبا صورت نيا در .ندارد آن زانيم ي درباره يحدس گونه چيه
   .دينما پرداخت خمس عنوان تحت ،فهيوظ يادا تين به ،دارد قرار آن

 يطور به حرام مال اب حالل مال اگر« :اند فرموده عليه اهللا رحمت ينيخم امام حضرت
 مقدار و حرام مال صاحب و دهد صيتشخ گريكدي از را ها آن نتواند انسان كه شود مخلوط

 مال هيبق خمس، دادن از بعد و بدهد را مال تمام خمس ديبا نباشد، معلوم كدام چيه آن
  2».شود يم حالل

 سال 20 را يالم انسان اگر يعني .است روز متيق مالك مظالم رد محاسبه در :مهم تذكر
   .رديبگ نظر در را امروز متيق ديبا صدقه دادن اي مالك به رد در نموده، عيضا قبل

  :تيم طرف از مظالم رد
 مرگ، از بعد يبرا خود اموال ثلث ي درباره است مجاز انسان ميدان يم كه طور همان

 .دارد او ورثه به تعلق شرعاً رايز ،ستين نافذ گريد ثلث دو ي درباره او تيوص و دينما تيوص
 ي هروض در مرگش از بعد را اموالش نصف كه كند تيوص يفرد اگر مثال عنوان به
 را او اموال سوم كي ديبا ورثه و نبوده نافذ تيوص نيا ند،ينما خرج السالم هيعل دالشهداءيس
 محرا مال تيم اموال انيم دانند يم ورثه اگر مقدمه، نيا حفظ با .ندينما صرف راه نيا در

 اموال صاحب اگر اما .بازگردانند ها آن انصاحب به را اموال ديبا ارث ميتقس از قبل دارد، وجود
 كه يمقدار به ،ديتقل مرجع اجازه با ديبا ندارد وجود هم ييشناسا امكان و شناسند ينم را
 پنجم كي دانند ينم هم را مقدار اگر و بدهند صدقه فقرا به است يگريد مال دارند نيقي
 فقرا به صدقه و خمس از اعم فهيوظ يادا قصد تين به ديتقل مرجع اجازه با به را والام

 الزم بدهند، مظالم رد بابت مبلغ فالن كه باشد كرده تيوص تيم اگر حال .دبدهن صدقه
 مقدار اگر يحت صورت نيا در بدهند، صدقه فقرا به ديتقل مرجع اجازه با را مبلغ آن است
 تيم اموال ميتقس رايز شود عمل آن به ديبا باشد تيم مال ثلث زا شيب تيوص مورد مال
  .اوست ونيد تمام پرداخت از بعد

 تيم بر كه يحج« :اند فرموده نيچن باره نيا در عليه اهللا رحمت ينيخم امام حضرت
                                            

  29تحريرالوسيله، كتاب الخمس، مساله. 1
  1813رساله عمليه، مساله . 2
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 و زكات و خمس مثل كه را يحقوق و يبدهكار و )رنديبگ رياج آن يبرا ديبا و( است واجب
 ها آن يبرا تيم اگرچه بدهند، تيم مال اصل از ديبا باشد، يم واجب ها آن ردنك ادا مظالم،

  1».باشد نكرده تيوص
   :آن حكم و لُقَطه

 .باشد يم لقطه است مطرح ما فقه در مردم اموال با رابطه در كه ينيعناو از گريد يكي
 در و دهكر گم را آن مالكش كه يجنس اي مال هر از است عبارت يفقه اصطالح در لقطه
 اگر بردارد، را آن و كند دايپ را شده گم جنس اي مال نيا يكس اگر حال .ستين ارشياخت
 معلوم آن صاحب و بوده 2)دار   سكهنقره خودن 6/12 يعني( درهم كي از تر كم آن متيق

 آن از و دينما تملك و بردارد تواند يم ]اي براي پيدا كردنش موجود نيست و نشانه[ نباشد،
 باشد، داشته هم شانهن و باشد درهم كي از شيب شده، گم مال متيق اگر اما .كند هاستفاد

 تا كرده دايپ را آن كه يروز از كه است صورت نيبد اعالم تيفيك .كند اعالم سال كي تا ديبا
 اعالم مردم اجتماع محل در مرتبه كي يا  هفته سال، كي تا آن از پس و روز هر هفته، كي

