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  احکام تقلید

  
   ـ مراد از تقلید چیست؟ 1س

  . مراد پیروى کردن از مجتهد در احکام است;ج ـ باسمه تعالى

هاى عملیه مراجع معظم تقلید اصل تعیین سرنوشت و انتخاب   ـ با توجه به این که در رساله2س
اختیار را  مرجعیت به رسمیت شناخته شده است پس چرا در حکومت اسالمى و در عمل افراد این

  ندارند؟

 اطاعت از حاکم اسالمى بعد از تعیین از روى موازین شرعیه بر همه ;ج ـ باسمه تعالى
  .آید الزم است و اال هرج و مرج پیش مى

. هاى عملیه آمده است که اعلم بودن شرط تقلید است  ـ با توجه به این که در ابتداى رساله3س
   نجات دهند؟چه کسانى باید مردم را از این سردرگمى

  . اهل خبره عادل;ج ـ باسمه تعالى

تواند مورد استفاده قرار بگیرد،  ـ آیا براى حل مشکالت در باب معرفى مرجع اعلم راهى مى4س
  کنند؟ هاى علمیه نسبت به معرفى مرجع تقلید اعلم اقدام نمى تواند چرا در حوزه اگر مى

  .بوده و فعال نیز هست اتفاقاً تعیین مرجع همیشه رسم ;ج ـ باسمه تعالى

  توان از او تقلید کرد چه کسى است؟  ـ مراد از مجتهد جامع الشرایط و کسى که مى5س

 در خصوص تقلید، باید از مجتهد اعلم عادل زنده تقلید نمود ولى در ;ج ـ باسمه تعالى
 الزم نیست اعلم باشد، ولى عدالت و حیات ;غیر تقلید، مجتهد مطلق بودن کافى است

  .استشرط 

  م پیدا نکرد تکلیف چیست؟ ـ آیا تقلید از مجتهد اعلم واجب است یا نه؟ اگر دسترسى به اعل6س

 تقلید از اعلم واجب است و اگر دسترسى ندارد در صورت امکان ;ج ـ باسمه تعالى
احتیاط نماید و در صورت عدم امکان، باید از مجتهد غیر اعلم، با رعایت اعلم بودن او از 

  .لید نموددیگران تق

ـ آیا الزم است که مُقلّد، مذهب مجتهد خود را بشناسد و اگر نشناسد و عمل کند آیا اعمالش 7س
  باطل است؟



٢ استفتائات 

  . اگر مراد از مذهب، رأى است، الزم نیست رأى او را بشناسد;ج ـ باسمه تعالى

   ـ تقلید کردن از مجتهد بَلَد در حالى که رساله ندارد جایز است یا نه؟ 8س

 تقلید صحیح ;چنانچه مجتهد اعلم باشد.  رساله شرط جواز تقلید نیست;سمه تعالىج ـ با
  .است

   ـ بقاى بر تقلید میت اعلم، جایز است یا نه؟9س

  .  جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

   ـ شخص عامى که قادر به فهمیدن احکام شرعیه از ادله آنها نیست تکلیفش چیست؟10س

بلکه باید به رساله . م نیست از ادله، حکم شرعى را بفهمد بر عامى الز;ج ـ باسمه تعالى
  .صى موثق فتواى مجتهد را یاد بگیرد یا از شخ;اعلم رجوع کند

 ـ هرگاه شخص عامى به احتیاط عمل نکند و تقلید هم نکند عمل چنین کسى صحیح است 11س
  یا نه؟

  . صحیح است;اشد در صورتى که مطابق با فتواى مجتهد اعلم وقت ب;ج ـ باسمه تعالى

  ـ عدول از مجتهد حَىّ به مجتهد حَىّ دیگر جایز است یا نه؟12س

  . در صورت اعلم بودن واجب است و در غیر آن صورت، جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

  ـ اجتهاد واجب عینى است یا کفایى؟13س

  . واجب کفایى است;ج ـ باسمه تعالى

ست یا باید به وسیله دو نفر عادل او را ـ شناخت مجتهد توسط یک نفر عادل کافى ا14س
  شناخت؟

  .کند  با یک نفر کفایت مى;ج ـ باسمه تعالى

  ـ در مسایل ضرورى تقلید الزم است یا نه؟15س

  . الزم نیست;ج ـ باسمه تعالى

 ـ آیا تقلید از کسى که در یکى از ابواب فقه مثل نماز و روزه به درجه اجتهاد رسیده جایز 16س
  است؟

  . خیر جایز نیست;مه تعالىج ـ باس

  ـ آیا وجوب تقلید، یک امر تقلیدى است یا اجتهادى؟17س

  . بلکه مرتکز عقالیى است; تقلیدى نیست;ج ـ باسمه تعالى

  ـ به نظر مبارک حضرتعالى عمل به احتیاط بهتر است یا به تقلید؟18س

  . االحتیاط حسن فى کل حال;ج ـ باسمه تعالى

   چیست؟ـ فرق بین حکم و فتوى19س

  . حکم در مورد قضیه شخصیه است و اما فتوى در احکام کلیه است;ج ـ باسمه تعالى



٣ استفتائات 

  ـ حکم حاکم تا چه حدّ نافذ است؟20س

  . حکم حاکم به قول مطلق، نافذ است;ج ـ باسمه تعالى

  ـ اگر مقُلّد به خطاء مجتهد یا دلیل او عالم شود، آیا تقلید کردن از او جایز است یا  نه؟ 21س

  . جایز  نیست;ـ باسمه تعالىج 

 در اجتهاد یا تقلید، عمل به کدام یک ;ـ هر گاه وکیل یا موکّل، وصى با موصى مختلف باشند22س
  الزم است؟ 

 اگر وکالت و وصیت مقید نباشد وصى و وکیل باید به تکلیف خود عمل ;ج ـ باسمه تعالى
  . باید آنگونه باشدداند مقید است  کنند و اگر به آنچه موکل و موصى وظیفه مى

ـ اگر مجتهد اجتهاد کرده و مُقلّد هم از او تقلید بکند و بعد معلوم شود که مجتهد در اجتهاد 23س
  رد؟خطا نموده نه در رأى دادن، عمل مقلد در این حال چه صورت دا

  . در خصوص نماز اعاده الزم نیست;ج ـ باسمه تعالى

  ـ عدالت حسن ظاهرى است یا ملکه؟24س

  . عدالت ملکه نیست، بلکه استقامت عملى در جاده شرع است;اسمه تعالىج ـ ب

از رأى مجتهد خبر دهد و یا خود ـ اگر مجتهدى در مورد احکام فتوى دهد یا یک نفر عادل 25س
به حسب فهم خود از کتاب و غیره یقین کند که رأى مجتهد این است و بعد از عمل، خطا مکلف 

  ظاهر شود اعاده الزم است؟

  . در خصوص نماز الزم نیست;ج ـ باسمه تعالى

هاى عملیه قید شده که اصول دین تحقیقى است نه تقلیدى،  ـ با توجه به این که در رساله26س
  تواند در فروع دین تقلید کند؟ چرا؟  ته است آیا مىکسى که اصول دین را هنوز تحقیقى نیاموخ

 بلکه مراد اطمینان است ;المى نیست مراد از تحقیق، غور در مسائل ک;ج ـ باسمه تعالى
  .حال از هر راهى پیدا شود و بعد از آن باید در فروع تقلید نماید

 سال مشخص کردند آیا در 15 سال و سن پسر را 9ـ با توجه به این که سن دختر براى بلوغ 27س
  نه؟یق در اصول دین را دارد یا نه؟ چگورسد توانایى تحق این فرصت فردى که به تکلیف مى

  . توانایى تحقیق به آن معنى که در مسأله فوق ذکر شد دارد;ج ـ باسمه تعالى

باشد استنباط   ـ با توجه به این که نظرات فقها در ارائه احکام شرعى بعضاً متفاوت مى28س
لذا یک مقلد از کجا بداند کدام یک از . شود که برداشتهاى مختلف از متون دینى وجود دارد مى

  رد؟ا نص صریح دین اسالم مطابقت دانظرات فقها ب

 وظیفه مقلد، علم به فتواى کسى است که تقلید از او جایز است بنابراین ;ج ـ باسمه تعالى
  . چون این امر ممکن نیست;علم به موافقت با صریح دین براى او الزم نیست



٤ استفتائات 

توان  ت را مىـ با توجه به برداشتهاى متفاوت از دین توسط فقهاى محترم کدام یک از نظرا29س
  مبناى حکومت اسالمى قرار داد؟

  . اختالفى نیست; در اساس مسائلى که مبناى حکومت اسالمى است;ج ـ باسمه تعالى

ـ با توجه به این که اجماع در مسائل فقهى کم رنگ است در سنین پائین یا براى طبقه کم 30س
رسیدن به حقیقت شریعت اسالم سواد که امکان تحقیق وجود ندارد شما چه راهکارهایى را براى 

  کنید؟ پیشنهاد مى

  . جز متابعت نظر مرجع تقلید وجود ندارد هیچ راهى را;ج ـ باسمه تعالى

باشد، براى حصول علم  ـ با توجه به این که مبناى اسالم داراى موضوعات متعددى مى31س
  کنید؟ مقلدین به حقیقت موضوعات فوق، شما چه راهکارى را پیشنهاد مى

  . تقلید از عارف; باسمه تعالىج ـ

  توان تقلید کرد؟ ـ آیا از زن مى32س

  . خیر تقلید از زن جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر کسى چند سال پیش براى شناختن مجتهد اعلم، از اهل خبره تحقیق کند ولى اعلم 33س
 از مجتهدین جامع بودن یا محتمل اعلم بودن کسى برایش ثابت نشد یا نتوانست بشناسد و از یکى

دهد یا اطمینان دارد که   تقلید کند ولى اکنون احتمال مى;الشرائط که مساوى با دیگران در علم بود
 آیا بر چنین کسى تحقیق دوباره از اهل خبره براى شناختن اعلم الزم ;اند  تهاهل خبره اعلم را شناخ

  است؟

له جمع بین فتاواى کسانى که  بلى الزم است چنین کند و یا به وسی;ج ـ باسمه تعالى
  .دهد، احتیاط کند احتمال اعلم بودن آنان را مى

ـ عدول از مجتهدى که اعلم بودنش ثابت شده نیست به مجتهد دیگر که او هم اعلم بودنش 34س
  ثابت نشده چه حکمى دارد؟

  . جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

  ـ از نظر شما بقاى بر تقلید میت جایز است یا خیر؟35س

  . جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

اید در فتاوى جواز بقاء بر تقلید مجتهدى که وفات کرده،  ـ با توجه به این که جایز ندانسته36س
  دلیل آن چیست؟

تا این اواخر در بین .  پاسخ به این سؤال احتیاج به بحث مفصل دارد;ج ـ باسمه تعالى
کنند که عموماً  حتى شیخ انصارى نقل مى. فقهاء اسالم کسى قائل به جواز بقاء نبوده است

قول المیت کالمیت و عدم بقاء رأى و همان گونه که اگر مجتهدى مرض : اند گفته مى
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 اگر هم بمیرد و رأیش از بین برود بقاء ;نسیان بگیرد بقاء بر تقلید او اجماعاً جایز نیست
  .بر تقلید از او جایز نیست

   که هر دو مساویند علماً چگونه است؟ـ عدول از مجتهدى به مجتهد دیگر37س

  . جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

نمایند حال سؤال  اى به بعضى از مراجع حتى مرحوم شده به دالیلى بیهوده اهانت مى  ـ عده38س
این است که شرعاً این کار جایز است؟ و ضمناً اگر کسى مقلد ایشان بوده و هنوز هم برایشان باقى 

  د صحیح است یا باید از مجتهد زنده تقلید نماید؟این تقلینده آیا ما

 جسارت و اهانت به مراجع مرحوم مانند جسارت و اهانت به بقیه ;ج ـ باسمه تعالى
الراد علیهم کالراد «: در روایت شریفه آمده است. مراجع عظام از محرمات شدیده است

دانم، فوراً عدول    جایز نمى، ولى من بقاء بر تقلید میت را»علینا و هو على حد الشرک باهللا
  .کنید

ـ اگر کسى مقلد مجتهدى هست که فتوایش این است که احتیاطاً تسبیحات اربعه را سه بار 39س
باید گفت و شخص مذکور از روى ندانستن مسئله تسبیحات اربعه را تا رحلت مرجع مذکور یک 

اند حال نمازهایى که شخص د  بار گفته و بعد از مرجعى تقلید کرده که یک مرتبه را واجب مى
  مزبور خوانده چه صورت دارد؟

  . صحیح است;ج ـ باسمه تعالى

دانید نتواند در اوّل تکلیف، مرجع   ـ اگر کسى بنا به عللى که خود حضرت عالى بهتر مى40س
تقلید براى خودش تعیین کند یا وجوب تقلید را ندانسته و مدتى اعمال خود را بدون تقلید انجام 

  فرمایید؟  ا شما صحت اعمال شخص مذکور را تأیید مى آی;دهد

اش    در صورتى که اعمال او با فتواى مجتهدى مطابق باشد که وظیفه;ج ـ باسمه تعالى
  .تقلید از او بوده صحیح است

فرمایند باز هم در این مسأله تقلید  ـ جمعى از مجتهدین حى بقاء بر تقلید میت را تجویز مى41س
  ت یا باید از همه آنان تقلید کند؟شخص معینى واجب اس

  . فتوى اعلم میزان است و بقیه تأثیر ندارد;ج ـ باسمه تعالى

... خواهد بدون در نظر گرفتن اعلم بودن و اورعیت و  ـ شخصى که تکلیف شده و ابتداء مى42س
یا این تقلید آ. تواند تعصباً از مرجعى تقلید نماید از مرجعى تقلید کند، آیا مبنا به گفته دیگران مى

  صحیح است یا نه؟

چنانچه از گفته دیگران، به .  در مرجع اعلم بودن و عدالت شرط است;ج ـ باسمه تعالى
  .این دو امر اطمینان پیدا کند جایز است و اال جایز نیست



٦ استفتائات 

در شهر بم .  نیاوردم ولى رساله ایشان را بدست;ـ بعد از بلوغ مقلد آیۀ اهللا گلپایگانى شدم43س
 رساله ایشان را پیدا 77در سال . دادم کردم و با قصد ده روز روزه را کامل انجام مى مىتحصیل 

ها که از شما تقلید   مقلد شما شدم تکلیف من در این سال78کردم و عمل کردم در سال 
  کردم چیست؟ نمى

 چنانچه اعمالتان مخالف فتواى حقیر نباشد صحیح است و اشکالى ;ج ـ باسمه تعالى
  .ندارد

 چه ;ول المالک و رد مظالم و غیره به او مراجعه شودـ مراد از احکام شرعى که در مورد مجه44س
  است؟ آیا اعلم بودن در او شرط است یا نه؟کسى 

  . اعلم بودن شرط نیست اگر مجتهد باشد کافى است;ج ـ باسمه تعالى

  نها چیست؟کند وظیفه در مقابل ای ـ شخصى به اسالم یا مراجع تقلید اهانت مى45س

در صورت عدم تمکن، با او ترک مراوده . فاع کنید حتى المقدور د;ج ـ باسمه تعالى
  .بنمائید

  ـ آیا در مرجعیت اعلم بودن شرط است؟ دلیل آن چیست؟46س

  . بلى شرط است و براى دلیل آن باید به کتب استداللى رجوع شود;ج ـ باسمه تعالى

 در صورتى که احراز اعلم بودن مرجع دیگرى نماید ـ وظیفه مقلد در مورد مرجع تقلیدش47س
  چیست؟

  . باید به اعلم رجوع کند;ج ـ باسمه تعالى

  ـ آیا تقلید از علماى کشورهاى دیگر که امکان دسترسى به آنها ندارد جایز است؟48س

  . اگر بتواند فتواى او را بدست آورد، جایز است; بلى;ج ـ باسمه تعالى

  توانند باقى بر تقلید باشند؟ لدین او مىهوشى باشد آیا مق ر حالت بىـ اگر مرجع تقلید د49س

  . چنانچه مدت بى هوشى کوتاه باشد، بقا بر تقلید او جایز است;ج ـ باسمه تعالى

  تواند حاکم شرع باشد؟  ـ حاکم شرع چه کسى است؟ آیا هر مجتهدى مى50س

  . یعنى عادل ـ را گویند حاکم شرع، مجتهد مطلق جامع الشرایط ـ;ج ـ باسمه تعالى

  ـ لطفاً بفرمائید که در احتیاط واجب حضرت عالى به کدامیک از مراجع باید رجوع کرد؟51س

ها اعلم بودن و عادل بودن  چنانچه آن.  اعلم را از اهل خبره سؤال کنید;ج ـ باسمه تعالى
  . به او مراجعه کنید;شخصى را معین کردند

رجع نبست به سایر مراجع عظام به گفته خود ایشان ثابت ـ آیا اعلم بودن و اورعیت م52س
  خیر؟ یا شود مى

اما اعلم بودن . شود  اعلم بودن سایر مراجع، به گفته ایشان ثابت مى;ج ـ باسمه تعالى
  .شود  بلى و گرنه ثابت نمى;خودش، اگر از گفته او اطمینان پیدا شود



٧ استفتائات 

  ا خیر؟دانید ی ـ آیا تقلید از میت را ابتدا جایز مى53س

  . میت مطلقاً جایز نیست خیر تقلید از;ج ـ باسمه تعالى

  ـ آیا تقلید از مرجعى که فتوایش با فتواى اعلم باشد صحیح است؟54س

  . بلى، ولى آن تقلید اعلم هم هست;ج ـ باسمه تعالى

  شود از مرجعى به مرجع تقلید دیگر عدول کرد و شرایط آن چیست؟ ـ آیا مى55س

 چنانچه ثابت شود مرجع دیگر اعلم است و یا خداى نکرده مرجع ;باسمه تعالىج ـ 
  .نباشد عدول واجب استفعلى، عادل 

  ـ نظر مبارکتان در مورد شرط بودن اعلمیت مرجع چیست و دلیل آن کدام است؟56س

 شرط جواز تقلید اعلم بودن است و دلیل آن را هم در کتاب اجتهاد و ;ج ـ باسمه تعالى
  . ام  تقلید نوشته

ـ فرد نوجوانى در آغاز تکلیف است در تکلیف آیا رجوع به حى اعلم در بقاء بر میت الزم 57س
  است؟

اگر آن اعلم اجازه بقاء را داد و آن جوان .  باید به حّى اعلم رجوع نماید;ج ـ باسمه تعالى
ید تواند باقى باشد و اگر تقل   مى;هم قبل از تکلیف در حال تمیز، تقلید از آن میت نموده

  .نکرده بقاء معنى ندارد

شود در بعضى از مسایل از مجتهدى تقلید کرد و در بعضى دیگر از مجتهد دیگرى   مىـ آیا58س
  نمود؟تقلید 

 مگر در جاهائى که ;ى مسایل را باید از یک مجتهد تقلید نمود   همه;ج ـ باسمه تعالى
  .نماید مجتهد احتیاط مى

  



٨ استفتائات 

  

  

  

  

  

  وضو

  
  ا یک انگشت اشکال دارد؟ بـ آیا مسح کردن سر59س

  . خیر اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  شود؟  ـ اگر آب مسح سر با آب صورت وصل باشد آیا وضو باطل مى60س

  .شود  باطل نمى;ج ـ باسمه تعالى

 رساله عملیه شما 260ه ـ اگر در وضو موهاى سر انسان مثل موهاى فرد مذکور در مسأل61س
   آیا چنین مسحى و وضو صحیح است؟مثل او سر را مسح کندنباشد و 

  . دقت شود;ام   تفصیل را در همان مسأله نوشته;ج ـ باسمه تعالى

ها به علت گرما و غیر آن خشک شود، براى  ـ اگر در وضو در موقع مسح، رطوبت دست62س
  مسح سر و پاها چه تکلیفى دارد؟

. را بگیرد و مسح کند چنانچه ممکن است، از سایر اعضاء وضوء رطوبت ;ج ـ باسمه تعالى
شود و احتیاط مستحبى آن است که  اگر آن هم ممکن نیست وظیفه به تیمم منتقل مى

  .اول با دست خشک و بعد با آب خارج مسح کند، سپس تیمم نماید

رسد  کنند که ناخنهایشان چرب است و آب به ناخن نمى ها احساس مى  ـ موقع وضو بعضى63س
  تکلیف چنین شخصى چیست؟

  .رسد  باید یقین کند که آب به بدن، اعم از ناخن و غیره مى;اسمه تعالىج ـ ب

ـ در هنگام کشیدن مسح سر، آیا برخورد دست با موهاى خیس جلوى سر که معموال در اثر 64س
  شود اشکال دارد؟ شستن صورت خیس مى

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

ر خیس شود و موقع مسح سر اشتباهاً و اندکى از جلو سـ اگر موقع شستن صورت در وض65س
   عمداً چطور؟;جاى خیس شده برسد آیا وضو باطل هست یا نهمسح به 

 ولى با انگشتى که رطوبت صورت به آن ; در هردو صورت مضر نیست;ج ـ باسمه تعالى
  . مسح پا نکند;خورده

  شود صحیح است؟  اى که براى زن زینت حساب مى  ـ آیا وضوء با حنا و سرمه66س



٩ استفتائات 

 اشکال ; چنانچه جسمیت داشته باشد و مانع رسیدن آب به بشره باشد;ج ـ باسمه تعالى
  .دارد وگرنه اشکال ندارد و صحیح است

رساندن آب به ) الف(ها در وضو کدام یک از موارد است  ـ مراد از شستن صورت و دست67س
دون کشیدن ها ب رساندن آب به صورت و دست) ب(ها همراه با دست کشیدن   صورت و دست

  دست؟

  . هردو مجزى است;مه تعالىج ـ باس

ـ اگر طبیب به مریض بگوید تا چند روز دیگر آب به دستت نرسد تا نتیجه آزمایش معلوم 68س
  شود آیا وضو گرفتن جایز است؟

  . چنانچه آزمایش براى طبابت الزم باشد وضو واجب نیست;ج ـ باسمه تعالى

 آن، صورت خواهد وضو بگیرد، وقتى با   ندارد و مىـ اگر کسى بیش از یک استکان آب69س
  بشوید و از قطرات جمع شده از صورت، بقیه اعضاء را بشوید وضو صحیح است یا نه؟خود را 

  . بلى صحیح است;ج ـ باسمه تعالى

ـ آیا در وسعت وقت وضو گرفتن به صورت ترتیبى یا ارتماسى جایز است و کدام صورت 70س
  از دیگرى افضل است؟

توان قیود را  دو جایز است شاید ترتیبى افضل باشد چون بهتر مى هر; ـ باسمه تعالىج
  .کردرعایت 

  ـ وضو با دمپایى مغصوب صحیح است یا خیر؟71س

  . مانعى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

خواند و بعداً  گیرد و با آن نماز را مى ـ یک شخصى براى نیت نماز ظهر و عصر وضو مى72س
تواند با آن وضو که به نیت ظهر و عصر  اذان مغرب و عشاء آیا مىشود تا  ىآن وضو باطل نم

  نشده است نماز مغرب و عشاء را بخواند یا نه؟گرفته است و باطل 

تواند با آن وضو مادامى که باطل نشده، نماز مغرب و عشاء و   بلى مى;ج ـ باسمه تعالى
  .بقیه نمازها را بخواند

  ارد؟ـ تکرار مسح چه صورت د73س

  . اگر به حد وسواس نرسد اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  شود؟ شامل ابطال وضو در اثناء مى) ال تبطلوا أعمالکم(ـ نهى شریف 74س

 خیر در روایات مراد از ابطال بیان شده است حاصل روایات این است ;ج ـ باسمه تعالى
 مانند معاصى که موجب که انسان بعد از عمل کارى بکند که اثر آن عمل از بین برود،

  .دشو نابودى اعمال حسنه مى



١٠ استفتائات 

 سال پیش مسجدى با کمک مردم محل بنا کردند در 17ـ در محلى که ما ساکن هستیم حدود 75س
شهردارى به عنوان کمک هزینه . مورد آب لوله کشى مسجد آن موقع در تحت نظر شهردارى بود

اال این امور آب زیر نظر سازمان آب قرار براى کنتر آب با پول اشتراک را رایگان کرده است ح
گرفته است و آن را به بخش خصوصى دادند االن براى موضوع وضو و مصرف این چه شرایط 

  است؟

 چنانچه متصدى آن موسسه خصوصى یا ; به هر مؤسسه که داده باشند;ج ـ باسمه تعالى
  .غیرخصوصى اجازه دهد اشکال ندارد

  



١١ استفتائات 

  

  

  

  

  

  غسل

  
  کرد بعد از اسالم آوردن باید غسل کند؟ لمان شد و غسل جنابت نمىـ اگر کافر مس76س

  .شود شامل اینجا نمى) حدیث جبّ( بلى باید غسل کند ;ج ـ باسمه تعالى

 دید جنب شده ;ـ اگر طالب علمى که طلب علم برایش واجب عینى شده از خواب بیدار شد77س
رسد و در حال حدث از رفتن به  باشد اگر غسل کند به درس نمى  و درس او هم در مسجد مى

  دوران امر بین محذورین است چه باید کرد؟. مسجد ممنوع است

که ( چنانچه همان یک درس واجب عینى باشد و قابل تدارک نباشد ;ج ـ باسمه تعالى
  .تواند تیمم کند و به مسجد رود  مى) فرض بعید است

دون اراده منى خارج شود آیا موجب ـ اگر در اثر مریضى یا عنوان دیگر مثل قطع نخاع، ب78س
  غسل است یا خیر؟

 خروج منى ولو بدون شهوت در صورتى که یقین داشته باشد به این که ;ج ـ باسمه تعالى
  .منى است موجب جنابت است

  ـ تکرار وضو و غسل و تطهیر اشیاء به عنوان احتیاط چه صورت دارد؟79س

 بلکه تجدید ;تجدید وضو.  مانعى ندارد; اگر تا به حد وسواس نرسد;ج ـ باسمه تعالى
  .غسل نیز، مستحب است

الى، هم معناى غایت ) فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم الى المرافق(ـ با توجه به آیه شریفه 80س
گویا ترجیح با معناى معیت است آیه در مقام بیان مقدار الزم . آید هم به معناى مع مىدهد و  مى

  شود؟  استفاده مىغسل است نه بیان کیفیت چگونه 

 اجماال الى المرافق قید مغسول است نه غسل در مازاد، به فقه الصادق ;ج ـ باسمه تعالى
  .مراجعه کنید

مى بشوید آیا غسل او باطل است یا ـ اگر کسى مخرج بول و غائط را در خزینه حمام عمو81س
  خیر؟

  . غسل باطل است البد صاحل حمام راضى نیست و با عدم رضایت او،;ج ـ باسمه تعالى

  شود اعمال واجب را انجام داد مثل نماز و طواف یا خیر؟  هاى مستحبى مى  ـ آیا با غسل82س



١٢ استفتائات 

  .تواند   بلى مى;ج ـ باسمه تعالى

شود   ـ اگر در وسط غسل بول کنند آیا غسل صحیح است اگر صحیح است با همان غسل مى83س
  نماز خواند یا باید وضو گرفت؟

  .صحیح است ولى باید بعد از غسل براى نماز وضو بگیرد غسل ;ج ـ باسمه تعالى

ـ خانمى بعد از عروسى که با شوهر نزدیک شده در اثر خجالت بدون غسل نماز و روزه 84س
ه توان قضاى نماز و روزه را دارد و نه قدرت دادن انجام داده حاال این زن هفتاد سال دارد فعال ن

  م دهد؟چه کارى باید انجاکفاره، در این صورت 

 اگر غسل کردن براى او مشکل بوده و مستلزم عسر و حرج بوده  است ;ج ـ باسمه تعالى
ها واجب  اش صحیح است و قضاى آن  نماز و روزه;و با تیمم نماز خوانده و روزه گرفته

  .نیست

الوه بر منزل در باشد به همین علت ایشان ع ـ به دالئلى آب منزل مسکونى شبهه ناک مى85س
  شود؟ آیا غسل دوم رافع شبه غسل اولى مى: الف. کند  مومى نیز غسل مىعحمام 

  . بلى;ج ـ باسمه تعالى

  توان نماز خواند؟  ـ آیا با غسل دوم بدون وضو مى86س

 بال اشکال ; چنانچه بعد از غسل در منزل، محدث به حدث اصغر نشود;ج ـ باسمه تعالى
ى شبهه ناک بودن آب منزل به معناى توان نماز خواند و همچنین اگر محدث شده، ول مى

تواند نماز  تواند نماز بخواند ـ ولى اگر احتیاطى است نمى  مى;غصبى بودن آن باشد
  .بخواند

باشد   چربى هست آیا این مانع براى وضو یا غسل مى) پوست بدنش(ـ اگر کسى بر بدنش 87س
  یا نه؟

  . مانع نیست;ج ـ باسمه تعالى

 را وارسى کند و یقین کند که مانعى در بدن وجود ندارد ولى پس از ـ اگر قبل از غسل، بدن88س
  غسل بفهمد که مانع بوده است مانع را بردارد و جاى آنرا بشوید غسل صحیح است؟

  . بلى صحیح است;ج ـ باسمه تعالى

ـ در اعضاى وضو، تیمم و غسل رنگى وجود دارد ولى شک دارد که جرم دارد یا نه، آیا الزم 89س
  نگ را پاک کند؟است ر

  . بله الزم است;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر در اعضاى وضو، تیمم و غسل رنگى که جرم دارد باشد و انسان پس از سعى زیاد 90س
  اى دارد؟ نتوانست آن را از بین ببرد براى وضو، تیمم، غسل و نماز چه وظیفه

  . باید به وسیله داروى طبى برطرف کند;ج ـ باسمه تعالى



١٣ استفتائات 

ها   هاى بلوغ را در رساله بخواند و به گمان این که همه نشانه  کسى قبل از بلوغ نشانهـ اگر91س
در بلوغ شرط است موقع محتلم شدن غسل نکند بعداً مسئله را بفهمد عبادات وى چه صورت 

  دارد؟

  . باطل است و باید اعاده کند;ج ـ باسمه تعالى

 عمل حرامى از قبیل ریش تراشى انجام کند کسى دیگرى ـ اگر در محلى که انسان غسل مى92س
  دهد آیا مضرّ غسل غاسل هست یا نه؟

  . مضر نیست;ج ـ باسمه تعالى

شود نماز   اش تیمم است غسل کند با آن غسل مى ـ شخصى جنب در تنگى وقت که وظیفه93س
  خواند؟

تواند و غسلش صحیح است هرچند با ترک نماز معصیت نموده   بلى مى;ج ـ باسمه تعالى
  .ستا

  ها و غسل آنان در چه شرائطى است؟ ـ شرائط منى در خانم94س

شود فقط شهوت است و   عالمت منى بودن رطوبتى که از زن خارج مى;ج ـ باسمه تعالى
  .آن دو امر دیگر معتبر نیست

ـ هرگاه از زمینى غصبى آب مباح را بردارد و در جاى مباح وضو یا غسل انجام دهد چه 95س
  صورت است؟

  . اگر خود آب مباح باشد وضو و غسل صحیح است;باسمه تعالىج ـ 

دانسته جنب است و میت را غسل داده یا آب به روى میت موقع غسل دادن  ـ اگر کسى نمى96س
کند و حاال مدتى هم   آیا اشکال بر غسل وارد مى;ریخته است و بعد از چند روز متوجّه شده است

   را غسل دهد چه صورت دارد؟گذشته و اگر کسى عمداً با جنابت میت

  . هیچ کدام از دو مورد فوق اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر کسى جاهل به این که در غسل جنابت وضو واجب نیست و وضو گرفت آیا مرتکب 97س
  گناه شده یا نه؟

  . خیر گناه نکرده است;ج ـ باسمه تعالى



١٤ استفتائات 

ل کردن رطوبت دید آیا کند و بعد از غسـ اگر کسى بعد از جنابت بول نداشت که استبراء 98س
  جنابت دارد؟حکم 

  . حکم جنابت دارد; چنانچه رطوبت مشتبه باشد;ج ـ باسمه تعالى

  



١٥ استفتائات 

  

  

  

  

  

  تیمم

  

یگرى دارد آیا با تیمم آب پیدا نکند یا محذور د) جنابت، حیض، نفاس(ـ کسى براى غسل 99س
  ر؟تواند به مسجد برود و از قرآن استفاده نماید یا خی مى

تواند کارهاى مشروط به   در خصوص تیمم به واسطه ضیق وقت، نمى;ج ـ باسمه تعالى
 ولى با تیمم به واسطه نبودن آب یا مضر بودن استعمال آن، انجام ;طهارت را انجام دهد

  .باشد همه آن کارها بالمانع و جایز مى

دستها را در جاى  است تیمم در فضاى غصبى صحیح است پس اگر  آمده823ـ در مسئله 100س
غصبى به زمین بزنیم و در زمین غصبى به صورت بکشد تیمم او باطل است؟ آیا این مسئله غیر 

  صحیح است؟

همان گونه که .  عبارت غلط است و تیمم باطل نیست بلکه صحیح است;ج ـ باسمه تعالى
  .شود در مسأله بعد بیان مى

ها را در فضاى مباح بزمین بزند در  ست دـ آیا تیمم در فضاى غصبى صحیح است چنانچه101س
  غصبى بصورت بکشد چه حکمى دارد؟فضاى 

  . تیمم صحیح است;ج ـ باسمه تعالى

  ـ تیمم کردن روى شن و سیمان و سرامیک و آجر جایز است یا نه؟102س



١٦ استفتائات 

 تیمم بر هر چیزى که اسم ارض بر آن صدق کند جایز است ولو مانند ;ج ـ باسمه تعالى
  .باشدخ آجر، کلو

  

  



١٧ استفتائات 

  

  

  

  

  

  احکام نجاسات

  

  ـ دهان اگر به خون آلوده شود نجس است، و باید تطهیر نمود یا نه؟103س

  . تطهیر نداردشود و احتیاج به  شود نجس نمى   دهان باطن محسوب مى;ج ـ باسمه تعالى

ـ پزشکى که مسلمان نباشد مراجعه به او چه حکمى دارد، آیا اگر با رطوبت با مریض 104س
  شود؟  د مریض نجس مىمالقات کن

. فرق ندارد) یهودى، مسیحى، مجوسى( پزشک مسلمان و غیر مسلمان ;ج ـ باسمه تعالى
  .چن اهل کتاب به نظر ما مانند مسلمانان پاکند

  ـ خونى که در زیر پوست جمع شده آیا نجس است؟105س

کوبیده  اگر انسان نداند که خون زیر پوست مرده یا گوشت به واسطه ;ج ـ باسمه تعالى
شدن به آن حالت درآمده، پاک است و چنانچه بداند خون بوده، ولى طورى شود که 

  .گویند پاک است و اگر به آن خون بگویند نجس است  دیگر در عرف به آن خون نمى

  کند آیا نجس است؟  پیدا مىـ نوک آمپول که در تزریق، با خون تماس 106س

شود ولى چنانچه    در درون رگ نجس نمى سر سوزن با تماس با خون;ج ـ باسمه تعالى
به هر حال دوباره استفاده کردن از .  نجس است;بعد از بیرون آوردن، آغشته بخون باشد

  .آن مانعى ندارد



١٨ استفتائات 

اختیار خارج شود شباهت به بول دارد آیا این  ـ اگر بعد از بول و استبراء رطوبتى بى107س
  رت دارد؟ یا پاک، حکم نماز خواندن چه صورطوبت نجس است

  . محکوم به طهارت است و نمازها هم صحیح است;ج ـ باسمه تعالى

شود آیا بدون شهوت حکم منى   ـ رطوبت غلیظى که شبیه منى است بعد از بول مشاهده مى108س
  دارد؟

  . حکم منى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

به شیر آب ـ اکثر ماشینهاى لباس شویى هنگام تکمیل شدن آب آن که به وسیله شلنگى 109س
کنند آیا بدین ترتیب لباس نجسى که در آن شسته  باشند، بطور اتوماتیک آب را قطع مى  وصل مى

  گردد یا نه؟ شود پاک مى مى

 چنانچه بعد از زوال عین نجاست، آب متصل به مبدأ، تمام لباس و خود ;ج ـ باسمه تعالى
ولى چنانچه . شود ک مىدهد، پا  بعد از فشارى که خود ماشین مى;ماشین را فرا گیرد

به لباس بریزد یا با آن محلى که نجس شده و آب کشیده نشده قطراتى از آب نجس 
  .شود است تماس پیدا کند نجس مى

بندد که سفت شده و بعضاً اگر کنده شود خون  اى مى  ـ معموال روى زخم، زرد آبه110س
  رمائید؟آید؟ لطفاً حکم آن را در مورد نجاست و وضو و غسل بیان ف مى

رید خون مخلوط با چرک شده  رنگ اگر به نحوى است که یقین دا;ج ـ باسمه تعالى
 محکوم به طهارت است و وضو ;است وگرنه ولو احتمال بدهید که خون دارد نجس ;است

  .و غسل هم اشکال ندارد

فروش ـ اگر در غذا یا خوراکى الکل استفاده شود آیا آن غذا نجس است؟ در آمد حاصله از 111س
آن خوراکى یا غذا چه حکمى دارد؟ در صورت نجس بودن و حرام بودن کسب چه راهى براى 

  جلوگیرى از اسراف وجود دارد؟

 نجس و حرام است ; الکل اگر در غذاى مایع ریخته شود و مسکر شود;ج ـ باسمه تعالى
  .و دور ریختن آن غذا اسراف نیست

  ست و چرا الکل صنعتى مست کننده نیست؟ـ دلیل این که الکل صنعتى پاک است چی112س



١٩ استفتائات 

 ; بلکه کشنده است; الکل، بدون مزج با آب، مست کننده نیست;ج ـ باسمه تعالى
  .بنابراین پاک است

 ;اى مانند خیار یا سیر در آن بریزند ـ در انقالب خمر به خل زمانى که خمر بوده اگر میوه113س
یا نجاست باقى است و آن خل هم به خاطر مالقات شود؟   آیا بالتبع بعد از انقالب به خل پاک مى

  شود؟ نجس مى

  .شود و خل هم پاک است  بالتبع پاک مى;ج ـ باسمه تعالى

ها جارى است   این است که اهل کتاب نجسند و حکم نجاسات بر آنـ نظر برخى از فقهاء114س
هاست نظر حضرت بر طهارت آن) ره(برخى دیگر همچون مرحوم آیۀ اهللا العظمى سبزوارىو نظر 

  عالى چیست؟

ها   تا این اواخر نظرم نجاست اهل کتاب بود ولى فعال بنا بر طهارت آن;ج ـ باسمه تعالى
  .گذاشتم

با آب شود یا در مالقات   ـ اگر کسى در دریاى شور بدنش زخم شود با آب مذکور پاک مى115س
  شود؟ نجس مىدریا، آب 

 ولى با زخم شدن و خون آمدن بدن نجس شود   با آب دریا پاک مى;ج ـ باسمه تعالى
  .شود  شود و آب دریا نجس نمى مى

ـ اگر پشم لحاف یا تشک نجس شود و هرچه هم در آب جارى بشویند آبش صاف نشود 116س
  شود یا نه؟ آیا پاک مى

  . کافى است;همین قدر که مضاف نباشد.  الزم نیست صاف شود;ج ـ باسمه تعالى

ه فضله موش بیفتد در حالى که برنج دو یا سه روز است خیس ـ اگر به برنج خیس شد117س
  شود؟  شده یا فضله دو یا سه روز داخل برنج خیس شده بماند به چه صورت برنج مذکور پاک مى

 تا حدى که یقین کنند به ; باید برنج را در آب کر یا جارى خیس کنند;ج ـ باسمه تعالى
  .آب نجس رسیده آب کر هم رسیده استکه هرجا 

  کند چه حکمى دارد؟ ـ ترشحى که از توالت به لباس سرایت مى118س

  . چنانچه با شلنگ باشد و عین نجاست در لباس پیدا نشود پاک است;ج ـ باسمه تعالى



٢٠ استفتائات 

  ـ در پاک کردن نجاسات آیا حکم آب جارى و کر یکى است؟119س

  . بلى یکى است;ج ـ باسمه تعالى

س است و دست نجس را در گوجه فرنگى خرده شده ـ اگر کسى یادش برود که دستش نج120س
 آیا امکان پاک شدن گوجه فرنگى مذکور وجود دارد؟ اگر دارد به چه ;براى تهیه رب فرو کند

  باشد؟ صورت مى

 راهش منحصر است به این که گوجه فرنگى خرد شده را در ظرف ;ج ـ باسمه تعالى
  .یرون بیاورند در این صورت پاک استپاک متصل به کر، مانند اتصال به لوله بریزند و ب

  ـ آیا بول بچه شیرخوار پسر نجس است یا نه و فرقى با بول دختر دارد یا خیر؟121س

 نجس است ولى چند مرتبه آب کشیدن الزم نیست و یک مرتبه کفایت ;ج ـ باسمه تعالى
 مشروط به این که چیزى غیر از شیر مادر ;کند و این حکم مختص به پسر است مى

  .نخورد و بول دختر حکم بول بزرگساالن را دارد

اگر نجس شد تطهیرش چگونه ... ـ چیزهایى که قابل فشار نیست مثل چوب، برنج، گندم و122س
  است؟

شود ولى براى  ها چه با آب کثیر و چه با آب قلیل پاک مى  ظاهر آن;ج ـ باسمه تعالى
ته شود که به نفوذ آب به آنچه تطهیر باطن باید آن قدر در آب کر یا جارى نگاه داش

  . یقین پیدا کند; استنجاست در آن نفوذ کرده

  شود یا خیر؟ ـ تخم مرغ در آب نجس جوشانده شود حکم به طهارت مى123س

  . کافى است;شود، و اگر ظاهر را آب بکشند   داخل تخم مرغ نجس نمى;ج ـ باسمه تعالى

  الس ترحیم چگونه است؟ـ ورود اهل کتاب به مساجد براى شرکت در مج124س

ها موجب هتک حرمت نباشد و سبب نجاست مسجد   چنانچه دخول آن;ج ـ باسمه تعالى
باشد ولى احوط غیر لزومى، جلوگیرى   حرام نیست و جلوگیرى واجب نمى;هم نشود

  .است

  ـ آیا فضله پرندگان حرام گوشت پاک است یا نجس؟125س

  . نجس نیست;ج ـ باسمه تعالى



٢١ استفتائات 

  زرتشت، مسیحى، اهل کتاب، سنى؟. رد پاکى و نجسى افراد بفرمائیدوـ در م126س

 چون از نجاسات ; همه ذاتاً پاکند ولى غالباً نجاست عرضى دارند;ج ـ باسمه تعالى
  .کنند اجتناب نمى

ـ اگر ما شک داریم این خون از خون متخلف در ذبیحه است یا خون دیگرى، در اینجا 127س
  کرد یا نه؟) حرمت علیکم المیته و الدم الخ(هه مصداقیه به شود تمسک به عام در شب مى

 خوردن خون مطلقاً حرام است و خون متخلف نجس نیست ولى حرام ;ج ـ باسمه تعالى
بنابراین آیه مربوط به مسأله نیست و در نجاست در مورد سؤال به قاعده طهارت . است

  .شود رجوع مى

از آن بر بدن یا لباس مرطوب یا خشک نشست آیا ـ اگر مگسى بر نجاست بنشیند و بعد 128س
نجاست شود یا نه و آیا حکم به طهارت لباس یا بدن جارى است، چون استصحاب   نجس مى

  است؟اصل مثبت 

شود بنابراین   موضوع نجاست، سرایت است و با استصحاب اثبات نمى;ج ـ باسمه تعالى
  .شود ه نجاست نمى حکم ب;اگر نداند که مگس حامل عین نجاست مسرى است

 چون دستش با شیر تماس داشته ;ـ شخصى که اهل کتاب نیست و ده کیلو شیر هدیه کرده129س
  شود پنیر درست کرد یا نه؟ قطعاً نجس است آیا مى

 ; چنانچه پنیر را در آب کر بگذارد و آب به تمام اعماق آن نفود کند;ج ـ باسمه تعالى
  .شود پاک مى

 کرد بعد شک کرد و غفلت نمود و نماز خواند آیا عمل او باطل ـ کسى یقین به حدث130س
است؟ اگر یقین به حدث کرد بعد غفلت نمود و نماز خواند بعد از آن ملتفت شد و شک کرد آیا 

  نماز او صحیح است؟

  . در هردو صورت نماز باطل است;ج ـ باسمه تعالى

  



٢٢ استفتائات 

  

  

  

  

  

  نماز میت

  

  ست؟ـ تکلم در اثنا نماز میت حکمش چی131س

  . واجب در وسط نماز تکلم نکند بنابر احتیاط;ج ـ باسمه تعالى

برند آیا نماز میت  کنند و یا به طریقى خودشان را از بین مى  ـ کسانى که خودکشى مى132س
  برند یا خیر؟  دارند و از اموالشان ثلث مى

ه ثلث  حقى ب; بلى باید نماز خوانده شود و چنانچه وصیت نکرده است;ج ـ باسمه تعالى
  . باید طبق وصیت عمل شود;مال ندارد و اگر وصیت کرده

دانند که باید هرکس  ـ عوام الناس که شرایط صلوۀ میت و ادعیه آنرا حفظ نیستند و مى133س
سؤال این است در . دانند از امام تبعیت کنند  خودش اعمال صلوۀ را متحمل بشود ولى چون نمى

به ) 2(خوانیم   به میت حاضر نماز مى) 1(یت ذیل را بکنند؟ فرض سئوال الزاماً کدام یک از دو ن
  کدام یک از این دو صحیح نیست؟. خوانیم اقتداء به پیش نماز حاضر  میت حاضر نماز مى

  . هردو صحیح است;ج ـ باسمه تعالى

  ـ آیا ترتیب در نماز قضاء براى میت واجب است یا نه؟134س

  . واجب نیست;ج ـ باسمه تعالى

 پدر فوت کند و چند پسر داشته باشد براى اقامه نماز میت بر او آیا از همه پسرانش ـ اگر135س
  باید اجازه گرفت یا از پسر بزرگ کافى است؟



٢٣ استفتائات 

  .ها به شرط بلوغ و عقل کافى است  گرفتن اجازه از یکى از آن;ج ـ باسمه تعالى

  

  



٢٤ استفتائات 

  

  

  

  

  

  غسل میت

  

