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3استفتائات

ی جا  تائات ا ه  ا عمل  رسا
ی عا ه  شاء ال ود.  ا د    وا ه    رء     ذ  و   
ن مد ا ید 

بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمدهللا رب العالمين و الصالة و السالم علي سيدنا و نبينا ابي القاسم 
محمد، و علي اهل بيته االئمة المعصومين السيما  بقية اهللا في االرضين

«ان البيان بيانان: بيان اللسان و بيان البنان»  
«بيان اللسان تدرسه االعوام و بيان االقالم باق علي مر االيام»

«مجمع البيان 332/5»
بيان دو قسم است: بياني كه توسط زبان و به صورت گفتاري انجام مي گيرد و بياني كه 
توسط قلم و به صورت نوشتاري تحقق مي يابد. بيان گفتاري با گذشت سال ها فراموش مي شود، 

ولي بيان نوشتاري در بستر زمان ماندگار است.
رجوع به خبره و كارشناس در هر موردي پيش از اين كه دستور شرع باشد حكم عقلي و بناء 

عقالئي است. قرآن مجيد مي فرمايد: «فاسألوا اهل الذكر ان كنتم التعلمون.»
اگر نمي دانيد از آنان كه مي دانند بپرسيد.



استفتائات 4

از اين روي هر مسلمان بايد مسائلي كه برايش پيش مي آيد و حكم شرعي آن را نمي داند 
از فقيه سؤال كند و در مسائل مستحدثه به او رجوع نمايد. همان گونه كه در توقيع شريف از 

حضرت حجت روحي فداه آمده است: 
«اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا، فانهم حجتي عليكم و أنا حجة اهللا عليهم»

در رخدادهاي تازه به عالمان ديني و فقهاء اهل بيت مراجعه كنيد. زيرا آنان حجت من بر شما 
هستند و من حجت خدا بر ايشان مي باشم. بر اين اساس مسائل گوناگون كه در ابواب مختلف 
از محضر شريف حضرت آيت اهللا امين خراساني مدظله به صورت شفاهي يا كتبي در طول پنج 
سال اخير از (1390-1386) سؤال شده و ايشان پاسخ گفته اند در اين مجموعه گردآوري شد و 

در دسترس عالقمندان قرار گرفت.
ناشر: دفتر استفتائات ناشر: دفتر استفتائات             

سالروز شهادت امام جعفر صادق عليه السالم
25 شوال 1432 - دوم مهرماه 1390       
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

ــر اين  ــري مي خواهند با هم ازدواج كنند، در حالي كه پدربزرگ مادري پس س 1: دختر و پس
دختر را در خردسالي براي يكي دو ساعت به عقد خود درآورد. تا با مادر او محرم شود، آيا ازدواج 

اين دختر و پسر با هم صحيح است؟
ج: بر مبناي عدم اشتراط قابليت استمتاع در مدت مقرره در صحت متعه، جد مادري آن پسر 
به مادر متعه محرم مي شود و ازدواج دختر و پسر در فرض سؤال حرام است. زيرا زن جد پدري 

يا مادري حكم زن پدر را دارد و فرقي بين منكوحه پدر به ازدواج دائم يا موقت نيست.
آيه «ال تنكحوا ما نكح اباؤكم» مورد سؤال را شامل مي شود.

س 2: آيا كفاره سيد را مي توان به سيد داد مانند فطريه؟
ج: كفاره حكم صدقه دارد و مطلقا به سيد نمي رسد.

س 3: آيا ابتالء به بيماري ايدز موجب فسخ نكاح است؟
ج: هر بيماري از جمله ايدز كه مانع آميزش يا موجب اختالل رابطه زناشويي و انتقال بيماري 

در اثر آميزش باشد، موجب فسخ است.
س 4: فرد خنثي از چه زمان مكلف است نماز بخواند و روزه بگيرد؟

ج: اگر موي خشن زير شكم روييده باشد مكلف است. در غير اين صورت اتمام پانزده سال 
را بايد سن تكليف قرار داد.
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ــش اصابت كرده، ولي نداند به كدام جزء بدن  ــي يقين دارد چيز نجس با بدن س 5: اگر كس
تماس داشته است، نسبت به تطهير بدن چه تكليفي دارد؟

ج: بايد تمام بدن را بشويد، در اين جا حكم شك مقدم بر يقين است.
ــر اول دو دختر دارد كه دختر  ــده، تجديد فراش كرده، از همس ــردي زنش فوت ش س 6: م
ــر كوچكتر مي خواهد ازدواج كند، آيا براي  ــده، اكنون دخت بزرگتر ازدواج كرده و صاحب دختر ش
ــود مي تواند قبل از ازدواج با دختر كوچك تر، دختر دختر بزرگتر  اين كه داماد بر زن دوم محرم ش

را صيغه كند؟
ج: ازدواج داماد آينده و دختر كوچكتر با دختر دختر بزرگتر موجب محرميت شوهر خواهر بر 

خواهر زن در فرض مذكور مي شود، ولي موجب محرميت نسبت به همسر دوم نيست.
س 7: توليد انسان از طريق شبيه سازي از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

ج: شبيه سازي انسان في حد نفسه اشكال ندارد. چنانچه از نظر علمي آثار مثبتي داشته باشد 
و براي ساخت اندام ها و پيوند به انسان و حفظ جان ضروري باشد جايز، بلكه در مواردي واجب 
است. ولي در صورت ترتب مفاسد اخالقي و اجتماعي جايز نيست. در صورت پيدايش انساني از 
اين طريق، از نظر ترتب احكام شرع مانند صحت نكاح و طالق و معامالت و عبادات تفاوتي با 
انسان عادي ندارد مگر در خصوص ارث كه به لحاظ انتفاء خويشاوندي نه او از كسي ارث مي برد 

و نه كسي از او ارث مي برد، بلكه ارث او به حاكم شرع اختصاص خواهد يافت.
س 8: اگر شوهري همسر خود را پيش از اين كه با او نزديكي كند، در مقابل بذل مهر طالق 
دهد، چند روز بعد زن مهر خود را مطالبه كند، آيا رجوع به مهر موجب حق رجوع مرد مي شود؟
ــه بذل ندارد. و در صورت  ــرض مذكور پس از بذل و طالق، زن حق رجوع ب ــر، در ف ج: خي
ــت و در فرض  ــت. زيرا حق رجوع مقيد به ايام عده اس ــوع به بذل حق رجوع مرد ثابت نيس رج
ــيماني و تمايل مي توانند به عقد جديد زندگي زناشويي  ــأله عده منتفي است. در صورت پش مس

خود را از اول شروع كنند.
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ــر خود را بكند، آيا پياز مو نجس است به طوري كه اگر در ظرف  ــي موي س س 9: اگر كس
آب يا غذا بيفتد قابل استفاده نباشد؟

ج: خير، نجس نيست.
س 10: آيا زن هايي كه صيغه مي شوند،  براي ازدواج موقت با مرد ديگر بايد عده نگه دارند؟

ــده آنها در صورتي كه عادت ماهيانه  ــه نبودن، عده دارند و ع ــورت نزديكي و يائس ج: در ص
ــت و پيش از اتمام عده، ازدواج آن ها به صورت دائم يا  دارند دو حيض، و اگر ندارند 45 روز اس

موقت صحيح نيست.
س 11: مردي زنش را طالق خلعي داده است. پس از يكي دو هفته مرد به زن رجوع كرده 
ــت با هم زندگي مي كنند و  ــال اس ــد. االن چند س بدون اين كه زن به بذل خود رجوع كرده باش

صاحب فرزند شده اند حاال حكم را فهميده اند، تكليف آن دو و فرزند چيست؟
ــت و در حال حاضر بايد از هم جدا شوند و  ــويي منوط به عقد جديد اس ج: صحت ادامه زناش

نگاه محرمانه به يكديگر نداشته باشند. فرزند ولد شبهه و حالل زاده است.
ــت، مادرش سال ها پيش  ــمي اس س 12: پدري دختري دارد كه دچار معلوليت ذهني و جس
زندگي را ترك كرده و بچه هاي ديگر ازدواج كرده اند. او به تنهايي در خانه از اين دختر پرستاري 
ــال دارد)، براي تعويض پوشك و تطهير و استحكام او از  ــده (20 س مي كند. حاال دختر بزرگ ش

نظر شرعي چه وظيفه دارد؟
ج: در صورت عدم تمكن از استخدام پرستار زن يا عسر و  حرج، بدون نگاه كردن به عورت 

براي انجام كارهاي مربوطه تماس با دستكش اشكالي ندارد.
س 13: اقتداء به شخص كر و الل و كور چه حكمي دارد؟

ج: اقتداء به شخص الل صحيح نيست، ولي اقتداء به كر و كور جايز است.
س 14: اگر طبق تشخيص پزشك متخصص زايمان و بارداري براي مادر خطر جاني داشته 

باشد، آيا در اين صورت مي توان جنين را سقط كند؟
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ج: اگر حفظ جان مادر متوقف بر سقط جنين باشد، جايز است ولي كفاره ساقط نيست.
ــرف از جهات اربعه  ــد نماز بخواند، بايد به كدام ط ــي در كره ماه بخواه ــر كس س 15: اگ

بايستد؟
ج: قبله كساني كه در كرات ديگر هستند، زمين است.

س 16: زن و شوهري كه صاحب فرزند نمي شوند، مي خواهند پسر يا دختري را به عنوان 
ــوهر  فرزندخوانده از مراكز ذيربط بگيرند، آيا راهي براي محرميت فرزندخوانده بر اين زن و ش

وجود دارد؟
ج: از دو راه محرميت حاصل مي شود: 

ــيرخواره باشد، شير همسر يا مادرشوهر  الف. رضاع، به اين ترتيب: اگر فرزندخوانده دختر ش
ــوهر يا زن برادر شوهر را بخورد و اگر فرزندخوانده پسر شيرخوار باشد شير همسر يا  يا خواهرش

مادرزن يا خواهرزن يا زن برادر زن را بخورد.
ــرخوانده با مادر زن در صورت فوت پدر زن به طور  ــكاح: دخترخوانده با پدر مرد و پس ب. ن

موقت ازدواج كند.
ــت براي حفظ آبروي  ــود آيا مجاز اس ــروع حامله ش س 17: اگر دختري يا زني از راه نامش

خويش و خانواده خويش اقدام به سقط جنين كند؟
ــت و در صورت اقدام به سقط، بايد ديه آن را به حاكم شرع  ــقط جنين حرام اس ج: خير، س

بپردازد.
س 18: زني طالق گرفته و پس از انقضاء عده با مرد ديگري ازدواج كرده و پس از گذشت 
ــت. با توجه به امكان و الحاق فرزند به شوهر اول و  ــده اس كم تر از هفت ماه صاحب فرزند ش
شوهر دوم پدر اين فرزند كيست؟ آيا از طريق آزمايش پزشكي اين موضوع قابل اثبات است؟

ج: با توجه به انقضاء عده الحاق به شوهر اول منتفي است مگر به نحوي اطمينان حاصل 
شود كه حمل متعلق به شوهر اول بوده است هرچند از طريق آزمايش پزشكي باشد.
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س 19: امامت شخص غيرروحاني با وجود روحاني در مسجد و غير آن چه حكمي دارد؟
ج: جايز نيست.

ــتفاده از  ــل تحصيلي متعارف با پرداخت وجه يا سوءاس ــي بدون طي مراح س 20: اگر كس
ــود و با  ــي و موقعيت اجتماعي، موفق به اخذ مدرك تحصيلي (اصل يا جعلي) بش ــب دولت مناص
همان مدرك اشتغال به كار كند و از مزاياي آن برخوردار باشد، از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

ج: جايز نيست و نسبت به حقوق و مزاياي دريافتي ضامن است و بايد برگرداند.
ــجد و حسينيه به مناسبت  ــوت كشيدن حرام است و آيا در مس ــت زدن و س س 21: آيا دس

جشن هاي مذهبي مثل نيمه شعبان و عيد غدير اشكال دارد؟
ــه حرام نيست، ولي در مراسمي كه به مناسبت  ــت زدن و سوت كشيدن في حد نفس ج: دس
اعياد ديني و مواليد ائمه اطهار (ع) به ويژه در مساجد و اماكن مقدسه برگزار مي شود بايد جداً از 

آن خودداري شود و به گفتن تكبير و صلوات اهتمام ورزند.
ــد و بخواهد با آب قليل آن را بشويد، آيا اگر آبي كه در  ــده باش س 22: اگر صورت خوني ش

نوبت اول به صورت مي ريزد به لباس او ترشح كند نجس مي شود؟
ــد كه با ريختن آب به كلي  ــس از زوال عين آب بريزد يا عين به اندازه اي كم باش ــر پ ج: اگ
مستهلك شود غساله آن پاك است. مگر از مواردي باشد كه براي تطهير محل الزم است دو بار 

شسته شود مانند ادرار كه در اين صورت از غساله اول بنابر احتياط بايد اجتناب نمود.
س 23: آيا در تطهير اشياء سخت و نرم تفاوتي وجود دارد؟

ــخت و غيرقابل نفوذ و اشيايي كه نرم است و نجاست در  ــياء س ــت بين اش ج: آري. فرق اس
آن ها نفوذ مي كند. اشيا سخت پس از زوال نجاست با يك بار شستن پاك مي شود. ولي در اشياء 
ــتن با آب قليل بايد هر نوبت آن را  ــل نفوذ مانند فرش و لباس بايد عالوه بر تكرار شس ــرم قاب ن

فشار دهند تا غساله دفع شود.
ــنامه مي گرفتند گاهي سن واقعي را نمي گفتند، االن بر حسب  ــته كه شناس س 24: در گذش
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شناسنامه 50 ساله هستم  و در سن واقعي خود شك دارم و هم چنان عادت مي شوم. تكليف من 
نسبت به نماز و روزه چيست؟

ــده ايد و طبق عادت با اوصاف حيض خون مي بينيد بايد در ايام  ــك داريد يائسه ش ج: اگر ش
عادت نماز و روزه را ترك كنيد و بنا بگذاريد كه يائسه نشده ايد.

ــوينده به صورت جامد يا مايع به آب پس از امتزاج آب را مضاف  س 25: آيا افزودن مواد ش
مي كند؟

ج: تابع تشخيص عرف است. در حد متعارف موجب مضاف شدن نيست.
ــيني اختراع شود كه با لحاظ موازين شرعي، ميت داخل دستگاه قرار بگيرد  س 26: اگر ماش

و طي سه مرحله سه نوبت تمام بدن او شست وشو داده شود، آيا اشكال شرعي دارد؟
ج: اشكالي ندارد. كافي است به نيت غسل ميت، دكمه را فشار دهد و دستگاه را به كار اندازد. 
كما اين كه تكفين ميت توسط دستگاه خودكار اگر وهن ميت نباشد و جهات شرعي رعايت شود، 

اشكال ندارد.
س 27: مفهوم اصطالح االحتياط في ترك االحتياط و مورد آن چيست؟

ــوردي اقتضاي خاصي دارد. ولي در مورد ديگر رعايت احتياط به اين  ــي احتياط در م ج: گاه
ــود. مثًال در مورد تسبيحات اربعه احتياط آن است كه سه  ــت كه احتياط در مورد اول ترك ش اس
مرتبه گفته شود. ولي در صورتي كه وقت نماز ضيق باشد به طوري كه اگر بخواهد سه بار بگويد 
بخشي از نماز خارج از وقت واقع مي شود، در اين صورت احتياط اقتضا دارد كه به يك بار بسنده 
ــه مرتبه را ترك كند. مثال ديگر: احتياط ترك وضو به ماء مستعمل در غسل  ــود و احتياط س ش
ــد، احتياط وضو با همان آب  ــترس نباش ــت. ولي در صورتي كه غير از آن آب ديگري در دس اس

است. هرچند احوط جمع بين وضو و تيمم است.
ــود، بعد دو روز پاك باشد، سپس سه روز حيض شود  ــي چهار روز حيض ش س 28: اگر كس

در آن دو روز پاكي چه وظيفه دارد؟ آيا آن را نيز بايد حيض حساب كند؟
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ج: نقاء متخلل بين دو حيض ملحق به حيض نيست و حكم طهر دارد. انجام عبادات مشروط 
به طهارت از او در آن دو روز مجزي است.

س 29: خانمي عادت ماهانه اش پنج روز است ولي گاه عقب و جلو مي افتد. حاال در يك ماه 
دو بار خون با وصف حيض ديده است، وظيفه اش چيست؟

ج: اگر هر نوبت بيش از سه روز بوده و بين دو نوبت حداقل ده روز فاصله شده، بايد هر دو 
ــت حيض  ــد، آن را كه موافق عدد او (پنج) اس را حيض قرار دهد. اگر فاصله كمتر از ده روز باش

قرار دهد و ديگري حكم استحاضه دارد.
ــتحاضه  ــادت وقتيه نيز دارد، آن كه در وقت عادت او قرار گرفته حيض و ديگري اس ــر ع اگ
است. اين در صورتي است كه مجموع دو نوبت و زمان انقطاع دم از ده روز بيشتر باشد، ولي اگر 

ده روز يا كمتر باشد هر دو را بايد حيض قرار دهد.
س 30: خانمي كه به خاطر ندانستن حال خود بايد احتياط كند، احتياط او چگونه است؟

ــت. اگر مراد از احتياط، جمع بين وظيفه حائض و مستحاضه باشد، بايد  ج: موارد متفاوت اس
آن چه بر حائض حرام است ترك كند و آن چه بر مستحاضه واجب است انجام دهد.

ــر در اثناء نماز ميت، ميت ديگري را براي نماز جلو نمازگزار بگذارند، آيا مي تواند  س 31: اگ
ــد بعد نماز دوم را بخواند. در  ــر دو بقيه تكبيرات را بگويد يا بايد نماز اول را تمام كن ــه قصد ه ب

صورت جواز تشريك بين دو مبيت ترتيب دعاها را بيان فرماييد.
ــت. در صورت تشريك اگر مثًال ميت دوم پس از تكبير دوم آورده  ج: هر دو وجه صحيح اس
شود بايد تكبير سوم را به قصد هر دو بگويد و به قصد ميت دوم شهادتين بگويد و به قصد ميت 
ــپس تكبير چهارم را بگويد و به قصد ميت دوم صلوات  اول براي مؤمنين و مؤمنات دعا كند. س
بر پيامبر بفرستد و به قصد ميت اول برايش دعا كند. با تكبير پنجم نماز ميت اول تمام مي شود. 
ــوم ميت دوم به حساب مي آيد آن گاه بايد تكبيرها و دعاهاي مربوطه بعدي  اين تكبير، تكبير س

را بخواند.
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ــل فرو رود و بيرون آيد، بعد شك كند  ــي در آب نهر يا رودي به قصد غس س 32: اگر كس
ــل ترتيبي و شستن سر و گردن بوده است، آيا غسل او  ــل ارتماسي داشته يا غس كه قصد غس

صحيح است؟
ج: چنان چه به قصد ترتيبي دو طرف بدن را بشويد كافي است.

ــته باشد كه فاقد شرايط لباس نمازگزار باشد، مثًال  ــي فقط يك لباس داش س 33: اگر كس
نجس باشد يا حرير يا از مردار يا حيوان حرام گوشت باشد، تكليف نمازش چيست؟

ــاقط نيست و نماز او در آن لباس در فرض انحصار صحيح  ــرايطي س ج: نماز تحت هيچ ش
ــرما يا گرماي شديد اضطرار به پوشيدن آن پيدا نكند. بلكه اگر هيچ  ــت، هرچند به خاطر س اس

لباسي در اختيار نداشته باشد بايد برهنه به نحو خاص نمازش را به جا آورد.
س 34: اگر كسي به دعوت صاحب باغ به عنوان ميهمان وارد باغ او بشود و بعد بين آن ها 
ــت آن جا بماند و او را ببيند  ــي پيش آيد و ميزبان به ميهمان بگويد ديگر راضي نيس ــزاع لفظ ن
ــر ميهمان يادش بيايد كه نمازش را نخوانده، وقت هم تنگ  ــاغ خود بيرون كند، اگ و او را از ب
ــت؟ آيا بايد اول نماز بخواند و بعد بيرون برود و يا بايد فوراً بيرون رود و  ــت، تكليفش چيس اس

بعداً نمازش را قضا كند؟
ــود و كوتاه ترين راه  ــغول نماز خواندن بش ج: در فرض مذكور بايد در حال خروج از باغ مش
را براي خارج شدن از ملك انتخاب كند و در صورت امكان جهت قبله را رعايت نمايد و بنابر 

احتياط قضاي آن را نيز به جا آورد.
ــته باشد آيا  ــتن تمام اعضاي وضو نداش ــي آب به اندازه كافي براي شس س 35: اگر كس
ــويد يا بايد تيمم  ــت ها را بش ــته و در ظرفي جمع كرده،  دس مي تواند با آبي كه صورت را شس

بگيرد؟
ج:  وضو به نحو مذكور كافي است.

س 36: اگر لباس به ادرار نجس شده باشد و لباس ديگر بر اثر مالقات با آن متنجس شود، 



13استفتائات

ــد، آيا براي تطهير لباس دوم نيز بايد دو بار  ــاله لباس متنجس به بول به لباس پاك برس يا غس
شسته شود؟

ج: يك بار شستن كافي است.
س 37: اگر بدن كسي نجس باشد و براي نماز احتياج به وضو دارد، و مقدار كمي آب دارد 

كه با آن مي تواند يا وضو بگيرد يا بدن و لباسش را بشويد، وظيفه چيست؟
ــاله آن را در ظرف پاكي جمع كند و با آن بدن يا  ــتفاده نمايد و غس ج: آب را براي وضو اس
ــد بايد آب را براي رفع خبث و تطهير بدن  لباس خود را تطهير نمايد. در صورتي كه ممكن نباش

يا لباس مصرف كند و بدل از وضو، تيمم بگيرد.
س 38: كسي به خاطر نداشتن آب تيمم گرفته و مشغول نماز شده، در وسط نماز كسي آب 
ــت  ــترس او قرار داد، ولي او اعتنا نكرد و نمازش را ادامه داد، آيا نمازش صحيح اس آورد و در دس

يا بايد آن را اعاده كند؟
ج: اگر دسترسي به آب پيش از ركوع ركعت اول بوده، بايد نمازش را قطع مي كرد و با وضو 
ــت. هرچند بنا بر  ــد بايد نمازش را ادامه بدهد و صحيح اس ــد و اگر پس از آن باش ــاز مي خوان نم

احتياط بهتر است در هر دو صورت نماز را تمام كند، سپس با وضو اعاده نمايد.
س 39: اگر مرد مشغول نماز باشد و زني جلو او به نماز بايستد، يا اگر زني مشغول نماز باشد 

و مردي پشت سر او نماز بخواند، آيا نمازش باطل است؟
ــت و تقدم زن بر مرد در حال نماز كراهت دارد و بنابر  ــاوي زن و مرد در نماز جايز اس ج: تس
ــد رفع  ــتد. چنانچه حائلي مانند پرده يا به اندازه يك نفر بين آن دو فاصله باش احتياط جلوتر نايس
ــتراط عدم تقدم در صحت، نماز زن در فرض اول و نماز مرد  ــود. و بنابر قول به اش كراهت مي ش

در فرض دوم باطل است.
س 40: در بعضي شهرها پس از اتمام خطبه نماز جمعه براي نماز اذان مي گويند و در بعضي 

شهرها نمي گويند، آيا خللي به نماز جمعه وارد نمي كند؟
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ــتحب است. اگرچه استحباب اذان براي نماز صبح و مغرب و نماز جمعه  ج: اذان و اقامه مس
ــود و پس از اتمام  ــت. ولي در خصوص نماز جمعه اذان بايد قبل از ايراد خطبه گفته ش مؤكد اس
ــت و بايد به گفتن اقامه اكتفا نمود. هم چنين اذان براي نماز عصر كه به  ــاقط اس خطبه اذان س

صورت جمع و بالفاصله پس از نماز جمعه اقامه مي شود، ساقط است.
س 41: شخصي درمكه قصد كرد نماز عصرش را دو ركعتي بخواند، بعد شك كرد دو ركعت 

خوانده يا سه ركعت؟ چه وظيفه اي دارد؟
ج: اگر از قصر به تمام عدول كند و به قصد تمام بناء را بر سه بگذارد و نماز را چهار ركعتي 
ــت. هرچند بهتر است احتياطًا  تمام كند و بعد يك ركعت نماز احتياط بخواند، نمازش صحيح اس

به صورت قصر يا تمام اعاده شود.
ــك در خصوص نماز صبح و مغرب چيست؟ با توجه به اين كه شك  س 42: تكليف كثيرالش

در ركعات در نماز غير چهار ركعتي و چهار ركعتي قبل از اكمال سجدتين باطل است.
ــك خود اعتنا نكند و بنا بر طرف صحيح بگذارد. مثًال اگر در نماز صبح بين يك و  ج: به ش
دو يا دو و سه شك كند بنا بگذارد بر اين كه دو ركعت خوانده و در فرض اول چيزي ترك نكرده 

و در فرض دوم ركعتي زياد نكرده است.
ــي كه در ركعات نماز زياد شك مي كند و بيش تر مواقع احتمال بطالن مي دهد  س 43: كس

چه بايد بكند؟
ــه بنابر صحت بگذارد. مثًال در شك بين سه و چهار يا  ــك خود اعتنا نكند و هميش ج: به ش

شك بين چهار و پنج بنا بر چهار بگذارد و نمازش را تمام نمايد.
س 44: اگر كسي در افعال نماز زياد شك كند چه وظيفه اي دارد؟

ــد ركوع كرده يا نه؟ بنا  ــك كن ــا نكند و بنا بر صحت عمل خود بگذارد. مثًال اگر ش ج: اعتن
ــك كند يك ركوع كرده يا دو ركوع؟ بنا بگذارد يك  ــت. اگر ش بگذارد كه ركوع به جا آورده اس
ــت. در مثال اول بنا بر عدم نقيصه و در مثال دوم بنا بر عدم زياده بگذارد.  ركوع به جا آورده اس
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در واقع كثيرالشك همه جا بايد بنا بر صحت و عدم بطالن عمل بگذارد.
س 45: خانمي يك ساعت بعد از ظهر خون ديده و روز چهارم يك ساعت قبل از ظهر پاك 

شده است، آيا بايد نمازهاي خود را كه در اين ايام ترك كرده، قضا نمايد؟
ج: قضا الزم نيست. نقصان يكي دو ساعت از حداقل حيض (سه روز) مانع ندارد.

ــي در نماز عشا بين سه و چهار شك مي كند و در همان حين يادش مي آيد كه  س 46: كس
نماز مغرب را نخوانده است، آيا مي تواند بنا را بر سه بگذارد تا نماز مغرب حساب شود؟

ج: خير، نمازش باطل است. بايد پس از نماز مغرب، نماز عشا بخواند.
ــك كند سه ركعت خوانده يا چهار ركعت، آيا  ــي پس از اتمام نماز مغرب ش س 47: اگر كس

بايد نمازش را دوباره بخواند؟
ج: نمازش صحيح است و نياز به اعاده ندارد.

س 48: اگر در نماز چهار ركعتي پس از سالم شك كند سه ركعت خوانده يا پنج ركعت، چه 
تكليفي دارد؟ يا اگر بين سه و چهار و پنج شك داشته باشد؟

ج: نماز در فرض اول باطل و در فرض دوم صحيح است.
س 49: آيا سكه هاي بهار آزادي و ديگر سكه هاي طال زكات دارد؟

ــكه عنوان كاال داشته باشد، نه عنوان ثمن و در بازار پرداخت وجه به صورت سكه  ج: اگر س
در ازاء خريد اشياء رايج و متداول نباشد زكات ندارد.

س 50: عبور از ميقات بدون احرام و يا تأخير احرام از ميقات چه حكمي دارد؟
ــي از يكي از مواقيت معروف عبور كند بايد از همان جا محرم شود. و اگر از آن ها  ج: اگر كس
ــود. در هر حال عبور از ميقات بدون احرام  نگذرد مي تواند از حديبيه يا جعرانه يا تنعيم محرم ش
ــي بدون احرام بگذرد و وارد مكه شود، معصيت كرده، اما  ــت. ولي اگر كس يا تأخير آن جايز نيس

تكليفي نسبت به مناسك عمره ندارد.
س 51: نظر مبارك جنابعالي در مورد احرام حائض در خصوص مسجد شجره چيست؟
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ج: از نظر حقير ميقات اختصاص به مسجد ندارد، بلكه تمام ذوالحليفه ميقات است. بنابراين 
ــجره حتي بيرون و پيرامون آن جايز است.  ــجد ش ــعه يافته مس ــمت هاي توس احرام در تمام قس
ــت. به اين ترتيب احرام حائض در خارج از  ــتحب و افضل اس ــجد مس هرچند احرام از داخل مس

مسجد صحيح است و الزم نيست از مدينه به نذر محرم شود.
س 52: جوائزي كه در مسابقات علمي يا هنري يا ورزشي به صورت وجوه نقدي يا سكه يا 

كاال يا هزينه سفر زيارتي به برندگان داده مي شود از نظر شرعي چه حكمي دارد؟
ج: اشكال ندارد.

س 53: آيا دريافت وجه از بيمه بابت خسارت جايز است؟
ج: اگر قرارداد بيمه از جميع جهات معلوم باشد اشكال ندارد.

س 54: آيا در بيمه بايد شرائط خاص لحاظ شود؟
ج: شرائط صحت بيمه عبارت است از:

2) طرفين بيمه معلوم باشند. 1) مورد بيمه معين باشد، جاني، مالي. 
4) مدت بيمه معين و معلوم باشد. 3) مبلغ بيمه معين باشد.   

ــوزي، تصادف رانندگي، سانحه و  ــارت اعم از بيماري، جراحي، دزدي، آتش س 5) موجب خس
حوادث طبيعي و فوت تعيين شود.

ــود را در اختيار ديگري براي  ــت دفترچه يا كارت بيمه خ ــونده مجاز اس ــا بيمه ش س 55: آي
استفاده قرار دهد؟

ــارت وارده يا درمان با استفاده از دفترچه يا كارت  ج: خير، حق ندارد. دريافت وجه بابت خس
ديگري جايز نيست مگر در ضمن قرارداد بيمه گر اجازه داده باشد.

ــه الزام كند در  ــري از مردم را به پرداخت حق بيم ــت مي تواند ملت يا قش ــا دول س 56: آي
حالي كه بسياري از آنها كراهت دارند؟

ــه متضمن مصالح عمومي و  ــد، هرگونه الزامي ك ــرگاه دولت مورد تأييد ولي فقيه باش ج: ه
منافع ملي باشد، جايز است.
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ــه را نخوانده ام، ولي نمي دانم كدامين  ــم مدت ها پيش يكي از نمازهاي يومي س 57: مي دان
ــت. حاال مي خواهم قضاي آن را به جا آورم، آيا اگر يك نماز دو ركعتي يا چهار ركعتي  بوده اس

بخوانم كافي است؟
ج: خير، كافي نيست. براي حصول اطمينان به برائت ذمه بايد سه نماز بخوانيد، صبح، مغرب 

و يك نماز چهار ركعتي به صورت جهر يا اخفات به قصد ما في الذمه.
ــتحب آن است كه دو نماز چهار ركعتي يكي به صورت جهر و ديگري به  هرچند احتياط مس

صورت اخفات به عنوان قضا به جا آوريد.
س 58: اگر كسي بداند سه نماز يك روز را نخوانده و معلوم نيست چه نمازهايي بوده قضاي 

آنها را چگونه به جا آورد؟
ج: بايد هر پنج نماز را به ترتيب از صبح تا عشاء، قضا كند. قضاي صبح و مغرب و يك نماز 

چهار كعتي كافي نيست. چون احتمال دارد هر سه نماز فوت شده، چهار ركعتي باشد.
س 59: اگر در نماز آيات در ركوع هاي آن شك كنيم، مثًال كسي شك دارد ركوع سوم است 

يا چهارم، آيا نماز باطل مي شود و بايد دوباره بخواند؟
ــته، بنابر اقل بگذارد و اگر از محل گذاشته بنا  ــت. اگر از محل نگذش ج: خير، نماز صحيح اس

بر اكثر بگذارد.
ــت يا  ــك كند آيا اين ركوع پنجم و آخرين ركوع ركعت اول اس س 60: اگر در نماز آيات ش

ركوع ششم و اولين ركوع ركعت دوم، تكليف چيست؟
ج: نماز باطل است. چون شك در ركوعات به شك در ركعات برمي گردد.

ــا را نخوانده و هر يك از  ــي بداند نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عش س 61: اگر كس
نمازهاي فوت شده مربوط به پنج روز مختلف است، به چه ترتيب بايد نمازهايش را قضا كند؟

ــاز را به هر ترتيبي بخواند كافي  ــت بلكه اگر قضاي آن پنج نم ــات ترتيب الزم نيس ج: مراع
است. ولي اگر مرجع تقليدي ترتيب در قضا را شرط بداند، بايد پنج شبانه روز نماز بخوانيد به اين 
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ــاء و روز پنجم از  ــوم از مغرب، روز چهارم از عش ترتيب: روز اول از ظهر، روز دوم از عصر، روز س
صبح شروع كنيد تا ترتيب بنا بر همه احتماالت ممكن حاصل شود.

س 62: كسي به قصد سفر از وطن خارج شده و از حد ترخص گذشته، بعد براي بنزين زدن 
ــنود مي خواهد نماز  برمي گردد به پمپ بنزين كه قبل از حد ترخص قرار دارد، صداي اذان مي ش

بخواند آيا بايد نمازش را شكسته بخواند يا تمام؟
ج: اگر سفر از وطن باشد، نمازش تمام است. ولي اگر از محل اقامت باشد نمازش قصر است.

س 63: كسي كه مي خواهد چيزي هديه بدهد آيا بايد صيغه خاص بخواند تا تصرف در آن 
براي هديه شونده جايز باشد؟

ــت. بلكه هر لفظي كه بر مراد دو طرف داللت كند مانند  ج: در هبه صيغه خاصي معتبر نيس
ــد و بدون خواندن  ــت به زبان عربي باش ــت. بلكه الزم نيس وهبتك، ملكتك، هذا لك كافي اس
ــما به عنوان هبه كننده مال خود را به قصد هبه در  ــود. همين  اندازه كه ش صيغه نيز واقع مي ش
ــرعي  ــورد نظر بگذاريد و او با همين قصد بپذيرد و بگيرد، تصرف در آن از نظر ش ــار فرد م اختي

جايز خواهد بود.
ــادش بيايد كه يك  ــس از آن در ركعت دوم نماز ي ــجده يا پ ــي در حال س س 64: اگر كس
ــت و بايد  ــجده از ركعت اول، هم چنين ركوع اين ركعت را به جا نياورده، آيا نمازش باطل اس س

از سر بگيرد؟
ــده ركعت اول قرار بدهد،  ــده، سجده فراموش ش ــجده اي را كه در آن متذكر ش ج: بايد س
ــوره و قنوت بخواند و به ركوع برود و نمازش را  آن گاه برخيزد و به قصد ركعت دوم حمد و س
ــد و پس از قيام و قرائت و  ــجده ركعت اول را فراموش كرده باش ادامه بدهد. حتي اگر هر دو س
ــجده فراموش شده ركعت  ــجده را به عنوان دو س ــجده برود، بايد دو س قنوت بدون ركوع به س
ــجده  اول قرار بدهد و به قصد ركعت دوم برخيزد و نمازش را ادامه بدهد و پس از اتمام دو س

سهو به جا آورد.
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ــهر محل  ــكل دايره يا بيضي دور ش ــي بخواهد در جاده كمربندي كه به ش س 65: اگر كس
ــيده شده، مسافرت كند و راه برگشت او در امتداد مسير رفت است و در مجموع  ــكونت او كش س
ــت ولي چنانچه شهر خود را مركز قرار بدهد به صورت شعاع در تمام  ــت فرسخ بيشتر اس از هش
مسير كمربندي به اندازه چهار فرسخ نيست آيا بايد نمازش را در بين راه تمام بخواند يا شكسته 

مي شود؟
ــخ باشد و ادامه مسير بازگشت به شهر نيز  ــفر تا مقصد به اندازه چهار فرس ج: اگر از مبداء س
ــخ نباشد، نمازش قصر است. ولي اگر مسير رفت از مبداء تا مقصد كمتر باشد  كمتر از چهار فرس
نماز تمام است هرچند مسير بازگشت بيش از چهار فرسخ باشد. اين در صورتي است كه مقصد 
ــد. ولي اگر مقصد خاصي ندارد به محض اين كه در جاده قرار گرفت و  ــفر داشته باش معين از س
ــير هشت فرسخ يا بيشتر است نماز او در بين راه  ــد، با توجه به اين كه مس از حد ترخص خارج ش

قصر خواهد بود.
ــد كه فاصله آن از شهر كمتر از حّد ترخص باشد و مسير  ــهر جاد ه اي باش س 66: اگر دور ش
ــافت نيست چنانچه شخص بخواهد دور شهر از اين جاده بچرخد و در بين راه نماز  به اندازه مس
بخواند آيا بايد مانند مسافر نمازش را شكسته بخواند؟ فرض اين است كه چند ساعتي مي خواهد 

خارج شهر بماند؟
ج: خير،  نمازش تمام است.

ــي ظهر به شهر مي رسد و تصميم مي گيرد ده روز آن جا بماند. ولي متأسفانه به  س 67: كس
خاطر مشغله زياد نمازش قضا مي شود. پس از نماز مغرب منصرف مي شود و تصميم مي گيرد دو 

سه روز بعد برگردد، تكليف نماز او چيست؟ 
ج: نمازش قصر است. ولي قضاي ظهر و عصر را بايد تمام بخواند. البته اگر او پس از اين كه 
قضاي نماز ظهر را به صورت تمام خوانده باشد از تصميم خود برگردد قصد او محقق شده و بايد 

تا هر وقت آن جا مي ماند نمازش را تمام به جا آورد.
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ــدن منصرف شود،  س 68: اگر حائض قصد اقامت ده روز بكند، چند روز بعد پيش از پاك ش
ــد تمام بخواند يا  ــا بماند آيا نمازش را باي ــه روز ديگر آنج ــدن اگر بخواهد دو س ــس از پاك ش پ

شكسته؟
ج: نمازش قصر است.

س 69: اگر كسي در ماه رمضان براي انجام كار مهمي به مسافرت برود و قصد كند ده روز 
ــد ازظهر پيش از آن كه نماز ظهر را بخواند، نظرش  ــي بماند. روز اول روزه گرفت ولي بع در جاي
ــت و تصميم گرفت، به محض اين كه كارش تمام شد، برگردد، آيا مي تواند آن چند روز را  برگش

روزه بگيرد؟
ج: خير، نمي تواند و نمازش نيز قصر است. ولي روزه روز اول او صحيح است.

ــكونت در آن يا مال االجاره آن  ــي مي خواهد خانه اش را وقف كند، ولي حق س س 70: كس
در زمان حياتش براي خودش باشد در واقع مي خواهد پس از فوت وقف قرار دهد،  آيا اين وقف 

صحيح است؟ اگر نيست چه راهي براي تحقق اين هدف از نظر شرعي وجود دارد؟
ج: وقف صحيح نيست. زيرا وقف بايد منجز باشد و به قبض موقوف عليه يا متولي وقف داده 
ــرط، مثل آنچه در سؤال آمده يا بدون قبض، وقف تحقق  ــود. بنابراين در صورت تعليق به ش ش
نمي يابد. ايشان مي تواند خانه خود را به شخص مورد وثوق خود صلح كند و در ضمن عقد صلح 
ــات نيز متصالح له انتفاع خانه را به  ــد كه پس از فوت او، آن را وقف كند. در زمان حي ــرط كن ش

مصالح هبه نمايد.
س 71: مراد از حج بلدي براي ميت چيست؟ اجير از كجا بايد قصد نيابت كند؟

ج: سه احتمال داده شده است: الف - شهري كه در آن از دنيا رفته است.
ب - شهري كه در آن متولد شده است.  

ج - شهري كه در آن سكونت داشته و مستطيع شده است.
به نظر حقير نائب مخير بين اين سه مي باشد و هيچ كدام رجحان ندارد.
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س 72: كسي نذر كرده به مكه برود، بعد مستطيع شده، تكليف او چيست؟

ج: اگر نذر او مطلق باشد انجام حجة االسالم كفايت از حج نذري مي كند. ولي اگر نذر مقيد 
ــال حصول استطاعت باشد نذر او  ــد، چنان چه در همان س ــالم باش يا منصرف به غير حجة االس
باطل است و انجام حجة االسالم موجب برائت ذمه او خواهد بود. ولي چنانچه همان سال در نذر 
معين نشده باشد بايد دو حج بجا آورد و حجة االسالم را بر حج نذري مقدم بدارد. هرچند انعقاد 

نذر مقدم بر حصول استطاعت باشد.
س 73: اگر زن بدون اطالع شوهر نذر كند، آيا نذرش صحيح است؟

ج: اگر شوهر او را منع نكرده باشد و منافي حق او نباشد و تعهد مالي نيز براي شوهر نداشته 
باشد، صحيح است و زن بايد به نذر خود عمل كند و محتاج به اجازه الحق نيست.

ــد بدن اجازه پدر جايز  ــوهر و نذر فرزن ــود نذر زن بدون اجازه ش س 74: اين كه گفته مي ش

نيست مراد چيست؟
ج: مراد اين است كه اگر نذر زن منافي حق شوهر باشد يا نذر فرزند موجب اذيت پدر باشدو 
ــت. و اگر اذن دادند نذر الزم مي شود و پس از  ــود و نذر باطل اس او را منع كنند نذر منعقد نمي ش
ــد، هرگاه مطلع شوند  ــوهر باش اذن ديگر نمي توانند ممانعت كنند و اگر نذر بدون اطالع پدر يا ش
رضايت نداشته باشند حق منع از عمل به نذر دارند و در صورت منع نذر منحل مي شود و وجوب 

وفا نخواهد داشت.
ــبت به نذر متوفي  ــت، آيا ورثه نس ــي نذر حج و احجاج كرده و از دنيا رفته اس س 75: كس

تكليفي دارند؟
ــفر حج را به  ــود و از ثلث هزينه س ج: بله، بايد از اصل تركه براي متوفي حج بجا آورده ش
كسي بذل كنند تا براي خودش حج بجا بياورد. در صورت عدم كفايت ثلث بنابر احتياط از اصل 

محاسبه شود.
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ــي را براي زيارت  ــد كه اگر فرزند بيمارش بهبود يابد كس ــي چنين نذر كن س 76: اگر كس
ــتد و تمام هزينه او را برعهده بگيرد. پس از چندي نذر كننده از دنيا مي رود  عتبات عاليات بفرس

و فرزند شفا پيدا مي كند، آيا بر فرزند يا ورثه ديگر، واجب است كه نذر پدر را ادا كند؟
ــت ولي بهتر است در صورت تمكن هزينه سفر فرد متدين مشتاق مستمندي  ج: واجب نيس

را مطابق نذر متوفي براي زيارت تأمين نمايد.
س 77: آيا كسي براي انجام كاري اجير شده حق دارد پيش از اتمام كار مطالبه اجرت كند؟

ــته اند، حق مطالبه اجرت قبل از اتمام عمل ندارد. هرچند  ــرط و قرار خاصي نگذاش ج: اگر ش
ــت زمان طوالني است. استحقاق  ــت. در كارهايي كه اتمام آن محتاج به گذش موارد مختلف اس

اجرت به مقدار كار انجام گرفته، بعيد به نظر نمي رسد.
ــي كه براي انجام كاري اجير يا استخدام شده است، آيا مي تواند در ساعات كار  س 78: كس

موظف كارهاي شخصي خود را نيز انجام دهد؟
ج: در صورتي كه انجام كارهاي شخصي در ساعات اداري يا مدت قرارداد با وظائف محوله 
ــكال ندارد. در صورت تنافي بدون  ــد، اش ــته باش كه به ازاء آن حقوق يا مزد مي گيرد تنافي نداش

اجازه مستأجر يا مدير يا كارفرما جايز نيست.
ــتيجاري قبول مي كنند و آن را به كم تر از وجه دريافتي  س 79: گاهي افراد نماز و روزه اس

بابت اجرت، به ديگري مي دهند تا انجام بدهد، آيا از نظر شرعي اشكال دارد؟
ج: در صورتي كه شرط مباشرت نشده باشد، ايكال به غير اشكال ندارد. ولي اجير كردن ديگري 
به وجه كمتر جايز نيست مگر اين كه اجير اول مقداري از صوم و صالة را خودش انجام داده باشد.

س 80: اگر كسي خانه اي را اجاره كند و پيش از انقضاي مدت اجاره آن را خريداري نمايد، 
ــنده (موجر سابق) بپردازد. و اگر تمام آن را پرداخته  ــابق بايد به فروش آيا اجاره بها را كما في الس
ــد حق استرداد دارد؟ يا اين كه او به تبع خانه مالك منفعت نيز مي شود و بابت اجاره چند ماه  باش

باقيمانده مديون فروشنده نيست؟
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ــه نيز بايد تا پايان مدت  ــت و مال االجاره پس از خريد خان ــاره به قوت خود باقي اس ج: اج
ــدارد. چنانچه پس از خريداري خانه و  ــود و اگر تمام اجاره را پرداخته، حق مطالبه ن ــت ش پرداخ
ــد، خريدار دوم نيز در آن مدت نمي تواند  ــش از اتمام مدت قرارداد اجاره بخواهد آن را بفروش پي

در آن خانه سكونت نمايد، زيرا منفعت خانه كماكان به خريدار اول (مستأجر سابق) تعلق دارد.
ــي قرار بدهد و بگويد نصف سود  ــي مالي را به عنوان مضاربه در اختيار كس س 81: اگر كس
ــد يا بگويد نصف سود حاصل مال تو باشد، آيا چنين قراردادي صحيح است  حاصله مال من باش

و هر دو به طور مساوي در سود سهيم هستند؟
ج: در هر دو صورت مضاربه صحيح است و سود حاصل بايد به صورت تنصيف بين مالك و 
عامل تقسيم شود. اين مسأله را صاحب عروة با طرح اشكال در صورت اول متعرض شده است.
ــريك شوند و  ــند بخواهند با هم ش ــته باش ــرمايه اي داش س 82: اگر دو نفر بدون اين كه س
ــر دو در اين دو كاالي  ــي را بر ذمه بخرد و ه ــرار بگذارند كه هر كدام كاالي ــا هم ق ــور ب اين ط
ــود حاصل از فروش بين هر دو تقسيم شود. آيا  ــده شريك باشند، بعد بفروشند و س خريداري ش

چنين مشاركتي از نظر شرعي صحيح است؟
ــركت صحيح نيست. زيرا شركت عقدي فقط در اموال و اعيان موجود كه در  ج: اين گونه ش
تملك طرفين باشد صحيح است. از اين نحو شركت كه در سؤال مطرح شده در اصطالح فقهي 

به شركت وجوه تعبير شده است.
س 83: اگر چند نفر با هم قرار بگذارند كه هر مقدار سودي كه از كسب و كار يا ارث و ديه 
ــت آورند بين آنان مشترك باشد و هم چنين اگر هرگونه خسارتي به هر يك از آن ها وارد  به دس

شود، همه متعهد به جبران خسارت باشند، آيا چنين قراردادي صحيح است؟
ج: خير، صحيح نيست. از اين نوع قرارداد به شركت مفاوضه تعبير شده است.

س 84: ما دو نفر شريك هستيم، گاهي به صورت مضاربه اي فعاليت تجاري داريم. كسي 
وجهي را به عنوان مضاربه به ما داده است، من بخشي از آن را به كار زدم و سود بردم. ولي 
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شريكم كه بقيه را به كار زده، سودي نبرده است، حاال ادعا مي كند كه بخشي از سود حاصل 
ــت و ما هر دو به صورت شريك با هم كار  ــرمايه متعلق به يك نفر اس را به او بدهم، چون س
ــد، من  بايد ضرر او را جبران  ــارت ديده باش ــود دارد؟ يا اگر خس مي كنيم. آيا او حق مطالبه س

كنم؟
ــرمايه مشخص كرده باشد كه  ــهم هر يك از شما دو نفر را از س ــرمايه س ج: اگر صاحب س
ــما كار كنيد و با نصف ديگر شريك شما كار كند، او حق مطالبه سود يا  ــرمايه ش مثًال با نصف س
جبران خسارت ندارد و سود حاصل بايد طبق قرارداد بين شما و صاحب سرمايه تقسيم شود. ولي 
ــخص نشده است در اين صورت شما دو نفر به عنوان دو عامل در سود و  ــهم هر يك مش اگر س
زيان معامالت شريك هستيد و شريك شما حق مطالبه جبران ضرر دارد. البته شرط اشتراك در 
سود و زيان در صورت اول، و شرط عدم اشتراك در صورت دوم اشكال ندارد و بايد طبق شرط 

ضمن عقد عمل نمود.
س 85: آيا جنابعالي شركت در منافع يا اعمال را صحيح مي دانيد؟

ج: خير، ولي در قالب صلح بالمانع است. به اين ترتيب كه يك طرف نصف منفعت خانه اش 
رادر مقابل نصف منفعت خانه طرف ديگر مصالحه كند و او هم بپذيرد. يا نصف منفعت كار خود 

را تا مدت معين در ازاء نصف منفعت كار طرف ديگر تا همان مدت با او مصالحه نمايد.
س 86: اگر مردي از همسر اول خود پسر يا دختر داشته باشد و همسر دوم اختيار نمايد، آيا 

مادرزن و پدرزن او بر اوالد او از همسر اول محرم هستند؟
ج: خير، پدر و مادر زن پدر انسان بر دختر و پسر او از همسر اول محرم نيستند.

س 87: مردي كه از همسر اول پسري دارد و زني كه از شوهر اول دختر دارد، با هم ازدواج 
ــر پس از ازدواج پدر و مادر خود با يكديگر حكم خواهر و برادر دارند  مي كنند. آيا اين دختر و پس

و با هم محرم مي شوند؟
ج: خير، چون نه از طرف پدر و نه از طرف مادر اشتراك ندارند.
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س 88: آيا پدر و مادر شوهر دوم بر اوالد زن از شوهر اول محرم هستند؟
ج: خير، وجهي براي محرميت وجود ندارد.

س 89: آيا همسر نوه هاي دختري و پسري بر انسان محرم است؟
ــت ولي عروس زن انسان  ج: عروس اوالد مانند عروس خود او بر پدر و پدربزرگ محرم اس
ــان بر مادر و مادربزرگ او محرم است.  ــت. هم چنين داماد اوالد مانند داماد خود انس محرم نيس

ولي داماد شوهر انسان محرم نيست.
س 90: آيا نوه هاي زن از شوهر سابق نيز بر شوهر كنوني محرم هستند؟

ــوهر سابق نسبت به شوهر كنوني حكم ربيبه  ــر زن و دختر دختر زن از ش ج: آري،  دختر پس
ــوند. هم چنين اگر آن زن از شوهر كنوني خود صاحب دختر  دارند و پس از مزاوجت محرم مي ش
ــبت به شوهر سابق او عنوان ربيبه دارد و محرم است و نوادگان او هم همين  ــود، آن دختر نس ش

حكم را دارند.
س 91:  آيا در باب تقليد الزم است مرجع تقليد انسان اعلم باشد؟

ــت، اگرچه  ــده اند ولي از نظر اينجانب اعلميت معتبر نيس ج: جمعي قائل به اعتبار اعلميت ش
ــت. مگر در مواردي كه انسان بداند مجتهدين در آن مورد اختالف نظر دارند.  مطابق احتياط اس
اگرچه در مورد اختالف نيز عمل به احتياط و فتواي كسي كه موافق احتياط است كافي و مبريء 

ذمه است. بنابراين فتواي مجتهد در حق مقلد حجت است، هرچند اعلم نباشد.
س 92: مرجع تقليد من فوت كرده است، چگونه مي توانم بر تقليد از ايشان باقي بمانم؟

ــت در اين مساله به مجتهد حي رجوع كنيد و مطابق فتواي ايشان در خصوص  ج: كافي اس
جواز بقاء بر تقليد از متوفي عمل نماييد.

ــق معرفي مي كنند  ــود را درويش و اهل ح ــاني كه خ ــركت در مجالس كس ــا ش س 93: آي
هم چنين معاشرت با آنان جائز است؟

ــالمي و مكتب تربيتي اهل  بيت  ــوف خط موازي و انحرافي در مقابل عرفان ناب اس ج: تص
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عصمت عليهم السالم است و نوع آموزه ها و برنامه هاي فرقه هاي گوناگون صوفيه با احكام شرع 
ــات آنان تحت هر عنوان، هم چنين  ــركت در جلس ــالم منافات دارد. بنابرين ش و تعاليم عاليه اس
ــان بخواهد و بتواند با طرح اشكال نسبت به  ــاعدت به آنان جايز نيست. مگر انس مراودت و مس
عقايد و اعمال ايشان و روشنگري و تبيين حقيقت،  آنان را از گمراهي برهاند يا مانع جذب افراد 
به تشكيالت و گرايش به مسلك آنان شود. در هر حال بايد دانست بهترين شيوه  سير و سلوك 
ــه انجام طاعات و عبادات، ترك معاصي و محرمات، و  ــل به مقامات عاليه عرفاني اهتمام ب و ني
مواظبت بر مستحبات و رعايت تقوا و خلوص در تمام حركات و سكنات و پيروي از رهنمودهاي 

امامان معصوم و اولياء الهي است.
س 94: در حال حاضر حكومت در قالب جمهوري اسالمي مي باشد و ولي فقيه زمام امور را 
ــت داد آيا امر به معروف و نهي از منكر، وظيفه حكومت است يا اين وظيفه خطير متوجه  در دس

همگان است؟
ــرايط آن اعم از دولت و  ــلمان مكلف با لحاظ ش ج: امر به معروف و نهي از منكر بر هر مس
ــاد زباني و مراتب خفيف اقدام عملي وظيفه  ــت. مرتبه  انزجار قلبي و ارش ملت واجب كفايي اس
ــت، ولي مراتب شديد آن كه مستلزم اعمال قوه ي  ــترك آحاد مردم و نهادهاي حكومتي اس مش
قهريه، جرح و قتل و حبس باشد، به منظور پيشگيري از هرگونه اختالل در نظام و بروز هرج و 
ــت دارد. درتمام مواردي كه نهادهاي حكومتي از باب امر به معروف و  ــرج اختصاص به حكوم م

نهي از منكر اقدام مي نمايند الزم است مردم به هر نحو ممكن از آن پشتيباني نمايند.
س 95: حكم حجاب از نظر اسالم چيست و كسي كه حجاب را رعايت نمي كند چه حكمي 

دارد؟
ــلماني آن را به  ــت. اگر مس ــالم بلكه همه اديان الهي اس ــل حجاب از ضروريات اس ج: اص
ــه زني آن را قبول دارد و  ــت. ولي چنانچ ــه اي انكار كند كه به انكار نبوت برگردد، مرتد اس گون
رعايت نكند، مرتكب منكر شده است و بايد ارشاد و مراتب نهي از منكر درباره ي او اعمال شود. 



27استفتائات

ــرعي را رعايت نكند و در انظار  ــود و از روي علم و عمد و عناد حجاب ش چنان چه مؤثر واقع نش
عمومي حضور يابد و حضور او مفسده آميز باشد، فاسق است و تعزيز دارد.

ــي كه جلب  ــيدن لباس نازك يا تنگ براي خانم ها در مقابل نامحرم يا هر لباس س 96: پوش
ــن آرايش غليظ، يا  ــر، هم چني ــتن مقداري از موهاي جلو يا عقب س ــه نمايد يا بيرون گذاش توج

جوراب نپوشيدن و آشكار بودن روي پا و مچ آن چه حكمي دارد؟
ــته باشد از پوشش  ــت. مرتكب آن بايد توبه كند و اهتمام داش ج: تمام موارد مذكور حرام اس

مناسب زن مسلمان توأم با وجاهت و متانت استفاده نمايد.
س 97: حدود حجاب چيست؟

ــتثناء صورت و كف دست بپوشاند. آشكار بودن  ــلمان بايد تمام بدن خود را به اس ج: زن مس
ــت حجاب نماد عفاف و نشانه ي هويت ديني و  ــت. بايد دانس روي پا و مچ پاي زن نيز جايز نيس

عامل مصونيت از تعّرض افراد فاسد است.
س 98: شرط بندي در مسابقات ورزشي و هنري و نمايشي چه حكمي دارد؟

ــتثناء آن چه جنبه ي رزمي داشته باشد مانند اسب سواري و  ــرط بندي در مسابقات به اس ج: ش
تيراندازي حرام است و وجوب وفا ندارد.

ــأن اهل بيت را به كار  ــب ش ــاعران و مادحيان الفاظ و تعابير غير مناس س 99: برخي از ش
مي برند، نظر مبارك در اين باره چيست؟

ج: شاعر و مادح اهل بيت بايد پيام اهل بيت را به شيفتگان مكتب برساند و فضائل و مناقب 
ــت  ــت و بايد از هر لفظ و تعبيري كه با قداس آنان را بيان نمايد. الفاظ حامل بار مثبت و منفي اس

و جايگاه واالي آنان منافات دارد و موجب وهن يا غلو است جداً احتراز شود.
س 100: پولي كه براي ازدواج يا خريد مسكن پس انداز مي شود آيا به آن خمس تعلق مي گيرد؟

ــود يا هزينه گردد  ــراي انجام مقدمات و تهيه لوازم و مصالح تخصيص داده ش ــه ب ج: چنانچ
اگرچه چند سال به طول انجامد، خمس ندارد. به مساله ي 1652 رساله مراجعه كنيد.
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س 101: آيا پوشيدن لباس سياه به مناسبت شهادت امامان و ماه محرم كراهت دارد؟
ــت، بلكه لباس مشكي نماد حزن نسبت به مصائب اهل بيت و مصداق  ج: كراهت ثابت نيس
ــي با اين هدف بپوشد  ــت و چنانچه كس ــعائر مذهبي اس ــيعتنا يحزنون لحزننا» و تعظيم ش «ش

مستحسن و مأجور است.
س 102: پوشيدن لباس مشكي در فوت عزيزان مانند پدر و مادر و فرزند يا علماء و مراجع 

و شخصيت هاي برجسته  چه حكمي دارد؟
ــب عرف نوعي احترام و اظهار همدردي در غم فقدان عزيز  ــده نيز به حس ج: در موارد ياد ش

متوفي به شمار مي آيد و از اين جهت امري پسنديده است.
س 103: آيا چادر مشكي و لباس تيره براي خانم ها كراهت دارد؟

ــب و مستحسن است. زيرا رنگي است كه  ــكي براي خانم ها بويژه دختران مناس ج: چادر مش
جلب توجه نمي كند و به لحاظ پوشش مناسب تر است. چون غرض از حجاب تحفظ بر زيبايي ها 

و جاذبه ها مي باشد. عالوه ظهور روايت كراهت در نماز است.
س 104: اگر زن و شوهر هر دو شاغل باشند و درآمد خود را به طور مشترك براي زنندگي 

هزينه كنند، چگونه بايد خمس بپردازند؟
ج: هر كدام به طور مستقل بايد حساب خمس داشته باشد و مقدار درآمد و مخارج را بداند و 
خمس زائد بر مؤنه را بپردازد. ولي اگر مال هر دو مخلوط شود و قابل تفكيك و محاسبه نباشد، 

چنانچه خمس باقيمانده حقوق سال پس از صرف در مؤنه پرداخت شود، كافي است.
س 105: اگر دو مجتهد يكي اعلم و ديگري اعدل باشد، از كدام يك بايد تقليد كرد؟

ــوارد اختالفي عمل به فتواي  ــت. در م ــد از هر مجتهد عادل مبريء ذمه مكلف اس ج: تقلي
ــؤال بنابر قول به  ــت رجحان دارد، در خصوص مورد س مجتهدي كه فتواي او مطابق احتياط اس

اعتبار اعلميت، اعلم بر اعدل تقدم دارد.
س 106: آنچه به عنوان بازنشستگي و پاداش به كارمندان داده مي شود آيا خمس دارد؟
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ــتگي پرداخت  ــود. ولي آن چه بابت بازنشس ــس ندارد هرچند صرف مؤنه نش ــاداش خم ج: پ
مي شود، چون سر جمع كسورات حقوق او در طول سنوات خدمت است، چنانچه در سال دريافت 

صرف در مؤنه نشود خمس دارد.
س 107: آيا گذاشتن ميت در مسجد براي خواندن دعاي توسل يا زيارت عاشورا اشكال دارد؟

ج: پيش از غسل خالي از اشكال نيست، بلكه جايز نيست.
ــت مانند برخي ادارات و  ــدن در اماكني كه وضع ملكيت آن معلوم نيس ــاز خوان س 108: نم

مدارس چه حكمي دارد؟
ج: چنانچه علم به غصبي بودن مكان ندارد، صحيح است. در صورت احراز غصبيت، اشتغال 

به كار و تردد در آن اماكن نيز جايز نيست.
س 109: آيا صيغه عقد نكاح را در حالي كه دو طرف در دو مكان دور از يكديگر قرار دارند 

مي توانند به صورت تلفني يا نمابر جاري كنند؟
ج: اشكال ندارد و صحيح است. زيرا دليلي بر اعتبار اتحاد مجلس ايجاب و قبول وجود ندارد.

س 110: نظر حضرتعالي نسبت به اقامه نماز جماعت ظهر عاشورا در معابر عمومي و ميادين 
به هنگام سوگواري چيست؟

ــت در ظهر عاشورا به محض  ــته اس ج: اقامه نماز جماعت بر ادامه عزاداري تقدم دارد. شايس
ــود. سپس در  ــود، اذان بگويند و نماز جماعت برگزار ش ــوگواري متوقف ش دخول وقت برنامه س
ــود كه وقت نماز  صورت اقتضا برنامه هاي خود را ادامه دهند. البته اگر جوري برنامه ها تنظيم ش
در مساجد و حسينه ها باشند بهتر است. هم چنين بايد مراقبت نمود اقامه نماز در ميادين و معابر، 

مزاحمت براي عبور و مرور ديگران نباشد و حقوق ديگران نيز رعايت شود.
ــات و عواطف مردم و ايجاد شور و گرياندن آنها  س 111: آيا مي توان براي تحريك احساس

در مصيبت و روضه خواني مطالب خالف واقع و دروغ نقل كرد.
ج: مطلقًا جايز نيست.
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ــان هنگام شور  ــوگواري به تعبير خودش س 112: برخي جوانان در مجالس مرثيه خواني و س
ــينه زني و  ــوند يا در س گرفتن به صورت خود چنگ مي زنند به طوري  كه زخمي و خوني مي ش
زنجيرزني از ابزار و ادواتي استفاده مي كنند كه به بدن آسيب مي رساند و از بدن خون مي آيد. آيا 

انجام اين گونه امور از نظر شرعي اشكال دارد؟
ج: موارد مذكور فعل حرام و موجب وهن مذهب است و بايد جداً از آنها احتراز شود.

ــا گروهي، به طور علني يا مخفي به  ــت برخي افراد به صورت فردي ي س 113: چندي اس
عنوان اظهار ارادت به حضرت سيدالشهداء و نثار خون در راه امام (ع) اقدامه به قمه زني مي كنند، 

نظر مبارك چيست؟
ــت و استناد به اصابت سر  ــت و جايز نيس ج: قمه زني موجب وهن مذهب و ضرر به بدن اس

حضرت زينب سالم اهللا عليها به چوب محمل صحيح نمي باشد.
ــت  ــنيدن نام امام زمان به عنوان قائم آل محمد (ص)، بايد به پا خاس س 114: آيا هنگام ش

و دست بر سر گذاشت يا اين كار بدعت است؟
ــالم  ــي به فعل امام رضا عليه الس ــت. ولي به عنوان تأس ــت، بدعت هم نيس ج: واجب نيس

مستحسن است.
س 115: بهترين روش سير و سلوك براي رسيدن به مقامات معنوي چيست؟

ج: اوًال، به انجام واجبات و ترك محرمات اهتمام نماييد. 
ثانيًا نسبت به مستحبات و مكروهات مراقبت ورزيد.

ثالثًا، به وظيفه امر به معروف و نهي از منكر همت گماريد. 
رابعًا، از مسمتندان و نيازمندان دستگيري كنند و در قضاء حاجت مردم بكوشيد.