   .كند
   :لقطه باب در اسالم سفارش

 بر يفيتكل نظر، نيا از تا برندارد را آن افتي را يا  شده گم انسان گاه هر كه است نيا بهتر
 امام شاگردان از يكي .گردد مال شدن تلف موجب آن برنداشتن كه نيا مگر نباشد، اش عهده
 َفانَّ  َهلا، تـََعرَّضْ  ال« :فرمودند كردم، سؤال امام از »لقطه« درباره :ديگو يم السالم هيعل صادق
 اگر نچو ؛)ندار بر را آن( نشو شده گم معترّض ـ ْأُخَذهاي َحيتَّ  صاِحُبها َجلاءَ  تـَرَکُوها َلوْ  النَّاسَ 
 3»دارد يم بر را آن و ديآ يم صاحبش كنند، رها را آن مردم

 گمراهان جز را شده گم ـ الضَّاّلُونَ  االَّ  الضَّالَّةَ  ْأُکلُ ي ال« :ندا هفرمود السالم هيعل باقر امام
  4»خورند  ينم

 كه يمال( لقطه و المالك جهولم مال مظالم، رد باب در ياديز اريبس مسائل :مهم تذكر
 خواننده است ستهيشا لذا .است خارج ما نوشتار حوصله از كه است يباق )كند يم دايپ انسان

  .دينما مراجعه خود ديتقل مرجع رساله به شتريب فروعات با ييآشنا يبرا زيعز
                                            

  2719رساله عمليه، مساله . 1
  . تومان مي شودو سيصد شش هزا ر حدود 18/10/91ا بر محاسبه ما در تاريخ بن. 2
  440ص ،25ج الشيعه، وسائل. 4            390، ص6 ، ج)تحقيق خرسان(تهذيب األحكام . 3
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  چند استفتاي جديد 
ست كه از پايگاه اي ا خوانيد چند استفتا از حضرت امام خامنه چه در پي مي آن
  1.له برداشت شده است رساني دفتر معظم اطالع
  

  استفاده از چيزهاى كم ارزش
 آيا تصرفات جزئى مثل رد شدن از روى مصالح ساختمانى كنار خيابان، يا بعضى :1س

  رسد، اشكال دارد يا نه؟ چيزهاى كم ارزش ديگران كه به دست ما مى
گيرى كه مقدارى  مى بازار يا آبغوره و آبميوههاى عمو  و استفاده از سبزى خوردكن:2س

  شوند اشكال دارد يا نه؟ از مال شخص قبلى در آن به جا مانده است و با مال ما قاطى مى
  .  در هر دو فرض مرقوم استفاده اشكالى ندارد)2و1ج

 المالك هاى مجهول خوردن ميوه

شود  ر روستا يافت مىاى در جويبار و نه اى كه به صورت تكى يا دسته  مصرف ميوه:س
  چه حكمى دارد؟ وظيفه چيست؟ 

  . با اطمينان به اعراض صاحب آن، استفاده از آن مانع ندارد)ج
  تصرف در اموال مورد اعراض

اند، اما آن وسيله براى ما  اى پيدا كنيم كه مشخص باشد آن را دور انداخته  اگر وسيله:س
   نه؟ توانيم آن را برداريم يا كارآيى دارد، آيا مى

  .كه از آن وسيله اعراض شده، تصرف در آن مانع ندارد احراز آن با )ج
  فروش لُقطه

را نگه   من دو سال قبل ساعتى از اماكن تفريحى خارج از شهر پيدا كردم و تا االن آن:س
  را صدقه دهم؟  را به برادرم فروخته و مبلغ آن شود آن ام آيا مى داشته
ايد، از صاحبش تحقيق كنيد و پس  را يافته مكانى كه آن وظيفه شما اين است كه در )ج

  .را به فقير بدهيد توانيد خود ساعت يا پول آن از مأيوس شدن مى
                                            

  يه به نشاني ـ  ...پيدا شده وال وما بخش خمس و استفتائات جديد. 1
http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=49 
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 هاى مشابه  عوض شدن كفش
 من پس از اتمام مجلسى، كفش خود را نيافتم و فقط كفشى را يافتم كه نوتر و :س

گذرد اما كسى جهت  اجرا مىاكنون يك هفته از آن م. بسيار شبيه به كفش خودم بود
كه آن فرد اشتباه كرده است و هنوز  آيا با توجه به اين. تعويض كفش مراجعه نكرده است

مراجعه نكرده است آيا جايز است من در آن تصرف كنم؟ در صورت منفى بودن جواب 
  ام چه كنم؟ بفرماييد من بايد با اين كفش و كفش مفقود شده

المالك را دارد كه با يأس از پيدا شدن صاحب آن بنابر   جايز نيست و حكم مجهول)ج
 صاحب بدانيدكه  احتياط با اجازه حاكم شرع از طرف صاحبش به فقير صدقه دهيد مگر آن