گیرد و اگر   در مقابل غسل وجهى مىـ غسالى را شهردارى در غسالخانه اسکان داده و136س
  دهد چه صورت دارد؟  غسل نمى;شودپولى داده ن

  . غسل صحیح است;ج ـ باسمه تعالى

  ـ در صورت نبودن آب تکلیف نسبت به غسل میت چیست؟137س

  . در صورت عدم امکان غسل، با تیمم دفن شود;ج ـ باسمه تعالى

   چه باید کرد؟ سدر و کافورـ در صورت عدم امکان غسل با138س

  . یک غسل با آب قراح، کافى است;ج ـ باسمه تعالى

  ـ اگر محرم و مماثل براى غسل دادن نباشد تکلیف چیست؟139س

  . غسل ساقط است;ج ـ باسمه تعالى

  ب الغسل است یا نه؟ـ اجزاء میت طورى است که معلوم نیست واج140س

ه حال سابق، غسل واجب  در صورت مشکوک بودن، با عدم علم ب;ج ـ باسمه تعالى
  .نیست

  ـ اگر عضوى معلوم نباشد مربوط به زن و یا مرد است چه باید کرد؟141س



٢٥ استفتائات 

 چنانچه عضوى باشد که غسل آن واجب است باید دو غسل داده شود ;ج ـ باسمه تعالى
  .دیگرى زن باشدیک متصدى مرد و 

مى و حفظ مملکت خویش هاى اسال  ـ آیا شخصى با امر نائب عام به جبهه دفاع از ارزش142س
شود و غسل آن واجب نیست  شود، شهید به آن فرد اطالق مى  شود و در آنجا کشته مى عازم مى

  یا غسل واجب است؟

 بلى، چنانچه مجتهد جامع الشرائط به جبهه رفتن امر کند حکم شهید ;ج ـ باسمه تعالى
  .دارد

   دهد؟ـ میتى معلوم نیست مرد و یا زن است چه کسى باید غسل143س

 او از روى لباس غسل دهد وگرنه یک ; اگر از محارمش کسى هست;ج ـ باسمه تعالى
  .شود مرتبه مرد و یک مرتبه زن، میت را از روى لباس غسل دهند که دو غسل مى

ـ میتى را غسل داده و نماز خواندند، بعداً معلوم شد در جنازه خون است بعد از تطهیر 144س
  ست؟نماز الزم ا جنازه تکرار

  . واجب نیست;ج ـ باسمه تعالى

  دهد شرط است شیعه و دوازده امامى باشد؟ ـ آیا کسى که غسل میت مى145س

  . آرى باید مسلمان دوازده امامى باشد;ج ـ باسمه تعالى

دهد دستکش پوشیده بعد از اغسال دستکش بالتبع پاک   میت غسل مىـ شخصى که براى146س
  شود، یا تطهیر الزم است؟ مى

شود ولى آبى که روى میت ریخته    پاک نمى; چنانچه آب کشیده نشود;ـ باسمه تعالىج 
  .شود و در طهارت همان قدر کافى است  شود قهراً به آن دستکش هم ریخته مى

  ـ اگر کسى در اثر تصادف از دنیا برود و موقع غسل دادن خون قطع نشود چه باید کرد؟147س

 در آب کر غسل بدهند غسل دادن الزم است و  چنانچه ممکن است;ج ـ باسمه تعالى
شود مقدارى صبر کنند تا خون قطع شود ولو به واسطه الزم است  اگر ممکن نیست، و مى
  . غسل جبیره و اال تیمم بدهند;اگر آن هم ممکن نیست. این کار را انجام دهند



٢٦ استفتائات 

س میت دارد و ـ اگر کسى عضو مقطوع انسان با گوشت و استخوان را مس کند آیا غسل م148س
اگر فقط استخوان خالى باشد چطور و آیا غسل مس میت، وضو براى نماز الزم است؟ اگر وضو 

  شود؟  داشت و مس میت کرد وضوى او باطل مى

 ولى مس استخوان خالى، ; مس عضو مشتمل بر استخوان، غسل دارد;ج ـ باسمه تعالى
  .غسل ندارد و در مورد غسل مس میت، وضو واجب نیست

بر آن که تابع مسلمان بنا(ـ آیا اگر اسیر کافر در دست مسلمانان بمیرد غسل میت دارد 149س
  ؟)باشد مى

 براى کافر بالغ اسیر، غسل دادن واجب نیست ولى طفل اسیر، اگر پدر و ;ج ـ باسمه تعالى
  . تابع اوست و حکم مسلمان را دارد;مادر و جده و جد با او نباشند

  

  



٢٧ استفتائات 

  

  

  

  

  

  دفن و کفن

  

گذرد حق تقدم با بازماندگان اهل قبور است و یا  ها بر آنها مى ـ در قبور کهنه که سال150س
  توانند میت دفن کنند؟ دیگران مى

ولى اگر اثرى .  حق با کسان میت است; تا آثارى از میت در آنجا هست;ج ـ باسمه تعالى
  .نیست حق ندارند

زم است و یا با  جدا دفن کردن او، الـ بچه در شکم مادر فوت کرده آیا بیرون آوردن و151س
  شود؟مادرش دفن 

  . بیرون آوردن و جدا دفن کردن الزم نیست;ج ـ باسمه تعالى

  دارند یا از ثلث مال؟  ـ کفن واجب را از اصل مال بر مى152س

  . از اصل مال;ج ـ باسمه تعالى

  میت در منزل شخصى جایز است یا نه؟ـ دفن 153س

  .ص در منزل شخصى اشکال ندارد و جایز است دفن شخ;ج ـ باسمه تعالى

ـ یک نفر وصیت کرده است بعد از فوت خودم مرا در قبرستان کفر دفن و کفن کنید و 154س
  باشد یا نه؟  چون مسلمان است شرعاً وصیت ایشان نافذ مى

  .شروع است و نافذ نیست وصیت غیرم;ج ـ باسمه تعالى



٢٨ استفتائات 

توانند براى این که نشانى    از بین رفته باشد آیا مىـ اگر قبرى سنگ نداشته باشد یا سنگش155س
  قبر از بین نرود سنگ تازه براى قبر حک کنند؟

  . مانعى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

د یا میرند آیا زن را با بچه دفن کنن  ـ زنى در حال زایمان، خود و بچه در شکمش هردو مى156س
شود مسئله چه    بچه پشت به قبله مى;ونداگر با هم دفن ش. شکم زن بیرون بیاورندبچه را از 

  صورت دارد؟

دعند و   بلکه مادر را غسل مى.  بچه را نباید از شکم مادر بیرون بیاورند;ج ـ باسمه تعالى
کنند تا روى بچه به قبله  چنانچه مادر کافر باشد پشت به قبله دفن مى. کنند دفن مى

 مادر را به همان حال ;مان باشدباشد در صورتى که پدر مسلمان باشد و مادر هم مسل
  . اشکالى ندارد;شود بچه پشت به قبله مىهراً کنند و ق  معمولى دفن مى

  

  



٢٩ استفتائات 

  

  

  

  

  

  نبش قبر

  

ـ اگر میتى که در قبر هنوز کامال خاک نشده بلکه مقدارى از استخوانهایش مانده آیا نبش آن 157س
  شود میت دیگر را دفن کرد؟  جایز است و مى

  . بلى جایز است;ج ـ باسمه تعالى

ها شن ریزى کنند در حالى که همه   ـ اگر قبرستانهایى را نبش کنند یا بدون نبش روى آن158س
مدرسه، مخابرات، هالل : ها از بین نرفته و مؤسسات عالم المنفعه از قبیل اجساد موجود در آن

ست کنند نظر احمر و غیره ساکنند یا شهردارى بفروشد و کسانى بخرند و خانه حتى حسینیه در
ها چه صورت داشته ولو  آمد در آنمبارک حضرت عالى درباره آن مؤسسات چه بوده و رفت 

  باشد؟ و نماز خواندن در آنها چگونه مى) علیه السالم(براى عزادارى امام حسین

 چنانچه قبرستان وقف باشد و از حیّز انتفاع خارج نشده باشد آن ;ج ـ باسمه تعالى
اید جایز نیست و در صورتى که وقف نباشد و از حیّز انتفاع  نمودهکارهائى که اشاره 

  .خارج شده است همه آن کارها با اجازه مجتهد صحیح است

اند آیا  ـ اگر میتى در طبقه پائین باشد که او را حنوط یا کفن و یا غسل یا نماز نخوانده159س
بدهند نبش قبر اولى قهرى است در توانند او را بیرون آورده و وظیفه فراموش شده را انجام  مى

  این صورت چه حکمى مترتب است؟

.  براى غیر نماز در صورتى که بوى بد نگرفته و اهانت نباشد جایز است;ج ـ باسمه تعالى
  .شود نماز گذارد  به همان قبر مى.  جایز نیستاما براى نماز



٣٠ استفتائات 

  ـ نبش قبر تا چه مدت بعد از دفن حرام است؟160س

  . تا موقعى که اسکلت میت از بین نرفته است;ج ـ باسمه تعالى

  

  



٣١ استفتائات 

  

  

  

  

  

  احکام نماز

  

ـ اگر در حال نماز در خانه را بزنند یا تلفن زنگ بزند و در خانه کسى نباشد که جواب 161س
   براى جواب دادن نماز را قطع کرد؟;شود بدهد آیا مى

تى یا توجه ضررى شود مگر آنکه باز نکردن موجب فوت منفع  خیر نمى;ج ـ باسمه تعالى
  .تواند نماز را قطع کند شود در این دو صورت مى

نماز باشد ولى روزه بگیرد آیا اگر بعد از مرگ وى نمازهایش را استیجار   ـ اگر کسى بى162س
حالش دارد؟ و چون روزه را گرفته استیجار روزه الزم هست یا نه؟ و تکلیف کسى کنند سودى به 

  ه گرفته چیست؟که نه نماز خوانده و نه روز

  . باید اجیر گرفته شود و در هردو مورد هم بحالش سود دارد;ج ـ باسمه تعالى

را در تشهد به عنوان استحباب بگویند چه )  ولى اهللاشهد انَّ علیّاً(ـ اگر شهادت ثالثه 163س
  صورت دارد؟

  . خیر جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

  است یا نه؟ـ آیا بیدار کردن کسى براى نماز جایز 164س

  . بلى جایز بلکه واجب است;ج ـ باسمه تعالى

   اشخاص براى نماز و غیرنماز چه صورت دارد؟ـ بیدار کردن165س



٣٢ استفتائات 

 به نظر من الزم ;شود  براى نماز، در صورتى که اگر بیدار نکند فوت مى;ج ـ باسمه تعالى
قرار گرفته ام که در آخر این کتاب  است و من رساله کوچکى درباه این مسأله نوشته

  .است

ـ آیا میهمان را بدون رضایت او جایز است براى نماز صبح بیدار کرد در صورتى که ممکن 166س
  تواند بیدار کند یا نه؟ ب منزل شرط کرده باشد آیا مىاست ناراحت شود اگر با صاح

لقاً  چنانچه تالى فاسد مهمى از بیدار کردن پیدا نشود بیدار نمودن او مط;ج ـ باسمه تعالى
  .واجب است اگرچه شرط نکرده باشد

شرط صحت نماز و سایر اعمال است یا شرط قبولى و ) علیه السالم(ـ آیا والیت معصومین167س
  یا هردو؟

  . شرط صحت است;ج ـ باسمه تعالى

  جایز است؟) علیه السالم(ـ رکوع به قصد تعظیم براى ائمه168س

  .به قصد رکوع جایز نیست تعظیم جایز است، ولى رکوع ;ج ـ باسمه تعالى

  از جهت کسب حضور قلب کراهت دارد یا نه؟ها در نم ـ بستن چشم169س

  . خیر;ج ـ باسمه تعالى

ـ بودن اشیایى مانند تسبیح، دستمال، با توجه به کم ارزش بودن در نماز بدون اجازه 170س
  شود یا اصال ارزش آن مطرح نیست؟  صاحبش غصب محسوب مى

 سبب شود ;ستبلکه ممکن ا. شود م ارزش بودن موجب جواز نمى ک;ج ـ باسمه تعالى
  .رضایت صاحبش اطمینان پیدا کند که در این صورت غصب نیستکه انسان به 

  ـ پوشاندن دست و صورت براى زن چه حکمى دارد در نماز و غیره؟171س

 در صورتى که زینت نکند و موجب تحریک جوانان نباشد پوشاندن ;ج ـ باسمه تعالى
  .ها الزم نیست و فرقى بین نماز و غیر نماز نیست نآ

کرد آیا نمازش  ـ اگر کسى جاهل به مسئله بوده و نمازش را بدون سالم دادن تمام مى172س
  گیرد اگرچه جاهل مقصر بوده است؟  صحیح و قاعده التعاد او را مى



٣٣ استفتائات 

  .گیرد  قاعده التعاد جاهل مقصر را نمى;ج ـ باسمه تعالى

دانم چه مقدارى نماز آیات از من قضاء شده است   سال دارم و نمى50 اکنون ـ این جانب173س
  باشد؟  تکلیف من چه مى

ولى بهتر .  قضاء کنید و زاید بر آن الزم نیست; مقدارى که یقین دارید;ج ـ باسمه تعالى
  .است قضاء زائد بر متیقن هم بنمایید

   آن معامله نکرد؟شود و باید با تارک ـ آیا ترک نماز موجب کفر مى174س

شود و  ات نیز قبول مى نماز عمود دین است، اگر قبول شود سایر عباد;ج ـ باسمه تعالى
) علیه السالم(شود، امام صادق و یا ترک شود هیچ عمل الهى قبول نمىاگر رد شود 

فرماید بعد از شناختن خدا هیچ عملى افضل از نماز نیست در روایت دیگر است که  مى
 و کافر شدن او چیزى غیر از ترک نماز نیست و آن آخر وصایاى پیغمبران بین مسلمان

در روز قیامت چنانچه شخصى را براى سؤال حاضر کنند براى سؤال همین که . است
خالصه در قیامت با تارک نماز دازند ان معلوم شود نماز نخوانده بدون معطلى در جهنم مى

از منکر نمود و تارک نماز اگر به نهى گوش نداد شود و در دنیا باید نهى   معامله کافر مى
  .شود  ولى نجس نیست و ترک نماز هم موجب کفر نمى;باید با او ترک مراوده کرد

  مقدم است یا نماز ظهر؟) علیه السالم(ـ در ظهر عاشورا عزادارى امام حسین175س

زشش از تمام  وجود حضرت سیدالشهدا ـ سالم اهللا علیه ـ با آنکه ار;ج ـ باسمه تعالى
 خود را فداى دین کرد و براى اقامه نماز و احیاء دین از جان خود و ;دنیا زیادتر است

بنابراین نباید در نماز کوتاهى کرد و لذا خود حضرت در حال . یاران با وفایش گذشت
 قادر ;جنگ ـ که اگر من و تمام نویسندگان بخواهیم آن حال را با ارزشش بنویسیم

  .را رها نمود و اقامه نماز نمود لذا نماز مقدم استنیستیم ـ جنگ 

ـ اگر مکلف در رکعت نماز احتیاط محدث شده باشد آیا اعاده یک رکعت واجب است یا 176س
  باید نماز را اعاده کند؟

  . اعاده همان یک رکعت کافى است;ج ـ باسمه تعالى

  ـ تکبیر گفتن قبل و بعد از رکوع و سجده چه حکمى دارد؟177س



٣٤ استفتائات 

 احتیاط واجب آن است که قبل از سجده ترک نشود ولى بعد از سجده ;ـ باسمه تعالىج 
  .مستحب است

ـ به دلیل ناراحتى اعصاب، بعضى اوقات حوصله ندارم نمازم را بخوانم در چنین صورتى 178س
  تکلیف بنده چیست؟

داشتن حوصله داشتن یا ن.  در هیچ حالى حق ندارید نماز را نخوانید;ج ـ باسمه تعالى
  .فرقى ندارد

  ـ کسى عمداً نماز عشا را نخواند فرداى آن آیا روزه گرفتن بر او واجب است؟179س

 خیر، در صورتى که نخواندن نماز منتسب به خواب بودن باشد، مستحب ;ج ـ باسمه تعالى
  .است فردایش را روزه بگیرد

دارد در داخل وقت نسبت ـ وظیفه کسى که نه آب براى غسل و وضو و نه خاک براى تیمم 180س
  به نماز چیست؟

ولى بهتر است که در وقت بدون طهارت نماز را .  نماز ساقط است;ج ـ باسمه تعالى
  .بخواند و بعد از وقت نیز نماز را با طهارت قضاء کند

  ـ در تکبیرۀ االحرام اعاده لفظ اکبر وجوباً یا احتیاطاً الزم باشد با فاصله چه صورت دارد؟181س

  .دارد بدون فاصله اشکال ن;باسمه تعالىج ـ 

باشد یا خیر و  ـ آیا تکرار نماز در صورت عدم حضور قلب از باب امتثال امر الهى جایز مى182س
  شود؟  توجه چگونه حاصل مى

 تکرار نماز، در صورت عدم حضور قلب، با فرض اطمینان به صحت ;ج ـ باسمه تعالى
توجه با مقدارى تفکر در عظمت . یت آن نیست دلیلى بر مشروع;آنچه انجام داده است

  .شود  ر بنده و امثال ذلک، حاصل مىالهى و ضعف حقارت خود و فق

  ـ مصافحه کردن بعد از نماز آیا شرعى و مستحسن است یا خیر؟183س

  .خصوصاً که بعد از نماز مطلوب هم هست.  مصافحه مطلقاً شرعى است;ج ـ باسمه تعالى



٣٥ استفتائات 

شود عدول به نماز مستحبى نمود تا این که دوباره با توجه   واجب مىـ آیا در حال نماز184س
  کامل نماز را خواند؟

 عدول به نماز مستحب در موارد خاصى جایز است مانند درک جماعت ;ج ـ باسمه تعالى
  .ولى مطلقاً جایز نیست

تى این ـ در نماز زن در کنار مرد یا جلوتر بایستد نمازشان چگونه است و اگر شخصى مد185س
  طور نماز خواند آیا باطل است؟

ها نباشد مکروه است و   نماز هر دو صحیح است و اگر فاصله بین آن;تعالىج ـ باسمه 
  .نیستنماز باطل 

  ـ شخصى عاجز از ایستادن در حال نماز باشد باید چه کند؟186س

  . نشسته نماز بخواند;ج ـ باسمه تعالى

 به سجده رفت قبل از رسیدن به مهر یا بعد از آن چکار ـ اگر کسى رکوع را فراموش کرد و187س
  کند؟

 در هر دو صورت باید برگردد و رکوع را بجا آورد و دو مرتبه به سجده ;ج ـ باسمه تعالى
  .برود

) حرم شیبتى على النار(ـ تکلیف زن در دعاى بعد از نماز در ماه رجب که وارد شده جمله 188س
  د؟زن که ریش ندارد باید چه بگوی

 واسع است و این هم یکى از موارد آن  باب استعاره در کلمات عرب،;ج ـ باسمه تعالى
مراد از شیبۀ، شخص است واالّ هم درخواست حرمت خصوص شیبۀ را باب است و 

  .کنند و در آن معناى کنائى، فرقى بین زن و مرد نیست نمى

  

  



٣٦ استفتائات 

  

  

  

  

  

  قبله

  

  شد؟با ـ اختالف از قبله تا چه حدى جایز مى189س

  . تا حدى که از قبله منحرف نشود;ج ـ باسمه تعالى

باشد حدوداً شاید یک سال هر هفته یا هر ماه یک بار به  ـ منزل یکى از اقوام در کرج مى190س
رفتم و بعدها متوجه شدم جهت قبله اشتباه بوده حاال حکم نمازهاى من  آنجا به عنوان میهمان مى

   از صحت قبله بوده است؟چیست در حالى که صاحب خانه مطمئن

 چنانچه در وقت خواندن نماز به قبله اطمینان پیدا کرده بودید و نمازها ;ج ـ باسمه تعالى
اید یعنى بین دست راست   بلکه بین مشرق و مغرب خوانده;اید را پشت به قبله نخوانده

  .و چپ بوده، نمازها صحیح است و اعاده الزم نیست

 ماه فوت نموده این بچه تمام اعضایش سالم بوده جز این که 8 از اى متولد شده پس ـ بچه191س
داشتند مقادیم بدن  ایستاد یا اگر سرپا نگه مى صورتش به طرف پشت بوده که اگر رو به قبله مى

شد نماز  ماند و بالغ مى شد اگر این بچه زنده مى و سرش به طرف پشت مىاین میت رو به قبله 
؟ دیگر آنکه اگر صورت کامال به طرف مشرق و یا مغرب بود چه خواند را چگونه بایستى مى

  حکمى دارد؟

 در موقع قیام باید مقادیم بدن رو به قبله باشد و اما در موقع سجده، ;ج ـ باسمه تعالى
ر صورت به طرف  اگ;شود  تکلیف مبدل به ایماء مى;چون توانایى انجام از سجده ندارد



٣٧ استفتائات 

در دفن و چه در صلوات چنان که ممکن است با باشد واجب است چه مشرق یا مغرب 
  .حرکت رو به قبله شود و اال حکم صورت اول را دارد

ـ اگر کسى سر او به طرف عقب آفریده شده باشد یا بر اثر سکته یا غیره سر او به عقب 192س
  برگشته این شخص نماز را به طرف قبله چطور بخواند؟

  .به قبله باشد و رو به قبله بودن صورت الزم نیستیم بدن رو  باید مقاد;ج ـ باسمه تعالى

  

  



٣٨ استفتائات 

  

  

  

  

  

  اذان و اقامه

  

ـ اضافه نمودن شهادت بر والیت امیرالمؤمنین علیه آالف التحیۀ و الثناء و فرزندان گرامیش 193س
  در تشهد نماز چیست آیا جایز است یا نه؟ در اذان و اقامه چطور؟

مؤمنین ـ علیه صلوات اهللا ـ بعد از شهادت به  شهادت به والیت امیرال;ج ـ باسمه تعالى
رسالت در اذان و اقامه از مستحبات اکیده و از شعائر مذهبى است و شیعیان نباید آن را 

  .ترک نمایند

ـ اگر اذان و اقامه در نماز جماعت و یا فراداى هر یک به وسیله دو نفر گفته شود چه 194س
  صورت دارد؟

  .رد اشکال ندا;ج ـ باسمه تعالى

ـ اذان گفتن و قرآن خواندن از بلندگوى مسجد چنانچه موجب مرض یا شدت مرض کسى 195س
  .شود حرام است یا نه؟ دلیل را بفرمائید

 واقعاً اگر در موردى سبب مرض یا شدت آن بشود جایز نیست چون ;ج ـ باسمه تعالى
  .تواند با عنوان محرّم منطبق بر آن، مزاحمت نماید عمل مستحب نمى

ـ اگر صبى ممیز براى نماز جماعت دیگران اذان و اقامه بگوید بنابر صحت عبادت صبى 196س
  کافى است یا خیر؟

  . به نظر حقیر اشکال دارد;ج ـ باسمه تعالى



٣٩ استفتائات 

ـ اذان و اقامه در نماز جماعت قسمتى از یک نفر و بقیه از شخصى دیگر چه صورت دارد 197س
  راى او کافیست یا نه؟این اذان و اقامه بکند آیا  و کسى که در آن نماز شرکت مى

 اذان از یک نفر و اقامه از شخصى دیگر مانعى ندارد ولى بعضى از آن ;ج ـ باسمه تعالى
 محل اشکال است و کسى که در آن نماز با اذان از ;را کسى و بعضى را دیگرى بگوید

م نخورده یک شخص و اقامه از دیگرى شرکت کند اگر وارد مسجد شود و صفوف به ه
  .است اذان و اقامه از او ساقط است

توان به جاى اشهد أنَّ محمداً رسول اهللا در اذان و اقامه به قصد ورود یا رجاء   یا مىـ آ198س
  ان خاتم االنبیاء محمداً رسول اهللا یا عبارت أن سیداالنبیاء محمداً رسول اهللا گفت؟عبارت اشهد 

هرجا وارد شده است باید به همان الفاظ متعارف  شهادت به رسالت در ;ج ـ باسمه تعالى
بعضى از اذکار دیگر در قبل یا بعد از آن مستحب است چنانچه در رساله نقل شده . باشد
  .است

  ـ شهادت ثالثه یعنى به والیت امیرالمؤمنین در اذان و اقامه و تشهد چه حکمى دارد؟199س

مستحب )علیه السالم(ت امیرالمؤمنین در اذان و اقامه شهادت به والی;ج ـ باسمه تعالى
  .است و از شعائر مذهبى است و در این عصر نباید ترک شود

  

  



٤٠ استفتائات 

  

  

  

  

  

  لباس نمازگزار

  

  اند و اهل وجوه نیستند چه صورت دارد؟ ـ نماز خواندن در لباسى که هدیه داده200س

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  چه صورت دارد و نماز صحیح است؟ـ پوشیدن لباس سیاه در ماه محرم و صفر 201س

پوشیدن لباس سیاه از مستحبات است و ) علیه السالم( در مصیبت ائمه;ج ـ باسمه تعالى
پوشم و در غیر آن  خود من در تمام محرم و صفر سرتا پا سیاه مى. بسیار کار خوبى است

  .مورد هم، اشکال ندارد و نماز هم صحیح است

رت دانست و با لباس غصبى نماز خواند آیا در هر دو صو نمىـ اگر کسى فراموش کرد یا 202س
  صحیح است یا نه؟نمازش 

  . بلى صحیح است;ج ـ باسمه تعالى

 اگر در بین نماز بفهمد که لباس او غصبى است ; از رساله عملیه آمده است704ـ در مسوله 203س
در حالى . را خارج کندباید در صورتى که چیز دیگرى عورت او را پوشانده است آن لباس غصبى 

انده و غیر آن هایى است که عورت را پوش اید منظور لباس  که در ابتداى شرط عدم غصب فرموده
  شود؟  چگونه این دو مسئله با هم جمع مى. اشکالى ندارد

  . حرمت تکلیفى پوشیدن لباس غصبى نیز ساتر عورت، قابل انکار نیست;ج ـ باسمه تعالى

  رسد براى نماز چه حکم دارد؟  ه بدن و لباس مىـ خون بواسیرى که ب204س



٤١ استفتائات 

 ولى ;شود نماز خواند  بیرون است مىهایش   با خون بواسیرى که دانه;ج ـ باسمه تعالى
هایش بیرون نباشد و خون زاید بر درهم  واجب آن است که در صورتى که دانهاحتیاط 

  .است نماز خوانده نشود

  

  



٤٢ استفتائات 

  

  

  

  

  

  مکان نمازگزار

  

   خواند؟شود آنجا نماز داند غصبى است مى  اى عمومى که انسان مىه ـ در مکان205س

شود واال   نمى; خیر، در صورتى که احتمال برگشتن به مالک باشد;ج ـ باسمه تعالى
  .مانعى ندارد

هاى دوازده امامى خالص تصرف کرده منزل  اى از شیعه ـ زمین مرد مخالف و سنى را عده206س
رضایت ندارد نماز و سکونت در چنین منزل و مسجد چه اند صاحب زمین  و مسجد ساخته

  صورت دارد؟

  . نماز خواندن در آن جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

داند و یا جاهل به مسئله است و به  ـ اگر شخصى نمازگزار غصب بودن محل نماز را نمى207س
  این صورت نماز بخواند نمازش باطل است؟

ولى در صورت جهل به .  غصب، نماز صحیح است در جاهل بودن به;ج ـ باسمه تعالى
  . نماز باطل است;حکم، چنانچه مقصر باشد

  دهند چه صورت دارد؟ ـ نماز خواندن در منازل اشخاصى که خمس و زکات نمى208س

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

نماز دارند،  ها براى صرف ناهار یا شام نگه مى هاى بین شهرى که ماشین ـ در مسافرت209س
  خورند چه صورت دارد؟  ها براى کسانى که آنجا غذا نمى خواندن در چنین غذاخورى



٤٣ استفتائات 

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

هاى پالستیکى اعمّ از حیوان و انسان و مجسمه در مکان نمازگزار چه   ـ بودن عروسک210س
  صورت دارد؟

  . مانعى ندارد مقابل نمازگزار مکروه است و در اطراف دیگر;ج ـ باسمه تعالى

  دهد چه حکمى دارد؟ انه کسى که تارک الصالۀ است یا خمس نمىـ خواندن نماز در خ211س

ولى در صورت ممکن باید ارشاد نمود و نهى از منکر کرد .  اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى
  .ولو به نماز نخواندن

  ـ نماز خواندن در اطاقى که تلویزیون هست چه حکمى دارد؟212س

  .ست خود نماز صحیح ا;اسمه تعالىج ـ ب

ها اجاره بدهد در این صورت   ـ اگر کسى از طرف حاکم شرع اموال یتیم را به سرپرست آن213س
رفت و آمد در خانه و ملک یتیم یا خانه ملکى که یتیم در آن سهم دارد و غذا خوردن و نماز 

  خواندن در آنجا چه صورت دارد؟

  . همه جایز است;ج ـ باسمه تعالى

باشد غصب کرده و آنجا مدرسه   ن کسى را که مالکیّت دارد و ملک خودش مىـ اگر زمی214س
باشد  و مدرسه دو شیفته باشد و در فصل زمستان کسانى که شیفتشان بعد از ظهر مىدرست کنند 

شوند و مجبورند نماز  قبل از ظهر به مدرسه رفته و غروب یا بعد از غروب از مدرسه خارج مى
  ها چه صورت دارد؟ صر را همان مدرسه بخوانند نماز آنظهر و ع

 مگر آنکه علم به رضایت تقدیرى ; نماز در ملک غصبى باطل است;ج ـ باسمه تعالى
  .باشد که در این صورت صحیح است داشته مالک

  

  

  



٤٤ استفتائات 

  

  

  

  

  

  وقت نماز

  

ارد ولى بعد از داده که فقط براى نماز عصر وقت د  کرده یا احتمال مى ـ اگر انسان خیال مى215س
  خواندن نماز عصر بفهمد که براى نماز ظهر نیز وقت داشته نماز عصرش صحیح است؟

  . بله صحیح است;ج ـ باسمه تعالى

  کند، آیا وقت اذان شیعه و سنى فرق دارد؟ ـ کسى که در کشورهاى عربى زندگى مى216س

ند که یک سفیدى دان ها اول نماز صبح را طلوع فجر کاذب مى  سنى;ج ـ باسمه تعالى
د شیعه است شود و آن تقریباً یک ربع ساعت به اول وقت در نز عمودى در افق پیدا مى

دانند  شود و وقت نماز مغرب را غروب شمس مى عرض افق پیدا مىکه یک سفیدى در 
تر علماء اول وقت مغرب  دهند ولى بیش که جماعتى از علماء شیعه هم همان را فتوى مى

  .دانند ىرا زوال حمره م

ـ اگر کسى در نماز صبح یک رکعت وقت براى او باقى بود ولى یک سوره طوالنى در نماز 217س
  بخواند و به یک رکعت نرسید آیا نماز او باطل است یا معصیت کرده یا درست است؟

  . ولى نماز او صحیح است; معصیت کرده;ج ـ باسمه تعالى

  

  



٤٥ استفتائات 

  

  

  

  

  

  قرائت

  

  الین چقدر است؟ـ کشش در کلمه وال الض218س

  .دن کافى است مختصر کشی;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر کسى در خواندن سوره حمد و نماز خود در موقع گفتن ایاک نعبد و ایاک نستعین 219س
قصد کسى کند و خطاب را با او اعم از ائمه و غیر ائمه نماید و صورت قطب را در نظر گرفته یا 

بینم تا مخاطب   خطاب باید به خدا شود و چون خدا را نمىشکل او را در نظر حاضر کند و بگوید 
ها را تصور  توانیم صورت آن قرار دهیم باید طلعت احمد و حیدر را در نظر بگیریم و چون نمى

باشد تصور نمائیم آیا نماز چنان شخصى درست است یا نه   کنیم باید صورت مرشد را که ولى مى
   دارد یا نه؟و اصال این روش با اسالم و تشیع سازش

 نماز چنین شخصى باطل است و خود عمل شرک است و با اسالم و ;ج ـ باسمه تعالى
  .تشیع منافات دارد

ـ شخصى از روى جهالت حدوداً پنج سال همیشه در نماز تسبیحات اربعه را با بسم اهللا 220س
اد است قصد سو الرحمن الرحیم خوانده به نظر این که بسم اهللا جزء تسبیحات است و چون بى

  داند تکلیف او چیست؟  ورود و سایر مسائل را هم نمى

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى



٤٦ استفتائات 

ـ یکى از مقلدین حضرت عالى مدتى است بعد از قرائت سوره حمد سوره عصر را در نماز 221س
صحیح اش   خوانده شدهخوانده ولى کلمه اال الذین را، ان الذین خوانده بعداً فهمیده، آیا نمازهاى 

  است یا نه؟

  . صحیح است;ج ـ باسمه تعالى

. ذ. ز. ظ. ض(هاى مشابه  ـ آیا در قرائت حمد و یا سایر کلمات نماز و قرآن در بین حرف222س
از نظر مخارج فرق گذاشتن الزم است یا نه؟ و اگر کسى عالماً و عامداً فرق .) ه. ث. ص. ع. أ

ارج ممکن نباشد و یاد نگیرد آیا نمازش و قرآنش نگذارد و یا این که یاد گرفتن محل و بیان مخ
  شکال دارد یا نه؟ا

ز و یا به (به ) ض( واجب است در نماز حروف را رعایت بنماید چنانچه ;ج ـ باسمه تعالى
 باید یاد بگیرد و در صورت ;داند تبدیل کند، نماز باطل است و در صورتى که نمى) ذ

  .ماز او باطل استتوانایى بر یاد گرفتن اگر یاد نگرفت ن

ا هر دو ر) ملک یوم الدین(و ) مالک یوم الدین(ـ آیا جایز است در سوره حمد در نماز 223س
  قرائت نمود؟

 هر کدام را که بخواند جایز است، ولى اولى، اوفق به احتیاط است و ;ج ـ باسمه تعالى
  .جمع هم مانعى ندارد

شروع به نماز کرد و جلو بود آیا مرد ـ اگر در جایى که وقت براى نماز زن کم است 224س
  تواند پشت سر او شروع به نماز کند؟ مى

در غیر این صورت مکروه است ولى در فرض سؤال، . تواند  بله مى;ج ـ باسمه تعالى
  .واجب است

  ـ آیا ادغام در قرائت نماز واجب است یا خیر؟225س

ع شود و یا دو حرف مُماثل  اگر حرف مُماثل ساکن دو کلمه واحده جم;ج ـ باسمه تعالى
  .متحرک مانند مدّ در آخر کلمه باشد واجب است واال ادغام واجب نیست

ـ بلند خواندن قرائت حمد و سوره در نماز ظهر روز جمعه براى زن و مرد چه حکمى دارد 226س
  کند؟  آیا این حکم در سفر و حضر فرق مى



٤٧ استفتائات 

خوانده شود ولو اگر آهسته خوانده  مقتضاى احتیاط این است که بلند ;ج ـ باسمه تعالى
  .شود در همه موارد صحیح است

   خیر؟ـ شخصى در نماز تسبیحات اربعه را چهار بار تکرار کند نمازش اشکال دارد یا227س

  . دفعه چهارم را به قصد ذکر مطلق نه جزئیت نماز بگوید اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

را بلند نخوانیم نماز باطل است؟ آیا اگر حمد و سوره ـ آیا اگر نماز صبح و مغرب و عشاء 228س
  را بلند بخوانیم کافى است؟

  . بلند خوانده شود نماز باطل نیست و فقط باید حمد و سوره;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر حمد و سوره را در نماز فراموش کنیم نماز باطل است یا خیر اگر در داخل رکوع 229س
  بفهمیم چه باید کرد؟

  .شود و باید بعد از دخول در رکوع نماز را ادامه داد   نماز باطل نمى;مه تعالىج ـ باس

  

  



٤٨ استفتائات 

  

  

  

  

  

  قنوت

کنند آیا این عمل  نگین انگشتر را به طرف صورت مى) قنوت(اى در نماز   ـ دیده شده عده230س
  در اسالم است یا نه؟

  . خیر مکروه است;ج ـ باسمه تعالى

  ه فارسى یا به زبان عربى خواند؟ـ آیا جایز است قنوت نماز را ب231س

  . احتیاط واجب آن است که به غیر عربى خوانده نشود;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر کسى در قنوت نماز شک کند که حمد یا سوره را نخوانده یا این که هردو را نخوانده 232س
مد یا سوره بوده داند ح آیا دوباره بخواند و اگر علم اجمالى پیدا کرد که یکى را خوانده ولى نمى

  است چه باید انجام دهد؟

 در صورت شک نباید بخواند و در صورت علم اجمالى باید هر دو را ;ج ـ باسمه تعالى
  .بنابر وجوب سوره در نماز بخواند

  ـ دعا کردن به زبان فارسى در قنوت نمازهاى یومیه و مستحبى چه صورت دارد؟233س

  . احوط ترک آن است;ج ـ باسمه تعالى

  

  



٤٩ استفتائات 

  

  

  

  

  

  سجده

  ـ سجده کردن بر قسمتى از مهر که نقش یا نوشته دارد چه حکمى دارد؟234س

  . مانعى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

ـ کسى که از سجده کردن در نماز معذور است و روى صندلى نماز و سجده را بجا 235س
  آورد اگر کفش در پایش باشد و نماز بخواند چه صورت دارد؟ مى

  . نماز خواندن با کفش اشکال ندارد اگر شرایط رعایت شود;ج ـ باسمه تعالى

خواهد ذکر مستحبّى را  ـ آیا اگر نمازگزار در سجده بعد از ذکر واجب در حالى که مى236س
  بگوید پا یا دست را بلند کند و دوباره بر زمین بگذارد اشکال دارد یا نه؟

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

   بینى در سجده چه حکمى دارد؟ـ گذاشتن مهر زیر237س

  . احتیاط این است که ترک نشود;ج ـ باسمه تعالى

  ـ سجده برطرف نوشته شده مهر چگونه است؟238س

  .ندارد مانعى ;ج ـ باسمه تعالى

  ـ سجده بر سیمان، موزائیک و سنگ مرمر چه حکمى دارد؟239س

  . جایز است;ج ـ باسمه تعالى



٥٠ استفتائات 

 و رکوع ذکر دیگرى احتیاطاً یا استحباباً شروع کرده و قبل ـ کسى بعد از ذکر واجل سجده240س
  از اتمام آن ذکر عمداً و یا سهواً بلند شده حکمش را بیان فرمائید؟

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  ـ استفاده از مهر امین چه صورت دارد؟241س

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

افتد بعد از انجام سجدتین سهو تشهد و سالم هم دارد   ـ سجده سهوى که در نماز اتفاق مى242س
   باید باشد؟اگر دارد هر سه سالم

 واجب است تشهد متعارف را بخواند و سالم دهد و در سالم فقط بگوید ;ج ـ باسمه تعالى
  ).السالم علیکم(

  ـ سجده بر شیشه جایز است؟243س

  . جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

  ر را فراموش کنیم و بعد از دادن سالم به خاطر بیاوریم چه کنیم؟تین رکعت آخـ اگر سجد244س

 باید دو سجده را به جا آورد ; اگر منافى عمدى و سهوى به جا نیاورده;ج ـ باسمه تعالى
  .اگر منافى بجا آورده نماز باطل است. و بعد تشهد و سالم دهد

  د جایز است؟ـ سجده به مهرى که شکل گنبد و بارگاه و غیره داشته باش245س

مرحوم آیۀ اهللا بروجردى، در بعضى موارد که عنوان .  اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى
  .فرمودند  کرد از آن نهى مى پرستش غیر خدا پیدا مى

  

  



٥١ استفتائات 

  

  

  

  

  

  نماز قضا

  

ضاى نمازهاى ـ کسى که نماز و قضاى روزه خود را نگرفته و بعد از فوت پدرش بخواهد ق246س
  در این صورت آیا ترتیب الزم است یا نه؟بجا بیاورد پدرش را 

  .تواند مقدم بدارد  مى; ترتیب الزم نیست و هر کدام را مایل باشد;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر پسر بزرگ قبل از پدر فوت نماید و چند پسر دیگر غیر از او دارد آیا بعد از فوت 247س
 یا نه؟ و اگر پسر بزرگ نماز هاى پدر واجب است  پدر، بر پسر بزرگ فعلى قضاى نماز و روزه

کسى هم اجازه ندهد آیا بعد از فوت پسر بزرگ واجب است که اجازه ضاى پدر را نخواند و به ق
  دهند از مال او براى قضاى نماز اجیر بگیرند یا نه؟

 بلى بر پسر بزرگ فعلى واجب و اگر نخواند، باید از ترکه خود میت ;ج ـ باسمه تعالى
  . ترکه پسراجیر بگیرند نه از

ون عذر از او فوت شده آیا ـ اگر کسى مقدارى از نمازهایش در حال عذر و مقدارى بد248س
  ها را در حال عذر قضا نماید یا نه؟ آنتواند همه  مى

  .تواند در حال عذر قضاء نماید  مى; چنانچه عذر دائمى باشد;ج ـ باسمه تعالى

 باشد تا براى قضاى نمازهاى پدر اجیر بگیرد ـ پسر بزرگ اگر الل باشد و پول هم نداشته249س
 شود یا با اشاره نماز قضاى پدرش را بخواند و آیا قضاى نمازهاى پدر آیا وظیفه او ساقط مى
  بر پسر شیعه او واجب است یا نه؟هرچند سنّى هم باشد 



٥٢ استفتائات 

دن  ظاهراً وظیفه از پسر الل ساقط است و فرقى نیز بین شیعه و سنّى بو;ج ـ باسمه تعالى
  .پدر نیست

 15کند حال قبل از   سالگى شروع به خواندن نماز و گرفتن روزه مى15ـ شخصى از سن 250س
ده است شرط کر دانسته است و فکر مى  سالگى بالغ بوده است ولى دو شرط دیگر بلوغ را نمى

 سالگى ملتفت و متوجه شده است آیا 19است و دو شرط دیگر را در سن  سال قمرى 15بلوغ 
قضاى روزه و )  سالگى منظور است15قبل از (هایش را که نگرفته است باید کفاره بدهد؟   هروز

  نماز الزم است؟

داده است    یعنى احتمال نمى; چنانچه معتقد بوده است که بالغ نیست;ج ـ باسمه تعالى
 ولى به هر حال قضاى نماز و روزه الزم ; کفاره الزم نیست;که ممکن است بالغ باشد

  .است

ـ اگر کسى ندانسته گیاهى مست و بیهوش کنند را خورده و بعد از تمام شدن وقت بهوش 251س
  آمده آیا نماز را قضا کند یا خیر؟

  . قضا واجب نیست; در صورتى که تمام وقت مست و بیهوش بوده;ج ـ باسمه تعالى

 عمداً هم انجام فرمایند اگر  گیرند، آقایان مى خوانند و روزه نمى ـ پدر و مادر نماز نمى252س
شود و اگر  ها نمى بزرگ الزم است قضا کند آیا این حکم موجب سوء استفاده آنبر پسر ندهند 

  شوند یا نه؟  ها برى الذمه مى  پسر بزرگ انجام داد آیا آن

شود ولى عقاب و تبعات ترک   نماز و روزه قضاء، موجب برائت ذمه مى;ج ـ باسمه تعالى
  .رود  نماز از بین نمى

  

  



٥٣ استفتائات 

  



٥٤ استفتائات 

  

  

  

  

  

  احکام مسافر

  

کند آیا   بار به بیش از مسافت شرعى سفر مى2 یا 1اى  ـ کسى در تمام سال در هر هفته253س
  دائم السفر است؟ حکم نماز و روزه او چیست؟

  . در آن محل باید نماز را شکسته بخواند و روزه نیز نگیرد;ج ـ باسمه تعالى

  یلومتر فاصه است، نمازم در تهران چگونه است؟ـ منزل ما از سر کمربندى تهران هیچده ک254س

 در صورتى باید نمازتان را شکسته بخوانید که از محل زندگى، تا اوّل ;ج ـ باسمه تعالى
 کیلومتر باشد که 22ها است  شهر تهران، یعنى جایى که محل زندگى افراد و خانواده

  .وانیدچهار فرسخ شرعى است چنانچه کمتر باشد نماز را باید تمام بخ

ـ شخصى کثیر السفر در پانزده روز تعطیالت نوروزى براى این که کثرت سفر او قطع نشود 255س
  شود؟ رود آیا کثرت سفر او باقى است یا قطع مى  یک سفر به صورت تفریح به محل کار خود مى

  . از نظر ما کثیر السفر موضوعیّت ندارد;ج ـ باسمه تعالى

خود به جایى مسافرت کنند و مدتى در آنجا اقامت کنند و ـ اگر پدر و مادر از وطن 256س
ها دارد یا نه؟  هاى آنان بعد از بزرگ شدن به وطن پدر و مادر بروند آیا حکم وطن براى آن بچه

  ؟)اند  ها در وطن پدر و مادر متولد نشده  در صورتى که بچه(

  . خیر وطن آنان نیست;ج ـ باسمه تعالى



٥٥ استفتائات 

کم جاهل باشد یا حکم را فراموش کند و نماز را تمام بخواند، ـ اگر کسى در سفر به ح257س
  نمازش صحیح است؟

 نمازش صحیح است و اگر ;داند  جاهل به حکم اگر اصل حکم را نمى;ج ـ باسمه تعالى
داند که سفر چهار فرسخ همراه با   مثال نمى;داند  داند ولى خصوصیات را نمى  حکم را مى

ازش صحیح نیست اما اگر فراموش کند که نماز شود، نم  قصد رجوع موجب قصر مى
 چنانچه در وقت متذکر شود اعاده نماز واجب است و اگر بعد از ;مسافر شکسته است

  .وقت متذکر شود قضا واجب نیست

رود تقریباً یک  باشد و براى تحصیل به تهران مى ـ شخصى است که منزل او در قم مى258س
اش در اینجا و   ند و همه روزه رفت و آمد دارد نماز و روزهسال یا بیشتر در همین قم خواهد ما

  تهران چه حکمى دارد؟

 در قم و تهران چنانچه قصد اقامت ده روز نشود نماز شکسته است و ;ج ـ باسمه تعالى
  .روزه هم نباید گرفت

گردد  آید و جمعه بر مى کند و هر هفته پنج شنبه به قم مى  تهران خدمت مىـ سربازى در259س
  و روزه او تا پایان خدمت سربازى چیست؟حکم نماز 