خامسًا، خلوص را در همه احوال و اعمال سرلوحه خود قرار دهيد.
س 116: حكم غنا و موسيقي چيست؟ برخي مي گويند موسيقي و خوانندگي اصيل و سنتي 

اشكال ندارد؟ لطفًا نظر مبارك را بيان فرماييد.
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ــم و چهچه عنوان غنا ندارد،  ــاختن صدا همراه با زير و ب ــرف نيكو خواندن يا نيكو س ج: ص
ــت. بلكه مالك  ــد و در صورت صدق عنوان غنا، حرام نيس ــرور باش هرچند مقتضي حزن يا س

حرمت سه چيز است:
1- طرب انگيز باشد: يعني موجب انجام حركات سبك و غيرعادي در شنونده بشود.

2- متناسب با مجالس لهو و لهب باشد.
3- غالبًا محتواي باطل و جنبه بزمي دارد.

ــيقي كه تركيبي از صداهاي حاصل از  ــت يا موس چنان چه غنا كه نحو خاص خوانندگي اس
ــه خصوصيت باشد حرام است و فرقي بين سنتي و  ــت داراي اين س نواختن ادوات مخصوص اس

ملي و بومي و غير آن نيست.
ــتحب مرجع تقليد زوج را  س 117: اگر عاقد صيغه عقد را جاري كند و احتياط واجب يا مس

رعايت نكند تكليف چيست؟
ج: در صورت عدم رعايت احتياط واجب بايد دوباره صيغه عقد با لحاظ احتياط واجب خوانده 
شود. در صورت عدم رعايت احتياط استحبابي، بنابر احتياط اعاده شود. در هر دو صورت اگر پس 
ــت در  ــوند الزم اس ــيمان ش از اجراء صيغه و قبل از اعاده به نحو صحيح از ازدواج با يكديگر پش

مورد اول بنا بر احوط و در مورد دوم بنا بر اقوي صيغه طالق جاري شود.
س 118: خريد و فروش اسكناس چه حكمي دارد؟

ج: اگر مراد تبديل ارز خارجي به پول رايج يا بالعكس است، اشكالي ندارد. اگر غرض تبديل 
رايج ريز و درشت است، خريد و فروش آن نيز جايز است. زيرا اسكناس مكيل و موزون نيست، 
ــت. ولي اگر هدف فرار از  ــود و لذا حكم ربا در آن جاري نيس بلكه به صورت عددي معامله مي ش
ــد جايز  ــد مثًال بخواهد يكصد هزار تومان را به 120 هزار تومان دو ماهه بفروش قرض ربوي باش
ــكناس به نحو متعارف عنوان ثمن دارد و  ــت. به بويژه با توجه به اين كه همه جا پول و اس نيس

مثمن واقع نمي شود.
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س 119: موسيقي ها و ترانه هايي كه از صدا و سيما پخش مي شود يا مراكز فرهنگي داراي 
مجوز از اداره ارشاد تهيه و توزيع مي كنند، آيا شنيدن آن جايز است؟

ــد حرام  ــب محافل عيش و نوش و داراي محتواي باطل باش ج: چنانچه طرب انگيز و متناس
است و مجوز اداري و پخش از رسانه ملي يا محلي در حكم مجوز شرعي نيست.

س 120: گاهي مشاهده مي شود در جشنواره ها، همايش ها، مراسم افتتاحيه و اختتاميه جشن 
ــود، مستدعي است نظر  ــيقي در البه الي برنامه  مي ش تكليف و موارد ديگر اقدام به پخش موس

مبارك را اعالم فرماييد.
ج: پخش موسيقي مطرب و ملهي تحت هر عنوان جايز نيست. ولي اگر به صورت طرب انگيز 

و لهوي نباشد، اشكال ندارد.
ــه با تكيه به صوت و  ــا مولودي خواني خانم ها در مجالس زنان ــا روضه خواني ي س 121: آي

آهنگ خاص از نظر شرعي اشكال دارد در حالي كه نامحرم بشنود؟
ج: چنانچه او را نبيند و نشناسد و موجب تحريك و مفسده نباشد، اشكال ندارد.

س 122: مستدعي است نظر مبارك را درباره موارد ذيل بيان فرماييد:
ب. بلند كردن موي سر و سبيل. الف. تراشيدن ريش و سبيل.  

د. زير ابرو برداشتن. ج. كراوات و پاپيون زدن. 
ــبه به كفار به شمار آيد جايز نيست. ولي اگر به صورت  ــرعه تش ج: چنانچه از نظر عرف متش
ــتهر به فساد  ــلمان يا گروه مش ــد و نماد فرقه و نحله خاص غيرمس عرف بين المللي درآمده باش
ــد اشكال ندارد. احوط نتراشيدن تمام ريش و سبيل است. تراشيدن موي صورت از  اخالقي نباش
جهت اين كه برخالف روند طبيعي خلقت است كراهت دارد. بلند كردن موي سر و برداشتن زير 
ــد ولو به اين قصد نباشد حرام است. ولي اگر براي مجرد  ــبه به زنان باش ابرو چنانچه موجب تش
زيبايي باشد و حالت مردانه حفظ شود، اشكال ندارد. شايسته است افراد متدين در تمام موارد ياد 

شده رعايت احتياط را نموده و از انجام اين امور احتراز نمايند.
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س 123: به گردن آويختن زنجير طال و به دست كردن انگشتر طال براي مردان چه حكمي 
دارد؟

ــده باشد براي مردان حرام است و اگر در حال  ــتفاده از زيورآالت كه از طال ساخته ش ج: اس
نماز مورد استفاده قرار بگيرد نماز باطل است.

ــتفاده مردان از نظر شرعي  ــاخت طالجات براي اس س 124: خريد و فروش و هم چنين س
چگونه است؟

ــاخت براي زرگر حرام است و معامله آن نيز حرام و باطل  ــاخت آن و دريافت اجرت س ج: س
است.

س 125: نظر جنابعالي در مورد شعبده بازي در مجالس جشن و عروسي چيست؟
ــرگرمي و تفريح در صورتي كه بيننده بداند حركات  ــتي به عنوان س ــعبده بازي و تردس ج: ش
ــت و مورد اغفال واقع نشود و غرض شعبده باز نيز مجرد سرگرم كردن  ظاهري او خالف واقع اس

بينندگان باشد، اشكال ندارد.
ــتأجر وجهي به موجر  ــت كه مس ــارف در بنگاه ها اين اس ــر متع ــال حاض س 126: در ح
ــم و زياد كردن مبلغ پيش پرداخت، موجب  ــردازد تا مقدار كمتري بابت اجاره بپردازد، ك مي پ
ــرعي  ــيوه معروف به رهن و اجاره از نظر ش ــود. آيا اين ش افزايش و كاهش مبلغ اجاره مي ش

صحيح است؟ 
ــود، وجهي به عنوان قرض يا رهن يا وديعه با اذن  ــرط ش ج: چنانچه در ضمن عقد اجاره ش
ــؤال مورد  ــكال ندارد. ولي فرض س در تصرف در اختيار موجر تا پايان مدت اجاره قرار بگيرد اش

اشكال است.
ــت رهن بگيرد و بعد با  ــه ديگري مبلغي قرض بدهد و خانه او را باب ــي ب س 127: اگر كس
ــد يا مال االجاره را كمتر از مقدار متعارف بدهد چه  ــرط كند حق سكونت رايگان داشته باش او ش

حكمي دارد؟
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ــاله 2277 رساله توضيح المسائل  ــاله  2135 و مس ــت. به مس ج: اين قرض ربوي و حرام اس
مراجعه شود.

س 128: گاهي در نمايش پشت صحنه برخي فيلم ها مشاهده مي شود كارگردان يا بازيگران 
و عوامل ساخت فيلم موازين شرعي را به لحاظ حجاب و نحوه ارتباط و اختالف زن و مرد رعايت 

نمي كنند لطفًا حكم شرعي را در اين باره بيان فرماييد.
ج: ساخت فيلم چنانچه مستلزم عمل خالف شرع باشد هم چنين نمايش آن در صورت ترتب 

مفسده جايز نيست.
ــا ازدواج او صحيح و موجب محرميت  ــازه پدر ازدواج كند، آي ــر دختر بدون اج س 129: اگ

است؟
ج: چنانچه بالغ و عاقل و رشيد و مصلحت باشد، ازدواج صحيح است. هرچند مرتكب معصيت شده 

است.
س 130: خريد و فروش چك مدت دار به كمتر از مبلغ چك چه صورتي دارد؟

ــد، اشكال ندارد، به مساله   ــده باش ج: چنانچه چك به ازاء بدهي مثل قرض يا ثمن صادر ش
2250 رساله مراجعه شود.

س 131: اگر پدر يا مادر پولي را براي جهيزيه دختر كنار بگذارد، آيا خمس تعلق مي گيرد؟
ــورد نياز تهيه و  ــايل م ــد، و وس ــن ازدواج باش ــه، خمس دارد. مگر اين كه دختر در س ج: بل

نگهداري شود و يا وجه به دختر بابت جهيزيه تمليك شود.
س 132: معاشرت با كساني كه خمس و زكات نمي دهند و خوردن غذاي آنها از نظر شرعي 

چه صورت دارد؟
ــم داريد، به قصد پرداخت  ــت و اگر عل ــكال ندارد و تحقيق الزم نيس ــر علم نداريد اش ج: اگ

خمس قيمت متعارف، تناول جايز است.
ــر حضرتعالي درباره فراگرفتن قرائت قرآن به صورت ترتيل و با صوت و لحن  س 133: نظ
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ــكال و قرائت در مجالس عمومي در  ــاتيد مرد و تمرين قرائت براي رفع اش براي خواهران از اس
حضور برادران چيست؟

ج: فراگرفتن و تمرين كردن اشكال ندارد. قرائت زنان در حضور برادران به صورت تك خواني 
با صوت و لحن جايز نيست ولي به صورت جمع خواني يا ترتيل و روانخواني مانع ندارد.
س 134: حضور زنان در ورزشگاه ها براي تماشاي مسابقات مردان چه صورت دارد؟

ج: اگر مستلزم هتك حرمت و ترتب مفسده باشد جايز نيست.
س 135: شركت در مجالس جشن و عروسي كه موازين شرعي رعايت نمي شود چه حكمي دارد؟

ج: در صورت بروز مفسده و تهييج شهوت و ارتكاب معصيت جايز نيست.
س 136: نظر حضرت مستطاب عالي درباره ورزش بانوان چيست؟

ــت. ولي اگر نوعي  ــه منعي ندارد. بلكه در مواردي مطلوب اس ج: ورزش بانوان في حد نفس
ــاد در جامعه باشد يا منافي موازين شرعي باشد جايز نيست. به طور قطع  ــاء فس خاص از آن منش

انجام ورزش بانوان درحضور مردان در بسياري موارد حرام است.
س 137: حكم شرعي را دربار سيگار كشيدن و استعمال دخانيات بيان فرماييد.

ج: چنانچه به تشخيص كارشناسان زيان بخش باشد، حرام است.
س 138: پرداخت وجه نقدي و غيرنقدي به كاركنان شركت ها و ادارات جهت تمشيت امور 

چه حكمي دارد؟
ــد حرام است. اگر انجام كار  ــتلزم تضييع حق از ديگري باش ــما مس ج: چنانچه انجام كار ش
ــئول مربوطه داده نشود كار انجام  ــد به طوري كه اگر چيزي به مس متوقف بر پرداخت وجه باش
ــقت شديد مي شويد، پرداخت آن براي شما اشكال ندارد،  ــما از اين جهت دچار مش نمي گيرد و ش

ولي دريافت آن براي كارمند ذيربط حرام است.
ــم چهارشنبه سوري، آتش روشن كردن و از  ــبت به برگزاري مراس س 139: نظر مبارك نس

روي آن پريدن و ترقه بازي و نظائر آن چيست؟
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ج: اين گونه امور مبناي عقالئي ندارد، از نظر شرعي نيز مذموم است. با توجه به اين كه مستلزم ضرر 
و اضرار، ايذاء و اذيت، سلب آسايش شهروندان و ايجاد اختالل در نظم جامعه مي باشد، جايز نيست.

ــهر ديگر مسافرت كنند وظيفه  ــجوياني كه هر هفته براي تحصيل بايد به ش س 140: دانش
آنان نسبت به نماز و روزه در محل تحصيل چيست؟

ج: چنانچه از نظر عرف تحصيل شغل تلقي شود و مدت تردد طوالني باشد، بايد نماز را تمام 
بخواند و روزه اش را بگيرد.

س 141: براي بقاء بر تقليد از مجتهد متوفي، آيا الزم است به مجتهد حي اعلم رجوع شود؟
ج: رجوع به هر مجتهد حي جامع الشرايط كه قائل به جواز بقاء تقليد از مجتهد متوفي باشد 

كافي است.
س 142: آيا حضرت مستطاب بقا بر تقليد از مجتهد متوفي را جايز مي دانيد؟

ج: بله، در مسائلي كه مقلد به فتواي مجتهد متوفي در زمان حيات او عمل كرده يا ياد گرفته 
است مي تواند باقي بماند.

س 143: اگر كسي مبادي و مباني اجتهاد را طي كند و بتواند در برخي ابواب استنباط كند، 
آيا مي تواند مطابق نظر اجتهادي خود عمل نمايد؟

ــائلي كه اجتهاد  ــائلي كه اجتهاد كرده، طبق اجتهاد خود عمل نمايد و در مس ج: آري، در مس
نكرده، بايد از مجتهد مطلق تقليد كند. چنانچه عمل به احتياط نيز كافي است.

ــن تكليف رسيده ام، پدرم مقلد مرجع تقليد خاصي است. آيا من هم  س 144: من تازه به س
بايد از ايشان تقليد كنم يا مي توانم مرجع تقليد ديگري را انتخاب كنم؟

ــرايطي را به عنوان مرجع تقليد خود  ــما مي توانيد به طور مستقل هر مجتهد جامع الش ج: ش
انتخاب نماييد. خواه همان مرجع تقليد پدرتان باشد يا ديگري باشد.
س 145: اگر كسي بخواهد احتياط كند چگونه بايد عمل نمايد؟

ج: كافي است انظار فقهي فقهاء معاصر خود را مالحظه نمايد و قول احوط را برگزيند.
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س 146: اگر آفتاب از پشت شيشه بر زمين نجس بتابد پاك مي شود؟
ج: چنانچه حائل و پرده نباشد، پاك مي شود.

س 147: شيء متنّجس تا چند واسطه موجب تنجس اشياء ديگر مي شود.
ج: يك واسطه، بنابراين چنانچه شي با مالقي متنجس برخورد كند، متنجس نمي شود.

س 148: حضور افراد كليمي و ارمني، زرتشتي و بهايي در مساجد و مجالس چه حكمي دارد؟
ج: اهل كتاب في حد نفسه پاك هستند و حضور آنان در مساجد اشكال ندارد، مگر در مورد 
ــاير مسلمانان است. ولي حضور  يقين به حدوث حدث اكبر كه در اين صورت حكم آنان مانند س

بهائيت در مسجد جايز نيست.
س 149: اگر دست يا پاي كسي مصنوعي باشد آيا شستن و مسح آن الزم است.

ج: خير، الزم نيست.
ــو نماز خواند، يا اين حكم اختصاص به  ــل واجب مي توان بدون وض س 150: آيا با هر غس

غسل جنابت دارد؟
ــطه مي توان نماز خواند و نيازي به  ــل واجب غير از غسل استحاضه متوس ج: بله، با هر غس
وضو نيست. بلكه با غسل مستحبي قطعي مانند غسل روز جمعه مي توان بدون وضو نماز جمعه 

يا ظهر و عصر را به جا آورد.
ــي كه به علت جراحي هنگام آميزش، مني از مجرا خارج نمي شود، اگر بدون  س 151: كس
ــاس لذت كند و بدن سست شود، آيا غسل بر  ــود يعني احس آميزش همان حالت بر او عارض ش

او واجب مي شود يا نه؟
ج: چنانچه حالت ارضاء و انزال داشته باشد، بايد غسل كند.

س 152: اگر كسي در اثناء غسل ادرار كند يا باد معده از او خارج شود، آيا الزم است غسل 
را اعاده كند؟

ج: الزم نيست. ولي بايد براي نماز وضو بگيرد.
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ــري يا مانتو  ــر كنند يا با بلوز و دامن و روس س 153: آيا خانم ها بايد براي نماز حتمًا چادر س
و شلوار و مقنعه نيز مي توانند نماز بخوانند؟

ج: در صورتي كه لباس به اندازه اي بلند و گشاد باشد كه حجم بدن را به طور كامل بپوشاند 
ــش الزم رعايت شود، كافي است. ولي اگر برخي اندام ها نمايان باشد. مورد اشكال است.  و پوش

هرچند در جاي خلوت باشد و نامحرم او را نبيند.
ــجو يا خدمت وظيفه سربازي را  ــتطاب عالي تحصيل را براي دانش س 154: آيا حضرت مس
شغل مي دانيد تا در صورت تردد مستمر بين محل سكونت و محل تحصيل عنوان كثيرالسفر يا 

دائم السفر پيدا كند و نماز را تمام بخواند؟
ــخيص عرف است. ولي علي الظاهر شغل عبارت است از اين كه انسان موظف  ج: مالك  تش
ــتغال به آن  ــراي مدت طوالني به طور منظم در زمان خاصي اش ــا خود را متعهد بداند ب ــد ي باش
داشته باشد، هرچند در ازاء آن وجهي دريافت نكند و منبع ارتزاق او نباشد. بنابراين تحصيل براي 
ــرباز شغل تلقي مي شود. چنانچه ده روز در محل سكونت نماند  ــجو و انجام خدمت براي س دانش

و به طور پيوسته در تردد باشد از سفر دوم به بعد نمازش تمام است.
ــارك رمضان را روزه بگيرند، براي  ــا خانم ها مي توانند براي اين كه تمام ماه مب س 155: آي

جلوگيري از حيض شدن قرص مصرف كنند يا آمپول بزنند؟
ــخيص پزشك عوارض سوء نداشته باشد، و در ايام عادت لك نبيند، اشكال  ج: اگر طبق تش

ندارد و روزه صحيح است.
ــطه بارداري مكرر و شيردادن به نوزاد چند سال پياپي روزه نگرفته  س 156: خانمي به واس
است، اكنون تكليف او چيست؟ آيا بايد تمام روزه هايي اين چند سال را قضا كند، يا اين كه قضاي 

سال آخر به خاطر استمرار عذر كافي است؟
ــال هاي گذشته به  ــال را به جا آورد و بابت هر روز از س ج: بايد قضاي روزه تمام آن چند س

عنوان كفاره به يك فقير اطعام بدهد.
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ــود و سحري بخورد و بعد متوجه شود  ــي طبق معمول ماه مبارك بيدار ش س 157: اگر كس
پيش از سحري خوردن اذان صبح گفته شده است، تكليف چيست؟

ج: آن روز را امساك كند و قضاي آن را نيز به جا آورد.
س 158: اگر كسي در روز ماه رمضان مرتكب فعل حرام مانند استمنا شده باشد چه تكليفي 

دارد؟
ــته،  ــته اين عمل روزه را باطل مي كند، قضاي آن را به جا آورد. اگر مي دانس ج: اگر نمي دانس
بايد كفاره جمع بدهد، يعني به شصت فقير طعام بدهد و شصت روز روزه بگيرد. در صورت عدم 

تمكن از هر دو، به يكي اكتفا نمايد.
ــر خانمي با عذر يا بدون عذر روزه نگيرد، آيا كفاره افطار عمدي يا كفاره تأخير  س 159: اگ

بر عهده شوهر است يا خودش بايد بپردازد؟
ج: كفاره بر عهده خود اوست. اگر چيزي ندارد بايد زيورآالت خود را بفروشد يا مهريه اش را 

مطالبه نمايد و كفاره بدهد و در صورت عدم تمكن ساقط است.
ــن كند بابت  ــوان فرش يا پرده خانه خود را كه مي خواهد تبديل به احس ــا مي ت س 160: آي

زكات به مسجد داد؟
ج: اگر مورد احتياج و استفاده مسجد باشد، اشكال ندارد.

ــود و براي  ــازه مي دهيد زكات فطرة اهالي محل جمع آوري ش ــا حضرتعالي اج س 161: آي
تعميرات يا تبليغات در مسجد هزينه كنيم؟

ــود و مستحق زكات در  ــتغالت و تبرعات تأمين نش ج: در صورتي كه از محل موقوفات، مس
محل و دسترسي نباشد، تحت نظارت امام جماعت مجاز هستيد.

س162: آيا مي توان زكات مال يا فطره را جمع كرد و با آن كارگاهي ساخت و ماشين آالت 
تهيه كرد تا افراد مستمند بيكار در آنجا مشغول به كار شوند و زندگي آنها تأمين شود؟

ج: اشكال ندارد. بنابر احتياط در قالب سهام معين براي اهل استحقاق باشد.
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س 163: اگر عروس و داماد متاركه كنند يا داماد فوت كند، آيا خانواده داماد مي توانند سكه 
و زيورآالت يا اشيايي كه به عروس خود هديه داده اند، از او پس بگيرند؟

ج: چنانچه عين آنها باقي باشد استرداد جائز است.
ــا خمس به آن تعلق  ــدم خريداري كرده ام، آي ــكونت فرزن ــك آپارتمان براي س س 164: ي

مي گيرد؟
ج: اگر از درآمد سال خريده باشيد و پيش از گذشت سال هبه كرده باشيد، خمس ندارد.

ــال مقداري از پول مخمس را صرف مؤنه كند آيا در پايان  ــان در بين س س 165: اگر انس
سال خمسي مي تواند آن مقدار را از درآمد كسر كند؟

ج: مانعي ندارد. براي حساب خمس سال مبنا را همان موجودي سال گذشته قرار دهد.
ــا احداث مجتمع  ــجد ي ــعه مس ــاخت و توس س 166: حضرتعالي اجازه مي فرماييد براي س

فرهنگي ديني به متوليان امر خمس پرداخت شود؟
ــارك امام را مجاز  ــهم مب ــت نصف س ــه هزينه ها از قبل تبرعات قابل تأمين نيس ج: چنانچ

هستيد.
س 167: كسي طي چند سال چند قطعه زمين زراعي خريده است تا در آن زراعت كند. آيا 
به آنها خمس تعلق مي گيرد؟ در صورت تعلق، قيمت روز خريد را بايد حساب كند يا امروز را؟

ــت خمس ندارد. ولي مازاد بر آن  ــداري كه تأمين مخارج زندگي متوقف بر آن اس ج: آن مق
خمس دارد و بايد خمس با لحاظ قيمت فعلي پرداخت شود.

ــتفاده كنند و  س 168: مي دانم پدرم خمس نمي دهد آيا خانواده مي توانند از لوازم منزل اس
غذا بخورند؟ تكليف ما چيست؟

ــت و اگر ندهد بر ذمه او باقي است. شما  ــت خانواده موظف به پرداخت خمس اس ج: سرپرس
نيز بايد نسبت به وجوب خمس به پدرتان محترمانه تذكر بدهيد. اگر مقلد اينجانب هستيد مجاز 

در استفاده از لوازم منزل براي رفع نياز خود مي باشيد.
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ــاخت مدرسه و درمانگاه و  س 169: آيا خمس و زكات را مي توان براي امور خيريه مانند س
حسينه هزينه نمود يا بايد حتمًا به دست مرجع تقليد برسد؟

ج: جواز هزينه كردن در اين گونه امور متوقف بر اجازه ولي امر يا مجتهد است.
ــت و قبل از اتمام غسل، اذان  ــل واجب اس ــغول غس ــحر مش ــي در وقت س س 170: كس

مي گويند، حكم روزه او چيست؟
ج: اگر مي داند وقت كافي براي غسل ندارد بايد تيمم كند. در فرض سؤال روزه صحيح است 

و بقاء عمدي صدق ندارد.
س 171: اگر كسي پس از مغرب به حرام افطار كند، آيا كفاره جمع به او تعلق مي گيرد؟

ج: خير، معصيت كرده، ولي كفاره ندارد.
س 172: آيا روزه دار مي تواند براي اخذ مني جهت آزمايش استمنا كند؟

ج: خير، جايز نيست. در صورت ارتكاب قضا و كفاره دارد.
ــد كه روي پيشاني و صورت او را فرا مي گيرد،  ــر به اندازه اي بلند باش س 173: اگر موي س

براي مسح سر در وضو چه وظيفه دارد؟
ج: بايد فرق باز كند و جلو سر را مسح كند. (مسأله 266 رساله)

ــد، ولي به خاطر  ــيده باش ــي براي حج واجب ثبت نام كرده و نوبت  او رس س 174: اگر كس
ابتالء بيماري يا مانعي توفيق تشرف پيدا نمي كند، چه تكليفي دارد؟

ج: بايد در اولين سال پس از بهبودي و رفع مانع مشرف شود؛ تأخير آن بدون عذر جايز نيست.
س 175: اگر در معاينات پزشكي سالمت و توان جسمي تأييد نشود و دولت از تشرف انسان 

ممانعت كند، حج ساقط مي شود؟
ج: هرگاه مانع پزشكي برطرف شد، بايد مشرف شود. اگر از حصول استطاعت جسمي و رفع 
ــتطاعت اقدام كرده باشد، حج ساقط است. ولي اگر  ــد، چنان چه در اولين سال اس مانع نوميد باش

حج بر او مستقر شده باشد بايد نائب بگيرد.
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ــا نام آنها در  ــد نوبت حج رفته اند و باز هم ثبت نام مي كنند، و چه بس ــرادي چن س 176: اف
ــراي حج واجب ثبت نام كرده اند در نوبت  ــي بيرون آيد، در حالي كه ده ها هزار نفر كه ب قرعه كش

قرار دارند، آيا اينها اولويت ندارند؟ آيا بايد منتظر نوبت بمانند؟
ــته است كساني كه  ج: در حال حاضر با توجه به كمبود امكانات و محدوديت در اعزام شايس
ــام داده اند، ثبت نام نكنند تا ديگران بتوانند زودتر حج واجب خود را انجام  ــج واجب خود را انج ح
بدهند و انشاء اهللا آنان در اين اعانت مأجور هستند و در صورت ثبت نام الزم است در قرعه كشي 

حج واجب بر حج مستحبي اولويت داده شود.
س 177: كسي كه مي خواهد حج نيابي به جا آورد آيا اعمال را بايد طبق فتواي مرجع تقليد 

خودش انجام دهد يا مطابق نظر مرجع منوب عنه؟
ج: بايد طبق فتواي مرجع تقليد خودش انجام دهد.

ــته باشد، ولي پس از آن عذري  ــدن براي حج عذري نداش س 178: اگر نائب هنگام اجير ش
پيدا كند، و طبق وظيفه ي معذور عمل كرده باشد، آيا موجب برائت ذمه منوب عنه مي شود؟

ج: عذر طاري اشكال ندارد و حج نائب معذور مبريء ذمه منوب عنه است.
س 179: آيا كسي كه نمي تواند نمازش را صحيح بخواند، مي تواند براي حج نائب شود؟

ج: اگر نمي تواند تا وقت مقرر تصحيح كند،  نمي تواند نائب شود و اگر به عنوان نيابت محرم 
شده باشد، نيابت او باطل و احرام او صحيح است.

ــده، ولي استطاعت متوفي معلوم نبوده و  ــخصي برابر وصيت براي حج اجير ش س 180: ش
در وصيت نامه نيز به حج واجب تصريح نشده، آيا نائب قصد حج واجب براي متوفي بكند يا حج 

مستحب به جا آورد؟
ج: قصد وجه الزم نيست. به قصد متوفي به جا آورد كافي است.

ــود و به ايران بازگردانده  ــس از انجام عمره تمتع دچار عارضه اي بش ــر نائب پ س 181: اگ
ــبت به حج نيابي  ــود، آيا مي تواند انجام حج تمتع را به ديگري نيابت بدهد؟ اگر نمي تواند نس ش

چه وظيفه اي دارد؟
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ج: نيابت به غير جايز و مجزي نيست. اگر سال معين شرط نشده باشد مي تواند سال  بعد به جا 
ــال بايد وجه را به منوب عنه رد كند و منوب عنه بايد او يا ديگري را  آورد و در صورت تعيين س

براي سال بعد اجير كند تا برايش حجة االسالم بجا آورد.
ــتري در بيمارستان بدن و لباس آنها نجس مي شود و امكان تطهير  س 182: براي افراد بس

يا تعويض نيست، براي نماز چه وظيفه اي دارند؟
ج: در فرض مسأله به همان صورت نماز بخوانند.

س 183: گاهي مشاهده مي شود افرادي پس از اتمام نماز جماعت و تعقيبات و انجام مراسم 
ــجد دور هم جمع مي شوند و درباره  مسائل متفرقه دنيوي و خانوادگي  ــخنراني و روضه در مس س

با هم صحبت مي كنند، آيا اين كار جايز است؟
ج: شايسته نيست و نسبت به برق و گاز مسجد هم چنين وقت متوليان امر ضامن هستند.

ــجده ذكر ركوع بگويد، چه  ــهواً در ركوع ذكر سجده بگويد يا در س ــي س س 184: اگر كس
وظيفه  اي دارد؟

ج: نماز صحيح است و نياز به اعاده ندارد. ولي اگر در همان حال قبل از سربرداشتن متوجه 
شود بايد ذكر مخصوص را بگويد.

س 185: من نذر كرده ام سال ها قبل در امامزاده محل هر ماه چند شمع روشن كنم، اكنون 
ممانعت مي شود آيا مي توانم به جاي شمع المپ بگيرم يا وجه آن را به امامزاده جهت روشنايي 

تحويل بدهم.
ج: متعلق نذر در فرض سؤال رجحان ندارد. لذا وجوب وفا ندارد. اهداء المپ جهت روشنايي 

مستحسن است.
ــن نذر كرده ام جمعه  اول هر ماه در حرم حضرت عبدالعظيم روضه بخوانم. چند  س 186: م

سال عمل كرده ام، ولي االن چند سال است كسي پيدا نمي شود، تكليف چيست؟
ــت و تكليفي نداريد. در غير اين صورت در  ــاقط اس ج: اگر نذر مقيد به مكان خاص بوده، س

هر مكان ديگر يا منزل خود مي توانيد انجام بدهيد.
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س 187: آيا نماز قضا را مي توان به جماعت خواند؟
ــته  ــت. ولي اگر جنبه احتياطي داش ــد،  جايز اس ج: در صورتي كه نماز قضاي امام قطعي باش

باشد ولو اداء باشد، صحيح نيست.
س 188: آيا براي امام جماعت جايز است نماز واجب يوميه را دوبار به عنوان امام جماعت 

برگزار كند؟
ج: در صورت تعدد جماعت هرچند در يك مكان باشد اشكالي ندارد.

ــجد امام جماعت باشد، آيا مي توان به او  ــخصي غير روحاني بخواهد در مس س 189: اگر ش
اقتدا كرد؟

ج: اگر واجد شرايط باشد، صحيح است. ولي با حضور روحاني در مسجد، جايز نيست.
س 190: آيا امامت نماز عيد فطر در دو مكان براي دو جماعت مختلف صحيح است؟

ج: احتياط آن است كه امام دو جماعت يك نفر نباشد. و احوط آن است كه در جايي كه نماز 
ــاجد شهر براي  ــود نماز عيد فطر را امام جمعه اقامه كند و امامان جماعات مس جمعه اقامه مي ش

نماز عيد در مسجد جامع يا مصلي حضور يابند.
س 191: اگر كسي بدون احرام از ميقات بگذرد و به مكه برسد، چه تكليفي دارد؟

ــتحبابي به جا آورد، معصيت كرده  ــد و نخواهد عمره يا حج اس ج: چنان چه واجب الحج نباش
است. ولي تكليفي ندارد. بله اگر بخواهد عمره به جا آورد بايد به ميقات برگردد.

س 192: كسي مستطيع است و نياز به ازدواج دارد به طوري كه اگر ازدواج نكند به معصيت 
ــت،  ــقت مي افتد، اگر مال موجود را صرف در حج كند، تا مدت طوالني قادر به ازدواج نيس يا مش
آيا بايد به حج برود و ازدواج را به تأخير بيندازد، يا ازدواج كند و هر وقت توانست به حج برود؟

ج: در فرض سوال، ازدواج مقدم بر حج است.
س 193: اگر حج مستلزم ترك واجب يا فعل حرام باشد،  تكليف چيست؟

ج: بايد با رعايت االهم فاالهم اقدام شود. چنانچه معارض حج اهم باشد با اين وجود حج به 
جا آورد و مرتكب حرام بشود، حج او صحيح است.
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ــتند و نمي توانند داخل  ــجره عادت هس ــي كه هنگام احرام در ميقات ش س 194: خانم هاي
ــوند يا احرام را به تأخير بيندازند و از محاذي جحفه  ــجد بشوند، آيا از مدينه به نذر محرم  ش مس

محرم شوند؟
ج: احرام حائض و غير حائض از خارج مسجد شجره در محله ذوالحليفه مجزي است.

س 195: اگر زني در ميقات حائض باشد و بداند در تمام مدت اقامت در مكه پاك نمي شود، 
آيا مي تواند بدون احرام وارد مكه شود؟

ــقت بتواند براي طواف و نماز نائب بگيرد، بايد در ميقات محرم  ج: در صورتي كه بدون مش
شود. در صورت مشقت و ورود به مكه بدون احرام تكليفي ندارد.

ــنيده مي شود دولت حجاز مي خواهد مقام ابراهيم را به فاصله ي دورتر از  س 196: گاهي ش
ــت؟ در صورت جابه جايي تكليف زائرين  ــيعه جايز اس كعبه منتقل كند. آيا اين كار از نظر فقه ش

براي طواف (رعايت فاصله تا مقام) و نماز پشت مقام چيست؟
ــت كه در صورت مزاحمت يا ممانعت، طواف در  ــال حاضر نيز نظر اينجانب اين اس ج: در ح
ــمت صحن مسجدالحرام حد فاصل ركن   ــت و نماز را در هر قس فاصله ي دورتر از مقام جايز اس

حجراالسود و ركن اول حجر اسماعيل بخواند كافي است.
س 197: آيا طواف از طبقه ي فوقاني براي معذورين صحيح است؟

ج: صحيح و مجزي است و نياز به نيابت در صحن مسجد ندارد.
س 198: اگر كسي طواف واجب را قطع كند و پس از يكي دو ساعت طوافش را از اول به 

جا آورد، آيا طوافش صحيح است؟
ــوال چون مواالت عرفيه به هم  ــت. در فرض س ج: قطع طواف واجب بدون عذر جايز نيس

خورده است، طواف دوم صحيح است.
ــعي را از اول  ــعي را رها كند و به صفا برگردد و س ــي در اثناي دور اول س س 199: اگر كس

شروع كند اشكال دارد؟ اگر در اثناي دور سوم و چهارم رها كند و از سر گيرد، چطور؟
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ج: از سر گرفتن سعي در فرض اول اشكال ندارد. ولي در فرض دوم بايد سعي را ادامه بدهد 
و تمام كند.

ــي كه مي خواهد قضاي رمي جمرات روز يازدهم و دوازدهم را به جا آورد، آِيا  س 200: كس
مي تواند همه را يك جا و در يك روز رمي كند؟

ج: اگر مراد قضاي رمي در روز سيزدهم همان سال است رمي در يك روز با رعايت ترتيب 
ــت. ولي اگر مراد قضاي  ــه جمره و تقدم قضاي روز يازدهم بر قضاي روز دوازدهم صحيح اس س
ــال آينده باشد بايد قضاي رمي روز يازدهم را در روز يازدهم و قضاي رمي روز دوازدهم را  در س

در روز دوازدهم به جا آورد.
س 201: آيا هيپنوتيزم از نظر شرعي جايز است؟

ــد و مالزم با فعل حرام نيز  ــد و عوارض سوء نداشته باش ــته باش ج: اگر غرض عقاليي داش
نباشد جايز است.

ــود بايد فالن مبلغ به  ــيمان ش س 202: در قولنامه  طرفين توافق مي كنند كه هر طرف پش
طرف ديگر بدهد، آيا اين وجه شرعي دارد و طرف پشيمان بايد آن را بپردازد.

ج: اگر مجرد قولنامه باشد و معامله واقع نشده باشد، الزام آور نيست. ولي اگر مبايعه نامه باشد 
و شرط در ضمن عقد باشد، الزام آور است و بايد پرداخت شود.

س 203: اگر لباس نجس به وسيله ي ماشين لباسشويي شسته شود آيا پاك مي شود؟
ج: چنانچه حداقل دوبار بشويد و در بين آب تخليه شود، پاك مي شود.

ــاله ي عمليه آمده است اگر سِگ يا خوك ظرفي را بليسد براي تطهير بايد  س 204: در رس
اول آن را خاكمالي كرد، آيا شست وشوي با مواد شيميايي مانند الكل كفايت نمي كند؟

ج: اگر ثابت شود همان اثر پاك كنندگي را دارد كافي است.
ــري از آبروريزي  ــد آيا براي جلوگي ــده باش ــروع حامله ش س 205: اگر زني از طريق نامش

مي تواند سقط جنين كند؟
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ج: جايز نيست مگر خطر جاني داشته باشد و پيش از ولوج روح باشد.
ــتاده نماز بخواند وضويش باطل مي شود، ولي اگر نشسته  ــي بخواهد ايس س 206: اگر كس

بخواند طهارت تا آخر نماز حفظ مي شود، تكليف چيست؟
ج: نمازش را نشسته به جا آورد.

ــمن  ــر مرجع تقليدي از انقالب و نظام و واليت فقيه در برابر توطئه  و تهاجم دش س 207: اگ
دفاع نكند يا اصًال در امور سياسي مداخله نكند، يا با ولي فقيه و رهبري نظام اختالف نظر و مشكل 

داشته باشد، آيا صالحيت براي مرجعيت دارد؟ آيا مقلدين موظف به عدول به ديگري هستند؟
ــلب صالحيت نيست. ولي اگر موارد ياد  ج: مجرد اختالف نظر و عدم دفاع صريح موجب س
ــد و به طور علني در نقطه  مقابل اعالم موضع نمايد، و اظهارات  ــته باش ــده منشأ دنيوي داش ش
ــود و دشمن از آن در جهت تضعيف نظام  ــكاف و بروز فتنه در جامعه بش وي موجب پيدايش ش
ــدم صيانت نفس و عدم مخالفت با هوي و هوس، فاقد  ــدازي بهره برداري كند به خاطر ع و بران
ــن بايد به مجتهد جامع  ــب زوال وصف مرجعيت خواهد بود و مقلدي ــرائط الزم يا موج برخي ش

شراط ذيصالح عدول كنند.
ــه اي بايستد و نمازش را فرادي بخواند  ــي در اثناي نماز جماعت در گوش س 208: اگر كس
يا تعمداً با تأخير بيايد كه نماز جماعت تمام شده باشد و بعد فرادي نماز بخواند، چه حكم دارد؟
ــناس باشد، اشكال ندارد. ولي اگر فرد شناخته شده و اهل محل باشد و  ج: اگر رهگذر و ناش

عنوان اعراض و اهانت به جماعت و امام داشته باشد، جايز نيست.
ــي را به خود  ــجاده پهن مي كنند و جاي ــجد براي نماز س ــرادي در مس ــي اف س 209: گاه
ــتد و  ــي جانماز او را كنار بزند و در آن جا بايس اختصاص مي دهند، آيا چنين حقي دارند؟ اگر كس

نماز بخواند آيا نمازش باطل است؟
ــت. بلكه هر كس در هرجاي مسجد بخواهد مي تواند  ــي ثابت نيس ج: چنين حقي براي كس
ــي براي نماز جماعت در مسجد  ــت. آري، اگر كس ــوال نماز صحيح اس نماز بخواند. در فرض س
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ــري از خود به جاي گذارد  ــا انجام كار فوري بيرون رود و اث ــد و براي تجديد وضو ي ــور ياب حض
ــد، تا زماني كه نماز جماعت شروع نشده است، بايد حق اولويت او  ــت او باش كه حاكي از بازگش

رعايت شود.
س 210: روكش كردن دندان با طال براي مردان چه حكمي دارد؟

ج: چنانچه عنوان زينت داشته باشد، جايز نيست.
س 211: اگر عضو ميت غيرمسلمان به بدن مسلمان زنده پيونده زده شود، به طوري كه آن 

عضو حيات نداشته باشد، حكم طهارت و نماز چيست؟
ج: چنانچه عرفًا عضو بدن مسلمان به شمار آيد، پاك و نماز با آن صحيح است.

س 212: آيا پيوند اعضاء ميت مانند كليه و چشم و كبد به فرد نيازمند چايز است؟
ــت، اگر وصيت نكرده باشد بايد از حاكم شرع اجازه  ــد جايز اس ج: چنانچه وصيت كرده باش

بگيرد.
ــتگاه قلبشان كار مي كند و  ــده اند و به كمك دس ــاني كه دچار مرگ مغزي ش س 213: كس
ــي كه عضوش از بين رفته پيوند زد؟  تنفس صورت مي گيرد، آيا مي توان عضو او را به بدن كس

شايد ذكر است كه عدم پيوند موجب مرگ حتمي او خواهد بود.
ج: در صورت وصيت اشكال ندارد. بدون وصيت نياز به اذن حاكم شرع دارد. در صورت اول 

ديه ندارد. در صورت دوم پرداخت ديه وابسته به تشخيص ولي فقيه است.
ــلمان متوقف بر پيوند  ــر در ميدان جنگ با كفار حفظ جان رزمنده مجروح مس س 214: اگ
عضوي باشد، آيا مي توان عضو بدن كافر حربي مشرف به موت را قطع و به مسلمان پيوند زد؟

ج: تابع تشخيص مصلحت ولي فقيه است، هرچند از نظر اينجانب جايز است.
س 215: هنگام مشاهده مسائل ضد اخالقي و بدحجابي وظيفه  ما چيست؟

ــد. در صورت عدم تأثير و تكرار منكر به مراكز ذيربط  ــر به معروف و نهي از منكر كني ج: ام
گزارش دهيد.
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ــرعي  ــتند و در برخورد با نامحرم حجاب ش ــه اهل نماز و روزه نيس ــواده اي ك س 216: خان
ــا با چنين خانواده اي مي توان  ــاد و تذكر هم تأثيري در آن ها ندارد. آي ــت نمي كنند و ارش را رعاي

معاشرت كرد؟
ج: شما به ارشاد خود ادامه بدهيد و چنانچه از ارحام هستند در حد متعارف با رعايت موازين 
ــرت و صميميت موجب تنبه و اصالح باشد، سعي كنيد  ــرعي معاشرت كنيد. اگر كاهش معاش ش

به حداقل برسانيد.
ــركت در مجالس جشن و عروسي كه در آن گناه مي شود مانند پخش ترانه  س 217: آيا ش

و موسيقي و رقص و  اختالط زن و مرد، جايز است؟
ج: شركت در مجلس معصيت تحت هر عنوان جايز نيست مگر شركت كننده بتواند وضع را 

تغيير بدهد و حضور او سبب شود كه آن برنامه ها را ادامه ندهند.
س 218: فطريه سرباز در پادگان، بيمار در بيماستان، دانشجو در خوابگاه بر چه كسي واجب 

است؟
ج: بر خود او يا كسي كه متكفل مخارج او است.

ــب عيد فطر براي افطار ميهمان كسي باشد، آيا فطريه را بايد  ــي فقط ش س 219: اگر كس
خودش بدهد يا بر عهده ي ميزبان است؟

ج: چون صدق نان خور نمي كند، فطريه بر عهده ي خود او است.
ــي دامدار و كشاورز است و هيچ كدام به حد نصاب زكات نمي رسد. اگر درآمد  س 220: كس
حاصل از آن از مخارج سال زياد بيايد، آيا خمس به آن تعلق مي گيرد. هم چنين اگر در پايان سال 

تعداد دام ها ثابت باشد ولي قيمت آن ها باال رفته باشد، آيا افزايش قيمت خمس دارد؟
ــد، هم چنين افزايش  ــاورزي چنان چه زائد بر مؤنه باش ــد حاصل از دامداري و كش ج: درآم
ــده باشد نيز خمس تعلق  قيمت دام خمس دارد. بلكه به اصل آن ها اگر از محل درآمد تهيه ش

مي گيرد.
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س 221: اگر كسي باغي بخرد تا از طريق فروش ميوه آن كسب درآمد كند، آيا بايد خمس 
اصل باغ را بپردازد؟ اگر خودش باغ را احداث كرده باشد، چطور؟

ــت. درآمد حاصل از فروش  ــرمايه دارد و متعلق خمس اس ج: در هر دو صورت باغ حكم س
ميوه ها چنان چه از مخارج سال زياد بيايد خمس دارد.

ــپرده با قرض الحسنه در بانك مي گذارد خمس  ــان به عنوان س س 222: آيا به پولي كه انس
تعلق مي گيرد؟

ج: اگر قبًال خمس آن پرداخت نشده، پس از گذشت سال بايد خمس آن پرداخت شود.
س 223: اگر كسي نيمه  اول شب يازدهم را در مني بيتوته كند و پس از نيمه شب به مكه 
ــب دوازدهم براي بيتوته نيمه دوم به مني برگردد و روز دوازدهم رمي جمرات را پس  بيايد و ش
از قضاي رمي روز قبل انجام دهد، آيا اشكال در حج پيش مي آيد يا كفاره به او تعلق مي گيرد؟

ج: اشكال ندارد و كفاره نيز ندارد.
ــيند و براي نماز روي صندلي  ــجده روي زمين بنش ــي كه نمي تواند براي س س 224: كس
ــجده روي آن قرار دهد يا  ــاني را براي س ــيند، آيا بايد مهر را بر چهارپايه اي بگذارد و پيش مي نش

مهر بر پيشاني گذاشتن كافي است؟
ج: وظيفه ي او براي سجده اشاره با سر يا چشم است و هيچ يك از دو وجه مذكور در سوال 
الزم نيست. شايان ذكر است براي سجده بايد پيشاني بر زمين قرار گيرد. مهر موضوعيت ندارد. 
ــت. بله اگر كسي بتواند بر زمين بنشيند و  ــهداء اس بلكه براي رفع حائل يا فضيلت تربت سيدالش
ــاني را به زمين برساند بايد  ــش عضو ديگر به نحو متعارف روي زمين قرار گيرد و نتواند پيش ش

محل سجده را باال آورد مثًال مهر را بر رحلي بگذارد و پيشاني خود را بر مهر بگذارد.
ــتحبي نماز را جهًال يا سهواً غلط تلفظ كند، آيا نمازش باطل  ــي اذكار مس س 225: اگر كس

است.
ج: خير، باطل نيست و قضا و اعاده الزم نيست.
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ــل را به اين صورت انجام مي دادم اول سر و گردن را مي شستم، بعد  ــال ها غس س 226: س
ــت بدن و بعد طرف چپ بدن را مي شستم. حاال  ــت چپ، بعد طرف راس ــت راست، بعد دس دس
ــت راست را با طرف راست و دست چپ را با طرف چپ مي شسته ام. اكنون  فهميدم كه بايد دس
ــال انجام داده ام چيست؟ آيا بايد تمام نمازها و  ــبت به اعمالي كه طي اين چند س تكليف من نس

روزه هاي  خود را قضا كنم؟ ضمنًا مرجع تقليد من فوت شده است.
ــت و قضا الزم نيست. اگر مرجع تقليد شما در مورد تقدم  ــته  شما صحيح اس ج: اعمال گذش
ــا بر نظر مجتهدي  ــي دارد، مي توانيد عمل خود را بن ــرف چپ احتياط وجوب ــت بر ط طرف راس

بگذاريد كه مانند اينجانب رعايت ترتيب در بدن را واجب نمي داند.
ــوند يا به واسطه ي سكته يا تصادف  ــاني كه براي عمل جراحي بيهوش مي ش س 227: كس

به حالت اغماء و كما درمي آيند، وظيفه ي آنان نسبت به نمازشان چيست؟
ج: چنان چه در تمام وقت نماز بيهوش باشند، تكليف ساقط است.

س 228: آيا زنان مي توانند در جمهوري اسالمي متصدي امور حقوقي و قضايي باشند؟
ج: تصدي زنان در تمام مراحل و مراتب قضا غير از صدور حكم از نظر شرعي مانع ندارد.

س 229: آيا زن مي تواند در مقام قضاوت در خصوص دعاوي حقوقي كه شاكي و متشاكي 
هر دو زن باشند حكم صادر كند؟

ج: جواز آن بعيد نيست.
س 230: آيا زن در نظام اسالمي جايز است به عنوان وزير مسئوليت بپذيرد؟

ــت. مگر در حوزه ي  ــت. چون وزارت مرتبه اي از واليت اس ج: به عنوان حكم اولي جايز نيس
ــخيص مصلحت از سوي ولي فقيه، اشكال  ــد. ولي به عنوان حكم ثانوي و تش ويژه ي زنان باش

ندارد.
س 231: حكم فال گيري در اسالم چيست؟

ج: اظهارات آنان فاقد اعتبار است و دريافت وجه به عنوان اجرت و نرخ ثابت حرام است.
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س 232: در مراسم جشن تكليف دانش آموزان اقدام به پخش موسيقي و مطرب و رقص و 
ــود. گاهي تحت عنوان فكاهي افراد يا اقوام مختلف مورد تمسخر قرار مي گيرند،  پايكوبي مي ش

آيا اين گونه امور صحيح است؟
ــت به تبيين مسئوليت و تكليف و مسائل شرعي و  ــت. بلكه مقتضي و الزم اس ج: جايز نيس

نكات اخالقي مورد نياز آنان اهتمام شود.
س 233: آيا سود بانكي و جايزه  اهدايي بانك ها از طريق قرعه كشي حالل است؟

ج: تعلق سود در قالب عقود شرعي و تعلق جايزه به حساب قرض الحسنه و گرفتن آن براي 
صاحب حساب جايز است.

ــه كه همراه  ــي تحت عمل جراحي قرار گرفته و ادرار يا مدفوع او به كيس س 234: اگر كس
او است مي ريزد و در شبانه روز دو سه نوبت آن را تخليه مي كند، آيا نماز خواندن با اين وضعيت 

صحيح است؟
ج: صحيح است. محمول نجس مخل به صحت نماز نيست. ولي بايد بدن و لباس خود رادر 

صورت تنجس و عدم مشقت تطهير كند.
ــك بگويد ضرر دارد، تكليف  ــد روزه برايش ضرر ندارد، ولي پزش ــان بدان س 235: اگر انس

چيست؟
ج: اگر تشخيص پزشك اطمينان بخش نباشد،  روزه صحيح است.

س 236: آيا پركردن يا كشيدن دندان موجب بطالن روزه مي شود؟
ج: اگر اطمينان دارد آب يا خون از فضاي دهان به حلق فرو نمي رود، روزه باطل نمي شود.
س 237: آيا فرد مبتال به آسم مي تواند در حال روزه از اسپري مخصوص استفاده كند؟

ج: در صورت ضرورت اشكال ندارد و روزه اش صحيح است.
س 238: آيا استعمال دخانيات و مواد مخدر روزه را باطل مي كند؟

ج: دود سيگار چنانچه از فضاي دهان يا بيني خارج شود و فرو نرود، مبطل نيست. موادمخدر 
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اگر خوراكي باشد ولو معتاد باشد موجب بطالن روزه مي شود. ولي اگر تزريقي باشد روزه را باطل 
نمي كند هرچند معصيت كرده است.

ــپرم زوج را بگيرند و در رحم زوجه براي  ــيله  اي اس س 239: اگر در روز ماه رمضان به وس
تلقيح انتقال بدهند، آيا اين عمل روزه آن دو را باطل مي كند؟

ج: خير، اين عمل موجب صدق جنابت نيست و روزه ي هر دو صحيح است.
س 240: آيا ريختن قطره در چشم يا بيني موجب بطالن روزه است؟

ج: اگر به حلق نرسد، روزه باطل نمي شود.
س 241: اگر انسان براي غسل زير دوش برود، ولي فشار آب به اندازه اي زياد باشد كه تمام 

سر و گردن او را فرا بگيرد؟ آيا روزه باطل مي شود؟
ج: خير، آب ريختن بر سر هرچند فراگير باشد، موجب بطالن نيست.

ــي پيش از طواف نساء با همسر خود آميزش كند، حج يا عمره ي او باطل  س 242: اگر كس
مي شود؟

ج: باطل نمي شود. ولي مرتكب حرام شده و كفاره ي آن يك شتر است.
س 243: كساني كه در ماه مبارك رمضان براي عمره مفرده به مكه مي روند، معموًال پس 
ــوند،  آيا به اين ترتيب قصد  ــند و عصر روز دهم از مكه خارج مي ش ــب به مكه مي رس از نيمه ش

اقامت عشره قابل تحقق است؟
ج: براي صدق قصد اقامت ده روز، قصد ماندن شب اول يا شب يازدهم الزم نيست. بنابراين 

كسي كه اول صبح به مكه برسد و غروب روز دهم از مكه خارج شود، قصد او صحيح است.
س 244: در مسجد النبي گاهي در برخي قسمت ها فاصله ي صفوف مردها چندين متر است 
ــد، آيا اقتدا به نماز جماعت با عدم اتصال  ــه  صفوف خانم ها از آقايان به ده ها متر مي رس و فاصل

صفوف صحيح است؟
ــنت اين مقدار فاصله مخل به جماعت نباشد و انسان بدون توجه  ج: چنان چه از نظر اهل س
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به مقدار فاصله موجود اقتدا كند، صحيح است. ولي اگر متوجه فاصله باشد احوط مراعات اتصال 
صفوف طبق نظر مراجع عظام شيعه است.

ــيگار كشيدن توسط اولياء و مربيان در حضور فرزندان و دانش آموزان از نظر  س 245: آيا س
اسالم صحيح است؟

ج: با توجه به آثار سوء تربيتي و آلوده ساختن فضاي مشترك جايز نيست.
ــن مواليد ائمه همراه با مولودي خواني  ــبت جش س 246: آيا كف زدن مردان و زنان به مناس

در مجالس مذهبي از نظر شرعي اشكال دارد؟
ــود و به تكبير و تهليل و ذكر و  ــاهد مشرفه احتراز ش ــه و مش ــاجد و اماكن مقدس ج: در مس

صلوات اكتفا شود. در غير آن اگرچه حرام نيست، ولي ثوابي بر آن مترتب نخواهد بود.
س 247: كسي به خاطر نياز و از سر ناداني پولي از جيب دوستش برداشته، حاال پس از چند 
سال پشيمان است و مي خواهد آن را به صاحبش برگرداند، ولي اگر چنين كند آبرويش مي ريزد 

و رفاقت چندين ساله از بين خواهد رفت، آيا مي تواند آن مبلغ را از طرف او صدقه بدهد؟
ج: بايد آن را به صاحبش برگرداند، ولو در قالب هديه در يك يا چند نوبت باشد، الزم نيست 

قضيه را براي او اظهار كند.
ــنج و دهل در  ــتجات زنجيرزني و زدن طبل و س س 248: نظر مبارك را درباره  حضور دس

مساجد در ايام محرم بيان فرماييد.
ج: به نحو متعارف و با رعايت موازين شرعي اشكال ندارد.

ــخصيت هاي برجسته ي ادبي، علمي، سياسي، تاريخي و  ــاخت مجسمه ي ش س 249: آيا س
نصب آن ها در ميدان ها و موزه ها اشكال دارد؟

ج: اشكال ندارد. به مسأله ي 1973 رساله مراجعه نماييد.
س 250: آيا ساختن مجسمه  كامل انسان در حال نيايش مانند حالت قنوت يا سجود از نظر 

شرعي اشكال دارد؟
ج: اشكال ندارد.
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س 251: آيا گرفتن كارمزد يا وجهي بابت ديركرد توسط بانك جايز است؟
ج: گرفتن وجهي به عنوان كارمزد چنانچه به ازاء خدمات و هزينه هاي واقعي از قبيل اجاره 
مكان، حقوق كاركنان، هزينه آب و برق و لوازم اداري باشد اشكال ندارد. ولي گرفتن وجه بابت 

ديركرد جايز نيست. به مسأله ي 2254، 2255 و 2256 رساله ي عمليه مراجعه شود.
ــه فيلم هايي كه از ماهواره و  ــه راديوهاي بيگانه و نگاه كردن ب ــا گوش دادن ب س 252: آي

شبكه هاي خارجي پخش مي شود اشكال دارد؟
ج: اگر سبب انحراف فكري و انحطاط اخالقي بشود جايز نيست.

ــتر و بنر چهره ي معصوم، هم چنين حفظ و  ــر، خريد و فروش پوس س 253: آيا چاپ و نش
نصب آن در تكايا و حسينيه ها اشكال دارد؟

ج: جايز نيست و تصاوير رايج تخيلي و موجب وهن است.
س 254: ايفاي نقش معصوم در ساخت فيلم توسط بازيگر محبوب كه همواره نقش مثبت 

را بازي كرده است، آيا از نظر شرعي اشكال دارد؟
ــود و موجب  ــناخته نش ج: در صورت تغيير كامل چهره بازيگر به طوري كه به هيچ وجه ش

وهن نباشد، اشكال ندارد.
س 255: اگر شخص الف، شخص ب را مجبور كند مال شخص ج را از بين ببرد. چه كسي 

ضامن است.
ــت، زيرا در اين مورد اگرچه ب در اتالف مال ج مباشرت داشته،  ــخص الف ضامن اس ج: ش

ولي چون سبب اقوي از مباشر است، ضمان متوجه مسّبب است
ــخصي بشود و او را بكشد قصاص متوجه آمر و مسبب  ــي اكراه بر قتل ش س 256: اگر كس

است يا متوجه مباشر؟
ج: مباشر قصاص و آمر حبس ابد مي شود.

ــارت  ــده و به آن خس ــفندان وارد مزرعه اي ش س 257: چوپاني گله را براي چرا برده، گوس
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زده اند، چه كسي بايد خسارت وارده را جبران كند، مالك گوسفندان يا چوپان؟
ج: مالك ضامن نيست. كسي كه مسئوليت چراييدن آنها را بر عهده داشته، ضامن است.

ــر اثر تصادف  ــام كاري عاريه گرفته، ب ــري را براي انج ــين ديگ ــي كه ماش س 258: كس
ــين مقصر شناخته شده است مسئوليت متوجه چه  ــواري آسيب ديده است، و راننده  ماش موتورس

كسي است؟
ج: عاريه گيرنده ضامن است نه صاحب ماشين.

س 259: خانمي جنين خود را در حدود دو ماهگي سقط كرده، چه قدر بايد كفاره بدهد؟
ج: چهل مثقال طال معادل 184 گرم به نرخ روز.
س 260: مالك حالل بودن پرندگان چيست؟

ج: دو مالك دارد: 
اول - دو بال آنها در حين پرواز بيش تر حركت داشته باشد.

دوم - داراي چينه دان يا سنگدان يا خارپشت پا باشند.
اگر يكي از آن دو باشد، حالل است و اگر هيچ كدام نباشد حرام است.

س 261: حكم خوردن تخم ماهيان چيست؟
ــت. و در مورد  ــت، حرام اس ــت و تخم ماهي حرام گوش ج: تخم ماهي حالل گوش حالل اس

شبهه بايد از خوردن تخم ماهي اجتناب شود. خواه تخم نرم باشد يا سفت.
س 262: اگر كسي مال معيني را نذر كند صدقه بدهد و پيش از تصدق تلف شود، نذركننده 

چه وظيفه اي دارد؟
ج: اگر سبب تلف شدن مال منذور تقصير يا تعدي ناذر باشد بايد مثل يا قيمت آن را صدقه 

بدهد. و اگر ناذر نقشي در تلف نداشته،  نذر منحل مي شود و چيزي بر او نيست.
س 263: آيا الزم است ذابح شخص واحد باشد يا اگر دو نفر به طور مشترك حيواني را ذبح 

كنند مثالً يك نفر حلقوم و مري را ببرد و نفر دوم دو رگ ديگر را قطع كند كافي است؟
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ــت. بلكه دو نفر مي توانند حيوان واحدي را ذبح كنند، ولي هر دو  ج: وحدت ذابح معتبر نيس
بايد هنگام ذبح بسم اهللا بگويند.

س 264: حكم ارتداد و سب معصوم از نظر شرعي چيست؟

ــخيص تفويت مصلحت  ــت. اما ولي فقيه مي تواند در صورت تش ــرعي اعدام اس ج: حكم ش
ــتيفاء اهم با ترتب مفسده الزم االجتناب از اجراي حكم بلكه صدور آن به طور موقت  الزم االس

ممانعت نمايد.
س 265: آيا جماعت در نماز استيجاري مشروع است؟

ــده باشد، و قضاي قطعي  ــخص معين اجير ش ــخص براي قضاي نمازهاي ش ج: بله، اگر ش
ــكال ندارد. ولي اگر احتياطي باشد، در صورتي صحيح است كه  ــد امامت او براي جماعت اش باش

مأمومين نيز براي همان شخص نماز قضا بخوانند.
ــت خربزه يا موز در معبر عمومي بيندازد و رهگذري بلغزد و زمين  ــي پوس س 266: اگر كس

ــارت ببيند، آيا مسؤوليت اين  ــكند يا كااليي كه حمل مي كرده خس ــت و پايش بش بخورد و دس
خسارت متوجه چه كسي است؟

ج: كسي كه اين گونه اشياء را در معابر عمومي انداخته ضامن است. بهتر است هر رهگذري 
به محض مشاهده رفع خطر نمايد و آن را بردارد و به زباله داني بيندازد. و بايد به افراد خاطي در 

اين خصوص تذكر جدي داده شود.
ــخصي خروس ديگري را بدون اجازه گرفته و با مرغ هاي خود جمع كرده پس  س 267: ش

از تخم گذاري جوجه كشي كرده است، آيا صاحب خروس در اين تخم مرغ ها و جوجه ها با صاحب 
مرغ شريك است؟

ج: تخم مرغ ها و جوجه ها به صاحب مرغ تعلق دارد ولي بايد خروس را فوراً به صاحبش پس 
بدهد و رضايت او را جلب كند و چنانچه وجهي بابت اين كار مطالبه كند، بپردازد.
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ــت دو تكه كنند، چه  ــي را از آب خارج كنند و آن را در حالي كه زنده اس ــر ماه س 268: اگ
حكمي دارد؟

ج: حالل است.
ــازد چنانچه پرنده اي در آن  ــيانه براي پرندگان بس ــي در خانه ي خود آش س 269: اگر كس

آشيانه كند آيا صاحب آشيانه مالك پرنده مي شود؟
ــود. بويژه اگر به  ــد، مالك مي ش ــاخته باش ــيانه را به قصد صيد كردن پرندگان س ج: اگر آش
ــد كه وقتي پرنده داخل آشيانه شود امكان خروج نداشته باشد، ولي اگر به اين قصد  صورتي باش

نباشد، مالك نمي شود.
س 270: پدر تا چه زماني بايد مخارج فرزند را تأمين كند؟

ج: تا هر زمان كه نياز داشته باشد و نتواند از عهده ي تأمين معيشت به نحو مستقل برآيد.
ــر هم لك بيني داشته باشد، تكليف او نسبت به نماز  ــت س س 271: اگر خانمي چند ماه پش

چيست؟
ــد ايام عادت حكم حيض دارد، و در غير آن چنانچه خون زخم  ــگي باش ج: اگر قبل از يائس

نباشد، حكم استحاضه دارد.
س 272: آيا كراهت لباس مشكي شامل چادر خانم ها و عباي روحانيون نيز مي شود؟

ــهور اختصاص به حال نماز دارد و براي رفع كراهت بهتر  ــكي بنابر مش ج: كراهت لباس مش
است خانم ها هنگام نماز چادر سفيد، و آقايان لباس روشن بپوشند.

س 273: به ورزشكاراني كه حائز مقام اول شوند، مدال طال مي دهند و به گردن مي آويزند. 
حكم آن از نظر شرعي چيست؟

ج: استفاده از زيورآالت و طالجات براي مردان جايز نيست. در خصوص مورد سوال به اندازه 
عرف مراسم اكتفا شود.

س 274: در روزنامه و مجله گاهي آيات قرآن يا اسامي پيامبران و امامان معصوم (ع) نوشته 
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ــود و مردم از آن ها براي زيرانداز يا تميز كردن شيشه يا بسته بندي اشياء استفاه مي كنند و  مي ش
بعد هم دور مي اندازند، آيا جايز است؟

ــود. و در صورت احتمال و  ــد مراقبت كنند هتك حركت نش ــورت حصول علم باي ج: در ص
ترديد، تفحص الزم نيست.