آن رضايت داشته يا خود صاحبِ كفشِ باقى مانده، كفش را برده است و در صورت اخير اگر 
اوت را از طرف صاحب آن به فقير التف قيمت كفش موجود از كفش شما بيشتر باشد مابه

  .صدقه دهيد
 ها براى جهات خاص تصرف در اموال تعاونى

دارم تعاونى مسكنى كه در حال اجراى  هاى مسكن معروض مى  در باب تعاونى:س
باشد بدون رضايت بعضى از اعضا پول واريزى اين افراد را به  چندين پروژه است آيا مجاز مى

آيا يكى بودن شماره حساب بانكى .  با عناوين مختلف هزينه نمايداى ديگر نفع اعضاى پروژه
  تواند باشد؟ ها دليل شرعى اين عمل مى براى تمام پروژه

 تصرف در مال غير بدون اذن جايز نيست و وحدت حساب بانكى مجوز تصرف در مال )ج
  . باشد غير نمى

 تصرف در مالى كه صاحبش مصرف آن را معين كرده است
 مبلغى براى مصارف معينى در اختيار انسان قرار گيرد و انسان با تدابيرى نحوه  اگر:س

بينى  مصرف را بهينه و مديريت نمايد و بخشى از اضافه آن را براى ساير مواردى كه پيش
كه به محض نياز عودت گردد چه  نشده مانند قرض به افراد در نظر بگيرد مشروط به اين

  حكمى دارد؟
مان مصرف تعيين شده برسد مگر صاحب پول اجازه دهد در راه ديگرى  بايد به ه)ج

  . صرف شود كه در اين صورت جايز است
  تصرف در اموال ميت بدون اجازه ورثه

 دارم، شخصاً براى ايشان در راه خير ٰ◌ شود بدهى كمى را كه به شخص متوفى  آيا مى:س
  خرج كنم؟

  .د در فرض سؤال بايد به ورثه ايشان بپردازي)ج
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  اتيروا دگاهيد از مظالم رد عدم آثار
  :نمود نخواهد فروگذار ها آن ي درباره خدا كه يحقوق عباد، مظالم )الف
 َيَدُعهُ  َال  ظُْلمٌ  وَ  اللَّهُ  يـَْغِفرُهُ  َال  ظُْلمٌ  وَ  اللَّهُ  يـَْغِفرُهُ  ظُْلمٌ  َثَالثَةٌ  الظُّْلمُ « :اند فرموده السالم هيعل باقر امام

َنهُ  ِفيَما نـَْفَسهُ  الرَُّجلِ  َفظُْلمُ  يـَْغِفرُهُ  الَِّذي الظُّْلمُ  أَمَّا وَ  َفالشِّْركُ  يـَْغِفرُهُ  َال  الَِّذي الظُّْلمُ  اَفَأمَّ  اللَّهُ   اللَّهِ  بـَْنيَ  وَ  بـَيـْ
 بيامرزد خدا هك ظلمى اول :است گونه سه بر ظلم ـ اْلِعَبادِ  بـَْنيَ  َفاْلُمَدايـََنةُ  َيَدُعهُ  َال  الَِّذي الظُّْلمُ  أَمَّا وَ 

 شرك نيامرزد خدا كه ظلمى اما .نگذارد فرو خدا كه ظلمى سوم نيامرزد خدا كه ظلمى دوم
 بر خدايش و خود ميان انسان كه است ظلمى آمرزد مى خدا كه ظلمى اما است، خداوند به

   1».است مردم حقوق )كردن پايمال( نگذارد فرو را آن خدا كه ظلمى اما دارد، روا خود
 حقوق احقاق از و گذشت نخواهد عباد مظالم از متعال يخدا فه،يشر تيروا نيا مطابق

  .نمود نخواهد فروگذار مظلوم
 :توبه يقبول شرط مظالم رد ـ ب

 ُمْنذُ  َوالِياً  أََزلْ  ملَْ  ِإينِّ  « :كرد عرض و آمد السالم هيعل باقر امام خدمت نخع لهيقب از يمرد
 ُكلِّ  ِإَىل  تـَُؤدِّيَ  َحىتَّ  َال  فَـَقالَ  َعَلْيهِ  َأَعْدتُ  ُمثَّ  َفَسَكتَ  َقالَ  تـَْوبَةٍ  ِمنْ  ِيل  فَـَهلْ  َهَذا يـَْوِمي ِإَىل  احلَْجَّاجِ  َزَمنِ 
 عهده بر را استاندارى سمت كنون تا يوسف بن حجاج زمان از همواره من ـ َحقَّهُ  َحقٍّ  ِذي