تواند روزه   مسافر است و نمى; اگر در تهران ده روز قصد اقامت نکند;ج ـ باسمه تعالى
  .بگیرد، همچنین نماز را باید شکسته بخواند

گیم در ها است و محل زند ـ اینجانب پیمانکار ساختمانى هستم که کارم در قم و شهرستان260س
در حال حاضر دو ماه قبل از ماه رمضان در شهرستان ورامین و کاشان و شهریار کار . تقم اس
زنم ولى مدت کارم در شهرستان چند ماه یا   کنم که در هفته دو یا چند روز به کارها سر مى مى

ام سئوالى داشتم آیا  کشد از محضر مبارک جنابعالى در مورد نماز و روزه چند سال طول مى
  ماز و روزه را تمام بگیرم؟توانم ن مى

ماز  در قم، نماز تمام است و روزه را باید بگیرید و در محل کار ن;ج ـ باسمه تعالى
اما روزه، چنانچه بعد از ظهر از قم حرکت کردید روزه آن روز را بگیرید و شکسته است 

م توانید بدون قصد روزه امساک کنید و به ق از آن محل هم اگر صبح حرکت کردید مى
که رسیدید، قبل از ظهر قصد روزه کنید و اگر بعد از ظهر به قم رسیدید یا قبل از ظهر از 

  .توانید روزه بگیرید  قم حرکت کردید نمى



٥٦ استفتائات 

  شوهر است یا نه؟ـ زن در مسافرت همراه شوهرش، درباره قصر و اتمام نمازهایش آیا تابع 261س

ه شوهرش قصد اقامه کرده و او هم مگر آنکه بداند ک.  خیر تابع نیست;ج ـ باسمه تعالى
کند و نمازش را تمام  شود در این صورت قهراً قصد اقامه مى چون از او جدا نمى

  .خواند مى

ـ در صورت متابعت اگر در مسافرت به خانه پدر زن برسند آنجا هم متابعت الزم است یا 262س
  زن نمازش را تمام بخواند؟

  . باید نماز را تمام بخواند;ه و آنجا متولد شده چنانچه اعراض نکرد;ج ـ باسمه تعالى

 آیا اعاده الزم است ;ـ در صورت متابعت که زن جاهل به مسئله، نمازهایش را تمام خوانده263س
  یا نه؟

  . باید نمازها را اعاده کند; چنانچه عالم به اصل حکم باشد;ج ـ باسمه تعالى

  د را در سفر بخواند یا نه؟تواند نماز قضاى فوت شده خو  ـ آیا مسافر مى264س

تواند، ولى باید قضاى نماز فوت شده در حضر را، اگر در سفر هم   مى;ج ـ باسمه تعالى
  . تمام بخواند;خواند مى

اند، این شهر حکم   ـ آیا براى طالب مهاجرى که از ممالک دیگر براى تحصیل به قم آمده265س
  وطن را دارد یا نه؟

ت اشتغال به تحصیل طوالنى باشد مثال ده سال، حکم وطن  چنانچه مد;ج ـ باسمه تعالى
  .کند و اگر مدت کوتاه است مثال دو سال در این صورت حکم وطن را ندارد  را پیدا مى

  ـ حائر حسینى در کربال از کجاست؟266س

  مراد از حائر حسینى که مسافر مختار است نمازش را شکسته یا تمام;ج ـ باسمه تعالى
  .باشد هاى اطراف حرم مى ست از تمام حرم که ابتداى آن رواقعبارت ابخواند 

آموز یا دانشجویى که براى تحصیل از شهر خود به شهر دیگرى سفر کرده   ـ نماز دانش267س
  کامل است یا شکسته؟) هر ده روز یک بار(باشد  است و در رفت و آمد مى

  .ز قصد اقامت نمایدمگر آنکه در محل تحصیل ده رو.  شکسته است;ج ـ باسمه تعالى



٥٧ استفتائات 

کنم و کارم در قزوین است و کرج در بین راه این دو شهر است  ـ من در تهران زندگى مى268س
اگر موقتاً یک روز به کرج بروم احکام مسافر برقرار است اگر در بین راه به قزوین، یک کارى در 

  کرج انجام دهم یعنى توقف کنم و بعد به قزوین بروم حکم چیست؟

 در کرج مانند شهرهاى دیگر شما مسافر هستید و نمازتان شکسته ;مه تعالىج ـ باس
  . مگر این که قصد ده روز را داشته باشید;توانید بگیرید  نمىروزه هم. است

یا ) علیه السالم(ـ اگر کسى در عالم مکاشفه خود را در سفر دید مثال در حرم امام رضا269س
رود روزه و نماز او شکسته  ین که خودش آنجا مىبیند یا ا صورت حرم را در نزد خود مى

  شود یا نه؟ مى

روزه را هم باید بگیرد بلى شود و   آنچه مسلم است نماز شکسته نمى;ج ـ باسمه تعالى
  .طى االرض برود مسافر استچنانچه با 

اى یک یا دو بار مسافرت نماید آیا شخص مذکور  ـ اگر کسى بیشتر سال یا همه سال هفته270س
  اش چه صورتى دارد؟ یر السفر هست یا نه نماز و روزهکث

 بلکه میزان آن است که شغل سفر ; کثیر السفر، میزان نماز تمام نیست;ج ـ باسمه تعالى
پس در مورد سؤال نماز قصر است و . ها اننده ماشین، هواپیما و امثال اینباشد، مانند ر

  .بگیردتواند  روزه نمى

باشد و غیر از غنا و استعمال آالت لهو آیا  لهوى سفر معصیت مىـ آیا سفر براى شکار 271س
  مطلق کارهاى لهوى حرام است؟

 سفر براى شکار به قصد لهو حرام نیست ولو نماز باید به واسطه دلیل ;ج ـ باسمه تعالى
 مگر غنا، که ; خوانده شود هم چنین، کارهاى دیگر لهوى هم حرام نیستمخصوص تمام

  .مت داردحردلیل مخصوص بر 

ـ روحانى مسجد آماده نماز جماعت است اگر کسى به گفته دیگران در عدالت و سواد و 272س
  تواند در همان وقت نمازش را فرادى بخواند؟  غیره امام شک داشته باشد آیا مى

  . فرادى خواندن به طورى که اهانت نباشد اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

شود به فردى که ظاهر الصالح و باتقوى است   نیست آیا مىـ زمانى که در مسجد روحانى273س
  اقتداء کرد؟



٥٨ استفتائات 

  .اى است  بلى، بسیار کار خوب و پسندیده;ج ـ باسمه تعالى

  

  



٥٩ استفتائات 

  

  

  

  

  

  نماز جماعت

  

ـ اگر در نماز جماعت مأموم جهال به حکم و یا اشتباهاً از صف جماعت فاصله داشته و یا 274س
  د؟بعداً ارتباط قطع شده چه صورت دار

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

تر بخواند تا  تواند نماز خود را براى مأمومین به شکل بهتر و جذاب  ـ آیا امام جماعت مى275س
  بت به اسالم خوشبین باشند و آیا ریا کردن به نفع پیشبرد اسالم جایز است؟مردم نس

  .ارد ریا نیست و اشکال ند; اگر نیت خوب شرعى دارد;ج ـ باسمه تعالى

توان در آن حال اقتداء   ـ اگر امام جماعت در حال خم شدن به طرف رکوع است آیا مى276س
  کرد؟

  .تواند اقتداء کند   بلى مى;ج ـ باسمه تعالى

  شود قصد فرادى کرد؟  ـ در نماز جماعت بعد از نیت و تکبیرۀ االحرام مى277س

  . مانعى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  رسو و غیر روحانى که داراى شرائط دیگر باشد چگونه است؟ـ اقامه نماز جماعت ت278س

  . نیست که امام روحانى باشد و یا ترسو نباشد در نماز جماعت شرط;ج ـ باسمه تعالى
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کند نماز خواندن به صورت فرادى یا   ـ اگر امام جماعت فاسق و از بدعت گران تجلیل مى279س
  رفتن به این مسجد چه صورتى دارد؟

  .اشکال است توان نماز خواند و فرادى خواندن بى   با او نمى;عالىج ـ باسمه ت

  م جماعت الزم است یا خیر؟ـ آیا در نماز جماعت شناختن اما280س

  . در صورت اطمینان به عدالت الزم نیست;ج ـ باسمه تعالى

  ـ اقتداء کردن شیعه به سنى در حالت خارج از تقیه چگونه است؟281س

  .اء صحیح نیست، ولى صورت اقتداء خوب است اقتد;ج ـ باسمه تعالى

داند آیا دیگران  ـ امام جماعتى که مقلد مرجعى است که غسل جمعه را مکفى از جنابت مى282س
  توانند به او اقتداء کنند؟ دانند اجتهاداً یا تقلیداً مى که مجزى نمى

  .خواند خیر  در خصوص نمازى که با غسل جمعه مى;ج ـ باسمه تعالى

شود نماز خواندن چه حکمى   در مساجدى که امام جماعت از طرف دولت تعیین مىـ 283س
  دارد؟

  .میزان عدالت امام است.  اشکال ندارد; چنانچه عدالت او را احراز کنید;ج ـ باسمه تعالى

دهند آیا نماز خواندن  شود بعد از نماز شعار مى ـ در نماز جماعتى که در مسجد اقامه مى284س
  ساجد جایز است؟در اینگونه م

  . چنانچه شعار خالف دستورات اسالم باشد شرکت نکنید;ج ـ باسمه تعالى

  ـ اقامه نماز فرادى در هنگام تشکیل نماز جماعت چه حکمى دارد؟285س

  . اشکال ندارد; اگر تفسیق امام نباشد;ج ـ باسمه تعالى

  ـ امامت غیر روحانى در نماز جماعت چه حکمى دارد؟286س

  . اشکال ندارد;تعالىج ـ باسمه 

  ـ اگر امام جماعتى گناه کبیره انجام داد آیا از امامت ساقط است یا خیر؟287س
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  . بلى ساقط است;ج ـ باسمه تعالى

تواند باعث  ـ آیا عدم رضایت شخص واجد شرائط امامت جماعت در اقتداء کردن به او مى288س
  عدم جواز در اقتداء به او شود؟

  . خیر; ـ باسمه تعالىج

خواند و براى قیام و رکوع و سجود با مشکل روبه  ـ اگر کسى نماز خودش را با سختى مى289س
تواند انجام وظیفه کند و نمازهاى خودش را با   رو است با اقامه نماز به صورت جماعت آیا مى

  اشاره انجام دهد؟

 باشد  چنانچه قیام، رکوع و سجود را انجام بدهد هرچند با سختى;ج ـ باسمه تعالى
کند و  است که مثال براى رکوع یا سجود، ایماء مىاگر مشکالت به نحوى . اشکال ندارد

  . جماعت اشکال دارد و جایز نیست;خواند مىیا عوض قیام، قاعداً نماز 

دهد یعنى پدر که نماز  ـ شخصى در منزل خود نمازهاى یومیه را با جماعت انجام مى290س
کنند آیا این شخص و فرزندان او اگر اجیر شوند و  او اقتدا مىخواند همسر و فرزندانش به  مى

توانند با جماعت انجام دهند یا خیر با توجه به این   نمازهاى فوت شده را با اجرت انجام دهند مى
فرادى نمازها را به جا آورند؟ و همچنین اگر هر کدام براى شخصى معین  که حتماً که شرط نشده

توانند با جماعت انجام وظیفه  یر زید و فرزندش اجیر عمرو گردیده آیا مىاجیر باشند مثال پدر اج
  نمایند یا خیر؟

خواند نماز یومیه خودش باشد یا از طرف    چنانچه نمازى که پدر مى;ج ـ باسمه تعالى
 ; مسلماً به عهده او بوده است و نماز احتیاطى نباشد;خواند  کسى که نماز قضاء مى

  .ماعت صحیح نیستاشکالى ندارد و اال ج

هاى نماز جماعت، بچه ممیزى که معلوم نیست نماز او صحیح  ـ اگر در بین یکى از صف291س
  است وجود داشته باشد نماز جماعت افراد صف مزبور چه حکمى دارد؟

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

ر حالى که ورد دآ ـ در صالۀ جماعت امام در رکعت آخر صالۀ ظهر یک سجده به جا نمى292س
اند و به عمل امام  که به جا آورده است و مأمومین هم بنا بر جهل به حکم چیزى نگفتهیقین دارد 
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اند، لطفاً  دانستند یک سجده انجام نشده و بعداً به اطالع امام رسانده  اند در حالى که مى عمل کرده
  حکم مورد نظر را عنایت فرمایید؟

است اگر بعد بفهمد باید قضاى سجده را بعد از نماز  نماز امام صحیح ;ج ـ باسمه تعالى
ها   نماز آن; خود عمل کنند و سجده به جا آورندمأمومین نیز اگر به وظیفه. به جا آورد

  .نیز صحیح است

هاى نماز جماعت، فرد نجسى یا فردى که نیّت فرادى کرده  ـ اگر در بین یکى از صف293س
   چه حکمى دارد؟خواند، نماز سایر افراد است نماز مى

  .اشکال است  بى;ج ـ باسمه تعالى

تر از یک متر فاصله افتاده باشد نماز  بیشهاى نماز جماعت، یک متر یا  ـ اگر در بین صف294س
  چه حکمى دارد؟جماعت 

  .تر از یک متر فاصله باشد  نباید بیش;ج ـ باسمه تعالى

  اله عملیه شما معتبر است یا خیر؟ رس1454ـ آیا در امام جماعت نماز میت شرایط مسأله 295س

  . غیر از عدالت، بقیه شرایط معتبر است;ج ـ باسمه تعالى

خواند و بعد از اتمام نماز امام   ـ شخصى دو رکعت اول نماز خویش را به جماعت مى296س
توانند به این شخص اقتدا کنند  خواند آیا دیگران مى  جماعت، دو رکعت باقى مانده را فرادى مى

  لى که خودش مباشر به خواندن حمد و سوره نبود؟در حا

  .توانند   بلى مى;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر امام و مأموم در قصر و اتمام اختالف داشته باشند هر کدام به حسب فتواى مجتهد 297س
  توانند به یکدیگر اقتدا کنند؟  خود، آیا مى

  .توانند   بلى مى;ج ـ باسمه تعالى

   انگشت دست او قطع شده جایز است امام جماعت شود یا نه؟ـ اگر کسى یک یا چند298س

  .جایز است ولى خالف احتیاط است ;ج ـ باسمه تعالى
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ـ اگر امام جماعت مقدارى از سوره را فراموش کرد و به رکوع رفت اگر مأموم بقیه سوره 299س
 آن بخواند شود یا اگر مأموم هم فراموش کرده ولى سوره دیگرى به عوض را بخواند فرادى مى

  شود یا نماز جماعت درست است؟  فرادى مى

  . جماعت درست است و خواندن بقیه سوره الزم نیست;ج ـ باسمه تعالى

از سنن صالۀ است و یا از قرائت قرآن مجید است ) فاذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا(ـ آیا آیه 300س
  شود یا نه؟  ز او ساقط مىو اگر مأموم در نماز جماعت به امام اقتداء کند این مسئله ا

  . ظاهراً از سنن هردو است به هر تقدیر از مأموم ساقط است;ج ـ باسمه تعالى

کند آیا اگر انسان به گفته دیگران در   امه مىـ زمانى که روحانى مسجد نماز جماعت را اق301س
ش را فرادى تواند در آن هنگام نماز  کم سوادى یا سایر مسائل امام جماعت شک کند مىعدالت یا 
  بخواند؟

 ; شرط صحت جماعت، عدالت امام است و سواد در آن دخیل نیست;ج ـ باسمه تعالى
  .ولى باید عدالت در اقتداء احراز بشود و در فرادى خواندن اگر اهانت نباشد اشکال ندارد

  ه امام حاضر بدون شناخت اسم و رؤیت چهره او جایز است یا نه؟ـ آیا اقتدا کردن ب302س

  .داند عادل است اشکال ندارد  اگر مى; باسمه تعالىج ـ

ـ در موقع برگزارى نماز جماعت در مسجد شخص یا اشخاصى نمازشان را براى تضعیف 303س
  خوانند این عمل چه حکمى دارد؟ یا تفسیق امام جماعت فرادى مى

جایز  اگر امام متجاهر به فسق نیست حتى اگر بدانند که فاسق است، ;ه تعالىج ـ باسم
  .نیست

ـ آیا گرفتن اجرت براى امام جماعت به عنوان ایاب و ذهاب یا حق الزحمۀ یا به عنوان 304س
  نفس حضور در موقع معین در مکان نماز، جایز است یا خیر؟

  . بلى جایز و حالل است ولى نباید براى امامت پول بگیرد;ج ـ باسمه تعالى

ه و ندانسته و قرائت حمد و سوره را ترک کرده ـ در نماز جماعت کسى اقتدایش باطل بود305س
  حکمش چیست؟
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  . نماز صحیح است;ج ـ باسمه تعالى

  ـ در جائى که چندین مسجد وجود دارد خواندن نماز جماعت در حسینیه چه حکمى دارد؟306س

  .د اشکال ندار;ج ـ باسمه تعالى

  شود؟ او باطل مىـ مأموم جلوتر از امام به رکوع و یا سجود برود نماز جماعت 307س

  .شود  باطل نمى;ج ـ باسمه تعالى

تواند  ـ اگر زودتر از امام از سجده بلند شود و نتواند دوباره برگردد و با امام بلند شود مى308س
  تشهد بخواند؟

  .تواند   بلى مى;ج ـ باسمه تعالى

از مأموم ـ اگر امام جماعت یک وجب در حال نماز جاى نمازش بلندتر از مأموم باشد نم309س
  باطل است؟

بلندى باید کمتر از یک وجب .  باطل است; اگر بلندى انحدارى نباشد;ج ـ باسمه تعالى
  .باشد

ها صحیح نیست و   ها در صورتى که اذکار آن با اتصال صفوف آنـ در جماعت افرادى 310س
  وجود دارند، آیا اقتدا با این صورت جایز است؟غلط دارند 

 اشکال ندارد و اقتداء ;ها یقین ندارید مى که به بطالن نماز آن مادا;ج ـ باسمه تعالى
  .جایز است

ـ مسجدى متولى شرعى دارد که تمام اختیارات مسجد حتى تعیین امام جماعت، به عهده 311س
  جماعت بخواند حکم نماز امام و مأموم چگونه است؟اوست حال کسى بدون اجازه متولى نماز 

  .تولى، احوط عدم تصدى است ولى با عدم نهى، اشکال ندارد به نهى م;ج ـ باسمه تعالى
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  نماز جمعه

  

  زوال چه حکمى دارد؟هاى نماز جمعه قبل از   ـ خواندن خطبه312س

  . جایز است;ج ـ باسمه تعالى

  داند اقتدا کرد؟  اى که نماز جمعه را مکفى از نماز ظهر مى توان به امام جمعه  ـ آیا مى313س

  . در غیر نماز عصر آن روز بلى;لىج ـ باسمه تعا

شود و در فاصله کمتر از فرسخ مسجدى دیگر احداث   ه اقامه مىـ در مسجدى نماز جمع314س
 کیلومتر فاصله با 15 فاصله و راهى 5/4مسجد دوم راهى . نماز جمعه درست استکنند کدام 

  مسجد اولى دارد کدام راه مالک است؟

  .عد از احداث مسجد دیگر، در این حکم فرقى ندارد احداث مسجدى ب;ج ـ باسمه تعالى

  یا خیر؟هاى نماز جمعه را قبل از اذان شروع کنند اشکال دارد   ـ آیا اگر خطبه315س

توان قبل از زوال شمس و دخول وقت نماز  هاى نماز جمعه را مى   خطبه;ج ـ باسمه تعالى
از جمعه از نماز ظهر به  در کفایت کردن نم; ولى چنانچه مقلد من هستید;به جا آورد

  .دانم  چون من احتیاط وجوبى را در اکتفا نکردن مى;مجتهد دیگرى عدول نمایید

هر آن تواند به محض دخول وقت نماز ظ  کند آیا مى ـ کسى که در نماز جمعه شرکت نمى316س
  یا باید بعد از نماز جمعه نمازش را اقامه نماید؟را اداء کند 
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تواند به مجرد دخول وقت، نماز ظهر  چون واجب عینى نیست مى بلى، ;ج ـ باسمه تعالى
  .را بخواند

  در چه صورتى جایز است؟) علیه السالم(ـ خواندن نماز جمعه در زمان غیبت امام317س

  . نماز ظهر را هم بخواند; احتیاطاً; چنانچه کسى بخواند;ج ـ باسمه تعالى

  عت شرط دیگرى دارد؟هاى امام جما  ـ آیا امام جمعه عالوه بر شرط318س

  . به نظر حقیر شروطى دارد;ج ـ باسمه تعالى

  داند اقتداء کنیم؟ اى که نماز جمعه را مکفى از ظهر مى شود بر امام جمعه  ـ آیا مى319س

  .شود  در غیر نماز عصر آن روز مى;ج ـ باسمه تعالى

ها را   توان خطبه ىـ آیا نماز جمعه مکفى از نماز ظهر است یا خیر و آیا قبل از ظهر م320س
  شروع کرد؟

  . بنابر احتیاط لزومى مکفى نیست; نماز جمعه;ج ـ باسمه تعالى

توان به او اقتداء   ـ مالک عدالت در امام جمعه چیست؟ اگر یک گناه از او صادر شود مى321س
  کرد یا خیر؟

توان  شود و نمى   موجب سقوط عدالت مى; اگر یک گناه عمدى باشد;ج ـ باسمه تعالى
  .اقتداء کرد
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  نماز مستحبى

  

ـ در نماز مستحبى که به وسیله نذر واجب شده زیان شدن رکن موجب بطالن است یا 322س
  خیر؟

  . خیر موجب بطالن نیست;ج ـ باسمه تعالى

شود  ـ در نمازهاى مستحبى مثل نماز غفیله که بعد از حمد به جاى سوره آیه خوانده مى323س
اهللا گفتن جایز است یا نه؟ و اگر جایز نیست کسى که تا به حال از روى آیا در اوّل آیه بسم 

  ندانستن مسئله بسم اهللا گفته نمازهایى که خوانده چه صورت دارد؟

 بسم اهللا ندارد ولى چون خود بسم اهللا آیه قرآن است و به قصد قرآن ;ج ـ باسمه تعالى
  .بودن عیبى ندارد

  توان خواند؟ لوع فجر مىـ نافله صبح را چقدر قبل از ط324س

تواند بخواند و   از تمام شدن نماز شب مى بعد;خواند  اگر نماز شب مى;ج ـ باسمه تعالى
  .تواند بخواند خواند از اول سدس آخر شب مى نمىاگر 

  

  



٦٨ استفتائات 

  

  

  

  

  

  شک در نماز

  

ـ اگر در شک در وضوء در وسط نماز عارض شود ادامه دهد بعد یقین حاصل شود که 325س
  فته مسئله چه صورت دارد؟وضوء گر

 چنانچه شک در اثناء نماز باشد مبنى بر این که وضو گرفته یا نه، نماز ;ج ـ باسمه تعالى
باطل است ولى اگر در وضوئى که گرفته شک کند که صحیح بوده یا نه، یا شک کند 

  .مبطل پیدا شده است یا نه، نماز صحیح است و نباید آن را باطل کند

آورد یا نه، چگونه  ر نماز زیاد شک بکند آیا عمل را براى خدا به جا مىـ کسى که د326س
  وسوسه را عالج نماید؟

 باید به آن چه در روایت وارد شده که ـ اعتناء نکردن به شک است ـ ;ج ـ باسمه تعالى
  .عمل نماید

  است؟ـ در نماز بین دو و چهار در حال قیام شک کند بنابر چهار بگذارد یا نماز باطل 327س

  . باطل است;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر در نماز چهار رکعتى در سجده دوم شک در سه رکعت و چهار رکعت باشد حکمش 328س
  چیست؟

 باید بنا را بر چهار بگذارد و پس از سالم نماز احتیاطاً به دستورى که ;ج ـ باسمه تعالى
  .در توضیح المسائل آمده است عمل کند



٦٩ استفتائات 

ه و غافل شد و بعد از نماز شک کرد که قبل از نماز وضو گرفته بود ـ اگر کسى محدث بود329س
و اگر در حال نماز شک کرد آیا باز هم قاعده فراغ جارى است و . یا نه آیا قاعده فراغ جارى است
  باشد؟  حاکم بر استصحاب حدث مى

نماز به درد  در اثناء نماز، قاعده فراغ براى اجزاء باقى مانده و از اجزاء ;ج ـ باسمه تعالى
ولى در صورت شک بعد از فراغ . بنابراین جارى نیست و نماز باطل است. خورد نمى

  .جارى است و نماز صحیح است

  اش چیست؟ ـ کسى در میان نماز شک در داشتن وضو کند وظیفه330س

 نمازش باطل است و اگر در صحت ; اگر در اصل وضو گرفتن شک کند;ج ـ باسمه تعالى
  . وضوى او صحیح است و هم نمازش صحیح است هم;آن شک کند

ـ اگر انسان در نماز شک کند ستر عورت کرده یا نه یا ستر عورت با چیزهایى که جایز 331س
  رد؟اى دا است انجام داده یا نه چه وظیفه

 چنانچه بعد از نماز یا در حال نماز ولو نسبت به اجزاء گذشته شک کند ;ج ـ باسمه تعالى
 ; ولى چنانچه در وسط نماز شک کند و حال فعلى او هم معلوم نباشد.نماز صحیح است
  .نماز باطل است

  

  



٧٠ استفتائات 

  

  

  

  

  

  مبطالت نماز

  

ـ گریه کردن براى ائمه علیهم السالم یا به عشق آن بزرگواران، در نماز واجب و مستحب 332س
  چه حکمى دارد؟

  . گریه براى غیر امور دنیوى مبطل نماز نیست;ج ـ باسمه تعالى

  ـ اگر در بیرون از محل نماز گزار غنا استعمال شود و بشنود آیا مبطل نماز هست یا نه؟333س

 جایز است ;شود ولى اگر راهى براى عدم استماع ندارد  نماز باطل نمى;ج ـ باسمه تعالى
  .نماز را باطل کند و از آن محل دور شود

  



٧١ استفتائات 

  

  

  

  

  

  اعتکاف

  

   یا نه؟شود  شود آیا اعتکاف برقرار مى   نمىى نماز جماعت  ـ در مسجد متروک که اقامه334س

  . بلى جایز است;ج ـ باسمه تعالى

  ـ از شرایط اعتکاف روزه داشتن است آیا با روزه واجب اعتکاف صحیح است یا نه؟335س

توان با روزه واجب یا غیر واجب   ولى مى; از شرایط اعتکاف روزه است;ج ـ باسمه تعالى
  .اعتکاف نمود

  راى زنان چه حکمى دارد؟ـ اعتکاف ب336س

  . اشکالى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  

  



٧٢ استفتائات 

  

  

  

  

  

  احکام مسجد

  

 به احسن بفروشند و در ـ آیا جایز است حسینیه کوچک را به عنوان عدم استفاده و تبدیل337س
  ساختمان حسینیه بزرگ خرج نمایند؟زمین و 

هدفى که تأسیس شده  در صورتى که از حالت انتفاع افتاده و به آن ;ج ـ باسمه تعالى
  .توانند بفروشند و پولش را خرج حسینیه بزرگ بنمایند قابل استفاده نباشد مى

ـ مدتى قبل مقدارى پول به نیت جشن و سرور و چراغانى در تولد آقا امام زمان عج اهللا 338س
فرجه جمع آورى شده است و وسائلى به همین جهت خریدارى شده و استفاده شده با توجه به 

شود این وسائل را بفروش رساند و براى مسجد   ن که مسجد احتیاج مبرم به بازسازى دارد آیا مىای
  خرج کرد یا خیر؟

توان در کار دیگر   اند نمى  چنانچه مردم پول را براى چراغانى داده;ج ـ باسمه تعالى
 مانعى ندارد در مورد سؤال شده ;صرف نمود و اگر براى مطلق کار خیر داده باشند

  .رف شودص

  توان به تعمیر مسجد کمک نمود؟ مى) علیه السالم(ـ آیا از سهم مبارک امام339س

 بلى، چنانچه مورد احتیاج باشد و متبرعى و زکات دهنده نباشد ;ج ـ باسمه تعالى
  .توانند با اجازه مجتهد یا فرد مأذون از طرف او، کمک کنند مى

دهند که   وسایل و پول به این مسجد مىرىـ مسجدى است که ساالنه مردم به عنوان نذ340س
ماند مثال صدها دست استکان و نعلبکى هر ساله بالمصرف  وسایل اضافه از مصرف مىگاهى 



٧٣ استفتائات 

گیرد   شود کهنه شده و مورد استفاده قرار نمى ها خریدارى مى  مانند و یا فرشهایش که از پول مى
تفاده و اضافى را فروخته، تبدیل به هاى بال اس تواند وسایل و فرش آیا هیئت امناى مسجد مى

  احسن کنند و یا وسایل دیگرى که الزم هست براى مسجد بخرند؟

  . جایز است;باسمه تعالىج ـ 

  ها جایز است؟  ـ آیا زینت مساجد و حسینیه341س

  . حرام نیست;ج ـ باسمه تعالى

فرمایید از  خواهیم تعمیر و بزرگش کنیم اجازه مى ـ مسجدى متروکه و قدیمى هست مى342س
  خرج شود؟) علیه السالم(سهم امام

 اهالى محترم منطقه و سایر آقایان حفظهم اهللا که ارتباط با آن منطقه ;ج ـ باسمه تعالى
دارند چنانچه از بابت سهم مبارک امام ارواحنافداه، براى مسجد فوق الذکر بپردازند 

  .مجازند و مأجور خواهند بود

قدیمى هست براى تعمیر این مسجد نیاز به کمک مردم است لذا ـ در منطقه ما یک مسجد 343س
  را اجازه بفرمایید غیر اهالى آن منطقه هم بپردازند؟) علیه السالم(کنیم مال امام  تقاضا مى

دهم هر مقدار مال الزم باشد از مال امام ارواحنافداه مصرف   اجازه مى;ج ـ باسمه تعالى
  .شود

 تیرآهنى خریده براى ساختمان مصرف کرده بعد از یک سال ـ شخصى از یک نفر دو شاخه344س
تواند خراب   هم نمىکشف شد از یک غسالخانه خرابه دزدیده و دزد هم متوارى است و خانه را

کردن در آن خانه مشکل است و ضمناً یک مسجدى در آن روستا احتیاج به تعمیر کند و زندگى 
   مسجد بدهد؟تواند قیمت آن را براى تعمیر دارد آیا مى

شود از تیرها در آن غسالخانه استفاده نمود مجازید قیمت    چنانچه نمى;ج ـ باسمه تعالى
در صورتى که آن . ها را در مسجد خرج کنید و زندگى کردن در آن خانه جایز است آن

د پول را در تعمیر غسالخانه و نه مسجد صرف  خو;غسالخانه الزم است تجدید بناشود
  .خانه جایز استصرف در کنید باز هم ت



٧٤ استفتائات 

ـ اموالى که در حسینیه و مسجدها وجود دارد و این اموال به دست یک آدم عادى و غیر 345س
باشد آیا این شخص حق تصرف و حق فروش این اموال را براى خود این حسینیه و   روحانى مى

  مسجد دارد آیا این شخص متولى این اموال هست؟

  . با اجازه مجتهد جامع الشرایط حق ندارد مگر;الىج ـ باسمه تع

ـ اهل کتاب یهودى و یا مسیحى مسجدى ساخته نماز خواندن مسلمان در آن چطور است 346س
  شود یا نه؟  و آیا احکام مسجد در آن جارى مى

  .شود  جایز است و احکام مسجد هم، مترتب مى;ج ـ باسمه تعالى

از هر کتابى (نماید  م و شخص اهدا مىتفاده عموـ کتابى را به مسجد و یا شخصى جهت اس347س
توان این کتب را در صورت نیاز نبودن به نفع مخارج مسجد فروخت یا با کتب  آیا مى) عددچند 

  باشد عوض نمود؟  دیگرى که نیاز مى

. توان فروخت که از حیّز انتفاع خارج شده باشد در صورتى مى.  بلى;ج ـ باسمه تعالى
  .واال خیر

  کال شرعى ندارد؟شود آیا اش اجد پس از اقامه نماز جماعت درش بسته مىـ بعضى از مس348س

چنانچه وقف به این نحو است که در آن .  موقوفه تابع کیفیت وقف است;ج ـ باسمه تعالى
  .مسجد هم نماز جماعت و هم نماز فرادى در تمام وقت خوانده شود جایز نیست

وقف واقع شده مسجد احتیاج به آشپزخانه ـ زمینى را که وقف مسجد کردند زمین مورد 349س
  شود درست کرد؟  دارد آیا از آن زمین آشپزخانه وتوالت مى

 چنانچه زمین به عنوان مسجد بودن وقف نشده باشد و براى مصالح ;ج ـ باسمه تعالى
  .شود آن توالت درست نمود واهللا العالم مسجد وقف شده باشد مى

  ت نماز و عبادت در آن چطور است؟ـ شخصى رباخوار مسجدى ساخته اس350س

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

هاى مسجد که از جاهاى دیگر امکان تخلیه و انتقال ندارد   ـ آیا شرعاً فاضالب و دستشویى351س
هاى پولیکا و  براى آن که اصال خاک مسجد به عنوان هتک حرمت متنجس نشود و به وسیله لوله

  جاى دیگر انتقال داده شود جایز است یا خیر؟آهن از ته زیر خاک مسجد به 



٧٥ استفتائات 

  . جایز است و اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

کنند و بعد  باشد و براى این مسجد مردم محله پول جمع مى ـ در یک محله مسجدى مى352س
کنند و بعد مردم اختالف  خرند و وقف آن مسجد مى  هاى الزم را مى مسجد بلندگو یا ظرفبراى 
توانند این اموال را به فروش   ا حق رجوع به آن اموال خریدارى شده دارند یا نه؟ آیا مىکنند آی مى

  برسانند یا نه؟

 مگر آن که اختالف شدید باشد و موجب ضرر ; حق رجوع ندارند;ج ـ باسمه تعالى
  .شود  ازه حاکم شرع فروخته مى در این صورت با اج;جامعه شود

 صاحب آن زمین را به مسجد وقف نموده و بعد از آن ـ در جنب مسجد قطعه زمینى بود353س
شود از آن زمین که فعال   فوت کرده و از طرفى مسجد به آشپزخانه و وضوخانه احتیاج دارد آیا مى

  .بال مصرف مانده در این مورد استفاده نمود یا خیر لطفاً در این مورد ما را راهنمایى فرمایید

آشپزخانه و وضوخانه همان مسجد از آن زمین استفاده توانید براى   مى;ج ـ باسمه تعالى
  .اهللا العالمنمایید و 

ـ شخصى زمینى را براى حسینیه وقف نموده است و زیر زمین آن را تا کف کوچه ساخته و 354س
سقف نزده است و چون ساختن حسینیه چند دستگى بین مردم ایجاد کرده و موجب آشوب و بلوا 

با وجود چهار مسجد ما احتیاجى به حسینیه نداریم که در مساجد بسته اند  شود و مردم گفته مى
 ولى باز مردم اقدام نکردند چون نظرشان این بوده که شود لذا واقف اجازه ساخت کتابخانه داد

  .مسجد جامع کنندآنجا را بفروشند و خرج 

باشد آیا واقعاً  االن این زمین بدون تکلیف مانده است و در معرض فساد و خرابى مى: 1ـ 355س
  تواند آن را از وقف در بیاورد و مال شخصى مجدداً قرار دهد؟ مى

تواند آن را بفروشد یا اجازه فروش دهد تا در تعمیر مسجد جامع خرج  آیا واقف مى: 2ـ 356س
  شود؟

. توانند آنجا را بفروشند و خرج تعمیر بنمایند   با اجازه حاکم شرع مى;ج ـ باسمه تعالى
  .توانند آن را بفروشند و جزء اموال شخصى واقف قرار دهند ولى نمى

 مسجد جامع روستاى وادقان از نظر استحکام و وسعت دچار 1363 و 1362هاى  ـ در سال357س
هاى زیاد بر آن شدیم که چند منزل اطرف مسجد قدیم  مشکل شده بود که پس از جلسات و بحث
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 نماییم در این میان بهایى بودن یکى از صاحب را خریدارى و پس از تخریب مسجد به آن اضافه
هاى  ها و اضافه شدن یک کوچه به عرض یک و نیم متر که مابین مسجد قدیم و ساختمان خانه

ها، آن  خریدارى شده قرار داشت محل بحث گردیده است و ما با اطالع اهالى و رضایت آن
ل که مسجدى بزرگ و مناسب در  سا15حال پس از گذشت . کوچه، را نیز به مسجد ملحق کردیم

رسد ایجاد شبهه  اى که تعدادشان به تعداد انگشتان دست نمى  ایم، عدّه شأن مسجد جامع ساخته
چون در زمان ساخت مسجد شخصى از مسجد خانه بهایى دارد و کوچه عمومى و اند که این  کرده

کنیم که به دلیل    اضافه مىگویند نماز در این مسجد درست نیست،  بام آن افتاده و مرحوم شده مى
هاى  دهیم کوچه استفاده از کوچه میانى مسجد که کروکى آن را به پیوست محضرتان ارائه مى

در . ایم و هیچ مشکلى براى رفت و آمد مردم ایجاد نشده است اطراف مسجد را گسترش داده
ایجاد اختالف نموده، به اند که شدیداً در روستا  ضمن همان افراد یک مکان به نام مهدیه بنا کرده

. که برادر با برادر، خواهر با خواهر، زن با شوهر، پسر با پدر با هم اختالف دارندطورى 
خواهشمندیم لطف فرموده حکم اسالمى را نسبت به این مسجد و نماز و مجالس در آن بذل 

  .عنایت نمایید

ا این گونه که ساخته  با این خصوصیات که نوشته شده است و مسجد، ب;ج ـ باسمه تعالى
اشکال  نماز در آن صحیح و تشکیل مجالس مذهبى بى.  هیچ اشکالى ندارد;شده است

  .جد مأجور خواهند بوداست و متصدیان ساختن مس

ـ اگر دو مسجد چسبیده به هم بنا کنند یکى تابستانى و دیگرى زمستانى و مسجد زمستانى 358س
توانند از   له ماه محرم جوابگوى مردم نباشد آیا مىبه علت کوچک بودن در مواقع ضرورى از جم

  مسجد تابستانى داخل مسجد زمستانى کنند و دیوار را عقب بکشند؟

  . مانعى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  ـ اگر مسجدى در مسیر خیابان واقع شود چه حکمى دارد؟359س

 کسى این کار ولى اگر.  قرار دادن مسجد در مسیر خیابان جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى
  . رفتن از آنجا اشکال ندارد و تنجیس آن نیز حرام نیست;را کرد

کنند و در مواقعى مثل ماه   ـ اگر مسجد درى داشته باشد که مردم از آن رفت و آمد مى360س
توانند درب دیگرى از  روند نیاز به درب دیگرى هم باشد آیا مى ها نیز مسجد مى محرم که خانم

کنند تا در مواقع ضرورى از آن استفاده کنند و بعد از رفع نیاز از همان درب یک طرف مسجد باز 
  اول رفت و آمد کنند؟ تغییر جاى درب اول مسجد چه صورت دارد؟



٧٧ استفتائات 

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

توانند از  د کوچک باشد آیا مىـ اگر مسجد نیاز به آبدارخانه داشته باشد و آشپزخانه مسج361س
بدارخانه را جدا کرده و آشپزخانه را بزرگ کنند به شرطى که هیچ راهى از بیرون مسجد آخود 

  براى درست کردن آبدارخانه و آشپزخانه وجود نداشته باشد؟

 در صورتى که شرایط مسجد مانند ازاله نجاست، عدم دخول حائض و ;ج ـ باسمه تعالى
  .کال نداردرا رعایت بنمایند و مزاحم نمازگزاران نباشد اش... جنب و

ـ اگر مسجدى چند متر باالتر از زمین واقع شده باشد و زیرزمین هم نداشته باشد آیا 362س
  توانند زیر مسجد را مغازه درست کنند و بفروشند یا اجاره دهند و خرج مسجد کنند؟ مى

  . با مراعات شرایط مسجد اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

 زیاد داشته باشد آیا در صورت نیاز داشتن مساجد دیگر ـ اگر مسجد فرش یا لوازم دیگرى363س
  توانند به مستحق بدهند؟ مى

 آن اجناس را بفروشند و در درجه اول خرج خود آن مسجد کنند حتى ;ج ـ باسمه تعالى
  .به امام مسجد و خادم و غیره از آن پول بدهند و بعد از آن در مسجد دیگر مصرف کنند

  ؟)مخصوصاً طرف قبله(جدى که شبستان ندارد چه صورت دارد ـ ایجاد شبستان در مس364س

  . مانعى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  

  



٧٨ استفتائات 

  

  

  

  

  

  احکام روزه

  

  ـ روزه احتیاطى را بعد از ظهر خوردن جایز است یا خیر؟365س

د، باش  چنانچه احتیاط واجبى است نه نیابتى و قضاى روزه خودش مى;ج ـ باسمه تعالى
  .خوردواجب است که ناحتیاط 

  ـ اگر کسى روزه گرفته باشد ولى بدون تصور وجوب آیا مجزى است؟366س

  . مجزى است;ج ـ باسمه تعالى

تواند در ماه مبارک رمضان جهت جلوگیرى از عادت ماهانه از قرص استفاده کند   ـ زن مى367س
  تا روزه بگیرد؟

  .تواند و مانعى ندارد  بلى، مى;ج ـ باسمه تعالى

  یلۀ القدر جایز است؟ـ تعیین شب ل368س

ام چنین حجتى   ولى من نتوانسته.  چنانچه حجت شرعیه باشد جایز است;ج ـ باسمه تعالى
  .بیابم

 است و براى روزه و خواندن ـ طلوع فجر صادق را در ماه مبارک رمضان که الزم االمساک369س
  به چه طریق بشناسیم؟نماز صبح 

  .و کافى است با اخبار اهل خبره باشد باید اطمینان پیدا شود ;ج ـ باسمه تعالى



٧٩ استفتائات 

 سالگى روزه 13گویند الزم است دختران قبل از  ـ با توجه به این که بعضى از مراجع مى370س
  بگیرند نظر جنابعالى چیست؟

شود و چنانچه   سال مانند سایر مکلفین مکلف مى9 دختر با تمام شدن ;ج ـ باسمه تعالى
  .بگیردبقیه شرایط موجود باشد باید روزه 

ـ اگر کسى نیت قضاى روزه رمضان کرد و بعد از طلوع فجر بیدار شد و خود را جنب 371س
  تواند روزه بگیرد؟ یافت و معلوم شد که قبل از فجر محتلم شده آیا مى

  . روزه آن روز باطل است;ج ـ باسمه تعالى

  یح است؟اش صح  در ماه رمضان روزه) جنب و حائض و نفاس(ـ آیا فاقد الطهورین 372س

  . صحیح است;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر مکلف به جاى نیّت اداء واجب، نیّت قضا نماید این مطلب در ماه رمضان چه صورت 373س
  دارد؟

  .شود   بلکه اداء حساب مى;شود   قضا واقع نمى;لىج ـ باسمه تعا

یا سه روز  روز سفر او طول بکشد به قصد اقامت آ18ـ اگر کسى پانزده شعبان سفر کند و 374س
  اوّل ماه رمضان را که جزو هیجده روز است باید روزه بگیرد یا نه؟

  . بلى باید روزه بگیرد;ج ـ باسمه تعالى

  د از ظهر چه حکمى دارد؟ـ افطار روزه استیجارى قبل یا بع375س

 افطار قبل از ظهر در صورت عدم تضییق وقت جایز است ولى بعد از ;ج ـ باسمه تعالى
  .تظهر جایز نیس

  ـ اگر رویت ماه شوال مشکوک باشد روزه گرفتن چه حکمى دارد؟376س

فرماید صم للرؤیۀ و   مى) علیه السالم( واجب است روزه بگیرد زیرا امام;ج ـ باسمه تعالى
  .افطر للرؤیۀ

  گیرد یک ماه را پى در پى بگیرد یا پى در پى نباشد اشکال ندارد؟  ـ آیا اجیرى که روزه مى377س



٨٠ استفتائات 

  . پى در پى بودن شرط نیست;تعالىج ـ باسمه 

کرد بعد از ترخیص، موعدى را که براى تحویل کارت   ـ شخصى در شهرى سربازى مى378س
خدمت به مشارالیه داده بودند ماه رمضان بود و ایشان براى دریافت کارت به همان شهرى که  پایان

   چه حکمى دارد؟داد در ماه رمضان مجبوراً سفر کرد روزه وى خدمت سربازى انجام مى

  . باید افطار کند;ج ـ باسمه تعالى

ـ من ساکن تهرانم شرایط کارى طورى است که مجبورم اول هر هفته به قزوین بروم و 379س
آیم حکم روزه من چیست آیا شرائط روزه   یا آخر هفته به تهران مىاى یک یا دو بار وسط  هفته

  یا خیر؟مسافر بر من واجب است 

هاى متمادى، در طول هفته چند روز قزوین را   چنانچه بنا دارید سال;ج ـ باسمه تعالى
هم در آنجا و هم در تهران، مادامى .  قزوین وطن دوم شماست;محل زندگى قرار دهید

  .اید نماز را تمام بخوانید و روزه هم بگیرید که از تهران اعراض ننموده

  

  

  

  

  

  

  مبطالت روزه

  

  کند؟  روزه را باطل مىـ آیا اسپرى براى تنگى نفس 380س

شود و نه از راه معده، بنابراین   اسپرى ظاهراً از راه تنفس داخل مى;ج ـ باسمه تعالى
  .مبطل روزه نیست



٨١ استفتائات 

اش باطل   ـ اگر روزه دارى در ماه رمضان به وسیله ظالمى به قهر و زور افطار کند، آیا روزه381س
  شود یا نه؟ مى

  . باطل نیست;ج ـ باسمه تعالى

  یا تنقیه در قُبل زن در ماه رمضان براى مداوا مبطل روزه است یا خیر؟ـ آ382س

  .شود ت و باطل نمى موجب بطالن نیس;ج ـ باسمه تعالى

  ـ حکم ساعت شرعى براى افطار و سحرى چیست؟383س

شود و   ها هر شب نوشته مى اند و در روزنامه ها نوشته  آنچه تقویم;ج ـ باسمه تعالى
من خودم چند دقیقه قبل از اذان امساک . ند به واقع نزدیک استک رادیو هم اعالم مى