س 275: گاهي در مجالس ترحيم مشاهده شده است دوستان و همكاران به عنوان عرض 
تسليت تاج گل هاي گران قيمت مي آورند كه يكي دو روز بعد پژمرده مي شود و دور مي اندازند. آيا 

اين كار اثري در شادي روح متوفي دارد؟ از نظر شرعي جايز است؟
ــراف است و جايز نيست. شايسته است آن وجه را به قصد متوفي صرف امور  ج: مصداق اس
ــا كتاب هاي ديني  ــود ي ــجد محل جهت تعميرات و امور فرهنگي هديه ش ــه كنند. به مس خيري
ــط مساجد يا  ــودمند خريداري و به كتابخانه ها و افراد هديه بدهند. يا گل هاي مصنوعي توس س

مراكز خيريه تهيه و اجاره كنند تا مال االجاره صرف امور خيريه شود.
س 276: بدهكاري نتوانسته در موعد مقرر دين خود را ادا كند و شايد تا يكي دو سال ديگر 
ــوم و مي خواهد معادل دين  ــد، طلبكار مي گويد در اين مدت طوالني من متضرر مي ش ــز نتوان ني
طال تعيين شود و بدهكار آن مقدار طال را بابت دين بپردازد. آيا تبديل دين به طال جايز است؟

ج: تبدل جايز نيست مگر در قالب يك معامله صورت بگيرد.
س 277: آيا نصب پرده بين صفوف زنان و مردان در نماز جماعت واجب است؟

ج: واجب نيست ولي مستحسن است.
س 278: كسي كه پاي مصنوعي دارد، آيا مي تواند آن را دربياورد و نشسته نماز بخواند؟

ج: هرگاه احساس مشقت شديد كند، جايز است نشسته نماز بخواند.
ــي الزم باشد داخل هواپيما يا قطار يا كشتي در حال حركت نماز بخواند،  س 279: اگر كس

تكليف نسبت به قبله چيست؟
ج: بايد در همه حال در صورت تشخيص در حد توان، جهت قبله رعايت شود.
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س 280: آيا خانم هابايد موهاي مصنوعي خود را نيز از نامحرم بپوشانند؟
ج: اگر براي همه قابل تشخيص باشد كه مصنوعي است و جنبه ي زينت نداشته باشد و جلب 

توجه مردان نكند، الزم نيست.
س 281: آيا از موهاي مصنوعي و كاله گيس مي توان به عنوان حجاب موهاي طبيعي سر 

خانم ها استفاده كرد؟
ج: در صورتي كه قابل تشخيص نباشد و زينت به شمار آيد، جايز و كافي نيست.

ــكوني يا اداري رضايت همسايگان يا ادارات و  ــجد در محل مس س 282: آيا در احداث مس
شركت ها شرط است؟

ج: خير، شرط نيست. ولي مزاحمت براي آنان نيز جايز نيست.
س 283: تكليف نسبت به غسل و نماز ميت خنثي چيست؟

ج: يكي از محارم او را غسل دهد و در نماز صيغه ها به دو صورت مذكر و مؤنث خوانده شود.
س 284: اگر شخصي به خاطر ابتالء به بيماري هنگام ادرار، بي اختيار از او مني خارج شود، 

نسبت به غسل و نماز چه تكليفي دارد؟
ــود نيازي به غسل نيست. ولي در صورت مستهلك  ــتهلك ش ج: اگر ذرات مني در بول مس
ــل كند و در صورت مشقت تيمم كند. اقدام به  ــدن، چنانچه مشقت ندارد بايد براي نماز غس نش

معالجه بر او الزم است.
ــت از خروج باد معده جلوگيري كند، اگر در  ــي كه به خاطر بيماري قادر نيس س 285: كس

اثناي نماز چنين حالي پيش آيد، تكليف چيست؟
ــقت ندارد وضو بگيرد يا تيمم كند. واال براي نماز بعدي تجديد وضو  ج: چنان چه برايش مش

كند، هرچند به صورت جمع و بالفاصله بخواند.
س 286: كسي كه كنترل ادرار و مدفوع ندارد و هميشه اطراف مخرج و لباس نجس است، 

براي نماز چه وظيفه اي دارد؟
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ج: قبل از نماز بايد بدن را تطهير و لباس را تعويض كند، وضو بگيرد و نماز بخواند. چنانچه 
ــقت ندارد تجديد وضو كند و نمازش را ادامه  ــود، اگر مش در اثناي نماز ادرار يا مدفوع خارج ش

بدهد. در صورت مشقت با همان حال نماز را تمام كند و صحيح است.
ــش تند در آن بازي  ــه زنان بي حجاب و با آراي ــاهده فيلم هاي خارجي ك ــا مش س 287: آي

كرده اند چه حكمي دارد؟
ج: در صورتي كه به نحو متعارف باشد و مفسده اي مترتب نشود، اشكال ندارد.

ــتهجن و نمايش زنان و  س 288: آيا نصب آنتن ماهواره اي - با توجه به پخش فيلم هاي مس
مردان نيمه عريان و نشر اكاذيب و سمپاشي عليه جمهوري اسالمي و القاء شبهات در مباني اسالم 
و ناكارآمدي حكومت ديني - به بهانه ي بهره برداري از برنامه هاي علمي و آموزنده جايز است؟

ــد آن قرار گيرد، جايز نيست و وجود برخي  ج: اگر بيننده و خانواده و جامعه تحت تأثير مفاس
برنامه هاي سودمند مجوز نخواهد بود.

س 289: آيا شنيدن آيه سجده از صدا و سيما سبب وجوب سجده مي شود؟
ج: اگر پخش زنده باشد، واجب است.

س 290: آيا سجده بر موزائيك جايز است؟
ج: چنان چه سنگ يا شن درشت داشته باشد جايز است.

س 291: آيا جايز است نمازگزار شهادت بر واليت ائمه را در تشهد بگويد.
ج: به قصد جزئيت جايز نيست.

س 292: كسي كه به طور دقيق نمي داند چه مقدار نماز قضا دارد تكليفش چيست؟
ج: مقداري كه يقين دارد قضا كند.

س 293: نمازهاي زيادي در جواني از من فوت شده است و اكنون قادر نيستم قضاي همه  
آن ها را بجا آورم، تكليف چيست؟

ج: به هر مقدار مي توانيد به تدريج قضا كنيد و نسبت به باقيمانده وصيت كنيد.
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س 294: آيا وجوب قضاي نماز پدر و مادر بر فرزند ذكور ارشد شامل موردي كه تارك الصالة 
باشند نيز مي شود؟

ج: وجوب قضا در مورد عذر است نه معصيت.
س 295: آيا پدر يا مادر مي تواند نماز واجب خود را به قصد تعليم اوالد به جا آورد؟

ج: چنانچه غرض از اتيان فريضه امتثال امر الهي و قصد قربت محقق باشد، جايز است.
ــت يا در حوزه؟ كدام يك را بايد  ــگاه مهم تر اس ــما آيا تحصيل در دانش س 296: به نظر ش

مقدم داشت؟
ــما است. اگر استعداد كافي و انگيزه ي قوي داريد در حال حاضر  ــتعداد و عالقه  ش ج: تابع اس
ــه نيروي كافي در ميدان جنگ نرم و عرصه هاي مختلف ديني و حوزوي وجود ندارد تحصيل  ك

در حوزه مقدم است. 
ــي چيزي بخورد و به گمان اين كه روزه اش باطل شده  ــي از روي فراموش س 297: اگر كس
ــار مي خورد. حاال تكليفش  ــه روزه اش باطل نبوده و نبايد ناه ــت، ناهار بخورد، بعد فهميد ك اس

چيست، آيا بايد كفاره افطار عمدي بدهد؟
ج: قضاي آن كافي است.

س 298: آيا دعانويسي براي بهبود بيمار مشروع است و تأثير دارد؟
ــت و تأثير آن بعيد نيست. حداقل تأثير آرام بخش و  ــتند باشد جايز اس ج: اگردعا مأثور و مس
ــت. ولي حرفه قراردادن جايز نيست. در بيشتر  ــكين، تقويت روحيه و افزايش توان تحمل اس تس

موارد هدف سركيسه كردن ساده دالن است.
ــت بر روي آيات مندرج در  ــي گاهي بدون وضو دس ــوزان در كالس قرآن س 299: دانش آم

كتاب درسي مي گذارند، آيا مربي وظيفه دارد به آنها تذكر دهد؟
ج: مربي بايد مسأله شرعي را براي آنان بيان كند.

س 300: خواندن سرود به صورت دسته جمعي توسط زنان يا همراه مردان چه حكمي دارد؟
ج: به صورت جمع خواني اشكال ندارد. مگر موجب فساد يا مالزم حرام باشد.
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س 301: حكم ادوات موسيقي از حيث ساخت و خريد و فروش و استعمال چيست؟
ــتفاده قرار مي گيرد، جايز  ــاد مورد اس ج: چنان چه غالبًا براي امور حرام و مجالس لهو و فس

نيست. 
ــرد به صورت فردي يا گروهي در مجالس  ــا رقص زن براي زن يا مرد براي م س 302: آي

عروسي از نظر شرعي چه حكمي دارد؟
ج: اگر موجب تهييج شهوت و بروز مفسده نباشد اشكال ندارد.

س 303: به چه وسايلي از نظر شرعي آالت قمار گفته مي شود؟
ــود. يكي وضع اولي، ديگري تشخيص  ج: دو امر براي صدق عنوان آالت قمار بايد لحاظ ش
عرف. هر وسيله اي كه براي قمار وضع شده باشد و از نظر عرف آلت قمار به شمار آيد، بازي با 
آن حرام است. ولي اگر از وضع اول خارج شده باشد و در حال حاضر عرف آن را به عنوان قمار 

نشناسد، بازي با آن بدون شرط بندي اشكال ندارد.
س 304: حكم مجسمه سازي و نگهداري آن از نظر شرعي چيست؟

ج: اگر به عنوان اسباب بازي يا جنبه ي هنري يا قصد يادمان باشد، اشكال ندارد.
س 305: چند سال پس از دفن ميت مي توان قبر را نبش كرد و ميت ديگري در آن دفن نمود؟

ــدا نكند، نبش قبر جايز  ــي كامل بدن ميت اول پي ــان اطمينان به تالش ج: تا زماني كه انس
نيست. اگر نبش كرد و يكي دو استخوان در آن يافت دفن ميت دوم در آن قبر جايز است.

س 306: آيا جلوگيري از ورود غيرمسلمان به مساجد واجب است؟
ج: اگر به قصد تحقيق و كسب شناخت از اسالم باشد، بايد استقبال نمود.

س 307: آيا حكايت اقوال و افعال افراد و اقوام براي خنداندن مردم حرام است؟
ج: اگر به نحو معين و با قصد تنقيص و تحقير و تمسخر نباشد، اشكال ندارد.

س 308: افشاء نقاط ضعف و موارد منفي و اظهار عدم صالحيت درباره ي مسئولين اجرايي 
يا نامزدهاي انتخاباتي در مجامع و محافل چگونه است؟

ج: از باب نصح مستشير بدون هتك حرمت جايز است.
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س 309: آيا در يك نماز مي توان به دو نفر اقتدا كرد؟
ج: اگر براي امام حدث يا عارضه اي پيش آيد، اقتدا به شخص دوم جايز است.

س 310: آيا با بودن امام راتب جايز است ديگري امام جماعت بشود؟
ج: امام راتب مقدم است.

ــط امام ثابت مفسده داشته باشد و موجب اختالف شود، آيا  س 311: اگر اقامه جماعت توس
مي توان امام موقت يا روحاني موجه ديگري را امام جماعت مسجد قرار داد؟

ج: تشخيص و تعيين بر عهده ي ولي فقيه يا نهاد ذيربط است.
س 312: آيا اقتدا به امام جماعتي كه دچار وسواس است و برخي آيات يا كلمات را چند بار 

تكرار مي كند چايز است؟
ج: چنان چه تكرار جنبه ي احتياطي نداشته باشد و عنوان وسواس صدق كند،  جايز نيست.

ــت. اگر روحاني به طور اتفاقي به آن مسجد  ــجدي غيرروحاني اس س 313: امام راتب مس
برود، وظيفه چيست؟

ج: روحاني براي امامت جماعت مقدم است و با بودن روحاني در مسجد اقامه جماعت توسط 
غير روحاني موجب وهن است و خالي از اشكال نيست.

ــدن نماز متوجه شود نمازش باطل بوده است؟ آيا  س 314: اگر امام جماعت پس از تمام ش
الزم است به مأمومين اطالع بدهد تا نمازشان را اعاده كنند؟

ج: الزم نيست و اعاده ندارد.
ــجد نماز فرادي  ــده اي هنگام اقامه  نماز جماعت يا پس از آن در عقب مس ــر ع س 315: اگ
ــكيل بدهند و غرض اين باشد كه ما امام جماعت مسجد را قبول  بخوانند يا جماعت ديگري تش

نداريم و عادل نمي شناسيم، حكم نماز آنها چيست؟
ج: صحت نماز آنان مشكل است، بلكه بطالن آن بعيد نيست. در صورت انتقاد مي توانند به 

مجاري ذيربط گزارش دهند تا مورد بررسي قرار بگيرد.
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س 316: در بعضي از فصول سال در برخي شهرها، خطبه هاي نماز جمعه قبل از اذان ظهر 
ــروع و خيلي طوالني مي شود، آيا در اين صورت نماز ظهر هم  ــروع مي شود يا پس از اذان ش ش

بايد خوانده شود يا همان نماز جمعه كافي است؟
ــد به تكرار و اختصار  ــود هرچن ــرض اول چنانچه واجبات خطبه بعد از اذان واقع ش ج: در ف
باشد، نماز جمعه مجزي است. در فرض دوم نيز چنانچه خطبه بعد از اذان شروع شود و پيش از 
ــد نماز جمعه آغاز گردد، مجزي است و نيازي به خواندن  ــايه شاخص به دو هفتم برس اين كه س

نماز ظهر نيست.
س 317: آيا آواز خواندن زن براي شوهر يا در مجلس زنانه اشكال دارد؟

ج: اگر عنوان غنا و لهو نداشته باشد، اشكال ندارد.
س 318: آيا تالوت قرآن توسط زن در حضور نامحرم جايز است؟

ج: اگر بدون صوت و لحن باشد، جايز است.
ــتخدام او و به طريق قانوني به طور ناحق  ــر وكيل بداند موكل قصد دارد با اس س 319: اگ

چيزي را به دست آورد و يا كسي را از حق خود محروم سازد، چه وظيفه اي دارد؟
ج: بايد وكالت او را نپذيرد و اگر در اثناي كار متوجه شود بايد از ادامه ي وكالت او امتناع ورزد.

س 320: آيا دروغ گفتن به خاطر حفظ جان و آبروي مسلمان جايز است؟
ج: جايز بلكه الزم است.

س 321: اين كه گفته مي شود: «حكم، دائر مدار موضوع است»، به چه معني است؟
ج: معنايش اين است كه تا زماني كه موضوع با تمام خصوصيات باقي است حكم ثابت است، 
ولي با تغيير و تبدل موضوع، حكم عوض مي شود. مانند شراب تا هنگامي كه شراب است نجس 

و حرام است. ولي هرگاه مبدل به سركه شود پاك و حالل است.
س 322: حكم الكل صنعتي و الكل طبي از حيث نجاست و طهارت چيست؟

ج: چنانچه مسكر بالفعل و قابل شرب نباشد، پاك است.
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س 323: عطر و ادكلن خارجي حاوي الكل چه حكمي دارد؟
ج: اگر معلوم نباشد از الكل نجس توليد شده، محكوم به طهارت است.
س 324: سرايت نجاست از طريق مالقات تا چند واسطه ادامه دارد؟

ج: تا دو واسطه موجب سرايت است. مالقي سوم پاك است.
س 325: آيا قرآن به دست گرفتن يا بر سر نهادن، هم چنين تالوت قرآن بدون وضو اشكال 

دارد؟
ج: اشكالي ندارد. ولي بايد از مس متن قرآن خودداري شود.

س 326: جنين داخل شكم مرده است. اگر مادر بخواهد پيش از جراحي نماز بخواند آيا بايد 
غسل مس ميت به جا آورد؟

ج: غسل مس ميت الزم نيست، هرچند جنين كامل و بيش از چهار ماه باشد.
س 327: نماز ميت منافق چگونه خوانده مي شود؟

ج: پس از تكبير چهارم بگويد: «اللهم ان كان يحب الخير و اهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز 
عنه» و تكبير پنجم را نگويد.

س 328: آيا نگهداري جسد زن يا مرد به صورت موميايي يا در ظرف الكل جايز است؟
ج: جايز نيست. دفن در قبر واجب است. در صورت ارتكاب تعزير دارد.

س 329: روحانيوني كه براي تبليغ در شهرها و روستاها مستقر مي شوند، اگر بخواهند براي 
تبليغ به روستاهاي ديگر يا براي تحصيل يا تدريس در مدرسه  علميه به شهر بروند، وظيفه آنان 

نسبت به نماز و روزه چيست؟
ــافت  ــتقرار چنانچه فاصله كمتر از مس ــتاي محل اس ــهر يا روس ج: پس از قصد اقامت در ش
شرعي باشد مانعي نيست. نماز تمام و روزه صحيح است. ولي اگر به اندازه مسافت باشد پس از 

مراجعت نياز به تجديد قصد اقامه است.
ــربازي كه احتمال مي دهد براي انجام مأموريت او را از پادگان بيرون ببرند، آيا  س 330: س

مي تواند قصد اقامت بكند و نمازش را تمام بخواند؟
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ج: اگر غالبًا مي ماند مي تواند قصد كند. اگر پس از خواندن يك نماز چهار ركعتي از محدوده 
ــافت كمتر از 22/5 كيلومتر بيرون رود، به قصد او ضرر نمي زند. هم چنين  ــهر تا مس پادگان يا ش
اگر بداند در طول اين ده روز يك بار براي چند ساعت براي انجام مأموريت بايد از آن محدوده 

خارج شود و از حد ترخص بگذرد.
ــهر ديگري بروند،  ــجوياني كه براي تحصيل بايد هر هفته چند روز به ش س 331: آيا دانش

حكم نماز و روزه آن ها در محل تحصيل چگونه است؟
ج: اگر هر هفته تردد دارند، نماز تمام و روزه صحيح است.

س 332: آيا در اعراض از وطن اصلي و اتخاذ وطن دوم زن تابع شوهر است؟
ج: اگر ازدواج دائم باشد در اتخاذ وطن دوم تابع است، ولي اعراض قهري محقق نيست.

س 333: اگر دانشجو براي تحصيل در شهري غير وطن خود سكونت گزيند و دانشكده  او 
چند كيلومتر خارج از شهر باشد، هر هفته از وطن به محل سكونت مي آيد و در طول هفته چند 

روز به دانشكده مي رود، حكم نماز او در محل سكونت و محل تحصيل چيست؟
ج: در هر دو جا نماز تمام است.

س 334: اگر كسي مدت ها وضو و غسل را اشتباه انجام داده باشد و بعد متوجه شود تكليف 
نماز و روزه او در اين مدت چيست؟

ج: قضاي نمازها را بايد به جا آورد، ولي قضاي روزه الزم نيست.
س 335: حكم دوچرخه سواري و موتورسواري بانوان چيست؟

ج: چنانچه براي تفريح و ورزش در فضاي ويژه بانوان باشد جايز است. ولي در معرض عموم 
به لحاظ ترتب مفسده اشكال دارد.

س 336: اگر خانمي پوشش كامل دارد ولي حجم بدن او به خاطر چسبان بودن لباس پيدا 
باشد:

الف. حضور او در مقابل نامحرم ولو در جلسه  فاميلي چگونه است؟
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ب. اگر اجنبي او را با اين وضع ببيند چه حكمي دارد؟
ج: الف. با قصد تبرج و خودنمايي و جلب توجه ديگران حرام است.

ب. با قصد تلذذ حرام است.
س 337: آيا دست دادن با نامحرم با دستكش حرام است؟

ج: در صورت ضرورت بدون قصد تلّذذ اشكال ندارد.
س 338: آيا بدن مسلمان پس از فوت و پيش از غسل ميت نجس است؟

ج: نجس است ولي پس از غسل ميت پاك مي شود.
س 339: غساله اي كه هنگام غسل از بدن ميت ترشح مي كند، چه حكمي دارد؟

ج: اگر با آب قليل غسل داده شود، نجس است.
س 340: نظر جنابعالي در مورد سن بلوغ دختران چيست؟

ج: سن خاصي ندارد. حيض شدن و روييدن موي زبر و خشن باالي عورت نشانه  بلوغ دختر 
است. در صورت عدم تحقق هيچ يك از اين دو نشانه، بايد مالك بلوغ را سن سيزده سالگي به 

قمري (حدود پنج ماه كم تر از سال شمسي) قرار دهد.
س 341: اگر هر دو دست شخصي از آرنج قطع باشد وظيفه ي او نسبت به وضو و تيمم چيست؟

ــويد. در صورت امكان باقيمانده ي دست را خيس  ــير آب بش ج: براي وضو، صورت را زير ش
كند و بر سر بكشد و روي پاها را نيز آب بريزد. 

براي تيمم كافي است پيشاني را به طور كامل بر خاك يا سنگ بكشد.
س 342: وضو گرفتن زن در معرض ديد نامحرم چه حكمي دارد؟

ج: صحيح است. هرچند گناه است.
س 343: راه نجات از وسواس چيست؟

ج: به وسوسه ها اعتنا نكنيد. اعمال خود را حمل بر صحت نماييد. به گفته ديگران در طهارت 
و صحت اعتماد كنيد. سوره ي ناس را با توجه به مفاهيم آن بخوانيد.
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س 344: آيا هنگام پنهان شدن قرص خورشيد در افق مي توان نماز مغرب را خواند و روزه 
را افطار كرد؟

ج: احوط تأخير تا زوال حمره مشرقيه است.
س 345: اگر راننده اتوبوس يا قطار براي نماز توقف نكند، تكليف چيست؟

ــتد. اگر توقف نكرد يا امكان توقف نباشد، بايد در حال حركت  ــود تا بايس ج: بايد تذكر داه ش
با رعايت استقبال در صورت امكان نماز بخواند.

ــجد را  ــام جماعت، هيأت امناء و متولي مس ــرح وظايف ام ــارات و ش ــدود اختي س 346: ح
مشخص فرماييد تا از بروز اختالف پيشگيري شود؟

ــئوليت تمام شئون مسجد را برعهده دارد. اگر مسجد رقباتي دارد متولي  ج: امام جماعت مس
ــاورين و بازوي اجرائي امام  ــئوليت وصول عائدات آنها را دارد. هيأت امناء نيز به منزله ي مش مس

و متولي هستند.
ــهادت به نبوت و واليت  ــاجد وقتي فراز ش ــي افراد هنگام گفتن اذان در مس س 347: برخ
ــوان اداي احترام كمي خم  ــرت امير را مي برند، به عن ــول و حض ــد و نام حضرت رس را مي گوين

مي شوند، آيا اشكال دارد؟
ج: استحباب آن ثابت نيست. احوط و اولي ترك اين عمل است.

س 348: دندان طال گذاشتن يا روكش طالكردن چه حكمي دارد؟
ج: در مورد ضرورت و غير تزيين اشكال ندارد.

س 349: آيا بستن در مسجد پس از برگزاري نماز جماعت جايز است؟
ج: تا زماني كه مردم به طور متفرقه براي نماز خواندن مي آيند بايد در مسجد باز باشد، بستن 
در مسجد در مناطق پر تردد در طول بعدازظهر تا مغرب جايز نيست. ولي چنانچه خلوت باشد و 
خوف سرقت اموال مسجد يا بروز مفسده اي باشد و قابل مراقبت مستمر نباشد، بستن در مسجد 

الزم است.
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س 350: آيا گفتن «عّجلوا بالصالة» پس از اذان در مساجد اشكال دارد؟
ج: به عنوان تأكيد بدون قصد ورود و جزئيت اشكال ندارد.

ــود، يا اگر پيش از  ــت اذان نماز جماعت با حضور امام جماعت گفته ش س 351: آيا الزم اس
ورود امام به مسجد هم گفته شود كافي است؟

ــت. ولي اگر اذان  ــود، الزم نيس ج: اگر اذان نماز جماعت اول وقت به عنوان اعالم گفته ش
ــجد مخصوص نماز جماعت گفته مي شود بهتر است  ــود و اذان مس اعالمي از راديو پخش مي ش

با حضور امام باشد.
ــنده به خريدار بگويد قيمت اين كاال به صورت نقدي هزار تومان است  س 352: اگر فروش
ــود، آيا چنين  ــش ماه 10 درصد تا 20 درصد اضافه مي ش ــاط از دو ماهه تا ش و به صورت اقس

معامله اي از نظر شرعي صحيح است؟
ج: چنانچه معامله بر يكي از آنها به نحو معين واقع شود صحيح است.

ــد و با خريدار  ــيه (دو ماهه) مي فروش ــنده اي كاالهاي خود را به صورت نس س 353: فروش
شرط مي كند كه اگر سر موعد پرداخت نشود، به ازاء هر ماه تأخير بايد 10 درصد اضافه بپردازد، 

و خريدار هم راضي است. آيا چنين معامله اي از نظر شرعي اشكال دارد؟
ج: اصل معامله صحيح است. ولي شرط باطل است و وجوب وفا ندارد.

س 354: در معامله ي فضولي، مالك حق رجوع به كداميك از خريدار و فروشنده را دارد؟
ــد حق رجوع به  ــنده را دارد. در صورتي كه مال در معرض تلف باش ج: حق رجوع به فروش

مشتري نيز دارد.
ــي با واو مي خوانند كدام  ــوره  توحيد را بعضي با همزه و بعض ــه «كفوا» در س س 355: كلم

صحيح است؟
ج: بنابر احتياط واجب، واو تلفظ شود.

س 356: كسي چند ماه نماز نخوانده و در اين مدت چند نوبت به سفر رفته است، ولي مدت 
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سفر به طور دقيق معلوم نيست، قضاي نمازهاي خود را به لحاظ قصر و تمام چگونه به جا آورد؟
ج: مقدار متيقن را كه در سفر يا وطن بوده، مطابق وظيفه قضا كند و در مقدار مشكوك بين 

قصر و تمام جمع كند.
س 357: آيا در هر جاي نماز جماعت انسان مي تواند نيت فرادي بكند؟

ج: احوط آن است كه در هيچ جاي نماز نيت عدول از جماعت به فرادي نكند مگر ضرورت 
داشته باشد.

س 358: اگر امام جماعت پس از نماز متوجه شود وضو نداشته است، تكليف او چيست؟
ج: نماز مأمومين صحيح است. اعالم به آنان الزم نيست. ولي نماز خود را بايد اعاده كند.

س 359: آيا متولي رقبات مسجد حق نصب يا عزل امام جماعت را دارد؟
ج: در اين مورد حقي ندارد و بايد امور مربوطه تحت نظارت امام مسجد انجام گيرد.

س 360: آيا اتصال صفوف در نماز جماعت از طرفين كافي است يا حتمًا بايد از جلو اتصال 
برقرار باشد؟

ج: اگر از يك طرف (راست يا چپ) اتصال برقرار باشد كافي است.
س 361: شخص غير روحاني در طول سال در مسجدي نماز جماعت را اقامه مي كند، گاهي 
ــارك روحاني براي تبليغ مي آيد، اولويت در  ــه صورت متفرقه يا در ايام محرم و صفر يا ماه مب ب

امامت نماز جماعت با كيست؟
ج: اولويت با شخص روحاني است.

ــيارات ديگر موجب خورشيدگرفتگي بشود و به صورت لكه اي سياه بر روي  س 362: اگر س
قرص خورشيد با چشم مسلح قابل رؤيت باشد، نماز آيات واجب مي شود؟

ج: خير، واجب نيست. مگر براي عموم قابل احساس باشد.
س 363: اگر كسي در تعداد تسبيحات اربعه شك كند چه وظيفه اي دارد؟

ج: چنانچه يقين به يك مرتبه دارد كافي است. تعدد الزم نيست.
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س 364: اگر كسي در تشهد نماز پس از صلوات بگويد: «وعجل فرجهم» آيا اشكال دارد؟
ج: خالي از اشكال نيست. بنابر احتياط واجب نگويد.

س 365: آيا دعا كردن به غير عربي در قنوت نماز واجب جايز است.
ج: در نماز واجب يوميه خالف احتياط است. ولي در نماز مستحبي جايز است.

ــا چهار ركعت و بعد از  ــه ركعت خوانده ي ــك كند س ــر نمازگزار در حال قيام ش س 366: اگ
ــك، يادش بيايد يك سجده ركعت قبل را فراموش كرده است، تكليفش چيست؟ آيا  عروض ش
اگر بنا را بر  چهار بگذارد و بنشيند و يك سجده فراموشي را بجا آورد و بعد تشهد بخواند و سالم 

دهد. سپس يك ركعت نماز احتياط بخواند، اشكال داد؟
ج: نمازش باطل است. چون صحت شك در ركعات مشروط به احراز سجده دوم است.

س 367: اگر كسي چندين سال پس از سن بلوغ نماز نخوانده و روزه نگرفته باشد، آيا اكنون 
كه توبه كرده و تصميم دارد از اين پس به تكليف شرعي خود عمل نمايد، توبه او قبول مي شود 

و گناه ترك نماز و روزه در اين مدت بخشيده مي شود؟
ــاره  روزه ها را بپردازد، پذيرش توبه و  ــه قضاي نمازها و روزه ها را به جا آورد و كف ج: چنانچ

بخشودگي او قطعي است.
ــط كاركنان دوائر دولتي و خصوصي به  ــا قبول هدايا از طرف ارباب رجوع توس س 368: آي

منظور تسريع يا تخفيف حرام است؟
ج: اگر خالف مقررات و موجب تضييع حقوق ديگري نباشد، اشكال ندارد. (م 1980 رساله)

ــت افرادي كه زورگيري و  ــرار و خالصي از دس ــر اش ــت براي دفع ش س 369: آيا جايز اس
باج خواهي مي كنند، وجوه مورد مطالبه را به آن ها تسليم كند؟

ــود، مگر بر جان خود بترسد  ــته آنها اجابت نش ج: در صورت امكان بايد مقاومت كند و خواس
كه در اين صورت جايز است.

س 370: آيا هر كالم باطل و صداي لهوي حكم غنا دارد و حرام است؟
ج: مالك حرمت غنا، كيفيت ارائه صدا است و كلمات و مضامين در آن مدخليت ندارد.
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س 371: خريد و فروش و استعمال آالت موسيقي سنتي چه حكمي دارد؟
ج: اگر غالبًا براي حرام به كار مي رود جايز نيست و فرقي بين آالت موسيقي سنتي و مدرن 

نيست.
س 372: آيا خواندن و شنيدن ترانه اي كه توسط زن اجرا شده است اشكال دارد؟

ج: خوانندگي زن براي نامحرم مطلقا حرام است، هرچند عنوان غنا نداشته باشد، بله خواندن  
زن براي زنان و محارم بدون غنا اشكال ندارد.

س 373: اگر از بيني يا دهان نمازگزار خون بيايد، چه وظيفه اي دارد؟
ج: چنان چه از داخل به بيرون سرايت نكند يا در صورت سرايت كم تر از درهم باشد، نماز را 
ــرايت به اندازه درهم يا بيش از آن باشد بايد نماز را رها  ــت. ولي اگر س ادامه بدهد و صحيح اس

كند و پس از قطع خون،  دهان و بيني را تطهير كند و نماز را از اول بخواند.
س 374: آيا اخذ اجرت در مقابل تعليم يا تالوت قرآن جايز است؟

ج: جايز است. هرچند بهتر است متعلم يا باني جلسه وجه را هبه كند.
س 375: اگر كسي در ركعت اول يا دوم به جاي قرائت حمد، سهواً تسبيحات اربعه را بگويد 

و در حال ركوع متوجه شود، تكليفش چيست؟
ج: نمازش صحيح است. بنابر احتياط مستحب دو سجده سهو به جا آورد. (م 973)

س 376: اگر امام جماعت نماز قضا بخواند، مي توان به او اقتدا كرد؟
ج: اگر نماز قضاي امام قطعي باشد، هرچند به نيابت غير به جا آورد، جايز است.

س 377: آيا اقتدا به امام جماعتي كه دست يا پاي مصنوعي دارد ولي افعال نماز را به طور 
معمول مي تواند انجام بدهد، اشكال دارد؟

ج: خير، اقتدا صحيح است.
س 378: تحقق وطن دوم براي تمام بودن نماز چگونه است؟

ــته باشد، به طوري كه عرف  ــخص در غير زادگاه خود قصد اقامت دائم يا طوالني داش ج: ش
او را اهل آنجا بشناسند و هرگاه سفر برود غالبًا به همان جا برگردد.
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ــتخدام هستم. ولي چون در تهران  ــت در اداره اي در تهران اس س 379: وطن من تهران اس
نتوانستم خانه تهيه كنم موقتًا در خارج از تهران سكونت دارم و هر روز اداري براي كار به تهران 

مي آيم. تكليف نماز و روزه ام چيست؟
ــما در خارج از تهران كمتر از مسافت شرعي (22/5 كيلومتر) باشد،  ــكونت ش ج: اگر محل س
ــت و روزه صحيح است و اگر بيش از مسافت است تا زماني  ــكلي نيست، نماز تمام اس هيچ مش
ــما در هر دو مكان تمام است و بايد  ــفر داريد و نماز ش كه اين وضعيت ادامه دارد عنوان دائم الس

روزه واجب را بگيريد.
س 380: كسي براي مدت دو يا سه سال از طرف اداره يا شركت مأموريت پيدا مي كند در 

شهري انجام وظيفه كند، آيا حكم وطن دوم پيدا مي كند تا نمازش را تمام بخواند؟
ج: خير، حكم وطن ندارد. در صورت قصد عشره يا صدق عنوان كثيرالسفر نماز تمام است.

ــواز و محل كارش 70  ــكونت موقت او اه ــت. محل س ــي وطنش تهران اس س 381: كس
ــت. اول هفته به اهواز مي رود و آخر هفته به تهران برمي گردد و هر روز به  ــهر اس كيلومتري ش
ــاز و روزه او در محل كار و محل  ــد، تكليف نم ــه اي باش ــل كار بايد برود مگر در اهواز جلس مح

سكونت موقت او چيست؟
ج: اگر هر هفته به طور مستمر تردد دارد در هر دو جا و بين راه نمازش تمام است و در ماه 

رمضان بايد روزه بگيرد.
س 382: اگر كثيرالسفر ده روز در وطن خود بماند يا براي زيارت مشهد قصد اقامت ده روز 

بكند، تكليف نماز او در سفرهاي شغلي بعدي چيست؟
ج: در سفر اول نماز شكسته و در سفر دوم به بعد تمام خواهد بود.

س 383: آيا بدون قصد توطن، وطن دوم براي انسان محقق مي شود؟
ج: اگر مدت طوالني بماند كه مردم او را اهل آنجا بدانند، به طوري كه بيشتر سال را در آن 

ديار سكونت دارد و پس از هر سفر به آنجا برمي گردد، وطن دوم او به شمار مي آيد.
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ــدن نماز ظهر به صورت فرادي يا جماعت هم زمان با اقامه ي نماز جمعه  ــا خوان س 384: آي
باطل است؟

ج: اگر عنوان اعراض نداشته باشد جايز و صحيح است.
س 385: اگر كسي به ركعت دوم نماز جمعه برسد، آيا كفايت از نماز ظهر مي كند؟

ج: اگر كسي به ركوع ركعت اول نماز جمعه نرسد، احوط عدم كفايت است. (م 1386)
س 386: در مساجد متعدد مكه و مدينه نماز جمعه برگزار مي شود، آيا در تهران و شهرهاي 
ــود تا مردم بيش تر و راحت تر بتوانند در نماز جمعه  ــت چند نماز جمعه برگزار ش بزرگ جايز اس

شركت كنند؟
ــط ولي امر در فاصله بيش از يك فرسخ  ــخيص مصلحت و لزوم تعدد توس ج: در صورت تش

از نظر شرعي جايز است.
ــاجد  ــي در مس ــات قرائت قرآن، ادعيه و زيارت، كالس آموزش س 387: آيا برگزاري جلس

اشكال دارد؟
ج: چنان چه مزاحم نمازگزاران نباشد، اشكال ندارد.

س 388: آيا بيدار كردن فرزند يا همسر يا دوست براي نماز صحيح و الزم است؟
ج: اگر بدون رضايت و موجب ناراحتي او باشد، جايز نيست.

س 389: حكم خريد و فروش ارز و سكه و چك و سفته چيست؟
ج: جايز است مگر خالف مقررات كشور باشد.

س 390: اگر چند تيم ورزشي در بين خود پول جمع آوري كنند و به برنده مسابقات بدهند، 
آيا اين كار از نظر شرعي اشكال دارد؟

ــت. ولي اگر كميته اي تشكيل شود و بابت شركت در مسابقات و  ج: اين كار قمار و حرام اس
استفاده از امكانات ورزشي مانند زمين و توپ و تور و داوري از هر تيم وجهي دريافت كند و در 

پايان نيز به تيم ممتاز جايزه بدهد، مانعي ندارد.
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س 391: گاهي براي تعيين و معرفي افراد به مخاطب چون نامش را نمي داند وصف آن را 

ذكر مي كند، كسي كه كوتاه قد و شكم گنده بود، كسي كه سرش تاس بود، كسي كه عينك يا 
سمعك داشت، آيا اين گونه تعابير غيبت محسوب مي شود؟

ج: اگر گوينده قصد تنقيص و تحقير نداشته باشد، اشكال ندارد.
ــي دارد يا تمام نيازمندي هاي مردم را  ــياء خاص س 392: آيا حرمت احتكار اختصاص به اش

شامل مي شود؟
ــت. حاكم شرع  ج: احتكار مواد خوراكي مورد نياز عامه مرم با هدف كمبود و گراني حرام اس

مي تواند محتكر را عالوه بر تعزير، به فروش كاال به نرخ عادالنه الزام نمايد.
ــوهرم از شهر ديگري است و من پس از ازدواج دائم براي زندگي مشترك چند  س 393: ش

ــت به شهر شوهرم آمده ام. اگر بخواهم به زادگاه خود براي ديدار پدر و مادرم بروم، آيا  ماهي اس
نمازم را بايد شكسته بخوانم؟

ج: نماز شما در وطن اصلي تمام است. ازدواج دائم و انتقال به شهر شوهر به مفهوم اعراض 
قهري نيست.

ــت. ولي به  ــاختماني را طبق قرارداد انجام داده اس س 394: پيمانكار 50 درصد عمليات س

خاطر تورم و افزايش ناگهاني مصالح، پيمانكار قادر نيست به تعهد خود وفا كند زيرا زيان مي بيند، 
تكليف او چيست؟

ج: چنانچه ضرر زياد و غيرقابل تحمل باشد، در اين صورت خيار غبن دارد و مي تواند قرارداد 
ــه  عمليات را به ديگري  ــاند و يا كارفرما ادام ــد و با توافق جديد كار را به اتمام برس ــخ كن را فس

واگذارد.
س 395: آيا پخش اذان از راديو، براي نماز كافي است؟

ــود، به طور  ــت در مكاني كه نماز جماعت برگزار مي ش ــت. بلكه الزم اس ج: خير كافي نيس
جداگانه اذان گفته شود.
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ــين (ع) در ماه محرم به  ــتجات عزاداري امام حس س 396: گاهي هنگام حركت برخي دس
ــطه  رعايت نكردن شئون ديني و اختالط دختران و پسران كه دسته سينه زن يا زنجيرزن را  واس
همراهي مي كنند، مفاسدي مشاهده مي شود كه انسان احساس مي كند حضور در آن جمع جيزي 

جز معصيت نيست، آيا اقدام به تعطيلي چنين هيأتي اشكال دارد؟
ــهداء مصداق تعظيم شعائر مذهبي است و بايد با شكوه  ــوگواري براي حضرت سيد الش ج: س
ــرع  ــبت به اعمال خالف ش ــود. ولي نس تمام و حضور انبوه جمعيت معتقد و ارادتمند برگزار ش
ــاد  ــود بايد افراد متدين ذي نفوذ به ارش ــاهده مي ش ــتي كه در مواردي مش و صحنه هاي ناشايس

متصديان و اصالح امور اهتمام نمايند.
ــي داراي همسر و دو فرزند پسر و دختر است. بر اثر سكته مغزي مشاعر خود  س 397: كس
ــرش با آن خانه اي مي خرد و سند به نام من  ــته كه همس ــت داده، مقداري پول نقد داش را از دس

(پسر) تنظيم مي شود. اكنون پدر فوت كرده است، وظيفه ما چيست؟
ــرعي يا حاكم شرع آن را اجازه دهد. در  ــوال معامله باطل است. مگر قيم ش ج: در فرض س
ــده با پول پدر مانند بقيه تركه به اندازه  ــما نيز در خانه خريداري ش اين صورت، مادر و خواهر ش

سهم االرث شريك است و مجرد به نام بودن ملك، سبب مالكيت شما نخواهد بود.
س 398: اگر كسي وقوع زلزله را احساس نكند، ولي سازمان زلزله نگاري وقوع آن را اعالم 

كند، آيا خواندن نماز آيات بر او واجب مي شود؟
ج: اگر براي نوع مردم قابل احساس باشد واجب است، هرچند او احساس نكرده باشد.

س 399: آيا رعايت حجاب براي دختران كمتر از سيزده سال واجب است؟
ــال مدخليت ندارد. اگر يكي از دو عالمت بلوغ (حيض شدن يا روييدن  ــن و س ج: در بلوغ س
موي خشن اطراف عورت) ظاهر شود، دختر مكلف است و حجاب بر او واجب است. هرچند فقط 
ــال او تمام شده باشد. در صورت عدم ظهور هيچ يك از عالئم بلوغ، چنانچه رشد كافي از  نه س
ــده است به طوري كه نگاه اجنبي به او موجب ريبه و تلذذ  ــمي دارد و اندام ها نمايان ش نظر جس

باشد، رعايت حجاب بر او الزم است، هرچند كمتر از سيزده سال باشد.
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ــمي مشاهده  ــتي و نگهداري معلولين ذهني و جس س 400: گاهي در برخي مراكز بهزيس
ــي به طور پنهاني مرتكب كار خالف شرع  ــال براي ارضاء غرائز جنس ــود پسران بزرگس مي ش
ــواري دارد. تكليف  ــي، پيامدهاي ناگ ــروز بيماري هاي مقاربت ــن امر عالوه بر ب ــوند، و اي مي ش

مسئولين ذيربط چيست؟
ــق مصرف دارو به  ــند. ضمن اينكه مي توانند از طري ــته باش ــتري داش ج: بايد مراقبت بيش

تضعيف ميل جنسي آنها اقدام كنند.
ــد مادام العمر حق  ــرط كن ــد و با او ش ــر پدري خانه  خود را به فرزندش بفروش س 401: اگ

سكونت در اين منزل داشته باشد، آيا چنين معامله اي صحيح است؟
ــكونت وي در  ــت حق ممانعت از س ــت و فرزند تا زماني كه پدر زنده اس ج: بيع صحيح اس

خانه را ندارد.
س 402: اگر شخصي ملكي را مشروط به موافقت خانواده بفروشد يا نهادي ملكي را منوط 

به تصويب هيأت مديره بفروشد،  آيا چنين معامله اي صحيح است؟
ج: ظهور در تعليق دارد و باطل است.

س 403: اگر سه نفر با هم شريك باشند و يكي از آنان سهم خود را بفروشد، آيا حق شفعه 
براي هر دو شريك باقي  است؟

ــفعه براي هيچ كدام وجود ندارد. حق شفعه اختصاص به موردي دارد كه فقط دو  ج: حق ش
نفر شريك باشند نه بيشتر.

س 404: آيا انتقال خون از غيرمسلمان به بدن مسلمان جايز است؟
ج: جايز است.

ــريف فرموده ايد: «اگر ثمن و مثمن هر دو مدت دار  ــاله  ش ــأله 2029 رس س 405: در مس
باشد، معامله باطل است.» حال بيان فرماييد در موردي كه افراد از شركت خودروسازي ماشين 
ــركت واريز نمايد و  ــاب ش ــداري كنند به اين صورت كه خريدار مقداري از ثمن را به حس خري



79استفتائات

متعهد شود بقيه ثمن را طي دو يا سه قسط بپردازد، شركت هم متعهد شود پس از شش تا يك 
ــين را به خريدار تحويل بدهد، در ضمن در طول اين مدت كه پول در اختيار شركت  ــال ماش س
است سود آن محاسبه و متعلق به خريدار خواهد بود و ماشين روز تحويل قيمت گذاري مي شود 
و درصدي هم از نرخ روز به مشتري تخفيف داده خواهد شد، حكم چنين معامله اي چيست؟

ج: اگر اين داد و ستد در قالب بيع و شراء انجام شود، به لحاظ اين كه اوًال ثمن و مثمن هر 
ــت، ثانيًا مقدار قيمت نهايي به طور دقيق معلوم نيست، ثالثًا زمان تحويل معلوم  دو مدت دار اس
ــت و سود دريافتي ربا و حرام است. ولي اگر در قالب  ــت، چنين معامله اي غرري و باطل اس نيس
ــكال ندارد. به اين معني كه متقاضي وجهي را به عنوان سرمايه  ــاركت باشد، اش مضاربه يا مش
ــاركت كند، وقتي ماشين  ــرمايه گذاري مش ــركت به عنوان عامل قرار دهد يا در س در اختيار ش
ــد و سود سرمايه با شركت را طبق قرارداد به  ــد آن را در روز تحويل به متقاضي بفروش توليد ش

او بپردازد.
س 406: براي تقليد و عمل به تكليف چگونه مي توان اعلم مجتهدين را تشخيص داد؟

ــت. زيرا بسا فردي اعلم و افقه در  ــخيص اعلم جز براي خاص الخواص ميسور نيس ج: تش
ــد. در حال حاضر مالك  ــور بلكه جهان اسالم به صورت گمنام باش ــتي از كش نقطه ي دوردس
ــت. در ميان مشاهير و معاريف متمركز در حوزه  اعرف و اشهر مورد  ــهور و معروف بودن اس مش
توجه قرار مي گيرد و البته اعرفيت و اشهريت الزامًا به مفهوم اعلميت نيست. در هر حال اگرچه 
ــأله  4 رساله  ــخيص طرقي وجود دارد كه در مس ما تقليد از اعلم را الزم نمي دانيم ولي براي تش

توضيح داده ايم.
ــهري يا  ــهولت فتوي، همش س 407: برخي مردم در انتخاب مرجع تقليد اموري از قبيل س

همزبان بودن، سياسي بودن را لحاظ مي كنند، نظر جنابعالي چيست؟
ــرعي نيست. در صورت احراز اجتهاد،  ــده مرجحات عرفي است و مالك ش ج: موارد ياد ش

فتواي او حجت و تقليد از او جايز است.
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س 408: اگر عضو بدن ميت غير مسلمان به بدن مسلمان پيوند زده شود، ولي روح در آن 
حلول نكند، حكم آن عضو از حيث طهارت و نجاست چيست؟

ج: اگر از نظر عرف عضو بدن مسلمان به شمار آيد، محكوم به طهارت است.
س 409: نگهداري سگ در خانه يا همراه داشتن آن هنگام تردد در خيابان يا داخل ماشين، 

هم چنين در آغوش گرفتن و بازي كردن با آن، چه حكمي دارد؟
ــود و تطهير مستمر سبب عسر و  ــگ نجس است و موجب سرايت مي ش ــت. س ج: جايز نيس
حرج است. بله اگر ضرورت اقتضا  كند و به عنوان نگهبان در مكان معين نگهداري شود، اشكال 

ندارد.
س 410: اگر كسي هر دو دستش از باالي آرنج قطع باشد، تكليف او نسبت به وضو چيست؟

ــويد، در صورت امكان باقيمانده  ــير آب بگيرد و به مقدار واجب بش ج: صورت خود را زير ش
ــح سر را انجام  دهد.  ــد و با همان رطوبت مس ــتن صورت بر صورت بكش ــت را به قصد شس دس
ــي بر  ــح پا چنانچه آب كمي بر پاها با رعايت ترتيب بريزد يا پارچه مرطوب يا ابر خيس براي مس

پا بكشد كافي است.
س 411: آيا در مسح سر الزم است آب به پوست سر برسد؟

ــت. مرطوب كردن موي جلو سر كافي است، مگر موي سر مصنوعي باشد يا از  ج: الزم نيس
حد متعارف بلندتر باشد.

ــت مصنوعي و مسح پاي  ــتن دس ــت و پاي مصنوعي دارد آيا شس ــي كه دس س 412: كس
مصنوعي براي وضو الزم است؟

ج: ساقط است.
س 413: آيا استفاده از خوراك و پوشاك خارجي جايز است؟

ــت ندارد استفاده از آن ها جايز است. ولي در خصوص  ج: مادامي كه قطع به حرمت يا نجاس
مواد گوشتي غير ماهي بايد اجتناب كرد. (مسأله 111)
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ــي كه كفش طبي دارد و بيرون آوردن آن براي وضو مخصوصًا بيرون منزل  س 414: كس
مشقت دارد، بلكه گاهي ممكن نيست، آيا بايد تيمم بگيرد يا روي كفش مسح كند؟
ج: در فرض عدم امكان يا وجود مشقت، مسح بر روي كفش طبي كافي است.

س 415: كساني كه قطع نخاع هستند و نمي توانند حركت كنند تكليف آنان نسبت به وضو 
چيست؟

ج: بايد نائب بگيرند، هرچند مستلزم پرداخت اجرت باشد. در صورت عسر و حرج، وضو ساقط 
ــور باشد، نائب او را تيمم بدهد. چنانچه هيچ يك ميسور نيست بدون وضو  ــت. اگر تيمم ميس اس

و تيمم نماز بخوانند.
س 416: كسي كه نمي تواند وضوي خود را نگه دارد و مرتب محدث به حدث اصغر مي شود 

آيا با يك وضو مي تواند نماز ظهر و عصر، يا مغرب و عشا را به جا آورد؟
ج: بنابر احتياط براي هر نماز واجب وضو بگيرد.

س 417: آيا در استخر عمومي جايز است با لباس غسل ارتماسي انجام داد؟
ج: در صورتي كه آب تمام بدن را فرا بگيرد، صحيح است.

س 418: اگر كسي بر اثر مصرف دارو به حال اغما درآيد يا او را براي عمل جراحي بيهوش 
كنند آيا بعداً بايد نمازش را قضا كند؟

ج: اگر در تمام وقت نماز بيهوش باشد، قضا ندارد.
س 419: آيا معامله در حال اعتكاف يا اقامه  نماز جمعه يا ايراد خطبه آن باطل است؟

ج: باطل نيست، ولي معصيت است.
س 420: آيا خواندن نماز واجب داخل حجر اسماعيل صحيح است؟

ج: بنابر احتياط واجب داخل حجر خوانده نشود.
س 421: چندي است در مناطق زيارتي و سياحتي مانند مشهد مقدس و استان هاي شمالي 
ــًال هر كدام مالك يك يا دو ماه در  ــود كه مث ــك منزل به چندنفر به اين ترتيب فروخته مي ش ي
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طول سال باشند به طوري كه مالك مدت تعيين شده مي تواند خودش در آن منزل سكونت كند 
يا آن مدت را بفروشد يا اجاره دهد. آيا چنين معامله اي از نظر شرعي صحيح است؟

ــاع حاصل مي شود، البته اگر بنا  ج: غرض از طريق اجاره طوالني مدت يا فروش به نحو مش
عقالء بر انجام چنين معامله اي باشد از نظر شرعي اشكال ندارد.

س 422: حكم پورسانت گرفتن چيست؟
ــود و مأمور خريد مابه التفاوت را بگيرد،  ــتر از نرخ واقعي كاال تنظيم ش ج: اگر كاغذ خريد بيش
جايز نيست. ولي اگر طبق نرخ واقعي بفروشد، و فروشنده به عنوان تشويق و مراجعه مجدد براي 
ــود خود را به مأمور خريد بپردازد،  ــي از س ــود كمتري بگيرد و بخش خريد در نوبت هاي بعدي س

اشكال ندارد.
ــاره را تغيير دهد يا تعويض  ــتأجر مي تواند بدون اذن موجر، اجزاء مورد اج ــا مس س 423: آي
ــرويس بهداشتي را تعويض كند يا در و ديواري بگذارد يا بردارد، هرچند  ــيكاري س كند مثًال كاش

وضع خانه بهتر شود؟
ج: بدون اذن جائز نيست.

س 424: مستأجري ده ميليون تومان بابت رهن به صاحب خانه داد تا بدون پرداخت اجاره 
در آپارتماني سكونت كند، آيا از نظر شرعي اشكال دارد؟

ــكونت داشته  ــتأجر بايد براي مدتي كه در آن س ــت و مس ج: چنين قراردادي ربا و باطل اس
اجرت المثل آن را بپردازد.

س 425: آيا همان طور كه فروش ملك به صورت اجزاء مكاني صحيح است به صورت اجزاء 
ــال را به يك نفر و ماه دوم را به فرد ديگر و به همين  ــت؛ مثًال ماه اول س زماني نيز صحيح اس
ــكان دهد و  ــكونت كند يا ديگري را اس ترتيب فروخت تا خريدار در آن ماه خود با خانواده اش س

وجهي بابت اجاره از او بگيرد؟
ج: فروش به وجه مذكور صحيح نيست. براي تحقق فرض بايد به صورت اجاره اقدام شود. 
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ــت. پس از خريد براي نحوه انتفاع از آن با  ــاع بين 12 نفر صحيح اس البته فروش به صورت مش
هم توافق كنند.

ــي خانه اي را اجاره كرده و آن را به مبلغ بيشتري به ديگري اجاره داده است.  س 426: كس
صاحبخانه هم راضي است و مي گويد من اجاره ام را مي خواهم، كاري به اين كه چه كسي در آن 

سكونت دارد ندارم. آيا از نظر شرعي اشكال دارد؟
ــي،  ــتأجر اول با اجازه صاحبخانه كاري در مورد اجاره انجام داده مانند نقاش ــه مس ج: چنانچ
گازكشي، افزودن پرده و كركره، كمد و قفسه اشكال ندارد. در غير اين صورت اجاره دوم به بيش 

از مبلغي كه بابت اجاره به صاحبخانه مي پردازد، باطل است.
ــتأجر مي تواند پس از انقضاء مدت اجاره بدون رضايت موجر به بهانه عسر  س 427: آيا مس

و حرج از تخليه مورد اجاره امتناع ورزد؟
ج: جايز نيست مگر عسر و حرج از طريق مجاري قانوني احراز شود. در اين صورت به مقدار 

ضرورت بايد اجاره تمديد شود.
ــتر  ــت، ولي چند ماه بيش ــال اجاره كرده اس ــي خانه اي را براي مدت يك س س 428: كس
سكونت نكرده و به موجر اعالم مي كند كه مي خواهد تخليه كند. ولي او مطالبه اجاره تمام سال 

مي كند، حكم مسأله چيست؟
ج: پس از عقد اجاره تمام اجاره بهاي مدت اجاره بر ذمه مستأجر است و بايد بپردازد. هرچند 

در تمام مدت از مورد اجاره نخواهد استفاده كند.
س 429: كسي كه معموًال براي ختم قرآن اجير مي شود، اگر بدون اين كه فرد خاصي را در 
ــد يك قرآن ختم كند. بعد كسي به او مراجعه كند و از او بخواهد تا براي پدرش  ــته باش نظر داش
يك دور قرآن بخواند، آيا مي تواند قرآني را كه قبًال خوانده، ثوابش را به پدر متقاضي اهداء نمايد 

و اجرت ختم قرآن را دريافت كند؟
ج: اشكال ندارد.
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ــه چند برابر به  ــرده، حاال مي خواهد آن را ب ــه اي را اجاره و رهن ك ــخصي خان س 430: ش
ديگري اجاره بدهد، صاحبخانه ممانعت مي كند آيا چنين حقي دارد؟

ج: اگر مستأجر در خانه استيجاري كاري انجام داده باشد، مثًال آشپزخانه را تجهيز كرده باشد 
ــد، حق ممانعت ندارد، مگر در ضمن عقد اجاره شرط شده باشد كه  يا اتاق ها را موكت كرده باش

مستأجر حق واگذاري به غير ندارد.
ــكونت كند مانند اين كه از  ــتأجر به هر دليلي نتواند در خانه مورد اجاره س س 431: اگر مس
طرف اداره به شهر ديگري منتقل شود يا فوت كند و همسر و فرزندش به خانه پدري خود بروند، 

آيا مي تواند اجاره را فسخ كند بقيه اجاره بها را نپردازد؟
ج: در صورت عدم اشتراط فسخ در ضمن عقد اجاره جايز نيست.

س 432: راننده اتوبوسي مسافري سوار مي كند و كرايه او را تا مقصد به طور كامل مي گيرد، 
مسافر در بين راه پياده مي شود، و راننده ديگري را سوار مي كند و بر صندلي او مي نشاند و از او 
ــت يا اين كه راننده مقداردريافتي از مسافر دوم  نيز مقداري كرايه مي گيرد؟ آيا اين عمل جايز اس

را براي مسافر اول ضامن است؟
ــروط به حضور او است. هنگام  ــبت به صندلي مش ــافر اول نس ــت. زيرا حق مس ج: جايز اس

پياده شدن حق ساقط مي شود و در صورت بقاء حق، از حق خود اعراض كرده است.
س 433: برادر كوچكم را چند سال در كارگاه خود به كار مشغول كردم و بدون اين كه با او 
قرارداد ببندم مزد او را ماهانه مي دادم. حاال بزرگ شده تشكيل خانواده داده و از من مطالبه حق 

و حقوق مي كند آيا چنين حقي دارد و من وظيفه اي نسبت به او دارم؟
ــما  ــال پرداخته ايد، چيزي بر ذمه ش ج: اگر اجرت المثل و مزاياي متعارف او را در اين چند س
نيست. ولي اگر كمتر پرداخته ايد مابه التفاوت مقدار اجرت پرداختي با اجرت المثل را ضامن هستيد.

ــراي افراد خالفكار چه حكمي دارد، آيا حقوق يا اجرت دريافتي جايز  ــردن ب س 434: كار ك
است؟
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ــد و عنوان اعانت بر اثم نداشته باشد، و ضرورت ايجاب كند،  ج: اگر نفس كار حرام نباش
ــد، و كار ديگري پيدا كنيد هرچند  ــي در حال اختيار بايد آن كار را رها كني ــكال ندارد. ول اش

درآمدش كمتر باشد.
س 435: آيا مستأجر مغازه بدون اجازه و رضايت مالك، حق تغيير شغل دارد؟

ج: اگر در عقد اجاره شغل خاصي قيد نشده باشد،  اشكال ندارد.
ــكه طال را يك ساله اجاره بدهد و هر ماه مبلغي بابت اجاره  ــي چند س س 436: اگر كس
ــتأجر متعهد شود در موعد مقرر سكه ها را با همان مشخصات برگرداند. هدف آن  بگيرد. مس
است كه مستأجر با فروش و خريد سكه سود ببرد، آيا اين معامله از نظر شرعي اشكال دارد؟
ــكه ها متعلق به  ــود حاصل از خريد و فروش س ــت. تمام س ــه اجاره باطل اس ج: اين گون

صاحب آن است. كسي كه متكفل خريد و فروش سكه است حق مطالبه اجرت المثل دارد.
س 437: آيا حق تأليف و حق نشر از نظر شرعي معتبر است؟ به طوري كه چاپ مجدد 

كتاب بدون اجازه مؤلف و ناشر و بدون جلب رضايت آنها جايز نباشد؟
ج: حق تأليف و نشر شرعًا و عقالً معتبر است. چاپ مجدد بدون اجازه مؤلف و ناشر جايز 
ــر  ــت. البته در صورت تغيير در تنظيم متن و صفحه آرايي و طرح جلد نيازي به اجازه ناش نيس

قبلي نخواهد بود.
ــتي و ناداني چند ماه اجاره خانه را نپرداختم و  ــي به خاطر تنگدس س 438: در دوره جوان
ــاره چند ماه ديگر در آن  ــم خانه را تخليه نكردم و بدون پرداخت اج ــس از انقضاء مدت ه پ
ــال از آن زمان مي گذرد، مي خواهم مديون نميرم، چه بايد  ــكونت داشتم. اكنون بيست س س

بكنم؟
ج: بايد اجاره بهاي آن خانه يا مثل آن را به نرخ روز به موجر بپردازيد. چنانچه دسترسي 
ــرايط خود بدهيد يا با اذن مجتهد از  ــبه و به مجتهد جامع الش به او نداريد، وجه آن را محاس

طرف صاحبخانه در امور خيريه صرف كنيد.
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ــتيم. مغازه خود را رهن و اجاره داده ايم. شريكم به پول نقد  ــريك هس س 439: ما دو نفر ش
ــهم رهن خود را به او بدهم و تمام اجاره را بگيرم. آيا  نياز دارد، با هم توافق كرده ايم كه من س

چنين قراردادي از نظر شرعي اشكال دارد؟
ج: جايز نيست.

ــت كه مالك براي اجاره مغازه خود عالوه بر مال االجاره وجهي  س 440: عرف بازار اين اس
از مستأجر به عنوان سرقفلي مي گيرد، اگر سرقفلي ترقي كند، آيا مستأجر مي تواند سرقفلي مغازه 

را به ديگري بفروشد يا بايد به مالك واگذار كند و سرقفلي خود را پس بگيرد؟
ج: اگر وجه پرداختي به عنوان سرقفلي باشد، در صورت رضايت مالك و پرداخت وجهي به او 
بابت حق انتقال حسب توافق يا عرف، فروش سرقفلي به غير و عقد قرارداد اجاره مستأجر جديد 
با مالك جايز است. ولي اگر وجه پرداختي عنوان رهن داشته باشد، حق واگذاري به غير ندارد.

س 441: اگر كسي زمين را از اوقاف اجاره كند بعد در آن خانه و مغازه بسازد و آن را اجاره 
بدهد، آيا اشكال دارد؟

ــكال ندارد و مال االجاره  ــد، اش ــرائط مندرج در عقد اجاره با اوقاف نباش ج: چنانچه خالف ش
ساختمان به مالك اعياني اختصاص دارد.

ــي بدهد تا با آن كار كند و ماهانه سود ثابتي به او بدهد  ــان مبلغي به كس س 442: اگر انس
يا ديگري به انسان بگويد پولت را به من بده تا با آن كاسبي كنم و هر ماه فالن مبلغ به عنوان 

سود به تو مي دهم،  آيا اين اشكال دارد؟
ــاب باشد، و سهم سود  ــود دريافتي به صورت علي الحس ــد و س ج: اگر به عنوان مضاربه باش

قطعي صاحب سرمايه در پايان مدت قرارداد مشخص شود، اشكال ندارد.
ــخ آن براي هر دو طرف قبل از انقضاي مدت جايز  ــت و فس س 443: مضاربه عقد جايز اس

است. آيا در صورت اشتراط عدم فسخ در ضمن عقد، مضاربه الزم مي شود؟
ــتراط در ضمن عقد الزم ديگري مانند بيع و  ج: در ضمن عقد مضاربه خير. ولي چنانچه اش

صلح باشد، حق فسخ ساقط مي شود.
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س 444: مشهور بين فقها در باب مضاربه اين است كه سرمايه بايد درهم و دينار باشد، در 
ــكناس و چك به عنوان مضاربه  ــت آيا مي توان با اس ــكه طال و نقره رايج نيس حال حاضر كه س

سرمايه گذاري كرد؟
ج: مضاربه با پول رايج هر كشور صحيح است.

س 445: عامل وقتي مي خواهد به تجارت بپردازد آيا رضايت مالك به آن نوع تجارت شرط 
است يا عامل مختار است بدون رضايت مالك به هر نوع تجارتي كه بخواهد اقدام كند؟

ــده، عامل نمي تواند در غير آن مورد بدون  ــر در قرارداد نوع خاصي از تجارت معين ش ج: اگ
ــد عامل مخير است در  ــده باش رضايت مالك اقدام كند. ولي اگر در قرارداد نوع تجارت معين نش

هر موردي كه تشخيص مي دهد سودآور است عمل نمايد.
س 446: اگر كسي از بانك وام بگيرد و آن را به عنوان مضاربه به كسي بدهد تا با آن كار 
كند و اقساط بانك را از سهم سود مالك بپردازد و در پايان اصل پول را برگرداند، چه حكم دارد؟

ج: در صورت حصول اطمينان به آن مقدار سود اشكال ندارد.
س 447: آيا جنابعالي مضاربه را در بخش صنعت و دامداري و كشاورزي جايز مي دانيد؟

ج: اگر متضمن خريد و فروش باشد، جايز است. در غير اين صورت بنابر احوط بايد در قالب 
جعاله انجام گيرد.