 سخن پيرمرد باز كرد، سكوت مالسال عليه امام !دارد؟ وجود من براى اى توبه راه آيا ام، داشته
 شده پايمال حقش كه كسى هر به تا شود نمى قبول ات توبه نه :فرمود امام كرد، تكرار را خود

  2».بپردازى را حقش
 يـََزلِ  ملَْ   َحقِّهِ  ِبَغْريِ  َغْصباً  ُمْؤِمنٍ  َمالَ  اقـَْتَطعَ  َمنِ  « :اند فرموده سلم و آله و عليه اهللا صلي اكرم امبريپ

 اْلَمالَ  يـَُردَّ  وَ  يـَُتوبَ  َحىتَّ  َحَسَناتِهِ  ِيف  يـُْثِبتُـَها َال  اخلَْْريِ  وَ  اْلِربِّ  ِمنَ  يـَْعَمُلَها الَِّيت  ِألَْعَمالِهِ  َماِقتاً  َعْنهُ  ُمْعِرضاً  هُ اللَّ 
 يرو او از خدا  همواره كند، تصرف غصب روى از را مؤمنى مال كه هر ـ َصاِحِبهِ  ِإَىل  َأَخَذهُ  الَِّذي

 در و گرفته ناديده را ها آن خداوند دهد انجام خير و نيك عمل چه هر و گرداند يمبر
  3».گرداند باز صاحبش به گرفته كه را مالى تا كند نمى ثبت حسناتش ي پرونده
 انسان، به متعال يخدا توجه و توبه يقبول شرط كه شود يم استفاده تيروا دو نيا از

  .است دعبا مظالم و مردم حقوق بازگرداندن

                                            
  53 ص،16ج الشيعه، وسائل. 3          331، ص2 جالكافي . 2         253، النص، ص)للصدوق( األمالي. 1
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  :صراط پل از گذشتن مانع عباد مظالم ـ ج
 كمينگاه در پروردگارت همانا ـ َلِباْلِمْرصادِ  رَبَّكَ  ِإنَّ « آيه توضيح در السالم عليه صادق امام

 صراط بر است پلى مرصاد ـ ِمبَْظِلَمةٍ  َعْبدٌ  َالَجيُوزَُها الصِّرَاطِ  َعَلى قَـْنَطَرةٌ « :فرمودند )14/فجر(»است
  1».كند عبور آن از تواند نمى باشد، شده ظلمى مرتكب كسى اگر كه

  :ظلم تاوان بودن نيسنگ ـ د
 نقل السالم هيعل نيالعابد نيز امام بزرگوارشان پدر از الْحسينِ بنِ علي بنِ زيد جناب

 ُدنـَْيا ِمنْ  الظَّاملُِ  يَْأُخذُ  ِممَّا َأْكثـَرَ  الظَّاملِِ  ِدينِ  ِمنْ  اْلَمْظُلومُ  يَْأُخذُ  َما« :فرمود حضرت كه اند كرده
 دنياى از ظالم كه است چيزى آن از بيش گيرد، مى ظالم يند از مظلوم چه آن ـ اْلَمْظُلومِ 
  2»».گيرد مى مظلوم

 ـ ْظُلوماْلمَ   َعَلى اجلَْْورِ   يـَْومِ   ِمنْ  َأَشدُّ   الظَّاملِِ   َعَلى  اْلَعْدلِ   يـَْومُ « :فرمودند السالم عليه يعل حضرت
 مظلوم بر او كه يروز از است تر  سخت اريبس ظالم، شخص بر ؛)امتيق( عدالت ياجرا روز
  3».است داشته روا ستم
  :جهنم آتش از يا قطعه عباد، يمال مظالم ـ ز

 النَّارِ  ِمنَ  َوةً َجذْ  َأَكلَ  َعَلْيهِ  يـَُردَّ  ملَْ  وَ  ظُْلماً  َأِخيهِ  َمالَ  َأَكلَ  َمنْ « :اند فرموده السالم هيعل صادق امام
 در بازنگرداند، وى به را آن و بخورد ستمكارانه را مسلمانش برادر مال كه كسى ـ اْلِقَياَمة يـَْومَ 
  4».خورد خواهد را جهنم انداخته گل و شده سرخ آتش قيامت روز

  :گرفت خواهد مار مانند را انسان بانيگر واجب، حقوق نكردن پرداخت ـ ح
 َما وَ  َحقِّهِ  َغْريِ  ِيف  اثـْنَـْنيِ  أَنـَْفقَ  ِإالَّ  َحقِّهِ  ِيف  ِدْرَمهاً   َميَْنعُ   َرُجلٍ  ِمنْ  َما« :فرمود مالسال هيعل صادق امام