  .خوانم کنم و نماز صبح را یک ربع بعد از اذان مى مى

  ـ تزریق آمپول و غرغره کردن در ماه رمضان چه حکمى دارد؟384س

 ;رود  تزریق آمپول غیر قوى و یا هر آمپولى که به جاى غذا به کار نمى;ج ـ باسمه تعالى
  .ارداشکال ند

ـ کسى که به سبب ضعف و یا مریضى منى یا بول از او خارج شود در ماه رمضان چه 385س
  اش باطل است؟ حکمى دارد و آیا روزه

  .شود  روزه باطل نمى; چون اختیارى نیست;ج ـ باسمه تعالى

اش باطل و کفاره هم دارد   ـ کسى که جاهل به مسئله در رمضان غسل انجام نداده آیا روزه386س
  ا نه؟ی

  . کفاره بر او نیست; اگر جاهل مقصر نباشد;ج ـ باسمه تعالى

اش باطل   قصر یا قاصر غسل را ارتماسى انجام داد آیا در ماه رمضان روزهـ اگر جاهل م387س
  است یا نه؟

  . باطل نیست;ج ـ باسمه تعالى

کنند آیا   ىـ کسانى که مرض سینه تنگى دارند و دارویى به نام گاز سالبوتامول مصرف م388س
  گاز مذکور مبطل روزه هست یا نه؟



٨٢ استفتائات 

  .کند   وارد شود روزه را باطل مى اگر از راه معده;ج ـ باسمه تعالى

ها هستند که باید سر ساعت معیّن قرص مصرف نمایند آیا چنین  ـ بعضى مریض389س
توانند بدون غذا و آب خوردن روزه ماه رمضان تنها قرص را سر ساعت میل   هایى مى  مریض

  نمایند یا براى روزه اشکال دارد؟

  .شود   روزه با خوردن قرص باطل مى;ج ـ باسمه تعالى

کنند و دکتر   هایى که در ماه رمضان براى بعضى کارهاى زنانه به دکتر مراجعه مى ـ خانم390س
کند آیا این عمل مبطل وضو و روزه هست یا نه؟ اگر   ها مى  اى براى معاینه داخل فرج خانم وسیله
  ر مرد باشد چطور؟دکت

  . مبطل روزه نیست;ج ـ باسمه تعالى

  

  



٨٣ استفتائات 

  

  

  

  

  

  کفارات

  

 ماه است به علت بیمارى دارو مصرف 6ـ بنده به مدت پنج ماه روزه قضا دارم و مدت 391س
  هایم را بگیرم تکلیف بنده چیست؟  توانم قضاى روزه  کنم لذا نمى مى

 ;د تا سال بعد دوام داشته باشدای  چنانچه مرضى که روزه را خورده;ج ـ باسمه تعالى
گندم یا نان به فقیر بدهید واال آن فقط براى کفاره هر روز، یک چارک . قضاء الزم نیست
  .هم الزم نیست

ـ کسى که موى زهار او درآمده متوجه بلوغ خود نشود و روزه نگیرد آیا کفاره هم الزم 392س
  است در صورتى که چند سال تأخیر انداخته؟

  . در صورتى که مقصر نباشد کفاره واجب نیست; تعالىج ـ باسمه

گیرد کفاره هم دارد  د بعد از آن قضاى روزه را مىـ زنى که در ماه مبارک رمضان حیض ش393س
  یا خیر؟

  . کفاره ندارد;ج ـ باسمه تعالى

یز ـ در کفاره روزه اطعام مسکین یکجا اگر مشکل باشد به سید یا به فقیر دو مرتبه اطعام جا394س
  است یا نه؟

  . بلى، جایز است;ج ـ باسمه تعالى



٨٤ استفتائات 

ـ دخترى که بالغ شده و جاهل به مسئله هست روزه بر او واجب شده بعد از علم به مسئله 395س
  آیا کفاره هم دارد یا نه؟

  . کفاره بر او نیست; چنانچه مقصر نباشد;ج ـ باسمه تعالى

شک باشد یا نان خشک را اگر آب بپاشند و دهند باید خ ـ نانى که براى کفاره به فقیر مى396س
  د اشکال ندارد؟نرم کنند و تا کرده به فقیر بدهن

نهایت این که اگر نان تازه و تر است یک .  الزم نیست خشک باشد;ج ـ باسمه تعالى
  .مقدار زیادتر از یک مد بدهند

ضرورى پیش آید  روز اول سفر 31اى که عمداً خورده شده اگر در بین آن  ـ کفاره روزه397س
اش را بخورد آیا   مثال براى مالقات پدر یا مادر مریضش به بیمارستان برود و مسافر شده و روزه

  باید از اول بگیرد یا الزم نیست؟

 مانع نیست و الزم نیست از اول گرفته شود ; اگر مریض یا حیض باشد;ج ـ باسمه تعالى
  .ولى سفر مانع است و باید از اول بگیرد

اگر زنى به خاطر مریض بودن نتواند روزه بگیرد و تا رمضان سال آینده مرضش خوب ـ 398س
  نشود آیا کفاره بر خود زن واجب است یا باید شوهرش کفاره را بپردازد؟

  . کفاره غیر عمدى با شوهر است;ج ـ باسمه تعالى

چند ماه بعد از ـ اگر کسى به خاطر مریض بودن نتواند ماه مبارک رمضان را روزه بگیرد و 399س
  ماه رمضان با همان مرض از دنیا برود آیا دادن کفاره بر ورّاث میت واجب است؟

  . الزم نیست;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر کسى با این که جوان یا نوجوان است به خاطر مرضى که دارد مثال مرض صرع 400س
م نیست خوب بشود یا تواند روزه بگیرد چند سال است که مرض مذکور ادامه دارد و معلو نمى

  نه؟ آیا باز چنین شخصى باید کفاره بدهد؟

  . باید روزى یک مدّ طعام کفاره بدهد نه کفاره شصت مسکین;ج ـ باسمه تعالى



٨٥ استفتائات 

وظیفه . دانستم  مسئله یوم الشک را نمى;شد) آخر رمضان(فى که در دیدن ماه ـ بنا به اختال401س
 روز متوالى 30هاى نگرفته باشد با توجه به این که   چیست؟ اگر وظیفه کفاره دادن براى روزهمن 
   فقیر طعام بدهم چه کنم؟60توانم روزه بگیرم و درآمدى هم ندارم به  نمى

  . کفاره الزم نیست;ج ـ باسمه تعالى

  

  



٨٦ استفتائات 

  

  

  

  

  

  خمس و زکات

  

خواهد براى  باشد و مى  و سهم سادات بدهکار مى) علیه السالم(ـ شخصى مبلغى سهم امام402س
 حیاط بخرد ـ اگر حیاط بخرد توان پرداخت خمس را ندارد ـ در صورت تزاحم کدام مقدم پسرش
  است؟

تواند خمس را    ولى مى پرداخت خمس واجب است قهراً مقدم است;ج ـ باسمه تعالى
  .کند و تدریجاً پرداخت نماید و خانه را بخرددستگردان 

ها که   رّفى کرده و بعد از گذشتن سالـ اگر کسى مدتى از عمر خود را براى مردم سید مع403س
شود و از طرفى اگر سهم سادات گرفته باشد آیا ضامن است یا   معروف به سید شده پشیمان مى

  نه؟

  .باشد و ضامن است  در ذمه او مى; سهم سادات را گرفته است;ج ـ باسمه تعالى

اجناس یک ملکى به ـ چند نفر شرکتى تأسیس نموده واردات و صادرات دارند جهت تراکم 404س
اند خمس واجب است یا مؤنه تحصیل   اند آیا مبلغى که براى این ملک داده  منظور انبارى خریده

  ربح است در نتیجه خمس ندارد؟

  . به هر تقدیر خمس آن واجب است چون تحصیل ربح هم خمس دارد;ج ـ باسمه تعالى

وسایل ساختمانى خریده تیاج دارد در بین سال از منافع، ـ کسى که به خانه اح405س
) سال خمسى(به ساخت خانه ننموده و یا اقدام نموده و در اثناى ساخت حول ولى اقدام 

  او رسیده آیا به بقیه اجناس خمس الزم است یا نه؟



٨٧ استفتائات 

  . بلى الزم است;ج ـ باسمه تعالى

توان از همین مبلغ کسر   ـ در صورت وجوب خمس استهالک ابراز و وسایل شرکت را مى406س
  د یا نه؟ حساب نموو

  .توان کسر نمود   بلى مى;ج ـ باسمه تعالى

دهد آیا خمس این سود را بعد از  ـ شرکتى هر شش ماه یکبار یا هر سال یکبار سود مى407س
کند یا واجب است هر سال تمامى اساس و اجناس و موجودى  کسر مؤونه سال بدهند کفایت مى
  شرکت را حساب و تخمیس نمود؟

 چنانچه خمس اساس و اجناس موجودى شرکت را در سال اول داده ;عالىج ـ باسمه ت
ها خمس سود، کافى  مگر این که اجناس، زیاد شده و نسبت به آن.  خمس ندارد;باشند
  .نیست

اید کسى که از اول تکلیف خمس نداده اگر از   توضیح المسائل فرموده1797ـ در مسئله 408س
رود خمس قیمت فعلى آن را بدهد آیا در این مسئله مابین منافع، مالى بخرد و قیمت آن باال 

  یا نه؟باشد  ها باقى است با دیگر اشیاء مى  هایى که عین آن آن

  . فرقى نیست;ج ـ باسمه تعالى

 مقدار نامعینى خرج گذاشته و مقدارى هم 69 ملکى خریده تا سال 54ـ شخصى در سالل 409س
ا فروخته و از بهاى آن، خانه الزم خریده که محتاج آن قیمتش افزایش یافته و به بهاى روز آن ر

  .حکمش را بیان فرمایید. بود

 اگر در اثناء سال خانه را خریده، بر آن مقدار از پول ـ یعنى مالیت ـ ;ـ باسمه تعالىج 
گیرد و اال باید خمس  گیرد و به زاید خمس تعلق نمى  خمس تعلق مى;گذشتهکه سال، 

  .داده، بدهدهمه مالى را که خمس ن

ـ زنان سیده و غیر سیده که از نظر مخارج زندگى تحت تکفل ازواجشان هستند، آیا 410س
  شان به دسته اول سهم سادات و به دومى زکات داد؟  شود در مخارج شخصى مى

  .کند  چون فقیر بر آنان صدق نمى;شود  نمى;ج ـ باسمه تعالى



٨٨ استفتائات 

صلى اهللا علیه ( که منسوب به رسول اکرمـ آیا مراد از سید در مسائل خمس سیدى است411س
  باشد یا منسوب به هاشم بن عبدمناف باشد؟)وآله

 هاشم فقط از ولى در این زمان، اوالد.  میزان، نسبت به هاشم است;ج ـ باسمه تعالى
  .عبدالمطلب استطریق 

  باشند جایز است خمس بگیرند؟  ـ افرادى که از نسل عباس بن عبدالمطلب مى412س

  . اگر نسبت ثابت شود بلى جایز است;مه تعالىج ـ باس

شود سهم سادات را به مراجع و یا جاى دیگر   ـ اگر سادات اهل محل نیازمند باشند آیا مى413س
  شود مقدارى به سادات موصوف و مقدارى جاى دیگر داد؟  داد؟ و ثانیاً با فرض مزبور مى

  . بله، هیچ کدام اشکالى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

اش اطالع دقیق نداریم اگر احیاناً از   سیدى که سیادتش اشتهار دارد ولو ما از نحوه شجرهـ414س
  شخصى در حق او جرمى شنیده شود تأدیه سهم سادات به ایشان جایز است؟

  . بلى جایز است همان اشتهار کافى است;ج ـ باسمه تعالى

د خمس دارد یا نه؟ در وسط ـ  اگر کسى از پول خمس نداده خانه مسکونى براى خود بخر415س
  سال بخرد چطور؟

 خمس ; خمس ندارد و اگر بعد از سال باشد; اگر در وسط سال باشد;ج ـ باسمه تعالى
  .آن پول را باید بدهد نه خانه را

ـ کسى که براى رفتن به محل کارش نیاز به ماشین شخصى دارد و با نبودن ماشین شخصى 416س
  کور خمس دارد؟افتد آیا ماشین مذ  به زحمت مى

  . چون براى آن کار است خمس دارد;ج ـ باسمه تعالى

تواند تدریجاً پول آنها را  ـ اگر کسى بدهکار باشد و طلبکارها به او مهلت بدهند آیا مى417س
  نها را تمام نکرده خمس ندهد؟پرداخت نموده تا پول آ

  .  با اجازه حاکم بلى;ج ـ باسمه تعالى



٨٩ استفتائات 

نس را از خود آن جنس پرداخت کند و باقیمانده جنس قیمتش در ـ اگر کسى خمس یک ج418س
  گیرد یا نه؟  تعلق مى) مثال سکه طال(وسط سال باال برود آیا دوباره خمس به آن چیز 

  .ردگی   بلى تعلق مى;ج ـ باسمه تعالى

  توان مقدارى به او تخفیف داد؟ ـ اگر کسى سال خمس دادنش باشد آیا مى419س

  .شخیص دادن مورد تخفیف با مجتهد است ت;ج ـ باسمه تعالى

کنند اگر تا سر سال همه خمس را بدهکار نتواند بپردازد آیا  ـ خمس را که دستگردانى مى420س
  رد یا نه؟ به عنوان بدهى باقیمانده خمس را باید از کل سرمایه کم ک

  . بلى باید کم نمود;ج ـ باسمه تعالى

بذل کند و آن حیاط مسکونى زیاده از شأن نباشد ـ اگر پدرى به فرزندش حیاط مسکونى 421س
گیرد کدام یک از پسر و یا پدر خمس را   گیرد یا نه؟ و اگر تعلق مى  آیا خمس به حیاط تعلق مى

باید بپردازد؟ ضمناً اثاث منزل اگر زیاده از شأن نباشد اگر با پولى که خمس آن را نداده خریده 
  باشد چطور؟

  .گیرد ثاث البیت خمس به آن تعلق نمى حیاط و ا;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر کسى بدون اجازه مجتهد جامع الشرایط مبلغى از خمس را به بیمارستان یا جاى 422س
  شود یا نه؟ دیگرى کمک کند آیا ذمه وى در آن باره برى مى

  .شود  مى برى; چنانچه به مجتهد بگوید و او امضاء کند;ج ـ باسمه تعالى

فرمایید که سهم مبارک امام به ایشان کمک  ى معیشت باشد آیا اجازه مىـ اگر کسى در تنگ423س
  شود کمک کرد؟ فرمایید چه مقدار مى  شود اگر اجازه مى

 چنانچه شخصى است خدمتگذار به دین و یا آن که قادر برکسب ;ج ـ باسمه تعالى
  .دهم به مقدار زندگى عادى، متناسب شأن او به او داده شود  اجازه مى;نیست

ـ اگر کسى ملکى را با قرض بخرد و به علت داشتن قرض مذکور و قرضهاى دیگر موقع 424س
  سال خمس قیمت زمین مذکور را مطالبه نکند تا اداى قرض حکم وى چگونه است؟



٩٠ استفتائات 

ها ادا شود و ملک زاید بر مؤونه  اگر قرض.  ملک قرضى خمس ندارد;ج ـ باسمه تعالى
  .گیرد باشد به آن خمس تعلق مى

الت زنانه در وسط سال یا با پول خمس نداده اگر وقت زینت کردن زن به ـ خرید زینت آ425س
  نگذشته باشد چه صورت دارد؟ها  آن

  . اشکال ندارد، چون جزء مؤونه است خمس آن الزم نیست;ج ـ باسمه تعالى

آذوقه با و ) اعم از زمین، مغازه، ابزار کار(ـ موقع دادن خمس آیا قیمت ابزار کار یا ملک 426س
  ه است؟شود یا با قیمتى که خرید  خواهد خمس بدهد حساب مى  قیمت آن روز که مى

  . با قیمت همان روز;ج ـ باسمه تعالى

اى جمع کرده مثال عیدى یا جایزه گرفته  اى موقع بلوغ از موقع صغیر بودنش سرمایه ـ بچه427س
گیرد و اگر  شود آیا خمس تعلق مىاگر با سرمایه مذکور موقع صغیرى کاسبى نکد سرمایه اضافه ن

  موقع صغیرى کسب کند و سرمایه هم اضافه شود چطور؟

  .گیرد   در هر دو صورت خمس تعلق مى;ج ـ باسمه تعالى

دهند اگر الیق به شأن   ـ لوازم خانه از قبیل تلوزیون یخچال و سکه را با سند ازدواج مى428س
علت خرید اجناس مذکور به علت ارزان  (گیرد؟ الیق شأن نباشد چطور؟  باشد خمس تعلق مى
  ؟)بودن قیمت آن است

  .خمس ندارد در صورتى که الیق به شأن یا کمتر باشد ;ج ـ باسمه تعالى

داند بدهکارها طلبش را   طلبکار است و نمى) سر سال خمس(ـ کسى که موقع دادن خمس 429س
مینان دادن طلب را ندارد پردازند یانه در این صورت خمس طلبش نسبت به آن کسى که اط مى

تواند طلب را در هر   دهد چطور؟ آیا مى  چیست و نسبت به کسى که اطمینان دارد طلبش را مى
  کند از درآمد همان سال حساب کند؟ سالى که دریافت مى

و دستگردانى را چنانچه . کند  در هر دو صورت حساب و دستگردان مى;ج ـ باسمه تعالى
  . چیزى بر عهده او نیستدهد و اال  مى;دریافت شد

تواند از سود سال بعد جبران سال   ـ اگر کسى یک سال ضرر بکند و سرمایه کم شود آیا مى430س
  قبل را کند؟



٩١ استفتائات 

  .تواند  خیر نمى;ج ـ باسمه تعالى

شود مال او  ـ اگر کسى از اول کارش خمس ندهد و حاال بخواهد خمس بدهد چطور مى431س
مس بدهد و بعد از مدتى قطع کند دوباره بخواهد خمس بدهد را مخمس کرد و اگر کسى مدتى خ

  تکلیفش در موقعى که خمس نداده چیست و چطور باید پول او را مخمس کرد؟

شود و زیادى را به هر مقدار   خمس آن گرفته مى; آن چه موجود دارد;ج ـ باسمه تعالى
  .دمل مصالحه بنمایدهد دستگردان بنماید و به حداقل محت احتمال مى

ها مبلغى را در نظر گرفته و  یا امامزاده شده یا بعضى) علیه السالم(ـ نذرى را که به امام432س
توان به سید مستحق داد؟   کنند آیا چنین پول هایى را مى مى) علیه السالم(خود را بیمه امام زمان

  رد مظالم را چطور؟

توان به سید مستحق  رى را که در سؤال ذکر شده است نمى مال نذ;ج ـ باسمه تعالى
  .توان به سید داد مظالم را مىداد، ولى رد 

باشد نیاز به تعمیر داشته   اى از کشاورزان مى  ـ اگر در وسط سال قناتى که متعلق به عده433س
باشد و یکى از شرکاء مخارج تعمیر را داده و لذا سر سال از نظر سرمایه پیشرفت نکرده وضعیت 

  باشد؟ خمسى او چطور مى

 خمس واجب نیست و اگر به عنوان ; چنانچه مخارج تعمیر را مجاناً داده;مه تعالى باسج ـ
  .بقیه شرکا باشد آنچه از سال قبل زیادى است باید خمسش را بدهدقرض به 

ـ اگر کسى بدهکار باشد و در طول سال مبلغى را براى پرداخت بدهى کنار بگذارد تا جمع 434س
  گیرد؟ مبلغ مذکور خمس تعلق مىکرده به طلبکار بدهد آیا به 

  .یردگ  خیر، تعلق نمى;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر کسى زمین را براى ساختن خانه مسکونى ضرورى بخرد و چون قادر به درست کردن 435س
گیرد هم  باشد یک سال از خرید آن زمین بگذرد آیا خمس به زمین مذکور تعلق مى خانه نمى

دارند تا موقع تنظیم سند به فروشنده بپردازند آیا به مبلغ    نگه مىچنین مبلغى از پول زمین را گرو
  گیرد؟  مذکور خمس تعلق مى

  .گیرد   بلى تعلق مى;عالىج ـ باسمه ت
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شود و  ـ بعضى از اجناس مانند نخود که قیمتشان به طور سرسام آور باال و پایین مى436س
 تن نخود بخرند و 5توانند   دارند مىاشخاصى که در چنین کارى هستند مثال یک سال با پولى که 

توانند بخرند آیا موقع حساب سالیانه براى دادن خمس   تن نخود مى2سال دیگر با همان پول 
  توانند به نسبت جنس حساب کنند که سرمایه پایین آمده یا نه؟ مى

  .توانند چون میزان، مالیت است  بلى، مى;ج ـ باسمه تعالى

 آذوقه زیادى در خانه داشته باشد و خمس آن را پرداخت کند ـ اگر کسى سر سال خمسى437س
باقیمانده آذوقه که خمس آن را داده تا سر سال آینده خمسى تمام نشده باشد آیا به آذوقه مذکور 

  گیرد؟  دوباره خمس تعلق مى

  .گیرد  خیر، تعلق نمى;ج ـ باسمه تعالى

 کسب کند و قصدش باال رفتن قیمت اى بخرد به این قصد که در آن جا ـ اگر کسى مغازه438س
  کنند یا قیمت روز را؟  مغازه نباشد آیا موقع دادن خمس قیمتى را که داده براى مغازه حساب مى

  . میزان قیمت روز است;ج ـ باسمه تعالى

ده خمس آن داده شده یا نه و حاال داند ملکى را که از پدرش به ارث رسی  ـ اگر کسى نمى439س
آیا خمس به ملک مذکور . دهد ملک مذکور در دستش بوده و نفروخته استخواهد خمس ب مىکه 

باشد؟ اگر خمس ملک مزبور داده نشده   گیرد آیا به قیمت روز مى  گیرد و اگر تعلق مى تعلق مى
  باشد چطور؟

  . در صورت ندانستن، خمس واجب نیست;ج ـ باسمه تعالى

  شود سهم امام داد؟ یر قرآن مىـ آیا براى کلیه مجالس وعظ و بیان احکام و تفس440س

  . با نظر مجتهد اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

ها  ها رسیده آیا مادر بچه هایش صغیر باشند ارثى که به بچه  ـ اگر کسى از دنیا برود و بچه441س
باشد باید خمس ارث را بدهد یا واجب نیست و درآمدى که از ارث به  ها مى که سرپرست بچه

داده و یا معلوم  شود در مسئله اگر میت اصال خمس نمى  خرج زندگیشان مىآید  دستشان مى
  داده یا نه تکلیف چیست؟ مىخمس نیست 
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داده یا نه باصالۀ الصحه بنا را بر آن  دانند خمس مى  میت اگر نمى;ج ـ باسمه تعالى
دانند خمس نداده، باید خمس بدهند، وارث خمس  بگذارند که خمس داده و اگر مى

  .ندارد

ـ اگر کسى موتور آب را چند سال قبل به قیمت روز خریده است و از آن براى آبیارى 442س
خواهد خمس بدهد قیمت روزى که خریده باید حساب کند   که مىکند حاال  زراعتش استفاده مى

  یا به قیمت روز؟

  . به قیمت روز;ج ـ باسمه تعالى

شود  سى که استعداد دارد و تأمین هم مىـ التزام به دروس و تحصیل مراتب عالیه براى ک443س
وجوب عینى دارد یا نه و گرفتن سهم و شهریه به اذن حاکم شرع چه صورت دارد به عنوان این که 

  محصل است؟

 واجب کفایى است و گرفتن شهریه و سهم اشکالى ندارد، چون سهم ;ج ـ باسمه تعالى
  .امام ـ ارواحنافداه ـ اختصاص به فقیر ندارد

به شخص فقیر براى مخارج خود یا براى خرید جهاز دخترش یا براى اداى قرض یا ـ 444س
  مداواى مریضى جایز است سهم امام داده شود؟

  .توان پرداخت  بلى، مى;ج ـ باسمه تعالى

ها، آسفالت خیابان، مخارج روشنایى معابر عمومى و  اصالح جاده: ـ براى کارهاى عمومى445س
  شود؟ ک که نفع عمومى دارد آیا سهم امام داده مىخرید آبسردکن و امثال ذل

  . براى مصارف فوق، از وجوه بریه دیگر استفاده شود;ج ـ باسمه تعالى

الت که در طول چند سال تهیه مغازه، اثاث، ماشین آ: ـ براى چیزهایى که در معاش زندگى446س
  گیرد؟ خمس تعلق مىشود  مى

  . و بر مؤنه زندگى الزم نیست. زم است خمس بر مؤونه کسب، ال;ج ـ باسمه تعالى

کند آیا به ماشین   ـ اگر کسى ماشینى داشته باشد که براى رفتن به کار از آن استفاده نمى447س
  گیرد واگر براى استفاده کند چطور؟  مذکور خمس تعلق مى



٩٤ استفتائات 

 اگر براى کار نباشد خمس ندارد و اگر براى کار باشد خمس تعلق ;ج ـ باسمه تعالى
  .گیرد مى

شود فقر  ـ براى اهل علمى که مشغول تدریس و یا تحصیل علوم دینى هستند گفته مى448س
همین که براى اسالم نفعى داشته جایز است سهم ) علیه السالم(شرط نیست براى گرفتن سهم امام

  داد آیا این مطلب درست است؟) علیه السالم(مبارک امام

  . صحیح است;ج ـ باسمه تعالى

 مقدارى از سهم امام یا سهم سادات را به فقیرى جهت سرمایه کسب داد یا باید توان ـ مى449س
  به مصرف خود برساند؟

  . مانعى ندارد به جهت کسب داده شود;ج ـ باسمه تعالى

کولر، فرش، : شود به تعمیر مساجد و خرید اثاث مسجد را مى) علیه السالم(ـ آیا سهم امام450س
  سماور، و غیره خرج کرد؟

 در صورتى که الزم باشد و متبرعى نباشد و از زکات هم نتوان صرف ;اسمه تعالىج ـ ب
  .خرج کنند) علیه السالم( مانعى ندارد، از سهم امام;نمود

باشند یا براى   ـ آیا براى تعمیر حسینیه و مقابر امامزادگان و علما که در شهر و روستا مى451س
  ست داده شود؟خرید زمینى یا بناى حسینیه سهم امام جایز ا

  . خیر، جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

هاى درخت به عنوان مصرف روزمره براى گرم کردن بخارى و حمام و غیره   ـ آیا به شاخه452س
  گیرد یا خیر؟ شود خمس تعلق مى  و تیرهاى چوبى که در ساختمان مصرف مى

  . بلى، چنانچه سال بگذرد و مصرف نکند;ج ـ باسمه تعالى

  شود داد یا خیر؟ هاى مذهبى مرسوم است سهم امام مى طعام دادن که در هیئتـ براى 453س

  . خیر، مگر با اجازه مجتهد;ج ـ باسمه تعالى



٩٥ استفتائات 

کنند به   ـ آیا جایز است براى تشویق کسانى که در مجالس مذهبى و احکام شرکت مى454س
خریدارى ) لیه السالمع(عنوان جایزه نوار مذهبى یا کتب مذهبى و یا قرآن و تفسیر از سهم امام

  شود و به آنها داده شود؟

 در صورت تشخیص مجتهد جامع الشرایط در خصوص هر مورد، اشکال ;ج ـ باسمه تعالى
  .ندارد

گیرد در رأس سال از طرف حضرت  فرمایید از سهمین که در ذمه قرار مى ـ آیا اجازه مى455س
فقیر سید یتیم باشد یا سیدى که در عالى قبض دریافت نموده در موارد ذیل مصرف شود سادات 

  سفر مانده باشد یا اهل علمى که مشغول تحصیل و تدریس علوم دینى است؟

  . صحیح است و هر سه مورد از موارد سهم سادات است;ج ـ باسمه تعالى

شود و یا   تواند برساند خمس داده مى اش را نمى  ـ آیا به سیدى فقیر که مخارج زن و بچه456س
  خواهد؟  مىنه و اجازه

  .شود داد و به مورد مذکور مى. خواهد   سهم سادات اجازه نمى;ج ـ باسمه تعالى

ـ کشاورزى که براى زندگى خود چند رأس گاو و گوسفند و االغ براى لوازم زندگى 457س
  گیرد یا نه؟  ها خمس تعلق مى کند بر این  نگهدارى مى

  .گیرد   تعلق نمى;ج ـ باسمه تعالى

شود آیا  روید و بعد از چند سال قطع مى  در زمین مرطوب خود به خود مىـ درختى که 458س
  خمس دارد یا خیر؟

  .گیرد  بلى، خمس با شرایط آن تعلق مى;ج ـ باسمه تعالى

گر زنى جهیزیه را خودش از راه کار کردن فراهم کند و ازدواج نکند تا سال بگذرد ـ ا459س
  نه؟خمس دارد یا 

  . خمس ندارد; دیگرى در تهیه جهیزیه نباشد اگر راه;ج ـ باسمه تعالى

ـ کسى برابر شأن خود چیزى بخرد و تا یک سال استفاده نکند ولى عاریه به دیگرى داد 460س
  استفاده نموده خمس دارد یا نه؟



٩٦ استفتائات 

  . خمس ندارد;ج ـ باسمه تعالى

شرع ـ دادن سهم سادات به سید صغیرى که ولى ندارد جایز است؟ احتیاج به اذن حاکم 461س
  دارد؟

  . با اجازه حاکم جایز است;ج ـ باسمه تعالى

دارند و چند روز قبل از سر سال منفعتى به دست ) سال خمسى(ـ اشخاصى که سر سال 462س
  توانند براى منفعت فعلى سال قرار دهند؟ آورند الزم است همه اموال را حساب نمایند یا مى

  . باید همه را حساب نمایند;ج ـ باسمه تعالى

ـ فردى چند قطعه زمین را براى تجارت خریده بعد از مدتى قیمت آن چند برابر شده 463س
صاحب زمین نفروخته و بعداً قیمت زمین پایین آمده وقت تخمیس قیمت ترقى را هم حساب کند 

  د؟یا قیمت فعلى را حساب نمای

 قیمت  الزم نیست ترقى; چنانچه در وسط سال تنزل قیمت شده است;ج ـ باسمه تعالى
  . باید حساب نماید;حساب شود و اگر بعد از سال است

ـ آیا سهم سادات براى سادات فقیر یا سادات یتیمى که فقیر باشد یا سیدى که در سفر 464س
  گیرد؟ درمانده باشد تعلق مى

  . هر سه مورد، مورد سهم ساداتند;ج ـ باسمه تعالى

ین، وسایل آشپزخانه و خوردنى، صندلى، میز لباس، کتب، ماش: ـ آیا به وسایل مستعمل خانه465س
آجر، آهن، و : که مطابق شأن او باشد براى ساختن خانه در طول چند سال مقدمات بنایى از قبیل

  گیرد؟ غیره خمس تعلق مى

ند سال  مؤونه فعلى خمس ندارد ولى به پول و مواردى که در ضمن چ;ج ـ باسمه تعالى
  .گیرد شده، خمس تعلق مىفراهم 

  ـ اگر کسى سر سال او رسید و قرض گرفت آیا این قرض خمس دارد؟466س

  . پول قرضى خمس ندارد;ج ـ باسمه تعالى



٩٧ استفتائات 

توان از سهم   ـ اگر سییدى صغیر یا یتیم یا ابن السبیل از زنا به عمل آمده باشد آیا مى467س
  ملحق به پدر و مادر است؟سادات به او داد و 

  .شود به او خمس داد  زومى نمى برحسب احتیاط ل;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر کسى بعد از سر سال خمس خود و حساب سال فهمید که مقدارى پول به حساب او 468س
در بانک هبه یا واریز شده بود و خبر نداشته، آیا خمس آنها را باید حساب کرد یا این که در 

  شود؟  حساب سال آینده مى

  . بلى باید حساب کرد;ج ـ باسمه تعالى

کنند که اگر امکان دادن به خود مجتهد نباشد به چه   در مورد وجوهات شرعى سؤال مىـ469س
  شود؟ کسى داده مى

تونید آن را بگیرید و   خود جناب عالى مى.  به وکیل مجتهد بدهند;ج ـ باسمه تعالى
  .برسانید و سپس قبض گرفته و به صاحبان اموال بدهید

   دارد؟گیرد خمس  اى که انسان مى ـ آیا دیه470س

  . بله خمس دارد;ج ـ باسمه تعالى

  کند؟ گیرد خمس و زکات را ساقط مى ـ در مورد مالیاتى که دولت به زور از مردم مى471س

  . خیر، مالیات مسقط وجوه شرعیه نیست;ج ـ بسمه تعالى

  گیرد؟  ـ آیا به شهریه طالب خمس تعلق مى472س

  .گیرد  وجود باشد تعلق مى بله، در صورتى که شرایط دیگر م;ج ـ باسمه تعالى

  ـ آیا هدیه خمس دارد یا نه؟ 473س

  . بله خمس دارد;ج ـ باسمه تعالى

  ى دخترى که پدرش به او بخشیده خمس دارد یا خیر؟  ـ جهیزیه474س

  . در صورتى که زیادى بر مؤونه نباشد ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  شود خمس دارد؟ مىـ وسایل زندگى و تحصیل دختر که به واسطه پدر تأمین 475س



٩٨ استفتائات 

  . خیر ندارد;ج ـ باسمه تعالى

براى فقراء آبرومند محل، بعضى شان براى خرید جهازیه ) علیه السالم(ـ از سهم مبارک امام476س
  شود به مصرف رسانید؟ دخترانشان احتیاج مبرم دارند با اجازه حضرات آیا مى

  .مصرف نمودتوان   به مقدار حاجت متعارف و مناسب مى;ج ـ باسمه تعالى

ـ آیا جایز است براى فرار از خمس دادن قبل از سال خمسى اموال خود را ببخشید و یا 477س
  قرض بدهد یا جایز نیست؟

  . قرض دادن، موجب خمس ندادن نیست ولى اگر ببخشید، خمس ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  دارد؟تواند مال ناصبى را پس از دادن خمس آن براى خود بر ـ آیا مؤمن مى478س

  .توان مال او را برداشت   اما نمى; ناصبى نجس است;ج ـ باسمه تعالى

  گیرد؟ ـ خمس به چند چیز تعلق مى479س

 همه را با مسایل متعلق به آن در کتاب خمس توضیح المسایل ;ج ـ باسمه تعالى
  . ام نوشته

خواهرى دم ـ جوانى هستم در سال چهارصد هزار تومان پس انداز دارم و پدرى فقیر و 480س
بخت دارم آیا ممکن است وجوه متعلقه را براى خرید جهیزیه خواهر مصرف نمایم و خودم هم 

  دهد حالل است یا نه؟ مجردم هنوز توان تأهل ندارم و ضمناً سودى را که بانک مى

 هر سال خمس آن را حساب کنید و از طرف من وکیلید با دست راست ;ج ـ باسمه تعالى
  .سود بانک نیز حالل است.  جهیزیه خواهرتان و پدر و مادر خرج کنیدقبول کنید و براى

رسد خمس  دهد یا از دوستان هدیه به او مى دختر مجردى که پدرش مخارج او را مىـ 481س
  دارد یا خیر؟

 بلى، چنانچه در وسط سال مصرف نکنند و هدیه پول باشد نه لباس و ;ج ـ باسمه تعالى
  .اسباب زینت، خمس دارد

ها بر  ـ آیا وجوهات شرعیه را به مرجع تقلید باید پرداخت کرد یا به حاکم اسالمى بعضى482س
  بهتر است وجوهات را به حاکم اسالمى داد؟این عقیده هستند که براى تشکیل حکومت اسالمى 



٩٩ استفتائات 

توان به مجتهد جامع الشرایط پرداخت کرد و مرجع خصوصیتى   مى;ج ـ باسمه تعالى
  .ندارد

خواهد چیزى  سى زنش سیده است و زن کفارات روزه بدهکار است یا مىـ اگر ک483س
  تواند از بابت سهم سادات کمک کند؟  مخصوص به خودش را بخرد شوهر مى

  .تواند کمک کند  بلى، مى;ج ـ باسمه تعالى

شود داد؟ در صورت توقع و احتیاج اجازه   ـ براى پیش نماز مسجدى، از سهم مبارک مى484س
  فرمایید؟ مى

  . مجازید به او بپردازید;ج ـ باسمه تعالى

اى که نزد صوفیه مرسوم است دلیل روایى و ریشه اسالمى دارد و مکفى از  ـ آیا عشریه485س
  خمس است؟

  . دلیل روایى و ریشه اسالمى ندارد و مکفى از خمس هم نیست;ج ـ باسمه تعالى

  د یا نه؟شود خمس دا ـ آیا به سید مخالف و زیدى مذهب و سنى مى486س

  . احوط این است که به غیر اثنى عشرى داده نشود;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر کسى مقدارى از اموال خود را تخمیس نماید و به حج مشرف شود و بعد از مراجعت 487س
االشاعه است آیا تصرف او در همان مقدار  همه اموالش را تخمیس نماید چون تعلق خمس على

  خمس صحیح است یا نه ؟

  . صحیح است و اشکال ندارد;ـ باسمه تعالىج 

 اختصاص دارد ـ کسى که آبرومند و عیالوار و عاجز از کسب و کار است اموالى که به فقراء488س
پرداخت کردن جایز )علیه السالم(کفایت ندهد آیا مخارج یا دیون آن را از سهم اماماگر به وى 
  است یا نه؟

  . بلى جایز است;ج ـ باسمه تعالى

 ساله در یک مغازه مشغول به کار هستم این مغازه مال ورثه است که 18ـ جوانى هستم 489س
وم نیست و کلیه کارهاى مغازه از قبیل پدرم یکى از وراث است و سهم هیچ یک از وراث معل



١٠٠ استفتائات 

عهده من است ولى به اسم برادرم و در اختیار اوست و خرید از بازار، نظافت و فروشندگى به 
به عهده برادرم است و با این حال که کار ... رهاى ادارى از قبیل دارائى و شهردارىدادن چک، و کا

گیرد و سهمى دارم، اگر حقى تعلق  معامله و فروش مغازه با من است آیا حقوقى به من تعلق مى
گرفت هنوز که در منزل پدرم هستم خمس آن را باید بدهم، آیا زمانى که سهم هر کدام از وراث 

  شود یا خیر؟  براى بنده هم حقى و سهمى شامل مىمعلوم شد

المثل،   اگر مجانى نبوده، اجرۀ;اى حق ندارید  اگر مجانى، کار کرده;ج ـ باسمه تعالى
به هر حال هر چه از آن جا بگیرید در صورت زیادى از مؤونه سال به آن . مال شماست

 شما محفوظ است و گیرد و در صورتى که شما هم جزء ورثه هستید حق  خمس تعلق مى
  .گیرد باید سهم ببرید و به آن سهم االرث خمس تعلق نمى

را صرف ) علیه السالم(تواند سهم امام  کند آیا مى  ـ شخصى که به روش احتیاط عمل مى490س
  شهریه طالب کند بدون این که زیر نظر مرجع تقلید خاصى باشد؟

  . جامع الشرایط اجازه بگیرد مگر آن که از یک مجتهد;تواند  نمى;ج ـ باسمه تعالى

علیه (ست که سهم مبارک امامـ در کتب فقهى مثل وسایل الشیعه و یا عروۀ الوثقى آمده ا491س
بر شیعیان مباح و حالل گردیده است و بعضى نیز احتیاط ) عج(در زمان غیبت ولیعصر) السالم
شود؟  موال به سادات نیز داده مىگرفته شده و مع) علیه السالم(اند که سهم امام اند و فرموده  نموده

  حکم مسئله چیست؟

د صرف  سهم امام ـ ارواحنافداه ـ در زمان غیبت حالل نشده و بای;ج ـ باسمه تعالى
شود  اسالم گردد و چون اگر به نظر همه منوط باشد باعث هرج و مرج مىترویج دین 

 در عروۀ الوثقى خالف این باید مانند بقیه امور حسبیه با نظر مجتهد جامع الشرایط باشد و
  . فتوى نیست

ها، از  ـ شخصى سیزده سال پیش براى حج تمتع، ثبت نام کرده و پول داده است و همه آن492س
  گیرد یا نه؟ ها خمس تعلق مى باشد آیا به این پول درآمد همان سال مى

  .گیرد  آرى تعلق مى;ج ـ باسمه تعالى

ز عایدات سال دومش مصالح و از درآمد سال سومش ـ کسى از در آمد یک سالش زمین و ا493س
  شود یا نه؟ کند، آیا درآمدهاى او، مشمول خمس مى مخارج ساختمانش را تأمین مى



١٠١ استفتائات 

 در دو سال اول باید خمس بدهد و همچنین در سال سوم اگر وسط ;ج ـ باسمه تعالى
  .نکندسال، سکونت اختیار 

 مترى، 2قدارى از آن استفاده نشد مثال از پارچه اى مثال امسال خریدارى شد م ـ اگر پارچه494س
 مترش امسال بریده شد و باقى تا یک سال یا چند سال بعد مورد استفاده قرار نگرفت آیا به باقى 1

  گیرد؟ این پارچه خمس تعلق مى

  .گیرد  تعلق مى;ج ـ باسمه تعالى

ردى به نفع مکتب ـ در صورتى که خود شخص روحانى باشد و خمس را بگیرد و در موا495س
علیهم السالم مصرف نماید و به مرجع ندهد آیا جایز است؟ ضمناً آیا سهمین مبارکین اهل البیت 

تواند در مواردى خرج کند که بابت تبلیغ   بایستى حتماً به مرجع داده شود یا خود شخص مى
  مذهب تشیع است؟

ذن او مصرف نماید و اذن تواند با نظر مجتهد جامع الشرایط  و ا  مى;ج ـ باسمه تعالى
  .مرجع الزم نیست

کند من بیکار ـ مریض تهیدست ـ فقیر و نیازمندم براى حصول یقین و  ـ سیدى اظهار مى496س
  اطمینان کردن به گفته و استحقاق او شرعاً چه معیار و مالکى الزم و کافى است؟

  .ت معیار، حصول و اطمینان و یا شهادت شخص موثق اس;ج ـ باسمه تعالى

براى ساخت مدارس و یا جاهایى که مورد نیاز ) علیه السالم(ـ آیا مصرف کردن سهم امام497س
  باشد جایز است؟ مى

  .جایز است...  در صورت نبودن تبرع و زکات و;ج ـ باسمه تعالى

 بار عمل جراحى شده از لحاظ جسمانى ناتوان و مریض است کسب و 3ـ سیدى که 498س
د اش را تأمین کند اکنون این سی   از درآمد آن مخارج روزانه خود و عائلهاى هم ندارد تا سرمایه

و ادامه زندگى خود و افراد تحت تکلفش دست نیاز خود را به سوى چه جهت بقاء و امرار معاش 
  کسانى دراز کند؟

توانند احتیاجات او را برطرف کنند   اشخاصى که قدرت مالى دارند، مى;ج ـ باسمه تعالى
  .ه غیر متمکن جایز نیستو رجوع ب



١٠٢ استفتائات 

اش فقط یک باب خانه ناقص و ناتمام دارد آیا  ـ سیدى که براى سکونت خود و عائله499س
  نیاز بودن این سید محسوب شود؟  تواند بر غنى و بى داشتن این خانه شرعاً مى

 شخصى که خانه او بزرگ باشد و به مقدار زاید بر ضروریات باشد و یا ;ج ـ باسمه تعالى
  .ولى شخصى مورد سؤال فقیر است.  فقیر نیست;ینات زیادى بنمایدتزئ

  ـ خداوند متعال خمس و سهم مبارک سادات را به چه کسانى اختصاص داده است؟500س

باشد که هیچ راهى براى   سهم سادات براى رفع حاجت سید فقیرى مى;ج ـ باسمه تعالى
 فقیر نیست و ;کند ولى نمى ;تواند کاسبى کند  کسب و کار ندارد اما سیدى که مى

 مگر آن که درس بخواند و یا درس بگوید و یا تبلیغ بنماید که ;شود به او خمس داد نمى
  .توان به او خمس داد  در این موارد مى

شت سال خمس ـ کسى که پولى در بانک دارد و سال براى این پول تعیین کرده بعد از گذ501س
ماند آیا باز هم به این پول خمس   ن مقدار باز تا سال بعد مىدهد و این پول به هما مىاین پول را 

  گیرد؟  تعلق مى

  .  خمس بیش از یک مرتبه واجب نیست;ج ـ باسمه تعالى

بابت تصادف و (شود  اى که پس از چند سال پرداخت مى  ـ حقوق بازنشستگى و پول بیمه502س
  گردد یا خیر؟  مشمول خمس مى...) یا کارافتادگى، موت و

  . مشمول خمس است;اسمه تعالىج ـ ب

فرمایید از سهمین و رد مظالم و زکات فطره و اموال مجهول المالک و   ـ آیا اجازه مى1ـ 503س
باشد براى رفع احتیاجات زندانیان سیاسى   هر آن چه تصرف در آن منوط به اجازه حاکم شرع مى

 اصالحات، گرفتار مصائب هاى آنان و کسانى که به نحوى از انحاء در راه دشوار  و خانواده
  شوند استفاده شود؟   گوناگون مى

فرمایید از وجوهات فوق الذکر براى کارهاى فرهنگى در جهت افزایش دانش    ـ آیا اجازه مى2
دینى، سیاسى و فرهنگى و حقوقى فردى و اجتماعى مردم به ویژه جوانان با تشخیص صاحب وجه 

  و یا وکیل او استفاده شود؟

 مجازید نصف سهم امام ـ ارواحنا فداه ـ و تمام رد مظالم و زکاۀ فطره و ;الىج ـ باسمه تع
  .اموال مجهول المالک را به هر دو مورد ذکر شده بپردازید



١٠٣ استفتائات 

را بین چند مرجع تقلید ) علیه السالم(ـ اگر بخواهیم به روش احتیاط عمل کنیم و سهم امام504س
  باشد؟  آیا جایز مىها است تقسیم کنیم  که شبهه اعلم بودن براى آن

  . مانعى ندارد، ولى این احتیاط نیست;ج ـ باسمه تعالى

براى ساخت منازل مسکونى وقفى براى طالبى ) علیه السالم(مامـ آیا مصرف کردن سهم ا505س
  باشد؟ که مسکن ندارند جایز مى