ــب در مقدار سود حاصل اختالف داشته  ــرمايه گذار و كاس س 448: اگر در مورد مضاربه، س
باشد، تكليف چيست؟

ج: اگر سرمايه گذار سندي بر ادعاي خود نداشته باشد، قول كاسب را بايد بپذيرد.
ــت كه طبق قرار  ــي داده اس ــخصي ده ميليون تومان به عنوان مضاربه به كس س 449: ش
ــل آن وجه را بابت رهن به  ــود بپردازد. ولي عام ــاب 250 هزار تومان بابت س ماهانه علي الحس
ــرمايه  صاحبخانه داده، 250 هزار تومان را كه بابت اجاره بايد به صاحبخانه بپردازد به صاحب س

مي پردازد آيا اين نحوه عمل صحيح است؟
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ــت. نه سكونت عامل در خانه رهني و نه دريافت سود توسط مالك هيچ كدام  ج: صحيح نيس
جايز نيست.

س 450: اگر پس از بدست آمدن سود، معلوم شود مضاربه باطل بوده است تكليف چيست؟
ج: تمام سود متعلق به مالك است و مالك بايد از سود حاصل اجرت المثل عامل را بپردازد.

س 451: آيا وجوهي كه بانك ها تحت عنوان مضاربه به اشخاص حقيقي يا حقوقي در ازاي 
دريافت سود معين مي پردازند، از نظر شرعي چه وضعي دارد؟

ج: در صورت رعايت شرايط مضاربه و اطمينان به حصول سود بيش از مقداري كه قرار شده 
به بانك بپردازند، اخذ وجه و تصرف در اصل و سود آن جايز است.

ــركت مضاربه اي مي تواند مقدار سود معين يا جبران زيان احتمالي عالوه بر  س 452: آيا ش
استرداد اصل سرمايه را تضمين نمايد؟

ج: چنان چه در ضمن عقد الزم خارج شرط شود، صحيح و الزم الوفاء است.
س 453: آيا تعيين سود به صورت درصد از ابتدا در قرارداد مضاربه صحيح است؟

ج: اگر تعيين درصد نسبت به سود حاصل باشد نه سرمايه، و سود حاصل نيز بيش از درصد 
معين باشد. اشكال ندارد.

س 454: آيا دو نفر مي توانند ضامن يك نفر بشوند؟
ــوند،  ــتقل و همزمان در عقد واحد ضامن تام دين بش ــر هر كدام بخواهند به طور مس ج: اگ
ــت. ولي اگر در دو عقد و متعاقب يكديگر باشد، ضمانت سابق يعني كسي كه زودتر  صحيح نيس
ــده (عقد اول) صحيح است و ضمان شخص الحق باطل است. هم چنين اگر هر دو به  متعهد ش

طور مشترك بخواهند ضامن شوند مثًال هر كدام نصف دين را برعهده بگيرد، صحيح است.
س 455: آيا دور و تسلسل در ضمان صحيح است و در صورت صحت حكم آن چيست؟

ج: ضمان تسلسل به اين ترتيب است كه شخص الف ضامن شخص ب شود و جيم ضامن 
ــت و دين بر ذمه ضامن اخير مستقر  ــود و هكذا. اين ضمان صحيح اس ب و دال ضامن جيم بش
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مي شود. هر گاه ضامن اخير دين مضمون عنه را به مضمون له اصلي بپردازد، چنان چه  مضمون 
ــابق  ــد مي تواند براي دريافت وجه پرداختي به ضامن س ــله اذن داده باش عنه به تمام افراد سلس
رجوع كند. او نيز مي تواند به فرد ضامن سابق برخود رجوع كند تا به مديون اصلي منتهي شود. 
ــود و ب هم متقابًال ضامن الف شود.  ــت مانند اين كه الف ضامن ب ش ضمان دور نيز صحيح اس
فايده اين ضمان اين است كه هر كدام از طرفين در مقابل طرف ديگر مسئوليت متقابل دارند و 

انگيزه اي قوي براي اداي دين خود پيدا مي كنند.
ــود و مدرك بگيرد يا با ارائه مدرك جعلي  ــي با تقلب در امتحان قبول ش س 456: اگر كس

پذيرفته شود و مزايايي به او تعلق بگيرد، اكنون چه كار بايد بكند؟
ــبت به مزاياي  ــده بايد توبه كند و از دريافت مزايا خودداري نمايد و نس ــب گناه ش ج: مرتك

دريافتي ضامن است و بايد آنها را برگرداند يا با اجازه مجتهد به مصرف امور خيريه برساند.
ــفين نسبت به اختراع و اكتشافات خود حق خاصي دارند به  س 457: آيا مخترعين و مكتش

طوري كه بهره  برداري و الگوبرداري از آن براي ديگران جايز نباشد!
ــت و حق او بايد  ــبت به پديده ابداعي و ابتكاري خود داراي حق اس ج: هر پديدآورنده اي نس

مراعات شود.
س 458: آيا خسارت وارد كردن به اموال دولتي يا عمومي مانند اتوبوس ها و تلفن عمومي، 

باغچه ها و چمن پارك ها و... موجب ضمان است؟
ج: آري، ضامن هستند و بايد به نهاد ذيربط بپردازند.

ــتن پايان نامه توسط فرد يا مؤسسه و ارائه به نام خود و اخذ مدرك به اين  س 459: آيا نوش
ترتيب جايز است؟

ــي اگر به عنوان  ــت. ول ــود جايز نيس ــر همان مطالب بدون هيچگونه تصرفي ارائه ش ج: اگ
مشاوره و ارائه طرح پيشنهادي و مواد خام باشد و خود او آن ها را پس از حذف و اضافات و تغيير 
اجمالي در عبارات و عناوين و انجام اصالحات الزم بنابر تشخيص خود تدوين و تبويب نمايد و 

از عهده دفاع به نحو قابل قبول برآيد، اشكال ندارد.
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ــد، آيا  ــاطت، طلبكار را راضي كرد مقداري از طلب خود را ببخش س 460: اگر ضامن با وس
ضامن مي تواند مقدار بخشودگي را نيز از بدهكار مطالبه كند؟

ــت از  ــن فقط مي تواند همان مقداري را كه بابت دين بدهكار به طلبكار پرداخته اس ج: ضام
او مطالبه نمايد.

ــتگي يا نقص عضو بشود، آيا  ــيب ببيند و دچار شكس س 461: اگر كارگري در حين كار آس
هزينه درمان يا ديه عضو بر عهده كارفرما است؟

ج: كارفرما ضامن نيست مگر جنبه هاي ايمني را رعايت نكرده باشد.
ــي را براي چيدن ميوه هاي باغچه  خود اجير كرده، او باالي درخت  ــخصي كس س 462: ش
مي رود و بر اثر بي احتياطي خودش بر زمين مي افتد و دست و پايش مي شكند؟ و از صاحب باغ 

ادعاي خسارت و هزينه درمان مي كند، آيا چنين حقي دارد؟
ج: صاحب باغ اگر وسايل مورد نياز را به طورمتعارف در اختيار او قرار داده است ضامن نيست 

و اجير حق مطالبه خسارت و هزينه درمان ندارد.
س 463: اگر كسي براي دفع خطر جاني يا ضرر مالي در اموال ديگران تصرف كند و به آن 

خسارتي وارد شود يا از بين برود، آيا ضامن است؟
ــت. تصرف در ملك غير در مورد اضطرار اگرچه از نظر حكم تكليفي جايز  ج: بله، ضامن اس

است، ولي به لحاظ حكم وضعي موجب ضمان است.
س 464: اگر كسي بيش از حد متعارف آب و برق و گاز مصرف كند، آيا ضامن است؟

ــت. ولي اگر مساوي باشد خصوصًا در  ــد ضامن نيس ج: اگر تعرفه مقدار مصرف متفاوت باش
موردي كه موجب تضييع حق ديگران بشود ضامن است.

ــكند يا وسايل مسجد هنگام استفاده يا  ــجد هنگام پذيرايي بش س 465: آيا اگر ظروف مس
انتقال خراب يا ضايع شود، شخص نسبت به آن ضامن است؟

ج: مأمور در صورت تعدي و تفريط ضامن است و غيرمأمور مطلقًا ضامن است.
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ــناخته شده و محكوم به  ــخصي را كشته و مقصر ش ــانحه تصادف ش س 467: راننده در س
ــم ترحيم و اطعام روز تشييع و شب  ــت. ولي ورثه متوفي هزينه هاي مراس ــده اس پرداخت ديه ش

هفت را مطالبه مي كنند، آيا راننده نسبت به اين گونه هزينه ها ضامن است؟
ج: ضامن نيست.

س 468: آيا پزشك مي تواند با بيماري يا ولي او قرارداد كند كه هرگونه مسئوليتي را در صورت 
عدم موفقيت عمل جراحي يا بروز عوارض سوء و نقص عضو از خود سلب كند و ضامن نباشد.

ج: شرط صحيح است و در صورت توانمندي و عدم تعدي و تفريط ضامن نيست.
ــگاه ادامه  ــود و بخواهد در دانش ــي از ادامه تحصيل در حوزه منصرف ش س 469: اگر كس
ــهريه هايي را كه در اين مدت  ــا حرفه ديگري براي خود اختيار كند، آيا بايد ش ــل بدهد ي تحصي

گرفته، برگرداند؟
ــهريه آنان را  ــت كه ش ــت! احوط مراجعه و مصالحه با مجتهديني اس ج: ضمان او بعيد نيس

دريافت كرده است.
ــرد و در مغازه مي گذارد تا  ــي را به صورت امانت از مردم مي گي ــخصي كاالهاي س 470: ش
ــرقت شود يا بر اثر آتش سوزي تلف شود، آيا صاحب مغازه  ــد اگر اموال مردم س براي آنها بفروش

ضامن است؟
ــرده و در نگهداري امانات مردم كوتاهي نكرده  ــي كه اصول ايمني را رعايت ك ج: در صورت

باشد، ضامن نيست.
ــط خيابان پريده، زير نگيرد  ــر راننده به خاطر اين كه كودكي را كه ناگهان وس س 471: اگ
ــرف كند و به نرده هاي كنار خيابان يا درختي  ــين خود را منح يا با عابر پياده تصادف نكند، ماش
برخورد كند و آسيب ببيند آيا به خاطر اين كه براي دفع ضرر از غير به او خسارت وارد شده است 

مي تواند از عابر پياده يا سرپرست كودك مطالبه خسارت كند؟
ج: در فرض سوال راننده حق مطالبه ندارد.
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س 472: اگر بچه خردسال يا فرد عقب افتاده ذهني خسارت مالي يا جاني به كسي برساند، 
آيا ولي او ضامن است؟

ج: اگر ولي او در نگهداري او كوتاهي كرده باشد، ضامن است.
س 473: ماشيني از طرف اداره براي تردد در اختيار من قرار داشته كه متأسفانه سرقت شده 

است، آيا من ضامن هستم؟
ج: چنانچه به طور معمول در ماشين را قفل كرده ايد و جنبه ايمني را رعايت نموده ايد، ضامن 

نيستيد.
ــول آن را ندادم. بعد هم  ــج 20 كيلويي خريدم و پ ــه برن ــال ها پيش يك كيس س 474: س
فروشنده از دنيا رفت و دسترس به خانواده او پيدا نكردم. مي گويند بايد به عنوان رد مظالم صدقه 

بدهم، آيا قيمت آن روز بدهم يا قيمت فعلي را؟
ج: يك كيسه برنج 20 كيلويي متوسط بخريد و بين فقرا توزيع كنيد.

س 475: اگر كسي ماشين شخصي را براي يكي دو روز براي انجام كار يا سفري كوتاه به 
امانت تحويل بگيرد و چند روز سفر او به طول انجامد و در بازگشت تصادف كند، چه وظيفه اي 

نسبت به تصادف ماشين دارد؟
ج: نسبت به جبران خسارت و پرداخت اجارة المثل براي چند روز اضافي ضامن است.

ــارت مالي يا  ــانحه اي رخ بدهد كه منجر به خس س 476: اگر در حين آموزش رانندگي س
شكستگي يا فوت شود، چه كسي ضامن است؟ مربي يا راننده؟

ــود، مربي ضامن است. چون در اين مورد سبب  ــتور مربي احراز نش ج: اگر تمرد راننده از دس
اقوي از مباشر است.

س 477: در مسابقات ورزشي اگر يك طرف بر اثر اقدام حريف آسيب ببيند، مثًال كشتي گير 
ــود يا بر اثر اصابت  ــتگي يا دررفتگي عضو ش با اجراي فن و زدن حريف بر زمين موجب شكس

توپ آسيب ببيند، آيا ضامن است؟
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ــت. زيرا بازيكنان به طور متعارف نسبت به حوادث كه موجب آسيب احتمالي  ج: ضامن نيس
ــك قبل  ــود از يكديگر برائت مي جويند و هر دو طرف آن را مي پذيرند. همان طور كه پزش مي ش
ــاء مريض قبول مي كنند. مگر اين كه اقدام او  ــبت به مريض برائت مي جويد و اولي از جراحي نس

خطاي عمد و خالف مقررات باشد كه در اين صورت ضامن است.
س 478: اگر دختر بر اثر رابطه نامشروع ازاله بكارت شود، آيا پسر ضامن است؟ در صورت 

ضمان چه مقدار بايد بپردازد؟
ــد.  ــتر باش ج: در صورت اغفال و اكراه بايد مهرالمثل بپردازد و مقدار آن از ديه زن نبايد بيش
ــد، چيزي ولو به عنوان ارش به او تعلق  ولي چنانچه بدون اغفال و اكراه و با رضايت دختر باش

نمي گيرد.
س 479: آيا اكراه مجوز اضرار به غير مي شود؟

ج: بله، موجب جواز است، ولي موجب سقوط ضمان نخواهد بود.
س 480: استفاده از اموال دولتي براي انجام امور شخصي چه حكمي دارد؟

ج: جايز نيست و ضامن است.
ــدام يك از عناوين فقهي  ــوانح و حوادث، بيمه عمر با ك ــواع بيمه، اخذ بيمه س س 481: ان

انطباق دارد و حكم شرعي آن چيست؟
ج: الزم نيست تحت عنوان خاص قرار بگيرد. همين اندازه كه غرض عقالئي بر آن مترتب 
باشد و واجد شرايط عام صحت عقد از نظر شرعي باشد، جايز و نافذ است و طرفين ملزم هستند 

برابر قرارداد و تعهد متقابل عمل نمايند.
ــوي  ــكيل بدهند. هر ماه از س س 482: اگر چند نفر مبلغي روي هم بگذارند و صندوقي تش
اعضا مبلغي به صندوق واريز شود و هر ماه هيئت مديره قرعه كشي كنند و قرعه به نام هر كس 

درآمد وجه معيني به او قرض بدهند، آيا اشكال دارد؟
ج: جايز و مستحسن است.
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س 483: اگر در فرض مزبور به منظور تشويق اعضا، هر سال يك نفر به قيد قرعه با هزينه 
صندوق به مكه فرستاده شود، چه صورت دارد؟

ج: اگر منظور اين است كه هر كس قرعه به نام او درآمد، ديگر اعضاي صندوق هزينه سفر 
او را نسبت به سهم خود هبه كنند، جايز است.

ــكار مي تواند پيش از موعد طلب خود را به مقدار كمتر با بدهكار مصالحه  ــا طلب س 484: آي
كند؟

ج: اگر مراد وصول طلب به طور نقدي به ازاي بخشيدن مقداري از طلب باشد جايز است.
ــت، حاال فوت كرده  ــي وامي گرفته و نپرداخته، مقداري خمس نيز بدهكار اس س 485: كس

است و تركه وافي به پرداخت دين و خمس نيست، تكليف چيست؟
ج: ورثه بايد ابتدا دين او را ادا كنند، چنانچه چيز باقي ماند، بابت خمس پرداخت شود و بنابر 

احتياط سهم سادات را مقدم بدارند.
س 486: مي خواستم ماشين بخرم تا براي تأمين زندگي با آن كار كنم. مبلغي كسر داشتم. 
يك ساله از دوستم گرفتم. قرار گذاشتيم ماهانه از درآمد ماشين مبلغي به عنوان سود به او بدهم. 

آيا اين قرارداد از نظر شرعي اشكال دارد؟ اگر اشكال دارد راهكار شرعي چيست؟
ــت خود را به مقداري كه از او  ــت كه دوس ــت. راهكار اين اس ج: اين قرض ربوي و حرام اس
ــهم او را اجاره كنيد و مبلغي ماهانه به عنوان  ــريك كنيد و بعد س ــين ش گرفته ايد در خريد ماش

مال االجاره به او بپردازيد.
س 487: بانك ها وجهي به عنوان جريمه دير كرد و خسارت تأخير بازپرداخت دين دريافت 

مي كنند آيا از نظر شرعي جايز است؟
ج: اگر به روز و ماه محاسبه شود جايز نيست. ولي اگر فاصله زماني زياد باشد و دو سه سال 
ــبه  ــد به عنوان محاس از موعد مقرر بگذرد و ارزش پول نيز در اين مدت خيلي كاهش يافته باش

نرخ تورم جايز است.
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ــرط شود چنانچه وام گيرنده در موعد مقرر دين  ــت ضمن عقد الزم ش س 488: آيا جايز اس
خود را ادا نكند مبلغي بابت خسارت به وام دهنده بپردازد؟

ج: جايز است. اگر تعلل ورزد و بازپرداخت به طول انجامد، ملزم به جبران خسارت است.
س 489: آيا حكم ربا تكليفي است يا وضعي؟

ــود و بايد به  ــت و عقوبت دارد و هم مقدار اضافي را مالك نمي ش ج: هر دو، هم معصيت اس
مالكش برگرداند؟

س 490: آيا محاسبه نرخ تورم در ديون و مطالبات، ربا محسوب مي شود؟
ــاس مطالبه مهريه پس از  ــت. بر همين اس ــد، ربا نيس ج: چنانچه در عرف جامعه رايج باش

گذشت سال ها به نرخ روز جايز است.
ــد و پس از گذشت  ــد و نپرداخته باش ــي قرض گرفته باش ــي پولي از كس س 491: اگر كس

جندين سال بخواهد بپردازد، با توجه به كاهش ارزش پول چه وظيفه اي دارد؟
ج: احتياط واجب آن است كه با محاسبه نرخ تورم بپردازد. مثًال حساب كند ده سال پيش با 
ــت بخرد، قيمت معادل آن مقدار طال را به نرخ روز بابت  اين مقدار پول چند گرم طال مي توانس

قرض پرداخت نمايد. در صورت عدم تمكن مالي، هر مقدار مي تواند بپردازد و مصالحه كنند.
ــرض يا وديعه بدهد و با هم قرار  ــبي مبلغي به كارخانه داري به عنوان ق ــر كاس س 492: اگ
ــبت به  ــن خدمت، كارخانه دار كاالي توليدي خود را با چند درصد تخفيف نس ــد در ازاء اي بگذارن
ــت و دريافت نكند از  ــد، و بابت قرض يا وديعه هيچ وجه اضافي درخواس قيمت بازار به او بفروش

نظر شرعي اين قرارداد اشكال دارد؟
ــت. ولي اگر  ــند همان مقدار تخفيف ربا و حرام اس ــته باش ــرط و قرار با هم گذاش ج: اگر ش

قراردادي در بين نباشد و كارخانه دار بدون قيد و شرط چنين تخفيفي بدهد اشكال ندارد.
س 493: مستثنيات دين در مورد ورشكسته چيست؟

ج: خانه مسكوني و لوازم زندگي به نحو متعارف.
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ــد  ــركت اوراقي را با قيمت معين و مدت دار با تخفيف به مردم بفروش س 494: اگر دولت يا ش
مشروط به اين كه آنها را پس از انقضا مدت به قيمت رسمي و ثبتي خريداري نمايد، چه حكمي دارد؟

ــرمايه و سود باشد اشكال ندارد. ولي  ــاركت با تضمين اصل س ج: اگر در قالب مضاربه و مش
اگر به عنوان قرض باشد جايز نيست.

س 495: آيا مهريه حد معيني دارد؟ پايه و سقف آن را بيان فرماييد.
ــه آن را مطالبه كند زوج بتواند  ــد كه هرگاه زوج ــبك باش ج: حد معين ندارد. مهريه بايد س
بپردازد. مهريه هاي سنگين از نظر اسالم مذموم است. چنانچه پيامد منفي داشته باشد مسئوليت 

متوجه طرفين و والدين آنها است.
ــد، حكم  ــرد مدعي ازدواج موقت و زن مدعي دوام باش ــود، م ــر عقدي واقع ش س 496: اگ

چيست؟
ــته باشند، قول مدعي عقد موقت مقدم است و  ج: چنانچه هيچ كدام بينه بر ادعاي خود نداش

آثار ازدواج انقطاعي مترتب است. پس از انقضاء مدت احتياطًا صيغه طالق جاري شود.
س 497: زن و شوهر چند ماه با هم زندگي كرده اند و استمتاع بدون دخول انجام شده است. 

حاال مي  خواهند از هم جدا شوند، تكليف مهريه و عده  زن چيست؟
ج: پس از طالق مرد بايد نصف مهريه زن را بپردازد ولي در فرض سوال زن عده ندارد.
س 498: آيا با كسي كه از طريق شبيه سازي تولد و پرورش يافته، مي توان ازدواج كرد؟

ج: غير از صاحب سلول و رحم منعي ندارد.
س 499: چه راهي براي محرميت فرزندخوانده به زن و شوهر وجود دارد؟

ج: از طريق ازدواج و رضاع، اگر فرزندخوانده دختر زير دو سال باشد، با خوردن شير مادرشوهر 
يا خواهرشوهر يا زن برادرشوهر با لحاظ شرائط رضاع محرميت حاصل مي شود و اگر پسر زير دو 
ــير مادرزن يا خواهرزن و زن برادرزن را بخورد. اگر باالي دو سال باشد، از طريق  ــال باشد ش س

ازدواج با پدر مرد يا مادرزن محرميت ايجاد خواهد شد.



97استفتائات

ــت و صالح خود را  ــي اذن ولي را در ازدواج دختري كه بالغ و عاقل اس ــا جنابعال س 500: آي
تشخيص مي دهد، شرط مي دانيد؟ در صورتي كه دختر بدون اجازه پدر ازدواج كند چه حكمي دارد؟

ــيده بدون اذن ازدواج كند،  ــت. اگر دختر رش ج: اذن ولي در ازدواج اول بنابر احوط الزم اس
معصيت كرده است ولي عقد نكاح او صحيح است.

س 501: نظر جنابعالي درباره  ازدواج مرد شيعه با زن سني و يا مرد سني با  زن شيعه چيست؟
ج: در صورت اطمينان به ثبات عقيده اشكال ندارد.

س 502: اگر زن يا شوهر تغيير جنسيت بدهد، تكليف چيست؟
ــيت واقعي است، كاشف از بطالن ازدواج سابق است. اگر مراد تغيير  ج: اگر مراد ظهور جنس
جنسيت است، در صورت تحقق بر هم حرام مي شوند و نسبت به گذشته ازدواج آنها صحيح بوده 

و مرد بايد مهريه زن را پس از تغيير جنسيت بپردازد.
س 503: اگر زن پس از عقد متوجه شود شوهرش معتاد  است آيا حق فسخ دارد؟

ج: اگر در ضمن عقد شرط كرده باشد در صورت اعتياد، از طرف شوهر وكيل در طالق باشد 
مي تواند صيغه طالق را وكالة از طرف شوهر جاري كند و از او جدا شود.

س 504: زن به كسي وكالت داده تا در روز معين او را به عقد ازدواج آقاي الف درآورد. بعد 
ــود زن در همان روز با آقاي جيم ازدواج مي كند بدون اين كه به وكيل خود اعالم كند. به اين  خ

ترتيب دو صيغه عقد در يك روز براي اين خانم جاري شده است، حكم مسأله چيست؟
ــت. در صورت تقارن، عقد اصيل صحيح و عقد  ج: عقد مقدم صحيح و عقد مؤخر باطل اس

وكيل باطل است.
س 505: شوهر از من چيزي مي خواهد كه پدرم راضي نيست و مرا از انجام آن منع مي كند 
ــت و مرا از انجام آن منع مي كند، در  ــوهرم راضي نيس و گاهي پدر چيزي از من مي خواهد كه ش

اين گونه موارد كه امر پدر با شوهر تنافي دارد، وظيفه ي من چيست؟
ج: خواسته شوهر را اگر مشروع و معقول است مقدم بداريد.
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س 506: اگر در مورد عقد ازدواج مرجع يك طرف قائل به تعدد موجب و قابل باشد و مرجع 
طرف ديگر اتحاد موجب و قابل را كافي بداند، تكليف عاقد چيست؟

ج: بايد عمل به احتياط (اشتراط تعدد) كند هرچند قائل به كفايت اتحاد اعلم باشد. 
س 507: آيا صحت ازدواج مجدد متوقف بر اجازه همسر است؟

ج: خير، متوقف نيست مگر در ضمن عقد ازدواج اول شرط شده باشد.
س 508: برخي مي پندارند صرف توافق و رضايت داشتن دختر و پسر به ازدواج براي داشتن 
ــويي كافي است يا توافق و رضايت به طالق براي متاركه كافي است و نيازي به  ارتباطات زناش

خواندن صيغه  ازدواج يا طالق نيست؟ حكم شرعي را بيان فرماييد.
ــه مجرد رضايت به طالق  ــت و ب ــويي به مجرد رضايت به ازدواج ثابت نيس ج: حقوق زناش

ساقط نيست.
ــا پس از انقضاي مدت يا فوت زن  ــت، آي ــردي زن دخترداري را صيغه كرده اس س 509: م

مي تواند با دختر او يا دختر دختر او ازدواج كند؟
ج: در صورت دخول حرام است.

س 510: آيا دختر همسر از شوهر اول با پدر شوهر دوم مادر محرم است؟
ج: خير محرم نيست. ازدواج پدر با ربيبه فرزند جايز است.

ــر، قصد ازدواج با دخترخانمي داشته، هر نوبت زيورآالت و طالجات و قواره  س 511: آقاپس
پارچه و لباسي براي او برده است. متأسفانه ازدواج سر نگرفته است. آيا پسر مي تواند هدايايي را 

كه به دختر داده، از او پس بگيرد؟
ج: استرداد تمام هدايا جايز است.

ــگاه مي گيرندآيا  ــوند، دختري را از پرورش ــوهري كه صاحب اوالد نمي ش س 512: زن و ش
راهي براي محرم شدن نسبت به دخترخوانده وجود دارد؟

ــه ازدواج موقت خود درآورد  ــد مي تواند آن دختر را ب ــدر آن مرد در قيد حيات باش ــر پ ج: اگ



99استفتائات

ــد. همان طور كه اگر  ــير بده ــد خواهر مرد او را ش ــيرخوار باش ــود. اگر ش تا محرميت حاصل ش
فرزندخوانده پسر باشد براي حصول محرميت خواهرزن بايد او را شير بدهد.

ــوهر از هم طالق بگيرند و زن با مرد ديگر و مرد با زن ديگر ازدواج  س 513: اگر زن و ش
كند، آيا عروس نسبت به پدرشوهر سابق و داماد نسبت به مادرزن سابق خود محرم است؟

ج: آري، محرميت همچنان باقي است.
س 514: آيا نگاه مرد به عكس بي حجاب زن خود پس از فوت يا طالق جايز است؟

ج: پس از فوت اشكال ندارد. ولي پس از طالق جايز نيست.
س 515: آيا مشاهده برنامه هاي ماهواره اي جايز است؟

ــته باشد يا براي  ــت. ولي اگر جنبه آموزش داش ج: در حال حاضر براي افراد عادي جايز نيس
كسب اطالع و هوشيار شدن و هشدار دادن باشد براي مسئولين ذيربط اشكال ندارد.

س 516: مهريه حضرت فاطمه زهرا (س) كه به مهر السنه معروف است به نرخ روز چقدر 
است؟

ــت و درهم واحد سكه نقره ي رايج آن زمان بوده  ــنة پانصد درهم بوده اس ج: مقدار مهر الس
است. هر درهم 12/6 نخود و هر مثقال 24 نخود است. بنابراين مهر السنة معادل 262/5 مثقال 

نقره است.  
ــال به بيماري  ــود مرد يا زن مبت ــم ازدواج كنند و بعد معلوم ش ــر با ه ــر دو نف س 517: اگ

صعب العالج بوده و از طرف ديگر پنهان داشته است آيا طرف سالم حق فسخ دارد؟
ــد و پس از ازدواج معلوم شود طرف فاقد  ــرط سالمت شده باش ج: چنانچه در ضمن عقد ش

وصف مزبور است حق فسخ ثابت است.
ــد و زن بخواهد فسخ كند، آيا حق مطالبه ي  ــويي نباش س 518: اگر مرد قادر بر عمل زناش

مهريه دارد يا چيزي به او تعلق نمي گيرد؟ آيا خواندن صيغه طالق الزم است؟
ج: زن حق مطالبه نصف مهر را دارد و بر شوهر الزم است بپردازد. در فسخ نيازي به خواندن 

صيغه طالق نيست.
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ــير  س 519: اگر زني باردار طالق بگيرد و با مرد ديگري ازدواج كند، اگر بچه ديگري را ش
بدهد آيا فرزند رضاعي شوهر اول نيز به شمار مي آيد؟

ج: در صورت تحقق شرائط رضاع فرزند رضاعي او خواهد بود.
س 520: زن از شوهر سابق پسري دارد كه ازدواج كرده است، آيا عروس او نسبت به شوهر 

دوم محرم است؟
ج: خير، محرم نيست.

ــر زن اول و پسر زن اول نسبت به مادر شوهر دوم  ــبت به پس س 521: آيا مادر زن دوم نس
محرم است؟

ج: خير، محرم نيست.
ــن  ــت و پس از چند ماه جش س 522: در فاصله عقد ازدواج تا زفاف دختر در خانه پدر اس
عروسي گرفته و به خانه شوهر مي رود آيا بر شوهر واجب است در اين مدت نفقه زن را بپردازد؟

ج: واجب نيست.
ــابق خود صاحب فرزند است، آيا نفقه  ــوهر س س 523: من با خانمي ازدواج كرده ام كه از ش

فرزند او بر من واجب است؟
ج: واجب نيست. چنانچه پدر يا جد او زنده باشد مي توانيد از او مطالبه نفقه كنيد.

ــند، آيا نفقه آنان بر  ــته باش س 524: اگر پدر و مادر قدرت تأمين مخارج زندگي خود را نداش
عهده پسران است يا دختران نيز مسئوليت دارند؟

ج: نفقه پدر و مادر نيازمند بر همه فرزندان متمكن اعم از پسر و دختر واجب است. ولي اگر 
يكي از آنان برعهده بگيرد، تكليف از بقيه ساقط مي شود.

س 525: آيا نفقه زن شامل هزينه دارو و درمان نيز مي شود؟
ج: در حد متعارف اين گونه هزينه ها را شامل مي شود.

ــس از عقد به يكديگر  ــواده عروس و داماد در دوره نامزدي و پ ــي كه خان س 526: هداياي
مي دهند اگر يكي يا هر دو طرف در سانحه اي فوت كنند، حكم آن چيست؟
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ج: در صورت وجود هدايا قابل استرداد است.
ــر جايز است خودشان صيغه ازدواج را به زبان فارسي بخوانند  س 527: آيا براي دختر و پس

و اگر جايز است چه عباراتي را بايد بگويند؟
ج: در صورت ضرورت كه هيچ كدام نمي توانند صيغه را به عربي جاري كنند و به وكيل هم 
ــي ندارند، جايز است. زن به قصد انشاء بگويد: خودم را براي هميشه يا براي فالن مدت  دسترس
به فالن مقدار معين بابت مهريه به همسري تو درآوردم. مرد نيز به قصد انشاء بالفاصله بگويد: 

همسري تو را براي خودم با مهر تعيين شده پذيرفتم.
ــد. پسر نيز شايسته است  ــت ازدواج موقت يا دائم بايد با اجازه پدر دختر باش ــايان ذكر اس ش
ــرانه اقدام نكند.  ــورت با پدر و مادر خودس حرمت خانواده خود را نگه دارد و بدون اطالع و مش

بويژه اگر هنوز استقالل اقتصادي پيدا نكرده است.
س 528: آيا اشتراط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نكاح صحيح است؟

ــل زن در طالق در صورت ازدواج  ــتراط توكي ــت و وجوب وفا ندارد. ولي اش ج: صحيح نيس
مجدد صحيح است.

س 529: آيا همان طور كه مادر و دختر و خواهر لواط دهنده بر لواط كننده حرام است، آيا مادر 
و دختر و خواهر لواط كننده بر لواط دهنده هم حرام است؟

ج: خير، حرام نيست. در ضمن شرط حرمت بلوغ الطي است.
ــخ نكاح است از نظريه پزشكي قابل درمان است.  س 530: برخي بيماري ها كه موجب فس
ــت يا در مورد افضا كه مي توان  مانند موانع مقاربت كه مي توان با جراحي زائده موجود را برداش
ــض و بول يا مدفوع را جدا كرد. آيا در اين صورت باز هم اين گونه امور موجب خيار  ــراي حي مج

فسخ است؟
ــخ منتفي  ــريع زوجه به رفع مانع با هزينه خود و رضايت زوج خيار فس ج: در صورت اقدام س

است.
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س 531: در مساله ي 2459 در مورد پيوند بيضه فرموده ايد، پس از فعال شدن عضو پيوندي 
ــمار مي آيد. در صورت آبستن شدن همسر، فرزند متعلق به شوهر خود او  عضو بدن مرد دوم به ش

است. آيا پيوند زدن تخمدان نيز همين حكم را دارد؟
ج: فرقي ندارد. اگر پس از اين كه تخمدان زني به زن عقيم ديگر پيوند زده شد، به طور كامل 
فعال شد، تخمدان زن دوم محسوب مي شود. در صورت باردار شدن فرزند متعلق به زن دوم است 

و ارتباطي با زن اول نخواهد داشت.
س 532: گفتگوي دختر و پسر و ديدن يكديگر چه حكمي دارد؟

ج: اگر تصميم ازدواج دارند مي توانند يكديگر را ببينند و طي يك يا چند جلسه به اندازه اي كه 
ــود با هم گفتگو كنند تا توافق و تفاهم حاصل شود. اما بدون قصد ازدواج  ــخيص داده ش الزم تش

بايد گفتگو و نگاه كردن با حفظ موازين و محدود باشد.
س 533: از نظر شرعي پدر تا چه سني بايد نفقه فرزند را بدهد؟

ــت. تا زماني كه فرزند قادر بر تأمين هزينه هاي خود نباشد واجب  ــني خاصي مطرح نيس ج: س
النفقه پدر است. مالك استقالل اقتصادي است.

س 534: در سند عقد ازدواج فرد متعهد است زن در نيمي از دارايي حاصل در زندگي مشترك 
ــتنكاف مرد از قبول اين شراط را نشانه عدم صداقت و محبت تلقي مي كند.  ــريك باشد، زن اس ش

چنين شرطي چه وجه شرعي و عقلي دارد؟
ج: خالي از اشكال نيست. هرچند ناظر به تدارك زحمات خانم در خانه باشد.

س 535: اگر زن بارداري از شوهر طالق بگيرد و جنين يكي دو ماهه خود را عمداً سقط كند، 
آيا عده اش تمام مي شود يا چون عمدي بوده، بايد از زمان طالق تا سه ماه عده نگه دارد؟

ج: با سقط جنين عده تمام مي شود.
س 536: در ضمن عقد نكاح شرط شده اگر شوهر معتاد يا مفقود يا زنداني شود، زن از طرف 
ــخصًا صيغه طالق را  ــد، آيا در صورت بروز چنين اتفاقي زن مي تواند ش زوج وكيل در طالق باش

جاري سازد يا بايد به محاكم قانوني مراجعه نمايد؟
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ج: در صورت احراز شرط و نبود مقررات خاص در اين مورد مي تواند.
س 537: زني دوبار از شوهرش طالق گرفته و چند ماهي ازدواج موقت كرده، و بعد با شوهر 
ــده در  ــابق خود ازدواج كرده و پس از چندي به خاطر بروز اختالفات ديرينه منجر به طالق ش س
ــوهر خود بازگردد و با او ازدواج كند، آيا از نظر  حال حاضر بنابر مصالحي مي خواهد بار ديگر به ش

شرعي جايز است؟
ج: پس از طالق سوم بدون محلل جايز نيست و ازدواج موقت بين طالق دوم و سوم اثر ندارد.

س 538: آيا زن بدون رحم پس از طالق بايد عده نگه دارد؟
ج: اگر يائسه نيست بنابر احتياط سه ماه عده نگه دارد.

س 539: آيا تعيين حكمين براي حل اختالف ميان زن و شوهر به منظور جلوگيري از طالق 
الزم است؟

ج: واجب نيست، هرچند مطابق احتياط است.
س 540: زني كه عقيم است يا رحم خود را برداشته يا ماه ها در خانه پدر و دور از شوهر بوده، 

آيا او هم در صورت طالق بايد عده نگه دارد؟
ج: عده نگهداشتن در تمام موارد ياد شده به عنوان حفظ حريم زوجيت الزم است.

ــتگاران زيادي دارد ولي جواب منفي مي دهد و  ــوهر زن جواني فوت كرده، خواس س 541: ش
مي گويد من با شوهر مرحوم خود عهد بسته ام كه پس از او ازدواج نكنم، آيا چنين شرط و عهدي 

وجوب وفا دارد؟
ج: اعتبار ندارد. پس از اتمام عده وفات مي تواند ازدواج كند.

ــر اينجانب به مسائل شرعي پايبند نيست و تمكين نمي كند، اگر بخواهم او را  س 542: همس
طالق بدهم چگونه بايد اقدام كنم؟

ج: در صورت ارشاد و نوميدي از اصالح و كراهت زن بر ادامه ي زندگي زناشويي مي توانيد او 
را در ازاء بذل مهريه به صورت خلع طالق بدهيد.



استفتائات 104

ــي فوت كند، تكليف مهريه زن چيست؟ آيا نصف  س 543: اگر زوج يا زوجه پيش از عروس
مهريه تعلق مي گيرد يا تمام آن؟

ج: تمام مهريه تعلق مي گيرد. تنصيف در خصوص طالق است.
ــالق خلع مهريه خود را بذل مي كند. در ايام عده بذل خود را  ــراي گرفتن ط س 544: زن ب

مطالبه مي كند. ولي زوج به زوجه رجوع نمي كند. تكليف زوج نسبت به مهريه چيست؟
ج: در اين صورت حكم طالق رجعي را دارد و بايد مهريه را بپردازد.

س 545: مردي زنش را طالق رجعي داده و هر كدام در شهري دور از هم زندگي مي كنند. 
ــطه ممانعت تمامي خانواده خبردار نمي شود.  ــت ولي زن به واس مرد در ايام عده رجوع كرده اس
ــود و ديگر پيگير نمي شود. پس از انقضاي عده، زن ازدواج كرده است. پس  مرد هم نااميد مي ش
ــوهر اول خود را مي بيند و از او مي شنود كه در ايام عده رجوع كرده و همسر قانوني  از چندي ش

او است. حاال تكليف اين زن چيست؟
ج: ازدواج دوم باطل است و آن زن همسر شرعي شوهر سابق است.

س 546: زني با بذل مهريه طالق خلعي گرفته و در ايام عده به دفترخانه كه طالق در آن 
ــده مراجعه كرده و اظهار ندامت و مطالبه بذل نموده است ولي شوهر نه از طريق همسر  ثبت ش
ــده و ايام عده منقضي شده است، تكليف  ــابق و نه از طريق دفترخانه از اين موضوع باخبر نش س

چيست؟
ج: چون شوهر اطالع نيافته و عده تمام شده، زن حقي نسبت به مهريه بذلي ندارد. ولي در 

صورت توافق و رضايت طرفين مي توانند زندگي مشترك را به عقد جديد از سر گيرند،
س 547: زني در حالي كه در عده طالق است شوهرش فوت كرده است، آيا بايد عده وفات 

نگه دارد يا اتمام عده طالق كافي است؟
ــده وفات نگه دارد. ولي در طالق بائن تكميل عده طالق  ــر طالق رجعي بوده، بايد ع ج: اگ

كافي است.
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س 548: اگر زني از طريق سونوگرافي و آزمايش يقين پيدا كند باردار نيست مي تواند بدون 
عده طالق با مرد ديگري ازدواج كند؟
ج: جايز نيست، بايد عده نگه دارد.

ــفر از خانه بيرون رفته و ديگر برنگشته است و  ــوهر چند سال پيش به قصد س س 549: ش
هيچ خبري از او در دست نيست. زن او احتمال مي دهد در تصادف يا سانحه اي فوت كرده باشد. 

آيا زن پس از گذشت اين همه سال مي تواند ازدواج كند؟
ج: چنانچه يقين به فوت شوهر ندارد بايد به دادگاه مراجعه نمايد تا حاكم شرع پس از بررسي 

الزم والية او را طالق بدهد تا پس از انقضاي عده ازدواج كند.
س 550: سال ها قبل از شوهرم طالق گرفتم و فرزندم تحت سرپرستي من بوده است. حاال 
كه بزرگ شده پدرش مي خواهد او را از من بگيرد. از اين جهت هم به من و هم به فرزندم ضربه 
ــان در طول اين چند سال چند بار بيشتر پدرش را نديده  ــديدي عاطفي وارد خواهد شد و ايش ش
است و كمك مالي نيز نكرده است. حاال تكليف چيست؟ آيا پدر از نظر شرعي مي تواند برخالف 

ميل فرزند او را از من بگيرد؟
ج: اگر فرزند بالغ است اختيار با خود اوست و نمي توان او را الزام به زندگي با پدر يا مادر كرد. 
ــت و براي مدت طوالني پدر در امور مربوط به دختر خود مداخله نكرده  چنانچه فرزند دختر اس
ــبت به سرنوشت او بي تفاوت بوده است، در صورتي كه دختر رشد عقلي كافي داشته باشد،  و نس

اذن پدر در مورد ازدواج دختر نيز ساقط است.
ــوهر بماند. تكليف زن  ــت زن در ايام عده در خانه ش س 551: در طالق رجعي آيا الزم اس

نسبت به حجاب چيست؟
ج: جز در موارد ضروري در خانه شوهر بماند و رعايت حجاب كامل براي شوهر الزم نيست.

ــاي عده ازدواج مجدد كرده  ــوهر خود طالق گرفته و پس از انقض ــي از ش س 552: خانم
است. حاال اظهار مي كند كه هنگام جاري شدن صيغه طالق من حيض بوده ام، تكليف چيست؟
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ج: اگر امكان كسب اطالع از وضع زن نبوده يا الاقل به اندازه  يك طهر كامل زن و شوهر 
با هم رابطه نداشتند، طالق و ازدواج او صحيح است.

ــت پس از فوت با  ــده توليت با فالن فرد اس ــجد تصريح ش س 553: در وقفنامه رقبات مس
ــدي برعهده دارد، آيا صدق  ــجد را مجته ــد، اكنون امام جماعت مس مجتهد مقيم در بلد مي باش

توليت منصوص مي كند يا عنوان مجهول التوليه دارد؟
ــد عنوان توليت منصوص   ج: چنانچه اوصاف مندرج در وقفنامه بر امام جماعت منطبق باش

دارد و بايد به مفاد وقف نامه تحت نظارت و اشراف امام جماعت عمل شود.
ــت، مي توان براي استفاده  ــينيه وقف شده اس ــجد يا حس س 554: آيا لوازمي كه براي مس

موقت به مسجد يا حسينه  ديگري منتقل كرد؟
ــد، جايز نيست. مگر واقف جواز  ــينيه باش ــجد يا حس ج: چنانچه وقف براي خصوص آن مس

استفاده موقت در خارج از آن مسجد يا حسينيه  را قيد كرده باشد.
س 555: مسجدي در طرح تعريض خيابان قرار گرفته است، آيا مي توان آن را به طور كامل 

يا جزئي براي احداث خيابان تخريب كرد؟
ج: جايز نيست. مگر با اذن ولي امر در صورت تشخيص مصلحت باشد.

ــجد يا بر مسجد وقف كند و به قصد وقف  ــي بخواهد ملكش را براي مس س 556: اگر  كس
سند تنظيم كند، ولي بعداً پشيمان شود و از قصد خود برگردد، آيا مي تواند در آن تصرف كند؟

ج: وقف بدون اقامه نماز به عنوان مسجد در فرض اول و بدون قبض موقوف عليه يا متولي 
ــت. لذا در صورت انصراف قبل از اقامه نماز و قبض، تصرف او به هر  در فرض دوم محقق نيس

نحوي بخواهد جايز است.
ــي بخواهد خانه اش را وقف بر مسجد كند مشروط به اين كه تا پايان عمر  س 557: اگر كس

در آن سكونت كند، آيا چنين وقفي صحيح است؟
ــجد مي تواند منافع آن را صرف در امور  ــت. پس از فوت واقف، متولي مس ج: بله، صحيح اس

مسجد نمايد.
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س 558: آيا شريك مي تواند سهم خود را وقف كند هرچند به شريك ديگر ضرر وارد شود؟
ج: پس از افراز و تقسيم ملك مشاع، مي تواند سهم خود را وقف كند.
س 559: آيا متولي مجاز است در مقدار اجاره موقوفه تخفيف بدهد؟

ج: مجاز نيست مگر مصلحت وقف اقتضا كند.
س 560: آيا لوازم صوتي يا وسايل آشپزي و پذيرايي مسجد را مي توان براي انجام يادواره 

شهدا يا مراسم روضه خواني به مدرسه يا منزل منتقل كرد؟ و پس از انجام مراسم برگرداند؟
ج: اگر وقف براي مسجد باشد جايز نيست.

ــورا زياد است و مقدار  ــبت تاسوعا و عاش ــجد به مناس س 561: گاهي نذورات مردم در مس
زيادي برنج و روغن، قند و چاي باقي مي ماند، آيا مي توان آنها را فروخت و پول آن را براي خريد 

وسايل مورد نياز مسجد هزينه كنيم؟
ــبت مشابه ديگر مانند اربعين و آخر  ــكال ندارد. هرچند بهتر است اقالم فوق در مناس ج: اش

ماه صفر مصرف شود.
ــين خود را مي شويند، يا  ــود، برخي افراد با آب مسجد ماش ــاهده مي ش س 562: گاهي مش

هنگام قطع آب برخي مناطق از مساجد براي منازل آب مي برند، آيا اين كارها مباح است؟
ج: استفاده از آب مسجد براي اين گونه امور جايز نيست و استفاده كننده ضامن است.

س 563: آيا گرفتن قرآني كه مهر وقف دارد از مسئولين سعودي جايز است؟
ج: اگر وقف مسجد باشد جايز نيست.

س 564: زميني براي عزاداري سيدالشهدا وقف شده است، آيا مي توان در آن مسجد ساخت 
يا ساختماني براي كارهاي فرهنگي و انتشاراتي احداث كرد؟

ــجد يا هر عنوان ديگر از متولي يا حاكم شرع  ــت زمين وقفي را براي احداث مس ج: جايز اس
اجاره كنند و هر سال مال االجاره براي عزاداري سيدالشهدا هزينه شود.

س 565: اشيايي كه متعلق به مسجد است و در حال حاضر مورد نياز نيست، آيا متوليان امر 
حق دارند آنها را بفروشند و خرج مسجد كنند؟



استفتائات 108

ج: فروش وسايلي كه مورد نياز مسجد نيست، به شرط آن كه پول آن در همان مسجد هزينه 
شود جايز است.

ــجد و  س 566: آيا هيأت امنا مي توانند بدون اجازه امام جماعت و متولي اقدام به تغيير مس
تغيير در رقبات آن بكنند؟

ج: جايز نيست. هرگونه اقدام بايد با موافقت و تحت نظارت امام جماعت و متولي باشد. مگر 
اين كه متولي نسبت به مصالح مسجد بي اعتنا باشد كه در اين صورت اجازه ي او ساقط است.

ــي در فضاي مسجد براي جذب نوجوانان و پر كردن ايام  ــايل ورزش س 567: آيا آوردن وس
فراغت آنان با بازي هاي سالم و آموزشي رزمي و آمادگي جسمي اشكال دارد.

ج: موارد ياد شده در شبستان و فضاي مسجد جايز نيست.
ــران از ارث، اموال خود را وقف اوالد ذكور  ــي به قصد محروم كردن دخت س 568: اگر كس

كند، چه حكم دارد؟
ج: جايز نيست و خالف آيه  شريفه: «وللنساء نصيب مما ترك الوالدان و االقربون (سوره  نسا، 

آيه 7) مي باشد و اين اقدام احياء سنت عصر جاهليت است.
س 569: فرش هايي كه براي مسجد خريداري شده يا توسط مردم اهدا يا وقف شده است 
ــال ديگر بگذرد ديگر هيچ ارزشي  ــت ولي اگر دو سه س ــتفاده اس اگرچه در حال حاضر قابل اس

نخواهد داشت. آيا مي توان آنها را فروخت و با پول آن فرش نو براي مسجد تهيه كرد؟
ــن يا مشابه  ــكال ندارد. تبديل به احس ــود، اش ج: چنانچه به زودي از حيز انتفاع خارج مي ش

ممتاز جايز است.
س 570: اگر كسي چيزي بخرد و بعد بفهمد وقفي است، چه وظيفه دارد؟

ــنده  ــي وقف يا موقوف عليه تحويل بدهد و وجه پرداختي را از فروش ــد آن را به متول ج: باي
مطالبه كند.

س 571: اگر كسي سهوا خسارتي به مسجد وارد كند، متولي حق دارد ببخشد؟
ج: بايد خسارت را جبران كند مگر اين كه متولي آن را بر عهده بگيرد.
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س 572: آيا صرف پول يا اشياء پيدا شده براي مسجد جايز است؟
ج: در صورتي كه يابنده اميدي به يافتن مالك نداشته باشد، جايز است.

س 573: آيا وقف سهام شركت هاي تجاري جايز است؟
ج: جايز و مشمول عموم ادله ي وقف است.

ــتحق بپردازد و پيش از  ــجد يا مس ــد مبلغ معيني به مس ــي نذر كرده باش س 574: اگر كس
پرداخت از دنيا برود، آيا ورثه نسبت به نذر پدر يا مادر وظيفه اي دارند؟

ج: ورثه موظف هستند به نذر شخص متوفي عمل نمايند.
ــتقل دارد، اگر نذر كند پولي يا كااليي به فردي  ــاغل است و درآمد مس س 575: خانمي ش

مستمند يا كميته امداد بدهد، آيا بايد از شوهر اجازه بگيرد؟
ج: در فرض سوال نيازي به اجازه  شوهر نيست. 

س 576: آيا نذر زن بدون رضايت شوهر صحيح است؟
ــوهر ندارد و با حقوق شوهر تنافي نداشته باشد، صحيح است. در  ج: اگر بار مالي بر عهده ش

غير اين صورت صحت نذر زن متوقف بر اذن شوهر است.
ــورا جمع آوري شده  ــجد براي هزينه هاي دهه عاش س 577: نذورات و تبرعات مردم در مس
ــي از آن براي خريد سياهي و پرچم و اطعام عزاداران و نمازگزاران هزينه شده است  ــت بخش اس
ــخنراني و روضه خواني به واعظ و  ــي هم زياد آمده، آيا امنا مي توانند وجه اضافي را بابت س مبلغ

مداح و حق الزحمه خادم بپردازند؟
ج: جايز است.

ــتاها و شهرهاي كوچك افراد مختلف روضه نذر مي كنند و وجوهي  س 578: گاهي در روس
بابت روضه به شخص مي دهند، ولي يك مجلس بيش تر نيست كه براي هر كدام جداگانه روضه 

خوانده شود، آيا مي توان يك روضه به نيت همه خواند؟
ج: روضه را مفصل بخوانيد و هر فرازي را به يك نفر اختصاص بدهيد.
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ــام) بدهد. تكليف او  ــا نكند و نتواند كفاره (روزه يا اطع ــي به نذر خود وف ــر كس س 579: اگ
چيست؟

ــه روز، روزه بگيرد. اگر قادر بر  ــه ده فقير طعام يا لباس بدهد. اگر تمكن مالي ندارد، س ج: ب
روزه گرفتن نيست. استغفار نمايد.

س 580: آيا در صحت نذر اوالد، اجازه والدين شرط است؟
ج: اجازه پدر و مادر در نذر فرزند الزم نيست. ولي اگر او را از نذر منع كند يا نذر موجب آزار 

آنان باشد، نذر صحيح نيست.
ــجد يا حسينيه زياد  ــبت محرم در مس س 581: اگر نذورات نقدي و غيرنقدي مردم به مناس

بيايد، چگونه بايد هزينه شود؟
ــال يا براي امور  ــبت هاي ديگر در طول س ــت نظارت امام جماعت و متولي در مناس ج: تح

فرهنگي از قبيل تشكيل جلسات تفسير و معارف، خريد كتاب هاي سودمند هزينه شود.
س 582: اگر كسي نذر كرده باشد كه زيارت عاشورا بخواند، آيا بايد با صد لعن و صد سالم 

بخواند. يا با يك لعن و يك سالم هم كافي است؟
ــته، با لعن و  ــت. اگر هنگام نذر نحوه معمول و متعارف را در ذهن داش ج: تابع قصد ناذر اس
ــالم واحد كافي است و اگر انصراف به مورد متعارف نداشته باشد، و به نحو مطلق قصد كرده  س

باشد، بايد صد مرتبه بخواند.
ــورا نذورات و تبرعات زيادي براي خصوص اطعام در  ــوعا و عاش س 583: مردم براي تاس
ــوئي فقر  ــاجد و تكايا مي آورند و مقداري از آن به صورت نقدي يا جنس زياد مي آيد و از س مس
ــت، آيا مي توان مقدار زياد آمده را بين خانواده هاي  فرهنگي و اقتصادي نيز در منطقه مطرح اس

نيازمند  توزيع كرد يا صرف امور فرهنگي نمود؟
ــوم و هفتم امام (ع) و اربعين در مسجد يا  ــورا به مناسبت س ــت پس از عاش ج: آن چه نذري اس
تكيه مراسمي برگزار كنيد و از خانواده هاي نيازمند دعوت كنيد و آنها را پس از ايراد سخنراني و ذكر 
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مصيبت اطعام كنيد. تا هم به نذر وفا شده باشد و هم تا حدودي نياز منطقه تأمين شود. تبرعات را 
مي توان تحت نظارت امام جماعت مسجد يا متولي تكيه براي امور تبليغي و آموزشي استفاده نمود.
س 584: اگر كسي نذر كرده باشد گوسفندي به مسجد بدهد، آيا مي تواند پول آن را بپردازد؟

ج: چنان چه متولي امر را وكيل درخريد گوسفند و ذبح كند اشكال ندارد.
س 585: اگر كسي مال معيني را نذر كند صدقه بدهد و پيش از تصدق تلف شود، نذركننده 

چه وظيفه اي دارد؟
ــد، بايد مثل يا  ــيء مورد نذر را به طور عمدي و اختياري تلف كرده باش ج: اگر خود ناذر ش
قيمت آن را صدقه بدهد و كفاره نيز بدهد. ولي اگر به آفت سماوي يا اقدام سهوي يا اضطراري 

باشد، چنان چه بدل آن را صدقه بدهد كافي است و كفاره ندارد.
س 586: اگر كسي روز معيني را نذر كند روزه بگيرد و نگيرد تكليف چيست؟

ج: چنان چه در سال معيني نباشد، در هر سال ولو سال بعد آن روز معين را روزه بگيرد، كافي 
است و به نذر خود وفا كرده است. ولي اگر سال را نيز معين كرده يا منصرف به سال جاري باشد 

و عمداً روزه نگيرد بايد قضاي آن را به جا آورد و كفاره نيز بپردازد.
ــخص معين بدهد آيا او مي تواند نذركننده را ابراء  ــي نذر كند چيزي به ش س 587: اگر كس

ذمه كند يا از دريافت آن وجه امتناع نمايد؟
ــونده حق ابراء ندارد و در صورت  امتناع از قبول وجه منذور چنانچه نذر وقت  ــخص نذرش ج: ش
معين نداشته باشد، نذر منحل مي شود. ولي اگر نذر موقت باشد انحالل نذر به انقضاء وقت خواهد بود. 
چنانچه نذرشونده در وقت پشيمان شود و وجه منذور را مطالبه كند، نذركننده بايد وجه را به او بدهد.

ــخصي معين بپردازد ولي پيش از وفا به نذر از دنيا  ــي نذر كرده مالي را به ش س 588: كس
مي رود، آيا ورثه در اين خصوص تكليفي دارند؟

ــونده  ــخص نذرش ج: آري، ورثه بايد از اصل تركه، مقدار مالي را كه متوفي نذر كرده، به ش
بپردازندو چنانچه او نيز فوت كرده باشد به ورثه او بدهند.
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س 589: آيا صدقه امام زمان يا آنچه را براي امام عليه السالم نذر شده مي توان براي مسجد 
هزينه كرد؟

ــت. در صورتي كه جهت خاص مورد قصد نباشد صرف آن  ج: مصرف نذر تابع قصد ناذر اس
براي مسجد و شعائر مذهب و هر جهت خير ديگري جائز است.

س 590: اگر كسي نذر كند ماه مبارك رمضان را حتي در سفر روزه بگيرد، آيا چنين نذري 
صحيح است و بايد در حال سفر هم روزه بگيرد؟

ج: چنين نذري صحيح نيست و وجوب وفا ندارد.
ــوعا براي حضرت ابوالفضل قرباني كند، و  ــي نذر كرده گوسفندي را روز تاس س 591: كس
ــيني صرف كند، ولي قصاب گوسفند را به صورت شرعي  ــتش را جهت اطعام عزاداران حس گوش

ذبح نكرده است، آيا به نذر وفا شده است؟
ج: خير، دوباره بايد قرباني كند و قصاب ضامن قيمت گوسفند است.

س 592: شخصي ملكي را به ديگري صلح كرده، به شرط آن كه متصالح كاري براي مصالح 
در مدت معين انجام بدهد. ولي متصالح طبق قرار عمل نكرده است، آيا مصالح مي تواند مصالحه 

را برهم بزند؟
ــبب تخلف از شرط توسط متصالح خيار فسخ دارد. در  ــت. مصالح به س ج: صلح عقد الزم اس

صورت فسخ بايد ملك به مصالح برگردانده شود.
ــت حق خود را در ازاء وجه  ــتفاده از وام دارند، آيا جايز اس س 593: برخي كارمندان حق اس

به ديگري واگذار نمايد؟
ج: اگر وام به خريدار پرداخته شود، اشكال ندارد. ولي اگر خود كارمند وام را بگيرد و بخواهد 
ــت. مگر در اخذ وام به عنوان وكيل عمل كند و وجه را در ازاء حق الوكاله و  ــد، جايز نيس بفروش

انجام امور مربوطه دريافت كند.
س 594: اگر ماهي در آب بميرد پاك است يا نجس.

ج: پاك است ولي خوردن آن حرام است. مگر پس از صيد داخل تور بميرد.
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س 595: مردار حيوان حرام گوشت كه خون جهنده ندارد مانند مار، آيا پاك است.
ج: پاك است.

س 596: آيا خوردن شير همسر حرام است؟
ج: خير، حرام نيست.

س 597: گوشت االغ و خرگوش و گور خر و خرچنگ چه حكمي دارد؟
ج: گوشت االغ مكروه و مابقي حرام است.

س 598: اگر كشمش در روغن سرخ شود يا در آب جوش پخته شود، آيا نجس و حرام مي شود؟
ج: خير، حالل و پاك است. مگر از نظر عرف داخل كشمش هنوز آب باشد و بجوشد.

س 599: مالك براي تشخيص حيوان حالل گوشت و حرام گوشت چيست؟
ــت خوار، حرام گوشت و هر حيوان گياه خوار حالل  ــت هر حيوان گوش ج: مالك كلي اين اس

گوشت است مگر موارد خاصي كه دليل بر خالف آن قائم شده باشد.
ــرو كه از كشورهاي  ــيس، كالباس و انواع كنس ــتي مانند سوس س 600: خوردن مواد گوش

غيراسالمي وارد مي شود چه حكمي دارد؟
ج: در صورتي كه تذكيه آنها معلوم نباشد حرام است.

س 601: خوردن كنسرو ماهي و انواع ماهي هاي بسته بندي شده كه از كشورهاي اسالمي 
تهيه شده است و نمي دانيم فلس دار است يا نه، چگونه است؟

ج: خوردن آن جايز است مگر علم پيدا كنيد فلس دار نيست.
س 602: آيا خوردن ماهي مرده در شكم ماهي صيد شده يا بچه مرده در شكم حيوان ذبح 

شده حرام است؟
ج: چنانچه تام الخلقه و مستند به صيد و ذبح مادر باشد حالل است.

س 603: آيا خوردن تخم مرغ نجاستخوار حالل است؟
ج: خير، حرام است.

س 604: خوردن كالباس و سوسيس خارجي چه حكمي دارد؟
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ــت و تذكيه شده است. اشكال ندارد. در غير  ج: در صورت احراز اين كه از حيوان حالل گوش
اين صورت جايز نيست.

س 605: خوردن ماء الشعير كه در ايران توليد مي شود چه حكمي دارد؟
ج: چنانچه عنوان فّقاع بر آن صدق نكند، نوشيدن آن جايز است.

س 606: بعضي قرص هاي ضد حاملگي كه از خارج وارد مي شود از استخوان گاو يا خوك 
است آيا عنوان استحاله دارد و مصرف آن جايز است؟

ــتخوان خوك توليد  ــول علم به اين كه از اس ــتحاله نمي كند و در صورت حص ــدق اس ج: ص
مي شود، مصرف آن جايز نيست.

ــر خود خريداري كرده و در  ــتفاده همس ــوهر براي اس س 607: زيورآالت و طالجاتي كه ش
اختيار او گذاشته است، آيا پس از فوت همسر يا طالق جزء تركه است يا متعلق به شوهر است؟
ــت. اگر به عنوان هبه بوده، چنان چه عين  ــوهر اس ج: اگر به عنوان عاريه بوده، متعلق به ش
آن موجود است شوهر حق استرداد دارد. اگر تبديل و تعويض شده باشد، جزء تركه است و ورثه 

در آن سهم دارند.
س 608: اگر كسي در حال سجده يا پس از آن شك كند كه اين سجده اول است يا سجده 

دوم، تكليفش چيست؟
ــجده دوم را به جا آورد. ولي اگر پس از اشتغال به  ــت. و س ــجده اول اس ج: بنا بگذارد كه س

تشهد شك كند، به شك خود اعتنا نكند و بنا بگذارد هر دو سجده را انجام داده است.
س 609: آقا و خانمي از طريق اينترنت با هم آشنا شده و تنها عكس همديگر را ديده اند و 
پس از توافق خودشان صيغه ازدواج را از همان طريق خوانده اند، آيا ازدواج آنها صحيح است؟

ج: ازدواج اينترنتي با لحاظ شرايط معتبر صحيح است.
س 610: آيا هدايي كه زن و شوهر به يكديگر مي دهند، قابل استرداد است؟

ج: خير، حق مطالبه ندارند.
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ــت رجوع كند و پس  ــا پدر يا مادر مي تواند در آنچه به فرزند خود هبه كرده اس س 611: آي
بگيرد؟

ج: خير، حق رجوع و استرداد ندارند.
ــروس يا خانواده عروس به داماد داده اند، قابل  ــا هدايايي كه خانواده داماد به ع س 612: آي

مطالبه است؟
ج: چنانچه موجود باشد، مي توانند پس بگيرند.

ــت احداث است. در مسير  ــتاها در دس ــي به محالت و روس س 613: جاده اي براي دسترس
درخت توتي هست كه مي گويند وقف براي رهگذران است، آيا مي توان آن را قطع كرد؟

ج: چنانچه توسعه جاده الزم و به مصلحت عام باشد، قطع آن جايز است.
ــد و وقت ضيق باشد، چگونه بايد نماز بخوانيم  س 614: اگر آب روي زمين را فراگرفته باش

در حالي كه در سجده سر يا صورت زير آب قرار مي گيرد؟
ــت و مي تواند نفس خود را بدون مشقت حبس كند، بايد به نحو متعارف  ج: اگر آب تميز اس
ــجده را با گذاشتن سنگي باال آورد و اگر  ــجده كند. اگر ممكن نيست يا مشقت دارد محل س س

ممكن نيست نشسته يا ايستاده با اشاره سجده كند.
س 615: آيا پدر مي تواند وصيت كند غير پسر بزرگتر قضاي نماز فوت شده او را به جا آورد؟

ج: جايز است. عمل به وصيت نيز واجب است. ولي چنانچه او به وصيت عمل نكند، قضاي 
نمازهاي پدر از پسر بزرگتر ساقط نمي شود.