  5».اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  نَارٍ  ِمنْ  َحيَّةً  ِبهِ  اللَّهُ  َطوََّقهُ  ِإالَّ  َمالِهِ  ِيف  َحّقاً  َميَْنعُ  َرُجلٍ  ِمنْ 
 جعفر امام حضرت « :اند فرموده نيچن تيروا نيا ترجمه و شرح در اول يمجلس مرحوم

 واجبه حقوق از آن غير يا زكات از درهم يك كه كس هر كه :فرمودند عليه اللَّه صلوات صادق
 در درهم دو كه بشود او از توفيق و لطف منع البته نكند صرف خود موقع در كه كند منع را

                                            
  24 ، ص4 اصول كافي، طبع دارالحديث، ج. 1
  272ثواب األعمال و عقاب األعمال، النص، ص. 2
  341] 348[  شماره 534 ص)للصبحي صالح(البالغة  نهج. 3
  333، ص2 جاصول كافي، طبع اسالميه،. 4
  11، ص2 من ال يحضره الفقيه، ج. 5
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 حقوق از حقى كس هر و بگيرند وا از زور به يا نمايد صرف محرمه مصارف از مصرف غير
 حق آن تعالى و سبحانه حق ندهد و  مظالم رد و خمس و زكات مانند باشد مالش در واجبه

  1».قيامت روز در اندازد گردنش در و نيآتش كند مارى را
  :عباد يمال ريغ مظالم درباره يتذكر

 تهمت، غيبت، مانند مالي غير و آبرويي ضررهاي تمام است موظف انسان بخش اين در
 شرعي قواعد و ضابطه تحت را است نموده وارد ديگر افراد به كه ... و كردن فحاشي استهزاء،

 بندگان بر كه يمظالم جبران فكر به است يباق وقت كه اكنون اگر .نمايد جبران مورد هر
 هالبت و گرفت خواهد را ما دامان اندوه و حسرت آتش يزود به م،ينباش ميا داشته روا خدا
 و يمال حقوق كامل طور به امتيق حسابرس و داشت نخواهد يسود يمانيپش نيا گريد

 جبران يبرا يزيچ و است يته ما دست چون و .نمود خواهد اخذ ما از را مردم يعرض
 طلبكار حساب به و داشتهبر بدهكار ستهيشا و خوب يكارها از فهيشر ثياحاد مطابق م،يندار

 بدهكار كين يكارها اگر و .شود هيتصف او حق بلكه شود، اريبس او كين يكارها تا گذارند    يم
 تا گذارند،  يم بدهكار حساب به و دارند  يبرم طلبكار گناهان از باشد، نداشته اي نكند تيكفا
  .درو   يم دوزخ به يخال دست با بدهكار كه جاست نيا .شود  يراض يشاك صورت نيا به

 ييجيفَ  َحَسناتُهُ  َسرَّته َقد و اَمهيالق ومَ ي الَعبدُ  أيتيلَ  انَّه« :فرمودند سلم و لهآ و عليه اهللا صلي اعظم امبريپ
 کذلکَ  زالُ ي فما َسأَلُه، ياّلذ َحَسناتِ  يف جَعلُ يفَ  َحَسناتِهِ  ِمن ؤَخذُ يفَ  هذا ظََلَمين َربِّ  اي :قولُ يف الرَُّجلُ 
 سَتوىفي زالُ ي فال الرَُّجِل، ئاتِ يس َمع َفُجِعَلت ئاتِهِ يسَ  إىل َنَظرَ  سألُهُ ي َمن جاءَ  فإذا َحَسنٌة، َلهُ  بقىي ما حّىت 
 وارد است خوشحال كه يحال در دارد، اريبس خوب كار كه يا  بنده امتيق در ـ النارَ  دُخلَ ي حّىت  ِمنهُ 

 من به ]ايدن در[شخص نيا !خداوندا :ديگو  يم و رسد  يم راه از يشخص ناگهان .شود  يم محشر
 كه ييجا تا شود  يم داده مظلوم آن به و شود  يم گرفته او كين يكارها از پس .ستا كرده ظلم
 طلب را حقش و نشده يراض طلبكار هنوز يول ماند،  ينم يباق بدهكار يبرا يا  حسنه و خوب كار
 كه( بدهكار شخص آن كه ييجا تا دهند  يم بدهكار به برداشته طلبكار گناهان از گاه آن كند،  يم
 2».شود  يم يجهنم ،)بود يبهشت و خوش دل خود خوب يرهاكا به
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