. ادشود فتوى به جواز د  موارد و ازمنه مختلف است و به طور کلى نمى;ج ـ باسمه تعالى
  .بنابراین در هر مورد از این موارد از مجتهد مسلم کسب تکلیف شود

 یک امر اقتصادى که بسیار سودآور و همچنین اشتغال توان سهمین سال خود را در  ـ آیا مى506س
  و سادات درآمد زا باشد؟) علیه السالم(باشد سرمایه گذارى کرد تا به صورت دائم بر امام مىزا 

  .شود مگر با اذن مجتهد در هر مورد نمى ;ج ـ باسمه تعالى

باشد و در  ـ شخصى کارمزد دولت بوده و در شهرى غیر از وطن خود مشغول به کار مى507س
وطن خود منزلش را اجاره داده و در شهر کار منزل اجاره گرفته آیا منزل او که در وطن است 

  خمس دارد؟

  .ارد بلى، اگر خانه ارث نباشد خمس د;ج ـ باسمه تعالى

اى را به عدد محاسبه و پرداخت نمود در سال بعد که   ـ اگر کسى خمس گوسفندان سرمایه508س
ها چگونه  اند، در این صورت خمس آن گوسفندان به لحاظ وزن و قیمت سوقیه، افزایش پیدا کرده

  است؟

معلوم است و زیادى وزن را از اهلش ) بازار( محاسبه قیمت سوقیه ;ج ـ باسمه تعالى
  .کنند  ل نموده و حساب مىسؤا

ـ لباسى که از خیاط گرفته ولى نپوشیده، هکذا سایر لوازم زندگى که در حال حاضر فرصت 509س
  اش نرسیده چگونگى خمسش را بیان فرمایید؟  یا موقع استفاده

 ; چنانچه به مقدار متعارف باشد که عرفاً بگویند به آن احتیاج دارد;باسمه تعالىج ـ 
  .نداردخمس 



١٠٤ استفتائات 

ـ کسى که از ابتدا سال مالى ندارد هر سال به حسابش نرسیده بعد از پانزده سال فوت کرده 510س
  گیرد یا نه؟  ششصدهزار تومان ثلث تعیین کرده آیا به آن ثلث خمس تعلق مى

اید آن را  چنانچه یقین دارند که خمس به اموالش تعلق گرفته است ب;ج ـ باسمه تعالى
دهند  ل مال بدهند و اگر یقین ندارند و یا آن که احتمال مىتقسیم اموال از اصقبل از 

  .  چیزى واجب نیست;خود پرداخته است

ـ شخصى تعدادى کاموا خریده به خاطر تهیه لباس ولى قبل از آن که لباس را کامال ببافد 511س
شده گیرد یا بر لباس بعد از تمام  ها گذشته آیا به این کامواها خمس تعلق مى یک سال بر آن

تواند   زد یا بعداً هم مىشود و آیا در صورت تعلق خمس اآلن باید بپردا ها خمس الزم مى آن
  قیمت دارد و لباس قیمت دیگرى؟پرداخت کند حال آن که کاموا یک 

بلکه چنانچه زیادى بر .  اگر سال دارید تنها کاموا را نباید حساب کنید;ج ـ باسمه تعالى
 خمس ;اید و در صورتى که زیادتر نباشد رى ضرر کردهى دیگ مؤونه هست و از ناحیه

اگر سال ندارید در صورتى که روى هم رفته زیادى، دارید خمس بدهید و . واجب نیست
به هر حال در صورتى که خمس تعلق بگیرد باید خمسش را اآلن . االّ خمس، واجب نیست

 آن چه زیادى است، گیرد خالصه  بدهید و آن هم خمس کاموا است و به لباس تعلق نمى
  .خمس قیمت آن، واجب است

ـ اگر کسى بعد از حساب سر سال خود فهمید که مقدارى پول در بانک به حساب او وارد 512س
  شده بود و خبر نداشت که خمس آنها را باید بدهد یا باید به خمس حساب سال آینده بگذارد؟

  . باید حساب کند;ج ـ باسمه تعالى

توان سهم سادات  تیم یا صغیر یا ابن سبیل که از زنا به عمل آمده باشد مىـ آیا به سیدى ی513س
  و خمس داد؟

  .شود به او خمس داد   برحسب احتیاط لزومى نمى;ج ـ باسمه تعالى

  ین قرض خمس دارد یا نه؟ـ اگر کسى سر سال او رسیده و در همان روز قرض گرفت آیا ا514س

  . پول قرض خمس ندارد;ج ـ باسمه تعالى



١٠٥ استفتائات 

ـ اگر کشاورزى زکات گندم را که واجب شده بود نداده و آن را تحویل سیلو بدهد و 515س
گیرد؟ بر فرض تعلق گرفتن خمس آیا  رسد آیا خمس تعلق مى مبلغى که از این راه مى

  نمود چگونه حساب کند؟... هایى که مثل، بذر و تراکتور، و کود و هزینه

  .شود ها را از مجموع مال کم مى این هزینهگیرد و   خمس تعلق مى;ج ـ باسمه تعالى

ـ کسى که تا به حال سال خمسى براى خود نداشته، ولى در هر سال یک رأس گوسفد یا 516س
ها را به عنوان خمس حساب کند و یا باید از مرجع  تواند آن داده آیا او مى بزغاله به سادات مى

  اش چیست؟ تقلید اجازه بگیرد و بعد از این وظیفه

  .دهم تواند حساب کند و من اجازه مى  با اجازه مرجع تقلید مى;ـ باسمه تعالىج 

 آن را از صاحب ملک خریدارى 21 آن را از او گرفته و 32ـ کسى زمینى داشته دولت 517س
  شود؟ نموده آیا زمین مذکور مشمول خمس مى

اید االن خمس  ب; اگر زمین از ارث نرسیده و قبال خمس آن داده نشده;ج ـ باسمه تعالى
  .آن را پرداخت کند

اش فرا   ـ وامى را که شخصى دریافت کرده و قبل از صرف آن در مؤونه سال خمس518س
کرده باشد ) غیر مونه(گردد یا خیر؟ و اگر آن را صرف تهیه کاال  رسد آیا مشمول خمس مى مى

  حکمش چیست؟

ت و به آن فایده چون به ازاء آن مدیون اس.  مشمول خمس نیست;ج ـ باسمه تعالى
  .گویند نمى

ى براى ساختن خانه مسکونى تدریجاً اقدام نماید سال اول زمین تهیه کند و در ـ اگر شخص519س
هاى بعد با خرید مصالح هر ساله بخشى از ساختمان را تکمیل نماید و در سال پنجم مثال در  سال

  آن مستقر گردد آیا پرداخت آنها الزم است؟

  . چون تا سال پنجم، جزء مؤونه نبوده است. الزم است ;ج ـ باسمه تعالى

  گیرد؟  ـ به کدامیک از وسایل زیر خمس تعلق مى520س

هاى پیش   و چند سکه خارجى به من سال) شاه(مقدارى اسکناس و سکه از زمان حکومت قبلى 
  داده شده؟



١٠٦ استفتائات 

  . خمس همه آنها را باید بدهید;ج ـ باسمه تعالى

  گیرد و چند نوار خالى که استفاده نشده است؟ ستفاده او قرار مىاى که مورد ا ـ صندوقچه521س

  . خمس ندارد;تعالىج ـ باسمه 

  ها اعم از درسى و غیر درسى؟  ـ یک سرى کتاب522س

  . خمس ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  ـ لوازم التحریر؟523س

  .  خمس واجب نیست;ج ـ باسمه تعالى

و بداند که خمس این پارچه داده نشده آیا اى را به شخصى هدیه دهند  ـ اگر پارچه524س
  شخصى که هدیه را گرفته باید خمسش را بدهد؟

  . موظف نیست و به عهده خود هدیه دهنده است;ج ـ باسمه تعالى

هاى عملیه خمس و زکات، مالیات اسالمى به حساب آمده   ـ با توجه به این که در رساله525س
شود و در قوانین جارى   نین با شرع مطابقت داده مىاست و از طرفى در حکومت اسالمى وضع قوا

عنوان حکومت وضع گردیده است اگر قوانین ما با شرع مطابقت داده شده چرا یک فرد مالیات به 
  هم باید مالیات بپردازد و هم خمس و زکات بدهد؟

 تشریع خمس و زکات توام با بیان مصرف است که آن مصرف غیر از ;ج ـ باسمه تعالى
  .مالیات استمصرف 

ده است و مقدارى کوپن مواد اغذیه دارد ولى خریدارى نکرده ـ سر سال خمس مکلف رسی526س
 کیلو قند 30 کیلو برنج و 50هاى موجود حدود   کوپن اعتبار سوقى دارد یعنى ما به ازاى کوپناما 

 خمس ها متعلق به  هاى موجود و اعتبار آن  کیلو روغن اعتبارش است آیا کوپن20و شکر و 
  شود؟ مى

ها از طرف دولت مجاز باشد دادن خمس به   چنانچه در فروش کوپن;ج ـ باسمه تعالى
  .مقدار قیمت آن موقع الزم است



١٠٧ استفتائات 

خرد آیا خمس در  فروشد و با همان پول خانه دیگرى مى ـ زید خانه مسکونى خود را مى527س
  گیرد یا خیر؟ این میان تعلق مى

گیرد و   خیر تعلق نمى;خرید خانه در وسط سال باشد در صورتى که ;ج ـ باسمه تعالى
  .اگر سال بگذرد و خانه نخریده باشد باید خمس آن مال را بدهد

بیند که بعضى از  گذرد مى  ى مطالعه خریده یک سال مىـ شخصى مقدارى کتاب برا528س
 تعلق اصال دست نزده است و استفاده ننموده است آیا در چنین موارد هم خمسهایش را  کتاب
  گیرد یا خیر؟ مى

  .گیرد ها زیاده از شئون نباشد تعلق نمى  چنانچه کتاب;ج ـ باسمه تعالى

  گیرد یا نه؟ ها تعلق مى ـ اموال مجهول المالک خمس بر آن529س

  .گیرد   خیر تعلق نمى;ج ـ باسمه تعالى

د حساب ـ اگر کسى در وسط سال بمیرد آیا اموالى که موجود است خمس یا زکات را بای530س
  کنند قبل از سر رسید سال خمسى یا زکات؟

  . چنانچه زیادى آن سال زاید بر مؤونه حال حیاۀ باشد خمس دارد;ج ـ باسمه تعالى

گیرد یا  ختمان و مغازه ندارد و ازدواج هم نکرده به درآمد آن خمس تعلق مىـ کسى که سا531س
  نه؟

  .ه باشد بلى، چنانچه زائد بر مؤونه داشت;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر شخصى بدون تخمیس اموال حج انجام داده، بعد از مراجعت از حج تخمیس اموال 532س
  انجام شده حج این شخص چه صورت دارد؟

  . چنانچه تصمیم به ندادن خمس نداشته باشد اشکال ندارد;مه تعالىج ـ باس

  ـ آیا مازاد بر مؤونه از شهریه با گذشت سال خمس دارد؟533س

  .گیرد  بلى، خمس تعلق مى;تعالىج ـ باسمه 

شود و اگر بفروشیم به نصف   ـ مقدار طال و جهیزیه همسرم تقریباً دوازه میلیون تومان مى534س
  گیرد یا خیر؟  گى ما دخیل است آیا خمس تعلق مىخرند و در زند قیمت مى



١٠٨ استفتائات 

را ولى شما . اید بعید است خمس تعلق بگیرد  با خصوصیاتى که نوشته;ج ـ باسمه تعالى
  .کنم که دستگردان نموده و به خودتان ببخشید  از طرف خود وکیل مى

  گیرد یا نه؟ ـ آیا به جهیزیه زن در خانه شوهر یک سال استفاده نشده خمس تعلق مى535س

  .مگر این که زیادى بر شأن او باشد.  مطلقاً خمس ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  به ورثه رسیده خمس دارد یا نه؟ـ آیا پدرى که اهل خمس نبوده زمینى از او 536س

 چنانچه زمین را خریده خمس دارد ولى اگر به ارث به او منتقل شده ;ج ـ باسمه تعالى
  .خمس ندارد

اند  دهند و تخمیس اموال نکرده  از دوستان و آشنایان هدایایى به ما مىـ گاهى بعضى 537س
  این هدایا براى ما چه صورت دارد؟تصرف در 

 براى شما و آنهایى که نفقه شان به عهده شما است حالل است و چون ;ج ـ باسمه تعالى
  .دهم کنید به شما اجازه مى  احتیاط مى

اند آیا خمس تعلق   ـ زمینى بایرى که مرتع احشام و حیوانات بود دایر و احیاء کرده538س
   بپردازند؟در صورت تعلق خمس قیمت بایر و یا قیمت فعلى که دایر و احیاء شدهیر گیرد یا خ مى

گیرد و میزان، قیمت   در صورت احیاء و تملک، خمس به آن تعلق مى;ج ـ باسمه تعالى
  .فعلى است

ـ اگر زیدى در وسط سال به رحمت خدا رفت و فصل دروکردن غالت است آیا این فصل 539س
  گیرد؟ هم از مؤونه محسوب است و آیا خمس تعلق مى

  .گیرد   و خمس تعلق مى خیر، جزء مؤونه نیست;ج ـ باسمه تعالى

سهم مبارک را از مقلدین آن مرحوم گرفته به ) رحمهم اهللا(ـ بعد از وفات آیت اهللا خویى540س
ها را قبول و براى بعد از این هم  ام اگر اجازه الزم بود گذشته  آقایان محترم حاضر در قم فرستاده

  اجازه بفرمایید؟

  . نیز مجازیدها قبول است و بعداً  گذشته;ج ـ باسمه تعالى
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اید  ـ توضیح این که حضرت عالى اجازه صرف نصف سهم مبارک را به این جانب داده541س
دهم و باز  دعاگو یک ثلث کسر نموده و تفاوت آن را به بیمارستان آقاى خوئى ـ ره ـ تحویل مى

ه منتظر دستور هستم چون وضع مالى در این شهر خوب نیست اگر صالح دیده باشید مبلغى حوال
  است؟فرماید مخصوصاً در ماه رجب الخیر یا شعبان المعظم که موجب فضیلیت 

 مانعى ندارد و اال با وجوه ;دانید به بیمارستان بدهید  چنانچه الزم مى;ج ـ باسمه تعالى
شرعیه دیگر، حتى سهم سادات و مقدارى از سهم مبارک امام ـ ارواحنا له الفداه ـ براى 

دهم که پول را نگه دارید و به    قبض رسید مى;صورت بدهیدفرستید همه را  حقیر مى
  .طالّب بدهید

 زکوۀ و خمس بدهند ورثه عمل ـ کسى پنجاه سال قبل وصیت کرده مبلغى معینى از بابت542س
  است چه مبلغى باید بدهند؟نکرده 

  . همان مبلغى که وصیت کرده است;ج ـ باسمه تعالى

   او معلوم نشده حکمش چیست؟ـ مبلغى است ناچیز و مورد مصرف543س

 مجازید این مبلغ را به سید فقیر بدهید یا از طرف حقیر قبول کنید و به ;ج ـ باسمه تعالى
  . برسانید;توانید هر مصرف که مى

اجازه فرموده بودید و در مصرفش مجاز ) علیه السالم(ـ قبال مقدارى از سهم مبارک امام544س
اند و یا  بضاعت که ازدواج کرده ى غیر اهل علم و یا دختران بىفرمایید براى فقرا  بودم اجازه مى

  در حال ازدواج براى خرید جهاز مصرف شود؟

  . شما در همه این تصرفات، مطلقاً مجاز هستید;اسمه تعالىج ـ ب

ـ کسانى که کشاورز هستند براى فرار از زکات، خرما یا کشمش را که هنوز خشک نشده 545س
رسد آیا کار آنان   در آن حال، تخمین بزنند خشک باشند با حد نصاب مىفروشند و اگر زود مى

  شود؟ جایز است یا نه و زکات ساقط مى

  .شود ات مى موجب عدم تعلق زک; فروش اجناس، قبل از تعلق زکات;ج ـ باسمه تعالى

دهد چه صورت  ـ آیا صدقه را اعم از واجب و مستحب به قصد خود و یا عوض میتى مى546س
  ؟دارد
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  . اشکالى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

ـ آیا مخارج کشاورزى جزء مؤونه است و یا بعد از خارج کردن مصارف باید زکات را 547س
  بدهیم؟ 

مثال اگر یکى از . شود   مخارج کشاورزى به نسبت زکات آن کم مى;ج ـ باسمه تعالى
 ; آن خارج شودغالت اربعه به حد نصاب برسد و مخارج آن به مقدارى باشد که اگر از

نهایتاً نسبت زکات کمتر از . شود الزم است از مابقى داده شود بقیه از نصاب کمتر مى
  .شود بیست یک و یا ده یک داده مى

  ـ پرداخت مظالم به خود مستحق چه صورت دارد؟548س

  . اشکالى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

د خود که در مدارس دولتى درس تواند زکات و یا زکات فطره خود را به اوال  ـ شخصى مى549س
  خواند بدهند؟ مى

  . در زاید نفقه واجبه بلى;ج ـ باسمه تعالى

  شود؟  ـ کاه گندم موقع دادن زکات چطور حساب مى550س

  .کنند  قیمت کاه را از مخارج کم مى;ج ـ باسمه تعالى

  دهند چه صورت دارد؟ ـ رفتن به منازل اشخاصى که خمس و زکات نمى551س

  . اشکال ندارد; تعالىج ـ باسمه
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  احکام حج

  

ـ شخصى که به حج عمره مفرده رفته و در مسجد شجره محرم شد و در مکه طواف عمره 552س
اند سپس نماز طواف خوانده و دیگرى او را سعى داده بعد تقصیر   فرموده را با چرخ طواف داده

ن لباس احرام با لباس دوخته مجدداً با کرده از لباس احرام بیرون آمده طواف نسا را هم دیگرى بدو
  نه؟باشد یا  زحمت طواف و سعى را بدون چرخ انجام داده آیا این عمل از او صحیح مى

 ;اى داشته اگر هم شبهه. باشد   عمره و طواف و سعى اوّلى صحیح مى;ج ـ باسمه تعالى
زى از کفارات  چی;طواف و سعى دوم صحیح بوده و چون عمداً لباس احرام را ترک ننموده

  .اش صحیح است به هرحال عمره. بر او نیست

ـ تراشیدن سر الزم است یا تقصیر کافى است اگر کسى نخواهد سرش را بتراشد آیا اشکالى 553س
  دارد؟

  . نتراشیدن اشکال ندارد و تقصیر مجزى است;ج ـ باسمه تعالى

 پدر و مادر خود بجا آورد یا تواند در کنار عمره و حج طواف مستحبى براى ـ آیا زائر مى554س
  نه؟

  .تواند   بلى مى;ج ـ باسمه تعالى

  واند یا شکسته؟ـ آیا زائر در مکه و مدینه نماز را کامل بخ555س

  . مختار است به هر نحو بخواند مجزى و صحیح است;ج ـ باسمه تعالى



١١٢ استفتائات 

  است یا نه؟ها نماز جماعت بخواند آیا اعاده الزم  ـ اگر زائر در مکه و مدینه با آن556س

  . بلى اعاده الزم است;ج ـ باسمه تعالى

  تواند از ناحیه خودش در کنار عمره و حج عمره مستحبى هم به جا آورد؟ ـ آیا زائر مى557س

  . به جا نیاوردن بهتر است;ج ـ باسمه تعالى

ـ افراد براى تشرف به مکه معظمه قبال باید پول به حساب سازمان حج و زیارت واریز 558س
شوند، پرداخت خمس وجوه واریز شده   هاى بعد مشرف مى کشى در سال  یند و برحسب قرعهنما

  ر واجب است؟به حساب مذکور در کدام یک از حاالت زی

  .شود حج واجب و در همان سال اول مشرف مى: الف

  .شود هاى بعد مشرف مى حج واجب و در سال: ب

  .شود رف مىحج و یا عمره مستحبى است و در همان سال اول مش: ج

  .گردد هاى بعد مشرف مى حج یا عمره مستحبى است و در سال: د

 در صورتى که در وسط سال خمس به حج واجب یا مستحب و یا عمره ;ج ـ باسمه تعالى
وجوه واریز شده واجب نیست و اگر بعد از سال اول باشد در جمیع  خمس ;مشرف شود

هاى بعد بفروشد   ه خود را در سالواجب است و چنانچه نوبت حج یا عمرفروض، خمس 
خمس قیمت دریافتى واجب است و این در صورتى است که شرایط دیگر خمس ـ که 

خالصه حکم ارباح مکاسب را . ها زیادى بر مونه سال است ـ موجود باشد  یکى از آن
  .دارد

انى تواند در ذبح قرب ـ راجع به قربانى کردن چون چندین سال است که زائر خودش نمى559س
دارند از طرف زائران باید به قصابان نیابت بدهند تا قربانى  شرکت بنماید و مدیران گروه اعالم مى

  بکند آیا اشکال دارد یا نه؟

  . چنانچه نائب شیعه و مورد اطیمنان است اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

کند   شرط مىگیرند سازمان حج در حین صدرو فیش   ـ فیشى که مردم براى رفتن حج مى560س
آیا .  بفروشد فروش به دیگرى مجاز نیستکه هرکس فیش را بفروشد باید به خود سازمان حج

  صورتى که علقه و ربطى در بین صاحب فیش و سازمان نمانده؟چنین شرط سائق در 



١١٣ استفتائات 

چون شرط ضمن عقد، الزم الوفاء .  چنین شرطى واجب الوفاء نیست;ج ـ باسمه تعالى
  .است

توانند این قربانى را در وطن خود  کنند آیا مى  حجه در مکه قربانى مى هم ذىـ حجاج در د561س
  انجام دهند؟

  .توانند  خیر نمى;ج ـ باسمه تعالى

ـ کسى که به حج رفته و نماز طواف را از یاد برده و به وطن خود برگشت چه تکلیفى 562س
  دارد؟

ه به جاى آورده شود و یا این  مخیر است بین آنکه نائب بگیرد تا در مک;ج ـ باسمه تعالى
  .که در همان محلى که یادش آمده به جا آورد و یا خودش برگردد و در مقام به جا آورد

ـ آیا نماز طواف بر زن هم واجب است و اگر واجب است و به جا نیاورد شوهرش بر او 563س
  شود یا نه؟  حرام مى

شود مگر  ، شوهر حالل نمى بلى، واجب است و در خصوص طواف نساء;ج ـ باسمه تعالى
  .بعد از نماز

  ـ آیا حجاج باید حتماً در احرام لباس سفید بپوشند؟564س

  . ولى بهتر است در لباس سیاه نباشد; خیر، الزم نیست;ج ـ باسمه تعالى

ـ شخصى غسل جنابت را فراموش کرده پس از انجام حج تمتع و مراجعت به وطن به 565س
  بت به اعمال این شخص چیست مرقوم فرمایید؟نظر مبارک نس. آید  یادش مى

 غسل نموده، صحیح است و اگر هیچ  چنانچه براى احرام یا دخول حرم;ج ـ باسمه تعالى
انجام نداده، طواف و نماز آن باطل است و باید در صورت امکان برگردد و خودش غسلى 

  .انجام دهد و اال نائب بگیرد و انجام دهد

 هفتاد و پنج سال قبل ازدواج نموده و صداق من در آن زمان مبلغ سیصد ام، ـ زنى نود ساله566س
 سال بعد از ازدواج 15باشد،   و پنجاه تومان نقره که پول رایج آن وقت بوده بر ذمه شوهرم مى

 سال است شوهرم فوت 10مین به من ارث رسیده و قریب  هکتار ز10پدرم فوت نموده و مقدار 
پسرم از دنیا رفته و حدود چهار میلیون تومان پول نقد و ارزش زمین ن نموده و بعد از وفات ایشا
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ام و مدتى است به علت کهولت سن ناتوان گشته و راه رفتن برایم مشکل   از پسرم به ارث برده
است آیا با این کیفیت، من مستطیع هستیم یا خیر؟ در صورت استطاعت مالى آیا استطاعت بدنى 

  م جهت اعمال حج نائب بگیرم یا خیر؟توان هم شرط است و من مى

اید در صورتى که قدرت انجام حج نداشته    با خصوصیاتى که نوشته;ج ـ باسمه تعالى
  .باشید نائب گرفتن بر شما واجب است و اگر تمکن دارید جایز نیست

ـ شخصى با همسر و فرزند شیرخوارش براى اعمال حج و عمره عازم مکه مکرمه شده لذا 567س
برند بعد از اتمام طواف   ف خانه کعبه اجباراً شوهر و همسر فرزند را با خود به طواف مىدر طوا

دن و لباس طواف کننده گردند کودک جایش را خیس کرده البته رطوبت نجاست با ب  متوجه مى
  این طواف چه حکمى دارد؟تماس پیدا نکرده 

  . طواف صحیح است و اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

نماید و قبل از درآمدن نام او، فوت   جهت رفتن به حج به بانک پول واریز مىـ کسى568س
  نماید آیا حج نیابى بر آن میت الزم است یا نه؟ مى

  . حج نیابى بر آن میت الزم نیست;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر کسى در حال احرام به علت شدت تابش آفتاب یا باد و باران شدید مضطر شده و 569س
  دار بشود آیا کفاره تظلیل دارد یا نه؟   سقفسوار ماشین

  . بلى کفاره تظلیل دارد;ج ـ باسمه تعالى

  ند؟شود به جماعت خوا  ـ آیا نماز طواف را مى570س

  .شود  نمى;ج ـ باسمه تعالى

کند و متمکن از اداء دین هست ولى  ـ اگر کسى مدیون است و طلبکار، دین را طلب مى571س
  رود آیا حجش صحیح است؟  ى حج به مکه تمتع مىکند برا  دین را اداء نمى

 ولى ; ادا نکردن دین خالف شرع است و واجب است آن را اداء کند;ج ـ باسمه تعالى
  .صحیح است او حج

  ـ اگر کسى عمداً در حج قربانى نکشد حج وى چه صورت دارد؟ اشتباهاً نکشد چطور؟572س
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 و اگر عمداً از روز سیزدهم تأخیر الحجه وقت باقى است  تا آخر ذى;ج ـ باسمه تعالى
  . سال دیگر باید ذبح کند; معصیت کرده و اگر تا آن وقت هم ذبح نکرد;بیندازد

کنند آیا شخص  ـ اگر کسى مستطیع باشد لکن فقرائى هم در محل سکونتش زندگى مى573س
یه جهیزیه تواند پول حج واجب را به فقراء بدهد و به حج نرود و اگر کسى براى ته مستطیع مى

  فقیر پول حج را بدهد مسئله چه صورت دارد؟

  . باید حج برود;تواند  نمى;ج ـ باسمه تعالى

 از رفتن به مکه ـ ثلث قربانى که در منى باید به فقرا برسد و در منى ممکن نیست و قبل574س
لث را به فقیر شود آیا بعد از برگشتن از مکه باید پول ث  سهم فقیر از فقیر اجازه گرفته مىنسبت به 
  داد یا نه؟

 الزم نیست از فقرا اجازه بگیرد ولى اگر این کار را کرد و در آنجا ;ج ـ باسمه تعالى
وکالتاً از فقیر قبض کرد و به ثلث قیمت معامله کرد باید پس از برگشتن یا قبل از آن 

  .پول را به همان فقیر بدهد

سال معین بعد از آن خود او استطاعت مالى اند براى  گر کسى را براى حج اجیر گرفتهـ ا575س
حج آن سال را باید از ناحیه اجیر کننده برود یا از خود نایب و باید از طرف خود حج پیدا کرده آیا 
  را انجام دهد؟

  . در فرض سئوال باید از طرف خودش به مکه رود;ج ـ باسمه تعالى

ندارد که با او برود آیا حج از او ساقط ـ اگر زن استطاعت مالى پیدا کرده لکن محرم همراه 576س
  نه؟ود یا ش مى

  .شود  ساقط نمى;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر کسى نائب از حج براى میتى بود و خودش در همان سال مستطیع شد اما اجاره مطلق 577س
  تواند فقط یک سال برود آیا حج خود یا حج نیابتى را انجام بدهد؟ بود و این نائب مى

شود و باید از طرف خودش حج را  ال، اجاره باطل مى در فرض سئو;عالىج ـ باسمه ت
  .انجام دهد
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تواند مال خود را به اوالد خود هبه کند به حدى که از استطاعت   ـ آیا شخص مستطیع مى578س
تواند مال هبه را پس  شود و اگر بعداً متوجه شد آیا مى بیفتد در صورت جهل حکم مسئله چه مى

  بگیرد یا نه؟

 در قبل از تمکن رفتن به حج و خروج به سوى آن و قبل از ماه حج هبه ;ج ـ باسمه تعالى
تواند مال هبه شده را پس  جایز است و در بقیه صور جایز نیست در مورد عدم جواز مى

  .بگیرد

ـ آیا کسى که استطاعت مالى پیدا کرده لکن قبل از موسم حج در موارد مستحبى مال را 579س
   است چه حکمى دارد؟مصرف نموده

 اگر قبل از مال شوال مصرف کند و بعد از آن تمکن مالى براى سفر ;ج ـ باسمه تعالى
  . واال واجب است حج برایش واجب نیست;حج نداشته باشد

رود و در میقات   ـ شخصى به وسیله فیش بانکى پدرش براى نیابت از ایشان به حج مى580س
دانست برود حج نیابتى مقدم است یا  بدون این فیش نمىشود در صورتى که  خودش مستطیع مى

  خودش؟

  . باید حج نیابتى را انجام دهد;ج ـ باسمه تعالى

ه و بعد مرده است، وراث براى رفتن به مکه ـ کسى براى حج واجب نام نویسى کرد581س
اگذار کرده و آیا پسر بزرگ اولویت دارد یا نه اگر پسر بزرگ ادعا کند پدرم به من واختالف دارند 

  مدرک نداشته باشد چطور است؟

  . خیر اولویت ندارد;ج ـ باسمه تعالى

شود یا  کند بعد از اداء قرض حج واجب مى ـ شخصى براى رفتن زیارت عتبات قرض مى582س
   برابر مخارج حج یا زیاده شده باشد؟نه و حال آنکه مخارج زیارت

چنانچه بعد از اداء دین . کند  د، فرق نمى مخارج زیارت کم باشد یا زیا;ج ـ باسمه تعالى
تواند به زیارت برود و اگر قبل از استطاعت   شود و نمى   حج واجب مى;استطاعت دارد

  . مجزى از حج نیست;رفته است

  شود طواف را چه واجب چه مستحب براى اداى حاجت مؤمن قطع کرد؟  ـ آیا مى583س
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است و باقیمانده را بعد از قضاى حاجت  در طواف مستحب مطلقاً جایز ;ج ـ باسمه تعالى
کند و قطع طواف واجب، قبل از شوط چهار جایز نیست و اگر قطع کند   مؤمن تمام مى

  . ولى بعد از چهار شوط جایز است;باید از اول اعاده کند

ـ شخصى چند سال قبل براى حج ثبت نام کرده و امسال نوبتش شده فعال پول رفت و آمد 584س
و سایر مخارج را ندارد و قبال مستطیع بوده آیا واجب است به حج برود؟ سازمان حج و واریزى به 

  تواند فیش را بفروشد؟ مىیا 

 چنانچه قبال از هر جهت استطاعت داشته، به هر نحو که ممکن است ;ج ـ باسمه تعالى
ر تواند فیش را بفروشد و اگ باید به حج برود و اگر استطاعت نداشته، واجب نیست و مى

 حج واجب نیست و ;قبال فقط استطاعت مالى داشته است، چون فعال استطاعت ندارد
  .تواند فیش را بفروشد مى

ـ کسى مستطیع است ولى به حج نرود و وصیت هم براى حج نکند این شخص کافر 585س
  شود یا نه؟ مى

و وصیت شود و باید براى حج، ول  کسى در دنیا با ترک واجب کافر نمى;ج ـ باسمه تعالى
 نائب بگیرند و با عدم وصیت حج میقاتى کافى است و حج بلدى الزم ;نکرده باشد

  .نیست

  ماعت خواند؟شود به ج  ـ آیا نماز طواف را مى586س

  .شود  نمى;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر کسى مستطیع باشد ولى پول حجش را به یک نفر مستحق بدهد که نیاز مبرم دارد آیا 587س
  نه؟ذمه برى هست یا 

  . برى نیست بلکه باید به حج برود;ج ـ باسمه تعالى

ـ حاجى براى اعمال حج عمره در خصوص سعى صفا و مروه را که باید هفت بار بپیماید 588س
کرده حکم  اشتباهاً چهارده مرتبه پیموده به تصور این که رفت و برگشت را یک مرتبه حساب مى

  چیست؟

  .ست حج و عمره صحیح ا;ج ـ باسمه تعالى

ـ آیا خنثى مشکل براى مناسک حج و همچنین بالنسبۀ به حجاب اعمال مرد و یا زن را 589س
  انجام بدهد؟
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مشاکل ...  اگر عالمات ظاهره مثل ریش، جماع، حیض، پستان و حمل و;ج ـ باسمه تعالى
 تکلیف روشن است واال سه عالمت براى تشخیص مرد بودن یا زن بودن در اخبار ;باشد

  .ها رجوع کرد که باید به آنذکر شده 

ـ یک زن مشرف به حجۀ االسالم شده است ده روز اول را حیض و ده روز دوم را محتلم 590س
  احکام شرعى چه حکمى دارد؟و ده روز سوم را استحاضه دیده است از نظر 

شود و بعد از   چون ده روز اول حیض بوده است حج مبدل به افراد مى;ج ـ باسمه تعالى
 غسل واجب نیست بلکه ;آورد و محتلم، اگر آب ندارد ن عمره مفرده به جا مىپاک شد
  .کند تیمم مى

  شود؟  رود در منا قربانى کند قربانى معونۀ الظالمین بالظلم نمى  ـ اگر کسى که به حج مى591س

  . معونۀ الظالم نیست; باید قربانى کند;ج ـ باسمه تعالى

  

  



١١٩ استفتائات 

  

  

  

  

  

  وکالت

  
 متن وکالتنامه که از جانب موکل مشخص شده است پیش نرفته و ترتیب ـ اگر وکیلى، طبق592س

 انجام آن و مراحل و سلسله مراتب انجام وکالت را رعایت ننماید و صرفاً به دلخواه خود قسمتى از
در صورتى که آن قسمت مؤخر بر دیگر مقدمات باشد و موکل نیز به هیچ وجه را مدعى باشد 

ل نبوده و نباشد انجام این گونه وکالت ـ که متن آن مبنى بر طى راضى به این گونه عمل وکی
سلسله مراتب فوق الذکر کامال صریح و بدون ابهام باشد ـ از جانب وکیل مورد شرعى را به دنبال 
داشته باشد نهایتاً آیا نتایج این امر شرعى که ادعا شده است وکیل انجام داده صحیح و شرعى 

  باشد؟ مى

 عمل، بدون ; در صورتى که وکالت مشروط به رعایت مراتب باشد;لىج ـ باسمه تعا
  .مراعات شرط، ممضى نیست

که البته به صورت مستقل (ـ در وکالتنامه مذکور اینجانب به همسرم وکالت در مورد طالق 593س
انشاء شده و عقد خارج الزمى نبوده است ـ داده بودم، بر اساس مندرجات آن که کامال واضح 

از ابتدا بایستى ترتیبات و مراحل آن را رعایت ) گردد  ونوشت به ضمیمه تقدیم مىر(است 
نمود، یعنى با مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست طالق از طرف موکل، دریافت  مى

حکم طالق اعم از رجعى یا خلعى، حضور در دفترخانه رسمى طالق اقدام به ثبت آن و بذل مهریه 
صولش، با حضور شهود و معرفى نیابت و وکالت در اجراى صیغه طالق را انجام یا اقرار به و

که عرف حاکم بر جامعه نیز (ایشان متأسفانه بدون رعایت ترتیب منطقى تمامى موارد فوق . بدهند
على رغم نص صریح وکالت و میل موکل، مدعى است آخرین قسمت آن را انجام ) موید آن است

انجام داده است و ) بدون انجام مراحل قبلى(قط صیغه شرعى طالق را ه فداده است بدین ترتیب ک
اقدام به جارى نمودن آن کرده است یعنى عدول از چارچوب تعیین شده در وکالت با عنایت به 

  باشد یا خیر؟ توضیحات فوق آیا شرعاً وى همسر این جناب مى

ده بدون رعایت مراتب ذکر اید طالق جارى ش   با خصوصیاتى که نوشته;ج ـ باسمه تعالى
  . چون مورد وکالت نبوده است و او همسر شما است;باشد و صحیح نیست شده مى
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ـ اگر در عقد وکالت شرط کند بالعزل باشد با این که ماهیت وکالت از عقود جایزه است، 594س
ود یا نه و شود یا نه و آیا موکل حق تخلف شرط را دارد و آیا عزل نافذ خواهد ب  این شرط نافذ مى

  کند؟ فرق مى» وکالت دادم شرط عدم عزل«و عبارت » وکالت بالعزل دارم«آیا عبارت 

است  عقد وکالت به مقتضاى اخبار خاصه از طرف موکل خاصه جایز ;ج ـ باسمه تعالى
مقتضاى عمومات لزوم عقود، عدم جواز است، چون اگر عدم عزل را شرط کند اخبار واال 

ولى چنانچه شرط نتیجه نماید و . شود  بنابراین وکالت الزم مى;ردگی خاصه آنجا را نمى
بگوید به شرط عدم االنعزال، شرطى است خالف کتاب و سنت و باطل است و هم چنین 

  .است اگر بگوید وکالت بالعزل دادم در صورتى که بالعزل به عنوان شرط نباشد

نصراف دارد آیا مدام العمر خواهد بود زمان ا به چه مقدار از ;ـ اگر عقد وکالت مطلق بود595س
  خصوص اگر قید بالعزل را ذکر کرده باشد؟به 

  . بلى، مادام عمر الموکل او الوکیل;ج ـ باسمه تعالى

تواند در عقد نکاح شرط کند هر وقت شوهر بداخالقى کرد و قابل تحمل نبود  ـ آیا زن مى596س
  وکالت صحیح است یا نه؟وکالت داشته باشد براى طالق خود آیا این شرط و 

  . صحیح است;ج ـ باسمه تعالى

  

  



١٢١ استفتائات 

  

  

  

  

  

  احکام قضا

  
  تواند در قضاوت و حکم بین متخاصمین، قاضى شود؟ ـ آیا زن مى597س

حد المتخاصمین على أنه حکم اهللا تعالى و به  قضاوت، به معنى حکم ال;ج ـ باسمه تعالى
تواند   مختص به رجال است و زن نمى) معلیه السال(الوالیۀ الثابتۀ من قبل حجۀ اهللاعنوان 

قاضى شود ولى در حکم به غیر این عنوان، مانند حکم قضاۀ منصوب از قبل سالطین، جور 
کند بر او به علم یا  ولى باید رعایت کند که اگر حکم مى. مانعى ندارد زن قاضى شود
  .بشهادۀ عدلین ثابت بشود

   دیگرى سنى باشد چگونه باید حکم نمود؟ نزاعى بین دو نفر یکى شیعه وـ چنانچه598س

  . باید بر طبق حکم شرعى که همان حکم شیعه است حکم نمود;ج ـ باسمه تعالى

  ـ آیا قضاوت غیر مجتهد مأذون از مجتهد در زمان غیبت جایز است یا خیر؟599س

  . ولى بازجویى مانعى ندارد; حکم کردن جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

 قبل از اثبات زنا توسط ادلۀ شرعیه قاضى اظهار علم به وقوع زنا بنماید و ـ در صورتى که600س
در جراید آن را رسماً اعالم نماید آیا مورد از موارد جرح قاضى به دلیل زوال صفات الزمه در 

شود یا نه؟ در صورتى که چنین قاضى حکم صادر کند شرعاً حکم وى   قاضى از جمله عدالت مى
  ا خیر؟الزم االتباع است ی

اضى ثابت باشد و قاضى بتواند با علم خود اجراء حد  چنانچه عدالت ق;ج ـ باسمه تعالى
بلى، چنانچه علم نداشته باشد یا علم . چنین اظهارى موجب سقوط از عدالت نیست ;نماید

شود و حکم او الزم   اظهار در جراید موجب سقوط عدالت مى;او مجوز اجراى حد نباشد
  .االتباع نیست

ـ در صورت خیانت و عدم صالحیت ولى قهرى به خاطر عدم پرداخت نفقه و خیانت در 601س
ان مادر تو باشد یا نه؟ و در صورت قابل بودن آیا مى  آیا ولى قهرى قابل عزل مى... اموال صغار و

جانشین او کرد؟ یا به عنوان قیم انتخاب گردد و این در صورتى است که قانون مدنى در صغار را 
 گونه موارد ضم امین را در نظر گرفته و این در حالى است که در بحث حضانت در صورت این

  انحطاط اخالقى و عدم صالحیت ولى قهرى قانون اجازه گرفتن حضانت را از وى داد؟
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 والیت ولى قهرى قابل عزل نیست ولى چون جواز تصرفاتش، مقید است ;ج ـ باسمه تعالى
بنابراین بر حاکم شرع است که . خائنانه او ممضى نیستا تصرفات به عدم المفسده، لذ

اگر آن هم نشد حاکم او را از تصرفات منع . تصرفات با نظر او باشدضم امین نموده و 
در این دو مورد، مادر با تعیین حاکم . دهد کس دیگر متصدى شود نماید و اجازه مى مى

ست و قابل سقوط و لذا شود چون آن حق ا  شود و نقض به حق حضانت نمى  متصدى مى
  .توان حق حضانت را از او گرفت با عدم صالحیت مى

باشد و سه بار نزد قاضى صادر   سال سن مى51ى سه فرزند صغیر و کبیر و ـ فردى که دارا602س
  :حکم اقرار به زناى محصنه کرده باشدکننده 

زد حاکم دیگر که دخالتى در تواند به اعتبار اقرار چهارم متهم ن ـ آیا قاضى صادر کننده حکم مى1
  صدور حکم ندارد وى را به حد شرعى زناى محصنه محکوم نماید یا خیر؟

  ـ چنانچه اقرار متهم ناشى از رعب و وحشت انجام شده باشد آیا معتبر و نافذ خواهد بود؟2

 متهم باید اقرار: ثانیاً. سه بار اقرار کافى نیست باید چهار بار باشد:  اوال;ج ـ باسمه تعالى
اقرار متهم باید نزد حاکم باشد و چون نزد حاکم سه : ثالثاً. ناشى از رعب و وحشت نباشد

  .تواند حد زناى محصنه اجرا کند  اقرار بیشتر نکرده است حاکم نمى

 وسائل و تجهیزات 71 خانوارى که در سال 200ـ چاه عمیق کشاورزى مربوط به روستاى 603س
دین ساله اهالى این روستا به جه صدها هکتار باغات و زراعات چنبرقى آن به سرقت رفته در نتی

ناپذیرى به مسلمین وارد گردیده و موجب کوچ جمعى به  سوخته و خسارات جبرانآبى  آتش بى
شهرها شده، نماینده اهالى علیه سارقین و حامیان او شکایت و پیگیرى کرده ولى تاکنون رسیدگى 

ده، مجازات نشده حال طبق مدارک پیوست که مالحظه نشده و سارقین و قاضى آزاد کنن
 میلیون تومان مالیات براى چاه به سرقت رفته راکد غیر فعال آمده، 2فرمایید مجموعاً حدود  مى

 قدرت به پرداخت این مالیات ناحق گویند ما اهالى و صاحبان چاه و باغات و زراعات سوخته مى
آمده، در این صورت مقصر طبق موازین اسالمى ضامن نیز  قانون اساسى 171را نداریم در اصل 

شود و در قانون مجازات اسالمى ماده  است در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران مى
 آمده به تأدیه خسارات وارده محکوم خواهد شد، به هرحال آیا دادن این مبلغ مذکور براى 597

 این مبلغ براى مطالبه کنندگان نیز جایز و مشروع اهالى خسارات دیده الزم است یا خیر؟ و گرفتن
  است یا خیر؟ خالصه آیا قاضى متخلف هم ضامن خسارات است یا خیر؟ حکم چیست؟

 اهالى 171 به طورى که راجع به آن قریه نوشته شده و با توجه به اصل ;ج ـ باسمه تعالى
 داده است و مقصر ضامن نیستند و دولت باید جبران کند قاضى نیز کار خالفى انجام

  .دانم و ظاهراً مطالبه از اهالى بال وجه است ولى وجهى بر ضمان او نمى. است
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وده و در باب یکى از احوال شخصیه ـ در مواردى که متداعیین غیر شیعه یا غیر مسلمان ب604س
 دادگاه با یکدیگر اختالف داشته و به دادگاه اسالمى مراجعه کنند، آیا) وصیت، نکاح و طالقارث، (

مزبور صالحیت و یا الزام به رسیدگى دارد یا خیر؟ و در صورت رسیدگى، مبناى حکم قاضى، 
احکام اسالمى خواهد بود یا مذهب یکى از اصحاب دعوى؟ در صورت اخیر اگر اصحاب دعوى 

  داراى ادیان یا مذاهب مختلف باشند مالک حکم قاضى، مذهب کدام یک از آنان خواهد بود؟

فان جائوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم و ان تعرض ( ظاهر آیه کریمه ; تعالىج ـ باسمه
و صریح خبر ابى بصیر عن ) عنهم فلن یضروک شیئا و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط

ان الحاکم اذا اتاه اهل التوارۀ و اهل االنجیل یتحاکمون الیه کان )علیه السالم(االمام الباقر
و )  من ابواب کیفیۀ الحکم27وسائل باب (و ان شاء ترکهم ذلک الیه ان شاء حکم فیهم 

روایات دیگر قاضى مخیر است بین آنکه بر طبق احکام اسالمى حکم نماید یا به قضات 
  .خودشان ارجاع دهد که بر طبق مذاهب خودشان حکم کنند

  صحیح است یا خیر، تفسیر این حدیث چیست؟) و اختالف امتى رحمۀ(ـ آیا حدیث 605س

 من ابواب صفات القاضى 11وسائل کتاب قضاء باب ( روایتى معتبر در ; باسمه تعالىج ـ
انما اراد : (فرماید  ـ آن را به این نحو معنى مى)معلیه السال(هست که امام صادق) 10ج ـ 

یعنى مراد پیغمبر از این عبارت این است ) اختالفهم من البلدان ال االختالف فى دین اهللا
  . کنند و به مرکز علم رفته، احکام الهى را یاد بگیرندکه از شهرها کوچ