ــند، آيا بر عهده  س 616: اگر پدر يا مادر در تمام عمر خود نماز نخوانده و روزه نگرفته باش
فرزند ذكور است كه قضاي آنها را به جا آورد؟

ج: اگر ترك عبادت به خاطر عدم اعتقاد باشد، قضا بر او واجب نيست.
س 617: امام جماعت شيعه است، جمعي از برادران اهل تسنن پشت سر امام در صف اول 
ــيعيان كه در دو طرف آنان در صف اول ايستاده اند و فاصله ايشان با امام زياد  اقتدا كرده اند و ش
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ــت. هم چنين اگر تمام افراد صف اول اهل تسنن باشند و شيعيان در صف دوم بايستند، حكم  اس
نماز شيعيان چيست؟

ج: در هر دو صورت، نماز جماعت صحيح است.
س 618: اگر در حين وقوع زلزله در شهري انسان سوار بر هواپيما بر فراز آن شهر باشد آيا 

نماز آيات بر او واجب مي شود؟
ــد به طوري كه مثًال  ــت. ولي اگر در ارتفاع پايين باش ــد واجب نيس ج: اگر در ارتفاع باال باش
ــاهده كند، به طوري كه عرف آن ها را در يك فضا و مكان بداند، نماز  ــاختمان ها را مش انهدام س

آيات بر سرنشينان هواپيما واجب مي شود.
ــي كه شك بين سه و چهار كرده، بنابر چهار گذاشته و نمازش را سالم داده،  س 619: كس
ــتاده بخواند، چنان چه براي نماز احتياط قدرت بر قيام  ــت يك ركعت نماز احتياط ايس موظف  اس

نداشته باشد، آيا بايد دو ركعت نشسته بخواند؟
ج: در صورت عجز از قيام، يك ركعت نشسته كافي است.

س 620: دست يا پاي كسي در حادثه اي قطع شده، آيا دفن آن واجب است؟
ج: چنانچه قابل پيوند نباشد، دفن شود.

س 621: اگر كسي از ديگري غيبت كرده باشد چه وظيفه اي دارد؟
ج: اگر غيبت شونده اطالع پيدا كرده بايد از او عذرخواهي كند و حليت بجويد. ولي اگر مطلع 

نشده باشد، الزم نيست به او بگويد، بلكه كافي است برايش استغفار كند.
س 622: آيا كم فروشي يا گران فروشي موجب بطالن معامله است؟

ــتري ضامن  ــبت به نقص مثمن يا زيادتي ثمن براي مش ــت، ولي نس ج: موجب بطالن نيس
است. اگر فروشنده امتناع كند خريدار خيار فسخ دارد.

س 623: بعضي مساجد در ماه مبارك رمضان به نمازگزاران افطاري مي دهند يا گاهي افراد 
ــوند. اگر اين افطاري  ــركت كننده در مجلس ترحيم را براي صرف افطار به تاالر دعوت مي ش ش
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ــجد يا باني افطار يا صاحب عزا است يا  ــد، آيا فطريه بر عهده متولي مس ــب عيد فطر باش در ش
خودشان بايد بپردازند؟

ــجد يا باني مجلس وظيفه اي نسبت  ــت و متولي مس ج: فطريه هر كس بر عهده  خود او اس
به پرداخت فطريه آنان ندارند.

س 624: حكم زكات فطره سربازان پادگان ها و دانشجويان خوابگاه ها و كارگران كارگاه ها 
كه در شب عيد فطر در محل كار و خدمت خود هستند چيست؟

ج: بر عهده خود آنان يا سرپرست خانوار است.
ــرداري از مجالس زنانه كه  ــر برهنه و يا فيلمب ــن عكس از خانم ها با س ــا گرفت س 625: آي

معموًال حجاب ندارند توسط مرد چه حكمي دارد؟
ج: اگر مستلزم توقف نگاه باشد، حرام است و اجرت گرفتن در ازاء آن نيز جايز نيست.

ــي و ارمني، هم چنين وهابي و بهايي به خاطر ارزاني چه  ــد كاال از افراد كليم س 626: خري
حكم دارد؟

ج: در مورد اول به صورت جزيي اشكالي ندارد، ولي به صورت عمده چنانچه موجب تقويت 
ــز در مورد ضرورت جايز  ــت. و در مورد دوم به هيچ وجه ج ــود، جايز نيس ــه اقتصادي آنها ش بني

نمي باشد.
ــور چه  ــلمانان داخل و خارج كش ــرائيلي براي مس س 627: خريد كاالهاي آمريكايي و اس

حكمي دارد؟
ج: در حال حاضر در غير مورد ضرورت جايز نيست.

س 628: شخصي مبلغ بيست ميليون تومان در بانك گذاشته، و هر ماه سود آن را مي گيرد 
و از اين طريق هزينه زندگي خود را تأمين مي كند، آيا مشكلي دارد؟

ج: چنانچه تحت يكي از عقود اسالمي باشد اشكال ندارد.
س 629: اگر كسي وسيله را براي تعمير نزد مغازه دار بگذارد و آن را تعمير كند. و مالك در 
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موعد مقرر مراجعه نكند و چند ماه بگذرد و تعميركار از مراجعه مالك نااميد شود، چه تكليفي از 
نظر شرعي دارد؟

ج: مي تواند به مجتهد مراجعه كند، با اجازه او آن را بفروشد، اجرت خود را بردارد و باقيمانده 
را به عنوان مجهول المالك در اختيار مجتهد قرار دهد.

س 630: حكم حضور افراد مبتال به امراض مسري در اماكن عمومي چيست؟ اگر كسي در 
اثر تماس با فرد آلوده بيمار شود آيا موجب ضمان است؟

ــتي حضور فرد مبتال در اماكن عمومي جايز  ج: جز در مورد ضرورت با رعايت اصول بهداش
نيست و چنانچه بدون هشدار حضور يابد و موجب سرايت شود، بعيد نيست موجب ضمان باشد.
س 631: اگر كسي كااليي را بفروشد و با مشتري شرط كند چنانچه در زمان مقرر وجه آن 
را نپردازد، ده درصد به قيمت آن اضافه مي شود، آيا اين گونه معامله از نظر شرعي صحيح است؟
ــت و شرط اعتبار ندارد. مگر اين كه  ــده باشد، صحيح اس ج: اگر معامله بر نرخ معين واقع ش

فروشنده معامله را فسخ كند و معامله ديگري با قيمت جديد انجام شود.
ــالم و رسيده را جلو دكه و در  ــت و س ــان ميوه هاي درش س 632: گاهي برخي از ميوه فروش
معرض ديد خريداران قرار مي دهند، ولي هنگام فروش ميوه هاي ريز و كال يا فاسد را به مشتري 
ــياه و رنگي است كه مشتري هنگام خريد و تحويل  ــتيك س تحويل مي دهند و معموًال در پالس

متوجه نمي شود، حكم آن چيست؟
ج: عنوان تدليس دارد و فعل حرام و معصيت است و مشتري خيار فسخ دارد.

ــال آن را مطالبه  ــر خود داده و پس از چند س ــدر وجهي بابت خريد خانه به پس س 633: پ
ــتي  ــر مي گويد آن را به من هبه كرديد و پدر مي گويد قرض دادم كه هر وقت توانس مي كند، پس

پس بدهي. حكم شرعي چيست؟
ج: عنوان تابع قصد معطي است. بنابراين در اين مورد ادعاي پدر مالك است.

ــوري باشد كه اختالف افق دارند، مثالً اول ماه  ــي ماه رمضان را در دو كش س 634: اگر كس
رمضان را در ايران باشد كه يك روز ديرتر از كشور ديگر اعالم شده است و اول ماه شوال را در 
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ــده است به اين ترتيب فقط 28  ــور عربي يا اروپايي كه يك روز زودتر از ايران اعالم ش يك كش
روز از ماه رمضان را درك كرده وروزه گرفته است با علم به اينكه مكلف است يك ماه كامل روزه 
بگيرد و ماه قمري كمتر از 29 روز نيست آيا بايد قضاي آن يك روز را به جا آورد يا تكليفي ندارد؟

ج: بنابر احتياط واجب قضاي آن يك روز كسري را به جا آورد.
س 635: كسي در سال اول تكليفش روزه نگرفته است، اكنون چه وظيفه اي دارد؟

ــده يا نمي دانسته روزه بر او واجب است. روزه نگرفته  ج: اگر به خيال اين كه هنوز مكلف نش
ــدن، روزه نگرفته  ــت، بايد قضاي آن را به جا آورد و كفاره ندارد. ولي اگر با علم به مكلف ش اس

است. بايد عالوه بر قضا به ازاء هر روز شصت مسكين را به نحو متعارف طعام بدهد.
ــان ضرر دارد، آيا مجاز به ترك روزه  ــخيص بدهد روزه براي انس ــك تش س 636: اگر پزش

است؟
ج: اگر اظهار او موجب حصول اطمينان باشد مجاز است.

س 637: آيا تزريق آمپول كه هيچ خاصيت غذايي ندارد و فقط براي تسكين درد يا از بين 
بردن عفونت باشد،  روزه را باطل مي كند؟

ج: اگر صرفًا جنبه  دارويي و درمان داشته باشد، مبطل نيست.
ــا خونگيري به كار مي رود و  ــي كه براي ضدعفوني كردن محل تزريق ي ــا الكل س 638: آي

مصرف طبي دارد، نجس است؟
ج: خير، پاك است.

ــوند در حال  ــوي معده يا انتقال دارو به معده از طريق س س 639: آيا تزريق خون يا شستش
روزه جايز است؟

ج: جايز نيست و در صورت ضرورت امساك كند و قضا واجب است.
س 640: آيا كشيدن سيگار، چپق و قليان روزه را باطل مي كند.

ج: بايد در حال روزه از آنها خودداري شود. (مساله  1483)
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س 641: آيا دندان كشيدن يا پركردن آن يا جراحي لثه موجب بطالن روزه است؟
ج: اگر چيزي از دهان فرو نرود، روزه صحيح است.

س 642: آيا براي كفاره روزه پرداخت قيمت يك چارك گندم كافي است؟
ج: بايد يك وعده غذاي متعارف يا قيمت آن را بدهد.

ــتور پزشك بايد در طول روز چند نوبت مايعات مصرف كند،  س 643: بيماري كه طبق دس
تكليف او نسبت به روزه ماه مبارك رمضان چيست؟

ج: به حد ضرورت آب بنوشد و از موارد ديگر امساك نمايد. اگر در طول سال اين وضع ادامه 
يابد قضا ندارد. ولي به ازاء هر روز يك وعده غذا به عنوان كفاره به فقير بدهد.

س 644: اگر كسي نمي دانسته و احتمال نمي داده استمناء يا آميزش روزه را باطل مي كند و 
چند بار اين كار را انجام داده باشد، حاال كه فهميده بايد كفاره افطار عمدي بدهد؟ 

ج: بايد قضاي آن روزه ها را به جا آورد، ولي كفاره ندارد.
ــايل پيشرفته و  ــتفاده از وس ــمندان نجوم با اس س 645: اگر مركز ژئوفيزيك ايران يا دانش

محاسبات دقيق اول ماه را اعالم كنند براي اثبات اول ماه كافي است؟
ج: اگر اختالفي در بين نباشد،  از نظر ما احراز مقارنه نيرين و احتياطًا خروج قمر از تحت شعاع 

شمس براي ثبوت اول ماه كافي است ولي حكم ولي فقيه را در اين خصوص الزم مي دانيم. 
س 646: اگر كسي يوم الشك روزه بگيرد و اين طور قصد كند كه اگر آخر ماه شعبان باشد، 

روزه مستحبي باشد و اگر اول ماه رمضان باشد روزه واجب باشد، چه حكمي دارد؟
ج: صحيح است.

س 647: آيا روزه گرفتن در سفر جايز است؟
ج: روزه در سفري كه موجب قصر نماز باشد صحيح نيست. هرچند روزه مستحبي باشد. ولي 

اگر نذر كند روز معيني را هرچند در سفر باشد روزه بگيرد، اشكال ندارد.
س 648: اگر كسي در منطقه گرمسير زندگي كند و ماه رمضان در فصل تابستان واقع شود 

و با توجه به اشتغال نتواند هر روز روزه بگيرد،  آيا مي تواند روز در ميان روزه بگيرد؟
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ــت. بايد با  ــوز روزه خواري نيس ــي بودن روز مج ــا و كار و طوالن ــل از گرم ــف حاص ج: ضع
ــاعات كار روزه بگيرد. ولي چنانچه قادر نباشد هر روز روزه  ــبك كردن حجم كار و كم كردن س س
ــد. بايد روزه بگيرد و روزه هايي را كه  ــرد، به هر مقدار مي تواند هرچند يك روز در ميان باش بگي

نتوانسته، بعداً قضا نمايد و كفاره ندارد.
ــا مي توانند براي اين كه روزه ماه رمضان را به طور كامل بگيرند، براي  ــا خانم ه س 649: آي

جلوگيري از حيض دارو مصرف كنند؟
ج: در صورتي كه ضرر نداشته باشد جايز است.

ــرعي برود و پيش از ظهر برگردد، حكم  ــفر ش ــي پس از نماز صبح به س س 650: اگر كس
روزه اش چيست؟

ــيدن به حد ترخص مي تواند افطار كند. ولي اگر بداند پيش از ظهر همان روز  ج: پس از رس
برمي گردد چنانچه امساك كند و پس از مراجعت نيت روزه كند، صحيح است.

ــأله  1600 رساله فرموده ايد اعتكاف در غير مسجد جامع جايز نيست، مگر  س 651: در مس
فاصله  آن از مسجد جامع حداقل يك فرسخ باشد، آيا مراد آن است كه در صورت رعايت فاصله 

در غير مسجد جامع، اعتكاف صحيح است؟
ج: مراد آن است كه در صورت تعدد مسجد جامع در شهري بزرگ مانند محالت تهران اين 

فاصله كه شرط صحت انعقاد نماز جمعه است رعايت شود.
س 652: تعريف مسجد جامع چيست؟ آيا اگر كلنگ مسجد به عنوان جامع زده شود كافي 

است؟
ــود يا نقش محوري و مركزي در  ــت كه در آن نماز جمعه اقامه ش ــجد جامع آن اس ج: مس

برگزاري مراسم ديني داشته باشد و در دسترس عموم مردم باشد.
س 653: آيا اعتكاف زن بدون اجازه و رضايت شوهر صحيح است؟

ج: صحت اعتكاف زن منوط به اظهار رضايت شوهر است.
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س 654: آيا در حال اعتكاف مي توان روزه قضا يا نذري گرفت؟
ج: جايز است.

ــذر در ضمن نيت در ابتداي اعتكاف  ــتراط ترك اعتكاف در صورت بروز ع س 655: آيا اش
جايز است؟

ج: آري، جايز است. در صورت تحقق شرط، ادامه اعتكاف الزم نيست و قضا ندارد.
س 656: كسي مقداري پس انداز دارد. ولي بدهكار است آيا خمس به او تعلق مي گيرد؟

ج: اگر موجودي بيش از بدهكاري باشد، خمس دارد.
س 657: آيا به وام خمس تعلق مي گيرد؟

ج: آن مقداري كه اقساط آن پرداخت شده، خمس دارد.
س 658: آيا به سپرده هاي بلند مدت كه در قالب عقود اسالمي در اختيار بانك است خمس 

تعلق مي گيرد؟
ج: خمس دارد.

س 659: كسي كه در بين سال خمس بميرد آيا به درآمد آن سال او خمس تعلق مي گيرد؟
ــال متوفي كسر  ــم متعارف را از درآمد آن س ج: ورثه يا وصي بايد هزينه هاي تجهيز و مراس

كنند. چنانچه چيزي باقي بماند بايد خمس آن را بپردازند.
س 660: اگر كسي خمس را به غير مرجع تقليد خود بپردازد، كافي است؟

ــوه دريافتي را در مصارف  ــان اطمينان دارد وج ــت خمس به هر مجتهدي كه انس ج: پرداخ
مقرره هزينه مي كند مبريء ذمه است. اولي اعطاء خمس به ولي فقيه است.

ــال خمس پولي را به كسي يك ساله قرض بدهد آيا هنگام  ــي در بين س س 661: اگر كس
وصول بايد خمس آن را بپردازد يا تا زماني كه به عنوان وام در اختيار ديگري است خمس ندارد 

و جزء درآمد سال جديد خواهد بود؟
ج: هنگام وصول بايد خمس آن را بپردازد. 
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س 662: اگر كسي كارگاه در و پنجره سازي دارد و كار خود را با ده تن پروفيل آغاز كند در 
ــال چند بار جنس مي خرد و مي سازد و مي فروشد، آيا مي توانددر پايان سال هر مقدار بر  طول س

ده تن اضافه شود. خمس آن را محاسبه كند و بپردازد؟
ج: چنانچه موجودي او منحصر به همان كاال باشد، اشكال ندارد، هرچند قيمت كاال در طول 

سال متغير باشد.
س 663: كسي كه زندگي مستقل ندارد و با پدر و مادر خود زندگي مي كند و پدر مخارج او 

را مي پردازد، آيا خمس به او تعلق مي گيرد.
ــتقل دارد و از هزينه هاي متعارف ساالنه او زياد مي آيد، بايد خمس زائد بر  ج: اگر درآمد مس

مؤنه را بپردازد.
ــاني كه بابت كسب و كار به دولت اسالمي ماليات مي دهند، خمس نيز  س 664: آيا به كس

تعلق مي گيرد؟
ج: ماليات مانند ديگر هزينه هاي جاري جزء مؤنه است و مسقط خمس نيست.

س 665: آيا به گاو و گوسفند خمس تعلق مي گيرد؟
ج: اگر عنوان سرمايه و ابزار كار داشته باشد، چنانچه به حد نصاب زكات نرسد، خمس دارد. 

ولي اگر براي مصارف خانواده مورد استفاده قرار بگيرد، خمس ندارد.
س 666: كسي چند سال قبل سرقفلي مغازه اي را با پول مخمس خريده، حاال سرقفلي چند 

برابر شده و مي خواهد بفروشد، آيا پس از فروش بايد خمس آن را بدهد.
ج: خمس مقداري كه افزايش يافته بايد بپردازد.

س 667: اگر كسي تعدادي گاو و گوسفند داشته باشد و آنها را براي تأمين زندگي نگهداري كند مثًال 
ــت آنها را خودشان مي خورند و با پشم و پوست و مو، فرش و لباس درست مي كنند.  ــير و روغن و گوش ش

گاهي هم براي تهيه اشياء مورد نياز يكي دو رأس آن را مي فروشند آيا به آنها خمس تعلق مي گيرد؟
ــت خمس ندارد. ولي اگر دامداري  ــخصي اس ج: اگر هدف از نگهداري دام تأمين مصارف ش

براي كسب و كار باشد خمس به آن تعلق مي گيرد.
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س 668: آيا براي اخذ و مصرف خمس اذن مرجع تقليد الزم است؟
ج: اذن ولي فقيه يا مجتهد عادل كافي است.

ــي تعمير كند، آيا مخارج تعميرات جزء  ــي مغازه اش را در بين سال خمس س 669: اگر كس
مؤنه است يا جزء سرمايه و بايد خمس بدهد؟

ــت. ولي اگر تعميرات كلي و موجب  ــد، جزء مؤنه اس ج: اگر تعميرات جزئي يا ضروري باش
افزايش قيمت باشد، جزء سرمايه است و بايد خمس مقدار قيمت افزوده را بدهد.

ــال نزد او  ــتأجر بابت وديعه يا رهن به موجر مي دهد، و چند س س 670: آيا وجهي را كه مس
مي ماند، خمس دارد؟

ج: اگر بدون وديعه امكان اجاره نباشد، وجه پرداختي جزء مؤنه است و خمس ندارد.
ــود تا پس از  ــجويان پرداخت مي ش ــوان كمك هزينه تحصيلي به دانش ــه به عن ــي ك س 671: پول
فارغ التحصيل شدن و اشتغال به كار تدريجًا به صندوق مربوطه واريز كنند آيا به آن خمس تعلق مي گيرد؟

ج: خمس ندارد.
س 672: آيا پولي كه در بانك به عنوان سپرده گذاشته مي شود تا پس از چندي براي خريد 

مسكن وام بگيرند، خمس دارد؟
ج: اگر تهيه مسكن متوقف بر سپرده گذاري باشد خمس ندارد.

س 673: آيا مواد غذايي اضافي در پايان سال خمسي خمس دارد؟
ج: اگر قابل توجه باشد خمس تعلق مي گيرد و مالك محاسبه قيمت روز است.

س 674: آيا صرف وجوه شرعيه براي ساخت مسجد و مدرسه علميه جايز است؟
ــهم امام  ــبت به صرف نيمي از س ــد، نس ج: اگر از طريق تبرعات و زكوات قابل تأمين نباش

مجاز هستيد.
ــالمي مي تواند غير از خمس و زكات، وجوه ديگري به عنوان ماليات  س 675: آياحاكم اس

از مردم بگيرد؟



125استفتائات

ج: در صورتي كه اداره امور جامعه متوقف بر آن باشد، جايز بلكه الزم است. البته بايد هميشه 
عدالت در وضع مقررات رعايت شود. (مساله 1720 رساله)

ــر يا تهيه جهيزيه  ــوان مالي كافي براي تأمين هزينه ازدواج پس ــواده اي كه ت س 676: خان
دختر به صورت يك جا ندارند، آيا مي توانند هر سال به اين منظور مقداري پول پس انداز كنند و 

خمس نپردازند؟
ج: پس انداز پول پس از گذشت يك سال خمس دارد. شما مي توانيد لوازم مورد نياز را تدريجًا 

تهيه و نگهداري كنيد يا وجه آن را به فرزند خود هبه كنيد.
س 677: وظيفه كسي كه قادر به پرداخت خمس نيست چيست؟

ج: قابل تقسيط است. به تدريج بپردازد.
س 678: آيا هبه مال به همسر يا فرزند براي فرار از خمس جايز است؟

ج: چنانچه تمليك جدي و مطابق شأن باشد، هبه جايز و خمس ساقط است.
ــت، آيا قبول  ــان مي آورند، اگر بداند طرف اهل خمس نيس س 679: هدايايي كه براي انس

آن اشكال دارد؟
ج: قبول هديه اشكال ندارد. ولي اگر مي دانيد متعلق خمس است بايد خمس آن را بپردازيد.

س 680: اگر كسي زميني بخرد تا در سال هاي بعد در آن خانه بسازد يا با فروش آن منزلي 
بخرد آيا به اين زمين خمس تعلق مي گيرد؟
ج: اگر مورد نياز بوده است خمس ندارد.

ــهم سادات به سادات اذن مجتهد  ــهم امام در امور خير و پرداخت س س 681: آيا مصرف س
الزم است؟

ج: در مورد اول بنابر اقوي و در مورد دوم بنابر احوط اذن بگيرد.
س 682: آيا طالب كه شهريه مي گيرند بايد خمس بدهند؟

ــود خمس ندارد. ولي اگر منبع درآمد  ــهريه تأمين مي ش ج: اگر زندگي آنان فقط از طريق ش



استفتائات 126

ديگري مانند تبليغ و تدريس داشته باشند مانند ديگران بايد خمس بدهند.
ــان خمس نمي دهد و غذا از پول خمس نداده فراهم آمده  ــر ميهمان بداند ميزب س 683: اگ

است آيا مي تواند از آن غذا تناول كند؟
ج: در صورتي كه محذور داشته باشد، بخورد و خمس آن را بپردازد.

ــتفاده از خوراك و  ــر نسبت به اس ــوهر اعتقاد به خمس ندارد وظيفه همس س 684: اگر ش
پوشاكي كه او برايش تهيه مي كند چيست؟

ج: استفاده همسر جايز است و در صورت تمكن خمس آن را بپردازد.
ــاب خمس ندارد، آيا مي تواند براي صحت اعمال  ــخصي عازم حج است و حس س 685: ش

حج فقط خمس هزينه حج را بپردازد؟
ــت خمس آن، مبلغ  ــه طوري كه پس از پرداخ ــال خود را جدا كند. ب ــداري از م ــد مق ج: باي
ــت 1250 تومان  ــد. مثًال اگر هزينه حج هزار تومان اس ــفر حج باش باقيمانده به اندازه هزينه س

حساب كند. 250 تومان خمس آن را بدهد، هزار تومان مخمس را صرف حج كند.
ــين خود را بفروشد تا بهتر از آن را بخرد، آيا خمس به آن  ــي خانه يا ماش س 686: اگر كس

تعلق مي گيرد؟
ــن كند خمس ندارد. ولي اگر سال بگذرد خمس  ــال خمس تبديل به احس ج: اگر تا پايان س
ــد و 1500 بفروشد تا  مازاد بر قيمت خريد را بايد بپردازد. پس اگر خانه را هزار تومان خريده باش

خانه اي بهتر را 2000 تومان بخرد، بايد صد تومان خمس بدهد.
س 687: كارمندي كه حقوق ماه آخر سال خمس را در همان سال دريافت نمي كند آيا بايد 

خمس آن را به عنوان دريافتي آن سال بپردازد؟
ج: خير، جزء دريافتي سال جديد مي باشد.

ــت وارثي بگذارد، آيا بر ورثه واجب است خمس آن را  ــي كه اهل خمس نيس س 688: كس
بپردازند؟
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ــال متوفي تعلق گرفته و  ــر  اين كه يقين پيدا كند خمس به م ــت. مگ ج: خمس واجب نيس
نپرداخته است.

س 689: اگر كسي زميني به عنوان سرمايه بخرد آيا براي پرداخت خمس بايد قيمت خريد 
را در نظر بگيرد يا قيمت فعلي را؟

ــت. هرگاه بفروشد چنانچه قيمت آن افزايش يافته باشد و تا پايان  ج: مالك قيمت فعلي اس
سال خمسي صرف در مؤنه نشود، خمس مازاد بر قيمت فعلي را نيز بايد بپردازد.
س 690: آيا نصب پمپ براي آب رساني به طبقات فوقاني منع شرعي دارد؟

ــعاب شرط عدم نصب شده باشد يا مسلتزم اضرار به همسايگان باشد  ج: اگر هنگام اخذ انش
يا برخالف قانون باشد، جايز نيست. در غير اين سه صورت منع شرعي ندارد.

س 691: آيا به خانه زن شوهردار خمس تعلق مي گيرد؟
ج: چنانچه مورد نياز استفاده او يا بستگان درجه اول او نباشد خمس دارد.

س 692: آيا مقلدين شما بايد وجوهات شرعيه را به دفتر يا نمايندگان حضرتعالي بپردازند؟
ج: مقلدين ما مجاز هستند وجوهات شرعيه را به هر يك از مراجع عظام تقليد و هر مجتهد 
ــهم مبارك امام  ــد بپردازند، و مبرء ذمه خواهد بود. در خصوص س عادلي كه حريص به دنيا نباش

عليه السالم ولي فقيه تقدم دارد.
ــخص سني مذهب شيعه شود حكم عبادات و معامالت او اعم از نمازهايي  س 693: اگر ش

كه خوانده و روزه هايي كه گرفته،  همچنين ازدواج و طالق و خريد و فروش او چيست؟
ج: آنچه طبق مذهب اهل سنت انجام داده، اعاده ندارد. ولي از اين پس بايد طبق نظر يكي 

از مراجع عظام تقليد شيعه عمل نمايد.
س 694: كشاورزان چند ماه بعد از شروع به كار، محصول را جمع آوري مي كنند، مبداء سال 

خمسي آنان چه زماني است؟ زمان شروع به كار يا زمان جمع آوري محصول؟
ج: مبدا سال خمسي زمان جمع آوري محصول است.
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ــفند خريده و خمس آنها را داده. در آخر  ــخصي كمتر از مقدار نصاب گاو و گوس س 695: ش
سال خمس قيمت آنها ترقي مي كند آيا بايد خمس افزايش قيمت را بدهد؟

ج: در فرض سوال خمس واجب نيست مگر اينكه آنها را بفروشد و از مخارج سال زياد بيايد.
ــته باشد كه مي توانست چهار  ــي يك ميليون تومان وجه نقد مخمس داش س 696: اگر كس
سكه طال بخرد، به علت تورم شديد، قدرت خريد چهار سكه را ندارد آيا خمس بر او واجب است؟
ــبه  ــد نقدينگي با لحاظ تورم بايد محاس ج: در صورتي كه نرخ تورم بيش از حد متعارف باش

شود. 
ــادي را تأمين كند، آيا  ــي و دام ــال خود مخارج عروس ــر پدر نتواند از درآمد س س 697: اگ
مي تواند در طول دو سه سال مقداري از درآمد را خارج كند و نگه دارد بدون اين كه خمس بدهد؟
ج: در صورت ضرورت، با رعايت شئون در حد متعارف اشكال ندارد. ولي احوط آن است كه 

به مقدار الزم به دختر و پسر خود در هر سال تمليك كند.
س 698: آيا زكات فطره سربازان  و زندانيان بر عهده دولت است؟

ج: خير، بر عهده خود ايشان يا سرپرست خانوار است.
ــجوياني كه در دانشگاه  س 699: زكات فطره كاركناني كه در نهادها افطار مي كنند يا دانش
ــتا كه هر شب در جايي ميهمان هستند  ــهر و روس تغذيه مي كنند. هم چنين مبلغين اعزامي به ش

بر عهده كيست؟
ج: خود كاركنان و دانشجويان و مبلغين بايد فطريه بدهد.

س 700: آيا زكات مال يا زكات فطره را مي توان به پدر و مادر يا فرزند نيازمند خود داد؟
ج: به عنوان نفقه جايز نيست. ولي اگر بدهكار باشند و قادر بر اداي دين خود نباشند، اشكال ندارد.

ــال زكات فطره را به شخصي كه گمان مي كرده فقير است  ــي چندين س س 701: اگر كس
پرداخته باشد. بعداً بفهمد فقير نبوده است چه تكليفي دارد؟

ج: كافي نيست. بايد دوباره به مستحق بپردازد.
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س 702: جنابعالي در مساله 1822 رساله شريفه مجرد ميهمان شدن براي افطاري شب عيد 
را موجب وجوب فطريه بر ميزبان نمي دانيد، حاال اگر ميهمان مقلد شما باشدو ميزبان مقلد كسي 
باشد كه قائل است فطريه ميهمان بر عهده ميزبان است يا اگر ميزبان مقلد شما باشد و ميهمان 
مقلد ديگري باشد كه چنين فتوا داده است. تكليف ميزبان و ميهمان نسبت به فطريه چيست؟ 
ــل كنند. در فرض اول هر دو بايد زكات  ــر كدام بايد طبق فتواي مرجع تقليد خود عم ج: ه
فطرة بدهد و در فرض دوم بر هيچ كدام واجب نيست. هرچند اصل و احتياط اقتضا دارد ميهمان 

فطريه خود را بپردازد.
ــين يا مغازه بخرد، آيا هنگام فروش بايد  ــال منزل يا ماش ــي از درآمد س س 703: اگر كس

خمس آن را بدهد؟
ج: در مورد منزل و ماشين اگر براي استفاده خود و خانواده خريده است چنانچه بفروشد و تا 
ــود، بايد خمس بدهد. ولي در مورد مغازه در همان سال خريد  ــال خمس صرف مؤنه نش پايان س

بايد خمس آن را بپردازد ولو نفروشد.
ــي به قصد فرار از خمس، پيش از فرا رسيدن سال خمسي، براي خانمش  س 704: اگر كس

زيورآالت بخرد يا وجوهي را نقدي يا جنس به فرزندان هبه كند، اشكال دارد؟
ج: چنانچه زائد بر نياز و شأن باشد، خمس ساقط نمي شود.

س 705: آيا شخصي كه از طرف مرجع تقليد مجاز در اخذ وجوهات است، مي تواند مقداري 
از خمس را به پرداخت كننده ببخشد؟

ج: در موارد مشتبه مجاز به مصالحه است و در موردي كه فرد متمكن از اداء خمس نيست 
ــت گردان  ــيط نمود. در صورت مأيوس بودن از تمكن پس از دس مي توان به او مهلت داد و تقس

ابراء ذمه شود.
س 706: اگر پدر هر ماه مبلغي را به حساب پس انداز فرزندان خود واريز كند و حق برداشت 

با خود او باشد، آيا به آن خمس تعلق مي گيرد؟
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ج: چنانچه به عنوان هبه تمليك آنان كرده باشد، خمس ندارد.
ــتمري مي دهد. آيا  ــي كارمند دولت فوت مي كند، دولت به خانواده متوفي مس س 707: وقت

اين حقوق ماهانه اي كه دريافت مي شود عنوان ارث دارد كه متعلق خمس نباشد؟
ج: خير، عنوان ارث ندارد و چنانچه زائد بر مؤنه باشد، متعلق خمس است.

س 708: شخصي از دنيا رفته و ثروت هنگفتي به جاي گذاشته و هيچگاه خمس نپرداخته 
است، تكليف وراث نسبت به ماترك چيست؟

ــس از ثلث مال به  ــته پس از تخمي ــود. اگر وصيتي داش ــدا بايد خمس آن پرداخت ش ج: ابت
ــپس باقيمانده، بين ورثه تقسيم شود و اگر مال قبل از تخميس، بين ورثه  ــود. س وصيت عمل ش
تقسيم شده باشد، هر يك از ورثه موظف به پرداخت خمس سهم االرث خود مي باشد و تا خمس 

را نپردازند حق تصرف ندارند.
س 709: مردي اهل خمس نيست و با پول متعلق خمس خانه و لوازم خانگي خريده، حكم 

سكونت و نماز خواندن همسر و فرزندان در آن خانه چيست؟
ج: سكونت و عبادت آنان اشكال ندارد، ولي صاحب خانه خمس آن را بدهكار است. گذشت 

زمان موجب سقوط خمس نمي شود، و خمس را بايد به نرخ روز بپردازد.
ــد و بداند اگر بخواهد براي احرام عمره به جحفه برود، حج  ــي در جده باش س 710: اگر كس
را درك نخواهد كرد، تكليف چيست؟ آيا مي تواند از جده به عنوان محاذي ميقات محرم شود؟

ج: محاذي ميقات بودن جده ثابت نيست. مي تواند به نذر در جده محرم شود. 
س 711: اگر كسي در سال حصول استطاعت مالي، پيش از فرارسيدن موسم حج فوت كند 

آيا حج بر او واجب شده است تا ورثه اقدام به حج نيابتي براي او بكنند.
ج: حج واجب نشده است.

س 712: شخص واجب الحج قبل از سفر بر اثر سانحه پايش شكسته و قدرت تحرك ندارد، 
آيا الزم است با همين حال به حج برود يا مي تواند آن را به تأخير بيندازد؟
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ج: اگر قادر به حركت نيست و انجام اعمال برايش مشقت شديد دارد، تأخير جايز است.
س 713: آيا انجام حج يا عمره استحبابي به نيت خود و نيابت تبرعي ديگران صحيح است؟

ــت كه آن را به نيت خود به جا آورد. افراد مورد نظر  ــت. هرچند احتياط آن اس ج: صحيح اس
را در ثواب آن شريك سازد.

ــده  ــت و پاي مصنوعي به بدن از چرم دوخته ش س 714: برخي معلولين براي اتصال دس
استفاده مي كنند آيا براي احرام اشكال دارد و بايد كفاره بپردازند؟

ج: احرام صحيح است و كفاره ندارد.
ــين مسقف سوار شود و در بين راه، براي اداي نماز و صرف غذا  س 715: اگر محرم بر ماش

پياده و مجدداً سوار شود، آيا دو كفاره بايد بدهد؟
ج: در تمام مدت احرام، يك كفاره كافي است هر چند اين عمل چند بار تكرار شود.
س 716: آيا استفاده از پتويي كه حاشيه آن دوخته است در حال احرام جايز است؟

ج: جايز است. حاشيه دوزي متعارف اشكال ندارد.
ــمتي از موي سر را بتراشد،  ــي حلق را اختيار كند و قس س 717: بنابر قول به تخيير اگر كس
ــي  ــت يا حلق براي چنين كس آيا انصراف از حلق و اكتفاء به تقصير براي خروج از احرام جايز اس

تعين يافته و به غير حلق از احرام خارج نمي شود؟
ج: تخيير استمراري است. مي تواند با تقصير از احرام خارج شود.

ــود براي طواف و نماز  ــدن از احرام متوجه ش ــي پس از تقصير و خارج ش س 718: اگر كس
طهارت نداشته است، تكليف چيست؟

ج: طواف و نماز را با لباس معمولي اعاده كند.
س 719: آيا در طواف رعايت فاصله تا مقام ابراهيم الزم است؟

ج: طواف در صورت ازدحام جمعيت در هر فاصله اي از كعبه كه مردم به طور فشرده مشغول 
طواف باشند صحيح است.
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س 720: اگر كسي به طور ناقص ختنه شده باشد، آيا طواف او صحيح است؟
ج: اگر در نظر عرف مختون به شمار آيد، صحيح است.

ــتند به مكه مي روند و زن كه قصد متاركه  ــوهري كه با هم اختالف داش س 721: زن و ش
ــاء انجام نمي دهد و به ايران برمي گردند، اكنون پشيمان است و مي خواهد به  ــته طواف نس داش

زندگي مشترك ادامه دهد، تكليف آن ها از نظر محرميت و زناشويي چيست؟
ــد،  ــاء را به جا نياورد هرچند به صورت نيابت باش ــتند تا زماني كه طواف نس ج: محرم هس

هرگونه استمتاع حرام است.
س 722: آيا طواف افراد معذور از طبقه ي باال كافي است يا بايد نائب بگيرند تا برايشان از 

طبقه همكف طواف كند؟
ج: كافي است. نيابت الزم نيست.

ــج به جا بياورند و مبلغي هم براي آن تعيين كرده  ــي وصيت كرده برايش ح س 723: متوف
است، ولي در حال حاضر كفايت نمي كند تكليف چيست؟

ــد   ــتحبابي باش ــري را از اصل تركه بردارند، ولي اگر اس ج: اگر حج بر او واجب بوده بايد كس
ــت. و اگر هيچ كدام از ورثه  تدارك كمبود از اصل تركه منوط به رضايت و اجازه همه وراث اس
راضي نشود كمبود را از سهم خود بپردازد، چنانچه مبلغ تعيين شده در وصيت براي حج ميقاتي 

يا عمره مفرده كافي باشد همان را به جا آورند.
ــد چنانچه وصيت كند تمام اموالش براي  ــته باش ــاوندي نداش س 724: اگر مرد هيچ خويش

همسرش باشد و پس از برداشت در حد كفايت، بقيه را وقف نمايد، آيا صحيح است؟
ــد و يك چهارم بقيه به  ــوهر را وقف  كن ــأله مي تواند ثلث مال ش ج: خير، زن در فرض مس

عنوان سهم االرث به او اختصاص دارد و مابقي را بايد به مجتهد بدهد.
س 725: گاهي مشاهده مي شود در مراسمي كه براي اموات مي گيرند ده ها پالكارت و بنر 
ــته و چندين تاج گل و صدها كارت دعوت تهيه مي شود و هزينه هاي زيادي براي اين گونه  نوش
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موارد و اطعام در تاالرها مي شود، نظر مبارك چيست؟
ــم ترحيم (سوم، هفتم، چهلم، سال) در حد متعارف همراه با قرائت قرآن و  ج: برگزاري مراس
موعظه و توسل و دعا مطلوب است. ولي موارد مذكور مصداق اسراف است و جايز نيست. بهتر 
است به جاي تاج گل و موارد مشابه آن وجوه صرف امور خيريه و انجام واجبات فوت شده متوفي 

شود. در خصوص اطعام، نيز مستمندان فراموش نشوند.
ــخص معين جايز  ــر به معروف و نهي از منكر در حضور جمع خطاب به ش ــا ام س 726: آي

است؟
ج: اگر به صورت فردي و خصوصي تأثير نگذارد و بدانيد يا احتمال بدهيد در خصوص جمع 
مؤثر واقع مي شود، چنانچه طرف متجاهر در انجام منكر و ترك معروف باشد نه تنها جايز است، 

بلكه واجب است.
ــري)  ــلوار و روس ــرعي براي خانم هاي غيرچادري (با مانتو و ش ــدود حجاب ش س 727: ح

چيست؟
ــد كه تمام قامت و حجم بدن را بپوشاند و مقنعه به اندازه اي  ــاد و بلند باش ج: لباس بايد گش
بلند باشد كه تمام موي سر هرچند بلند باشد همچنين گردن و سينه را بپوشاند. چنانچه مفاد آيه 

شريفه قرآن «وليضربن بخمرهن علي جيوبهن» همين است.
ــتفاده از ماهواره براي مشاهده برنامه هاي كشورهاي ديگر  س 728: نظر جنابعالي درباره اس

چيست؟
ــت. ولي استفاده از برنامه   ــود جايز نيس ج: چنانچه موجب انحراف افكار و انحطاط اخالق ش

علمي و مستند و سودمند اشكال ندارد.
س 729: آيا ازدواج با اكراه و اجبار صحيح است؟

ج: اجبار بر ازدواج جايز نيست و عقد ازدواج بدون رضايت طرفين صحيح نمي باشد.
س 730: حكم بازي بيليارد چيست؟
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ج: در عرف كشور ما عنوان قمار ندارد و بدون برد و باخت اشكال ندارد.
ــور براي تأمين هزينه هاي گروه موزيك يا كنسرت موسيقي  س 731: آيا صرف بودجه كش

تحت عنوان موسيقي سنتي يا ملي جهت تهيه و اجرا و اعطاء هدايا به آنان جايز است؟
ج: در صورت صدق عنوان مطرب و لهوي بر آن جايز نيست.

س 732: قمه زني، تيغ زني، خودزني كه موجب جراحت و بيرون آمدن خون از صورت و بدن 
باشد از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

ج: هر آنچه توجيه عقالئي ندارد و موجب وهن مذهب باشد، جايز نيست.
س 733: براي ساخت فيلم زندگي امامان و پيامبران از نظر شرعي منعي وجود دارد؟

ــد و چهره او به صورت مبهم و در هاله اي  ج: چنانچه بازيگر نقش معصوم فرد موجهي باش
از نور تصوير شود، منعي ندارد.

س 734: ريختن زباله و نخاله، مواد زائد و فاسد در معابر و جوي آب بوستان ها چه حكمي 
دارد؟

ج: نظر به اين كه موجب آلودگي محيط زيست و آزار مردم و گرفتگي  جوي ها مي شود. جايز 
ــته بندي در مكان هاي مخصوص جمع آوري زباله گذاشته  ــت. بلكه الزم است به صورت بس نيس
شود. اهتمام به پاكيزگي محيط زندگي جلوگيري از آلودگي اماكن عمومي وظيفه همگاني است.
س 735: نگهداري پرندگان مانند قناري و بلبل، مرغ عشق، طوطي و مانند آن چه حكمي دارد؟

ج: اشكال ندارد به ويژه اگر غرض عقالئي داشته باشد.
ــتن اسامي جالله و ائمه در روزنامه ها چه حكمي دارد با توجه به اينكه گاهي  س 736: نوش

زيردست و پا قرار مي گيرد يا براي تميزكردن شيشه مورد استفاده قرار مي گيرد؟
ج: نوشتن آنها اشكال ندارد. در صورت علم به وجود اسامي مقدس بايد حرمت آن حفظ شود.

س 737: آيا موسيقي سنتي كه ميراث ملي ايران است نيز حرام مي باشد؟
ج: موسيقي مطرب و لهوي به هر عنوان حرام است.
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س 738: با وجود ستاد امر به معروف و گشت ارشاد، آيا مردم ديگر در اين زمينه تكليف ندارند؟
ــت. وجود نهاد ذيربط موجب سقوط  ج: امر به معروف و نهي از منكر يك تكليف عمومي اس

تكليف نمي شود.
س 739: گاهي بعضي كارمندان زن در محيط اداره يا برخي اساتيد زن با پوشش نامناسب 

و لباس تحريك كننده با حضور دانشجويان پسر حضور پيدا مي كنند، تكليف چيست؟
ج: از مسئولين اداره و دانشگاه بخواهيد به ايشان تذكر بدهند. در صورت عدم تاثير و اصالح 

چنانچه موجب بروز مفسده باشد بايد عذرشان را بخواهند.
ــاس مي كند امر به معروف تأثيري ندارد،  ــان با توجه به جو جامعه احس س 740: گاهي انس

چه بايد كرد؟
ــت. اگر در برخي موارد هم مؤثر واقع  ــقوط تكليف نيس ج: مجرد احتمال عدم تأثير موجب س
ــت و اگر به صورت فردي و موردي مؤثر نيست، به صورت جمعي و مكرر اقدام  ــود كافي اس ش

شود.
ــد و  ــاد باش ــتلزم ضرب و جرح يا محو ماده فس ــر نهي از منكر در موردي مس س 741: اگ

خسارت مالي يا صدمه بدني به طرف وارد شود، آيا ناهي منكر ضامن است؟
ج: در اين گونه موارد بايد به مسئولين ذيربط گزارش داد تا اقدام شود و وظيفه عمومي تذكر 

و ارشاد و بيان مصالح و مفاسد و الزام بر ترك منكر از طريق زبان و به صورت گفتاري است.
س 742: پوشيدن شلوار، پيراهن مردانه و سركردن چفيه توسط بانوان چه حكمي دارد؟

ج: در صورتي كه پوشش شرعي رعايت شود اشكال ندارد.
ــاب را الزام به رعايت حجاب  ــا حكومت مي تواند خانم هاي بي حجاب يا بدحج س 743: آي

بكند، هرچند مسلمان نباشند؟
ج: وظيفه حكومت اسالمي نهي از منكر و جلوگيري از هرگونه امور مفسده آور است. پس از 

ارشاد و تذكر و اخذ تعهد در صورت تكرار قابل تعقيب و تعزير است.
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ــخنراني و مجالس ترحيم و خواندن دعا و مولودي و مرثيه در  ــم س س 744: برگزاري مراس
مساجد چه حكمي دارد؟

ج: چنانچه در وقت فضيلت نماز و مزاحم اقامه نماز جماعت نباشد، جايز بلكه مستحب است.
ــغول كار خالف  ــاني در خانه يا باغي مش س 745: اگر نيروي انتظامي اطالع پيدا كند كس
ــت آنان در حين  ــاء و منكرات مجاز به ورود به محل و بازداش ــتند، آيا براي مبارزه با فحش هس

ارتكاب جرم هستند؟
ج: چنانچه مركز فساد شناخته شده باشد، جايز است.

ــوان به عنوان  ــمه حي ــك يا مجس ــد و فروش و نگهداري عروس ــاخت و خري س 746: س
اسباب بازي يا تزيين چه حكمي دارد؟

ج: به هر عنواني كه غرض عقالئي داشته باشد، اشكال ندارد.
ــري، ويدئويي و كامپيوتري  ــرعي را درباره  نوارهاي صوتي و تصوي ــًا حكم ش س 747: لطف
ــيقي هاي تند و فيلم هاي مبتذل و نمايش  ــن رقص زنان همراه با ترانه هاي مهيج و موس متضم

صحنه هاي ضد اخالقي بيان فرماييد.
ــنيدن و ديدن و خواندن حرام است.  ج: تهيه و تكثير و توزيع، خريد و فروش و نگهداري، ش
و بر مسئولين ذيربط الزم است اينگونه اشياء را جمع آوري كنند و از بين ببرند و دست اندركاران 

را دستگير و تعزير نمايند.
س 748: گاهي تصاوير مبتذل و مستهجن بر روي اشياء مختلف مانند لباس و پرده، قاليچه 
و تابلو، مينياتور و كاشي، و بسته بندي آدامس و شكالت وجود دارد و در بازار گاهي علني و گاهي 

پنهان عرضه مي شود، حكم آن چيست؟
ج: توليد و عرضه، خريد و فروش و نگهداري آنها جايز نيست و بايد جمع آوري و امحاء گردد.

س 749: آيا كسي كه مشكل جنسي دارد و در شرايط عادي قادر بر آميزش با همسر خود نيست 
مجاز است براي تهييج قوه شهوت خود به صورت انفرادي يا با همسرش فيلم هاي كذائي را ببيند؟
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ج: براي دفع افسد در حد ضرورت در خصوص مورد اشكال ندارد.
س 750: دروغ مصلحت آميز بهتر است يا راست فتنه انگيز؟

ج: تابع ميزان اهميت مصلحت و مفسده است.
ــد چه  ــتگان در كار و توزيع يا مصرف موادمخدر باش ــتان يا بس س 751: اگر يكي از دوس

تكليفي داريم؟ آيا تفاوتي بين انواع مواد مخدر مانند ترياك و غير آن وجود دارد؟
ج: بايد او را نهي از منكر كنيد. در صورت عدم تأثير به مسئولين ذيربط معرفي نماييد. ضمنًا 

استعمال همه انواع مواد مخدر هرچند به صورت تفنني حرام است.
ــريف حضرتعالي درباره حركت زنان همراه دستجات سينه زني يا زنجيرزني  س 752: نظر ش

در خيابان ها چيست؟
ــالمي و حجاب شرعي و پرهيز از اختالط با نامحرم  ــئون اس ج: مجرد همراهي با رعايت ش
ــت در مجالس  ــته اس ــته و بايس ــده در برخي موارد شايس ــكال ندارد. ولي نظر به بروز مفس اش

سوگواري در مساجد و حسينيه ها و زينبيه ها شركت نمايند.
ــين در  ــگاه هاي ماش ــود بعضي تاالرهاي پذيرايي و نمايش ــاهده مي ش س 753: اخيراً مش
ــادي دارند و متصديان  ــكيل مي دهند و غالبًا غرض مادي و اقتص ــام محرم و صفر هيأت تش اي

ظاهرسازي و رياكاري مي كنند، حضور ما در چنين جلساتي چه حكمي دارد؟
ــت، شركت نكنيد و وظيفه داريد متصديان را امر به  ــما محرز اس ج: اگر اين موضوع براي ش
معروف و نهي از منكر كنيد تا هدف و روش خود را اصالح نمايند. اگر مجلس آلوده به ريا باشد 
ــت، بلكه جنبه معرفتي و معنوي آن هم ضعيف خواهد بود. بايد توجه  نه تنها ثوابي نخواهد داش

داشت حضور در مساجد بر شركت در مراسم ديگر رجحان شرعي و عقلي دارد.
ــط زن و مرد نامحرم كه متضمن ابراز عالقه و  ــوهر توس س 754: آيا ايفاي نقش زن و ش

گفت وگوي عاشقانه و نگاه محرمانه است از نظر شرعي چه صورت دارد؟
ــت. هرچند احوط ايفاي نقش  ج: در صورت رعايت عفاف و حجاب و حريم يكديگر جايز اس

توسط زن و مرد محرم است.
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س 755: آيا ارتباط گفتاري يا نوشتاري دختر و پسر براي آشنايي با خلق و خوي يكديگر و 
عالئق و سالئق و ايجاد تفاهم به قصد ازدواج از نظر شرعي اشكال دارد؟

ــده به طور كوتاه و محدود اشكال ندارد. بهتر  ج: مجرد گفت وگو و نامه نگاري با هدف ياد ش
است به محض حصول تفاهم اوليه،  اوليا خود را مطلع سازيد تا از طريق آنها پيگيري شود.

ــي در مقام دفاع از ناموس خود مهاجم را مورد ضرب و جرح قرار دهد و  س 756: اگر كس
منتهي به قتل شود، آيا قصاص دارد يا بايد ديه بپردازد؟

ج: اگر اثبات شود براي دفع مهاجم بوده، قصاص و ديه ندارد.
س 757: گاهي افراد شياد تحت عنوان دعانويس، فال گيري، كف بيني از سادگي متقاضيان 

سوءاستفاده كرده و مبالغ هنگفتي از آنان مي گيرند، آيا اين كار جايز است؟
ــاني كه اين گونه امور را  ــت. ولي نوع كس ج: آثار و خواص برخي اذكار و اوراد مورد انكار نيس
ــاخته اند با قصد فريبكاري و كالهبرداري به اين شيوه ها تمسك مي جويند بايد با  ــه خود س پيش
ــات داد و از مراجعه به آنان برحذر  ــاء آگاهي مردم را از افتادن در دام آنان نج ــنگري و ارتق روش
ــوند تا برخورد  ــايي و به مراكز ذيربط معرفي ش ــوي ديگر بايد اين گونه افراد شناس ــت. از س داش
ــترداد وجوه دريافتي بر اثر اغفال و فريب كاري  ــت اس ــب و قاطع صورت گيرد. بديهي اس مناس

الزامي است.
ــمن و  ــيع و مقابله با تهاجم فرهنگي دش ــالم و تش ــئوليت اصلي دفاع از اس س 758: مس
ــتادگي و مبارزه در جنگ نرم كه به شكل بسيار گسترده و پيشرفته مطرح و تعقيب مي شود  ايس

بر عهده چه كسي است؟
ــت. بويژه مراكز  ــاني كه توان علمي الزم و كافي براي دفاع دارند واجب اس ج: بر همه كس
فرهنگي و نهادهاي ديني، حوزه و دانشگاه، هر فرد يا جمعي كه صالحيت عملي آنها احراز شود 
بايد از سوي دولت مورد حمايت مالي و معنوي قرار بگيرد و امكانات و تسهيالت الزم متناسب 

در اختيار آنها گذاشته شود.
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س 759: آيا شركت در انتخابات و راهپيمايي هاي ايام اهللا از نظر شرعي واجب است؟
ــالمي و دفع خطر سلطه دشمن واجب است و  ج: نظر به اين كه حمايت از حكومت عدل اس
ــالم و دفاع در مقابل دشمن مي باشد و به  ــي اجتماعي مصداق نصرت اس حضور در عرصه سياس

تعبير امام راحل حفظ نظام از اوجب واجبات است از باب مقدمه و مالزمه واجب است.
س 760: نظر مبارك درباره پيشگويي، طالع بيني، كف خواني، فال حافظ و فال قهوه چيست؟

ج: همه خرافه و موهوم است و هيچ اعتباري ندارد. اخذ اجرت در قبال آن حرام است.
س 761: دعانويسي چه حكمي دارد؟

ــد راهنمايي و اميدواري به  ــاي مأثوره و معتبره براي افراد حاجتمند به قص ــتن دعاه ج: نوش
زندگي ازسوي افراد صاحب نفس منع شرعي ندارد. ولي حرفه قرار دادن آن و مطالبه اجرت در 

ازاء آن امر پسنديده اي نيست.
س 762: گاهي براي فاش نشدن يك اقدام مهم يا مقابله با تهاجم خبري و جنگ رسانه اي 
دشمن افراد شاغل در نهادهاي خاص ناگزير از اظهار برخي مطالب خالف واقع هستند، آيا اين 

امر مجاز است؟
ج: چنانچه مصلحت مهم و دفع مفسده شديد چنين اقتضايي داشته باشد،  اشكال ندارد.

ــد،  ــه اي براي ايفاي نقش يك روحاني در فيلمي لباس روحاني بپوش س 763: اگر هنرپيش
چه حكمي دارد؟

ــود و شئون مراعات گردد،  ــد و موجب محبوبيت روحانيت بش ج: اگر ايفاي نقش مثبت باش
اشكال ندارد.

س 764: آيا بر كسي كه اعدام شده يا خودكشي كرده، بايد نماز ميت خوانده شود؟
ج: نماز ميت بر هر ميت مسلمان به هر نحوي از دنيا برود واجب است. هرچند به عنوان زنا، 

لواط، محارب و مفسد في االرض اعدام شود.
ــكونت امام جماعت ساخته، آيا امام مسجد مي تواند در  ــجدي خانه اي براي س س 765: مس
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آن سكونت نكند و آن را اجاره بدهد و مال االجاره را شخصًا وصول نمايد؟
ج: اگر خانه وقف امام جماعت مسجد شده يا به او تخصيص يافته باشد، ايشان حق انتفاع از 
خانه را مادام كه در آن مسجد امامت مي كند دارد و ديگري حق تصرف و سكونت و يا استيفاي 

منافع آن را ندارد.
ــاخت، طبقه ي همكف را به عنوان مسجد، طبقه ي فوقاني به عنوان  س 766: اگر هنگام س
ــود از نظر شرعي  ــاخته ش ــينيه و طبقه زيرزمين را به عنوان كتابخانه و فضاي فرهنگي س حس

اشكال دارد؟
ــده باشد اشكالي ندارد. ولي اگر زمين  ــت. اگر از ابتدا به اين صورت وقف ش ج: تابع وقف اس
ــده باشد تمام ساختمان تحتاني و فوقاني نيز حكم مسجد دارد. البته انجام  ــجد وقف ش براي مس
ــي، تبليغي در صورت عدم مزاحمت با اقامه نماز و نمازگزاران  امور فرهنگي و برنامه هاي آموزش

مانعي ندارد.
ــبه تعيين كرده باشد و كاسب آن را با  ــود كااليي را براي كس س 767: اگر اتحاديه مقدار س

سود بيش تر بفروشد، آيا سود اضافي حالل است؟
ج: در صورت حصول رضايت خريدار جايز است. ولي نبايد از نرخ مصوب تخلف شود.

س 768: حضرتعالي در رساله شريفه شرط صحت معامله را اين دانسته ايد كه ثمن و مثمن 
ــد كه مثمن موجود و ثمن معين و  ــد، بفرماييد اگر معامله به اين صورت باش هر دو مدت دار نباش

زمان قبض و اقباض يك ماه ديگر باشد، اين معامله چه حكمي دارد؟
ج: ظاهراً اين عنوان مقاوله و مواعده دارد نه معامله و مبادله، و اگر به قصد معامله باشد باطل 
ــد كه بايع بگويد تا يك ماه ديگر هر زمان ثمن را دادي،  ــت مگر اين كه به اين صورت باش اس
ــر زمان مثمن را دادي، ثمن  ــتري بگويد تا يك ماه ديگر ه ــن را تحويل تو مي دهم. يا مش مثم
ــليم تو مي كنم. صورت اول عنوان نسيه و صورت دوم عنوان سلف خواهد داشت و  موجود را تس
ــت. زيرا عدم اقباض مثمن در صورت اول و عدم اقباض ثمن در صورت دوم  معامله صحيح اس
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به عنوان رهن و تضمين است تا طرف ديگر سرموعد مقرر به عهد خود وفا كند.
ــنده در وقت مقرركاال يا خانه را تحويل  ــود چنانچه فروش ــرط ش س 769: اگر در قرارداد ش
ندهد يا نسبت به انتقال سند رسمي اقدام نكند يا اگر پيمانكار تا زمان معين ساختمان را به اتمام 
ــرطي صحيح و  ــاند و تحويل صاحبخانه يا كارفرما ندهد، بايد فالن مبلغ بپردازد آيا چنين ش نرس

گرفتن اين وجه جايز است؟
ج: شرط صحيح است و در صورت تخلف از شرط اخذ وجه براي طرف ديگر جايز است.

س 770: اگر خريدار طبق قرارداد در موعد مقرر تتمه ثمن را به فروشنده نپردازد و مثمن را 
نيز به شخص ثالث فروخته باشد، آيا فروشنده اول حق فسخ دارد؟

ج: در صورت اشتراط، خيار تخلف از شرط دارد. در صورت فسخ معامله دوم فضولي مي شود.
ــيل از ملكي به زمين ديگري منتقل  س 771: اگر بذر يا نهالي بر اثر وزش باد يا جريان س

شود و برويد و ثمره بدهد، آن درخت و ثمره متعلق به كيست؟
ــد مال االجاره زمين را بدهد، اگر  ــت. اگر مطالبه كند، باي ــق به صاحب بذر و نهال اس ج: متعل

مطالبه نكند، صاحب زمين بايد قيمت بذر يا نهال را بپردازد.
ــد يا بكارد و پرورش  ــخصي بذر يا نهالي را غصب كند و در زمين خود بپاش س 772: اگر ش

دهد، و به بار نشيند محصول و درخت به چه كسي تعلق دارد؟
ــت. ولي بايد قيمت بذر را به صاحبش پرداخت نمايد. ولي  ج: محصول متعلق به غاصب اس

درخت متعلق به صاحب اصلي است و غاصب حق مطالبه مال االجاره زمين را ندارد.
ــاع توسط يكي از شركاء بدون رضايت بقيه صحيح است؟ آيا  س 773: آيا فروش ملك مش

مي تواند سهم خود را بدون موافقت شركاء جدا كند و بفروشد؟
ج: ملك مشاع بايد به صورت مشاع فروخته شود. ولي هر شريكي مي تواند سهم خود را پس 

از افراز بفروشد. ولي افراز بدون رضايت شركاء صحيح نيست.
س 774: نظر مبارك درباره  حق كسب و پيشه چيست؟
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ــت مگر اينكه  ــروع نيس ــتأجر مش ج: الزام مالك به پرداخت وجهي تحت اين عنوان به مس
مستأجر به خاطر كسب در محل اعتبار خاصي يافته باشد و مالك بخواهد با استفاده از آن اعتبار 

به همان كسب اشتغال پيدا كند.
س 775: خريد و فروش اوراق قرضه كه از سوي نهادها و شركت ها و بانك ها ارائه مي شود 

به اين ترتيب كه در موعد مقرر سود ثابت به صاحب اوراق تعلق مي گيرد،  چه حكمي دارد؟
ــاركت باشد صحيح است و گرفتن سود اشكال ندارد. ولي  ج: اگر تحت عنوان مضاربه و مش

اگر به عنوان قرض باشد، جايز نيست.
س 776: آيا سن خاصي در بلوغ معتبر است؟

ج: مالك بلوغ حيض و احتالم و رويش موي خشن است. اگر هيچ كدام ظاهر نشود حداكثر 
سن در دختران سيزده سال و در پسران پانزده سال بايد لحاظ شود.

ــوكل حق عزل وكيل را از خود  ــت به طوري كه م ــا وكالت بالعزل صحيح اس س 777: آي
سلب كند؟

ج: صحيح نيست مگر در ضمن عقد خارج الزم شرط شود.
س 778: اگر هنگام بارش باران كسي وضو بگيرد و آب باران به اعضاء وضو برسد، موجب 

بطالن وضو مي شود؟
ج: آبي كه بر صورت و دست ها مي بارد قصد آب وضو كند و اعضا را بشويد. در حال اشتغال 
به شستن دست چپ خود را به فضاي مسقف برساند اگر باران شديد باشد و سر و پا كامًال خيس 

شده باشد آن ها را خشك كند، سپس مسح بكشد.
س 779: آيا نماز غفيله موجب سقوط نافله مغرب مي شود؟ هم چنين اگر كسي نافله بخواند 

به جاي نماز غفيله حساب مي شود؟
ــقوط نماز غفيله نمي شود. ولي اگر ابتدا نماز  ج: اگر ابتدا نافله مغرب را به جا آورد، موجب س

غفيله بخواند، نافله ي مغرب ساقط خواهد بود.
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ــر وقت خاصي دارد يا همين كه قبل از نماز واجب  ــا خواندن نوافل ظهر و عص س 780: آي
ظهر و عصر به جا آورده شود كافي است؟

ــان به دو قدم حدود  ــايه قامت انس ــت كه س ج: وقت فضيلت نافله ظهر از زوال تا زماني ا س
نيم متر برسد، اگر تا اين زمان نافله را نخواند بايد فريضه ظهر را به جا آورد. وقت فضيلت نافله 
ــت تا زماني كه سايه قامت انسان به چهار قدم حدود يك متر برسد.  عصر بعد از فريضه ظهر اس
اگر تا اين زمان نافله را نخواند بايد فريضه عصر را به جا آورد. و نوافل را به قصد رجاء مطلوبيت 
پس از انجام فريضه بخواند. چنانچه شب نيز جايز است قضاي نوافل ظهر و عصر را به جا آورد. 