ـ شرایط قضاوت در اسالم چیست؟ آیا دانشجویانى که پس از اتمام دوران تحصیل 606س
دانشگاهى با مدرک کارشناسى حقوق در آزمون قضات شرکت نموده و بر مسند قضاوت 

له  اوت را دارا نیستند حال معظمها شرایط قض گفت عده کثیرى از آنتوان  شینند و بعضاً مىن مى
  دانید؟ در صورت اشکال راه حل شرعى چیست؟  آیا قضاوت این گونه افراد را جایز مى

تواند  کسى که واجد شرایط نیست نمى.  قاضى باید مجتهد و عادل باشد;ج ـ باسمه تعالى
به قضاوت کند و راه حل شرعى آن این است که وقتى مقدمات انجام گرفت هنگام حکم 

  .یک مجتهد رجوع کند و او حکم کند

توانند به استناد   هاى علمى پزشکى قانونى مى  ـ آیا قضات محاکم با توجه به پیشرفت607س
  .نظرات آنان از باب یکى از طرق اثبات صدور حکم نماید یا خیر

  .توانند  بلى، چنانچه علم پیدا کنند، مى;ج ـ باسمه تعالى

  .تواند قرار بگیرد جتهد مىـ آیا در منصب قضا غیر م608س



١٢٤ استفتائات 

  .تواند  خیر، نمى;ج ـ باسمه تعالى
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  حقوق

  

. کنند ـ پدرم چند سال پیش فوت نموده، مادر و دو خواهرم در شهرستان زندگى مى609س
پرسد که با آن پول چه چیزى   نمىدهد و دیگر  شوهرم ماهانه مبالغى را جهت خرجى به بنده مى

اى براى مادر یا  توانم از آن پول هدیه  که به همسرم اطالع دهم مى آیا بدون این. ام  خریده
  خواهرانم بخرم یا نه؟

 اشکال ندارد و گفتن هم ; در صورتى که بدانید شوهرتان راضى است;ج ـ باسمه تعالى
  .الزم نیست

حرام است ها نوشته شده است هرگونه کپى و تکثیر شرعاً CDـ بر روى نوارهاى کاست و 610س
ـ 1: باشد  صورت قابل تصور مى2در این مسئله . فرض کنیم کپى و تکثیر حرام باشداگر حال 

ها را به صورت غیر شرعى CDـ مشترى 2کند   کسى که به صورت غیر شرعى کپى و تکثیر مى
  ؟)آید یا نه  گناهکار به حساب مى(باشد   کند آیا مشترى هم چیزى را ضامن مى تکثیر مى

تواند از تکثیر آن   باشد و مى جمع شده است مال فروشنده مى آنچه ;ج ـ باسمه تعالى
ولى وجهى بر عدم . شود  جایز نیست و مشترى مالک نمى;چنانچه نهى کردنماید و نهى 

  .دانم  جواز گوش دادن دیگران به آن نمى

باشد و به همین جهت بیش از نیمى از  کشى شده کم مى ـ در شهرستان بابل فشار آب لوله611س
کنند به طورى که اگر در منازل از پمپ آب استفاده نشود در طول   از پمپ آب استفاده مىمردم 

هاى آبى که   شود حال در پشت قبض  ساعت آب یافت نمى) 10 ـ 9(هاى مدیدى روز ساعت
استفاده از پمپ ممنوع (شود نوشته   منازل توسط اداره آب فرستاده مىى صورت حساب آب به برا
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 ;نماییم  ین که در صورت استفاده از پمپ آب پول را تمام و کمال پرداخت مىبا توجه به ا). است
  لطفاً بفرمایید آیا غسل و وضوى ما درست و صحیح است و به تبع آن نماز و روزه؟

 چنانچه قانون به مضمون ذکر شده در سئوال از طرف کسانى که آب ;ج ـ باسمه تعالى
  .ایز نیستاست تخلف جها است جعل شده  در اختیار آن

ـ آیا همسایه حق دارد در مرز مشترک زمین زراعى یا مسکونى در روستا بدون فاصله 612س
هایش مزاحم کشت و زرع یا رشد درخت   در صورتى که درخت با شاخه;کارى کند درخت

  همسایه شود؟

  . حق ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  ست؟هاى درختان سر راه عمومى جایز ا ـ آیا خوردن میوه613س

 اگر درخت میوه در معرض عمومى باشد و کسانى که از آنجا عبور ;ج ـ باسمه تعالى
  . اشکال ندارد و جایز است;کنند براى خوردن همان جا از درخت بچینند مى

ـ در صورت عدم تمکین همسر عقدى نسبت به رفتن به منزل شوهر، اگر شوهر او را به 614س
شود؟ در صورت صدق عنوان، آیا   آدم ربایى محسوب مىاجبار به همراه خود ببرد آیا این عمل 

  مشمول احکام سرقت است یا حکم دیگرى دارد؟ایى آدم رب

  . حق شوهر است و آدم ربایى نیست و آدم ربایى حکم سرقت ندارد;ج ـ باسمه تعالى

هاى آن باغ شاخه   ـ شخصى در کنار ساختمان شخصى دیگر، باغ درست کرده درخت615س
شود گرفت و  ها را مى  مارت مزبور و خسارت وارد کرده است آیا جلو درختانداخته به ع

   گرفت یا خیر؟شود  خساراتى که وارد کرده مى

شود  توان گرفت و خسارات وارده را هم مى ها را مى  جلوى شاخه;ج ـ باسمه تعالى
  .گرفت

 باغ بیرون آمده و هاى آن از دیوار اى که شاخه  ـ لطفاً فتواى خود را در مورد درخت میوه616س
هاى ریخته شده   ها چید یا از میوه توان از میوه رضایت صاحب درخت محرز نیست که آیا مى

ها بر سر   هاى آن اى که شاخه ههاى میو ضمناً حکم درخت. روى زمین برداشت مرقوم بفرمایید
ها از   نسبت به چیدن میوه;کنند دارد و عام و خاص عبور مىشارع عموم و یا خصوص قرار 

ها از روى زمین که توسط باد و امثال آن ریخته شده، چیست؟ آیا  درخت و یا برداشتن میوه
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تواند میوه ریخته شده را بردارد یا از درخت بچیند با این که رضایت صاحب   شخص عابر مى
  درخت معلوم نیست؟

ز  کسى چه از شارع عام چه از شارع خاص عبود کند جایز است ا;ج ـ باسمه تعالى
هاى باغى که از دیوار آن بیرون آمده بچیند و بخورد ولو با کراهت   شاخههاى  میوه
  :البته با لحاظ شرایطى. مالک

ـ عبور به آن محل براى چیدن میوه و خوردن آن نباشد بلکه براى مقصد دیگرى باشد 1
ى و راه منحصر باشد یا راه دیگر هم باشد مهم نیست ولى آن راه را اختیار کند برا

خوردن میوه و اال اگر فقط براى خوردن میوه برود خوردن جایز نیست مگر با احراز 
  .رضایت صاحب ملک

  .مثال ببرد در خانه بخورد. ا برنداردها ر ـ چیزى از میوه2

  .ـ از میوه شاخه داخل باغ نباشد واهللا العالم3

  تاب را چاپ کرد؟توان بدون اجازه مؤلّف ک ـ حق التألیف چه حکمى دارد و آیا مى617س

 حق التألیف ثابت است و چاپ کردن کتاب بدون نظر مؤلف آن جایز ;ج ـ باسمه تعالى
  .نیست

توان قبل از تمام شدن هفت   با این که نمى;اى داشته باشد میرد و دختر صغیرهـ اگر کسى ب618س
تواند  د آیا مى اگر زن بعد از عده وفات بخواهد شوهر بکن;دختر، او را از مادرش جدا کردسال 

  دختر صغیره را تحویل جد پدرى دختر بدهد و اگر جد پدرى نداشته باشد تکلیف چیست؟

تواند از حق نگهدارى بچه صرف نظر کند به دیگرى واگذار   بلى، مى;ج ـ باسمه تعالى
  .کند

  ـ رد مظالم با مجهول المالک چه فرقى دارد؟619س

از باب تعدى به دیگران بر ذمه شخص  مظالم آن است که مالى ;ج ـ باسمه تعالى
  .آید و اما مجهول المالک آن چیزى است که مالکش معلوم نیست مى

شود در صورت حرمت، از  ـ صحبت کردن در جایى که کسى خواب است مزاحمت مى620س
مورد موضوع باشد یا تصرف در حق و غصب حق خواب و تصرف در حق در این  باب ایذاء مى

  ه؟کند یا ن پیدا مى
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 تصرف محرّم و یا غصب نیست و مزاحمت با خواب کسى، فى نفسه ;ج ـ باسمه تعالى
مگر آن که عنوان ایذاء و اضرار بر آن منطبق شود که در آن صورت جایز . حرام نیست

  .نیست

ـ آیا حبس کردن شخص آزاد و حرّ حرمتش از باب ایذاء است یا تصرف در حدود؟ آیا 621س
  یا نه؟باشد  ضامن مدت حبس مى

ولى سلب کردن آزادى کسى حتى بدون ایذاء او، حرام .  ضامن نیست;ج ـ باسمه تعالى
  .است

ـ چشمه آبى است در روستایى که مردم آن روستا براى زندگى خود و باغات و مسجد و 622س
اند و  ها از روستا کوچ کرده و سهم آب خود را فروخته کنند بعضى حمام و مدرسه استفاده مى

دهند آیا  ها آب نمى  د سالى است که خشک سالى است آب کم است براى حمام بعضىچون چن
شود براى حمام استفاده کرد یا  ها از آب مى  ها شرط است یا خیر و بدون رضایت آن  رضایت آن

  خیر؟

هاى متمادى، آب این آبادى منحصر به این آب   نظر به این که سال;ج ـ باسمه تعالى
اند ـ اگر چه صاحب بعضى از باغات صغیر یا  کرده  ستفاده مىبوده و همه از حمام ا

 معامالت واقع بر آب به این شرط ضمنى ;شود مجنون بوده یا راضى نبوده، ـ معلوم مى
ها هم باید آب بدهند و چه  اشکال ندارد و آنبنابراین . بوده است که به حمام داده شود

این گونه آب دادن به حمام در پیش نمایند که خوب است کسانى که مالک هستند توجه 
کنم اگر برادران   فکر مى. خدا ارزش بسیارى دارد و خیر دنیا و آخرت در آن است

مسلمان به ارزش این عمل توجه کنند بدون تردید در آب دادن از دیگران پیشى 
  .گیرند خداوند به همه آنان توفیق خدمت به مردم و رفع مشکالت آنان را بدهد مى

چه شهیدى ضمانت کسى را کرده باشد باید رفع ضمان از او شود تا در قیامت گر چنانـ ا623س
  یا آنکه براى شهید دیگر رفع ضمان شده است؟گرفتار نشود 

 باید رفع ضمان بشود واال ;چنانچه پول دارد.  شهادت، رافع ضمان نیست;ج ـ باسمه تعالى
علیه (روایتى است که امام. نماید ىدر آن دنیا خداوند تبارک و تعالى به نحوى تالفى م

راى سه درهم که به یک یهودى بدهکار بوده است را شهیدى ب: فرماید  مى)السالم
داشت به هرحال براى سعادت ابدى شهادت، به شود در کنار درب بهشت نگاه  مى

  .تنهایى با فرض تمام گناهان انجام داده، کافى نیست
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 را ندهد آیا فعل حرام انجام داده و ضامن است؟ در صورت ـ اگر پول بلیط قطار و امثال آن624س
  ضمان رفع ضمان چگونه است؟

چون متعلق به دولت است و رفع ضمان آن، دادن .  مسلماً ضامن است;ىج ـ باسمه تعال
  .متصدیان امر استپول به 

کند که ساقه و  اش درختکارى مى  اى در مرز مشترک مزروعى همسایه ـ همسایه625س
شود آیا   اى درخت او در فضاى زمین همسایه سایه افکنده و مانع از رشد زراعت مىه شاخه

فاصله . هاى درخت را بِبُرد یا خیر  تواند مانع و جلوگیرى نماید؟ مثال شاخه  همسایه دیگر مى
  درخت با مرز چه مقدار الزم است؟

تواند  هاى درخت در فضاى ملک این شخص باشد مى  چنانچه شاخه;ج ـ باسمه تعالى
تواند آن را برگرداند و چنانچه  ممانعت کند و چنانچه او شاخه را برنگرداند خودش مى

تواند شاخه را قطع کند البته احتیاطاً از حاکم شرع اجازه بگیرد و   مى;نتوانست برگرداند
  .فاصله بین درخت و مرز، الزم نیست فقط باید ریشه و شاخه درخت در ملک غیر نرود

سى پدر و مادرش بمیرند و جده پدرى و جده مادرى داشته باشند و عمو و دایى نیز ـ اگر ک626س
  داشته باشند کفالت طفل با چه کسى است؟

اگر نبود یا قبول .  حضانت با خاله است; چنانچه پدر و مادر بمیرند;ج ـ باسمه تعالى
 به حسب مراتب اگر نبود با وصى واال با حاکم شرع و اگر آن هم نبود.  با جد است;نکرد

  .ارث با ارحام است

سى خودش را بیمه کند بعد تصادف کند و بمیرد و با مردن شخص مذکور آیا پولى ـ اگر ک627س
میت در حال حیات هر سال مبلغى (پردازد حالل است یا نه؟   وارث شخص مذکور مىکه بیمه به 

  ).بالعوض به عنوان حق بیمه به اداره بیمه پرداخت کرده است

  . حالل است;باسمه تعالىج ـ 

اى که سهمیه از دولت جهت مصرف در موارد تولیدى دارد و این سهمیه جهت   ـ کارخانه628س
تواند این سهمیه و یا مقدارى از این سهمیه،   آیا مى. در مواد ترکیبى تولیدات کارخانه استمصرف 

  یا اضافى سهمیه را به صورت آزاد به فروش برساند؟

  . جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى
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  ـ لطفاً یک پندى در مورد دوستى و دوستدارى بفرمایید؟629س

فرماید ـ و اما حق  در رساله حقوق چنین مى)علیه السالم( امام سجاد;الىج ـ باسمه تع
الصاحب فان تصحبه بالتفضیل و االنصاف و تکرمه کما یکرمک و ال تدعه سبق الى مکرمۀ 

.  تزجره عما یهم به من معصیۀ اهللا و کن علیه رحمۀفان سبق کافأته و توده کما یودک و
 با احترام و انصاف با او رفتار ;کنى حقوق رفیق این است که اگر با او رفاقت مى: ترجمه

 از صمیم ; بشمارد او را محترم بشمار همان طوى که دوست دارى او تو را محترم;کن
  .از دار و براى وى رحمت باشمعصیت بمند باشید و او را از کارهاى  قلب به هم عالقه

و اطلب مواخاۀ االتقیاء ولو فى ظلمات االرض و ان افنیت : فرماید مى)علیه السالم(امام
با پرهیزکاران دوست باش اگرچه در تاریکى زمین براى پیدا ... عمرک فى طلبهم

دوستى با آنان . کردنشان تالش کنى و یا همه عمر خود را در این راه از دست بدهى
  .ترین نعمت خداوند بر توست  رگبز
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  حدود و تعزیرات

  

اى که حالت  ـ آیا در معنى تعزیرات قائل به موارد خاصى هستید یا هر چیز و هر مؤسسه630س
ها را مجرى حکم تعزیر  اصالحى و بازدارندگى داشته باشد و در منع افراد از بزه اثر بخش باشد آن

  دانید؟ مى

توانند با   ولى مؤسسات مى;ین تعزیر با مجتهد جامع الشرایط است تعی;ج ـ باسمه تعالى
  .اجازه او مجرى تعزیر باشند

ـ به غیر از حدود و تعزیرات که از طرف شارع بیان شده تعیین حکم دیگر مسائل توسط 631س
  قاضى چگونه است؟

تعزیر د  براى هر محرّمى از محرّمات الهیه اگر حد تعیین نشده باش;ج ـ باسمه تعالى
  .شود و مقدار آن موکول به نظر حاکم شرع است مىتعیین 

 سال کودکان و نوجوانان به آنچنان رشد عقلى و 18ـ با توجه به این که در سنین کمتر از 632س
اى هستند تا بتوانند نقش خود را  فکرى نرسیده باشند و به یک معنى مستحق توجه و کمک ویژه

هاى فعلى که افراد در این سنین مسلماً در معرض  به وضعیت زنداندر جامعه ایفا کنند و با توجه 
و امروزه دنیا به این فکر افتاده با تهیه کنوانسیون . رندگی آسیب و تأثیرات منفى زندانیان قرار مى

 کشور جهان نیز قرار گرفته و ایران نیز در سنوات اخیر 186پذیرش بیش از حقوق کودک که مورد 
 سال اعمال 18اى را براى افراد کمتر از   قانون پیوسته که نظام دادرسى ویژهبا حق شرط به این

شود به نظر شما با توجه به وسعت  نماید و در آن سیستم عمدتاً از نظام جایگزینى استفاده مى
اى براى آنان ترتیب داد تا در مواردى  توان نظام دادرسى ویژه اختیارات قضات در تعزیرات آیا مى
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ها مؤثر است استفاده نمود  آسیب دیده آنکه در ترمیم شخصیت ز یک نظام جایگزینى تعزیرى ا
به توبیخ شفاهى اکتفا نمود یا متهم را به یک مؤسسه تخصصى با مربیان اجتماعى که براى این : مثال

منظور هستند فرستاد یا به یک مؤسسه پزشکى تربیتى بر اساس توصیه یک پزشک واجد شرائط 
 تربیت صحیح فرستاد یا صرفاً به جریمه نقدى اکتفا کرد یا به کار اجبارى بدون حقوق براى انجام

هاى حقوقى عمومى زیر نظر قاضى محکوم کرد و یا به هر شیوه  به نفع مؤسسات و انجمن
خود را نیز شخصیتى آنان نقش مؤثرى داشته باشد و حالت بازدارندگى جدیدى که در ساختار 

  حفظ کند حکم کرد؟

شود    نمى; در جرائمى که شارع مقدس جریمه خاصى تعیین نموده;ـ باسمه تعالىج 
اند و در روایات گاهى به   در موارد دیگر ـ که فقهاء فتوا به تعزیرات داده;تصرف کرد

  .تعزیرات و گاهى به تأدیب تعبیر شده است ـ منوط به نظر مجتهد است

تواند حد شرعى جارى کند  خورد آیا مى ـ اگر شخصى به عینه ببیند که کسى شراب مى633س
  اگر این کار را انجام ندهد آیا معصیت نموده است؟

تواند    اجراى حد باید با نظر مجتهد جامع الشرایط باشد و کسى نمى;ج ـ باسمه تعالى
  .اجراى حد نماید زیرا حاکم باید شرایط را رعایت بکند
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  رشوه

  

 اگر کسى براى رسیدن به حق رشوه و هدایا بدهد این کار ـ رشوه در اصطالح یعنى چه و634س
  جایز است؟

 رشوه عبارت است از پولى که به قاضى شرع داده شود تا برخالف واقع، ;ج ـ باسمه تعالى
  .حکم کند

  خوارى بیان فرمایید؟  ـ نظر اسالم را در زمینه رشوه635س

  . رشوه مختص به باب قضاوت است;ج ـ باسمه تعالى

دهند حاال اگر  ها کارمندانى هستند که تا رشوه نگیرند کارى انجام نمى  ر بعضى از ادارهـ د636س
کسى مجبور باشد براى راه افتادن کارش پولى بپردازد شخص مزبور که رشوه را اکراهاً داده است 

  تکلیفش چیست؟

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى
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  بیع

  

  بفروشند و چک از آن بگیرند آیا جایز است؟ـ اگر جنسى را دو ماهه نسیه 637س

  . درست است; تعالىج ـ باسمه

دهم چه    تومان مى120 تومان و نسیه به 100ـ اگر کسى بگوید این جنس را نقداً به 638س
  صورت دارد؟

 دو معامله باشد اشکال ندارد ولى اگر یک معامله مردد باشد باطل ;ج ـ باسمه تعالى
  .است

 سال یا کمتر به فروش رسانده شده و بعد از 40ه مال یا زمینى در حدود ـ در صورتى ک639س
گذشت مدت زمانى ابطال و فساد معامله به خاطر مستحق للغیر در آمدن مبیع محرز شود آیا 

تواند ثمن مورد معامله را به روز از فروشنده بگیرد؟ و این در حالى است که قانون   خریدار مى
  دار ثمن و خسارات وارده را از فروشنده بگیرد؟مدنى اجازه داده که خری

 چنانچه زمین به واسطه کارهایى که خریدار انجام داده است ترقى ;ج ـ باسمه تعالى
دانسته زمین مال   خریدار نمىقیمت پیدا کرده است و یا خساراتى را متحمل شده و

چنانچه قیمت زمین ها را بپردازد و   فروشنده ضامن است و باید تمام آن ;فروشنده نیست
بدون عملى، ترقى نموده و یا این که خریدار عالم بوده که زمین مال فروشنده نیست 

  . باید بگیرد;فقط همان مبلغى که چهل سال قبل داده. تواند قیمت روز را بگیرد نمى
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ها و مجالتى که با استفاده از آزادى موجود در جمهورى  ـ خرید و فروش برخى از روزنامه640س
سالمى برخى از احکام اسالم را زیر سؤال برده و یا به مقدسات انقالب اسالمى جسارت کرده و ا

  نمایند چه صورت دارد؟ یا بى بند و بارى و فساد را ترویج مى

اى که برخى از احکام اسالم را زیر سؤال ببرد و یا فساد و   روزنامه;ج ـ باسمه تعالى
 ;جسارت نماید)علیهم السالم( حضرات معصومینبند بارى را ترویج نماید و یا به بى

  .نشریه مضله است و ترویج و خرید آن جایز نیست

ـ اگر فروشنده جنس را به صورت نقد به خریدار بفروشد و خریدار هم در اثر سهل انگارى 641س
پول فروشنده را ندهد و تا مدت ده پانزده سال پول فروشنده را نگه دارد و در این مدت قیمت 

  تواند خود جنس را از خریدار مطالبه کند؟  س چند برابر شود آیا فروشنده مىجن

تواند فسخ کند و خود جنس را   مى. در فرض سؤال، خیار فسخ دارد;ج ـ باسمه تعالى
  .بگیردتحویل 

ـ زید زمینى به عمرو با متر معینى فروخته است و پول آن را گرفته بعد از متراژ کردن معلوم 642س
اى بدهکار است خودش از نظر دین  ین کمتر از مقدار فروخته شده است و زید به عدهشد که زم

تواند  باشند آیا زیادى را که زید گرفته مى  اش اهل نماز روزه مى خیلى متدین نیست ولى خانواده
  از سهم امام حساب کند؟

  .تواند  نمى;ج ـ باسمه تعالى

   چه حکمى دارد؟; مخلوط به حرام استـ خرید و فروش با افرادى که کسبشان حالل643س

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر شرکتى وسایل نقلیه یا جنس دیگرى را به این شرط بفروشد که مقدارى از پول آن را 644س
  اول بگیرد و باقى را موقع تحویل دادن جنس، آیا معامله به این صورت صحیح است یا نه؟

  .ست بلى صحیح ا;ج ـ باسمه تعالى

گیرد و  ـ تعویض زینت آالت زنانه طال که در قبال آن فروشنده بابت مرغوبیت پول مى645س
گیرند چه صورت  اى است موقع تعویض زیادى که مى هکذا در انگشترهایى که رکابشان نقره
  اى آیا در این صورت جایز است یا نه؟ شترهاى نقرهدارد؟ و نیز استفاده از طالجات و انگ
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  . اشکال ندارد;تعالىج ـ باسمه 

  ـ فروش گوسفند و گاو و مرغ به صورت زنده چه صورت دارد؟646س

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

   الزم، آیا الزم الوفاء است؟ـ قولنامه بدون التزام در ضمن عقد647س

  . الزم الوفاء نیست;ج ـ باسمه تعالى

رى کند که به کفار بفروشد یا مو ـ اگر مسلمان پیش کافرى جهت خرید خوک سرمایه گذا648س
  بکارد و انگور آن را جهت تهیه شراب بفروشد آیا این معامله حرام است؟

  . معامله جایز است;ج ـ باسمه تعالى

دهند و با   پس مى) مثال یک ماه(ـ فروشندگان طال، بدهى خود را مدتى بعد از خرید طال 649س
بنابراین ناچارند . عامالت مدت دار نیز وجود نداردتوجه به نوسانات زیاد در قیمت طال، امکان م

هاى   عالوه بر این عیارهاى مختلف طال قیمت. طلب یا بدهى خود را برحسب طال محاسبه کنند
 عیار است 16 مثال یک کیلو طالى خالص، تقریباً برابر قیمت یک و نیم کیلو طالى ;مختلف دارند

بر این که به ناچار، طلب و بدهى را برحسب طال و با توجه به مطلبى که به عرض رسید مبنى 
تر از طال با عیار کمتر   توان مقدارى طال با عیار باالتر را با مقدارى بیش  آیا مى;کنند  محاسبه مى

  معاوضه کرد؟ چاره کار چیست؟

 براى فرار از ابتالء به ربا بهترین راه این است که دو معامله کنند یکى ;ج ـ باسمه تعالى
، طال را با پول بخرند و طالى خود را با پول مقایسه بکنند که زیاد و کم آن، هیچ این که

  .کند  ىاشکالى پیدا نم

باشد و در آذربایجان درختان زیادى دارد و فردى در آنجا  ـ کسى که ساکن شهر قم مى650س
ده، ولى ها را بریده و بر ها را داده درخت  چند اصله درخت از او خریده و پول آن;ساکن است

 اما خریدار سابقه خرید و فروش را داشته و حاال همین ;فروشنده از قیمت معمولى آگاهى نداشته
آیا . باشد پس از تحقیق متوجه شده که قیمت درختان باالتر از دو برابر آن مى. شغل را داراست

  تواند از خریدار مطالبه قیمت عادالنه کند؟ فروشنده مى
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اید فروشنده، خیار غبن دارد و در صورتى که در  نه که نوشته آن گو;ج ـ باسمه تعالى
تواند معامله را بهم بزند و از خریدار  حین معامله، خیار غبن را ساقط نکرده باشد مى

  .بخواهد چنانچه مایل است معامله جدیدى با قیمت عادالنه بنماید

د به قصد خالص و قربت ثر افراهاى ارمغان بهزیستى و هماى رحمت که اک ـ خریدن برگه651س
  هاى سابق بخت آزمایى دارد؟  نمایند آیا جایز است و آیا فرقى با بلیط نمىخریدارى 

  . جایز نیست و فرقى با بلیط بخت آزمایى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

آید به طورى   نماید و در مشاعر و حواس اختالل پیش مى  ـ شخصى سکته شدید مغزى مى652س
سر و یکى هم.  هزار تومان پول داشته500گردد و این شخص   محجور مىکه عمال سفیه شرعى و

اى با همان پول خریدارى کنند و سند رسمى آن را به نام   گیرند خانه  تصمیم مىاز فرزندان او 
با . یکى از فرزندان دیگر ثبت کنند تا این فرزندى که در سن ازدواج بوده در آن سکونت نماید

 محجور، ولىّ خاص ندارد و همسر و فرزندان او نیز از طرف حاکم توجه به این که این شخص
و از طرف دیگر، از همسر و فرزندى که تصمیم بر خرید . شرع یا به حکم قانون قیم او نیستند

 و خرید خانه براى خانه گرفتند، و فرزندى که سند رسمى به نام او شده، هیچ کدام قصد تملک
 و چه بسا این اندیشه بر ;اند گذاشتهاند و مبهم  ل را نیز داشتهخود نداشته و قصد قرض گرفتن پو

این معامله حاکم بوده که این منزل مثل منزلى که قبال شخص محجور ـ قبل از حجر و سکته مغزى 
یعنى . اى را براى خود خریده و سند آن را به نام یکى از فرزندان به طور صورى، کرده بود  ـ خانه

مالک بود و چه بسا این تصور و انصراف، بر این معامله حاکم بود و عقد مبنى شرعاً و واقعاً پدر 
به نام عاً مال پدر است و صورتاً بر آن بود که این خانه هم مثل خانه قبلى است یعنى عمال و واق

 با این تفاوت که خانه قبلى را پدر در زمان رشد، خودش خریده و به نام یکى از فرزندانش ;فرزند
اکنون که . اند  ود و خانه فعلى را همسر و یکى از فرزندان با پول پدر اقدام به این کار نمودهکرده ب

پدر محجور فوت کرده و حجرش متصل به فوت بوده و فرزندان صغیر و کبیر دارد خانه مال 
کیست؟ مال پدر و نتیجتاً مال همه ورثه یا مال همسر و فرزندى که تصمیم به خرید منزل 

  ؟...ام اوست یا مال؟ یا مال فرزندى که سند به ناند  گرفته

 معامله باطل است و بعد از فوت آن شخص ورثه که مالک پول ;ج ـ باسمه تعالى
. توانند آن را رد کنند توانند آن معامله را تنفیذ نمایند اجازه نمایند و مى  مى;شوند مى

چه معامله رد شود، باید به هرحال مال، یعنى آن وجه، متعلق به همه ورثه است و چنان
  .اجاره آن خانه در مدت استفاده از آن را به مالک بدهند
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ـ فرزندى که در آن منزل سکونت کرده و سند به نام اوست مخارجى در آن منزل نموده 653س
است، اکنون اگر قرار باشد مخارج به او داده شود، باید همان مبلغى که آن زمان خرج نموده به او 

یا با قدرت خرید و نرخ امروز محاسبه شود؟ یا نسبت سنجى شود و به نسبت مقدار داده شود؟ 
  خرج و ارزش خانه، محاسبه و به همان نسبت پرداخت شود؟ یا آنکه راه دیگرى دارد؟

ه ما بازاء مبلغ چیزى به همان نسبت نیست مبلغى که خرج  چنانچ;ج ـ باسمه تعالى
  .ه مقدار نرخ روز محاسبه شوداو داده شود و اال بنموده، باید به 

ـ شخصى به موجب دو فقره مبایعه نامه عادى، دو قطعه زمین با حدود و مشخصات معینى 654س
 در ;از شخصى دیگرى به بیع شرعى ابتیاع نموده و ثمن المعامله را نیز به بایع تسلیم داشته است

حائز جمیع ارکان و عناصر فرض که مبیع مشخص و عقد البیع واجد جامع شرائط عامه تکلیف و 
اساسى صحت بوده و مبایعه نامه همچنان در ید خریدار موجود باشد و متبایعین قیمت آن را، قبل 
از انعقاد عقد بیع در خارج بر مبناى وجه نقد و چند تخته فرش و غیره تعیین نموده باشند و 

به صحت است یا باطل است ثانیاً دیدگاه شرع انور الزم االتباع اوال عقد و معامله منعقد، محکوم 
ثمن المعامله با وصفى که فوقاً معروض افتاد معلوم است یا مبهم و مجهول و نامعلوم ثالثاً بایع در 

  باشد؟ نفتاح معامله مىمفروض مسئله به امضاء بیع و اقباض و تسلیم مبیع است یا مجاز در فتح و ا

 عدد و از حیث جنس و زرع معلوم  چنانچه چند تخته فرش از جهت;ج ـ باسمه تعالى
 معامله صحیح و الزم است و هیچ کدام خیار فسخ هم ;باشد و غیره هم، چنین باشد

  .ندارند و اگر معلوم نباشد معامله غررى و باطل است و احتیاج به فسخ هم نیست

 مادام العمرـ پدرى عمارت خود را فروخته به پسرانش و در عقدنامه آن شرط کرده که 655س
معامله با خودم باشد بعد از دو سال فسخ نکرده فوت نموده، آیا معامله صحیح است یا خیار فسخ 

دانند نه   اى از مراجع اسالمى کلمه مادام العمر را مدت معین مى باطل است؟ در صورتى که عده
  ولى فعال نظر و فتواى شما الزم است؟... مدت مجهوله تا باطل گردد مثل آیت اهللا خوئى و

اند و حقیر   همان گونه که مرحوم آیت اهللا العظمى خوئى مرقوم داشته;ج ـ باسمه تعالى
ام شرط مادام العمر صحیح است و آن شرط مجهول و باطل  هم در منهاج و غیره نوشته

  .نیست

ـ حدود دو سال به خرید و فروش فرش ماشینى از یک کارخانه در کاشان مشغول بوده و 656س
 از طرف خریدارانم که تقلب در کسب و تجارت از طرف فروشنده ;جه شدمبعد از مدتى متو

ام، رضایت خریدارانم را جلب نمودم و در  باشد و خیلى مغبون شده هاى خریدارى شد مى فرش



١٣٩ استفتائات 

ها  سى و نظارت کاشان از نمونه فرشمقام شکایت از کارخانه برآمدم و با دستور مقام ریاست بازر
ـ 1: اى است دولتى، آزمایش به عمل آمد و در نظریه کتبى چنین آمده مؤسسهتوسط آزمایشگاه که 

  . فروخته شده است1باشد که در فاکتور درجه   مى2، درجه 1ها به جاى درجه  فرش

  .ـ به جاى صددرصد خالص، مخلوط از چند نوع دیگر است2

  . شانه است470 شانه مشخص شده 500ـ به جاى 3

 و گران فروشى بوده و دادگاه بر اساس شکایت این جانب که و شکایت دیگر عدم صدور فاکتور
) قابل خرید( ماه زندان 6خواستار تفاوت قیمت و ضرر که وارد شده، بر این اساس طرف مقابل به 

اند ولى درباره زیان و تفاوت قیمت   میلیون تومان در حق جریمه دولتى محکوم شده3و حدود 
باشد حکم را    حالى که شکایت اصل و جریمه دولتى فرع مىاند در را اعالم نموده) خیار عیب(

  بیان کنید؟

 شما حق درخواست مابه التفاوت، مابین آنچه مورد معامله است و آنچه ;ج ـ باسمه تعالى
 دارید و عدم تمکن از رد معیب، موجب سقوط ارش به شما تحویل داده شده است را

  .مرور زمان هم تأثیر نداردهمچنین . شود نمى

ـ اگر کسى جنسى را بخرد به شرط آن که در زمان معینى پول جنس را داده و آن را تحویل 657س
هنگام معامله به اندازه خرید جنس پول نداشته باشد اما بداند که ) خریدار(بگیرد اگر آن شخص، 

 تواند جنسى را که هنوز تحویل نگرفته و پولش را نداده، قبل از موعد تحویل گرفتن جنس، مى
   آیا این معامله صحیح است؟;بفروشد

 بله در صورتى صحیح است، که جنسى را که خریده، در خارج معین ;ج ـ باسمه تعالى
  .باشد یعنى کلى در ذمه نباشد

 بفروشد جایز ;ـ اگر کسى جنسى را که هنوز نخریده، است اما تهیه کردن آن ساده است658س
ه شرط آنکه در موعدى معین تحویل دهد، بفروشد و توان جنسى را ب  است به عبارت دیگر آیا مى

  بعد از فروش جنس تا قبل از فرا رسیدن موعد آن را خریده و به خریدار بدهد؟

 چنین جنسى را با پول در ذمه خریدن جایز نیست از این معامله به بیع ;ج ـ باسمه تعالى
  .ردبلى اگر با پول نقد بخرد اشکال ندا. کنند  کالى بکالى تعبیر مى



١٤٠ استفتائات 

 فروند کشتى را طبق شروط معین که همانا تحویل 3اى،   ـ در یک معامله، شخص فروشنده659س
 ولى مشترى ;بندد ضمن مراحلى در عرض چند ماه عقد قراردادى را مىثمن به واسطه خریدار در 

هاى او  گردد و همه چک ها به هیچ یک از شروط فیمابین ملتزم نمى تحویل گرفتن کشتىپس از 
شود ولى پس از گذشت این مدت مشترى بار دیگر از   لت نبودن وجه در حساب برگشت مىبه ع

هاى  گردد که باز در این مدت ثانیه کلیه چک بایع خواستار تمدید مدت طبق شروط گذشته مى
از آن مرجع عالى قدر . نماید خورد و هیچ وجهى را بایع از مشترى قبض نمى مشترى برگشت مى

اى خود را نسبت به این عقد مرقوم فرمایید و ثانیاً در صورت بطالن این عقد، اگر استدعا داریم فتو
بردارى و  ها را مورد بهره  مالک توانست به اثبات برساند که مشترى در ضمن این مدت کشتى
ها را بدهد؟ یا این که باید  انتفاع قرار داده باشد آیا باید مشترى به بایع اجرۀ االمثال این کشتى

ها به دست آورده که اجرۀ المسمى است به مالک   ى را که در ضمن این ایام از این کشتىاجرت
ها را به شخص ثالثى آیا این  مسترد نماید؟ و ثالثاً در صورت فروختن مشترى یکى از این کشتى

 تا ثمن در صورت ;خواهد داشتولیه خواهد بود که احتیاج به اجازه مالک عقد از جمله عقود فض
مالک از طرف مشترى به مالک باز پس داده شود و یا این که عقدى را که مشترى با شخص اجازه 

  ثالث بسته است رأساً باطل خواهد بود؟

تواند معامله را فسخ   ها در مورد سؤال خیار فسخ دارد و مى  بایع کشتى;ج ـ باسمه تعالى
جرۀ المسمى را، و چون ها را بگیرد نه ا تواند اجرۀ المثل کشتى  کند و در صورت فسخ، مى

ها را به ثالثى بفروشد بنابراین عقد   توانسته کشتى مشترى در صورت خیار بایع مى
  .صحیح است ولى ثمن را باید به مالک اول بدهد

ـ شخصى به نام مسلم گوسفند مشرف به موت را به نصف قیمت از آقاى جالل خرید و 660س
 مورد اطمینان خود داد و گفت وقتى از روستاى باال پولش را پرداخت و یک چاقو گرفته به راننده

گوسفند پیش فروشنده .  بیاور;برگشتى گوسفند را با ماشین خود بیاور و اگر مرد سرش را بریده
 ولى ;دید حیوان مرده است سرش را برید.  ساعت برگشت3 الى 2اند تا راننده بعد از مدت م

لف، به جهت خیار حیوان از مال بایع است و گوید ت  حاال مشترى مى. حرکت نکرد و میت شد
بریدم تلف از جیب مشترى است   گوید اگر تو نخریده بودى، من خودم حیوان را سر مى بایع مى

  تلف از کدام است؟

دانسته، حیوان در حال مردن است و خریده است اقدام به    چنانچه مى;ج ـ باسمه تعالى
  . بنابراین قهراً از مال مشترى است;خرید، با شرط ضمنى سقوط خیار حیوان است



١٤١ استفتائات 

ـ در شرع مقدس اسالم استعمال طال براى مرد حرام است پس حکم ساخت و فروش آن 661س
  مثل انگشتر و غیره که مورد استفاده مردان است چیست؟

  . چنانچه مختص به مرد باشد و منفعت دیگرى نداشته باشد جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

از اجناس مانند طال، نقره، پالستیک و غیره در بازار ایران تابع قیمت ـ قیمت بسیارى 662س
باشد، یعنى با کاهش یا افزایش قیمت بورس، پس از  مى) ممالک کفر(هاى بین المللى  بورس

حال اگر شخصى زودتر از بقیه . نماید مدت کوتاهى قیمت این گونه اجناس نیز در ایران تغییر مى
جهانى گردد و یقین نسبى پیدا کند که تا مدتى کوتاه قیمت ایران نیز متوجه تغییر قیمت بورس 

بون کند و مبادرت به خرید یا فروش این گونه اجناس کند آیا اقسام این معامالت مغ تغییر پیدا مى
  گردد یا خیر؟  کردن محسوب مى

  .کند  این گونه معامالت صحیح است و غبن هم صدق نمى;ج ـ باسمه تعالى

صاحب مالى اعالن کند هرکس این مال را ببرد و تجارت کند نصف ربح و سود آن ـ اگر 663س
باشد؟ اگر عامل،   شود و بعد از عمل، مضاربه مى شود آیا این نحوه گفتن، جعاله مى  براى او مى

  باشد یا نه؟  خسارت یا ضرر ببیند بر ذمّه او چیزى مى

شود اگر ضرر یا خسارت ببیند   مى جعاله است و بعد از عمل، مضاربه ن;ج ـ باسمه تعالى
  .بر او چیزى نیست

کند که با آن پول، تجارت کند  دهد و او را وکیل مطلق مى ـ فردى مبلغى را به شخصى مى664س
و از منفعت آن مقدارى به عنوان حق الزّحمه بردارد و مقدارى هم به صاحب پول بدهد آیا این کار 

  صحیح است یا خیر؟

در تجارت و جعاله و هردو صحیح است در . ل فوق توکیل است عم;ج ـ باسمه تعالى
 ;کند معلوم باشد و اشکال ندارد واالّ جعاله باطل است صورتى که حدود آنچه معین مى

کنند مصالحه  تواند با آنچه او تعیین مى ولى عامل، استحقاق اجرۀ المثل دارد و آن را مى
  .کند

 خیار براى احدى از متبایعان فسخ و یا بر اساس ـ معامله مربوط به ساختمانى به علت665س
نماید و  دار ثمن مأخوذه را به مشترى رد مى  بایع طى چک وعده. شود اقاله مىتراضى آنان 

مشترى در وعده مقرره جهت وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه نموده که طبق گواهى 
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شود حال  دى غیر قابل وصول اعالم مىنامه بانکى، چک به علت انسداد حساب و یا فقدان موجو
  :در فرض مسئله، مورد استفتاء از محضر حضرت عالى آن است که

تواند ادعا نماید که ثمن را به مشترى رد نموده است یا خیر به عبارت   اوال با وصف فوق بایع مى
  اخرى قبض ثمن آن گونه که در شرع انور مقرر است تحقق یافته است یا نه؟

را ) ساختمان مورد فسخ یا اقاله(نچه جواب مسئله منفى باشد مشترى شرعاً حق دارد مبیع ثانیاً چنا
  مجدداً تملک و تصرف و تصاحب نماید یا خیر؟

 قبض تحقق نیافته است چون مانند حواله است و تا وصول نشود چیزى ;ج ـ باسمه تعالى
  .نیست و چنین حقى هم ندارد

 مورد معامله واقع 1368 متر مربع، در سال 2930مساحت اى بوده شش دانگ، به  ـ خانه666س
شده به قیمت هر متر مربع شش هزار ریال و حال بوده مشترى مقدارى از ثمن را، که مبلغ یک 

 پرداخت کرده و مقدارى را که حدود هفتصد هزار تومان بوده به عنوان گروى ;میلیون تومان بوده
هم موضوع را قبول نموده ملک مورد معامله را بایع به نگاه داشته تا سند تنظیم شود فروشنده 

خراب کرده خریدار هم در آن ملک تصرفات مالکانه کرده و خانه را . تصرف مشترى درآورده است
چون این خانه از نظر قانونى مشکل داشته تنظیم انتقال سند . نموده استاست و مجدداً ساختمان 

و آمد و دوندگى زیاد پس از ده سال توانسته مشکل قانونى به تأخیر افتاده و خریدار پس از رفت 
کنند مدعى هستند به قیمت فعلى  آن را برطرف نماید الحال فروشندگان ادعاى فسخ معامله را مى

  باشد؟ باید بخرى آیا حق دارند یا خیر؟ تکلیف شرعى در این مورد چه مى

 شده باشد یا بعد از معامله،  چنانچه تأخیر ثمن در ضمن معامله شرط;عالىج ـ باسمه ت
 حق فسخ ندارند و معامله اوّلى باقى است و کافى ;تأخیر در اداء را داده باشنداجازه 

است همان قیمت آن موقع را بدهد و اگر نه در ضمن معامله و نه بعد از آن صحبت نشده 
ن است و  قهراً خیار فسخ دارند آن هم به مقدارى که در مقابل هفتصد هزار توما;باشد

  .در مقابل یک میلیون تومان باز هم حق فسخ ندارند

ـ فروشنده و خریدار، شغلى ضایعاتى دارند خریدار از همان شخص، قدرى جنسى به مبلغ 667س
فروشد داخل این  و فروشنده به خیال این که این جنسى که مى. خرد هر کیلویى هزار تومان مى

ترى بعد از معامله جنسى که خریده، آزمایش ولى مش. جنس مرغوب دارد%) 5(پنج درصد 
جنس مرغوب وجود دارد فلذا در بازار %) 40(بیند داخل این جنس چهل درصد   مى;کند مى
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آیا این معامله صحیح است و منفعتى که . فروشد  برد هر کیلویى به قیمت چهار هزار تومان مى مى
  ئله را روشن فرمایید؟خیر لطفاً جواب مسالل است یا خریدار برده است بر او ح

 خیار غبن ; معلوم نیست این معامله صحیح باشد و اگر هم صحیح باشد;ج ـ باسمه تعالى
  .تواند آن را فسخ کند بر بایع ثابت است مى

باشد و مورد ابتالء است و از طرف   ها مى  هایى که در اختیار محلى ـ در خصوص زمین668س
نه مسکونى شده وظیفه افراد در خصوص ن حال، خامالکین اظهار عدم رضایت دارند و در عی

  عبادات چگونه است؟

 زمین، مال شخص معینى است و در اجاره ; آن گونه که معلوم است;ج ـ باسمه تعالى
اند بنابراین عبادات دیگران با عدم رضایت  ها نیست و عدواناً تصرف نموده محلى

  .مالکین، جایز نیست

موجب مبایعه نامه عادى به شخصى فروخته شده و ثمن معامله  ساختمانى به 68ـ در سال 669س
شود پس از رفع موانع قانونى ساختمان مورد معامله  فروشنده متعهد مى. ردیده استنیز وصول گ
 که موانع مرتفع شده است فروشنده به جاى انجام 1372در سال . خریدار انتقال دهدرا رسماً به 

نامه شخص دیگرى  جدداً همان ساختمان را به وسیله بیعتعهد خود دایر بر انتقال رسمى م
شود پس از چندى بدون اطالع و  چون فروشنده با اعتراض خریدار اول، مواجه مى. فروشد مى

نماید که با وصول وجوه  موافقت و رضایت خریدار اول دو قطعه چک به شخص ثالثى تسلیم مى
پس از مراجعه شخص ثالث به بانک . ضى نمایدمعامله رابه فسخ ها یکى از دو خریداران را   چک

ها را عیناً به خود  شود و چک ها موفق نمى به علت مسدود بودن حساب، به دریافت وجوه چک
  :حال مورد سئوال آن است که. نماید فروشنده مسترد مى