همان طور كه مستحب است قضاي نوافل شب در روز اتيان شود.
س 781: آيا در نوافل روز جمعه ترتيب خاصي از نظر زماني بايد رعايت شود؟

ــتحب و مشهور آن است كه شش ركعت هنگام  ــت. هرچند مس ج: ترتيب خاصي معتبر نيس
ــش ركعت وقت باال آمدن خورشيد به طوري كه سايه شاخص در  ــدن آفتاب بر زمين، ش پهن ش
ــش ركعت نزديك زوال و دو ركعت هنگام زوال ظهر  ــاخص باشد، و ش طرف غرب به اندازه ش

به جا آورد.
س 782: آيا يك نفر در يك نماز مي تواند هم امام و هم مأموم باشد؟

ــخصي به ديگري اقتدا  ــت. مثل اين كه ش ــرض هم و به طور هم زمان صحيح نيس ج: در ع
كرده باشد، شخص ثالث هم به مأموم اقتدا كند. ولي در طول يك ديگر اشكال ندارد. امام مسافر 
ــابق خود اقتدا كند يا  ــالم نماز ديگرش را به مأموم س ــد، مي تواند پس از س و مأموم حاضر باش

شخصي ثالث كه از راه مي رسد به او اقتدا نمايد.
ــاء را بايد بخواند يا  ــود، آيا نماز مغرب و عش س 783: اگر خانمي پيش از طلوع فجر پاك ش

ساقط است؟
ج: چنان چه وقت كافي براي غسل و نماز قبل از طلوع فجر داشته باشد، بنابر احتياط به جا 

آورد و اگر وقت فقط به اندازه عشا باقي است نماز عشا را بخواند.
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س 784: اگر پس از غسل مني شوهر از مجراي زن خارج شود، آيا غسل جنابت زن باطل 
مي شود؟

ج: غسل باطل نيست. ولي بايد خود را براي نماز تطهير كند.
س 785: صرف طعام به هر مناسبتي در مسجد چه حكمي دارد؟

ج: كراهت دارد و در صورت مزاحمت براي نمازگزاران جايز نيست.
س 786: اگر شوهر سوگند بخورد با همسرش نزديكي نكند، تكليف زوج چيست؟

ــتر نشود، زوجه مي تواند تقاضاي طالق كند. چنانچه زوج از  ج: اگر در مدت چهار ماه همبس
طالق امتناع كند، در صورت احراز عسر و حرج حاكم شرع مي تواند او را مطلقه نمايد.

ــود و گاهي افراد قرآن  ــاجد اوراق مي ش ــرآن و كتاب دعا پس از چندي در مس س 787: ق
ــاجد مي گذارند، آيا مي توان آن ها را در رودخانه  بريزند يا  ــده غيرقابل صحافي را در مس اوراق ش

در بيابان دفن كنند؟
ج: چنانچه قابل صحافي و استفاده نباشد جايز است.

س 788: بيمه حوادث را به كدام يك از عناوين فقهي مي توان تنزيل نمود؟
ج: قابل انطباق بر ضمان جريره است با اين تفاوت كه در بيمه ها، بيمه گر از بيمه شونده ارث 
ــت مي كند. عالوه بر اين كه هر نوع تعهد متقابل  ــارت را تدريجًا درياف نمي برد، چون عوض خس

كه مورد قبول عقال باشد يعني غرض عقالئي داشته باشد و خالف شرع نباشد، مشروع است.
س 789: نخ بستن و قفل زدن به ضريح و پنجره اماكن مقدسه به قصد گرفتن حاجت چه 

حكمي دارد؟
ج: بدعت و حرام است.

ــاعت بيشتر نيست،  ــه تا چهار س ــتراليا روز س س 790: در مناطقي از زمين مانند جزاير اس
تكليف نماز و روزه چيست؟

ــول در وقت مقرر قبل از  ــور طبيعي طلوع و غروب دارد. به نحو معم ــيد به ط ج: اگر خورش
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ــد. در وقت مقرر از طلوع فجر تا  ــس از غروب آن و وقت زوال نماز مي خوان ــيد و پ طلوع خورش
غروب شمس براي روزه امساك مي كند. اگر طلوع و غروب خورشيد به طور طبيعي منتفي باشد، 
ــبه نمايد و مالك قرار  ــكونت خود محاس مي تواند فواصل زماني مكه را با لحاظ روز در منطقه س

دهد.
ــد و شرايط براي روزه گرفتن از نظر  ــي ماه رمضان در خارج از كشور باش س 791: اگر كس
ــحر و تدارك سحري، مزاحمت براي صاحب خانه و ديگر همراهان فراهم  ــدن هنگام س بيدار ش

نباشد، تكليف چيست؟
ــرايط  ــلمان، در هر جاي دنيا كه داراي ش ــاه مبارك رمضان بر هر مرد و زن مس ج: روزه م
ــت. در صورت عسر و حرج بنا  ــت. اين گونه امور مجوز روزه خواري نيس ــد، واجب اس صحت باش
بگذارد هر هفته به اندازه مسافت از محل اقامت خود بيرون رود تا عنوان مسافر پيدا كند. در اين 

صورت روزه بر او واجب نخواهد بود. پس از مراجعت به وطن قضاي آن را به جا آورد.
ــند زراعي مي باشد، سال ها پيش از سوي منابع  ــت موروثي كه داراي س س 792: زميني اس
ملي بدون رضايت ما و بدون پرداخت وجه يا معوض تصرف شده است. از نظر شرعي حكم آن 

را بيان فرماييد.
ج: در صورت احراز مالكيت شما و دائر بودن زمين هنگام تصرف هرچند يكي دو سال كشت 
ــرع است و شما  ــخص حقيقي يا حقوقي در ملك موصوف خالف ش ــد تصرف هر ش ــده باش نش

مي توانيد براي استيفاي حق خود از طريق مراجع قانوني اقدام نماييد.
ــت تكليف وضو و غسل  ــت ناخن مصنوعي چه حكمي دارد؟ در صورت كاش س 793: كاش

چيست؟
ــكال ندارد. ولي اگر برداشت آن ممكن نباشد يا  ــت باشد اش ــهولت قابل برداش ج: اگر به س
مشقت شديد دارد، كاشت آن بدون ضرورت جايز نيست. در صورت كاشت حكم جبيره دارد. اگر 
ــود حكم ناخن طبيعي خواهد داشت. هرچند به نظر  ــد به طوري كه جزء بدن ش امكان پيوند باش
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حقير وجود حائل روي ناخن مانعيت ندارد.
ــه نظر حضرتعالي نماز به عنوان عمود دين با واليت معصوم به عنوان اصل چه  س 794: ب
ــت بر كسي كه به  ــي كه واليت معصومين را قبول دارد ولي تارك  نماز اس رابطه اي دار؟ آيا كس

نماز اهتمام دارد، ولي واليت معصومين را نپذيرفته باشد رجحان دارد؟
ج: اميرالمؤمنين (ع) در حديثي مي فرمايد: «من أقام واليتي فقد أقام الصالة» كسي كه امر 
واليت را اقامه نمايد نماز را برپا داشته است. بنابراين نماز جز با اقامه امر واليت اقامه نمي شود. 

نماز بي واليت و واليت بدون نماز هر دو مردود و مذموم است.
س 795: جوائزي كه از طرف نهادهاي ذيربط به كتاب ها اختصاص داده مي شود متعلق به 

كيست؟
ج: اگر جايزه به لحاظ محتوا و متن كتاب باشد متعلق به مؤلف مي باشد. اگر به لحاظ طراحي 
و صفحه آرائي و كيفيت نشر باشد متعلق به ناشر است. اگر با لحاظ هر دو جهت اختصاص يافته 

باشد متعلق به هر دو مي باشد. در صورتي كه مؤلف يا ناشر فوت كرده باشد، به ورثه مي رسد.
س 796: اگر دو منزل مجاور هم ديوار مشتركي داشته باشد و يكي از آن دو بخواهد منزل 

خود را تخريب و چند طبقه بسازد، آيا ديگري مي تواند ممانعت كند؟
ــد. در مورد سؤال نيز بايد رضايت  ــاع بايد با رضايت مالك ديگر باش ج: تصرف در ملك مش
او را جلب نمايد و موجب خسارت نباشد. در صورت امكان افراز مي تواند با توافق همديگر اقدام 

كنند و در صورتي كه قابل افراز نيست بايد رضايت ديگري جلب شود.
س 797: آيا هنگام عبور ازكنار باغ استفاده از ميوه آن جايز است؟

ــاخه آن خارج از باغ و در معبر قرار گرفته باشد  ــد يا ش ــته باش ج: اگر باغ ديوار يا حصار نداش
خوردن يكي دو عدد به عنوان حق الماره اشكار ندارد.

ــمع روشن كردن و در  ــاجد و ش ــت در مس ــب اول ربيع حضور يافتن پش س 798: آيا در ش
كوبيدن براي حاجت خواستن و رفع نحوست و دفع مصيبت وجه شرعي دارد؟
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ج: خرافه اي بيش نيست. اين اقدام نامعقول و ناپسند و موجب تزلزل اعتقادات ديني مي شود. 
چه بسا پشت صحنه دست هاي مرموز دشمن در ترويج خرافات قابل مشاهده باشد. براي گرفتن 
ــلمان در نماز جماعت مسجد شركت  ــت همراه ديگر مردان و زنان مس حاجت و دفع بال بهتر اس
ــرار و الحاح حاجت خود را از  ــوع و اص ــد و دو ركعت نماز حاجت بخوانند و با خلوص و خش كنن

خداوند متعال مسألت نمايند.
ــنده  ــس ترحيم به مداحي و مرثيه خواني بدون حضور روحاني بس ــي در مجال س 799: گاه

مي شود، نظر مبارك چيست؟
ج: موعظه و ارشاد،  دعوت به تقوي و عبرت از زندگي دنيا و توجه به امر آخرت مقدم است. 
ــن است. بايد توجه داشت هدف  ــخنران و مداحي و قرائت قرآن مطلوب و مستحس جمع بين س
ــليت بازماندگان، تنبه و  ــي از انعقاد اين گونه مجالس ضمن طلب رحمت براي متوفي و تس اصل

تذكر زندگان و بيدارسازي خفتگان و غفلت زدگان است.
س 800: نظر جنابعالي درباره ي تصوف و شركت در جلسات آنان چيست؟

ــت. و مورد مذمت  ــان اهل بيت پديد آمده اس ــا هدف مقابله با عرف ــالم ب ج: تصوف در اس
ــات آنان چنان چه موجب ترويج آنان باشد يا تحت تأثير  ــركت در جلس ــت. ش معصومين بوده اس

القائات آنان قرار بگيرد، جايز نيست.
س 801: آيا خمس و زكات، يا كفاره و صدقه را مي توان به پدر و مادر نيازمند خود پرداخت.

ج: اگر پدر و مادر قادر بر تأمين معيشت نباشد واجب النفقه فرزندان است و پرداخت وجوهات 
شرعيه به افراد واجب النفقه مبريء ذمه نيست.

س 802: آيا خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر منع شرعي دارد؟
ج: رضايت شوهر در مورد صله رحم، انجام امر ضروري، يادگيري معارف دين و احكام شرع 

و مواردي كه منافي حقوق شوهر نباشد، شرط نيست.
س 803: آيا ديدن فيلم خارجي كه در آن زن مسلمان بدون حجاب و با آرايش غليظ بازي 



استفتائات 148

كرده است اشكال دارد؟
ج: در صورتي كه به قصد لذت نباشد و مفسده اي در پي نداشته باشد، اشكال ندارد.

س 804: نظر جنابعالي درباره ي تنبيه بدني فرزند توسط پدر و مادر چيست؟
ــتفاده شود. ولي اگر تنها راه مؤثر  ــويق و تحريم اس ج: بايد از روش هاي مختلف تربيتي تش
تشخيص داده شود، به قصد تأديب اشكال ندارد، منوط بر اين كه موجب جراحت و سرخ يا كبود 

شدن پوست بدن نشود.
س 805: از چه راهي سيادت انسان قابل اثبات است؟

ج: از طريق اشتهار بين مردم كه او را مي شناسند يا دو نفر نسب شناس به سيادت او گواهي 
دهند.

س 806: آيا دست دادن نمازگزاران با يك ديگر پس از نماز جماعت استحباب دارد؟
ج: استحباب آن ثابت نيست، هرچند مصافحه هنگام مالقات مستحب است.

ــر خود را به عنوان وجوب صله ارحام الزام به معاشرت با  ــوهر مي تواند همس س 807: آيا ش
پدر و مادر يا خواهر و برادر خود بكند؟

ج: زن و شوهر بايد حرمت پدر و مادر همسر خود را مانند پدر و مادر خود نگه دارند. هيچ كدام 
مجاز به الزام ديگري در اين مورد نيست.

ــايل صوتي در خانه ها يا خودروها يا مغازه ها چنان بلند است كه  س 808: گاهي صداي وس
موجب ناراحتي و آزار همسايگان و رهگذران و شهروندان مي شود، اين كارها از نظر شرعي چه 

صورت دارد؟
ج: سلب آسايش و آزار ديگران حرام است.

ــياء متعلق به مسجد به قصد گرفتن حاجت و عودت آن به مسجد  س 809: بيرون بردن اش
پس از قضاء حاجت چه حكمي دارد؟

ج: خروج آن حرام و عودت آن واجب است. اصل اعتقاد به چنين امري باطل است.
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س 810: خريد و فروش بن كتاب يا ارزاق چه صورت دارد؟
ج: مانع ندارد.

س 811: گفتن «وعجل فرجهم» بعد از صلوات در تشهد نماز چه حكم دارد؟
ج: به قصد مطلق دعا اشكال ندارد. ولي احوط ترك است.

س 812: آيا اشتغال زن و مرد همكار در يك اتاق از نظر شرعي منعي دارد؟
ج: اگر امكان تردد افراد ديگر به اتاق به طور مستمر وجود داشته باشد، اشكالي ندارد.
س 813: آيا صدور شناسنامه براي فرزند خوانده به عنوان فرزند خانواده اشكال دارد؟

ج: اگر به قصد الحاق نسب باشد، جايز نيست.
س 814: معامله با افراد بهائي يا وهابي چه حكم دارد؟

ج: اگر موجب تقويت بنيه ي اقتصادي آنان باشد، جايز نيست.
س 815: روي پاكت شير نوشته اند، تهيه شده از شير تازه گاو، در حالي كه بيشتر موارد شير 

خشك است، از نظر شرعي چه حكمي دارد؟
ــته باشد غش و حرام است و خريدار چنانچه اين موضوع را  ج: اگر چنين چيزي واقعيت داش

پس از خريد متوجه شد خيار فسخ دارد.
س 816: نظر حضرتعالي درباره  استفاده از مانكن براي نمايش لباس در فروشگاه ها چيست؟

ــد و موجب  ــكال ندارد. ولي مانكن زن چنانچه در معرض ديد مردان باش ج: مانكن مرد اش
مفسده باشد، جايز نيست.

س 817: اگر رؤيت هالل براي مرجع تقليد ثابت شود آيا براي مقلدين كافي است؟
ج: اين امر قابل تقليد نيست. چنان كه مقلد علم به اول ماه پيدا نكند بايد تابع حكم ولي فقيه 

و حاكم شرع بالفعل باشد.
س 818: شركت در محافلي كه در آن فرد يا گروه نوازنده و خواننده داراي مجوز اداره ارشاد 

برنامه اجرا مي كنند چه حكمي دارد؟
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ــب با مجالس لهو و لعب باشد شركت مسلمانان در آن جايز نيست، كسب  ج: چنانچه متناس
آنان حرام است. مجوز اداره ارشاد فاقد اعتبار شرعي است.

س 819: اجراي سرود همراه با پخش موزيك از نوار در مساجد و محافل ديني به مناسبت 
جشن تكليف يا ايام اهللا چه حكمي دارد؟

ج: پخش موزيك در مساجد تحت هر عنوان جايز نيست.
س 820: آيا ورود غيرمسلمان به مسجد جايز است؟

ج: در صورت احتمال تأثير مثبت منعي ندارد.
س 821: آيا خوردن مواد خوراكي خارجي حرام است؟

ج: اگر گوشتي باشد يا اجزاء حيوان در آن باشد و از كشور غيراسالمي تهيه شده باشد حرام 
است.

س 822: نظر جنابعالي درباره دوست يابي دختر و پسر و مكالمه حضوري يا تلفني يا اينترنت 
يا نامه نگاري با يكديگر از نظر شرعي چيست؟

ج: جايز نيست مگر به قصد جدي ازدواج و با اطالع پدر دختر باشد.
س 823: احضار ارواح از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

ــد، اگر غرض عقالئي دارد و مالزم با حرام نباشد جايز است،  ــته باش ج: چنانچه واقعيت داش
هرچند ظهور قول و فعل آن به هر طريقي باشد حجت نيست.

ــود كه در آن تأكيد  ــي برگه هاي متضن نقل رؤيا همراه با پيامي توزيع مي ش س 824: گاه
ــيد يا تكثير كنيد و در اختيار ديگران قرار دهيد و كسي كه اقدام نكند  ــده چند بار از آن بنويس ش

حادثه ناگواري برايش رخ خواهد داد، از نظر شرعي چه وجهي دارد؟
ج: اين گونه امور خرافه و فاقد اعتبار است.

س 825: استعمال دخانيات در اماكن عمومي چه حكمي دارد؟
ج: چنان چه موجب اضرار يا آزار ديگري باشد جايز نيست.
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س 826: حكم لباس شهرت و مالك آن چيست؟
ج: هر لباسي كه به لحاظ نوع رنگ و دوخت، نو يا كهنه بپوشد كه در ميان مردم انگشت نما 

شود و موجب جلب توجه ديگران گردد، عنوان لباس شهرت دارد و پوشيدن آن جايز نيست.
س 827: داد و ستد يا مشاركت اقتصادي با غيرمسلمان و فروش زمين به آنان چه حكمي 

دارد؟
ج: چنان چه موجب تقويت آنان شود جايز نيست.

س 828: آيا سجده كردن در برابر حرم امامان جايز است؟
ــي اگر به عنوان  ــت. ول ــد جايز نيس ــت. اگر به قصد تعظيم امام باش ــم تابع قصد اس ج: حك

شكرگزاري به پيشگاه الهي نسبت به توفيق تشرف به حرم امام باشد، اشكال ندارد.
س 829: خانم هايي كه ناخن هاي خود را الك مي زنند آيا هر نوبت بايد براي وضو و غسل 

آنها را پاك كنند؟
ج: اگر فقط روي ناخن باشد و به پوست و منافذ اطراف ناخن نرسد، مانع ندارد.

س 830: اگر كسي در امتحان تقلب كند و قبول شود و مدرك بگيرد و در اداره اي استخدام  
شود آيا دريافت حقوق و مزايا براي او اشكال دارد؟

ج: مرتكب معصيت شده است اگر به لحاظ علمي و عملي توان كافي براي انجام امور محوله 
را دارد، دريافت حقوق و مزايا در ازاء كار اشكال ندارد.

ــجد به صورت فرادي نماز مي خوانند، حكم آن  س 831: برخي هنگام نماز جماعت در مس
را بيان فرماييد.

ج: اگر موجب هتك حرمت جماعت يا تشكيك در عدالت امام جماعت باشد، جايز نيست.
س 832: آيا شستن لباس نجس با ماشين لباسشويي پاك مي شود؟

ــود و در حال شست وشوي متصل  ــين انداخته ش ج: چنان چه پس از ازاله عين نجس در ماش
به آب لوله كشي باشد يا حداقل دو نوبت آب كشي كند، پاك مي شود.
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س 833: آيا صرف وام بانكي در غير مورد مقرر از نظر شرعي اشكال دارد؟
ج: با قصد قبلي جايز نيست. ولي اگر پس از اخذ وام صرف مورد اهم شود اشكال ندارد.
س 834: استخاره در چه موردي است و آيا استخاره با قرآن يا تسبيح وجه شرعي دارد؟

ــت. اگر انسان از  ــتخاره در مورد تحير و به مفهوم طلب خير كردن از خداي متعال اس ج: اس
ــي كردن جوانب امر و مشورت با افراد آگاه مورد وثوق نتواند مصلحت  ــيدن و بررس طريق انديش
ــتخاره به نحو رايج از باب مشورت با خداوند سبحان كه عالم به  ــخيص بدهد، اس خويش را تش

مصالح عباد است منع شرعي ندارد. هرچند حجت شرعي و الزم االتباع نيست.
ــركت هاي  ــارك حضرتعالي درباره ي فعاليت هاي اقتصادي و معامله با ش ــر مب س 835: نظ

جهاني مانند گلديست، پنتاگون، كيمبرلي چيست؟
ج: جايز نيست. اين گونه فعاليت ها وجه شرعي ندارد و مصداق اكل مال به باطل است. عالوه 
ــازد و پول هاي كالني از كشور خارج و به جيب دشمنان  ــور را مختل مي س بر اين كه اقتصاد كش

و بيگانگان مي رود.
س 836: نظر حضرت مستطاب عالي درباره ي واليت مطلقه فقيه چيست؟

ــت و  ــئوليت اداره  جامعه بر عهده فقيه عادل اس ــت حضرت ولي عصر، مس ج: در دوران غيب
ــكالت در شئون مختلف با لحاظ مباني اسالم  ــعه و ارتقا جامعه رفع و دفع مش در مديريت، توس
ــوم كتاب واليت و  ــتي وجود ندارد. (جهت آگاهي بيش تر به بخش س و مصلحت عمومي بن بس

امامت از تأليفات اينجانب مراجعه نماييد.)
س 837: در سفر حج و عمره هنگام شركت در نماز جماعت مساجد، كه از باب تقيه بر فرش 

سجده مي شود آيا بايد نماز را اعاده كرد؟
ــجده بر آن صحيح باشد، بايد در آن جا استقرار  ــهولت موضعي يافت شود كه س ج: اگر به س

يابد، در غير اين صورت نماز در قسمت مفروش صحيح است.
س 838: خريد و فروش كاالهاي اسرائيلي و شركت هاي وابسته چه حكمي دارد؟
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ــت و هرگونه معامله اي با او  ــرائيل دولت غاصب جعلي، محارب اسالم و مسلمين اس ج: اس
مستقيم و غيرمستقيم حرام است.

ــن هاي مذهبي يا ملي در فرهنگسراها يا تاالرها يا فضاي  ــبت جش س 839: گاهي به مناس
ــم خوانندگي همراه با نواختن آالت مختلف موسيقي اجرا  ــرت موسيقي و مراس باز پارك ها، كنس
مي شود. مرد و زن، پير و جوان و گاهي افراد به صورت خانوادگي در آن شركت مي كنند و يك 

نهاد رسمي دولتي نيز هزينه كالن آن را برعهده مي گيرد، نظر جنابعالي در اين باره چيست؟
ــد، تشكيل آن گونه جلسات و حضور يافتن در  ــب با مجالس لهو و لعب باش ج: چنانچه متناس

آن ها و هزينه كردن براي آن هيچ كدام جايز نيست.
س 840: گاهي در جشن ميالد معصوم، برخي مداحان ضمن مولودي خواني مردم را به كف  
ــويق مي كنند، آيا كف زدن و سوت كشيدن و اين  ــر و گردن و كمر تش زدن و حركات موزون س

حركات مشابه رقص براي اهل بيت مشروع است و ثواب دارد؟
ــادماني و رضايت  ــوت زدن و حركات مختصر آرام غيرمهيج به عنوان اظهار ش ج: كف و س
ــي كه به نام اهل بيت منعقد مي شود  ــويق في حد نفسه اشكالي ندارد. ولي مناسب مجالس و تش
نيست و در اماكن مقدسه مانند مساجد و حرم ها و حسينيه  ها به هيچ وجه جايز نيست و متصديان 
ــند مصداق آيه شريفه نشوند: «ما كان  ــيار باش امر بايد ممانعت كنند. محبين اهل بيت بايد هوش

صالتهم عندالبيت االمكاء و تصدية» 
س 841: آيا خانم ها مي توانند از خانم مجتهده تقليد كنند؟

ج: خير، يكي از شرايط مرجع تقليد ذكوريت است. ولي اگر خانمي مجتهد باشد مي تواند در 
مسائل مربوط به خود طبق آراء فقهي خود عمل نمايد.

س 842: حكم ازدواج شيعه و سني چيست؟
ج: اگر خوف انحراف اعتقادي نباشد جايز است. ولي بهتر است زن شيعه با مرد سني ازدواج 

نكند.
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ــاني كه بر اثر وقوع زلزله زير آوار مانده اند و جان داده اند بايد بيرون آورده  س 843: آيا كس
شوند، آيا مي توان هرچند نفر را يك جا به خاك سپرد؟

ــد و دفن نمايند. ولي  ــل دهند و كفن كنن ــت. بايد هر يك را جداگانه غس ج: خير جايز نيس
خواندن يك نماز بر چند جنازه جايز است.

س 844: اگر سدر و كافور به اندازه كافي براي غسل اموات موجود نباشد، تكليف چيست؟
ــت، غسل را تا حد ممكن تأخير بيندازند، و اگر قابل  ــرع وقت قابل تحصيل اس ج: اگر در اس

تحصيل نيست، هر سه غسل با آب خالص انجام شود.
س 845: اگر آب كافي موجود نباشد، تكليف چيست؟

ج: پس از صرف آب موجود براي غسل يا مورد مهمتر اگر آب يا جنازه قابل انتقال نيست و 
تأخير موجب هتك يا تعفن مي شود، مابقي را سه بار تيمم دهند.

س 846: اگر زني براي غسل دادن جنازه ي زنان نباشد تكليف چيست؟
ج: مرد با دستكش او را تيمم دهد.

س 847: حكم شطرنج و پاسوربازي چيست؟
ج: شطرنج نظر به اين كه براي قمار وضع نشده و در حال حاضر عنوان ورزش فكري يافته 
است، اشكال ندارد. ولي پاسور اگر كماكان عنوان قمار در نظر عرف داشته باشد بازي با آن ولو 

بدون شرط بندي جايز نيست.
س 848: فروش و تعمير وسايل مشترك بين استفاده حالل و حرام چگونه است؟

ج: اشكال ندارد مگر بداند خريدار و مالك براي استفاده حرام مي خواهد.
س 849: خريد و فروش قاليچه و تابلو كه تصاوير مبتذل بر آن نقش شده چه حكمي دارد؟

ج: اگر غرض ترويج فساد باشد توليد و فروش آن جايز نيست.
ــرد نامحرم به قصد لذت به صورت او نگاه مي كند آيا وظيفه دارد  ــر زن بداند م س 850: اگ

صورت خود را بپوشاند؟
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ــردي كه چنين خصلتي دارد به طور  ــت. ولي اگر تصميم دارد با م ج: تكليف متوجه مرد اس
خاص مواجه شود بنابر احتياط صورت خود را به نحو مقتضي بپوشاند.

س 851: آيا پاپيون زدن و كراوات بستن براي مسلمان حرام است؟
ــد، جايز نيست. ولي اگر عرف جهاني باشد  ــبه به آنان باش ــد و قصد تش ج: اگر نماد كفر باش

حرام نيست. هرچند مناسب شأن مسلمان نيز نيست.
س 852: كاشت موي سر و ابرو و وضو و غسل با آن چه حكمي دارد؟

ــكال ندارد. ولي اگر به صورت مصنوعي و مانع  ــد، اش ج: اگر به گونه طبيعي و جزء بدن باش
رسيدن آب به بدن باشد در غير ضرورت جايز نيست و در صورت اقدام حكم جبيره دارد.

س 853: خوردن برخي خوراكي ها براي بيماران ضرر دارد، مصرف آن ها از نظر شرعي چه 
حكمي دارد؟

ج: چنانچه ضرر آنها قابل توجه باشد حرام است.
س 854: آيا گريه كردن بر مصائب اهل بيت در حال نماز اشكال دارد؟

ج: اگر بي اختيار و بدون صدا باشد و موجب لرزش بدن نشود، نماز صحيح است. در غير اين 
صورت بايد نماز را اعاده كند.

ــبت به مسائل شرعي، چند سال بدون غسل نماز  ــي به خاطر ناآگاهي نس س 855: اگر كس
خوانده و روزه گرفته باشد، اكنون كه متوجه شده است چه وظيفه اي دارد؟

ــته جنابت و حيض موجب  ج: نمازها را بايد اعاده كند. در خصوص روزه اگر اصًال نمي دانس
غسل است روزه ها صحيح است و در صورت ترك غسل از روي علم و عمد قضا و كفاره دارد.

س 856: حكم نماز زن در وطن اصلي شوهر چيست؟
ج: بدون قصد عشره قصر است.

س 857: آيا زن در انتخاب وطن مستقل است يا تابع شوهر است؟
ــتقل است. ولي تا زماني كه با شوهر زندگي مي كند وطن شوهر  ج: زن در انتخاب وطن مس

حكم وطن او را دارد.



استفتائات 156

ــحر ماه رمضان مشغول نماز شب باشد و احساس تشنگي يا  ــي در س س 858: اگر كس
ــد كه اگر نافله را تمام كند ديگر وقت براي خوردن و آشاميدن باقي  ــنگي كند، و بترس گرس

نماند، آيا مي تواند در حال نماز بخورد و بياشامد و روزه بگيرد؟
ــت بايد نافله را رها كند و غذا  ــنه اس ــت. اگر گرس ج: خوردن غذا موجب بطالن نماز اس
ــت هر چند جنبه  ــير، آب گوش ــيدن آب و هر مايع ديگر حتي آب ميوه، ش ــورد. ولي نوش بخ

خوراكي داشته باشد موجب بطالن نافله شب خصوصًا نماز وتر نمي شود.
س 859: شخصي در حال قيام ركعت دوم مي داند دو ركوع انجام داده، ولي شك دارد 
ــت، چه تكليفي  ــر دو ركوع در ركعت اول بوده يا در هر ركعت يك ركوع به جا آورده اس ه

دارد؟
ــام كند و پس از آن اعاده  ــاط واجب نماز را بدون ركوع در ركعت دوم تم ــر احتي ج: بناب

نمايد.
س 860: حكم اعدام براي چه جرائمي در اسالم مطرح است؟

ج: موارد مختلف است مانند قتل عمد، ارتداد، لواط و زناي محصنه.
س 861: خريد و فروش پول رايج كشور چه حكمي دارد؟

ج: جايز نيست مگر غرض عقاليي در آن باشد مانند پول خرد و درشت، يا نو و كهنه.
س 862: آيا زن در هزينه كردن اموال مربوط به خود بايد از شوهر اجازه بگيرد؟

ج: تصرف زن در اموال خود به اجازه شوهر احتياج ندارد.
س 863: استعمال طالي سفيد براي مرد چه حكمي دارد؟

ــت. بله اگر به لحاظ  ــد، مجرد تغيير رنگ موجب جواز نيس ج: اگر به لحاظ مواد طال باش
مواد تفاوت باشد با عيار طال به اندازه اي كم است كه به آن طال گفته نشود، اشكال ندارد.

س 864: شوهر فوت كرده و نماز صبح او قضا شده، خانم مي خواهد قضاي آن را به جا 
آورد آيا بايد بلند بخواند يا آهسته؟
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ج: اجير و نائب بايد طبق وظيفه خود عمل نمايد. در فرض سؤال آهسته بخواند.
ــيند دو دست خود را براي  ــهد نمي تواند روي زانو بنش س 865: امام جماعتي براي تش

تشهد بر زمين مي گذارد و بر آن تكيه مي كند، آيا امامت او صحيح است؟
ج: چنان چه قادر بر انجام قيام و ركوع و سجود موظف باشد اشكال ندارد.

ــيدن ريش با ماشين برقي متعارف حرام است؟ حد صدق ريش چه مقدار  س 866: آيا تراش
است؟

ج: اگر به اندازه اي بماند كه سياهي يا سفيدي موي صورت در نظر عرف ظاهر باشد اشكال 
ندارد.

ــي مي تواند به نيت نماز  ــود آيا كس س 867: اگر نماز عيد فطر يا قربان به جماعت برگزار ش
استسقاء اقتدا كند؟

ج: بنابر احتياط واجب اقتداء صحيح نيست.
س 868: اگر مردي با لباس مباح عورت خود را پوشانده باشد، ولي لباس ديگري كه غصبي 

است روي آن بپوشد، و با آن نماز بخواند، حكم نماز او چيست؟
ج: نمازش صحيح است.

س 869: اگر كسي در يوم الشك قصد روزه نداشته باشد و در طول روز معلوم شود كه اول 
ماه رمضان است چه تكليفي دارد؟

ج: اگر مفطري به جا نياورده باشد و پيش از ظهر معلوم شود، بايد قصد روزه كند و روزه اش 
صحيح است. ولي اگر مفطري به جا آورده باشد يا بعد از ظهر معلوم شود بايد بقيه روز را امساك 

كند و پس از ماه رمضان قضاي آن روز را به جا آورد.
ــي به نيت آخر شعبان روزه بگيرد و بعد فراموش كند روزه دارد و مفطري  س 870: اگر كس

به جا آورده باشد، سپس معلوم شود اول ماه رمضان است، حكم روزه  او چيست؟
ج: روزه اش صحيح است. به قصد اول ماه رمضان امساك كند.
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ــي پس از سجده متوجه شود ركوع نكرده و يك سجده از ركعت سابق را  س 871: اگر كس
نيز به جا نياورده است، چه تكليفي دارد؟

ج: سجده اي را كه به جا آورده به عنوان تدارك سجده فراموش شده قرار دهد. سپس برخيزد 
و نمازش را بدون احتساب آن ركعت تمام كند.

ــياء دزدي را فروخته و همراه مقدار پول نقد كه آن هم دزدي بوده  ــخصي اش س 872: ش
ــيني خريده است، اكنون بازداشت شده و آزادي او مشروط به جلب رضايت شاكيان است و  ماش
او ناگزير است ماشين را بفروشد تا وجوه آنان را مسترد نمايد. آيا خريد آن از سارق جايز است؟

ج: در صورت الزام سارق به فروش از طرف دادگاه اشكالي ندارد.
ــت و نماز با آن باطل است، اگر فراموش كند  ــي كه مي داند لباس غصبي اس س 873: كس
و با آن نماز بخواند و پس از اتمام نماز و داخل وقت يادش بيايد، آيا بايد نمازش را اعاده كند؟

ج: اعاده الزم نيست.
ــن وجه در متون فقهي  ــكال و اليخلو من قوة يا م ــر اليخلو عن اش ــراد از تعبي س 874: م

چيست؟
ج: در تعبير اول احتياط در ترك و در تعبير دوم احتياط در فعل است.

ــده ام. حاال وام  ــه در موعد مقرر برگرداند و بنده ضامن او ش ــه ك ــي وام گرفت س 875: كس
ــت مطالبه كني مال را  ــده اي، هر وق ــن مطالبه مي كند و ادعا دارد كه تو متعهد ش ــده از م گيرن
برگرداني، در حالي كه من چنين چيزي را تعهد نكرده ام. وظيفه ي شرعي مرا در قبال وام گيرنده 

و وام دهنده بيان فرماييد.
ج: از موضوع مورد نزاع اطالع ندارم. ولي آن گونه كه در سوال اظهار شده است قول ضامن 

مقدم است و مضمون له براي اثبات ادعاي خود بايد بينه اقامه كند.
س 876: برادرم فوت شده و دو دختر دارد، پسرم با زن برادرم (زن دايي خودش) ازدواج كرده 

است. آيا براي محرميت دختران بر شوهر من راهي وجود دارد؟
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ــت ازدواج كند محرميت حاصل  ــا آن دو جداگانه به طور موق ــما ب ــوهر ش ج: چنان چه پدرش
مي شود.

س 877: اوقات كراهت نماز را بيان فرمايند.
ــبب خاصي ندارد در مواردي بنابر قول مشهور مكروه است. مانند هنگام  ج: نمازهايي كه س
ــبب خاصي دارد مانند نماز آيات، طواف،  ــيد و نزديك غروب، ولي نمازهايي كه س طلوع خورش

ميت، احرام، نماز قضا اعم از فريضه و نافله، در هر وقتي از شبانه روز به جا آورد كراهت ندارد.
ــد آيا مي تواند آن را قبل از مدت از مشتري به  ــيه بفروش ــي چيزي را نس س 878: اگر كس

قيمت كم تر بخرد؟ يا مشتري به قيمت بيش تر به فروشنده سابق بفروشد؟
ــده باشد،  ــرط نش ج: در صورتي كه در ضمن معامله اول، انجام معامله دوم به نحو مذكور ش

اشكال ندارد.
س 879: آيا فروش دو كيلو پنير به سه كيلو كره جايز است؟

آيا فروش دو كيلو گوشت گوسفند به سه كيلو گوشت گاو جايز است؟
آيا فروش دو كيلو شيره خرما به سه كيلو شيره انگور جايز است؟
آيا فروش دو كيلو شير گاو به سه كيلو شير گوسفند جايز است؟

آيا فروش دو كيلو قند به سه كيلو شكر جايز است؟
ج: مورد اول و پنجم جايز نيست، ولي بقيه موارد جايز است. مالك عدم جواز جريان ربا در 

هر موردي است كه ثمن و مثمن در معامله از نظر عرف از جنس واحد باشد.
ــود، بعد با مرد ديگري غير از زاني ازدواج  ــري ش س 880: اگر زني از طريق زنا صاحب پس

كند و صاحب دختري بشود، آيا اين دختر و پسر با هم محرم هستند؟
ج: محرم هستند چون از يك مادر متولد شده اند.

س 881: مردي دو زن دارد و از هر دو دختر دارد و هر دو دختر ازدواج كرده اند، آيا داماد بر 
زن ديگر پدرزن خود محرم است؟
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ج: خير محرم نيست. (مساله  2371)
س 882: حضرت مستطاب عالي در مساله  2375  زنا با زن شوهردار را بنابر احتياط واجب 
ــوهر يا طالق زانيه با او ازدواج كرده  ــته ايد، حال اگر زاني پس از فوت ش موجب حرام ابدي دانس

باشد، تكليف چيست؟
ج: از نظر ما ازدواج باطل است و بايد از هم جدا شوند. ولي در اين مساله مي توانند به مرجعي 

كه قائل به حرمت ابدي نيست رجوع كنند.
س 883: آيا ازاله بكارت به سبب تصادف يا تجاوز موجب سقوط اذن پدر مي شود؟

ج: خير، فقط از طريق ازدواج ساقط است.
س 884: اگر زن بگويد تا مهريه ام را ندهي تمكين نمي كنم و شوهر قدرت پرداخت نداشته 

باشد، تكليف چيست؟
ــت در اولين فرصت  ــن كند و بر زوج واجب اس ــار زوج، زوجه بايد تمكي ــرض اعس ج: در ف

عند القدرة مهريه را بپردازد.
س 885: آيا اذن ولي در ازدواج موقت دختر باكره نيز شرط است؟

ج: به طريق اولي شرط است. بايد توجه داشت ازدواج موقت به مصلحت دختر باكره نيست.
س 886: گاهي خانواده ها مهريه هاي سنگين تعيين مي كنند كه شوهر تا پايان عمر هم قادر 

به پرداخت نيست چه صورت دارد؟
ــه مطالبه كند، زوج بتواند  ــد كه در آينده نزديك هرگاه زوج ــه بايد به مقداري باش ج: مهري

بپردازد. در غير اين صورت ذكر آن لغو و باطل است و مالك مهر المثل خواهد بود.
س 887: اگر زن از وظايف زناشويي تمرد كند عنوان ناشزه دارد و نفقه به او تعلق نمي گيرد. 

حال اگر شوهر نيز از وظايف خود امتناع ورزد زوجه چه اقدامي مي تواند داشته باشد؟
ــوهر را الزام به انجام وظيفه و  ــرع ش ــكايت كند تا حاكم ش ج: مي تواند به مراجع قضايي ش
عند اللزوم تعزير كند. اگر هم چنان امتناع ورزد در صورت تقاضاي طالق از سوي زوجه، چنانچه 
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حاكم شرع عسر و حرج زوجه را احراز نمايد او را والية طالق مي دهد.
ــرد خانمش را به دليل عدم تمكين طالق بدهد، آيا بايد نفقه و مهريه اش را  ــر م س 888: اگ

نيز بپردازد؟
ــت، چنان چه  ــوهر اس ــانه كراهت زن از زندگي با ش ــزه نفقه ندارد و عدم تمكين نش ج: ناش

درخواست طالق بدهد، طالق خلعي خواهد بود و زن بايد مهريه را بذل كند.
س 889: اگر دوشيزه اي پدر و جد پدري نداشته باشد اجازه ازدواج او با كيست؟

ج: بنابر احوط رضايت مادر معتبر است.
س 890: اگر زني پيش از عقد مهريه خود را ببخشد يا بگويد مهريه نمي خواهم، آيا مي توان 

صيغه عقد را بدون مهريه خواند؟
ج: جاري كردن صيغه عقد دائم بدون ذكر مهريه صحيح است. ولي بخشيدن مهريه قبل از 

عقد مفهوم ندارد. زيرا پيش از عقد چيزي بر ذمه زوج نيست كه ابراء شود.
س 891: زني پس از چند سال زندگي با شوهر بابت كارهايي كه در خانه انجام داده مطالبه 

اجرت المثل كرده است آيا چنين حقي دارد؟
ج: در عرف جامعه ما خانم ها امور مربوط به زندگي مشترك را تبرعًا انجام مي دهند. لذا حق 
ــد يا پس از آن به شوهر اعالم كند  ــرط كرده باش مطالبه اجرت المثل ندارد مگر در ضمن عقد ش

من مجانًا مثًال آشپزي و نظافت نمي كنم و به بچه شير نمي دهم و شوهر هم بپذيرد.
ــكه طالي بهار آزادي معادل مبلغ ده ميليون  س 892: مهريه خانمي در عقدنامه يكصد س
تومان ثبت شده است، پس از گذشت چند سال خانم مهريه خود را مطالبه كرده است، آيا شوهر 

بايد صد سكه به او بدهد يا ده ميليون تومان وجه نقد؟
ج: در فرض مذكور مبلغ معادل بايد پرداخت شود.

س 893: در دفترچه ازدواج شرائطي ضمن عقد گنجانده شده است مانند انتقال نصف دارايي 
زوج به زوجه كه در مدت زناشويي به دست آورده است يا اين كه زوج بدون رضايت زوجه، همسر 
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ديگر اختيار نكند، آيا اين شرايط مشروعيت دارد؟
ج: داماد مي تواند شرايط را قبول و امضاء نكند.

س 894: نظر جنابعالي درباره ي ازدواج موقت چيست؟
ج: ازدواج موقت مشروع و جايز است و به عنوان راه حل اضطراري براي كساني است كه نياز 
ــرايط خانوادگي و اقتصادي براي ازدواج دائم آنان فراهم نيست. البته بايد  به ازدواج دارند ولي ش
ــوي مسئولين ساماندهي شود كه منشاء فساد و اباحه هرزگي نباشد. در مواردي  به گونه اي از س

موجب تأمين معيشت بانوان و نياز عاطفي است.
س 895: آيا در طالق خلع شرط حق رجوع به بذل براي زوجه يا حق رجوع به نكاح براي 

زوج در عده در صورت رجوع زوجه به بذل، صحيح است؟
ج: طالق خلع بنفسه متضمن اين دو امر است و نيازي به اشتراط نيست. و در صورت اشتراط 

مبطل طالق نخواهد بود.
س 896: آيا در طالق خلع الزم است زوج بگويد بذل زوجه را پذيرفتم؟

ج: آري، اعالم قبول زوج نسبت به بذل زوجه در طالق خلع الزم است. همين اندازه كه در 
طالق گفته شود «علي ما بذلت» كافي است.

ــخصي پس از پنجاه سال زندگي زناشويي مي خواهد مهريه خانمش را بپردازد،  س 897: ش
ــان وجه معين را بپردازد  ــت. آيا اگر هم ــده اس مهريه او طبق عقدنامه پنج هزار تومان تعيين ش

بريء الذمه مي شود؟
ــردازد و بنابر احتياط  ــادل قيمت روز بپ ــط تورم مع ــاب نرخ متوس ــه را بايد با احتس ج: مهري

مصالحه بشود.
ــع آن براي مدتي براي خود او  ــي بخواهد ملك خود را وقف كند و مناف ــر كس س 898: اگ

باشد، چگونه بايد اقدام كند؟
ــخ قرار دهد،  ــد ملك خود را براي مدت طوالني اجاره بدهد و براي خود خيار فس ج: مي توان
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ــپس آن را در جهت مورد نظر وقف كند. هرگاه اجاره را فسخ كند، منفعت متعلق به او خواهد  س
ــخ نكرده حقي در منافع ندارند، اگرچه عين موقوفه  بود و موقوف عليهم تا زماني كه اجاره را فس
متعلق به موقوف عليهم مي باشد. هم چنين مي تواند ملك را به كسي صلح كند و با او شرط كند 

تا مدتي اجاره بهاي آن را به مصالح بپردازد و پس از فوت يا مدت معين آن را وقف نمايد.
ــخصي كه شيعه دوازده امامي است ملك را وقف فقراء شهر كرده باشد، آيا  س 899: اگر ش

مي توان منافع موقوفه را به فقراء اهل تسنن يا شيعه غير امامي نيز داد؟
ج: بنابر احتياط وجوبي در خصوص فقراء شيعه دوازده امامي صرف شود.

ــا و خانمي صيغه  عقد دائم خوانده اند در حالي كه توافق كرده اند پس از يكي دو  س 900: آق
ــر پس از مدت معين بوده است، آيا عقد آن ها  ــوند، مرد مصمم به طالق همس ماه از هم جدا ش

صحيح و موجب محرميت است؟
ج: آري، عقد صحيح و موجب محرميت است.

س 901: عقد نكاحي واقع شده، مرد ادعا دارد عقد ازدواج موقت جاري شده و زن مي گويد 
ازدواج دائمي است، تكليف چيست؟

ج: اصالة االطالق و هم چنين انصراف به غالب و تبعيت قبول لاليجاب اقتضاي دوام دارد.
س 902: زني از طريق زنا حامله شده و حمل خود را به آقاي الف نسبت مي دهد. مرد انكار 
مي كند و اظهار مي دارد كه آن زن با چند مرد ديگر در اين مدت ارتباط داشته است. حمل ملحق 

به كيست و مهرالمثل بر عهده كدام است؟
ــتحق مهرالمثل نيست. ولي اگر به جبر و عنف بوده، تمام مردان  ج: اگر زن راضي بوده، مس
مرتبط با او بايد به طور جداگانه مهرالمثل به او بپردازند. از حيث الحاق فرزند، چنان چه زن اقرار 
ــات پزشكي نسبت فرزند به يكي از مردان  ــتن رابطه با چند مرد بكند و از طريق آزمايش به داش

ثابت نشود، پدر فرزند زنا از طريق قرعه تعيين مي گردد و او مكلف به حضانت و نفقه است.
س 903: آيا دولت اسالمي مي تواند صحت ازدواج و طالق را منوط به ثبت در دفاتر رسمي كند؟
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ــت. ولي چنان چه مصلحت اقتضا  كند و دولت قانوني  ج: خير، بدون ثبت هم آثار مترتب اس
مبني بر لزوم ثبت رسمي وضع نمايد، تخلف از آن جايز نيست.

ــت كه در طهر غيرمواقعه باشد، نسبت به زن باردار و  ــرط صحت طالق آن اس س 904: ش
خانم شيرده كه حيض نمي شود، چه حكمي دارد؟

ج: زن باردار را پس از نزديكي مي توان بالفاصله طالق داد. ولي در خصوص زن شيرده بايد 
پس از آخرين نزديكي سه ماه فاصله شود بعد طالق بدهد.

س 905: اگر مرد همسرش را طالق بدهد و بعد به او رجوع كند، ولي به همسر اطالع ندهد، 
زن پس از انقضاء عده شوهر كرده است، تكليف چيست؟

ــت و بايد از  ــوهر اول اس ــت. آن خانم زوجه ش ج: در صورت ثبوت رجوع عقد دوم باطل اس
شوهر دوم جدا شود.

س 906: مردي خانمش را طالق داده، سپس رجوع كرده است، پس از چند روز، هنوز ايام 
ــود و اظهار مي كند طالق به قوت خود باقي است و من  ــده، منصرف مي ش عده طالق تمام نش
اشتباه كردم كه رجوع كردم، آيا اين خانم مطلّقه است، پس از انقضاء عده مي تواند ازدواج كند؟
ــت و  ــار ندامت پس از رجوع اثر ندارد. آن خانم كماكان زوجه آن مرد اس ــراف و اظه ج: انص

جدائي منوط به طالق مجدد است.
ــود. زني كه  ــت كه طالق در طهر غير مواقعه واقع ش ــرط صحت طالق آن اس س 907: ش

رحمش را برداشته و خون نمي بيند چه حكمي دارد؟
ج: شرط نسبت به او منتفي است. هر زمان او را طالق بدهد صحيح است، هرچند بالفاصله 

پس از مواقعه باشد.
ــونوگرافي يقين به عدم  ــته يا از طريق س س 908: آيا خانم مطلقه اي كه رحم خود را برداش

انعقاد نطفه و عدم حمل دارد بايد عده طالق نگه دارد؟
ــت. بلكه حكمت  ــكان حمل و عدم اختالط مياه نيس ــت زيرا علت عده ام ــده الزم اس ج: ع
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ــخيص مصلحت  ــده غير از اين مورد، رعايت حريم زوجيت و هم چنين فرصت كافي براي تش ع
ــت تا حتي االمكان از طالق كه آثار زيانبار آن بر هيچ كس  ــي و تنّبه و سازش اس و عاقبت انديش

پوشيده نيست جلوگيري شود.
س 909: زن شوهرداري با اجنبي رابطه نامشروع داشته، شوهر مطلع مي شود و او را طالق 

مي دهد و زن با زاني ازدواج مي كند و بچه دار مي شود، تكليف چيست؟
ــت. بايد از هم جدا شوند،  ــت و ازدواج آنها حرام و باطل اس ج: زن بر مرد زاني حرام مؤبد اس

بچه اگر معلوم شود از مرد دوم است زنازاده است.
ــر سه ساله را به پدر و دختر  ــوهر متاركه كرده اند بنابر قانون حضانت، پس س 910: زن و ش
ــديد عاطفي فرزندان دختر يا پسر به مادر و هم چنين  ــاله را به مادر داده اند، نظر به نياز ش پنج س
گسستن رشته عالقه و انس فرزندان به يك ديگر موجب بروز آثار رواني منفي در آينده و اختالل 
ــر هر دو با مادر  ــته خواهد بود، آيا راهي وجود دارد كه اين دختر و پس در تربيت صحيح و شايس

يا پدر زندگي كنند؟
ــخيص مصلحت حق حضانت خود را اسقاط كنند، هم چنين  ج: پدر يا مادر مي توانند بنابر تش
ــلب و به ديگري  ــر و حرج حق حضانت را از يكي س حاكم مي تواند در مورد ضرورت و احراز عس

بدهد.
س 911: آيا رجوع حتمًا بايد از طريق لفظي باشد يا از طريق كتابت نيز صحيح است؟ 

ج: رجوع لفظي، فعلي و كتبي صحيح است.
س 912: آيا خواستگاري از زن مطلقه رجعيه در ايام عده جايز است؟

ج: احوط تأخير تا اتمام عده است.
ــبيده اند، آيا مي توانند ازدواج  ــر و گردن به هم  چس س 913: دو خواهر دوقلو كه از ناحيه س

كنند؟
ــبت عروس و زن پدر پيدا مي كنند  ــر ازدواج كنند، در اين صورت نس ج: مي توانند با پدر و پس
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كه هر كدام به شوهر ديگري محرم خواهد بود. عمل زناشويي نيز در صورتي كه مالزم با حرام 
نباشد نسبت به همسر خود جايز خواهد بود. هم چنين شخص واحد مي تواند يكي از آن دو خواهر 
ــكاح موقت خود درآورد، پس از انقضاء مدت با خواهر ديگر ازدواج موقت كند و به همين  ــه ن را ب

ترتيب عمل نمايد. هر يك بايد نسبت به شوهرخواهر خود حجاب كامل را رعايت كند.
ــرش را طالق خلع بدهد، ولي صيغه طالق  ــي قصدش اين بوده كه همس س 914: اگر كس

رجعي را جاري كند، آيا اين طالق خلع است يا رجعي؟
ج: عقد و ايقاع تابع قصد و انشاء است. اگر قصد خلع بوده و صيغه مبني بر خلع جاري شده 
باشد طالق خلعي است هرچند صيغه طالق رجعي را بر زبان آورده باشد و بالعكس اگر قصد به 
ــد، طالق رجعي واقع شده است، هرچند صيغه را به صورت طالق  طالق رجعي تعلق گرفته باش

خلع خوانده باشد.
س 915: در بيع سلف آيا جايز است ثمن يا مثمن طال يا نقره باشد؟

ــد  ــت. ولي اگر هر دو طال يا نقره باش ــد صحيح اس ج: چنانچه يكي كاال و ديگري طال باش
صحيح نيست.

ــتري مي تواند پيش از حلول اجل كاالي خريداري شده را به  ــلف مش س 916: آيا در بيع س
جنس ثمن اول به بايع بفروشد؟

ج: در صورتي كه ثمن دوم بيش از ثمن اول نباشد فروش به بايع اشكال ندارد. ولي به غير 
بايع قبل از حلول اجل صحيح نيست.

ــان كاال را بدون  ــد. و بعد هم ــي بفروش ــنده مي تواند كاالئي را به كس ــا فروش س 917: آي
هيچ گونه تغييري به بيشتر يا كمتر از آن چه فروخته خريداري نمايد؟

ــد،  ــروط به وقوع معامله دوم نباش ج: اگر در هر دو معامله قصد جدي دارد و معامله اول مش
اشكال ندارد.

س 918: اگر كاسبي كاالئي را به صد تومان بخرد و بعد آن را به همسرش بفروشد، سپس 
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ــد كه قيمت خريد دوم را به عنوان  ــر خود به 120 تومان بخرد و غرض اين باش آن را از همس
مبناي خريد و سود براي فروش مشتريان ارائه كند، آيا چنين معامله  صوري صحيح است؟

ج: اگر كاسب هنگام فروش به همسر با او شرط نكند كه آن را به شوهرش بفروشد، معامله 
صحيح است. هرچند غش در معامله به شمار مي آيد و مرتكب معصيت شده است.

س 919: مراد از بيع مساوقه و بيع تولية چيست؟
ــد به طوري كه سود و زيان نبرد عنوان  ــب كاالي خود را به قيمت خريد بفروش ج: اگر كاس
مساوقه دارد و اگر كسي چيزي بخرد و ديگري را به صورت مناصفه يا مثالثه در مقابل دريافت 

نصف يا ثلث ثمن شريك كند عنوان بيع التولية خواهد داشت.
س 920: اگر كسي دو لباس در اختيار داشته باشد و بداند يكي غصبي و ديگري مباح است 

يا يكي نجس و ديگري پاك است، حكم نماز با آن لباس چيست؟
ــا هيچ يك نمي تواند نماز بخواند و در فرض دوم دو نماز هر كدام در يك  ــرض اول ب ج: در ف

لباس به جا آورد.
ــي نداند استعمال زنجير طال يا انگشتر طال براي مرد موجب بطالن نماز  س 921: اگر كس

است يا بداند و فراموش كند و با آن نماز بخواند، آيا بايد اعاده كند؟
ج: در فرض جهل و نسيان اعاده الزم نيست.

س 922: اگر كسي به ركعت دوم امام برسد و اقتدا كند، آيا شخص ثالث پس از تمام شدن 
نماز جماعت مي تواند به ركعت چهارم او اقتدا كند؟

ج: جايز است.
س 923: حكم نماز جلو يا عقب قبر امام معصوم چيست؟

ــوم (ع) بدون حائل يا رعايت فاصله پنج متري بنابر احتياط واجب نماز  ــو قبر امام معص ج: جل
نخواند، حكم نماز پشت سر معصوم چنانچه قبر را قبله قرار دهد همين است.

س 924: سجده بر برگ درختان يا پوست ميوه جات چه حكمي دارد؟
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ــد جايز است. ولي اگر مانند پوست سيب و خيار يا برگ درخت مو باشد  ج: اگر خوردني نباش
و هم چنين برگ هايي كه جنبه ي خوراكي و درماني دارد جايز نيست.

س 925: آيا سجده بر كاغذ و مقوا به هر رنگي باشد ولو بر آن نوشته شده باشد جايز است 
يا حتمًا بايد سفيد و بدون نوشته باشد؟

ــت. چنانچه مكتوب باشد به  ــجده بر كاغذ و مقوا مطلقًا هرچند در حال اختيار جايز اس ج: س
ــايد وجه كراهت بر هم زدن تمركز نمازگزار  ــتناد خبر صحيح جميل بن دراج كراهت دارد. ش اس

باشد. لذا اگر نمازگزار قادر بر خواندن نباشد يا محيط تاريك باشد كراهت ندارد.
س 926: آيا هنگام خواندن صيغه نكاح تقديم زوج بر زوجه الزم است؟

ج: نظر به اين كه در موارد استعمال در قرآن مجيد مانند «زوجناكها» زوج مفعول اول و زوجه 
مفعول دوم واقع شده، احتياط به تقديم مطلوب است.

س 927: آيا مستأجر مي تواند منافع عين مستأجره را به كسي عاريه بدهد؟
ج: اگر شرط مباشرت در انتفاع نشده باشد، جايز است.

س 928: اگر دفع ظلم و ظالم جز به دروغ گفتن ممكن نباشد جايز است؟
ج: جايز است، هرچند احوط توريه كردن است.

س 929: پخش زنده اذان از صدا و سيما براي نماز جماعت كافي است؟
ج: خير، كافي نيست. اذان بايد در جمع حاضرين گفته شود.

س 930: آيا تصوير و تمثال در مقابل نمازگزار كراهت دارد يا در مكان نمازگزار؟
ــد نماز كراهت دارد. ولي در جهات ديگر موجب كاهش ثواب  ج: چنانچه در جهت قبله باش

نماز نيست.
س 931: آيا اذان براي نمازهاي يوميه واجب است.

ــتحب است. اذان براي نماز صبح و مغرب و  ج: اذان و اقامه براي نماز هاي واجب يوميه مس
جمعه و جماعت مورد تأكيد است و براي نماز عصر و عشا در صورت جمع ساقط است.
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س 932: آيا مسلمان مي تواند سرمايه خود را به عنوان مضاربه در اختيار شخص غيرمسلمان 
بگذارد؟

ج: مضاربه با شخص غيرمسلمان كراهت دارد، بلكه بنابر احتياط با آنها مضاربه نكند.
ــود و افراد خانواده به قصد منوٌب  س 933: آيا اجير مي تواند در مورد اجاره امام جماعت بش
ــبانه روز نماز بخوانند  ــد و يك ش عنه به او اقتدا كنند، به طوري كه اگر تعداد جماعت ده نفر باش

ده شبانه روز نماز قضا حساب شود؟
ج: نظر به اينكه در اجاره نماز و روزه، غرض برائت ذمه منوٌب عنه است، اشكال ندارد، مگر 

اين كه مباشرت اجير شرط شده باشد.
س 934: آيا نزول به نحو متعارف در بازار جايز است؟

ــدت دار به مقدار كمتر يا كمتر كردن مدت دين به كم كردن  ــر مراد نقد كردن چك م ج: اگ
مبلغ دين با رضايت طرفين باشد اشكال ندارد. ولي ديني كه وقت پرداخت آن رسيده اگر بخواهد 
ــدازد، يا چك دو ماهه را  ــدار مندرج در چك براي مدتي به تأخير بين ــغ بيش تر از مق ــه ازاء مبل ب

بخواهد به چك شش ماهه تبديل كند و در ازاء آن مبلغ را زياد كند، ربا و حرام است.
س 935: اسباب بطالن وكالت چيست؟

الف. فوت وكيل يا موكل  ج: وكالت به چند چيز باطل مي شود:   
ج. تلف شدن مورد وكالت  ب. جنون يكي از آن دو   

هـ. انجام عمل منافي د. انجام مورد وكالت توسط موكل  
س 936: آيا زن و شوهر اگر چيزي به يكديگر هديه بدهند مي توانند پس بگيرند؟

ج: استرداد جايز است. هرچند احتياط آن است كه پس نگيرند.
ــت مدتي طوالني  ــد، پس از گذش ــت خود هديه اي داده باش ــتي به دوس س 937: اگر دوس

مي توان آن را از او پس بگيرد؟
ج: اگر آن چه هديه داده، موجود و در ازاء آن چيزي نگرفته باشد مي تواند پس بگيرد.
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س 938: در چه مواردي نمي توان هديه را پس گرفت؟
3- هديه تلف شده باشد. 2- هديه به فرزند    ج: 1- هديه به پدر و مادر  

5- هبه تغيير يافته باشد مثًال پارچه را دوخته باشد.     4- هبه معوضه باشد.  
    6- مورد هديه را به ديگري فروخته يا صلح كرده باشد. 

    7- قصد قربت و اعطاء ثواب داشته باشد.
ــتات را برداشته اند، آيا در صورت نزديكي باز  ــتات انجام داده ام و پروس س 939: عمل پروس

هم بايد غسل جنابت انجام بدهم در حالي كه مني خارج نمي شود؟
ج: مجرد دخول هرچند بدون انزال موجب غسل است.

س 940: اگر در كشتارگاه صنعتي امكان خوابانيدن گاو براي ذبح نباشد، آيا اگر ايستاده رو 
به قبله ذبح شود،  اشكال دارد؟
ج: صحيح و حالل است.

س 941: آيا مي توان براي ذبح حيوان گردن او را با دستگاه قطع كنند تا به تبع آن رگ هاي 
چهارگانه نيز بريده شود؟

ج: اشكال ندارد.
ــت شكار كند، خوردن  ــي به صورت غيرمجاز از نظر مقررات محيط زيس س 942: اگر كس

گوشت حيوان شكار شده چه حكمي دارد؟
ج: شكار حالل است. ولي اقدام برخالف مقررات در جمهوري اسالمي جايز نيست.

ــاورزي  ــام و مزارع و محصوالت كش ــي به احش س 943: در بعضي مناطق حيوانات وحش
خسارت مي زنند، كشتن آن ها از نظر قانوني ممنوع و جريمه دارد، تكليف چيست؟

ج: با ارائه گزارش به مسئولين ذيربط از آنان بخواهيد اقدام كنند. در صورت عدم اقدام، دفع 
و قتل آن ها به منظور جلوگيري از خسارت جايز است.

ــد، هنگام دست و پا زدن از  ــفندي پس از اين كه رگ هاي چهارگانه قطع ش س 944: گوس
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باالي بلندي سقوط مي كند و بعد جان مي دهد. اگر خروج روح مستند به سقوط باشد، آيا موجب 
حرمت ذبيحه مي شود؟

ج: خير، ذبيحه در فرض سوال حالل است.
س 945: آيا هنگام تسميه قصد خاص معتبر است؟

ج: تسميه بايد به قصد ذبح باشد.
س 946: آيا يك تسميه براي ذبح چند حيوان كافي است يا بايد تكرار شود؟

ج: چنانچه همزمان يا پشت سر هم و بالفاصله باشد كافي است.
س 947: آيا گفتن بسم اهللا هنگام ذبح بايد به عربي باشد؟

ج: به هر زباني باشد با لحاظ معني، كافي است.
س 948: آيا آلت ذبح بايد از جنس آهن باشد يا استيل كافي است؟

ج: با هر وسيله سخت برنده ذبح شود، صحيح و حالل است.
ــيله ي ديگر  ــوك برقي يا هر وس ــهولت ذبح با آمپول يا ش س 949: اگر حيوان را براي س

بي حال يا  بيهوش كند، اشكال دارد؟
ج: چنانچه پس از آن حيات طبيعي باشد، اشكال ندارد.

ــد چه  ــاد ماهي را با جريان برق داخل آب بيهوش كند و بعد بيرون بكش ــر صي س 950: اگ
حكمي دارد؟

ج: اگر ماهي پيش از گرفتن از آب، زنده باشد، حالل است.
س 951: ذبح حيوان با دستگاه اتوماتيك و به صورت صنعتي چه حكمي دارد؟

ج: با رعايت شرايط شرعي جايز است.
ــتقبال فراموش شود،  آيا ذبيحه حالل  ــميه يا اس ــر بريدن حيوان تس س 952: اگر هنگام س

است؟
ج: حالل است.
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س 953: آيا پوست حيوان حرام گوشت در صورت ذبح شرعي پاك است؟
ج: غير از سگ و خوك، پاك و قابل خريد و فروش است.

ــم عادي قابل  ــيار ريز به طوري كه با چش ــا پولك دارند ولي بس ــي ماهي ه س 954: بعض
تشخيص نيست، ولي با ذره بين قابل رؤيت است، حكم اين ماهي ها چيست؟

ج: اگر از نظر عرف فلس دار باشند، حالل است.
س 955: آيا تمام انواع ميگو حالل است؟

ج: اگر از نظر عرف عنوان ميگو (روبيان) دارد و داراي فلس باشد، حالل است.
س 956: آيا براي حليت ذبيحه بالغ بودن، عاقل بودن، مرد بودن و شيعه بودن شرط است؟

ج: هيچ كدام شرط نيست.
س 957: آيا ذبيحه كافر مانند صيد ماهي توسط آنان حالل است؟

ج: حالل نيست، هرچند پاك است.
س 958: اگر صيد ماهي براي سرگرمي و تفريح باشد چه حكم دارد؟

ج: در صورتي كه مورد استفاده قرار بگيرد، جايز است.
س 959: صيد ماهي بدون پولك براي استفاده در موارد غيرخوراكي يا فروش به كساني كه 

خوردن ماهي فاقد فلس را نيز حالل مي دانند چه حكمي دارد؟
ج: چنان چه منفعت حاللي براي آن تصور شود جايز است.