  اى که فروشنده با شخص دوم انجام داده است صحیح است؟ ـ از نظر شرع مقدس اسالم معامله1

 ساختمان مورد معامله که به تصرف خریدار اول نیز داده شده شرعاً ملک کدام یک از خریداران ـ2
  ار دوم؟است خریدار اول یا خرید

ـ با توجه به مراتب معروضه معامله خریدار اول شرعاً فسخ است یا کماکان بقوت و اعتبار شرعى 3
  خود باقیست؟

تواند   یدار اول به واسطه خیار شرط مى ولى خر; معامله فسخ نیست;ج ـ باسمه تعالى
تواند معامله را باقى بگذارد و مورد معامله را در اختیار بگیرد و  معامله را فسخ کند و مى
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به خریدار انتقال بایع را مجبور کند که به تعهد خود عمل نماید و مورد معامله را رسماً 
  .دهد

 است و از سوى دیگر با فروشندگان، به شرکت از یکسو با خریداران کاال مواجه) ـ الف670س
هاى خاصى   کند که به آنان امکان خرید توأم با تخفیف از فروشگاه  خریداران کاال کارتى ارائه مى

دهد و در قبال این کارت که براى مدت شش ماه اعتبار دارد مبلغ نود هزار تومان دریافت  را مى
ه تخفیف داده شده به خریداران صاحب کارت شود ک   در قبال فروشندگان نیز متعهد مى;کند مى

  .را پرداخت نماید

کند  شرکت با ارسال سه برگه بازاریابى براى خریداران کارت تخفیف این امکان را فراهم مى) ب
تواند مبلغ الزم  از این رو هر متقاضى مى. ها بکنند که خود اقدام به بازاریابى و فروش این کارت

 دیگر 31 از مبلغ مزبور به حساب شرکت واریز شده و 31.داخت کندبراى خرید یک کارت را پر
گیرد که فروشنده اولیه کارت به    آخر به فردى تعلق مى31به خود فروشنده تعلق گرفته و 

ى در فروش سه برگه اگر فروشنده فعل. فروشنده فعلى بوده است که اصطالحاً سرگروه نام دارد
: نکته. شوند ها از اعتبار ساقط مى نشود این برگهدو ماه موفق بازاریابى که به او تحویل شده تا 

  .هاى تخفیف ارائه شده محدودیت در میزان خرید ندارند  کارت

اى   هیچ کدام از دو قرارداد مخالف با موازین شرعیه نیست و معامله;ج ـ باسمه تعالى
  .است عقالئى و به مقتضاى آیه کریمه صحیح و الزم الوفاء است

  .زنبور عسل فرارى صاحبش مجهول باشد حکمش را بفرماییدـ 671س

 در صورت یأس از پیدا شدن صاحبش، قیمت آن را با اجازه حاکم شرع ;ج ـ باسمه تعالى
  .صدقه بدهند

  هاى سابق نقدى چه صورت دارد؟ ها راجع به بدهى ـ تفاوت فوق العاده قیمت672س

ان نقد سابق میزان است، ولى اگر رت ترقى قیمت اجناس، هم در صو;ج ـ باسمه تعالى
کرده، احتیاط به مصالحه بهترین راه است و ترقى و تنزل پول در مقایسه با طال پول تنزل 
  .شود  ظاهر مى

آیا جایز است کاالیى که مالک آن کافر یا مشرک است و اکنون در ید مسلمان است . 1ـ 673س
  ) اختیار شخص مسلمان قرار گرفته استکاال براى حمل از جایى به جایى دیگر در(تملک کرد؟ 
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 کافر یا مشرک، نسبت به آیا جایز است کاالى فوق را فروخت و در صورت مراجعه آن شخص. 2
  دین به صورت وجه نقد معادل همان مبلغ فروخته شده اقدام کرد؟اداى 

افر یا چنانچه در صورت تحقق بند فوق، و یا پس از فروش کاال و تا قبل از مراجعه شخص ک. 3
  مشرک، با آن تجارتى صورت گیرد، که منتج به سود باشد، آیا تملک سود حاصله مباح است؟

اساساً تکلیف کاالیى به شرح فوق، در صورت عدم مراجعه و اقدام توسط مالک موصوف . 4
  چیست؟

 تملک، بدون اجازه مسلمانى که مال تحت ید اوست در صورتى که آن ;ـ باسمه تعالىج 
چون مال کافر که ذمى است مانند مال .  طرف مالک وکالت دارد جایز نیستازمسلمان 

البته در صورتى که آن کافر شناخته شده باشد و اال حکم مال . مسلمان محترم است
تواند بفروشد و پول مالک   مى;و چنانچه به وجه شرعى تملک نمود. مجهول المالک دارد

 قهراً سود، هم مال او است ;ه تملک صحیح باشدرا برحسب قرارداد، باید بپردازد و چنانچ
 مال با اجازه حاکم ; مادامى که مراجعه نکرده است;و مالک اصلى، اگر مجهول است

  .شرع باید به مصرف شرعى برسد و اگر مراجعه کرد باید به خود او برگردد

ر اساس تراضى ـ چنانچه عقد بیع منعقد فیما بین متبایعین، بر اثر جعل خیار فسخ و یا ب674س
اقاله شود و بایع، ثمن مأخوذ را که نقداً قبض نموده، طى چک به مشترى مسترد نماید و با مراجعه 

 آیا در مشترى به بانک محال علیه به علت مسدود بودن حساب بایع، موفق به دریافت ثمن نشود
د فسخ و یا اقاله تواند به علت عدم توفیق در وصول ثمن، ملک مور شرعاً مىچنین فرضى، مشترى 

رغم عدم دریافت ثمن موظف به رفع ید از   را همچنان در تصرف خود باقى نگه بدارد یا آنکه على
  ملک و تحویل آن به بایع خواهد بود؟

کند   چنانچه بایع جاحد و به عبارت دیگر منکر دین است یا اهمال مى;ج ـ باسمه تعالى
تواند نگاه دارد و   نى ملک را مىیع. رى است قانون تقاص در مقام، جا;یا قصد اذیت دارد

تواند همان ملک را به قیمت روز بردارد  وجه را بگیرد به هر نحو که مىاگر نتوانست 
البته تمام این امور مشروط است به مراجعه وى به طرقى که بتواند از آن طرق استیفاء 

  .حق کند و ممکن نشود

ان و برادران و برادر زادگان که در یک مغازه، به ـ بنده از طرف اعضاى خانواده، خواهر675س
ارى  اخیراً طرح حرم مطهر ملک را از ما خرید;صورت کتابفروشى در خیابان ارم قم مالک هستیم

کسب، که در حدود پنجاه سال قبل بدون فسخ وجهى و پیش پرداختى اجاره کرده و کرده و حق 
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چهل بود و در این اواخر چهار هزار تومان شده هاى قبل  اجاره اولیه حدود سى تومان و در سال
بود و در عرض این پنجاه سال یک میلیون تومان اجاره پرداخته، حال طرح توسعه حرم مطهر مبلغ 
پنجاه و سه میلیون تومان پرداخت کرده، که در عرف هنگام نقل و انتقال مغازه براى جلب رضایت 

 از این امر تخطى حال مستأجر. گیرد  الک تعلق مىمالک حدود ده تا سى درصد از این مبلغ به م
پرداخت کند آیا به نظر حضرت عالى این مقدار از این کرده و حاضر نیست مبلغ فوق را به مالک 

  گیرد؟ پول به مالک تعلق مى

 چنانچه مستأجر سرقفلى نداشته باشد و حق اجاره دادن به او نداده ;ج ـ باسمه تعالى
ین نحو مرسوم است که مشترى قطع نظر از ثمن، مبلغى را براى باشید، و معامالت به ا

 درصد یا بیشتر به مالک 15دهد و در قرارداد کلى چنین است که مبلغ   تخلیه ملک مى
البته در . تخطى ندارد و شما باید آن مبلغ را از او بگیرید مستأجر حق ;ید داده شودبا

  .شدمقدار آن مبلغ، باید مصالحه و تراضى طرفین با

به قیمت باالتر از قیمت مصوب دولت جایز است؟ و آیا ... ـ خریدارى ارز و پول خارجى و676س
  شود یا خیر؟  مشمول قانون ربا مى

  . ربا نیست و اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

دهد تا با آن پول معامله کند و به سودش مشترک  ـ شخصى مبلغى پول به مغازه دارى مى677س
گوید چون محاسبه دخل و خرج این پول برایم مشکل است لذا من با  مغازه مىباشد ولى صاحب 

دهم آیا این عمل شرعى است؟ و اال چه راه شرعى   رضایت خودم، ماهیانه فالن مقدار به تو مى
  فرمایید؟ پیشنهاد مى

ه هر ماه به مقدار معینى  چنانچه مضاربه شرعى باشد و مصالحه کنند ک;ج ـ باسمه تعالى
  .احب پول بدهد اشکال نداردصبه 

ـ چنانچه کسى وجهى به ربا بدهد به عنوان معامله، و زیادى را در قلب ببخشد اما اظهار 678س
  نکند معامله صحیح است؟

بخشد به اعتبار   ولى اگر قلباً مى.  باطل است; چنانچه معامله ربوى باشد;ج ـ باسمه تعالى
  .رضاى به تصرف جایز است

چک براى (ش چک به مبلغ کمتر از مبلغ مندرج در چک چه صورت دارد؟ ـ خرید و فرو679س
  )دو ماه دیگر باشد
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  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى
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  قرض

  

کند در صورتى که بدهکار متمکن  ـ طلبکار طلب خود را با زحمات و مخارجى وصول مى680س
توان گذاشت یا  ه آن بدهکار مىباشد آیا این مخارج ضرورى را به عهد از پرداخت قرض خود مى

  نه؟

 در مؤسسات رسمى چون شرط ضمنى، در ضمن قرض است ـ که ;ج ـ باسمه تعالى
 بدهکار باید آن مخارج ;چنانچه بدهکار بدهى خود را ندهد و یا اگر مخارجى انجام شود

  .ند مخارج را به عهده او بگذاردتوا را بپردازد ـ وى مى

کند با توجه به   و بعد از مدتى طوالنى بدهى خود را پرداخت مىـ اگر کسى بدهکار است 681س
  تر؟ تنزل ارزش پول آیا همان مبلغ را ادا نماید یا بیش

. ارزش شده ظاهراً باید قیمت و مالیت آن زمان را بدهد   چنانچه پول بى;ج ـ باسمه تعالى
  . بنابراین احتیاط لزومى مصالحه شود;مع ذلک میزان، مقدار طال است

گیرد قرض دهنده پس از مدتى به   اى جهت خرید منزل مسکونى مبلغى را قرض مى ـ طلبه682س
گوید ذمّه تو برى است چون قرض شما را نزد مرجع تقلیدم به عنوان سهم امام حساب  طلبه مى

کردم اآلن بعد از وفات آن مرجع تقلید در نجف اشرف، وى براى مطالبه قرض خویش به طلبه 
ام که آن  دارد که آن پول به عنوان قرض بوده و در آن زمان ادعاى دروغ کرده ر مىمراجعه و اظها

را از سهم امام حساب کردم چون مرجع تقلید بنده قبول نکرده است این در حالى است که 
  مقروض، فقیر است حکم آن را بیان فرمایید؟
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  . شما بدهکار نیستیداید اقرار کرده است  در صورتى که به آنچه نوشته;ج ـ باسمه تعالى

ـ شخصى بدهکار است و فردى ضامن بدهکار شده و یک فقره چک یا سفته به طلبکار 683س
تواند  آیا طلبکار مى. حاال زمان آن چک یا سفته رسیده و شخص بدهکار حضور ندارد. داده است

  ضامن یعنى صاحب چک مطالبه کند یا باید تا آمدن بدهکار صبر کند؟خود را از طلب 

  .تواند مطالبه نماید  بله مى;ج ـ باسمه تعالى

ـ شخصى اجناسى خریده به ثمن در ذمه به عبارت دیگر قیمت اجناس قرض است و 684س
خریدار چک ندارد و از کس دیگر گرفته و صاحب . خواهد مثل چک فروشنده مدرک اجرایى مى

تى زمان چک رسیده وق. پردازم ر گفته خودم به موقع مىچک ضامن نشده است بلکه خریدا
  غایب است طلبکار از چه کسى مطالبه کند؟بدهکار مالى ندارد بدهد و یا 

. شود دین را از کسى که چک داده مطالبه نمود  در فرض سؤال نمى;ج ـ باسمه تعالى
تواند در صورتى که طلبکار، مدعى   باید بپردازد و اگر نمى;تواند چنانچه بدهکار مى

  .اید مهلت داده شود واالّ باید رعایت موازین باب قضاء بشودضمان صاحب چک نباشد ب

 فردى بابت تضمین دریافت مطالبات خود از شریکش در 27/12/1375ـ در تاریخ 685س
همراه با ) سند منزل مسکونى شریک مدیون(اى خصوصى اقدام به اخذ یک وثیقه عینى  مؤسسه

مقرر بوده که این تضمین جهت . نماید مى) اش شریک و زوجه(وکالت نامه ثبتى از مالکین منزل 
قریب چند ماه بعد دائن اقدام به تنظیم مبایعه صورى . اداى دیون توسط شریک عند المطالبه باشد

بایعین ملک و خود دائن ) اش و زوجهشریک (نماید که مالکین  بر ملک مشارالیه فى الصدر مى
ن عمل خوف از فوت مدیون و عدم نفوذ و دائن از ایتوجیه . اند مشترى در این مبایعه بوده

اعتبارى وکالتنامه مذکور بوده است که مدیون و زوجه او ابداً رضایت و قصد فروش و اعطاى   بى
بلکه صرفاً جهت تضمین دیون دائن و با خواست او به امضاى ظاهرى . اند وکالت واقعى نداشته

 اقدام به ثبت ملک مذکور به نام دختر اکنون دائن بدون اطالع قبلى. این عقد اقدام کرده است
و قلم گرفتن دیونى که حذف بعالوه از . را تملک واقعى نموده است) وثیقه(خویش نموده و منزل 

  .نماید  این ملک وثیقه آن بوده خوددارى مى

از عناصر قصد و رضا و یا علم به صورى ) بیع و وکالت(با نظر به خالى بودن عقود مذکوره : اوال
  ها آیا عقود مذکوره صحیح و نافذ هستند یا خیر؟ نبودن آ
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با نظر به عدم مطالبه قبلى دائن از مدیون حق تملک وثیقه توسط دائن وجود دارد یا خیر؟ با : ثانیاً
  علم به این که دین مذکور نقدى نبوده و بین طرفین پرداخت عند المطالبه مقرر بوده است؟

 است به این که وکالتنامه صورى بوده وکالت  چنانچه دائن معترف;ج ـ باسمه تعالى
صحیح نیست و بیع نیز نافذ نیست و اگر معترف نیست و مدعى است وکالت صحیح بوده 
و شرط شده است مورد وکالت قبل از مطالبه دین معامله نشود معامله باطل است و نافذ 

د و قاضى شرع  باید محاکمه شو;ولى اگر ادعاى وکالت واقعى مطلق داشته باشد. نیست
  .معامله مذکور باطل استبه هر حال در فرض سؤال . با رعایت موازین قضاء حکم کند

شناسد   ـ کسى مبلغى را از چهل، پنجاه سال قبل بدهکار بوده و طلبکار و ورثه او را نمى686س
  ؟)تمبلغ مختصر بوده اس. (شود به فقراى مسلمین بدهد چه مقدار وجه باید پرداخت نماید آیا مى

 قدر متیقن را باید به فقیر بدهد و نسبت به مازاد با اجازه مجتهد ;ج ـ باسمه تعالى
  .مصالحه نموده و به فقیر بدهد

ـ اگر واحد پول دولت از ارزش بیفتد بدهکار عین پول را که قبال به اعتبار او معامله انجام 687س
  گرفته بدهکار آن است یا قیمت و معادل روز آن را بپردازد؟

  . باید قیمت آن را بدهد;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر واحد پول دولت ارزشش کم شود بدهکار همان مبلغ را بدهد یا نسبت به ارزش پول 688س
  باید بدهد؟ امروزى

 روایتى داللت دارد بر این که همان عین داده شود کافى است و قیمت ;ج ـ باسمه تعالى
  .اند و فتوى همان است آن فتوى دادهآید و جمعى از فقهاء هم به  به ذمه نمى

  گیرم این حالل است یا نه؟  دهم و سود مى  ـ بنده قدرى پول به فرزند خودم مى689س

  . حالل است;ج ـ باسمه تعالى

گیرم چطور  ـ صد هزار تومان به یک نفر دادیم بعد از دو ماه صد و بیست هزار تومان مى690س
  است؟

  .ید حرام است و اگر خودش بدهد حالل است چنانچه شرط بکن;ج ـ باسمه تعالى



١٥١ استفتائات 

کند در صورت تأخیر در اداى قرض در أجل معین فالن مبلغ دیرکرد   ـ در قرض شرط مى691س
شود  ماهیانه بدهد آیا گرفتن این مبلغ به عنوان دیرکرد و غرامت صحیح است و یا ربا محسوب مى

  کند؟  تأمین ضرر صدق مى) قاعده نفى ضرر(و آیا از باب 

اى طویل الذیل است و روایتى نیز   اخذ زیاده به ازاء تاجیل دین مسأله; ـ باسمه تعالىج
دارد و به نظر حقیر تمام اقسام آن حرام است و قاعده نفى الضرر نافى حکم است نه 

  .مثبت آن فضال از اثبات صحت عقد به آن

  

  



١٥٢ استفتائات 

  

  

  

  

  

  بانک

  

 به صورت ;کنند  دان خود مسکن تهیه مىهاى دولتى براى کارگران و کارمن  ـ االن سازمان692س
گیرند آیا این سود  گیرند و مقدارى هم سود مى  اقساط و پول را به صورت اقساط از کارگران مى

  شود جایز است یا نه؟ که از طریق بانک مسکن گرفته مى

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  است چه صورت دارد؟هاى خارجى که مستلزم پرداخت ربا  ـ گرفتن وام از بانک693س

 مقتضاى اطالق خبر ال ربا بین مسلم و الذمى جواز پرداخت ربا به کفار ;ج ـ باسمه تعالى
 است ولکن چون اصحاب ـ رضوان اهللا تعالى علیهم ـ ادعاى اجماع بر عدم جواز ربا دادن

  .نمایم  لذا من احتیاط مى;اند نمودهبه کفار 

  نه آیا جایز است یا نه؟ـ جوائز بانکى به حساب قرض الحس694س

  . در صورتى که شرط نشود جایز است و اشکالى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  ـ سپردن پول به بانک تحت عنوان مضاربه و گرفتن سود براى آن چگونه است؟695س

  . با رعایت موازین باب مضاربه اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

توجه به این که مبلغى اضافه از اصل وام تحت عنوان هاى دولتى با  ـ آیا وام گرفتن از بانک696س
  نمایند جایز است یا خیر؟ کارمزد دریافت مى
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  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

ها اگر اشخاص پولى در آن بانک بگذارند بعد از مدتى به اندازه پول شخص   ـ بعضى بانک697س
دهد و   هم به اندازه پولش وام مىدهد یعنى هم پول خود شخص پرداخت کننده را داده و  وام مى

گیرد اگر کسى نیاز به مسکن یا  گیرد لکن بانک زیادتر از پولى که داده مى به صورت قسطى مى
  تواند چنین وامى بگیرد؟ سرمایه داشته باشد آیا مى

 عنوان مضاربه با رعایت  گرفتن وام با بهره از بانک چنانچه تحت;ج ـ باسمه تعالى
 ندارد و اگر قرض باشد چنانچه به بانک بگوید زیادتر را به عنوان اشکالشرایط باشد 

بخشم اشکال ندارد و به هر تقدیر تصرف در وامى که  دهم بلکه مزد کارگر مى ربح نمى
  .گرفته است جایز است

گیرد آیا با پول  ـ اگر کسى پولى به عنوان وام از بانک بردارد و بانک هم زیادى از او مى698س
  مله صحیح است اگر جنس بخرد یا ملک بخرد و بفروشد اشکال ندارد؟مذکور معا

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

کنند   گیرند و اجاره کمتر دریافت مى ـ در رابطه با رهن مرسوم است مبلغى را از پیش مى699س
  اش چگونه است؟ صحیح است یا خیر در صورت اشکال راه شرعى

را قرض بدهد و در مقابل خانه را رهن بگیرد و شرط کند  چنانچه پول ;ج ـ باسمه تعالى
ولى چنانچه کمتر اجاره بگیرد و در . اجاره کمترى گرفته شود ربا است و جایز نیست

  .ضمن اجاره رهن را در مقابل پول شرط کند اشکالى ندارد

وند ش  ها و مؤسسات اعتبارى پولى که در بعضى موارد مرتکب ربا مى ـ خرید سهام بانک700س
  چگونه است؟

 رباى محرم در بیع مشروط به مکیل و موزون بودن است و چون سهام ;ج ـ باسمه تعالى
ها و مؤسسات اعتبارى پولى مکیل و موزون نیست از این جهت اشکال ندارد و چون  بانک

دانم از جهت عدم مالکیت بایع، در مورد  دولت و سایر عناوین اعتباریه دیگر را مالک مى
شود و وجه دیگرى هم براى فساد معامله ذکر شده در ذهن  ذورى متوجه نمىسؤال مح
  .بنابر این تمام آن معامالت شرعى است. کند خطور نمى
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ـ بانک براى تهیه ماشین آالت و مواد اولیه وامى به صورت زیر در اختیار صاحب کارگاه 701س
اید و فروشنده را به بانک معرفى جنس مورد نیاز را باید صاحب کارگاه انتخاب نم. دهد مىرار ق

کند، بانک با خرید نقدى جنس مذکور از فروشنده، آن را به صورت اقساط به صاحب کارگاه به 
سؤال این است که اگر شخص نیاز به جنس مذکور ندارد و فقط براى گرفتن . فروشد زیاده مى

لى را که بانک به فروشنده دهد و پو پول از بانک فاکتورى صورى از فروشنده به بانک ارائه مى
 بودن ـ در صورتى که مسؤولین بانک علم به صورى1. گیرد پردازد از او مى  بابت فاکتور مى

ـ در صورتى که مسؤولین بانک علم به 2فاکتور داشته باشند پرداخت وجه چه صورتى دارد؟ 
 فروشنده و ـ دادن فاکتور صورى توسط3صورى بودن فاکتور نداشته باشند چه صورتى دارد؟ 

ـ دریافت این گونه وام صورى و 4دریافت وجهى در مقابل آن جهت دریافت وام چگونه است؟ 
  شود یا خیر؟  پرداخت زیاده در مقابل آن ربا محسوب مى

 ; باشدچون در مورد سؤال، اگر معامله حقیقى.  سؤال غیر منظم است;ج ـ باسمه تعالى
ا یکى بیع است و دیگرى جعاله یا بیع است و یا هر دو بیع است و ی. نیستوامى در کار 

به هر حال با صورى بودن فاکتور . مصالحه، بنابر این وام به معناى قرض در کار نیست
  .رئیس بانک اختیار واگذارى پول را ندارد و همه معامالت باطل است ولى ربا نیست

ا انجام دهد، بانک فقط پول هاى جعاله که قانوناً بانک موظف است مورد قرارداد ر ـ در وام702س
خواهد که به وکالت از طرف بانک کار خود را انجام دهد   هد و از او مىد  در اختیار جاعل قرار مى

عالوه بر پول دریافتى مبلغى به عنوان حق الجعاله به بانک بپردازد که در حقیقت جاعل و بعداً 
. دارد  الجعاله را بانک دریافت مىشخصاً مورد جعاله را با پول بانک به انجام رسانده و حق 

  بفرمایید این گونه قرارداد صورت شرعى دارد یا خیر؟

چون کار جاعل به عنوان وکالت از طرف بانک است و .  اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى
  .اشکال است  بى;تعدد اعتبارى در معامالت، که امور اعتبارى است

اش  کنند براى مصارف هیئت و مسجد و اضافه  مىها پولى را جمع   ـ امناء مسجد و هیئت703س
سپارند بانک طبق روال بانکى سود یا بهره  را در بانک به حسابى که به همین منظور باز شده مى

دهد آیا این سودى که بانک داده است جزء پول هیئت و مسجد محسوب است و یا مجهول  مى
  المالک است و باید به فقراء داده شود؟

اى که بانک داده است مجهول المالک نیست بلکه ملک همان   بهره;الىج ـ باسمه تع
  .کسى است که اصل مال، ملک او است و باید به همان مصرف برسد
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هایى که بعضاً کار ربوى دارند، براى کار ربوى و غیر ربوى، چه  ـ استخدام در بانک704س
  صورت دارد؟

باشد اشکال ندارد، ولى چنانچه مقید  چنانچه استخدام به نحو اطالق ;ج ـ باسمه تعالى
استخدام براى کار حرام، اجاره باطل است و اگر استخدام براى کار حرام و کار کند به 

  .جایز باشد به مقدار مقابل حرام، باطل است

از بانک به قیمت باالتر از قیمت مصوب دولت آیا جایز ... ـ خریدارى ارز و پول خارجى و705س
  شود یا خیر؟  قانون ربا مىاست؟ و آیا مشمول 

  . ربا نیست و اشکال ندارد; تعالىج ـ باسمه

  آید حالل است یا حرام؟ هاى جمهورى اسالمى به دست مى  ـ سودى که از بانک706س

  . حالل است;ج ـ باسمه تعالى

کند یا به عنوان اوراق   ـ اگر شخصى به عنوان مضاربه به بانک دولتى پول واریز مى707س
  نه؟گیرد آیا جایز است یا   کند و سود مى  باز مىمشارکت حساب

دو راه دیگر هم به .  چنانچه موازین مضاربه رعایت بشود اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى
  :نظر حقیر جایز است

صاحب پول، پولش را به بانک اباحه کند ولو این که بانک آن را تملک کند و به : 1
این نوع معامله را اباحه . احب پول بپردازددیگرى بدهد و در عوض مبلغى اضافى به ص

  .نامند بعوض مى

ارد و اجازه دهد در آن صاحب پول، پول را به شکل امانت و ودیعه در بانک بگذ: 2
نهایت این که اذن در تصرف ناقل، مجانى نیست بلکه در مقابل عوض است  ;تصرف کند

  .باشد  مىدر این صورت مبلغ اضافى از باب شرط ضمنى یا صریح، حالل

سپارند  ـ اخیراً متعارف شده مبلغى را به عنوان سپرده کوتاه مدت یا دراز مدت به بانک مى708س
نماید  نماید و براى صاحب حساب پرداخت مى در عوض، بانک سودى براى هر کدام معین مى

  خیر؟آیا گرفتن این سود جایز است یا 

  . جایز است;ج ـ باسمه تعالى
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کنند آیا    فرار از ربا مسائلى از قبیل حق الزحمه حقوق و غیره را مطرح مىها براى ـ بانک709س
  وام مزبور حالل است یا نه؟

  . بلى حالل است;ج ـ باسمه تعالى

توانند کسب کنند و یا کاسب مورد اطمینانى پیدا  هاى بانکى براى کسانى که نمى  ـ سپرده710س
 را به صاحبش بدهند آیا جایز است پول را به پول به وى بدهند کسب کند و درآمد پولکنند  نمى

  بانک بگذارند و هر ماه سود آن را بگیرند و خرج کنند؟

  .توانند و اشکال ندارد  بلى، مى;ج ـ باسمه تعالى

کشى، و  مشروط به شرکت در قرعهافتتاح حساب (ها در دو صورت  ـ گرفتن جوائز بانک711س
  چه حکمى دارد؟) شرطبدون 

 در صورت عدم شرط گرفتن جایزه بال اشکال و حالل است اما در ;لىج ـ باسمه تعا
صورت شرط، چنانچه افتتاح حساب به عنوان قرض باشد گرفتن آن جایز نیست ولى 

اى باشد که در مسئله قبل به آن اشاره  چنانچه به عنوان اباحه به عوض یا به عنوان ودیعه
  . حالل است و اشکال ندارد;شد

ها چه صورتى دارد؟ با فرض   هاى خارجى و دریافت سود آن ل در بانکـ گذاشتن پو712س
هاى خارجى موجب  انداز در بانک  هاى خارجى، از آنجا که پس جواز دریافت سود از بانک

گردد حکم مسأله  تقویت کفار و سلطه اقتصادى آنان و تضعیف اقتصاد کشورهاى اسالمى مى
  چگونه است؟

هاى داخلى و دریافت سود، اشکال  گذاشتن پول در بانک از نظر ما ;ج ـ باسمه تعالى
خارجى که اخذ ربا از کفار جایز است، اما تقویت کفار و هاى    چه رسد به بانک;ندارد

ها در این زمان عرفاً تقویت نیست و یا در  با وضع فعلى آن: اوال. ها سلطه اقتصادى آن
افت سود باعث تقویت نیست نفس پول گذاشتن در بانک و دری: حکم عدم است ثانیاً

  .بلکه اگر چیزى باشد، کمک و اعانت به تقویت است و این گونه اعانه به اثم، حرام نیست

هاى ایران چه صورتى  هاى سپرده کوتاه مدت و بلند مدت، در بانک  ـ تشکیل حساب713س
  دارد؟
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 ربا  چنانچه صاحب پول به بانک قرض بدهد و سودى بگیرد حرام و;ج ـ باسمه تعالى
اشکال دارد ولى از . است و نیز اگر پول خود را در عوض به مبلغ زیادتر به بانک بفروشد

  .توان این کار را تصحیح نمود  دو راه مى

ـ صاحب پول، پولش را به بانک اباحه کند ولو این که بانک آن را تملک کند و به 1
امله را اباحه ن نوع معدیگرى بدهد و در عوض، مبلغ اضافى به صاحب پول بپردازد که ای

  .ظاهراً هم اشکالى نداردگویند و   به عوض مى

ـ صاحب پول، پول را به شکل امانت و ودیعه در بانک بگذارد و اجازه دهد در آن 2
 نهایت اذن در تصرف ناقل، مجانى نیست بلکه در مقابل عوض است در ;تصرف نماید

  .شود الل مىاین صورت مبلغ اضافى از باب شرط ضمنى یا صریح، ح

کشى، و بدون شرط  ها مشروط به شرکت در قرعه ـ افتتاح حساب قرض الحسنه در بانک714س
  چه حکمى دارد؟

  . بدون شرط اشکال ندارد و با شرط جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

خرد و بعد از پایان کار سهم  ـ در وام مسکن، بانک نیمى از خانه مشترى را به مبلغى مى715س
و بعضاً انتقال به صورت رسمى در . فروشد   صورت اقساط و به مبلغى زیادتر به او مىخود را به

توجه این خرید و فروش نشده یا لکن در مواردى دیده شده که مشترى م. گیرد دفاتر هم انجام مى
نداشته، بفرمایید در این صورت پرداخت زیادى به بانک جایز است یا خیر؟ قصد جدى در معامله 

  شترى در پول دریافتى چه صورت دارد؟و تصرف م

 چنانچه شرایط صحت خرید و فروش رعایت شود هیچ اشکالى ندارد و ;ج ـ باسمه تعالى
قصد جدى بودن به معناى داعى بر انشاء خرید و فروش جدى ـ که انتقال خانه باشد ـ از 

  .شرایط صحت معامله نیست

ى قانوناً موظف هستند که تحت یکى از هاى جمهورى اسالم ـ با توجه به این که بانک716س
عناوین عقود اسالمى پول در اختیار متقاضیان قرار دهند، چنانچه قرارداد به جهتى باطل باشد 
تکلیف گیرنده و کارمند بانک را تعیین فرمایید که آیا کارمند و رؤساى بانک مجاز به پرداخت وام 

  ول دارد یا خیر؟غیر مشروع هستند یا خیر؟ و گیرنده حق تصرف در پ

 چنانچه قرارداد باطل باشد کارمند و رئیس بانک مجاز به پرداخت وام ;ج ـ باسمه تعالى
نیستند مگر آن که رضاى مافوق را به پول دادن احراز بنمایند و اما گیرنده چنانچه 
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 جایز است و به نظر ; راضى به تصرف او هست;داند پول دهنده، هر مقامى که باشد مى
دهید اشکال  شود واالّ جایز نیست همچنین زیادى که مى  شه احراز رضایت مىمن، همی
  .ندارد

گذارند بدین ترتیب که مثال یک   یار مشتریان مىها وامى تحت عنوان مضاربه در اخت ـ بانک717س
دهند و در همان مجلس   تومان براى خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشترى قرار مىمیلیون 

سپس براى دریافت اصل و . ها چه قدر است  که سود مشترى از فروش این فرشکنند  محاسبه مى
کنند و بانک هیچ گونه مسؤولیتى را نسبت به ضررهاى   بندى مى سود مورد نظر بانک قسط

گیرد و فقط خود را موظف به دریافت اصل سود تضمین شده  احتمالى این معامله به عهده نمى
عى دارد یا خیر؟ ثانیاً اگر مشترى پول را در وع مضاربه صورت شراوال این ن: بفرمایید. داند مى

پرداخت وام و زیاده گردد چگونه است؟ ثالثاً تکلیف مورد دیگرى مصرف نماید و فقط متعهد به 
  مسؤولین بانک در صورت علم به صورى بودن قرارداد و عدم علم را بیان فرمایید؟

ن تجار بازار هم شایع است و راه مشروعیت آن  این گونه معامله در بی;ج ـ باسمه تعالى
به این نحو ممکن است که رئیس بانک، معامله مضاربه را با رعایت تمام شرایط از جمله 

حصه پول دهنده و توجه ضرر به او انجام دهد و بعد آن ربح مشاع را به بودن مشاع 
اگر ضررى متوجه کنند، مصالحه کند و در ضمن آن شرط کنند که  مقدارى که تعیین مى

 گیرنده پول آن را به نحو شرط فعل جبران کند، نه به نحو شرط حکم که شرط، ;شود
  .شود و پول دهنده اجازه دهد که استفاده دیگرى هم بتواند از آن پول بکند فاسد مى

  رد؟ـ دریافت دیرکرد توسط صندوق قرض الحسنه چه حکمى دا718س

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  ها حرام است؟  ـ آیا انواع وام گرفتن از بانک719س

  . قرض با ربح و ربا حرام است;ج ـ باسمه تعالى

  انداز به عنوان گرفتن جایزه چه حکمى دارد؟ ـ باز کردن حساب پس720س

  .دهد حالل است   جایز است و ربحى که مى;ج ـ باسمه تعالى

اى بگیرم بانک این پول را به  ضاربهخواهم وام م ـ من از بانک مبلغ یک میلیون تومان مى721س
ام   گذارد یعنى در طى این شش ماه که پول را من تحویل گرفته مدت شش ماه در اختیار من مى
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گیرد بعد از شش ماه پول را با صدوچهل هزار تومان سود از من   چیزى از من در هر ماه نمى
   دارد؟پول از نظر شرعى چه حکمى و گرفتن این خواهد این بهره پول مى

 معامله ;دهید حرام است گیرید و پس مى   قرضى که از بانک مى;ج ـ باسمه تعالى
  .اى در صورتى که شرایط رعایت شود حالل و جایز است مضاربه

هاى آن   توانیم سرمایه خود را در بانک باشد مى ـ با توجه به این که دولت ترکیه الئیک مى722س
  کشور گذاشته و سود دریافت نماییم؟

 سود بانک حالل است چه دولت مسلمان باشد یا الئیک ولى چنانچه ; ـ باسمه تعالىج
  .اى در حلیت سود نیست   هیچ شبهه;دولت الئیک باشد
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  چک

  

 ماه است 10 روز قرض گرفته و نصفش را داده بقیه در 15 به ـ کسى در مقابل چک بانکى723س
ید طلب به شخص دیگر فروختن چه صورت دارد ق این چک را بى. دهد پرداخت نمىبا تمکن از 

  و خریدار چک براى وجه چک اقدام رسمى خواهد کرد؟

 ; فروختن تمام چک، با فرض آن که بیش از نصف آن را مالک نیست;ج ـ باسمه تعالى
امّا فروختن نصف آن مانعى ندارد و اقدام خریدار موجب جواز یا عدم جواز . جایز نیست

  .شود نمى

  هاى معمول و مرسوم در میان مردم، به کمتر از قیمت چه حکمى دارد؟ ختن چکـ فرو724س

 چنانچه چک محل دارد یعنى صاحب چک مقابل آن در بانک پول ;ج ـ باسمه تعالى
  . اشکال ندارد;دارد

اى از شخصى چک گرفته و بعد از مدتى همان چک را به خود او، به  ـ در یک معامله725س
  یا این معامله صحیح است؟ آفروشد  قیمت کمتر مى

  . حرام نیست;ج ـ باسمه تعالى

مثال چک (ـ خرید و فروش چک به مبلغ کمتر از مبلغ مندرج در چک چه صورت دارد؟ 726س
  )براى دو ماه دیگر باشد

  . اشکالى ندارد;ج ـ باسمه تعالى
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  ربا

  

  ه صورت دارد؟هاى خارجى که مستلزم پرداخت ربا است چ ـ گرفتن وام از بانک727س

 مقتضاى اطالق خبر ال ربا بین مسلم و الذمى جواز پرداخت ربا به کفار ;ج ـ باسمه تعالى
بر عدم جواز ربا دادن است ولکن چون اصحاب ـ رضوان اهللا تعالى علیهم ـ ادعاى اجماع 

  .نمایم  لذا من احتیاط مى;اند نمودهبه کفار 

بدهد تا با آن پول کار کند به شرط این که ـ اگر شخصى مقدارى پول به شخص دیگرى 728س
  شود یا خیر؟ ماهیانه مبلغى به عنوان سود کارکرد به او بدهد چه صورت دارد آیا ربا محسوب مى

  . با رعایت شرایط مضاربه حالل است ولى بدون آن ربا و حرام است;ج ـ باسمه تعالى

خریدن یا (کند  اى تهیه مى  خانهگیرد با پول ربوى که از دیگران مى) رباخوار(ـ شخصى 729س
  نماز خواندن در آن خانه چه حکمى دارد؟). ساختن

  . بى اشکال است;ج ـ باسمه تعالى

شود  ـ رباخوارى یک حرکت شومى است که توسط برخى از ثروتمندان بدان دامن زده مى730س
  ا را در این خصوص راهنمایى فرمایید؟مستدعى است م

تکلیف، در برابر آن مانند تکلیف شما . رى از محرمات الهیه است رباخوا;ج ـ باسمه تعالى
  . در برابر سایر محرمات الهیه است

  ـ اگر کسى از بانک دول غیر اسالمى مثل ژاپن ربا بگیرد چه حکمى دارد؟731س
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  . اشکالى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  )ور؟بین جد و جده و نوه چط(ـ ربا بین فرزند و مادر چه حکمى دارد؟ 732س

 ربا بین فرزند و مادر و همینطور جده حرام است ولى بین نوه و جد، مثل ;ج ـ باسمه تعالى
  .پدر و پسر حالل است

ـ شخصى با پول ربا فروشگاه لبنیاتى باز کرده است، آیا خرید از این فروشگاه حرام است یا 733س
  نه؟ 

  .  اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

) ره( را ندارم همسرم وفات نموده است از کمیته امداد امام خمینىـ زنى هستم که هیچ کس734س
چون زندگانیم را به دشوارى . کند  گیرم آن خرجى کفایت زندگانى من را نمى خرجى خود را مى

گیرم آیا آن سود حرام است  ام بابت آن پول سودى مى  تومان به کسى داده1000000گذرانم  مى
  ى دعوت کنم خوردن آن غذا براى او حرام است یا نه؟یا نه، و اگر کسى را به مهمان

اید و در موقع قرض دادن شرط   چنانچه پول را به عنوان قرض داده;ج ـ باسمه تعالى
اید که به شما سود بدهد این ربا است و حرام است و اگر شرط نکنید و خودش  کرده

مهمان حرام نیست در به هر حال بر .  اشکال ندارد;سود بدهد یا به عنوان قرض نباشد
  .منزل شما چیزى بخورد

  کند آیا حرام و ربا است؟  ـ کسى به قصد بهره و سود پولى به بانک بگذارد ولى شرط نمى735س

  . حرام نیست ولو شرط کند;ج ـ باسمه تعالى

کند  هاى حالل دیگر مخلوط شده و خانه خریدارى مى گیرد با پول  ـ کسى از بانک ربا مى736س
  ن خانه چگونه است؟نماز در آ

 یعنى ثمن کلى باشد و ; چنانچه خانه را با آن پول مشخص شده نخرد;تعالىج ـ باسمه 
  .شخص آن را اداء بنماید تصرفات جایز استاز پول 

کند اگر مبلغ صدهزار تومان   شود اظهار مى  ـ شرکت بیمه ایران با نظارت دولت اداره مى737س
دهد آیا گرفتن آن جایز است اگر  بلغ سه هزار تومان سود مىسرمایه گذارى شرکت نمایند ماهى م

  غیر از مضاربه راه دیگرى هست بیان فرمایید؟
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  .ام به آن رجوع شود   مسائل بیمه در آخر کتاب مفصال نوشته;ج ـ باسمه تعالى

ـ کسى مبلغى پول به حساب شرکتى ریخته بعداز دو سال ماشین تحویل بگیرد و در طول 738س
کند آیا این  ریزد شرکت موقع تحویل ماشین از قیمت روز کمتر حساب مى ره پول مىسال دوبا

  شود؟ ربا حساب مى

  .ا رباى محرم نیست اشکالى ندارد، زیر;ج ـ باسمه تعالى
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  رهن و اجاره

  

کنند جایز است یا  ـ ساختمانى را به یکصدهزار تومان به مدت یکسال بدون اجاره رهن مى739س
  ورت دارد؟خیر چه ص

کند به عنوان قرض است و در ضمن  چه پولى که براى آن رهن مى چنان;ج ـ باسمه تعالى
 اشکالى ندارد بلکه اگر شرط هم بکند ;شرط استفاده مجانى از آن خانه نکندقرض 

  .اشکال ندارد ولى خالف احتیاط است

 که امروزه متداول شده ـ براى فرار از ارتکاب به ربا و طرز صحیح از رهن خانه و منازل740س
  هاى معامالتى طریق استفاده صحیح چیست؟ است در بنگاه

بعداً همان خانه .  اول پول را به عنوان قرض داده و خانه را رهن بگیرند;ج ـ باسمه تعالى
را اجاره کنند و یا این که اول خانه را به مبلغى اجاره کنند و شرط کنند که فالن مبلغ 

  .مقابل خانه رهن باشدقرض داده شود و در 

چطور ) دهند  مال یتیم را تا بلوغ اجاره مى(گیرد  اى که با اموال یتیم تعلق مى  ـ اجاره741س
  باشد؟ مى

  . چنانچه صالح یتیم باشد حاکم شرع یا ولى او اشکال ندارد اجاره بدهد; باسمه تعالىج ـ

  ال دارد؟شود اشک  ـ آیا پول پیشى که بابت منزل از مستأجر گرفته مى742س
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شود با رضاى طرفین بى    اگر مال االجارۀ باشد که جلو گرفته مى;ج ـ باسمه تعالى
اشکال است همچنین اگر منزل را اجاره دهد به مبلغى در ضمن آن شرط شود که مبلغى 

بلکه اگر قرض بدهد و در ضمن آن شرط کند .  بى اشکال است;را به عنوان قرض بدهد
  . المثل بدهد نیز اشکال نداردخانه را ارزانتر از اجرۀ

ام که آن زمان سرقفلى معمول نبوده   اى را به شخصى اجاره داده ـ چندین سال پیش مغازه743س
ام دارم موضوع را با مستأجر در  هم اکنون با انقضاء مدت اجاره نیاز مبرمى به مغازه. و نداده است

دارد مبلغ هنگفتى باید  اید و اظهار مىنم  میان گذاشته ایشان از تحویل دادن مغازه خوددارى مى
  .لذا خواهشمندم نظر مبارک را در مورد سؤال ذیل مرقوم فرمایید. تخلیه کنمدهید تا مغازه را ب

  ـ آیا مستأجر پس از انتقضاء مدت اجاره باید مغازه را تخلیه کند یا خیر؟1

قفلى نداده، شرعاً حقى دارد هیچ گونه سر» در اجاره نامه«ـ در صورتى که مستأجر باقرار خودش 2
  یا نه؟

 حق ندارد براى تحویل ; در صورتى که مستأجر به مالک سرقفلى نداده;ج ـ باسمه تعالى
دادن مغازه وجهى مطالبه نماید و باید پس از انقضاء مدت اجاره، با درخواست مالک، آن 

  .را بدون گرفتن وجهى تخلیه نماید

ام که در طول مدت اجاره به علت وقوع آفات ارضى و   ـ این جانب مستأجر ملکى بوده744س
سماوى و این که به علت این آفات امکان انتفاع بنده از عین مستأجر متصور نبوده به دادگاه 
مراجعه و پس از اخذ نظریه کارشناسى دادگاه حکم بر فسخ اجاره صادر و این حکم قطعى شده 

متحمل مخارج زیادى از جمله غرس درختان، در طول این مدت ن جانب است از آن جایى که ای
ام خواهشمند   آبیارى باغات و سمپاشى و جابه جایى چاه و تلمبه و غیره بر روى ملک انجام داده

باشد یا   که مطابه این مخارج از طرف بنده از موجر شرعى مى. است فتوى مبارک را صادر فرمایند
ا مورد پذیرش و صدور حکم پس از تعیین تواند این تقاضاى من ر خیر؟ و دادگاه شرعاً مى
  کارشناس نماید یا خیر؟

ولى .  در مورد سؤال آن چه بر له شما ثابت است انفساخ اجاره است;الىج ـ باسمه تع
  .دانم مطالبه شما از مؤجر ـ که مخارج را بدهد ـ نمىوجهى بر 

 براى خود محفوظ موقوفه حق سرقفلى را) وقف کننده(ـ واگذارى ملک تجارى به واقف 745س
نگه داشته و واقف با لحاظ همین شرط آن را وقف نموده و مستأجر با اطالع و پذیرش این که حق 
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سرقفلى نخواهد داشت و در ازاى آن وجهى هم نپرداخته است آیا شرعاً حق ادعاى سرقفلى دارد 
  ؟یا نه

اشد مستأجر حق  در صورتى که حق سرقفلى به مستأجر مطلقاً نداده ب;ج ـ باسمه تعالى
  .ندارد

که ... ـ متمنى است نظر مبارک خود را در خصوص حق سرقفلى مشاغلى مثل پزشکى و746س
  باشد مرقوم فرمایید؟  کسب و کار صرفاً متوقف و قائم بر شخص مى