س 960: خشك كردن پرندگان و حيوانات و نگهداري آنان چه حكمي دارد؟
ج: چنانچه فرض عقالئي ولو براي تزيين داشته باشد اشكال ندارد.

س 961: اگر خانمي پس از احرام عمره تمتع حيض شود و فرصت كافي براي انجام طواف 
و نماز آن نداشته باشد و نتواند انتظار بكشد تا پاك بشود، زيرا در اين صورت حج را درك نخواهد 

كرد، تكليفش چيست؟
ج: در اين صورت مي تواند پس از سعي، تقصير نمايد و براي حج تمتع محرم شود و پس از 
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حج تمتع طواف عمره و طواف نساء را به جا آورد و مي تواند به حج افراد عدول كند.
ــيدن لباس احرام ولو به كمك ديگري  ــد كه پوش ــي طوري مريض باش س 962: اگر كس

برايش ممكن نباشد چه وظيفه اي دارد؟
ــت به قصد احرام عمره لبيك بگويد و محرم شود. هر وقت عذرش برطرف شد  ج: كافي اس
ــت به ميقات يا ادني الحل  ــد و اعمال را انجام بدهد. پس از رفع عذر الزم نيس لباس احرام بپوش

جهت تجديد احرام برگردد.
س 963: حكم شك در تعداد اشواط طواف چيست؟

ــت. حتي اگر بين هفت و  ــواط طواف موجب بطالن طواف اس ــك در تعداد اش ج: هرگونه ش
ــك كند، طواف باطل مي شود. فقط در يك  ــت قبل از حجراالسود، ش ــش يا بين هفت و هش ش
ــت و آن شك بين هفت و هشت در مقابل حجراالسود  ــك موجب بطالن طواف نيس صورت ش

است كه نبايد اعتنا كند و طواف او صحيح و مجزي است.
ــعي او باطل  ــي عمره تمتع به جا آورد و پس از تقصير بفهمد طواف و س س 964: اگر كس

بوده است، چه وظيفه اي دارد؟
ــت لباس احرام بپوشد و  ــعي را اعاده نمايد. و براي اعاده الزم نيس ج: بايد طواف و نماز و س
بنابر احتياط تقصير را نيز اعاده كند. ولي پوشيدن لباس معمولي پس از تقصير اول كفاره ندارد.

س 965: اگر كسي بخواهد بعضي اجزاء عمره يا حج مانند طواف و نماز و سعي را به نيابت 
ديگري انجام دهد، آيا بايد لباس احرام بپوشد؟

ج: خير، محرم شدن يا لباس احرام پوشيدن براي نائب الزم نيست.
س 966: مقدار خون معفوعنه در نماز يك درهم بغلي است. ممكن است ابعاد آن را تعيين 

كنيد.
ــت  ــاي عظام در اندازه درهم اختالف نظر دارند. برخي آن را به اندازه يك بند انگش ج: فقه
ــت وسط و بعضي به اندازه بند انگشت اشاره دانسته اند.  ــصت و برخي ديگر به اندازه بند انگش ش
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قدر متيقن و احوط كمترين اندازه و مورد اخير است.
ــم صبحگاهي مدارس دخترانه گاهي يكي از دانش آموزان قرآن مي خواند  س 967: در مراس

و از بلندگو پخش مي شود و مردان رهگذر و همسايگان مي شنوند، چه حكمي دارد؟
ــكال ندارد. ولي اگر با صوت و لحن مي خوانند در غير مقطع ابتدايي  ــاده بخواند اش ج: اگر س

اشكال دارد مگر به صورت جمع خواني باشد.
س 968: امرار معاش از طريق خريد و فروش كاالهاي قاچاق چه حكمي دارد؟

ج: جايز نيست. تبعيت از مقررات جمهوري اسالمي الزم است.
ــجدالحرام كه مخير بين قصر و اتمام است، نيت قصر كند و در  ــي در مس س 969: اگر كس

تشهد شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، حكمش چيست؟
ــه بگذارد و يك ركعت نماز  ــت. لذا بنابر س ج: قصد قصر و اتمام در اماكن تخيير معتبر نيس

احتياط ايستاده بخواند و نياز به اعاده به صورت قصر يا تمام ندارد.
س 970: آيا صلوات در تشهد بايد به قصد جزئيت گفته شود؟

ــت. صلوات پس از ذكر نام پيامبر گرامي واجب  ــهادتين اس ــهد همان ش ج: مقدار واجب تش
است، هر چند در حال نماز يا اذان باشد.

س 971: مورد و ذكر سجده شكر چيست؟
ج: در هر موردي كه نعمتي به انسان برسد شايسته است سجده شكر به جا آورد و شكر آن 
ــت در حال  ــر تعظيم بر خاك نهادن به جا آورد و كافي اس نعمت را با توجه به منعم حقيقي با س
ــجده يك مرتبه بگويد، شكرا هللا و اگر سه يا ده بار بگويد بهتر است. چنان چه اين اذكار را در  س

حال سجده بر زبان جاري سازد، نيكو است. 
ــهد مالئكتك و انبيائك بانّك أنت اهللا ربي و االسالم ديني و محمداً  ــهدك و اش اللهم اني اش
نبّيي و اوصيائه ائمتي، يا مذل كل جبار و يا معز كل ذليل، يا حنان، يا منان، يا كاشف الكرب العظام، 

شكرا شكرا، عفوا عفوا، اللهم اني أسالك اليسر بعد العسر و الفرج بعد الكرب، و الرخاء بعد الشدة.
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س 972: اگر كسي شك كند آيا دو سجده به جا آورده يا يك سجده يا سه سجده، تكليف 
او چيست؟

ــت. اگر معلوم شد يك سجده به جا  ــجده انجام داده و نمازش صحيح اس ج: بنا بگذارد دو س
ــجده سهو به جا آورد و اگر شك مربوط به ركعت آخر  ــالم قضاي آن را با دو س آورده، پس از س
و پيش از سالم نماز متوجه شود، بايد برگردد و يك سجده ديگر انجام دهد سپس تشهد بخواند 
و چنانچه معلوم شود سهواً سه سجده به جا آورده است، پس از نماز دو سجده سهو به جا آورد.
ــان در نماز جمعه يا فريضه ظهر روز  ــت هرگاه انس س 973: در بعضي متون فقهي آمده اس
ــوره جمعه بخواند مي تواند به نماز نافله عدول كند، در اين صورت تكليف  جمعه فراموش كند س

مأمومين چيست؟
ــت. هم چنين در  ــرط صحت آن جماعت اس ج: عدول از فريضه به نافله در نماز جمعه كه ش
ــود، تصور ندارد و جايز نيست. بله، چنانچه در حين  نماز ظهر روز جمعه كه به جماعت خوانده ش

قرائت سوره متوجه شود مي تواند به سوره جمعه عدول كند.
ــوم متوجه شود صلوات تشهد را نگفته، تكليفش  ــي در حال قيام ركعت س س 974: اگر كس

چيست؟
ج: نمازش صحيح است و چنان چه در همان حال قيام بگويد كافي است.

ــتحاضه متوسطه  س 975: خانمي زايمان كرده و پس از ده روز هم چنان خون مي بيند و اس
ــل كند يا چنانچه براي نماز ظهر و عصر يا نماز  ــت حتمًا براي نماز صبح غس ــت آيا الزم اس اس

مغرب و عشا هم غسل كند، كافي است؟
ج: كفايت مي كند.

س 976: به نظر حضرتعالي استخاره به نحو رايج ميان مردم چه صورت دارد؟ آيا راه ديگري 
براي رفع تحير از نظر شرعي وجود دارد كه توصيه بفرماييد؟

ــيدن و تحقيق و استشاره حالت تحير  ــتخاره واقعي دعا است. اگر كسي پس از انديش ج: اس
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ــد، بهتر است دو ركعت نماز استخاره به جا آورد و در هر ركعت پس از حمد دو سوره  ــته باش داش
ــجده بگذارد و يكصد و يك بار بگويد  ــر به س ــالم س ــر و الرحمن را قرائت كند و پس از س حش
«استخير برحمتك يا اهللا» آنگاه دلش به هر طرف مايل شد، همان طرف را اختيار كند، انشاء اهللا 

خداوند خير و صالح او را در آن جهت مقرر فرمايد.
س 977: اگر در مقدار كرايه بين راننده و مسافر اختالف شود تكليف چيست؟

ج: اوًال براي جلوگيري از بروز اختالف و نزاع مقدار كرايه بايد قبل از سوارشدن تعيين شود، 
يا نرخ آن براي مسافر معلوم باشد. ثانيًا، تراضي و تصالح صورت گيرد. ثالثًا در صورت عدم امكان 

مصالحه، اجرت المثل پرداخت شود.
ــلمان براي ساختمان و هزينه هاي جاري مسجد كمك مالي بكند، چه  س 978: اگر غيرمس

صورت دارد؟
ج: اشكال ندارد، هزينه كردن براي مسجد جايز است.

س 979: اشيايي كه انسان در خيابان يا اماكن پرتردد پيدا مي كند چه وظيفه اي دارد؟
ج: اگر ارزش آن كمتر از 12/6 نخود نقره باشد، يابنده مي تواند آن را تملك و در آن تصرف 

كند.
س 980: اگر فرزندي به پدر و مادر خود اهانت كند و دشنام دهد چه وظيفه اي دارد؟

ــبت به پدر و مادر حرام است. بايد عذرخواهي و استغفار كند و با  ج: هرگونه آزار و اهانت نس
محبت مضاعف رضايت آنان را جلب نمايد.

ــخنراني يا تدريس يا گفت وگو جايز  س 981: آيا ضبط صدا و تصوير افراد به هنگام ايراد س
است؟

ج: در صورت اظهار عدم رضايت جايز نيست.
ــت اگر پدري فرزند را به چيزي امر كردو  س 982: نظر به اين كه اطاعت از والدين الزم اس

مادر او را از آن نهي كرد، تكليف فرزند در اين مورد چيست؟
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ج: اطاعت از پدر مقدم است.
ــده، چنانچه بچه  ــب با يكي بوده و حامله ش ــته و هر ش س 983: زني با دو  مرد رابطه داش

متولد شود متعلق به كدام يك مي باشد؟
ج: اگر راهي براي الحاق نباشد، پدر به قيد قرعه تعيين مي شود.
س 984: آيا رؤيت هالل براي ثبوت اول ماه موضوعيت دارد؟

ج: خير، طريقيت دارد و بدون رؤيت نيز اول ماه قابل اثبات است. چنانچه منجمي با استفاده 
از محاسبات دقيق و ادوات پيشرفته زمان خروج قمر از تحت شعاع شمس را اعالم كند، براي ما 

حجت است. و چنانچه خروج قبل از طلوع فجر باشد به نظر ما آن روز اول ماه است.
ــليت و خوردن چاي و  ــن به منزل متوفي كه بچه صغير دارد براي عرض تس س 985: رفت

خرما و حلوا در منزل او يا مجالس ترحيم او چه حكمي دارد؟
ج: در اين حد اشكال ندارد. بهتر است مادر صغير يا ولي او يا فرزندان بالغ مخارج را برعهده 

بگيرند.
ــا هواپيماربائي، بمب گذاري، تعرض به اموال و نواميس، ضرب و جرح، و تهديد  س 986: آي

به قتل و ارتكاب شرارت عنوان محارب دارد؟
ــق و موارد بعدي در صورت تكرار عنوان محارب دارد، به ويژه  ــورد اول به طور مطل ج: در م

اگر به صورت باندي باشد.
س 987: اگر حد سرقت بر كسي جاري شود و دست يا پاي او را قطع كنند

الف. آيا جايز است عضو قطع شده را به بدن خود سارق پيوند زده شود؟
ب. پيوند به دست يا پاي ديگري چه حكم دارد؟

ج. در صورت جواز مي توان بابت آن وجهي دريافت كرد؟
ب. جايز است. ج: الف. جايز نيست.  

ج. به عنوان رفع يد از حق خود مانعي ندارد.
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س 988: آيا مي توان در اجراي حد سرقت از داروي بي حس كننده براي كاهش درد استفاده 
كرد؟

ج: بي حسي كامل جايز نيست. ولي چنانچه موجب تخفيف درد باشد اشكال ندارد.
ــك دارد،  ــك مي كند و عنوان كثيرالش ــواط طواف زياد ش ــي كه در عدد اش س 989: كس

تكليفش نسبت به طواف چيست؟ زيرا به انجام طواف صحيح اطمينان پيدا نمي كند.
ــك خود اعتنا كند، بلكه بايد بنا را بر طرف صحيح بگذارد. مثًال اگر بين هفت  ج: نبايد به ش
و زياده يا نقيصه شك دارد بايد بنابر انجام هفت شوط و عدم زياده يا نقيصه بگذارد. بهتر است 

براي حصول اطمينان فرد مورد وثوقي را براي حفظ تعداد اشواط همراه داشته باشد.
ــراي افراد نيازمند مورد  ــت پس از مرگ اعضاي بدنش ب ــي وصيت كرده اس س 990: كس

استفاده قرار بگيرد، آيا چنين وصيتي صحيح و نافذ است؟
ج: اگر در حال وصيت از سالمت عقل برخوردار بوده، صحيح است.

ــود، آيا آن وجه جزء  ــي وصيت كند در ازاء پيوند اعضا، وجهي دريافت ش س 991: اگر كس
تركه خواهد بود تا بين ورثه تقسيم شود؟

ــد ورثه در  ــت. چنانچه وصيت در اين مورد مطلق باش ج: صرف وجه دريافتي تابع وصيت اس
آن حقي ندارند، و بايد صرف امور خيريه شود و ثوابش به ميت خواهد رسيد.

ــود آيا  ــي وصيت كند عضو او پس از مرگ براي پيوند به ديگري اهدا ش س 992: اگر كس
اولياي ميت مي توانند ممانعت كنند؟

ج: در صورت عدم هتك حرمت ميت بايد موافقت كنند.
ــد و پزشك هم طبق  ــك معالج خود چنين وصيتي كرده باش ــي نزد پزش س 993: اگر كس
ــخص نيازمند پيوند زده باشد، چنانچه ورثه راضي نباشند حق شكايت  وصيت عضو ميت را به ش

و مطالبه ديه دارند؟
ج: اگر پزشك مطابق وصيت عمل كرده باشند، ورثه حق ندارند.
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س 994: آيا  انجام كار خير يا صدقه دادن يا استغفار كردن براي اموات تأثيري دارد؟
ج: اگر گنهكار باشند موجب كاهش عقاب و اگر نيكوكار باشند موجب افزايش ثواب است.

س 995: اگر كسي وصيت كند پس از فوت، برايش يك سال نماز، يك ماه روزه و يك حج، 
ــجد محل و دارااليتام  ــود و مبلغ معيني به مس يك زيارت عتبات، يك ختم قرآن، به جا آورده ش

بپردازند، به نظر مي رسد ثلث مال وافي به تمام موارد وصيت نباشد، تكليف چيست؟
ــك هيچ كدام را تبرعًا به جا  ــه مازاد بر ثلث رضايت نمي دهند و هيچ ي ــبت ب ج: اگر ورثه نس
نمي آورد، چنانچه نماز يا روزه يا حج واجب باشد بر موارد ديگر مقدم شود. در صورت عدم وجوب 

آنها بين تمام موارد مخير هستند.
س 996: اگر كسي وصيت كند ثلث مالش در موارد زير هزينه شود؟
ب. برگزاري مراسم ترحيم و اطعام الف. مخارج كفن و دفن  
د. باقيمانده صرف در امور خيريه ج. نماز و روزه   

آيا چند سال نماز و روزه براي متوفي بايد اقدام كنيم؟
ج: به مقداري كه مي دانيد يا احتمال مي دهيد نماز و روزه او فوت شده است.

ــت ثلث  ــد، آيا الزم اس س 997: اگر ميت وصي تعيين كرده، ولي به ثلث وصيت نكرده باش
ما ترك او در امور خيريه هزينه شود؟

ــخيص  ــت و تش ــد، الزم اس ج: اگر از نظر عرف تعيين وصي به مفهوم وصيت به ثلث باش
اولويت در امور خيريه بر عهده وصي است.

س 998: آيا شرط عدالت در وصي معتبر است؟
ج: خير، وثاقت كافي است.

ــاوي بين دختران و پسرانش تقسيم شود،  س 999: پدري وصيت كرده اموالش به طور مس
آيا اين وصيت صحيح است؟

ج: در خصوص ثلث تركه نافذ است و در بقيه منوط به رضايت پسران است.
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ــانحه تصادف فوت مي كنند، پدر و مادر هر دو  ــوهر و فرزند آن ها در س س 1000: زن و ش
ــوهر فوت شده هر دو اموال و امالكي دارند، نحوه  تقسيم ماترك  ــتند، زن و ش در قيد حيات هس

آن ها چگونه است؟
ج: اموال زن را دو قسمت مي كنند يك قسمت را به پدر و مادر زن و قسمت ديگر را به پدر 
و مادر شوهر مي دهند. اموال شوهر را به چهار قسمت مي كنند. سه قسمت را به پدر و مادر شوهر 

و يك قسمت را به پدر و مادر زن مي دهند. پدر دو برابر مادر ارث مي برد.
س 1001: اگر جواني فوت كند و پدر و مادر و دو خواهر و يك برادر داشته باشد، اموال او 

چگونه تقسيم مي شود؟
ج: ماترك بايد شش قسمت شود، پنج قسمت به پدر و يك قسمت به مادر داده شود، برادر 

و خواهران ارث نمي برند.
ــس از چند ماه مرد به  ــن مريض احوالي ازدواج كند و پ ــر خانمي با مرد مس س 1002: اگ
ــت؟ الزم به ذكر  ــبت به ارث و مهر چگونه اس همان بيماري از دنيا برود، وضعيت اين خانم نس

است آميزش صورت نگرفته است.
ج: در فرض سوال اين خانم حقي نسبت به ارث و مهر ندارد.

س 1003: اگر كسي از دنيا برود و فرزندان دايي و خاله از طبقه سوم باقي باشند آيا فرزندان 
به طور مساوي ارث مي برند يا پسرها دو برابر دخترها سهم دارند؟

ــت. همان گونه كه اگر دائي و خاله هر دو در قيد حيات بودند، به  ــاوي اس ــهم همه مس ج: س
طور مساوي ارث مي بردند. هرچند احوط مصالحه است.

س 1004: اگر كسي از دنيا برود و فرزندان عمو و عمه از طبقه سوم باقي باشند، آيا فرزندان 
به طور مساوي ارث مي برند يا سهم پسر دو برابر دختر است؟

ــت در صورتي كه عمو و عمه با متوفي از يك پدر و مادر  ــر دو برابر دختر اس ــهم پس ج: س
باشند يا در پدر مشترك و از مادر جدا باشند. ولي اگر از پدر جدا و از مادر مشترك باشند، احتياط 

مصالحه است.
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ــته باشد مال او چگونه بين  ــر و فرزند داش س 1005: اگر مردي بميرد و پدر و مادر و همس
ورثه تقسيم مي شود؟

ــم، همسر يك هشتم و مابقي بين فرزندان تقسيم مي شود.  ج: پدر و مادر هر كدام يك شش
در واقع تركه بايد 24 قسمت شود، به پدر چهار سهم، مادر چهار سهم، همسر سه سهم مي رسد. 

سيزده سهم باقيمانده اختصاص به فرزندان دارد. پسر دو برابر دختر ارث مي برد.
س 1006: اگر زن يا شوهر فوت كند و وارث ديگري نباشد، نحوه ارث را بيان كنيد.

ج: در صورت فوت زن، تمام مال به شوهر مي رسد و در صورت فوت مرد يك چهارم تركه 
به زن مي رسد و بقيه بايد در اختيار ولي فقيه قرار گيرد.

س 1007: اگر دختران و پسران با رضايت كامل توافق كنند ماترك متوفي به طور مساوي 
بين آنان تقسيم شود، آيا تصرف دختران در مازاد بر سهم االرث شرعي اشكال دارد؟

ج: چنانچه همه ورثه بالغ و عاقل و راضي باشند، اشكال ندارد.
ــقوط هواپيما فوت كنند، چگونه  ــانحه تصادف يا س ــر هر دو در س س 1008: اگر پدر و پس

اموال آنان تقسيم مي شود؟
ــر از اموال پدر كسر مي شود و  ــهم االرث پس ــت. يعني س ج: در اين جا حكم توارث جاري اس
ــود و بعد بين ورثه تقسيم مي شود. هم چنين  ــر به اموال پدر اضافه مي ش ــهم االرث پدر از پس س
سهم االرث پدر از اموال پسر كسر مي شود و سهم االرث پسر از پدر به اموال پسر اضافه مي شود، 

سپس بين ورثه تقسيم مي شود.
س 1009: تكليف اموال شخص مفقوداالثر چيست؟

ــود، بايد نگهداري شود، در صورت عسر و حرج  ج: تا هنگامي كه يقين به فوت او حاصل نش
مي توانند با اجازه حاكم شرع به مقدار كفايت تصرف  كنند.

س 1010: آيا زوجه از سرقفلي ارث مي برد؟
ج: بله، ارث مي برد.



استفتائات 182

ــد، آيا ورثه حق مطالبه  ــوهر نگرفته باش س 1011: اگر زن فوت كند و مهريه خود را از ش
مهريه دارند؟

ج: بله، حق مطالبه دارند.
ــدند كودكي را از بهزيستي تحويل گرفتند، و  ــوهري كه بچه دار نمي ش س 1012: زن و ش

هيچ وارثي هم ندارند، آيا اموال آنان پس از فوت به اين فرزندخوانده مي رسد؟
ــي  ــده ارث نمي برد. ولي پدرخوانده و مادر خوانده مي توانند وصيت كنند بخش ج: فرزندخوان
ــقف ثلث به فرزند خوانده داده شود. دو ثلث آن در اختيار حاكم شرع قرار  ــان تا س از دارايي ايش

مي گيرد تا بنابر تشخيص مصلحت در امور عام المنفعه هزينه نمايد.
س 1013: آيا رضاع موجب ارث مي شود؟

ج: رضاع موجب ارث نيست، فقط موجب محرميت است.
ــرادر و دو خواهر دارد، مال او  ــوهر و دو ب ــت فرزند ندارد، ش س 1014: زني فوت كرده اس

چگونه بين ورثه تقسيم مي شود؟
ج: نصف مال به شوهر مي رسد. نصف ديگر شش قسمت مي شود، به هر يك از برادران دو 

سهم و به هر يك از خواهران يك سهم داده مي شود.
س 1015: آيا سهم ارث جد و جده پدري با سهم جد و جده مادري متفاوت است؟

ج: سهم ارث جد مادري با جده مادري مساوي است. ولي سهم ارث جد پدري دو برابر جده 
پدري است.

س 1016: اگر بازماندگان متوفي سه خواهر و جده پدري و جد مادري باشند، نحوه تقسيم 
ارث چگونه است؟

ج: مال پنج قسمت مي شود و هر كدام يك سهم مي برند.
س 1017: آيا پدر مي تواند به دليل عدم رضايت، بعضي از فرزندان را از ارث محروم كند؟

ــت. البته در زمان حيات حق دارد بخشي از اموال خود را به فرزنداني كه  ج: جايز و نافذ نيس
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بيشتر از آنان راضي است، تمليك كند يا وصيت كند تا سقف ثلث به آنها پرداخت شود. ولي دو 
ثلث ديگر طبق قانون شرع بايد بين فرزندان تقسيم شود.

س 1018: خانمي كه از شوهر خود چند فرزند دختر و پسر دارد، پس از فوت شوهر، مجدداً 
ازدواج مي كند از او هم صاحب اوالد مي شود، شوهر دوم نيز فوت مي كند. مال شوهر دوم چگونه 

بين همسر و فرزندان او تقسيم مي شود؟
ج: سهم زن يك هشتم است و بقيه بين اوالد شوهر دوم تقسيم مي شود. اما فرزندان آن زن 
ــوهر دوم از زن اول از نامادري  ــوهر اول از ناپدري ارث نمي برند. همان طور كه فرزندان ش از ش

ارث نمي برند.
ــي تعلق مي گيرد، جزء تركه  ــه از طرف دولت يا بيمه به كارمندان متوف ــا آنچ س 1019: آي

است و بايد بين ورثه تقسيم شود يا صرفًا حق خانواده متوفي است؟
ــد، ورثه ديگر حقي  ــر و فرزندان يافته باش ــت. چنانچه اختصاص به همس ج: تابع قانون اس

ندارند.
س 1020: آيا ضامن جريره در طبقه دوم يا سوم قرار مي گيرد؟

ــت. بلكه در رتبه ي متأخر از هر سه طبقه قرار دارد. زيرا ضمان  ــهيم نيس ج: با هيچ طبقه  س
جريره در موردي است كه مضمون هيچ وارث نداشته باشد.

س 1021: اگر انسان كسي را اجير يا اعانت كند تا يكي از بستگانش را به قتل برساند، آيا 
از مقتول ارث مي برد؟

ج: خير، ارث نمي برد.
س 1022: آيا شوهر از مهريه و جهيزيه همسر خود ارث مي برد؟

ج: آري، ارث مي برد.
ــو ميت به عنوان ديه  ــتن عض ــكافي يا برداش س 1023: وجهي كه ولي ميت بابت كالبدش

مي گيرد آيا بايد بين ورثه تقسيم شود؟
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ج: خير، بايد در امور خيريه براي ميت صرف شود.
س 1024: آيا حداقل تعزير مقدار معيني دارد يا در اختيار قاضي است؟

ــت كه موجب تنبه مجرم و منع ارتكاب مجدد شود و تشخيص  ج: حداقل تعزير مقداري اس
آن با قاضي است و حسب مورد متفاوت است.

ــه  حق الناس دارد، مانند  ــود كه جنب ــي چندين نوبت مرتكب جرائمي ش س 1025: اگر كس

ــنام دادن، و شاكي خصوصي نباشد يا پس  ــي و دش ــر اكاذيب، فحاش ضرب و جرح، تهمت و نش
ــتان و مدعي العموم مي تواند او را  از طرح دعوا، او را مورد عفو قرار بدهد و از او بگذرد، آيا دادس

محكوم و تعزير كند؟
ج: اگر مصلحت چنين اقتضا داشته باشد، جايز است.

ــات ديني اهانت كند، آيا مردم مي توانند او را  س 1026: اگر فردي به امام معصوم يا مقدس

بزنند و متعرض او بشوند؟
ج: بايد معرفي و از مجاري قانوني اقدام شود.

س 1027: آيا تعزير در شالق زدن منحصر است يا از طريق حبس و جريمه نقدي نيز قابل 

تحقق است؟
ج: چنانچه حاكم شرع مصلحت بداند قابل تعميم است. بايد به گونه اي عمل شود كه نقش 

بازدارندگي براي مجرم و مردم، و هزينه كم تري براي حكومت داشته باشد.
س 1028: اگر سارق قصد تملك مال غير را نداشته باشد، بلكه قصد انتفاع موقت و استرداد 

مال پس از رفع حاجت داشته باشد، آيا حد سرقت بر او جاري مي شود؟
ج: حكم سرقت ندارد، ولي قابل تعزير است.

س 1029: اگر فرد بالغ يا غير بالغ لواط كند، چه حكمي دارد؟

ج: در صورت اثبات، شخص بالغ به اعدام و غيربالغ تعزير مي شود.
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ــتندات  س 1030: اگر براي قاضي با توجه به اظهارات ضد و نقيض متهم و مدارك و مس
پرونده احراز شود متهم در جلسه  دادگاه يا مراحل بازپرسي دروغ گفته است مي تواند او را تعزير 

كند؟
ج: در صورت حصول علم به كذب و عدم احتمال توريه، تعزير جايز است.

س 1031: آيا نظر پزشك قانوني مي تواند مالك ثبوت زنا يا لواط و صدور حكم قرار گيرد؟
ج: بدون اقرار و بينه قابل اثبات نيست، مگر در  موردي كه مفيد علم باشد.

س 1032: آيا توهين و اهانت به قرآن و عترت و گفتن سخنان كفرآميز موجب ارتداد است؟
ج: اگر با علم و عمد و در حال عادي باشد مرتد است.

س 1033: اگر شوهر مرتد شود وظيفه  همسر او چيست؟
ج: در صورت ثبوت ارتداد شوهر، همسر بر او حرام مي شود، بايد از او جدا شود و عده وفات 

نگه دارد و نيازي به جاري كردن صيغه طالق نيست.
س 1034: اگر مرد زن دار يا زن شوهردار مرتكب عمل منافي عفت شود، چه حكمي دارد؟
ج: اگر زن و شوهر با هم زندگي مي كنند، عنوان زناي محصنه دارد و حكمش اعدام است.

س 1035: آيا در اجراي حكم شالق فرقي بين زن و مرد است؟
ج: زن بايد به حالت نشسته و مرد ايستاده باشد.

س 1036: اگر كسي مدعي باشد امام زمان است يا نماينده خاص يا رابط ايشان است، چه 
حكمي دارد؟

ج: به عنوان مفتري تعزير دارد.
ــر را براي زنا در آن جا گرد آورد  ــاد دائر كند و دختر و پس ــخصي خانه فس س 1037: اگر ش

حكمش چيست؟
ــر صاحبخانه كه نقش  ــود و ب ــالق زده مي ش ــد زنا يعني صد ضربه ش ــه ح ــي و زاني ج: زان

واسطه گري دارد حد قيادت يعني 75 ضربه شالق و تبعيد.
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ــالط و التصاق پيدا  ــد و روزه نگيرد يا با نامحرم اخت ــلماني نماز نخوان ــر مس س 1038: اگ

مي كند، آيا مي توان او را تعزير كرد؟
ج: با رعايت سلسله مراتب نهي از منكر جايز است.

س 1039: زناني كه بدون پوشش مناسب و با آرايش تند و وضعيت زننده در جامعه حضور 

پيدا مي كنند و منشاء فتنه و فساد مي شوند، مي توان به طور قهرآميز برخورد كرد و تعزير شود.
ــاد فرد و جامعه آشنا نمود.  در مرحله ي  ــاد و به صالح و فس ج: در مرحله اول بايد آنها را ارش
ــوم از  ــان اطالع داد. در مرحله س ــورت تكرار بايد از آنها تعهد گرفت و به خانواده يش دوم در ص

مجراي قانوني قابل تعزير هستند.
ــنيدن آهنگ هاي مبتذل و اقدام به تكثير و  ــتهجن و ش س 1040: آيا ديدن فيلم هاي مس

توزيع آن ها تعزير دارد.
ج: پس از ارشاد و اخذ تعهد در صورت تكرار قابل تعزير است.

ــترداد مال و  ــالق، قصاص، اس س 1041: مجرمي به مجازات هاي مختلف زندان، تبعيد، ش

جريمه نقدي محكوم شده است، ترتيب اجراي آن چگونه است؟
ج: پس از استرداد مال و اخذ جريمه نقدي شالق مي خورد و قصاص مي شود و تبعيد و زندان 

ساقط خواهد بود.
س 1042: آيا اجراي حدود و تعزيرات در مأل عام جايز است؟

ج: در مورد زنا منصوص است. «و ليشهد عذابهما طائفه من المومنين» و در موارد ديگر نيز 
منع شرعي ندارد. به ويژه اگر نقش بازدارنده در ميان مردم داشته باشد.

ــي كه مرتكب زناي محصنه يا لواط شده و مي داند حكمش اعدام است، آيا  س 1043: كس

مي تواند خودكشي كند؟
ج: جايز نيست، اجراي حد بايد از طريق حاكم شرع باشد.
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س 1044: شخص محكوم به شالق شده، ولي به مجرد اين كه مي خواهند او را شالق بزنند 
ــبيه صرع بر او  از ترس از حال مي رود و غش مي كند و يك بار هم پس از چند ضربه حالتي ش

عارض شده است، تكليف چيست؟
ــت تأخير بيندازيد تا بهبود يابد. در صورت يأس از بهبودي به صورت  ج: اگر مجازات حد اس

ضغث اجرا شود. اگر تعزير است به همان چند ضربه كفايت شود.
س 1045: آيا در اجراي حدود و تعزير زمان خاصي معتبر است؟

ــرما، احساس سوزش و  ــدت گرما و س ج: مجري حكم بايد زماني را اختيار نمايد كه بر اثر ش
درد بيش از حد متعارف نباشد.

س 1046: آيا جرم زنا يا لواط از طريق تعدد اقرار در مجلس واحد قابل اثبات است؟
ج: خير، بايد متهم در مجالس متعدد اقرار كند.

س 1047: اگر مردي با دختري به عنف زنا كند حكمش چيست؟
ج: زاني پس از پرداخت مهرالمثل بايد اعدام شود.

س 1048: آيا اجراي حد و شالق زدن از حيث شدت و ضعف مالك خاصي دارد؟
ــماني و تاب و توان مجرم مراعات شود. مجري نيز بايد به نحو متعارف  ج: بايد وضعيت جس
ــديد كه آسيب جدي ببيند و نه خيلي ضعيف كه اثر نبخشد. بلكه از نظر  ــالق بزند نه خيلي ش ش
ــود و سرعت حركت دست نيز عادي باشد و  ــد كه زير بغل ضارب پيدا نش ضربت به گونه اي باش

بر نقاط حساس بدن اصابت نكند.
ــي يا غيرناموسي محكوم به حد يا تعزير شوند آيا  س 1049: اگر دو نفر بر اثر فحِش ناموس

تهاتر قهري در حدود و تعزيرات جاري مي شود؟
ــد مانند ديات. در حدود  ــته باش ج: تهاتر اختصاص به اموال و اموري دارد كه جنبه مالي داش
و تعزيرات جاري نيست مگر در خصوص قذف كه دليل خاصي دارد و تسري آن به موارد ديگر 

بالوجه است.
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ــخنان كفرآميز بر زبان  ــاز نمي خواند، روزه نمي گيرد، س ــلمان زاده اي كه نم س 1050: مس
مي آورد احكام اسالم را انكار مي كند، رابطه نامشروع زن و مرد را به عنوان اين كه مالك رضايت 

طرفين است مجاز مي شمرد، حكم چنين شخصي چيست؟
ــت. مگر اين كه از اسالم تبري  ــد، محكوم به ارتداد و اعدام اس ــفيه نباش ج: اگر مجنون و س
ــت. البته اقدام  ــوخ كرده اس ــد كه در ذهن او رس ــبهاتي باش ــد و اظهارنظر او به خاطر ش نجوي

خودسرانه جايز نيست و بايد از مجاري قانوني توسط حاكم شرع اقدام شود.
س 1051: آيا متهم را به دليل امتناع از بيان حقيقت و عدم اعتراف به جرم مي توان زنداني 

كرد؟
ج: جايز نيست مگر جنبه سياسي امنيتي داشته باشد.

س 1052: آيا اجراي حد يا تعزير در مالء عام جايز است؟
ــد يا اثر بازدارندگي در مردم داشته باشد، جايز  ــتهر به فسق باش ج: اگر مجرم متجاهر و مش

است.
س 1053: اگر به كسي تهمت ناموسي زده شود و مقذوف از قاذف نزد حاكم شرع شكايت 
كند و پيش از صدور حكم از دنيا برود، آيا ورثه مي توانند تقاضاي صدور و اجراي حكم بكنند؟

ج: مطالبه حد قذف حق مقذوف است و حق قابل انتقال به ورثه است. 
س 1054: حكم استمنا را بيان فرمايند؟

ج: اين عمل حرام و در صورت احراز قابل تعزير است.
ــك براي تشخيص بيماري و نارسائي  ــتور پزش س 1055: آيا براي آزمايش مني طبق دس

شخص مي تواند استمناء كند؟
ج: در صورت ضرورت دراين مورد خاص اشكال ندارد.

س 1056: آيا اقرار در مورد حق الناس مانند قتل و قذف، ضرب و جرح واجب است؟
ج: اقرار الزم نيست. اما اداي حق واجب است.
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ــارق (قطع يد) با اجتماع شرايط به خاطر خوف از  ــرعي س س 1057: آيا عدم اجراي حد ش
تبليغات سوء مخالفان قابل توجيه است؟

ــود مگر ولي فقيه ترك آن را مصلحت  ــرايط بايد اجرا ش ج: حكم الهي در صورت اجتماع ش
بداند.

س 1058: آيا تهمت ناموسي به صورت مكتوب نيز موجب حد قذف است؟
ج: آري، قذف كتبي مانند لفظي حد دارد و حد آن 80 ضربه تازيانه است.

س 1059: حكم اعدام براي چه جرائمي در اسالم مطرح است؟
ج: موارد مختلف است مانند قتل عمد، لواط، زناي محصنه، ارتداد.

س 1060: محارب و مفسد في االرض از نظر فقهي به چه كسي گفته مي شود؟
ــرد يا گرم قصد تعرض به جان و  ــل به زور و سالح س ــت كه با توس ــي اس ج: محارب كس
ــد و اقدام او سبب ناامني و اختالل در نظم عمومي گردد. مفسد  ــته باش مال و ناموس مردم داش
ــي است كه به كاري مبادرت ورزد كه موجب بروز و رواج فساد و فحشاء و سلب  في االرض كس

امنيت در جامعه شود.
ــورش كنند،  ــالمي ش ــازمان يافته عليه حكومت عدل اس هم چنين به گروهي كه به طور س

اطالق مي شود. 
س 1061: مالك تعزير در حكومت اسالمي چيست؟

ــرع اعم از انجام فعل حرام يا ترك عمل واجب تعزير دارد و تعيين نوع  ج: هر كار خالف ش
ــب نوع جرم است و غرض حفظ سالمت فردي و  ــرع به تناس ــخيص حاكم ش و مقدار آن به تش

اجتماعي  و الزام به رعايت قوانين و حقوق مي باشد. 
س 1062: بهترين شكل تعزير در شرايط كنوني چيست؟

ــخت، در مرحله بعد شالق زدن، و  ج: جريمه نقدي و محروميت از مزايا، الزام به كارهاي س
در موارد خاص استثنايي حبس و تبعيد است.
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س 1063: آيا فقط پدر و مادر و فرزندان مقتول حق قصاص دارند يا اقوام ديگر مانند عمو 

و دائي يا برادر و خواهر نيز حق قصاص دارند؟
ج: تمام طبقات موجود كه ارث مي برند حق قصاص دارند.

ــه نفر مشتركًا اقدام به قتل فرد بي گناهي كنند به اين ترتيب كه يك نفر  س 1064: اگر س

ــوان آمر ديگري را تهديد به قتل در صورت امتناع از قتل فرد مورد نظر كند و او برخالف  ــه عن ب
ميل خود ناگزير مرتكب قتل شود و نفر سوم نيز فرد بي گناه را نگه داشته كه فرار نكند و ضارب 

بتواند او را به قتل برساند، حكم اين سه نفر از حيث قصاص چيست؟
ج: قاتل مباشر قصاص، و مكره و ممسك حبس ابد مي شوند.

ــديد به قصد قتل طرف مقابل را مورد ضرب و جرح قرار  ــي در يك نزاع ش س 1065: كس

داده و برخي اعضاء او صدمه ديده است. بعد اظهار ندامت كرده و هنگام عيادت، مضروب، ضارب 
ــدت جراحات وارده فوت مي كند، آيا ولي مقتول  را مورد عفو قرار مي دهد. ولي مضروب بر اثر ش
ــيده  مي تواند تقاضاي قصاص براي قاتل بكند با وجودي كه مقتول پيش از فوت، قاتل را بخش

است.
ج: عفو نسبت به قصاص عضو، موجب سقوط حق قصاص نفس نمي شود.

ــد و اولياي دم خواهان قصاص باشند، آيا هر كدام بايد  س 1066: اگر مردي دو زن را بكش

نصف ديه مرد را به قاتل بدهند يا مشتركًا نصف ديه بايد بدهند؟
ج: در فرض سوال اولياي دم الزم نيست چيزي بابت ديه بپردازند.

س 1067: اگر مردي سه زن يا چهار زن را كشته باشد و اولياي آنان بخواهند او را قصاص  

كنند، آيا خانواده قاتل چيزي بايد به خانواده هاي مقتولين بپردازند؟
ــه دوزن را خانواده ي قاتل به  ــد ديه ي يك زن و در فرض دوم بايد دي ــرض اول باي ج: در ف

اولياء مقتولين بدهد تا به طور مساوي اثالثا يا ارباعا بين خود تقسيم كنند.



191استفتائات

س 1068: آيا قتل عمد جنين كامل موجب قصاص است؟
ج: قصاص ثابت نيست. بايد ديه پرداخت شود.

س 1069: زني از راه نامشروع حامله شده و پس از زايمان نوزاد را خفه كرده است آيا بايد 
قصاص شود يا ديه بپردازد؟

ــت و زن بايد 800 درهم بابت ديه به حاكم  ــرعي منتفي اس ج: قصاص به خاطر نبود ولي ش
شرع بپردازد.

ــت ديگري را قطع كند، حكم  ــت راست است دست راس ــي كه فاقد دس س 1070: اگر كس
چيست؟

ج: دست چپ جاني قطع مي شود. اين حكم در مورد پا و تمام اعضاي زوج جاري است.
س 1071: اگر ولي دم خواهان قصاص باشد، آيا حاكم شرع مي تواند به پرداخت ديه حكم 

كند؟
ج: در صورتي كه قصاص مفسده داشته باشد جايز است.

ــاي قصاص كند، ولي قادر بر پرداخت  ــد و ولي دم تقاض س 1072: اگر مردي زني را بكش
نصف ديه نباشد، تكليف چيست؟

ج: قصاص ساقط و به طور قهري مبدل به ديه خواهد شد.
ــود و  س 1073: آيا متهم و مظنون به قتل را مي توان زنداني كرد تا مراحل قضائي طي ش
نوبت محاكمه و رسيدگي به اتهام او فرا برسد كه گاهي چند ماه طول مي كشد. هم چنين كسي 

كه محكوم به قصاص شده، ولي به هر دليل چند ماه بعد حكم اجرا خواهد شد؟
ج: حبس در هيچ يك از موارد مذكور جايز نيست و بايد با اخذ وثيقه و كفالت آزاد شوند مگر 

در مورد خاصي كه حاكم شرع تشخيص بدهد.
ــخصي ديگري را امر به كشتن كسي كند و تهديد كند اگر او را نكشد تو  س 1074: اگر ش

را مي كشم، حكم آن چيست؟
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ــاص و آمر تهديدكننده  ــت. در صورت ارتكاب قتل، قاتل قص ــر حال قتل حرام اس ج: در ه
حبس ابد مي شود.

ــيانور بخورد و او  ــخص ديگري را مجبور كند خود را حلق آويز كند يا س س 1075: اگر ش
ــديد غيرقابل تحمل توسط طرف مقابل كه به مرگ او منتهي  ــكنجه هاي ش به خاطر ترس از ش

خواهد شد، راه آسانتر را انتخاب كند و خودكشي كند، اجباركننده چه حكمي دارد؟
ج: حكم قتل عمد را دارد.

س 1076: اگر كافر پس از ارتكاب قتل مسلمان شود چه حكمي دارد؟
ج: اگر مقتول مسلمان باشد حق قصاص باقي است و اگر مقتول كافر باشد بايد ديه بپردازد 

و قصاص ساقط است.
س 1077: اگر مردي به خاطر قتل زني محكوم به قصاص شود و ولي زن قادر به پرداخت 

تفاضل ديه نباشد، حكم چيست؟
ــود، اگر در اين مدت، متمكن از پرداخت فاضل ديه  ج: به ولي زن فرصت معين داده مي ش

شد، حكم قصاص اجرا مي شود، وگرنه مبدل به ديه خواهد شد.
س 1078: اگر شخصي زن و مردي را در حال زنا ببيند و آنها را بكشد، چه حكمي دارد؟

ج: اگر قاتل شوهر آن زن باشد بايد ديه بدهد و اگر اجنبي باشد قصاص مي شود.
س 1079: آيا سوزاندن ميت ديه دارد؟

ج: ديه آن يكصد مثقال طال معادل 345 گرم.
ــرد را مادام العمر عقيم كند، چه  ــگيري از بارداري ف ــكي به منظور پيش س 1080: اگر پزش

حكمي دارد؟
ج: جايز نيست و در صورت ارتكاب بايد ديه كامل بدهد.

س 1081: آيا قطع عضو ميت نيز ديه دارد؟
ج: فرقي بين زنده و مرده انسان از اين جهت نيست.
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س 1082: اگر كسي اقدام به سقط جنين بكند، چه مقدار بايد ديه بدهد؟

ج: صور مختلفي دارد به مساله  2450 رساله مراجعه نمايند.
س 1083: ديه سقط جنين را چه كسي به چه كسي بايد بپردازد؟

ــقط كرده بايد به طرف ديگر بپردازد. اگر هر دو  ــرت به س ــوهر مباش ج: هر كدام از زن و ش
مباشرت داشته باشند بايد به بقيه فرزندان و پدربزرگ و مادربزرگ پرداخت شود.

س 1084: در يك ميهماني فاميلي بچه ها با هم بازي مي كردند و متأسفانه بچه من چيزي 

را به سوي بچه ديگري پرتاب مي كند و به چشم او اصابت مي كند و موجب نابينايي او مي شود، 
آيا بر من واجب است ديه بدهم؟

ج: خويشاوندان پدري بايد ديه بپردازند.
س 1085: در حال حاضر دادگاه مقدار ديه را بر مبناي روز صدور حكم محاسبه مي كند در 

حالي كه فتواي مشهور مالك را يوم االداء دانسته اند. نظر جنابعالي چيست؟
ج: اگر اداء ديه از زمان صدور حكم فاصله زيادي نداشته باشد اشكال ندارد.

ــه خانواده مقتول بميرد و ورثه قادر به پرداخت  ــر قاتل پيش از پرداخت ديه ب س 1086: اگ

ديه نباشند، تكليف چيست؟
ــر و حرج ديه خانواده  ــود، در صورت اقتضاء و احراز عس ــاري قانوني اقدام ش ــد از مج ج: باي

مقتول از بيت المال پرداخت خواهد شد.
س 1087: ديه كامل مرد و زن چه مقدار است؟

ج: هزار مثقال شرعي طال معادل 750 مثقال رايج براي مرد كه حدود سه كيلو و 450 گرم 
مي شود و نصف آن براي زن است.

س 1088: آيا انتخاب نوع ديه بر عهده پرداخت كننده است يا گيرنده؟

ج: با توافق طرفين است. در صورت عدم توافق، انتخاب  دهنده مقدم است.
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ــوءظن كشته است، آيا فرزندان مي توانند خواهان  ــوهر زن خود را به خاطر س س 1089: ش
قصاص پدر باشند؟

ج: حق قصاص ندارند. ولي حق مطالبه ديه مادر را از پدر دارند.
س 1090: مردي زني را كشته و يكي از بستگان زن را مجروح ساخته است. اولياي مقتول 
خواهان قصاص هستند، آيا اول بايد نصف ديه به قاتل پرداخت شود يا اول بايد قاتل ديه جراحت 

را به ما بدهد؟
ج: مي توانيد ديه جراحت را از نصف ديه كسر كنيد و مابقي را بپردازيد.

ــده و ديه جراحت را  ــخصي بر اثر تصادف رانندگي يا نزاع فيزيكي مجروح ش س 1091: ش
ــت، حال مبلغ زيادي هم بابت هزينه درمان مطالبه مي كند،  طبق حكم دادگاه دريافت كرده اس

آيا ما نسبت به هزينه درمان او هم تكليفي داريم؟
ج: هزينه درمان عالوه بر ديه جراحت بايد پرداخت شود.

ــي مقتول را مقصر  ــناس فن ــود و كارش ــانحه رانندگي فردي فوت ش س 1092: اگر در س
بشناسد، آيا باز هم راننده يا عاقله او بايد به خانواده مقتول ديه بدهند.

ج: در فرض سوال ديه به هيچ كدام تعلق نمي گيرد.
س 1093: اگر راننده بر اثر خواب آلودگي كسي را زير بگيرد و فوت كند، حكم آن چيست؟

ج: حكم خطاي شبه عمد دارد و بايد ديه بدهد.
ــتند، آيا  ــده و اولياي دم خواهان قصاص قاتل هس ــته ش س 1094: مردي در ماه حرام كش
ــطه  ــوم مازاد بر ديه را به خاطر وقوع قتل در ماه حرام از قاتل بگيرند يا به واس مي توانند يك س

قصاص ساقط مي شود؟
ج: ثلث زائد بر ديه در فرض قصاص نيز ثابت است.

س 1095: آيا مجروح عالوه بر ديه عضو آسيب ديده، حق دريافت وجه ديگري بابت هزينه 
درمان و از كارافتادگي از ضارب دارد؟

ج: مطالبه جايز و ضارب ضامن است.
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س 1096: زني مردي را كشته و قصاص شده است، آيا اولياي زن بايد نصف ديه به اولياي 
مرد نيز بپردازند؟

ج: خير، در مورد قصاص زن، ديه ساقط است.
س 1097: اگر ولي مقتول بالغ نباشد آيا قيم مي تواند تقاضاي قصاص قاتل بكند؟

ــد مي تواند همان گونه كه مي تواند ديه بگيرد. اگر  ــته باش ج: چنانچه مصلت طفل اقتضا داش
ولي يا قيم ندارد، قاتل در قبال اخذ وثيقه و كفالت آزاد خواهد بود تا ولي دم پس از بلوغ و رشد 

تصميم به قصاص يا ديه بگيرد.
ــي يا فوت كند، آيا اولياء مقتول  س 1098: اگر قاتل پيش از اجراي حكم قصاص خودكش

حق مطالبه ديه خواهند داشت تا از تركه او پرداخت شود؟
ج: خير، چنان چه حكم قصاص به درخواست اولياء دم صادر شده باشد، ديه ساقط است. ولي 

اگر از ابتدا تقاضاي ديه كرده باشند، فوت يا خودكشي موجب سقوط ديه نخواهد بود.
س 1099: آيا كندن موي بدن ديگري ديه دارد؟

ج: كندن موي سر و صورت و ابرو موجب ارش است. هرچند مصنوعي باشد.
س 1100: لطفا حكم ديه را در مورد قتل خطاي بيان كنيد؟

ج: ديه قتل خطاي بر عهده عاقله (خويشان پدري مانند برادر، عمو، پسرعمو) است.
ــاقط مي شود  س 1101: اگر قاتل پيش از پراخت ديه به اولياي مقتول فوت كند، آيا ديه س

يا بايد از تركه استيفا شود؟
ــد، مي توان از بيت المال  ــود. اگر وافي به ديه نباش ــت. بايد از تركه استيفا ش ــاقط نيس ج: س

پرداخت نمود.
ــتان و كفن و دفن را  س 1102: آيا اولياي مقتول مي توانند هزينه هاي آمبوالنس و بيمارس

از قاتل مطالبه كنند؟
ج: فقط حق مطالبه ديه دارند.
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ــك يا مسئول بيمارستان از پذيرش و معالجه يا جراحي بيمار اورژانسي  س 1103: اگر پزش
به خاطر فقر مالي اجتناب كند و بيمار فوت كند، آيا ضامن هستند و بايد ديه بدهند؟

ــد ضامن هستند و هزينه درمان در  ــتند به عدم اقدام آن ها باش ج: اگر فوت از نظر عرف مس
اين گونه موارد از طريق بيت المال و مراكز مربوطه مانند بيمه قابل تأمين است.

ــي در اثر ضربه بينايي چشم چپ كسي را از بين برده باشد، و خود فاقد  س 1104: اگر كس
بينايي در چشم چپ باشد آيا مي توان چشم راست جاني را قصاص كرد؟

ج: قصاص در اين مورد جايز نيست، بايد ديه بدهد.
س 1105: اگر مسلماني كافر ذمي را به قتل برساند، آيا بايد ديه بپردازد؟

ج: آري، ديه دارد.
س 1106: آيا قتل فرد بهائي ديه دارد؟

ج: در صورت اثبات ارتداد، ديه ندارد.
س 1107: آيا مراجعه بيمار زن به پزشك مرد يا بيمار مرد به پزشك زن جايز است؟

ج: در غير مورد ضرورت، چنانچه مستلزم لمس بدن باشد جايز نيست.
ــك در رشته اي كه تخصص الزم را ندارد يا تجربه كافي ندارد اقدام به  س 1108: اگر پزش

درمان كند و منجر به فوت شود، تكليف چيست؟
ج: پزشك ضامن است هرچند از ولي مريض اذن داشته باشد.

ــديدي دارند، آيا  ــت و درد ش ــتند كه بيماري آنان قابل درمان نيس س 1109: بيماراني هس
ــك مجاز است از باب ترحم بر بيمار از طريق تزريق آمپول يا قطع تنفس مصنوعي يا قطع  پزش

دارو يا مصرف بيش از حد مجاز به حيات چنين بيماري خاتمه بدهد؟
ــند. بايد  ــت و خانواده او راضي به اين امر باش ــت هرچند خود بيمار يا سرپرس ج: جايز نيس

اقدامات درماني به نحو مقتضي صورت پذيرد.
س 1110: در بسياري از مراكز آموزشي و درماني امكان جداسازي دانشجويان دختر و پسر 

وجود دارد. ولي برخي مسئولين بي توجهي مي كنند، نظر جنابعالي چيست؟
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ــت. هرچند رعايت  ــرعي تفكيك الزم نيس ــده و رعايت موازين ش ج: در صورت انتفاء مفس
احتياط مطلوب است.

ــته هاي مختلف، زنان ناگزير به  ــك متخصص زن در رش س 1111: با توجه به كمبود پزش
ــئوليتي متوجه پزشكان زن نسبت به اخذ مدرك تخصصي  ــك مرد مراجعه مي كنند، آيا مس پزش

مي باشد؟
ــته اي كه كمبود  ج: ادامه تحصيل و تحقيق براي خانم ها و اخذ مدرك تخصصي در هر رش
ــاس مي شود، واجب كفائي است و دولت موظف است با برنامه ريزي و تعيين  متخصص زن احس

ميزان نياز جامعه و اولويت بندي، تسهيالت الزم را براي تحقق اين مهم فراهم سازد.
س 1112: آيا معاينات معمول مانند گرفتن نبض و فشار خون، تزريق آمپول يا سرم توسط 

نامحرم از نظر شرعي اشكال دارد؟
ج: چنانچه مستلزم لمس بدن باشد جايز نيست و در موارد ضرورت با دستكش انجام شود.

س 1113: اگر پزشك يقين دارد بيمار بهبود نمي يابد و به زودي مي ميرد، مع الوصف اقدام 
به جراحي يا شيمي درماني كند و بيمار فوت كند،

الف - آيا اين اقدام پزشك از نظر شرعي جايز است؟
ب - آيا خانواده متوفي در قبال هزينه جراحي و شيمي درماني وظيفه اي دارند؟

ــات و افزايش طول عمر بيمار  ــبت به بقاء حي ــف - اگر هيچ احتمال علمي و عقلي نس ج: ال
نمي دهد، جايز نيست.

ب- با توجه به بند الف، خانواده نسبت به هزينه پزشك ضامن نيست. ولي نسبت به ادوات 
مورد استفاه بايد وجه متعارف آن را بپردازند.

س 1114: زايمان خانمي فرا رسيده، تشخيص پزشك اين است كه بايد جراحي شود و مادر 
يا نوزاد بميرد. در غير اين صورت هيچ كدام زنده نمي مانند. آيا پزشك در اين مورد استثنايي مجاز 

به جراحي و قتل يكي از آن دو مي باشد؟ در صورت جواز كدام يك اولويت دارد؟
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ج: در صورتي كه پزشك يقين به مطلب دارد مجاز است و جان مادر را بايد مقدم بدارد.
ــانحه يا عمل جراحي بيهوش شود و مدتي طوالني در  ــي بر اثر وقوع س س 1115: اگر كس
ــت از طريق تزريق آمپول يا  ــند، آيا جايز اس ــد و از به هوش آمدن او مأيوس باش حال كما باش

مصرف دارو به حيات او خاتمه داده شود؟
ــر و حرج  ــت. ولي ترك مداوا در فرض مذكور و در صورت عس ج: اقدام به مرگ جايز نيس

مانعي ندارد.
س 1116: آيا برداشتن زائده گوشتي يا غددي يا استخواني مانند انگشت زائد دست يا پا از 

طريق جراحي از نظر شرعي اشكال دارد؟
ج: در صورتي كه عوارض سوء نداشته باشد اشكال ندارد.

ــك از معاينه و معالجه فوت  ــر مصدوم يا مريض به خاطر تعلل و امتناع پزش س 1117: اگ
كند، آيا مسئوليت فوت متوجه پزشك است؟

ج: آري، پزشك تعزير دارد و قابل پيگرد قانوني است.
س 1118: اگر خانمي تحت عمل جراحي فوري قرار نگيرد فوت مي كند، ولي حامله است. 

انجام جراحي در اين حال امكان ندارد آيا مي تواند سقط جنين كند؟
ج: در صورت ضرورت جايز است.

س 1119: خانم بارداري در اثر سانحه تصادف نياز به جراحي فوري دارد. پزشك قطع دارد 
جنين در اثر بيهوشي مي ميرد آيا مجاز به جراحي است؟

ج: چنان چه راه نجات مادر منحصر به جراحي و بيهوشي باشد جايز است.
س 1120: كنترل مواليد به منظور جلوگيري از افزايش جمعيت چه حكمي دارد؟

ج: تكثير نسل و افزايش جمعيت واجب نيست. بنابراين كنترل مواليد جايز است. در صورت 
تشخيص ضرورت يا مصلحت توسط كارشناسان ذيربط و نداشتن آثار زيانبار به لحاظ تغيير بافت 

جمعيت ديني و مذهبي به طور موقت الزم است.
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س 1121: آيا پزشك مي تواند بيماري را خارج نوبت بپذيرد يا بيماري به بهانه آشنايي بدون 
نوبت نزد پزشك برود؟

ج: اگر مطب خصوصي باشد پزشك مختار است. ولي در مراكز درماني عمومي تابع مقررات 
است. در غير موارد ضروري بايد براي احتراز از اتالف وقت ديگران نوبت رعايت شود.

س 1122: اگر زني كه رحم او را با عمل جراحي برداشته اند، خون ببيند، چه حكم دارد؟
ج: خون زخم و جراحت است. هرچند احتياط مطلوب است. به مساله ي 422 رساله ي عمليه 

اينجانب مراجعه فرمايند.
س 1123: اگر برخي اعضاي انسان شبيه سازي شود، آيا پيوند آن به بدن انسان اشكال دارد؟

ج: اشكال ندارد.
ــد افراد محكوم به اعدام به سبب ارتداد، جاسوسي، فساد اخالقي، قاچاق  س 1124: آيا جس

مواد مخدر و غيره را مي توان براي تشريح مورد استفاده قرار داد؟
ــي در بقيه موارد تنها در صورت ضرورت كه  ــد كافر و مرتد مانعي ندارد. ول ــورد جس ج: در م

نجات مسلمانان از مرگ متوقف بر آن باشد جايز است.
ــازي اندام از طريق تغيير شكل آن با  س 1125: آيا جراحي غير ضروري براي صرف زيباس

افزودن يا كاستن چيزي يا حذف زائده گوشتي يا غضروفي جايز است؟
ج: اگر عوارض سوء ندارد و مالزم با حرام نباشد، جايز است.

س 1126: بيماري كه مي داند به زودي مي ميرد و اميدي به بهبودي او نيست و درد زيادي 
دارد، آيا مي تواند از پزشك بخواهد زودتر او را راحت كند و از طريق تزريق آمپول يا راه ديگر به 

حيات او خاتمه بدهد، و آيا پزشك حق دارد خواسته او را اجابت كند؟
ج: بيمار و پزشك هيچ كدام چنين حقي ندارند.

ــخيص پزشك لزوم جراحي است، ولي بيمار راضي به اين امر  س 1127: در موردي كه تش
نيست، تكليف چيست؟
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ج: اقدام به عمل جراحي بدون رضايت بيمار كه از سالمت عقل برخوردار است، جايز نيست. 
پزشك بايد آثار زيانبار ترك جراحي را براي بيمار و همراهان او اعالم نمايد، بله، اگر خوف فوت 

باشد پزشك ملزم به جراحي است.
ــر و دختر به منظور آموزش ناگزير  ــجويان پس ــكي دانش س 1128: در مراكز آموزش پزش
ــت مي زنند، از نظر شرعي چه  ــمت هاي مختلف بدن بيمار زن و مرد را مي بينند و گاهي دس قس

وظيفه اي داريم؟
ــرورت در آيينه نگاه كنند و با  ــود و در صورت ض ــورت امكان به همجنس اكتفا ش ج: در ص

دستكش لمس كنند.
ــگيري از بارداري هنگام  ــكان مي توانند به منظور كنترل جمعيت و پيش س 1129: آيا پزش

مراجعه مرد يا زن اقدام كنند؟
ج: در صورت رضايت طرفين و نداشتن عوارض سوء به طور موقت جايز است.

س 1130: آيا خانمي كه از زايمان اول فرزند معلول ذهني و جسمي دارد و طبق تشخيص 
پزشك در زايمان هاي بعدي نيز اين احتمال قوي است مي تواند خود را براي هميشه عقيم كند؟

ج: در فرض عسر و حرج مانع ندارد.
س 1131: سقط جنين در چه صورتي جايز است؟

ج: در صورتي كه بقاء جنين خطر جاني يا ضرر مهم براي مادر در پي داشته باشد يا موجب 
عسر و حرج مادر بشود و سقط قبل از ولوج روح باشد.

س 1132: آيا ترميم پرده بكارت توسط جراح منع شرعي دارد؟
ج: اگر به قصد تدليس باشد، جايز نيست.

س 1133: جراحي براي زيبايي لب و بيني از نظر شرعي اشكال دارد؟
ج: چنانچه غرض عقالئي داشته باشد اشكال ندارد.

ــك  ــلي، پزش ــخيص و درمان برخي بيماري هاي مربوط به آالت تناس س 1134: براي تش
ناگزير از مشاهده  مستقيم و لمس مي باشد، تكليف چيست؟
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ج: اگر تشخيص و درمان منحصر به اين امر است اشكال ندارد.
ــي و تريكتومي گفته  ــي در مرد و زن (اصطالحًا وازكتوم ــتن مجاري من س 1135: آيا بس

مي شود) براي جلوگيري از بچه دار شدن از نظر شرعي اشكال دارد؟
ج: چنانچه سبب عقيم  شدن دائمي باشد جايز نيست مگر ضرورت ايجاب كند.

س 1136: پيشگيري از انعقاد نطفه به روش هاي معمول چه حكمي دارد؟
ــد با رضايت طرفين جايز است. حتي االمكان  ــد يا ضروري باش ج: در صورتي كه موقت باش

مالزم با حرام از حيث لمس و نظر نباشد.
ــده اند آيا مي توان از طريق جراحي آنان را اعدام  ــاني كه به اعدام محكوم ش س 1137: كس
نمود به اين ترتيب كه اعضاي اصلي بدن مانند قلب و كبد را برداشت و به حيات آنان خاتمه داد 

و به افراد نيازمند پيوند زد و آنان را از مرگ حتمي نجات داد؟
ــرع تعيين نشده باشد و شخص محكوم به اعدام نيز اجازه  ج: اگر در موردي نوع اعدام در ش

بدهد، اشكالي به نظر نمي رسد.
س 1138:  اگر حفظ جان مسلماني متوقف بر پيوند عضوي باشد، آيا جايز است عضو ميت 

مسلماني را قطع و به او پيوند زد؟
ج: جايز است. در صورت عدم رضايت ورثه، بايد ديه عضو را بدهند.

ــات بيمار فايده اي ندارد و به زودي فوت  ــك بداند پيوند براي ادامه حي س 1139: اگر پزش
مي كند آيا با اين وجود مجاز است عضو بدن ديگري را قطع و به او پيوند بزند؟

ج: مجاز نيست.
ــكي مجاز است براي تعليم و تشريح به كالبدشكافي اقدام  س 1140: آيا مركز آموزش پزش

كند؟
ــت و در صورت ارتكاب  ــلمان بر آن جايز نيس ج: در غير مورد ضرورت توقف حفظ جان مس
بايد ديه ميت را از طرف او صرف امور خيريه كنند. بله اگر ميت در حال حيات به اين امر وصيت 

كرده باشد يا حاكم شرع اجازه داده باشد كالبدشكافي جايز و ديه ساقط است.
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س 1141: آيا اولياء ميت حق دارند جنازه او را براي تشريح و تعليم دانشجويان به دانشكده  
پزشكي اهداء كنند يا بفروشند؟

ج: جايز نيست. چنين واليتي براي ورثه نسبت به ميت ثابت نيست. بلي در صورت رضايت 
اولياء ميت و تشخيص ضرورت با اذن حاكم شرع اشكال ندارد.

ــكافي توسط پزشك قانوني براي كشف حقيقت و استيفاي حق اولياء  س 1142: آيا كالبدش
دم از نظر شرعي اشكال دارد.

ج: با حفظ حرمت ميت مسلمان جايز است.
ــكوك براي اثبات جرم يا رفع اتهام چه حكمي  ــكافي در مورد مرگ مش س 1143: كالبدش

دارد؟
ج: با حكم مقام قضائي و عدم هتك ميت جايز است.

س 1144: درمان بيماران و تسكين درد آنان از طريق هيپنوتيزم از نظر شرعي چه حكمي دارد؟
ج: اگر مؤثر باشد اشكال ندارد.

س 1145: آيا پيوند عضو جسد مجهول الهويه به بدن شخص نيازمند جايز است؟
ج: اگر موجب نجات مسلماني از مرگ بشود، جايز است. ولي بايد ديه عضو را به حاكم شرع 

جهت صرف در امور خيريه بپردازند.
س 1146: آيا برداشتن عضوي از بدن فرد زنده جهت پيوند جايز است؟

ج: در صورت حصول رضايت و نداشتن خطر جاني براي اهداء كننده جايز است.
س 1147: آيا پيوند زدن انگشتان قطع شده سارق به دست خود او يا ديگري جايز است؟

ج: پيوند به دست ديگري جايز است، ولي به دست سارق جايز نيست.
س 1148: آيا اهداء يا فروش عضو قطع شده در حد يا قصاص براي پيوند به بدن مسلمان 

جايز است؟
ج: اگر از ناحيه صاحب عضو باشد جايز است.
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ــد، آيا مي توان قلب يا برخي اعضاي ميت را به  ــرف به موت باش س 1149: اگر مريض مش
منظور ادامه  حيات به بدن بيمار پيوند زد؟

ــود، با تحصيل رضايت، جايز است. ولي  در  ــبب نجات مريض از مرگ مي ش ج: اگر پيوند س
صورت عدم امكان تحصيل رضايت استيذان از ولي فقيه ولو به نحو عام الزم است.

س 1150: مشاهده زايمان براي آموزش پزشكان چه حكمي دارد؟
ج: در صورت امكان مشاهده فيلم، مشاهده مستقيم جايز نيست.

س 1151: اگر نطفه شوهر و تخمك زن در رحم همان زن يا در خارج از رحم با هم امتزاج 
شود و بعد به رحم همان زن انتقال يابد، اوًال آيا چنين لقاح مصنوعي از نظر شرع جايز است؟

ثانيًا، فرزند حاصل از اين چه حكمي دارد؟
ــوهر آيا مي توان جنين  ثالثًا، در صورت پيدايش جنين ديگري در رحم و رضايت اين زن و ش

اضافي را به رحم زن ديگري كه بچه دار نمي شود منتقل كرد تا او نيز صاحب بچه شود؟
ج: اوًال، جايز است منوط به اين كه مالزم با حرام نباشد. 

ثانيًا، فرزند حاصل از لقاح مصنوعي در فرض سوال فرزند همان زن وشوهر است.
ــكال ندارد، ولي فرزند حاصل منتسب به  ــرعًا اش ثالثًا، انتقال جنين اضافي به رحم اجنبيه ش

همان زن و شوهر اول است.
ــپرم و اوول را در لوله  آزمايش قرار بدهند تا مراحل تركيب و انعقاد نطفه  س 1152: اگر اس
و رشد آن را مشاهده كنند، آيا دور انداختن نطفه رشد يافته از نظر شرعي اشكال دارد و در حكم 

سقط جنين است و بايد ديه پرداخت شود؟
ج: اشكال ندارد. ديه هم ندارد.

س 1153: اگر جنين از شكم خانمي كه رحم او مشكل دارد و قادر به نگهداري جنين نيست 
ــود، به رحم سالم زن ديگري منتقل شود تا رشد كند و صاحب فرزند شوند،  ــقط مي ش و جنين س

آيا اين عمل جايز است؟
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ج: نفس عمل اگر مستلزم حرام نباشد اشكال ندارد.
ــد اگر جنين در رحم بماند مي ميرد، آيا در اين  ــك اين باش ــخيص پزش س 1154: اگر تش
ــكم مادر بيرون بياورند و در دستگاه مخصوصي نگهداري كنند  ــت جنين را از ش صورت جايز اس

تا به مرحله رشد طبيعي خود برسد و به حيات خود ادامه بدهد؟
ج: اين اقدام الزم است.

س 1155: طبق نظر بعضي مراجع سقط جنين در برخي موارد قبل از ولوج روح جايز است، 
ولوج روح چه زماني است؟

ج: حدود چهارماهگي، زماني كه مادر حركت جنين را احساس مي كند.
ــوند، اگر اسپرم و تخمك آن دو در خارج رحم  ــوهري كه بچه دار نمي ش س 1156: زن و ش
ــد كافي در رحم زن بي شوهري بگذارند تا بچه  ــود و پس از انعقاد نطفه و رش تلقيح مصنوعي ش

متولد شود و وجهي نيز بابت اجاره رحم پرداخت شود، آيا شرعًا اشكال دارد؟
ــوهر است. به مسأله 2455 و 2456 رساله   ــكال ندارد و بچه متعلق به همان زن و ش ج: اش

اينجانب مراجعه فرمايند.
ــرد و به عنوان مادر  ــورد اجاره قرار مي گي ــد جنين م ــي كه رحم او براي رش س 1157: زن
ــر تولد يافته از طريق تلقيح مصنوعي محرم است و  ــود آيا نسبت به پس ــين از او ياد مي ش جانش

رابطه مادر و فرزندي دارند؟
ــت و استخوان جنين به واسطه تغذيه  ــين حكم مادر رضاعي را دارد. زيرا گوش ج: مادر جانش
از مادر جانشين روييده است. بنابراين ازدواج آنها با هم جايز نيست هرچند از هم ارث نمي برند.
ــكي بياورند به طوري كه  س 1158: اگر همزمان دو مصدوم بدحال را براي مداوا نزد پزش

اقدام براي نجات يكي موجب فوت ديگري مي شود، تكليف چيست؟
ج: اگر پزشك نسبت به هيچ كدام تعهد خاصي (مانند پزشك خانوادگي يا طرف قرارداد بيمه) 

ندارد، در مداواي آن دو مخير است.
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ــتگاه تنفس مي كند و به طور قطع تا  ــده و با دس س 1159: بيماري كه دچار مرگ مغزي ش
ــديد بر  ــاعت ديگر فوت مي كند با توجه به زيان مالي و رواني ش چند روز ديگر و گاهي چند س
ــتگاه براي بيماري كه شانس زنده ماندن دارد، آيا مي توان دستگاه  خانواده و مورد نياز بودن دس

را از بيمار جدا كرد يا بايد هم چنان به مداوي او ادامه داد؟
ج: ادامه درمان در صورت يقين به عدم تأثير الزم نيست.

س 1160: اگر زن و شوهري به طور همزمان تغيير جنسيت بدهند چه وضعي پيدا مي كنند؟
ج: در صورتي كه چنين چيزي واقعيت پيدا كند، زوجيت منحل مي شود، هرچند ازدواج مجدد 

آن دو با هم پس از تغيير جايز است.
س 1161: ساخت اعضا و پيوند به بدن انسان چه حكمي دارد؟

ج: در صورتي كه مالزم با حرام نباشد جايز است.
س 1162: اگر پزشك با عمل جراحي مرد يا زن را عقيم كند بايد ديه بپردازد؟

ج: اين عمل جايز نيست. ولي اگر با رضايت طرف باشد ديه ندارد.
س 1163: اگر اسپرم شوهر را براي تلقيح به همسر او بگيرند و مرد قبل از تلقيح فوت كند. 

آيا تلقيح جايز است.
ج: تلقيح اشكال ندارد و چنانچه فرزندي متولد شود. ملحق به شوهر متوفي است ولي از پدر 

ارث نمي برد. زيرا نطفه او پس از فوت پدر منعقد شده است.
س 1164: اگر خانم بارداري نياز به عمل جراحي پيدا كند و بداند جنين به علت بيهوشي و 

جراحي مي ميرد، آيا مي تواند اقدام به جراحي نمايد؟
ــد و تأخير آن تا پس از وضع حمل ممكن  ج: چنانچه حفظ جان مادر متوقف بر جراحي باش

نباشد، جراحي جايز است. چون حفظ جان مادر بر جنين مقدم است.
س 1165: رحم مادر قادر بر نگهداري جنين نيست و اگر در رحم مادر بماند سقط مي شود، 

آيا انتقال جنين از رحم مادر به رحم سالم زن ديگر براي ادامه رشد طبيعي جايز است؟
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ج: جايز است خواه قبل از ولوج روح باشد يا بعد از آن.
ــك بداند در صورت بارداري مجدد، فرزند بعدي دچار معلوليت ذهني يا  س 1166: اگر پزش

جسمي يا بيماري غيرقابل درمان خواهد بود، آيا الزم است به پدر و مادر اعالم كند؟
ج: كتمان جايز نيست.

س 1167: خانمي نازا است. شوهرش با خانم ديگري ازدواج مي كند و از او بچه دار مي شود. 
خانم اول دچار افسردگي مي شود. اگر نطفه مرد پس از استقرار در رحم همسر دوم و انعقاد نطفه 

به رحم خانم اول منتقل شود و بچه متولد شود متعلق به كيست؟
ج: خانم دوم مادر اصلي و واقعي و خانم اول مادر عرفي و رضاعي او است.

س 1168:  آيا قرار منع تعقيب متهم در جريان دادرسي يا توقيف حكم پس از صدور توسط 
قاضي ديگر جايز است؟

ج: در صورت تشخيص مصلحت جايز است.
ــدم پيگيري مدعي، از صدور حكم  ــي مي تواند به بهانه مرور زمان و ع ــا قاض س 1169: آي

امتناع ورزد؟
ــبت به حق مورد ادعا  ــود از حق خود اعراض كرده يا ذمه  مدعي عليه را نس ج: اگر احراز ش

ابراء كرده است، جايز است.
س 1170: آيا در باب قضاوت مي توان به صورت شورائي اقدام نمود؟

ــت ولي حكم بايد  ــورت قاضي با قضات ديگر يا هيأت نظارت و منصفه مطلوب اس ج: مش
توسط قاضي واحد صادر شود.

ــي قرار بگيرد و دو حكم مختلف صادر  ــعبه مورد بررس س 1171: اگر يك پرونده در دو ش
شود، حكم كدام قاضي نافذ است؟

ج: حكم قاضي مجتهد مقدم است.
س 1172: اگر براي قاضي از اظهارات طرفين دعوا و محتويات پرونده علم حاصل شود، آيا 
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بدون بينه شرعيه قاضي مي تواند حكم بدهد؟
ج: اگر علم قاضي مستند حسي و عيني داشته باشد، جايز است.
س 1173: آيا قاضي حق دارد مجازات مجرم را تخفيف دهد؟

ج: در صورت اثبات جرم از طريق اقرار (نه بينه) و تشخيص مصلحت حق دارد.
س 1174: آيا صدور حكم غيابي در مورد حدود و حقوق جايز است؟

ج: در صورت امتناع از حضور در دادگاه و شهادت بينه و داشتن مستند كافي جايز است.
س 1175: آيا بينه در مقام صدور حكم طريقيت دارد يا موضوعيت؟

ج: بينه طريق براي كشف واقع است و لذا اگر قاضي از طريق مبادي حسيه قطع بر خالف 
بينه پيدا كند، بينه حجت نخواهد بود.

ــك قانوني  ــت نگاري، آزمايش خون، ضبط صدا و تصوير، نظريه پزش ــا انگش س 1176: آي
مي تواند مستند حكم قاضي قرار بگيرد؟

ج: در صورت حصول علم براي قاضي از اين طرق و اسباب جايز است.
ــد آيا قاضي موظف به توقف دادرسي است يا مخير  ــاكي مجرم را ببخش س 1177: اگر ش

است؟
ج: اگر جرم صرفًا جنبه شخصي داشته باشد، با عفو شاكي، قاضي موظف است حكم به منع 
تعقيب بدهد. ولي اگر جرم جنبه عمومي داشته باشد، قاضي مخير است و ادامه دادرسي تا صدور 

حكم به محكوميت مجرم جايز است.
ــق اعتراض به حكم دادگاه بدوي دارد و در  ــر قوانين جاري محكوم عليه ح س 1178: براب
ــيوه  ــود، آيا اين ش صورت اعتراض در مدت مقرر، پرونده به دادگاه تجديدنظر ارجاع داده مي ش

دادرسي از نظر مباني فقهي درست است؟
ــالف بودن آن به لحاظ  ــت مگر خ ــم قاضي مجتهد قطعي و غيرقابل تجديدنظر اس ج: حك

مباني قضا ثابت شود. شيوه رايج در مورد قضات مأذون و غيرمجتهد جايز است.
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ــتخدام در ادارات  س 1179: آثار تبعي بعضي احكام مانند انفصال خدمت و ممنوعيت از اس
دولتي از نظر شرعي چه صورت دارد؟

ج: اشكال ندارد. تابع قوانين و شرايط استخدام كشوري است. 
س 1180: آيا براي قاضي جايز است به استناد ماده قانوني برخالف فتواي مرجع تقليد خود 

حكم صادر كند؟
ــوراي  ــاق حكم با فتواي ولي فقيه و قوانين مصوب مجلس ش ــاب قضا مالك انطب ج: در ب
ــوراي نگهبان مغاير با شرع شناخته نشده است. هرچند  ــالمي است كه از سوي مجتهدين ش اس
قاضي هم مانند هر مقلد ديگر در موارد شخصي بايد طبق فتواي مرجع تقليد خود حتي در امور 

قضائي، حقوقي و كيفري عمل نمايد.
ــت  ــوي رئيس قوه قضائيه موظف اس س 1181: نظر به اينكه قاضي به عنوان مأذون از س
طبق قانون عمل كند و در واقع وظيفه  او انطباق موضوعات مورد مرافعه با قوانين موضوعه است 

آيا تصدي امر قضا براي خانم ها از نظر شرعي اشكال دارد؟
ــي براي حقوقدانان زن  ــي در امور قضائ ــام مراحل تحقيقاتي و ارائه نظريه كارشناس ج: انج

بالمانع است. ولي انشاء و اصدار حكم براي آنان جايز نيست.
س 1182: رأي قاضي در دادگاه بدوي قطعي نيست. در صورت اعتراض در دادگاه تجديدنظر 
به لحاظ شكلي و ماهوي مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورت تشخيص عدم انطباق با قوانين 

موضوعه نقض مي شود، آيا باز هم تصدي قضات در دادگاه بدوي براي زنان اشكال دارد؟
ــروط به عدم اعتراض  ج: در دادگاه بدوي نيز قاضي حكم صادر مي كند. ولي قطعيت آن مش
طرفين است. در صورت اعتراض چنانچه دادگاه تجديدنظر تشخيص بدهد حكم مطابق با قوانين 
ــخيص عدم مطابقت حكم را نقض مي كند.  ــت حكم را تأييد و تنفيذ مي كند و در صورت تش اس
بنابراين در هر حال شأن دادگاه بدوي نيز صدور حكم است. در نتيجه تصدي قضاوت در دادگاه 

بدوي براي خانم ها جايز نيست. 



209استفتائات

عالوه بر اين كه در مواردي حكم دادگاه بدوي قابل تجديدنظر نيست مانند موردي كه قاضي 
براساس علم حاصل از مبادي حسيه حكم كرده باشد.

س 1183: آيا خانم ها مي توانند به عنوان قاضي در دادگاه تجديدنظر انجام وظيفه كنند؟ با 
توجه به اينكه وظيفه دادگاه تجديدنظر در واقع ارائه نظريه كارشناسي است كه آيا حكم صادره 

دادگاه بدوي از نظر شكلي و ماهوي با قانون مطابقت دارد يا ندارد. 
ج: نظر به اينكه دادگاه تجديدنظر در صورت تشخيص عدم مطابقت حكم با قانون بايد حكم 
بدوي را نقض كند، دادگاه تجديدنظر به لحاظ مراتب قضائي از اهميت بيش تر و جايگاه واالتري 

برخوردار است به طريق اولي جايز نيست.
ــه اينكه نمي توانند  ــوق و علوم قضائي با توجه ب ــته حق ــل خانم ها در رش س 1184: تحصي

مسئوليت قضائي داشته باشند، چه صورت دارد؟
ــاغل قضائي و مراحل دادرسي  ــئوليت در تمام مش ج: به طور كلي حضور خانم ها و قبول مس
جايز، بلكه در مواردي الزم است. مگر در خصوص جايگاهي كه شأن آن صدور حكم است تحت 

هر عنواني باشد مانند قاضي دادگاه بدوي يا تجديدنظر يا شعب ديوان عدالت.
ــا توجه به مقتضيات از  ــت يا ب ــا طريق اثبات جرم منحصر به اقرار و بينه اس س 1185: آي

روش هاي ديگر مي توان براي اثبات جرم استفاده نمود؟
ج: در صورت انكار متهم و فقدان بينه، هر طريق ديگري كه موجب حصول علم براي قاضي 

براي اجراي عدالت و استيفاي حق بشود، كافي است.
ــد، آيا براي اثبات جرمي كه  ــته باش س 1186: اگر متهم اقرار نكند و مدعي هم بينه نداش
موجب حد و تعزير است مي توان متهم را قسم داد؟ و در صورت نكول رد، يمين به مدعي نمود؟

ج: در مورد حد و تعزير قسم دادن جايز نيست. ولي در قصاص و ديه صحيح است.
ــت و مرد انكار كند،  س 1187: اگر دختري پس از وضع حمل ادعا كند فالني با او زنا كرده اس
اگر از طريق آزمايشات پزشكي انتساب طفل به متهم محرز باشد، آيا قاضي مي تواند حكم صادر كند؟
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ــرار آزمايش در مراكز مختلف معتبر و اتفاق نظر، چنانچه براي قاضي علم  ــورت تك ج: در ص
ــت. اگرچه براي رعايت احتياط بهتر است نتيجه آزمايشات به متهم ارائه  ــود، جايز اس حاصل ش

شود تا اقرار كند.
ــرد در وقوع نكاح يا وقوع طالق با هم اختالف پيدا كنند و بينه هم  ــر زن و م س 1188: اگ

وجود نداشته باشد، قول چه كسي مقدم است؟
ج: قول منكر مقدم است چون مطابق اصل است.

ــد،  ــن مقر و مقٌر له در جنس يا مقدار يا اوصاف مقٌر به اختالف نظر باش ــر بي س 1189: اگ
قول كدام يك مقدم است؟

ج: قول مقر با يمين مقدم است. مقرله براي اثبات ادعاي خود بايد بينه اقامه كند. 
س 1190: اگر اقرار مبهم يا مردد باشد، چه بايد كرد؟

ج: قاضي بايد مقر را الزام به تفسير و تعيين كند. در صورت امتناع اخذ به قدر متيقن شود.
ــهود به طور مستقيم شاهد زنا نباشند، بلكه از طريق دوربين مداربسته در  س 1191: اگر ش

مكان ديگري صحنه را ديده باشند، شهادت آنان براي اثبات زنا كافي است؟
ج: در صورت مشاهده صحنه هرچند به طور غيرمستقيم باشد شهادت شهود قبول است.

ــه كه از طريق دوربين  ــد،  ولي فيلم صحن ــر متهم اقرار نكند و بينه هم نباش س 1192: اگ
مداربسته ضبط شده موجود باشد براي اثبات جرم كافي است؟

ج: در صورت حصول علم براي قاضي كافي است.
س 1193: آيا توبه پيش از بازداشت موجب سقوط يا تخفيف حد مي شود؟

ج: اگر جرم به اقرار ثابت شده باشد، حدي كه جنبه حق اهللا دارد ساقط مي شود.
ــت و پا موجب  ــير يا قطع دس س 1194: اگر اجراي برخي احكام مانند رجم و قتل با شمش

وهن دين تلقي شود آيا امكان تغيير روش قتل از نظر شرعي وجود دارد؟
ج: به عنوان ثانوي جايز است.
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س 1195: افرادي كه زورگيري مي كنند و به صورت گروهي كمين مي كنند و جلو خودروها 
ــوند و در جاي خلوت صاحبان خودروها و  ــين مي ش ــوار ماش ــافر س را مي گيرند يا به عنوان مس
سرنشين آنها را تهديد مي كنند تا پول و اشياء قيمتي خود را بدهند در صورت عدم تحويل، آن ها 
ــود، آيا چنين افراد و گروه هايي  را مورد ضرب و جرح قرار مي دهند و گاهي منجر به قتل مي ش

عنوان محارب دارند؟
ج: در صورتي كه به اين گونه اعمال به طور مكرر اقدام كرده باشند عنوان صادق است.

ــت آيا مجرد تبعيد و تحت نظر بودن كافي  ــي كه محكوم به تبعيد شده اس س 1196: كس
است يا بايد او را در تبعيد در زندان نگه داشت؟

ــت. ولي اگر خوف فرار يا افساد  ــال كافي اس ج: تحت نظر بودن در تبعيد براي مدت يك س
باشد مي توان او را در تبعيد زنداني كرد.

ــارق يا قصاص عضو به تشخيص پزشك قانوني  س 1197: اگر اجراي حد مانند قطع يد س
به خاطر ضعف جسماني يا ابتالء به بيماري موجب تسري و مرگ باشد، تكليف چيست؟

ج: در صورت اميد به بهبودي با تأخير انجام شود. در صورت يأس ساقط و ديه متعين است. 
در مورد اجراي حد نيز بايد ديه دست از سارق اخذ و در بيت المال صرف شود.

س 1198: ضروريات دين چيست؟ منكران چه حكمي دارد؟
ــالم مي داند.  ــلماني آن ها را از دين اس ــت كه هر مس ج: ضروريات دين عقايد و احكامي اس
مانند توحيد، نبوت و معاد و مثل نماز و روزه و زكات، اگر كسي يكي از احكام ضروري اسالم را 

انكار كند به طوري كه انكار آن مستلزم انكار نبوت رسول خاتم باشد، محكوم به ارتداد است.
س 1199: شخصي به زندان، شالق و اعدام محكوم شده است، چگونه اجرا مي شود؟

ج: مدت زندان به تعزير مالي تبديل و از محكوم اخذ شود. آن گاه پس از شالق خوردن حكم 
اعدام درباره  او به اجرا درمي آيد.

س 1200: در مورد قسامه آيا سوگند زنان نيز مسموع است؟
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ج: قسامه بايد مرد باشد هرچند خويشاوند نسبي نداشته باشند، در صورتي كه تعداد مردان به 
پنجاه نفر نرسد، بايد سوگند تكرار شود و سوگند زنان مؤثر نيست.
س 1201: اگر اولياي دم صغير باشند، قيم چه وظيفه اي دارد؟

ج: قيم مخير است بين اخذ ديه در صورت اقتضاي مصلحت صغار، و بين انتظار تا زمان بلوغ 
و رشد اولياي دم تا خود تصميم بگيرند.

س 1202: اگر در موردي علم اجمالي به وجود قاتل بين دو سه نفر باشد، آيا مي توان يكي 
از آن ها را به قيد قرعه قصاص كرد؟

ج: جايز نيست، ديه متعين است و بايد به طور مساوي بين اطراف علم اجمالي تقسيم شود.
س 1203: عضو مقطوع در مورد حد يا قصاص متعلق به كيست؟ آيا قابل فروش است؟

ج: به صاحب عضو تعلق دارد و مي تواند آن را به فرد نيازمند براي پيوند زدن بفروشد.
س 1204: مهدورالدم به چه معني است و به چه كساني گفته مي شود؟

ج: يعني كسي كه كشتن او جايز است مانند محارب و مفسد في  االرض و كسي كه به طور 
عمدي مرتكب قتل بي گناهي شده باشد، ولي قتل آنان بايد با اجازه حاكم شرع باشد.

ــت، آيا تبدل آن به حبس يا جزاي  ــالق اس س 1205: در مواردي كه منصوص تعزير با ش
نقدي جايز است؟

ج: در صورت تشخيص مصلحت جايز است.
ــتفاده  ــتن نوارهاي صوتي و تصويري مبتذل براي اس س 1206: آيا نگهداري و همراه داش

شخصي يا در محفل خصوصي دوستانه اشكال دارد؟
ج: هر كار خالفي مانند مورد فوق كه منشأ فساد اخالقي باشد حرام و موجب تعزير است.

ــود، آيا قبل از اجراي حكم، ولي  س 1207: اگر به تقاضاي ولي دم حكم قصاص صادر ش
دم حق انصراف از قصاص و مطالبه ديه دارد؟

ج: آري، قصاص ساقط خواهد شد و بايد ديه بپردازد.
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ــود، آيا ولي دم حق دارد  ــر به تقاضاي ولي دم حكم به پرداخت ديه صادر ش س 1208: اگ
قبل از دريافت ديه تقاضاي قصاص كند؟

ج: چنان چه حكم صادر شده باشد، حق ندارد. هرچند ديه را دريافت نكرده باشد.
س 1209: آيا حكم تأخير قصاص يا اجراي حد نسبت به مادر رضاعي نيز جاري مي شود؟

ج: حكمت تأخير، رعايت مصلحت طفل است. بنابراين در صورت خوف خطر يا ضرر يا نبود 
جايگزين حكم تأخير جاري است.

س 1210: آيا ولي مقتول مي تواند اعضاي قاتل را پس از اجراي حكم قصاص، براي پيوند 
به بدن افراد نيازمند به طور مجاني يا فروش مورد استفاده قرار دهند؟

ج: خير، جايز نيست.
ــد و مدعي مسلمان و فاقد بينه باشد  ــته باش س 1211: اگر مدعي عليه اعتقاد به خدا نداش

تكليف چيست؟
ج: كافر بايد به خدا سوگند ياد كند، اگر قسم بخورد حكم به برائت داده مي شود، شرائط حلف 

و احالف نسبت به مسلمان و كافر يكسان است.
ــت آيا مجاز به قبول وكالت است تا با توسل  س 1212: اگر وكيل بداند موكل ذي حق نيس

به حيل قانوني به نفع موكل خود حكم بگيرد و طرف مقابل محكوم شود؟
ــت و چنانچه  ــه ذي حق نبودن موكل مجاز به قبول وكالت نيس ــل در صورت علم ب ج: وكي

حق الوكاله دريافت كرده باشد بايد برگرداند.
س 1213: آيا تبديل حبس و شالق به جريمه نقدي صحيح است؟

ج: در مورد تعزير اشكال ندارد.
س 1214: آيا سرقت الكترونيك موجب اجراي حد شرعي است؟

ج: اگر جنبه مالي داشته باشد با لحاظ شرايط موجب حد است.
س 1215: ضرب و جرح متهم براي اخذ اقرار چه حكمي دارد؟

ج: جايز نيست.
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ــرعي اختصاص دارد يا غير تازيانه را نيز  س 1216: آيا تعزير به تازيانه زدن كمتر از حد ش
شامل مي شود؟

ــري كه نقش بازدارندگي  ــود. ولي به هر نوع كيف ــًا به تازيانه زدن اطالق مي ش ج: اصطالح
متناسب با نوع جرم و شخص مجرم داشته باشد به تشخيص حاكم شرع قابل تعميم است. مانند 
ــب، ابطال اعتبار گواهينامه رانندگي، انفصال خدمت، تبعيد،  حبس، جريمه نقدي، لغو پروانه كس

الزام به كار پر مشقت، عدم حضور در مجامع.
ــرعي غير قتل است  ــت جرمي كه موجب حد ش ــي كه محكوم به اعدام اس س 1217: كس

مرتكب شده است، تكليف چيست؟
ج: اگر جرم مستقل باشد بايد پيش از اعدام، حد بر او جاري شود. ولي اگر جرم واحدي بوده 

است، به سبب اندراج اقل در اكثر، حد ساقط است.
ــراي حكم به تأخير  ــت ولي به هر دليلي اج ــده اس ــل محكوم به قصاص ش س 1218: قات
ــتند، آيا قاتل بايد در اين مدت  مي افتد. مثل اين كه اولياء مقتوله قادر بر پرداخت فاضل ديه نيس

در زندان باشد؟
ــت و بايد او را با اخذ وثيقه و قيد ضمانت آزاد  ــوال جايز نيس ج: خير، حبس قاتل در مورد س

كنند.
س 1219: مقدار مالي كه اگر سرقت شود موجب حد سرقت است چه قدر است؟

ج: چهار و نيم نخود طال معادل تقريبي يك گرم.
ــود و بالفاصله، جاني، مجني عليه را به  ــكند يا قطع ش ــت بش س 1220: اگر در نزاعي دس
ــت پيوند و ترميم پيدا كند، آيا عمل پيوند و جراحي  ــاند و با عمل جراحي دس ــتان برس بيمارس

استخوان موجب سقوط ديه مي شود.
ج: ديه ساقط نمي شود. ديه بر عهده جاني است و هزينه درمان بر عهده مجني عليه است و 

جاني چنانچه هزينه درمان را تبرعًا نپرداخته، مي تواند از مجني عليه مطالبه كند.
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س 1221: در چه موردي ديه بر عهده عاقله است؟
ج: وجوب ديه بر عاقله شرائطي دارد:

اوًال قتل و جنايه خطائي باشد.    ثانيًا، جنايه موضحه باشد.
رابعًا، مورد جنايت انسان باشد. ثالثًا، قتل و جنايت از طريق بينه ثابت شود.   

س 1222: كيفيت تقسيم ديه بر عاقله چگونه است؟
ج: تقسيم ديه بر عاقله به نسبت تقسيم سهم االرث است.

س 1223: آيا عاقله بايد ديه را يك جا به اولياء مقتول يا مجني عليه بپردازند؟
ــود، بلكه سه سال مهلت دارند و در پايان هر سال  ــت يك جا و فوراً پرداخت ش ج: الزم نيس

بايد يك سوم ديه را بپردازند.
س 1224: ارش جنايت در چه موردي است؟ چگونه محاسبه مي شود؟

ج: در هر موردي كه مقدار ديه در آن مورد از طرف شارع تعيين نشده باشد. نحوه محاسبه، 
تعيين نسبت قيمت عضو سالم و معيوب است.

س 1225: اگر كسي در نماز چهار ركعتي، در ركعت دوم سالم بدهد و در ركعت سوم، تشهد 
بخواند، چه تكليفي دارد؟

ــجده سهو براي سالم بي جا به جا آورد و بنابر  ــالم دو س ج: نمازش را تمام مي كند پس از س
احتياط واجب دو سجده سهو نيز براي تشهد بي جا نيز انجام دهد.

ــد در حالي كه قرص زير زبان دارد و  ــخص مبتال به بيماري قلبي مي توان س 1226: آيا ش
مدتي طول مي كشد تا مستهلك شود، نماز بخواند؟

ج: چنانچه در آب دهان مستهلك شود و مانع از حركت زبان براي قرائت و اذكار نماز نباشد، 
اشكال ندارد.

س 1227: آيا يارانه اي كه دولت به صورت نقدي يا كاال به مردم مي دهد خمس دارد؟
ج: خير، خمس ندارد.
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ــجود موجب  ــتحبي نماز مانند قنوت يا تكرار ذكر ركوع و س س 1228: آيا ريا در اجزاء مس
بطالن نماز است؟

ــتند. ولي به نظر قاصر حقير چنانچه اصل  ــهور قائل به بطالن نماز به نحو مطلق هس ج: مش
ــر افعال و اقوال واجب نماز موجب  ــه قصد خالص به جا آورد، مجرد ريا در اجزاء زائد ب ــاز را ب نم

بطالن نيست، ولي بنابر احتياط واجب نماز را تمام كند، سپس اعاده  كند.
س 1229: آيا عجب و ريا بعد از اتمام عمل عبادت را باطل مي كند؟

ج: خير، ريا متأخر و عجب مقارن نيز موجب بطالن نمي شود.
ــرائط كه بتوان از او تقليد كرد وجود نداشته باشد،  س 1230: اگر در زماني مجتهد جامع الش

تكليف مردم چيست؟ با توجه به اين كه عمل بدون تقليد باطل است.
ــد ابتدايي نيز از باب  ــي مي مانند و در مورد تقلي ــد از مجتهد متوفي باق ــن بر تقلي ج: مقلدي
ــد متوفي معاصر تقليد كند و در صورت تعدد و موارد اختالفي به فتواي احوط  ــرورت از مجته ض

عمل نمايد.
س 1231: موارد احتياط جنابعالي را به چه كسي مراجعه كنيم؟
ج: به هر مجتهد واجد شرايط صاحب رساله مي توان رجوع نمود.

س 1232: در چه موردي مي توان از مرجع تقليد به مجتهد ديگر رجوع كرد؟
ــكل، قيل، فيه تأمل،  ــع تقليد احتياط وجوبي يا تعابيري از قبيل مش ــوردي كه مرج ج: در م
ــد. ولي در موردي كه بگويد: اقوي، اقرب، اظهر، اشهر، مشهور،  ــته باش ــكال داش اليخلو عن اش

ظاهر اين است، عدول به غير جايز نيست.
س 1233: اگر كسي به دست ديگري براي وضو گرفتن آب بريزد، چه حكمي دارد؟

ج: وضو صحيح است.
س 1234: آيا قاعده فراغ و تجاوز اختصاص به نماز دارد؟

ج: خير، اختصاص به نماز ندارد.
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س 1235: آيا قاعده فراغ و تجاوز در طهارات ثالث نيز جاري مي شود؟
ــم بدل از آن جاري  ــل و تيم ــود ولي قاعده تجاوز فقط در غس ــده فراغ جاري مي ش ج: قاع

مي شود. ولي در وضوء و تيمم بدل از آن جاري نمي شود.
ــود، بلكه به خاطر عمل جراحي به  ــر خون حيض از مجراي طبيعي خارج نش س 1236: اگ

وسيله دستگاه از شكم خارج كنند، آيا پس از قطع دم غسل بر او واجب است؟
ج: آري، غسل حيض بر او واجب است.

س 1237: اگر پس از دفن ميت متوجه شوند او را غسل نداده بودند يا او را رو به قبله دفن 
نكرده اند، تكليف چيست؟

ج: اگر پيش از تالشي بدن متوجه شوند مي توانند نبش قبر كنند و او را غسل بدهند و دوباره 
دفن كنند يا قبر ديگري بكنند و او را رو به قبله به خاك بسپارند.

ــازي مي كنند، و در  ــوهر را ب ــرد اجنبي در فيلمي نقش زن و ش ــي زن و م س 1238: گاه
صحنه هايي نگاه محرمانه همراه با شوخي و خنده دارند، ايفاي چنين نقشي چه صورت دارد؟

ــوهر هستند و  ــگاني كه واقعًا زن و ش ــود و در چنين موارد از هنرپيش ج: بايد حريم حفظ ش
توانايي كافي براي ايفاي نقش محوله را دارند استفاده شود.

س 1239: كف زدن و پخش موسيقي ماليم و خواندن اشعار طرب انگيز در مجلس عروسي 
چه حكمي دارد؟

ج: كف زدن اشكال ندارد. ولي پخش موسيقي ماليم و اشعار طرب انگيز چنانچه در مجلس 
ــد يعني هنگامي كه عروس را به خانه داماد مي آورند و در جمع خصوصي دو خانواده  زفاف باش
بدون حضور نامحرم حتي برادران داماد اشكال ندارد. هرچند احتياط در ترك است و بايد صدا از 

فضاي خانه حتي االمكان بيرون نرود.
س 1240: كاشت و برداشت ترياك و خريد و فروش آن چه حكمي دارد؟

ــاز براي درمان و  ــت نظارت دولت به مقدار مورد ني ــت مگر در صورتي كه تح ــرام اس ج: ح
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تسكين دردهاي شديد و مزمن باشد.
س 1241: آيا اشتغال زن و مرد در اداره يا شركت در يك اتاق به طور مختلط جايز است؟

ــكال دارد. در  ــد اش ــكال ندارد. ولي اگر منحصر به فرد باش ج: در صورت تعدد زن و مرد اش
صورت تعدد نيز بهتر است اتاق كار آنان تفكيك شود.

ــاد و خنده آور مي كند افرادي را  ــيما اقدام به تهيه برنامه هاي ش س 1242: گاهي صدا و س
ــناخته شده درآورده و با تقليد صدا و حركات خاص آنان را  گريم كرده و به صورت چهره هاي ش
مورد تمسخر قرار مي دهند، آيا به نظر حضرتعالي اين برنامه ها شايسته جمهوري اسالمي است؟
ــت و متصديان امر بايد از تهيه و پخش آن ممانعت كنند و تخلف  ج: چنين اقدامي حرام اس

افراد را نبايد به حساب حكومت گذاشت.
س 1243: آيا خواندن اشعار در مدح پيامبر و ائمه همراه با موسيقي اشكال دارد؟

ج: چنانچه موسيقي لهوي باشد اشكال دارد.
س 1244: ايفاي نقش معصومين و نمايش چهره آنان از نظر شرعي چه صورت دارد؟

ج: جايز نيست مگر با نقاب و استتار چهره باشد.
ــري يا آستين  ــاخت فيلمي اقتضا كند براي بيان مطلبي زن بدون روس س 1245: اگر در س

كوتاه نقش بازي كند آيا مجاز به ايفاي نقش است؟
ــلمان به هيچ وجه جايز نيست و در صورت ضرورت مي توان ايفاي آن نقش  ج: براي زن مس

را بر عهده هنرپيشه زن غيرمسلمان گذاشت.
س 1246: آيا  حقوق مانند حق تحجير را مي توان ثمن يا مثمن قرار داد؟

ج: بله، هر حقي كه قابل نقل يا انتقال باشد جايز است. همان گونه كه در بين عقالء متعارف 
ــود.  ــرقفلي مورد خريد و فروش واقع مي ش ــعاب آب و برق و گاز و تلفن، و س ــت و حق انش اس
ــت از آن چيزي كه عقال ميل و  ــت كه حق عنوان مال دارد. زيرا مال عبارت اس وجهش آن اس

رغبت به آن داشته باشند و حاضر باشند براي دستيابي بر آن چيزي از اموال خود را بپردازند.
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ــري در سانحه تصادف هر دو در دم فوت كرده اند، حكم ارث فرزندان  س 1247: پدر و پس
پسر چگونه است؟

ج: بايد يك بار فوت پدر را بر پسر مقدم داشت، سهم االرث پسر از پدر تعيين شود. چون پسر 
هم فوت شده فرزندان او سهم االرث پدرشان را مي برند. بار ديگر فوت پسر را مقدم داشت ارث 

پدر از پسر را جدا كرد. مابقي بين فرزندان و ورثه ديگر به نسبت بايد تقسيم شود.
ــت يا پهلو بخوابد، و ناگزير بر روي شكم  س 1248: اگر بيماري بر اثر جراحي نتواند به پش

خوابيده باشد، براي نماز چه تكليفي دارد؟
ــرش را باال  ــت. در همان حال در جهت قبله قرار بگيرد و مقداري س ــاقط نيس ج: تكليف س
ــر را مقداري پائين بياورد و ذكر  ــد و براي ركوع س آورد به طوري كه صورتش به طرف قبله باش
ــاني را بر مهر روي زمين بگذارد. و در صورت امكان كف دو دست را  ــجده پيش بگويد و براي س

بر زمين قرار دهد.
ــد يا خون دماغ شود و در تمام وقت نماز اين  ــي حالت تهوع داشته باش س 1249: اگر كس
ــجده برود خون  ــود يا به س ــد و بخواهد نماز بخواند چنان كه براي ركوع خم ش حالت باقي باش

دماغش عود مي كند يا استفراغ مي كند، تكليفش چيست؟
ــتاده به جا آورد و ركوع و سجود را با اشاره به جا آورد يعني براي ركوع در  ج: نمازش را ايس
ــينه خم كند و ذكر ركوع بگويد و براي سجده كمي بيشتر  ــر را روي س صورت امكان مقداري س

سر را خم كند و اگر مشكل باقي است، چشمش را ببندد.
س 1250: در چه مواردي قرائت سوره در نماز واجب ساقط است؟

ج: در چهار مورد:
1- مريضي كه قرائت سوره برايش مشقت دارد. 

2- كسي كه عجله دارد و بايد هرچه زودتر يك كار فوري و فوتي انجام بدهد.
3- نسبت به مال و ناموس و جانش بترسد و احساس ناامني بكند.



استفتائات 220

4- زمان براي به جا آوردن نماز با سوره كافي نباشد.
ــوره در دو مورد اول از باب رخصت و در دو مورد اخير از باب  ــقوط س ــت س ــايان ذكر اس ش

عزيمت است.
س 1251: آيا جهر و اخفات در نوافل نيز مطرح است؟

ــب به صورت جهر و نوافل روز به صورت اخفات خوانده شود و  ــتحب است نوافل ش ج: مس
ــله يعقوب بن سالم است و بعضي فقها مانند محقق و  دليلش هم ادله جهر و اخفات و ظهور رس

عالمه و شهيد ادعاي اجماع كرده اند.



اجتهاد و تقليد
انتخاب مرجع تقليد 407

عدم اعتبار اعلميت 91
تشخيص اعلم 406

رجحان اعلم بر اعدل 105
تقليد ابتدايي 144

بقاء تقليد از متوفي 92، 141، 142، 1230
تقليد از خانم مجتهده 841

مجتهد متجزي 143
مفهوم احتياط 27، 874

احتياط در تقليد 145، 506
رجوع در احتياطات 1231

رجوع به مجتهد ديگر 1232
نبود مجتهد 1230

واليت مطلقه فقيه 836
واليت و عبادت 794

لزوم دفاع از نظام 207
صحت عبادات اهل تسنن 693

ضروريات دين 1198
دائر مدار موضوع 321

قاعده فراغ و تجاوز 1235

احكام بانوان
بلوغ دختران 340، 776

خنثي 4
تساوي صف زن و مرد در نماز 39

پوشش مناسب 336
پوشيدن لباس مردانه 742

تحصيل در رشته حقوق و علوم قضائي 1184
حجاب 95، 96، 128، 399، 743

حدود حجاب 97، 153، 727
چادر مشكي 103، 272

موي مصنوعي 280، 281، 852
آواز و ترانه 317، 372

سرود 300
مداحي 121

قرائت قرآن 133، 318، 967
نگاه نامحرم 850

دست دادن با اجنبي 337
حدود معاشرت 532
دوچرخه سواري 335

قضاوت زن 228، 229، 1181، 1182، 1183
وزارت زن 230

هزينه اموال شخصي 862

نمايه



استفتائات 222

استحاضه 24، 271، 975
حيض 28، 29، 30، 45، 271، 1236

پاكي پيش از فجر 783
مصرف قرص جلوگيري 155

خون جراحت 1122
يائسه 24

احكام غسل
نماز بي غسل 855

غسل ارتماسي 32، 417
كفايت غسل از وضو 150

غسل بدون خروج مني 151، 939
خروج مني از زن 784

خروج مني غير ارادي 284
ادرار در اثناء غسل 152

غسل اشتباهي 226

احكام وضو
وضو 35

وضو در برابر نامحرم 342
وضو زير باران 778

آب ريختن به دست ديگري 1233
عدم كنترل ادرار و مدفوع 286

شستن اعضاء مصنوعي 149، 412
مس آيات قرآن 299

مسح سر با موي بلند 173، 411
ناخن مصنوعي 793

ناخن الكي 829
نوشتن نام معصوم 274
مقطوع اليد 341، 410

قطع نخاعي 415
كفش طبي 414

باد معده غير اختياري285، 416
تيمم 38

احكام اموات
مس ميت 338

غسل مس ميت 326
غساله غسل ميت 339

نماز ميت متعدد 31
نماز ميت خنثي 283

نماز ميت اعدامي 764
نماز ميت منافق 327

كفايت غسل با آب خالص 844
سه تيمم 845، 846

دفن اعضا 620
دفن جمعي 843

نبش قبر 305، 1237
نگهداري جسد موميايي 328

مراسم ترحيم 725



223نمايه

احكام نماز
وقت نماز مغرب 344

اوقات كراهت نماز 877
عدول از فريضه به نافله 973

جهر و اخفات در  نوافل 1251
نافله ظهر و عصر 780
نافله ظهر جمعه 781

كفايت غفيله 779
آب خوردن در نافله شب 858

قبله در كره ماه 15

لباس نمازگزار
پوشش  خانم ها 153
پوشاك خارجي 413

لباس سياه 101، 102، 272
لباس شهرت 826

لباس غصبي 873، 920
لباس مباح 868

فاقد لباس 33
خون بيني و دهان 373

اندازه درهم 966
لباسشوئي 26، 203، 832
تطهير اشياء 23، 36، 37

ادكلن 323
پاك كنندگي الكل 204، 322

الكل طبي 322، 638
مالقي متنجس 147، 324

مكان نمازگزار
مكان غصبي 34، 108

جلو قبر معصوم 923
تصوير و تمثال 930

اماكن تخيير 969
جزاير استراليا 790
داخل هواپيما 279

داخل كشتي و قطار 279
داخل حجر اسماعيل 420

تطهير زمين 146
محمول نجس 234

تطهير بدن 5، 9، 12، 22، 182
انتقال خون 404

اذان و اقامه
اذان صبح و مغرب 39، 168

اذان راديو 395، 929
اذان نماز جماعت 351

سقوط اذان 931
اذان نماز جمعه 40، 316
اداء احترام در اذان 347

عجلوا بالصالة 350



استفتائات 224

احوال نمازگزار
ريا در مستحبات 1228

عجب و ريا 1229
نماز در حال حركت 345

نماز در حال ايستاده 1249
نماز در حال خوابيده 1248

نماز در حال نشسته 206، 278
نماز در حال بيهوش 227، 418

سجده
سجده بر پوست و برگ 924

سجده بر فرش 837
سجده بر كاغذ و مقوا 925

سجده بر موزائيك و سراميك 290
سجده در آب 614

سجده براي امام 828
سجده عاجز 224

سجده فراموش شده 64، 871
شنيدن آيه سجده 289
ذكر سجده شكر 971

اذكار
تلفظ صحيح كفوا 350

تلفظ غلط اذكار 225

سقوط سوره 1250
تسبيحات اربعه 375

تشهد بي جا 1225
عاجز از تشهد 865

شهادت بر واليت 291
ذكر صلوات 970، 974

ذكر و عجل فرجهم 811، 364
قنوت غير عربي 365
گريستن در نماز 854

مصافحه بعد نماز 806
قرص زير زبان 1226

احكام شك
شك در ركوع 859

شك در تعداد سجده 972
شك در سجده اول يا دوم 608

شك بين دو يا سه ركعت 41
شك در سه يا چهار ركعت 46، 47

ــه و چهار و سجده فراموش شده  شك در س
366

شك در سه و چهار و پنج 48
كثيرالشك 42، 43، 44

شك در تعداد تسبيحات 363



225نمايه

اقسام نماز
نماز احتياط 619

نماز استخاره 976
نماز استسقاء 867

نماز استيجاري 265
نماز آيات 362، 398، 618

شك در تعداد ركوع 59، 60
نماز آموزشي 295

نماز عيد فطر 190، 867
نماز قضا 57، 58، 61، 187، 292، 293، 367

اقتداء در نماز قضا 376، 933
قضاي نماز پدر و مادر 294، 615، 616

قضاي نماز شوهر 864
قضاي نماز مسافر 67، 356
نماز مسافر 62، 65، 66، 68
نماز مبلغين و معلمين 329

وطن دوم 332، 378، 383، 857
اعراض قهري 393

دائم السفر 379، 381
كثير السفر 380، 382

نماز جماعت
امامت غير روحاني 19، 189، 361

اقامه مجدد 188
اتصاف صفوف 617

فاصله بين صفوف 244، 360
پرده بين صفوف 277

امام راتب 310، 311، 313
امام وسواسي 312

اقتداء به كر و الل 13
دست و پاي مصنوعي 377
اقتداء به مأموم 782، 922

اقتداء به دو نفر 309
تعدد نماز جماعت در مكان واحد 315

نماز ظهر عاشورا 110
بطالن نماز امام 314، 358

عدول از جماعت 357

نماز جمعه
نماز جمعه 

اذان نماز جمعه 316
درك ركوع ركعت اول 385

تعدد  نماز جمعه در يك شهر 386

احكام مسجد
احداث مسجد 282
اشياء گمشده 572

اطعام در مسجد 785
اهداء تاج گل 275

باز بودن در مسجد 349



استفتائات 226

برگزاري جلسات آموزشي 387
پخش موزيك 819

توليت امام جماعت 346
توليت رقبات 359

تغييرات مقتضي 566
تجمع بي مورد 183

جايگاه سخنران 799
جاگرفتن براي نماز 209

حضور اهل كتاب 148
خسارت به مسجد 571
كمك غيرمسلمان 978

گذاشتن ميت در مسجد 107
طبل و سنج زدن 248
نماز فرادي 208، 831

مراسم ترحيم 744
وسائل ورزشي 567

ورود غيرمسلمان 306، 820
مسجد جامع 651، 652

روزه
اثبات اول ماه 645، 817، 984

استعمال دخانيات 238، 640
استعمال مواد مخدر 238

استفاده از اسپري 237
استمناء 644

افطار به حرام 171
افطار سهوي 297
تزريق آمپول 637
تزريق  خون 639

تلقيح 239
دخول وقت در حين غسل 170

دوش گرفتن 241
ريختن قطره در چشم 240

كشيدن دندان 236، 641
روزه بدون غسل 855

روزه دانشجو 140، 154، 331، 333
روزه سرباز 330

روزه ضرري 235، 636، 643
مشقت شديده 648

روزه مسافر 69، 647
قصد ده روز 243

قضاي روزه 156، 157، 158، 635، 634
روزه خارج از كشور 791
جلوگيري از حيض 649

سفر پس از نماز صبح 650
يوم الشك 646، 869، 870
فطريه دانشجو 218، 624

فطريه زنداني 698
فطريه سرباز 218، 624، 698

فطريه كاركنان 699



227نمايه

فطريه ميهمان 219، 623، 702
مستحق فطريه 700، 701

كفاره روزه 158، 159، 642
كفاره سيد 2

كفاره آميزش پيش از طواف نساء 242
اعتكاف 651، 653، 654، 655

زكات
زكات سكه 49

كفايت اداء كاال 160
زكات فطره به مسجد 161

ساخت كارگاه 162

خمس
اثبات سيادت 805
بازنشستگي 106

پس انداز بدهكار 655، 656
پس انداز فرزندان 706

باغ 221
تهيه زمين 680، 689

جهيزيه 100، 131، 676، 697
خانه و ماشين 686

خانه زن شوهردار 691
دام و زراعت 220
زمين زراعي 167

درآمد مستقل 663
دريافتي ماه آخر 687

رهن و وديعه 670
سپرده بانكي 658، 672

سرقفلي 666
شهريه طالب 682

گاو و گوسفند 665، 667، 695
مال شوهر 684، 709

مال متوفي 659، 688، 708
مال مشترك 104
مال ميزبان 683

مستمري 707
مسكن 100

مغازه - تعميرات 669، 703
قرض الحسنه 222، 661
مواد غذائي اضافي 673
موجودي ثابت كاال 662

هدايا 164، 678
هزينه حج 685

كمك هزينه 671
يارانه دولتي 1227

مبداء ساِل خمس 694
ــادل 660، 668، 681،  پرداخت به مجتهد ع

692
تقسيط خمس 677



استفتائات 228

بخشش خمس 705
فرار از خمس 168، 704

صرف خمس در امور خيريه 169
صرف خمس براي مسجد 166، 674

صرف خمس براي والدين 801
اخذ ماليات 664، 675

احتساب نرخ تورم 696
صرف مخمس در مؤنه 165

حج
حج استحبابي 176

حج بلدي 71
حج ميقاتي 195، 723

حج نذري 72، 75
حج نيابتي 177، 175، 179، 180، 713

نيابت اجزاء 965
عجز جسمي و شكستگي 174، 712

فوت مستطيع 711
عروض عذر بر نائب، 178، 181

احرام از جده 710
احرام حائض 51، 194

احرام مريض 962
عبور از ميقات 50، 191

اضطرار به شيء دوخته شده 714
پتوي حاشيه دوخته 716

ختنه ناقص 720
كفاره  استظالل 715
طواف بي طهارت 718

بطالن طواف 964
ترك طواف نساء 721

شك در اشواط 963، 989
ضيق وقت براي طواف 961

طواف در طبقه فوقاني 197، 722
قطع طواف 198

رعايت فاصله تا مقام 719
انتقال مقام ابراهيم 196

قطع سعي 199
تخيير تقصير 717

بيتوته نيمه اول شب 223
قضاي رمي 200

تقدم ازدواج بر حج 192
رعايت اهم 193

امر به معروف و نهي از منكر
احتمال تأثير 740

اختالط زن و مرد 396
افشاگري 308
بدحجابي 215

تكليف عمومي 738
تذكر در حضور جمع 726



229نمايه

ضرب و جرح 741
رعايت مراتب 94

مجالس لهوي 818
مراسم جشن امامان 839، 840

مركز فساد 745، 1037

اجاره
اجاره تمام مدت 428

اجاره زمين وقفي 441
اجاره سكه طال 436

اجرت المثل 433، 436
احتساب اجاره به نرخ روز 438

اختالف در مقدار كرايه 977
اخذ اجرت بر تعليم قرآن 374

اخذ اجرت براي كار خالف 434
تغيير شغل 435

تغيير مورد اجاره 423
ختم قرآن 429

خريد خانه استيجاري 80
رهن كامل 424

سرقفلي 440
رهن و اجاره 126، 127

كار شخصي در وقت اداري 78
كرايه صندلي اتوبوس 432

عاريه مورد اجاره 927

عدم تخليه 427
فسخ اجاره 431

مطالبه اجرت 77
نماز و روزه استيجاري 79

واگذاري به غير 426، 430

ارث
ارث زوجه از سرقفلي 1010

ارث جد و جده 1015
ارث جد و جده و خواهرزن 1016

ارث شوهر و برادر 1014
ارث از شوهر دوم 1018

ارث فرزندان 1247
ارث فرزندخوانده 1012

ارث فرزند رضاعي 1013
ارث فرزندان دائي و خالي 1003
ارث فرزندان عمو و عمه 1004

ارث پدر و مادر زن و شوهر 1000
ارث پدر و مادر و خواهر و برادر 1001
ارث پدر و مادر و همسر و فرزند 1005

ارث از مريض 1002
ارث مساوي 1007
ارث همسر 1006

ارث از مهريه و جهيزيه 1022
ارث از ديه عضو 1013



استفتائات 230

توارث 1008
ضامن جريره 1020

مستمري متوفي 1019
مطالبه مهريه مادر 1011

مفقوداالثر 1009
قتل مانع ارث 1021

محروم كردن از ارث 567، 1017
فوت همسر پيش از عروس 543

ازدواج
ازدواج با اهل سنت 501، 842

ازدواج فرد شبيه سازي شده 498
ازدواج دوقلوي به هم چسبيده 913

ازدواج با دختر متعه 509
ازدواج مجدد 507

ازدواج توافقي و معاطاتي 508
ازدواج موقت 894

ازدواج اينترنتي 609
ازدواج اجباري 729

ازدواج زاني و زانيه 882، 909
اجراء صيغه تلفني 109

اجراء صيغه فارسي 527
صيغه محرميت 601

اجراء صيغه با رعايت احتياط 117
تقديم زوج در اجراء صيغه 926

اختالف در نوع ازدواج 496، 901
اذن پدر 129، 500
اذن ولي 885، 889

تعدد عقد 504
اشتراط عدم ازدواج مجدد 528

توافق بر متاركه قبل از ازدواج 900
اشتراط ثبت عقد 903

اعتياد شوهر 503
ترك ازدواج شوهر مرده 541

تقدم رضايت شوهر 505
تغيير جنسيت 502
ترك آميزش 786

اتمام عده با سقط جنين 535
الحاق نسب 813، 902، 983

خروج زن از منزل 802
خواستگاري در عده 912

حرمت محارم ملوط بر الطي 529
شراكت در دارائي شوهر 534

محرميت شوهر بر برادرزاده زن 876
محرميت فرزند خوانده 16، 499، 512

محرميت عروس اوالد 89
بقاء محرميت عروس 513

محرميت نوه زن بر شوهر دوم 90
محرميت دختر و پسر زنا 881

عدم محرميت عروس زن 89، 520



231نمايه

ــر شوهر از زن اول با دختر  عدم محرميت پس
زن از شوهر سابق 87

ــر دوم بر اوالد  ــدم محرميت والدين همس ع
همسر اول 86، 521

عدم محرميت والدين شوهر دوم بر اوالد زن 
510 ،88

ــابق  ــوهر به عكس بي حجاب زن س نگاه ش
خود 514

فرزند رضاعي 519
مهرالسنة 841

مهريه سنگين 886، 892
مطالبه مهريه 884، 897

بذل مهر 890
مطالبه اجرت المثل 891

نفقه فرزند 270، 523، 533
نفقه والدين 524
نفقه همسر 525

نفقه دوران عقد 522
نشوز 887، 888
ازاله بكارت 883

حق حضانت 910
شرايط ضمن عقد 893

فسخ نكاح 3، 517، 518
رفع موجب فسخ 530

عده متعه 10

طالق
اجراء صيغه توسط زن 536

تعيين حكمين 539
شرط صحت طالق 904

طالق توافقي 508
طالق خلعي 8، 11، 542، 545، 895، 896

طالق رجعي 544، 545، 551، 914
طالق والئي 549

طالق قبل از مجامعت 497
حيض بودن در زمان طالق 552
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خسارت به اموال عمومي 458
خسارت رهگذر 266
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ضمان مريض 630
ضمان مصرف 464

ضمان مكره 479
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ضمان ورزشكار 477
ضمان ولي 472

وجوب رد مال غير 247
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قرض ربوي 486، 489
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مستثنيات دين 493
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كارمزد 251
جريمه ديركرد 251، 487
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اولياء دم 1201

تأخير قصاص 1209
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قصاص زن 1096
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قصاص چشم 1104
قصاص دست 1070

مسلمان شدن قاتل 1076
مشاركت در قتل 1064
قرعه در قصاص 1202

مهدور الدم 1204

ديه
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سقوط ديه 1220
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1223

ديه جراحت 1091، 1095، 1102
راننده مقصر 1092، 1093

قطع عضو ميت 1081
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محكوم به حبس وحد و اعدام 1199
مقدار ديه 1087
يوم االداء 1085

ارش جنايت 1224
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ارتداد 264، 1031، 1032، 1050
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استمناء 1054

اعتبار زمان خاص 1045
ترويج ابتذال 1040

تبديل تعزير 1205، 1213
تعميم تعزير 1216

تعدد جرم 1041
تعدد مجلس 1046
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تعزير مفتري 1036
تهاتر قهري 1049
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زناي محصنه 1034، 1043

سب معصوم 264، 1026
سرقت 987، 988، 1028، 1057، 1219

سرقت الكترونيك 1214
شالق زدن 1035، 1048

ضغث 1044
قذف 1053، 1058

لواط 1029
متجاهر به فسق 1038

محارب 986، 1060، 1195
مقدار تعزير 1024، 1025، 1027

مالك ثبوت جرم 1031
نگهداري اشياء مبتذل 1206

مضاربه
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تعيين نوع تجارت 445
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سرمايه گذاري در دامداري و كشاورزي 447
رهن سرمايه 449

بطالن مضاربه 450
اختالف در مقدار سود 448

شركت مفاوضه 83
شركت منافع 85
شركت وجوه 82

احكام معاشرت
آثار سوء تربيتي 245، 804

اختالف زن و مرد 812، 1241
افراد الابالي 132

باج خواهي 369
بيدار كردن فرزند و همسفر 388

پوشش نامناسب 739
تحصيل در حوزه 296

تصوف 93، 800
رابطه با دراويش 93
جشن عروسي 135

حضور زنان در ورزشگاه 134



استفتائات 238

خانواده بي قيد 216
حق همسايگي 808

دروغ مصلحت آميز 750، 762
دفاع از ناموس 756

رابطه دختر و پسر 532، 755، 822
صله ارحام 807

فيلمبرداري از مجالس زنانه 625
مجلس گناه 217
منزل متوفي 985
ورزش بانوان 136

مجالس سوگواري 752، 753
انتخابات و تظاهرات 759

جنگ نرم 758
والدين، اطاعت، اهانت 980، 982

منكرات و مكروهات
اخذ مدرك جعلي 20، 456، 459، 830

احضار ارواح 823
استعمال دخانيات 825

استعمال طالجات 123، 124، 863، 921
مدال طال 273

بيليارد و پاسور 730، 847
ترقه بازي 239

آالت موسيقي 301، 371
آالت قمار 303

توزيع مواد مخدر 751

توليد و تكثير نوار مبتذل 747
تصاوير مبتذل 748

چهارشنبه سوري 139
خرافات 798، 809، 824

خراشيدن صورت و شور گرفتن 112
دست زدن 21، 246، 1239

دعانويسي 298، 761
روضه و مرثيه دروغ 111

ديدن فيلم خارجي 252، 287، 802
دروغ گفتن 320، 928

رقصيدن 302
ريش تراشيدن 866، 1220
زورگيري 369، 928، 1195

دندان طال 348، 210
سخريه و  مضحكه 307

سيگار كشيدن 137
سوت زدن 21
شرط بندي 98

شنيدن راديو بيگانه 252
شعبده بازي 125

شطرنج 847
ضبط صدا 981

غناء و موسيقي 116، 119، 120، 232، 370، 
1243 ،737

غيبت 391، 621
فالگيري 231، 757، 760
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قمه زني و تيغ زني 113، 732
كراوات و پاپيون زدن 122، 851

كاشت ترياك 1240
گروه موزيك و كنسرت موسيقي 731، 840

غرائز جنسي 400
تهييج قوه شهوت 749

ماهواره 288، 515، 828
مداحي با تعابير نامناسب 99

مجسمه سازي 249، 250، 304
نگهداري مجسمه 746

نخ بستن به اماكن مقدسه 789
نگهداري سگ 409

نگهداري پرندگان 735
وسواس 343

نذر
نذر روزه 586، 590

نذر شمع 185
نذر روضه 186، 578

نذر زيارت عاشورا 582
نذر فرزند 580

نذر همسر 73، 74، 575، 576
نذر متوفي 76، 574

صدقه امام زمان 589
عجز از وفاء به نذر 579

ابراء ذمه ناذر 587

تلف مال منذور 262، 585، 591
مازاد نذورات 561، 577، 581، 583

هبه و هديه
صيغه هبه 63

جوائز بانكي 233
جوائز كتاب 795

جوائز مسابقات 52، 390
اهداء مال متعلق خمس 679

استرداد هداياي قبل از عروسي 511، 612
استرداد هداياي بعد از فوت 526، 607

موارد عدم استرداد 938
هداياي زن و شوهر 610، 936

هداياي پدر و مادر 611
هداياي عروس و داماد 163

پورسانت 422
هديه يا رشوه 138

هديه ارباب رجوع 368

هنر
ايفاء نقش روحاني 763

ــوهر توسط نامحرم 754،  ايفاء نقش زن و ش
1238
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ايفاء نقش معصوم 254، 733، 1244

تصوير و تمثال معصوم 253
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وقف
وقف 70، 798، 799

استفاده از آب وقف مسجد 562
اجاره زمين وقفي 441

احداث مسجد در زمين وقفي 564، 776
انصراف واقف 556

انتقال اشياء وقفي 554، 560
اهداء قرآن وقفي 563

تبديل فرش 569
تخريب مسجد 555

تغيير رقبات موقوفه 566
توليت وقف 553، 559

خريد و فروش مال وقفي 565، 570
قطع درخت وقفي 613

منزل وقفي 765
وقف بر مسجد 557

وقف سهام شركت 573
وقف ملك مشاع 558

وصيت
تساوي سهم دختر و پسر 999
تخصيص اموال به همسر 724

قضاي نماز 615
مناسك حج 723

مازاد بر ثلث 995، 996
انجام خيرات 994

اهداء اعضا 990، 993
شرط وصي 998

وصيت مطلق 997

وكالت
وكالت بالعزل 777

وكالت ناحق 319، 1212
اسباب بطالن وكالت 935

متفرقه
اسامي جالله 736

استخاره 834
استمناء براي آزمايش 172، 1055

تنبيه بدني 804
حيات وحش 943

دست بر سر نهادن هنگام سالم به امام 114
رد مظالم 474

روش سير و سلوك 115
قرآن پاره شده 787

قرآن بر سر نهادن 325
مجهول المالك 629

تملك اشياء گمشده 979
مواد شوينده 25
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