  .دارند مشاغل سرقفلى ن;ج ـ باسمه تعالى

ست و مستلزم کاسبى که نوعاً متوقف بر محل کسب ا) کسب و پیشه(ـ حق سرقفلى 747س
هاى معمول  تبلیغات اگر چنانچه موجر ملکى پس از اجاره و واداشتن مستأجر بر صرف هزینه

  هاى انجام شده دارد یا نه؟ پشیمان شده و در صدد فسخ برآید آیا ضمان شرعى بر تأدیه هزینه

وض ظهور  در صورتى که صرف هزینه به امر موجر باشد در امر به ع;ج ـ باسمه تعالى
 مگر آن که شرط کرده باشد که مصارفى ;بلى ضامن است واال ضامن نیستته باشد داش

کند به ازاء ماندن در آن محل تا مدت مدیدى باشد در این صورت تا هزینه را   که مى
  .تواند آن را فسخ کند همچنین فسخ هم باید با رعایت رضایت طرف باشد نپردازد نمى

 هایى که نوعاً محل شبهه از لحاظ حدود اختیارات ـ مالک بر تعین اجرت المثل محل748س
ار سادات و امثالهم بوده باشد چیست و آیا تفویضى متولیان امر وقف در صورت علقه صغ

  بوده باشد یا نه؟ تواند مبرى ذمه  مى

  . در ضمن رعایت عرف و مصالحه، با نظر حاکم شرع عمل شود;ج ـ باسمه تعالى

 سال اجاره داده شده است در صورتى که ملک فوق 99 مدت ـ یک قطعه زمین زراعى به749س
باشد و موجر و مستأجر هر دو در قید حیات نیستند و زمین مورد نظر  الذکر وقف اوالد ذکور مى

باشد یا خیر در صورت باطل نبودن   باشد آیا اجاره مذکور باطل مى مستأجر مىار برادر در اختی
باشد که   شود در ضمن مؤجر داراى پنج فرزند پسر نیز مى اجاره درآمد حاصله چگونه تقسیم مى

  در قید حیات هستند؟

شود،    به موت موجر اجاره باطل مى; چنانچه طبقه اولى اجاره بدهند;ج ـ باسمه تعالى
ولى اگر متولى با رعایت مصلحت طبقات بعد اجاره بدهد، یا حاکم شرع اذن دهد، در این 
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مد حاصله به همان گونه که تقسیم شده است باید دو مورد اجاره باطل نیست و درآ
  .تقسیم شود

چمن . ام، موقع اجاره فقط جاى خالى بود ـ ملک خودم را از اول بهار به یک نفر اجاره داده750س
گوید به خاطر   فعال آن مستأجر از داده اجاره عدول کرده و مى. و یونجه آن موقع رشد نکرده بود

  تواند بعد از سه ماه اجاره نامه را فسخ کند یا نه؟  یا شرعاً مىنباریدن باران چیزى نیست آ

 چنانچه اجاره زمین براى استفاده از چمن و یونجه آن باشد و مستأجر ;ج ـ باسمه تعالى
تواند فسخ کند، و اگر خود  هم در انجام وظیفه کوتاهى ننموده است در فرض سؤال مى

  . حق فسخ ندارد;ه نداشته استزمین را اجاره نموده و نظر به چمن و یونج

ـ اگر در وسط سال اجاره منزل، منزل خراب شد و قابل استفاده نبود بعد از فسخ اجاره اگر 751س
داد بالنسبه حساب   دهد، و اگر سالى مقدارى مى  مىنصف سال اجاره هر ماه معین بود همان را

  دیگر؟کند یا به نحو 

  .د باید بالنسبه حساب شو;ج ـ باسمه تعالى

دهم آیا این جعاله است یا   اى براى من بساز این مقدار به تو مى ـ اگر کسى بگوید خانه752س
  باشد؟ اجاره مى

  .یا امر به عمل است که عقد مستقلى است جعاله ;ج ـ باسمه تعالى

ـ در عصر فعلى معمول است اشخاص ساختمان خود را به کمتر از قیمت حقیقى اجاره 753س
کنند که مثال یک میلیون تومان به موجر به عنوان   د اجاره با مستأجر شرط مىدهند و ضمن عق مى

شود، نفع  قرض بدهند آیا وجه االجاره که به جهت شرط قرض کمتر از قیمت حقیقى پرداخت مى
  شود یا خیر؟  و ربا محسوب مى

  . ربا نیست و اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

گیرد و بابت اجاره مبلغ کمترى  ت وجه پولى را پیش مىـ در رابطه با رهن منزل مرسوم اس754س
  گیرد آیا صحیح است در صورت اشکال راه حل شرعى را بیان کنید؟ را مى

  . صحیح است و اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى
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ل االجاره را نداد و یا کمتر از مقرر بدهد موجر حق فسخ دارد و همین ـ اگر مستأجر ما755س
  ف کند چطور؟شرایطى تخلطور در 

  .تواند اجاره را فسخ کند  بلى، مى;ج ـ باسمه تعالى

  ـ آیا اخذ به شفعۀ در مورد سرقفلى صحیح است؟756س

  .  صحیح نیست;ج ـ باسمه تعالى
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  ضمان

  

ـ اگر آموزگارى در تصحیح اوراق امتحانى سهل انگارى نماید و یا مسؤلین مدرسه در 757س
آموزان مردود گردند آیا آموزگار   مایند و بر اثر این سهل انگارى دانشانتقال نمرات سهل انگارى ن

ندگى، آموز در طول یک سال عقب ما یا مسئول مربوطه نسبت به خسارات مادى و معنوى دانش
  شود یا نه؟  موارد دیه ثابت مىضمان دارد یا نه؟ در این 

 طبق آیات قرآن و احادیث زیاد بر) و ایذاء( اضرار به غیر، و اهانت به او ;ج ـ باسمه تعالى
کند، ولکن فعال   و اجماع فقها حرام است و این عناوین بر موارد مورد سؤال صدق مى

چون دلیل ضمان، قاعده ید و قاعده اتالف و قاعدۀ . وجهى بر ضمان در نظرم نیست
ل موارد فوق نیست و دلیل خاصى هم استیفاء است و هیچ کدام از قواعد باب ضمان، شام

  . کنیم و دلیلى بر ثبوت دیه نیست نمىبنابراین حکم به ضمان . داریمن

ـ شخصى ضمان دین شخصى شناخته شده گشته و تاکسى او که خودرو عمومى و وسیله 758س
باشد در ازاى جریمه ضمانت در توقیف است و از قاضى  امرار معاش خانواده ضامن مى

ند خودرو را کرده است تا اجراى رأى صادره درخواست ماشین در ازاى توقیف نقل و انتقال س
تمام شود و تصفیه گردد و سند مسترد شود قاضى مربوط دستور داده که چنانچه خودروى ذکر 
شده از مستثنیات دین است قبول کنید ولى واضح نگفته به همین جهت اجراى احکام سرگردان در 

شخص ضامن مالى به جز . ستاین امر است و جهت ترخیص خودرو و دستورى صادر نکرده ا
باشد و تاکسى هم وسیله عمومى و تأمین معاش ضامن خانواده  این خودرو ندارد و مستأجر هم مى

  بذل محبت شود نظر مبارک را اعالم فرمایید؟. وى است
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اش منحصر به آن خودرو است و یا   چنانچه امرار معاش خود و خانواده;ـ باسمه تعالىج 
 خودرو مذکور از مستثنیات دین است و ;تواند امرار معاش کند بدون آن نمىاین که 

  .باید آزاد شود

اى که تاکنون  تواند درس دینى را ادامه دهد آیا شهریه  اى بنا به مشکالتى نمى ـ طلبه759س
  گرفته است الزم است پس بدهد یا خیر؟

  . شهریه الزم نیست پس دادن ;ج ـ باسمه تعالى

اضافه بر میزان مقرر بهره بردارى آب نمایم که به دیگران ضرر داشته ـ اگر از چاه عمیقى 760س
  باشد مسئله چه صورت دارد؟

بردارى متضرر بشوند و در   در صورتى که مردم روستا از ادامه بهره;ج ـ باسمه تعالى
کنید جایز نیست و اال چنانچه شما  مضیقه قرار گیرند و شما هم از ادامه ندادن ضرر نمى

  .ها هم احتیاج مبرم ندارند جایز است ارید و یا آناحتیاج د

ـ اگر کسى ربوده شده و جانش در خطر مرگ باشد و براى گریز از آن راهى جز مقاتله 761س
  تکلیف چیست؟ ) مثل این که با ممانعت مسلحانه رباینده مواجه شده باشد(نداشته باشد 

  .  جنایتى واقع شود ضامن نیست مقاتله بالکالم جایز است و چنانچه;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر کسى جهت زمینه سازى بر ارتکاب جرمى، با خوراندن مسکرات و یا آنچه موجب 762س
شود سبب بروز جنایتى بر غیر شود آیا ضامن است یا خیر؟ اگر در این خصوص  زوال عقل مى

  خودش قربانى شود آیا خونش هدر است یا نه؟

راندن مسکرات اختیار از شارب سلب شود و بدون اختیار  چنانچه با خو;ج ـ باسمه تعالى
  .یا التفات جنایت از او صادر شود ضامن است و خونش هدر

ـ آیا مکر بر امر حرامى مثل لواط و زنا خونش هدر است یا نه؟ خصوصاً اگر راهى جز 763س
  کشتن نداشته باشد؟

شود براى دفاع از خود   چنانچه شخصى که مکرَه به لواط یا زنا مى;ج ـ باسمه تعالى
  .مکرِه را بکشد و بدون کشتن راهى نداشته باشد، خونش هدر است
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ر اثر مشاجره لفظى کسى را هل دادم و او به زمین خورد، دستش شکست بدون ـ اینجانب د764س
آیا از مصادیق شبه عمد است یا . کوچکترین عمدى براى شکستن دست وى داشته باشماین که 
  خیر؟

شود مانند   چنانچه این عمل به حسب عادت موجب شکستن دست مى; تعالىج ـ باسمه
آن که از ارتفاعى او را هل دهید شبه عمد است واال اگر قصد شکستن دست را 

.  است خطاء;شود و تصادفاً چنین شده است  اید و عمل فى نفسه موجب آن نمى نداشته
  .به هر تقدیر ضامن دیه هستید

که فروش اموال مسروقه در قانون جرم تلقى شده است و از طرفى صدور ـ با توجه به این 765س
فاکتور فروشى، به ویژه در مورد اجناس معمولى متعارف نیست آیا در این گونه موارد خریدار 

  توان محکوم نمود؟ اموال مسروقه را مى

  .ودتوان او را محکوم نم  دانسته و مى  اگر دزدى بودن اموال را مى;ج ـ باسمه تعالى

  ـ آیا شروع به سرقت جرم است یا خیر؟766س

  . تجرّى و جرم است;ج ـ باسمه تعالى

ـ خواهر زاده بنده در خصوص یکى از مشتریان ما اطالعاتى خواسته و بنده چون که قبال و 767س
ام با مشترى مورد نظر معامله داشتم و هیچ گونه موردى از وى ندیده   در حال مراجعه خواهرزاده

شود پس از  ایم شما هم بدهید چیزى نمى  ایشان گفتم ما به مشترى مورد نظر جنس دادهبودم به
گردد و  مدت چهار یا پنج ماه مشترى مورد نظر وضع مالى خوبى نداشته و چک هایش مسترد مى

هاى مشترى مورد نظر را به من داده و در  هاى من چک خواهر زاده بنده با مستند قرار دادن گفته
نماید لذا خواهشمند است در این خصوص رأى شرعى را   خود را از من مطالبه مىواقع طلب

  شوم؟  اعالم فرمایید که آیا با گفته بنده من بدهکار مى

تواند وجهى   شود و خواهرزاده شما نمى  توثیق مزبور، موجب ضمان نمى;ج ـ باسمه تعالى
  .از شما مطالبه بنماید

باشد از فردى به صورت قرض الحسنه   هزار تومان مىـ شخصى مبلغى را که حدوداً یک768س
گرفته است که در مدت یک ماه به وى پرداخت نماید ولى متأسفانه بدقولى کرده و بعد از مدت ده 

 مىورزد و دهد ولى این شخص از دریافت پول ممانعت  سال همان مبلغ را به شخص طلبکار مى
ام در زمان خود مبلغى هنگفت بوده و ارزش آن بیش  تومانى را که به تو دادهگوید مبلغ هزار  مى
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لطفاً بفرمایید آیا شخص . ها بوده و باید به ارزش نسبى آن روز مبلغ را پرداخت نمایى از این
بدهکار همان مبلغ را بدهد یا باید به مقدار ارزش پول که در آن زمان بوده پرداخت نماید در این 

  خصوص چه حکمى دارد؟

 در آن مثال یک هزار تومان.  بعید نیست که مقدار مالیت را ضامن باشد;ىج ـ باسمه تعال
چون فتوى . دادند حاال قیمت آن مقدار طال را باید بدهد  چند مثقال طال مىزمان هر 

  . مصالحه بشود;جزمى نیست

شود رئیس  ـ شخصى که دیون بسیار به اشخاص متفرقه داشته به محکمه تحویل مى769س
دهد که مدیون با مراجعه به   ن را در اختیار سرباز مأمور مراقب قرار مىمحکمه شخص مدیو

 8طلبکاران خود رضایت آنان را جلب نماید و مقرر داشته باشد براى انجام این امر مدیون به مدت 
نماید و  سرباز مأمور مراقب قرار گیرد مدیون از ارفاق قانون سوء استفاده مىعت تحت الحفظ سا

 حال سؤال آن است چنانچه رئیس محکمه به حکم وظیفه مقرر در قانون مصوب شود  متوارى مى
موظف بوده که مدیون را در مرجع انتظامى تحت الحفظ نگه بدارد نه آن که تحویل سرباز وظیفه 
نماید که در خیابان تحت الحفظ قرار گیرد و مدیون نیز متوارى شود رئیس محکمه در قبال غفلت 

  د ضامن دین دائنین خواهد بود یا خیر؟و تسامح و تساهل خو

 قهراً در موقع ; چنانچه ضمان رئیس محکمه بر طبق قانون باشد;ج ـ باسمه تعالى
  .استخدام چنین تعهدى نموده است و به مقتضاى قاعده ضامن است

کنیم بعداً دیدم این بنده خدا هر چه کردم دروغ   ـ من به یک نفر خیرات و نیکى مى770س
  ا براى اعمال خیر من پاداشى هست؟ و آیا او ضامن است؟گوید آی مى

  .  ولى او ضامن نیست;برید   شما اجر مى;ج ـ باسمه تعالى

  

  



١٧٤ استفتائات 

  

  

  

  

  

  مضاربه 

  

ـ اگر عاملى در مضاربه، به سفر تجارتى رود و مقدارى از سرمایه بدون تفریط تلف شود 771س
  ند؟، سرمایه تلف شده را جبران کتواند از ربح حاصله آیا مى

  .تواند   بلى مى;ج ـ باسمه تعالى

ـ هر گاه مالک و عامل در مقدار رأس المال و یا مقدار ربح حاصله اختالف داشته باشند 772س
  قول کدام یک مقدم است؟

چون قهراً ى مقدار رأس المال، قول عامل مقدم است   در نزاع درباره;ج ـ باسمه تعالى
ت کند و همچنین در مقدار ربح، قول عامل مقدم مالک باید آن را اثبا. زیادى استمنکر 
  . چون امین است;است

  ـ آیا جایز است عامل مخارج خود را در سفرر و حضر از مال المضاربه صرف نماید؟773س

  . نفقه سفر از رأس المال است و نفقه حضر به عهده خودش است;ج ـ باسمه تعالى

  د جایزه که بتوان بعداً فسح کرد؟ـ آیا مضاربه از عقود الزمه است یا از عقو774س

  . از عقود جایزه است;ج ـ باسمه تعالى

دهد و طرف مقابل هم با همان  ـ کسى که به قصد مضاربه به یک نفر یا به بنگاه پول مى775س
  کند اما کیفیت عملش مشکوک یا غیر معلوم است حکمش چیست؟   عنوان قبول مى

  .محکوم به صحت است به حکم اصالۀ الصحۀ، ;ج ـ باسمه تعالى
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دهد تا با آن پول معامله کند و به سودش مشترک  ـ شخصى مبلغى پول به مغازه دارى مى776س
گوید چون محاسبه دخل و خرج این پول برایم مشکل است لذا من با  باشد ولى صاحب مغازه مى

پیشنهاد دهم آیا این عمل شرعى است؟ و اال چه  رضایت خودم ماهیانه فالن مقدار به تو مى
  فرمایید؟ مى

 چنانچه مضاربه شرعى باشد و مصالحه کنند که سهم صاحب پول را به ;ج ـ باسمه تعالى
  .مقدار معینى هر ماه بدهد اشکال ندارد
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  احکام خیار و شرط

  

ـ آیا خیاراتى که در بیع ثابت است و اجاره هم جریان دارد و در این جهت فرقى بین اجاره 777س
  ره معامالتى هست یا نه؟ اجادیه و عق

 بعضى خیارات، مانند خیار مجلس مختص به بیع است و بعضى مانند ;ج ـ باسمه تعالى
  . خیار تخلف، شرط عام است به هر حال فرقى بین عقدى و معامالتى نیست

ـ آیا خیار مجلسى براى متبایعین متالصقین هست یا نه اگر بعد از بیع قصد تفرق کنند 778س
  کند یا نه؟  سقوط خیار مىکفایت بر 

 خیار مجلس بر آن ثابت است و قصد تفرق موجب سقوط خیار ;ج ـ باسمه تعالى
  .شود نمى

ـ اگر فروشنده و خریدار در ضمن عقد بیع، شرط کنند که جنس را فروشنده در روز معین 779س
ى غرامت بپردازد تومان به مشتر) 10000(تحویل مشترى بدهد اگر تحویل نداد مبلغ معینى را مثال 

ال به باطل در صورت بروز خلف وعده آیا این شرط صحیح است و یا نه و گرفتن این وجه اکل م
  نیست؟ 

 شرط صحیح است و به مقتضاى المسلون عند شروطهم الزم الوفاء ;ج ـ باسمه تعالى
  . باشد و به واسطه همان دلیل، اکل مال به باطل نیست مى

گیرد و در ضمن بیع شرط کرده چنانچه مشترى منصرف از  ده مىاى که فروشن ـ بیعانه780س
براى فروشنده تصرف و اکل این پول چه حکمى دارد . خرید شد حق استرداد بیعانه را ندارد



١٧٧ استفتائات 

براى آن صادق است یا خیر و یا از باب المؤمنون عند شروطهم الزم الوفاء تراض تجارت عن 
  است؟

ضاى دلیل لزوم وفاى به شرط صحیح است و به  شرط مذکور به مقت;ج ـ باسمه تعالى
  .باشد همان دلیل، تجارت عن تراض نیز مى

 آن ;کند هر گاه مبیع و یا ثمن مال کس دیگرى باشد  ـ طرفین در ضمن عقد بیع شرط مى781س
  دیگر به عنوان غرامت بدهند، آیا این شرط واجب الوفاء است یا خیر؟مبلغ قید شده را به طرف 

 معلوم نیست شرط مذکور الزم الوفاء باشد، زیرا در صورت تبیین این ;عالىج ـ باسمه ت
بنابر این شرط در . شود   قهراً معامله باطل مى;که، احدالعوضین مال غیر متبایعین است

  .باشد ضمن معامله نیست و شرط ابتدائى الزم الوفاء نمى

، استنکاف از پرداخت دارد آیا وفاء باشد و مشروط علیهـ اگر در مواردى که شرط الزم ال782س
  حق فسخ معامله را دارد یا نه؟ مشروط له 

 در صورت عدم امکان اجبار مشروط علیه به عمل به شرط، خیار فسخ ;ج ـ باسمه تعالى
نظر حقیر این است که . معامله بال کالم ثابت است، و با امکان اجبار، محل کالم است

  . به عمل به شرط و فسخ معامله مخیر استخیار ثابت است و مشروط له بین اجبار

ـ در تأخیر خریدار، ثمن را از وقت مقرر، آیا فروشنده حق فسخ دارد یا خیر در صورت 783س
  تصرف خریدار در مثمن، مصرف آب و برق و شوفاژ به عهده کدام است؟

ا فسخ تواند معامله ر  در مورد سؤال، بایع، خیار تأخیر ثمن دارد، مى;ج ـ باسمه تعالى
  .کند و آبونمان آب و برق و گازوئیل مشترک شوفاژ را، در صورت استفاده ضامن است

ـ اگر کسى یک کیلو قند را به صد هزار تومان بخرد و یا مصالحه نمایند به شرط این که 784س
  فروشنده پانصدهزار تومان قرض شش ماهه بدهد آیا این فروش به شرط صحیح است؟

  .الى ندارد اشک;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر شخصى جنسى را نقداً بخرد بعد از مدتى به خود صاحب جنس به مبلغ زیادتر 785س
رط شود آیا الزم الوفاء است و در صورت عدم بفروشد و اگر همین موضوع در ضمن عقد بیع، ش

صاحب اول جنس، خیار فسخ دارد و در این گونه معامالت ثمن و مثمن باید فروش خریدار آیا 
  د باشد و قبض و اقباض الزم است یا خیر؟موجو



١٧٨ استفتائات 

 فروش چیزى که نقداً خریده است به مبلغى زیادتر، اگر در بیع اول ;ج ـ باسمه تعالى
شرط نکنند صحیح است و با شرط باطل است و در فرض صحت، چنانچه قبض نشده 

  .ستباشد معامله صحیح است ولى مکروه ا

ر به قصد ورشکستگى دیگرى، ارزان بفروشد و در ـ اگر سرمایه دارى جنسى را در بازا786س
  نتیجه جمع مال نموده و احتکار نماید این طور معامله چه صورت دارد؟

  .  کار خوبى نیست ولى احتکار نیست;ج ـ باسمه تعالى

اخراج کنند باید اگر کارگرى را : ها آمده است ها و تجارتخانه ـ در قانون مدنى شرکت787س
 بدهند اگر در اول استخدام به کار، با گارگر این شرط نشده باشد گرفتن این وجه اومبلغى نقداً به 

  چه صورت دارد اگر کارفرما طیب نفس ندارد تکلیف چیست؟

 پس در حین استخدام، این شرط ; چون قرارداد کلى مملکت است;ج ـ باسمه تعالى
 طیب نفس هم ندهد بنابراین اگر با. ضمنى مبنى علیه العقد است و این حکم ذکر است

  .گرفتن جایز است

ـ مقاطعه کارى، متعهد شده است که ساختمانى را طى شش ماه در برابر اجرت معینى بسازد 788س
بعد از گذشت چند روز از انعقاد قرارداد، قیمت مصالح ساختمانى و اجرت کارگر به میزان فاحشى 

 وفاى به قرارداد با قیمت تعیین شده کند آیا در این صورت مقاطعه کار مزبور موظف به ترقى مى
  باشد یا خیر؟ مى

منى عدم ترقى  چون به حسب ظاهر حال متعاملین، قرارداد به شرط ض;ج ـ باسمه تعالى
  .ساختمانى در مدت معینى مشروط است بنابر این مقاطعه کار حق فسخ را داردمصالح 

. فروشند ه کارخانه شرابسازى مىـ بعضى از تجار به دلیل سود زیاد کشمش را به واسطه ب789س
  فروش ما باغداران به این تجار کشمش چه حکمى دارد؟ و حرام است یا خیر؟

  . اشکال ندارد و گناه درست کردن شراب به گردن آنهاست;ج ـ باسمه تعالى

به صورت نسیه هم . گذارد  ـ ریسمان فروشى تمامى امکانات الزم را در اختیار بافنده مى790س
کند و شرط کنند اگر قالى به فروش نرفت و در زمان تأخیر   ان پرداخت را نیز معین مىمدت و زم

گیرد به عنوان مضاربه قرار دهند ولى ریسمان   با هم مصالحه نمایند، پولى که بافنده فرش مى;شد
فروش سهم خود را با او مصالحه به مبلغ معینى نماید که هر ماه آن مبلغ را بگیرد و در ضمن بین 



١٧٩ استفتائات 

 ـ کمتر از قیمت بازار 2 ـ بافنده قالى مورد نظر را به دیگرى نفروشد 1خودشان چند شرط کنند 
 ـ تحت عنوان حق کمیسیون درصد معینى را در کل مبلغ فروخته 3. به ریسمان فروش بفروشد

  شده ریسمان فروش ببرد آیا این معامله صحیح است یا خیر؟

ق، مطابق فتواى این جانب نوشته شده است و  مطالب ذکر شده در فو;ج ـ باسمه تعالى
  .عمل بر طبق آنها مجزى است

 داد ;ـ ما بین زید و بکر بیعى به این صورت واقع شده که زید، عبارت بیع را به بکر نوشته791س
ولى زباناً چیزى نگفت و تمام آن چه که در بیع الزم است به بکر نوشته ولى زید حاال منکر بیع 

  ام آیا این بیع درست است یا نه؟ ام به خاطر مصلحتى این بیع را نوشته روختهگوید نف  است مى

 چنانچه با آن نوشته، قصد بیع کرده باشد و طرف هم با گرفتن، قبول ;ج ـ باسمه تعالى
  . ح است و االّ مجرد نوشته، کافى نیست بیع صحی;نموده

ى از طرفین معامله پشیمان شود اند اگر یک ـ متعاملین در ضمن قرارداد بیع شرط نموده792س
مبلغى به طرف دیگر بالعوض بپردازند آیا این شرط مفسد قرار داد بین متعاملین است و اثر دارد یا 

  نه و اگر خریدار مبیع را به دیگرى بفروشد صحیح است یا نه؟

قد است و خالف کتاب و سنت  قرارداد مذکور چون شرط در ضمن ع;ج ـ باسمه تعالى
  .ح و الزم است و عقد صحیح استصحینیست 

قیمت فرش را گران گفته، . ـ زید فرشى را به صورت امانت نزد عمرو گذاشته که بفروشد793س
در این بین . کند  ولى قول داده فرش را ببرد حاال در بردن فرش تسامح مى;کرده  عمرو قبول نمى

ورت عدم تفریط آیا عمرو و رود و در ص اثاث داخل مغازه عمرو با همان فرش زید به سرقت مى
  ضامن فرش زید است یا خیر؟

 در صورت عدم تفریط در حفظ امانت، عمرو که صاحب مغازه است ;ج ـ باسمه تعالى
  .ضامن نیست

  

  



١٨٠ استفتائات 

  

  

  

  

  

  حیض و نفاس

  

داند که این   ـ اگر زن خواب بوده و بعد از آفتاب بیدار شده و خود را حایض دید اما نمى794س
  بوده تا نماز نخواند و اگر بعد از آفتاب بوده نماز را قضاء کند؟از آفتاب حیض قبل 

  . باید قضاء کند;ج ـ باسمه تعالى

  تواند نماز بخواند؟  ـ آیا زن حائض براى تمرین و تعلیم دیگران مى795س

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

ت به مقدار خواندن ـ اگر زن به مقدار خواندن چهار رکعت نماز ظهر عادت شود یا از عاد796س
توانست نماز بخواند آیا واجب است نماز ظهر را   نماز چهاررکعتى در آخر وقت پاک شود و مى

  در صورت اول و نماز عصر را در صورت دوم قضا نماید؟

 بلى، در صورت اول فقط نماز ظهر و در صورت دوم نماز عصر را باید ;ج ـ باسمه تعالى
  .قضا نماید

اند اگر در ایام عادت خون ببیند حیض است؟ آیا    تخمدان او را بیرون آوردهاى که ـ مطلقه797س
  عدّه الزم است یا خیر؟

 چون در ; اگر با عالئم حیض خون ببیند حیض است و عده هم دارد;ج ـ باسمه تعالى
  .حکم به حیض شرعاً قید نشده است که دم از رحم خارج شود



١٨١ استفتائات 

آورند اگر از محل متعارف خون ببیند  احى بیرون مىـ زنى که حملش را از بغل با عمل جر798س
  نفاس است یا نه؟ خون 

کند چون شرط است که خون بعد از والدت    ظاهراً صدق نفاس نمى;ج ـ باسمه تعالى
  .شود چنانچه خون قبل از والدت خارج شود حکم به نفاس نمى. باشد

د، خونى را ببیند به صفات ـ اگر زنى صاحب عددیه و وقتیه بود ولى بعد از عادت خو799س
   آیا حکم حیض را دارد یا استحاضه؟ حیض و بیش از سه روز باشد

 استحاضه است و اگر قبل از ده روز قطع ; چنانچه بعد از ده روز باشد;ج ـ باسمه تعالى
  . حیض است;شود

ه باشد و موقعى که از مسافرت مراجع  ـ شخصى به مدت یک ماه یا دو ماه در مسافرت مى800س
باشد آیا استمتاع جایز است یا خیر؟ این شخص از چه راه غریزه   کند همسرش حایض مى مى

  جنسى خود را ارضاء کند؟

  . استمتاعات به غیر جماع جایز است و از آن طریق غریزه را ارضاء کند;ج ـ باسمه تعالى

طهر امامان هاى م  باشد شرط ورودشان به حرم  ـ زنانى که موقع عادت ماهیانه ایشان مى801س
  باشد؟ ها چه مى  علیهم السالم و امام زاده

ها اشکال ندارد و اما حرم امامان مقتضاى  امام زاده رفتن به حرم ;ج ـ باسمه تعالى
  .آن است که در حرم توقف نکنند ولى مرور مانعى ندارداحتیاط لزومى 

کنند تا روزه    مىهایى جهت تأخیر افتادن حیض تزریق ـ خانمى که در ایام حیض آمپول802س
حکم چه . بیند ها را مى هاى مزبور این لکه ماه رمضان را بگیرند لکن بعد از تزریق آمپول باز لکّه

  خونى را دارد؟

  .  چنانچه عالمت حیض دارد حیض است و اال استحاضه;ىج ـ باسمه تعال

ه ایشان به خورند تا عادت ماهیان ـ کسانى که براى گرفتن روزه یا اعمال حج قرص مى803س
شود خون مذکور چه بوده و  تأخیر بیفتد ولى باز هم بعد از خوردن قرص خون مرتّب خارج مى

  وظیفه زن چیست؟



١٨٢ استفتائات 

 آن ; چنانچه در ایام عادت خون ببیند یا شرایط خون حیض داشته باشد;ج ـ باسمه تعالى
  .ائض بودن محکوم است و قرص خوردن تأثیر نداردزن به ح

  بخورد و در غیر ایام عادت خون ببیند حکم استحاضه دارد یا نه؟ ـ اگر زن دارو 804س

  . بلى;ج ـ باسمه تعالى

  

  



١٨٣ استفتائات 

  

  

  

  

  

  نکاح

  

  ـ ایجاد مانع براى حاملکى و بچه دار شدن، در زن یا مرد، چه حکمى دارد؟805س

 جلوگیرى از بچه دار شدن به هر نحوى جایز است مگر آن که رحم ;ج ـ باسمه تعالى
سالم بودن بیرون بیاورند یا مرد را به کلى اخته نمایند بدون آن که زن را در صورت 

باردار شدن زن و بچه به دنیا آوردن ضرر یا مشقت داشته باشد که در این صورت جایز 
  .نیست و تعزیز دارد

 زن دائمى داشته و شوهر زنان فوت کرده و یک زن بعد از فوت شوهر آمده با 4ـ مردى 806س
 5گوید با مدارک قانونى من زن دائمى این مرحوم هستم در این حال ایشان   نه و مىاثبات ادله و بی

مال به چه نحوى تقسیم شود و شارع مقدس چه . زن دارد و حرام است که همه آنها دائمى باشند
  حکمى دارد؟

با .  کدام است اگر ثابت شود که این زن اوست و معلوم نباشد پنجمى;ج ـ باسمه تعالى
  .برند  بقیه مهر و ارث مى;را حکم به بطالن نموده قرعه یکى

تواند روى حرف پدر حرف   ـ اگر پدر باعث مهریّه زیاد براى پسر شود آیا پسر که نمى807س
  بزند مقصّر است یا نه؟

  .  مقصر نیست;ج ـ باسمه تعالى



١٨٤ استفتائات 

تدلیس (یید شود بفرما  عوامل زیبایى آنان محسوب مىـ با عنایت به این که موى زنان که از808س
و خالى بودن ) (کم پشتى) (یا موضعى) (کچلى کلى(این که پنهان نمودن نقص مثل ) ازدواجدر امر 

  شود؟  آیا موجب ایجاد حق فسخ بر مرد مى) قسمتى از موى سر

 هفت عیب است که ;شود  تدلیس به طور مطلق موجب خیار فسخ نمى;ج ـ باسمه تعالى
ها تدلیس موجب   افضاء و عمى و در غیر اینشود جنون، جرس، قرن،  موجب فسخ مى

  .شود خیار نمى

ـ اگر کسى زنى را عقد کند بعد از آن معلوم شود، عیب و نقصى داشته مانند کچل بودن، 809س
در این صورت آیا مهر او مهر المثل ... هایش و  فلج بودن دست، مصنوعى بودن یکى از چشم

  شود؟ است، یا مهر المسمى تعیین مى

  .شود  با مهر المسمى حساب مى;سمه تعالىج ـ با

دواج کرد و سپس طالق گرفت و بعد از تمام شدن عده، با مرد دیگرى ـ زنى با مردى از810س
تواند با دختر شوهر   نمود و از شوهر دوم دخترى به دنیا آورد آیا شوهر اول این زن مىازدواج 

  به را دارد؟دومش ازدواج کند، یا این که دختر نسبت به او حکم ربی

  .تواند ازدواج کند  حکم ربیبه را دارد و نمى;ج ـ باسمه تعالى

ر خود، اقرار به خرید و فروش کرده و ـ شخصى قبل از فوت یک دانگ منزل را، براى همس811س
دید دادند و حق مهر همسر او نیز به همان   یک میلیون و نیم به خانواده این شخص حقهمچنین 

  ت مهر متوفى الزم است یا نه؟مقدار است آیا پرداخ

 حق مهر الزم است، مهر مانند دیون دیگر است که بر ارث مقدم است ;ج ـ باسمه تعالى
  .اول باید مهر را بدهند اگر چیزى باقى ماند به ورثه بدهند

 14ـ زن و شوهر اختالف دارند که غیرقابل حل است و زوجه در اذیت کامل است و مدت 812س
گوید به  کند و مى  وز در جنگ و جدال هستند زوجه تقاضاى طالق خلع مىسال است که هر ر

هیچ وجه قدرت تحمل اخالق بد این مرد را ندارد و به هیچ صراطى مستقیم نیست ولى زوج 
رود و   کند و زیر بار وظیفه شرعى و عرفى نمى حاضر به طالق نیست و هیچ شرطى را قبول نمى

گوید دیگر قادر   و اخالق کثیف با من زندگى کنى زوجه مىگوید باید با همین وضع موجود مى
اخالق او را ندارم و براى من عسر و حرج کامل وجود دارد و دگى با نیستم و در خود توان زن
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گوید من   براى درخواست طالق به دادگاه مراجعه کرده است و زوج از روى لجاجت و اذیت مى
  ى را به طور واضح مرقوم فرمایید؟دهم لطفاً نظر مبارک و حکم شرع طالق نمى

دهد و اگر حاکم شرع نتواند او را مجبور به    در صورتى که نفقه نمى;ج ـ باسمه تعالى
در غیر این . را طالق دهدتواند بدون رضایت زوج او  نفقه دادن بنماید حاکم شرع مى

م زندگى با او تواند او را تعزیر کند و بر زوجه ه ظلم و تعدى مىمورد، با فرض ایذاء و 
تواند او را  چون توأم با عسر و حرج است واجب نیست و حاکم شرع در این فرض هم مى

  .طالق دهد

خواهد با آقایى ازدواج نماید با توجه    سال سن دارد مى19ـ خانمى بالغه، عاقله، رشیده که 813س
  دانید یا خیر؟ رط مىباشند آیا اذن پدر زوجه را ش  با این که زوجین از مقلدین آن بزرگوار مى

 در صورتى که دختر بالغه و رشیده باشد یعنى صالح و فساد را تشخیص ;ج ـ باسمه تعالى
دانم خصوصاً اگر پدر غایب   بدهد و زوج هم مناسب او باشد اذن پدر زوجه را، شرط نمى

  .باشد

ه باشد ولى به ـ چنانچه دخترى باشد رشیده، بالغه و باکره و نیاز به شوهر و ازدواج داشت814س
و از طرفى پسر هم هاى کبیره باشد  علل اقتصادى و فرهنگى نتواند ازدواج کند و در معرض گناه

شرایط نتواند ازدواج کند و در معرض گناه نیز قرار دارد و پدر دختر زنده و حاضر باشد با همین 
تفاسیر آیا چنین پسر و ولى حرج وجود داشته باشد تا بتوانند از پدر دختر اجازه بگیرند با این 

توانند با هم ازدواج موقت انجام دهند مشروط بر این که باکرده بودن دختر چه از  دخترى مى
  جهت جسمى و چه از جهت عرفى حفظ شود و آبروى طرفین محفوظ بماند؟

  .بلکه بدون آن هم مجازند.  با رعایت شرط مذکور مجازند;سمه تعالىج ـ با

کند و شوهر قبال از هر  ش سال است در خانه شوهر زندگى مىـ دخترى در حدود ش815س
اند حاال دختر آمده خانه پدر و مادر، و  دانسته جهت مریض بوده ولى پدر و مادر دختر نمى

گوید شوهرش مریض است اگر دختر بخواهد براى این که شوهر قبل از عقد مریض بوده  مى
  گیرد یا خیر؟  ه دختر تعلق مىدانسته است طالق بگیرد مهریه ب  است و او نمى

 چنانچه مرد مریض به معنى عنین باشد و نتوانسته است از اول عقد با ;ج ـ باسمه تعالى
 دختر حق فسخ دارد و ;دانسته که مریض است دختر نزدیکى کند و دختر هم نمى

  .تواند عقد را به هم بزند و احتیاج به طالق نیست و مرد هم باید نصف مهر را بدهد مى
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دهند و پنج سال  اند و تن به اوامر پدر هم نمى  سال رسیده30 سال و 25ـ دخترها به سن 816س
کنند و یکى از دخترها هم مشغول کار   هم جدا هستند و با عیال ناشزه من زندگى مى است که از

  ه؟ها به عهده من است یا ن است آیا واجب النفقه من هستند یا نه آیا از حیث مسکن مسئولیّت آن

 نفقه او واجب نیست و آن دیگرى در صورتى ; آنکه مشغول کار است;ج ـ باسمه تعالى
کند و   تواند کار کند و یا به شوهر مناسب برود تا خرج او را بدهد و کار نمى که مى

 نفقه فرزند بر او واجب ;واجب نیست و نیز اگر پدر فقیر است نفقه او هم ;رود شوهر نمى
ى پدر نیست، البته چنانچه پدر غنى باشد و  هم به عهده، مسکن نیست و در این موارد

پسر یا دختر فقیر باشند و توانایى کار کردن ندارند و براى دختر شوهر مناسبى پیدا 
  .ها واجب است  نفقه آن;نشود

  باشد؟  هایى ذاتاً بر مرد حرام مى ـ چه نوع زن817س

 مراجعه ;ام  به بعد مفصال نوشته411ها را در توضیح المسایل ص    آن; تعالىج ـ باسمه
  .شود

اى به سن قانونى رشد نرسیده باشد آیا شکایت و ادعاى  ـ با فرض این که اگر دوشیزه818س
توانند به  تواند مستند رأى قاضى قرار گیرد و آیا والدین این دوشیزه مى اظهار این دوشیزه مى

  ها طرح دعوى نمایند؟ وکالت از او و حسب اظهار آن

 مسموع ;او در خصوص دعاوى که منتهى به تصرف مال شود ادعاى ; ـ باسمه تعالىج
به هر تقدیر، . ها مسموع است که باید براى اثبات آن بینه اقامه کند  غیر آننیست و در 

  .تواند مستند قاضى قرار گیرد  مجرد دعوى نمى

مون آن چگونه است؟ ـ اگر چنانچه منافى عفت به صورت مشهود انجام نشود تحقیق پیرا819س
  شود در این گونه موارد تحقیق نمود؟ آیا مى

  .تواند اظهار بنماید حتى خود او هم نمى. شود  خیر، نمى;ج ـ باسمه تعالى

کند آیا بعد از عقد، اختیارش دست پدر است یا با شوهرش؟ در  ـ دخترى که ازدواج مى820س
  باشد؟   چگونه مىباشد مسئله دوران نامزدى که دختر در خانه پدرش مى

 دختر، بعد از اجراى عقد چه در خانه پدر باشد یا خانه شوهر، باید از ;ج ـ باسمه تعالى
  . البته شوهر هم نباید زاید بر موازین شرعى به زن تحمیل کند.شوهر اطاعت کند
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له در ـ دختر جوانى که تازه ازدواج کرده آیا الزم است که بدنش را بپوشاند یا نه؟ این مسئ821س
  باشد؟ رابطه با بیرون از خانه و در کوچه چگونه مى

 باید بدن را از ; دختر بعد از بلوغ چه شوهر کرده باشد یا نکرده باشد;ج ـ باسمه تعالى
  .ندنامحرم در خانه یا کوچه و بازار بپوشا

انه اى کرده و به اصطالح عامی تواند آرایش ساده  ـ آیا دختر جوانى که ازدواج کرده مى822س
  دخترانه آرایش کند و بیرون از خانه و به کوچه برود؟

ولى .  انجام ندهد;شود  زن باید تزیینى که موجب تهییج جوانان مى;ج ـ باسمه تعالى
برعکس، باید براى شوهر خود تزیین بنماید و نسبت به زنان دیگر مختار است تزیین 

  .بنماید یا نه

تواند با این  ، پسر بیگانه شیر داده آیا برادر این پسر مىـ زنى دختر شیرخواره دارد هم زمان823س
  دختر یا با خواهر این دختر ازدواج نماید؟

  .تواند   بلى مى;ج ـ باسمه تعالى

را که یک مبلغ کمتر ) مثال پنجاه سال قبل(ـ اخیراً مرسوم شده مهریه چند سال قبل 824س
نمایند آیا شرعاً   زار تومان محاسبه مىباشد به نرخ روز حساب کرده و یک تومان را چند ه مى

  صحیح است یا خیر؟

ولى باید به یک .  به این گونه که مرسوم شده است من قبول ندارم;ج ـ باسمه تعالى
 ;مقدارى مصالحه کنند مثال طال را میزان بگیرند و اگر بر فرض پنجاه تومان بوده است

  . یا معادل آن را بدهندشود، به همان حساب طال  حساب کنند چند مثقال طال مى

اى به دلیل عالقه پسرى بالغ و وعده ازدواج آن پسر، از راه نامشروع ازاله  ـ دختر باکره825س
بکارت و سپس حامله گردیده و در زمانى که داراى حمل سه ماهه بوده با حضور والد آن دو صیغه 

مهر السنه تعیین گردیده و مرد عقد ازدواج دائم جارى گردیده و مهریه زن به دلیل اضطرابش فقط 
بالفاصله با تولد نوزاد براى او شناسنامه اخذ نموده و اکنون که نوزاد پسر به سن چهار سالگى 

 و حرج است و اش در عسر  رسیده پدرش به واسطه اعتیاد به مواد مخدر ترک انفاق کرده و، زوجه
  .باشد  متقاضى طالق مى

  مانى که داراى حمل سه ماهه بوده است صحیح بوده یا خیر؟ـ آیا عقد ازدواج بین آن دو، در ز1
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ـ با توجه به این که زن داراى تحصیالت دانشگاهى است، اضطراراً با مهر السنه به عقد ازدواج 2
باشد  دائم رضایت داده است و اکنون که عسر و حرج وى ثابت گردیده آیا مستحق مهر المثل مى

  یا خیر؟

  باشد؟ ده چه کسى بوده و مىـ نفقه طفل نوزاد بر عه3

 عقد ازدواج با مهر السنۀ صحیح است و اعتیاد و عسر و حرج بعدى در ;ج ـ باسمه تعالى
 چنانچه مرد طالق ;آن تأثیر ندارد، نفقه بچه با پدر است و اگر زن متقاضى طالق است

ا مالى  باید همان مهر السنۀ را بدهد و اگر طالق ندهد چنانچه نفقه زن را بدهد ی;دهد
شود و اال حاکم   مشکل حل مى;داشته باشد که حاکم شرع از آن مال نفقه زن را بدهد

دهد ولى مهر، همان مهر السنۀ است و چنانچه مرد نتواند نفقه  شرع والیۀ او را طالق مى
  .استبدهد و پدر او هم نتواند، نفقه به عهده مادر بچه را 

ه است بعد از شکایت ایشان به عقد دائم بنده درآمده اما ـ متعلقه اینجانب که مدتى متعه بود826س
روم او را پیدا   گذرد هر وقت به خانه او مى  هم اکنون که مدت چهار روز است که از عقد دائم مى

خواهشمند است حکم مسئله را از بابت نفقه و سایر احکام . کند کنم و او هم مرا تمکین نمى مى
  بیان فرمایید؟

 در صورتى که با تقاضاى شما تمکین نکند و با نهى شما از منزل بیرون ;ج ـ باسمه تعالى
 ناشزه است و نفقه ناشزه مادامى که در حال نشوز است و به تمکین برنگردد واجب ;برود
  .نیست

ـ اگر مردى در عقد نکاح به زن وکالت بدهد در طالق دادن خود و مدت وکالت را تعیین 827س
ام الحیاۀ آیا این وکالت صحیح است؟ و عدم ذکر مدت وکالت ضرر به نکند و یا تصریح کند ماد

  زند یا نه؟  صحت وکالت مى

 توکیل زن در طالق خودش، بین فقهاء محل خالف است ولى به نظر ;ج ـ باسمه تعالى
حقیر جایز است و توکیل در مدت معین یا مادام الحیاۀ فرق ندارد و در جمیع موارد 

  .صحیح است

نمایید، براى طالب علوم دینى   له چه سنى را براى ازدواج جوانان پیشنهاد مى ـ معظم828س
  چطور؟
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 اما ;غیربالغ را باید ولى عقد کند یا اجازه دهد.  سن مخصوص ندارد;ج ـ باسمه تعالى
تواند خود را عقد کند و اجازه شخص خاصى الزم نیست، بین طالب و غیره  بالغ رشید، مى
  .هم فرقى نیست

گر زن قبول زوجیت کند به شرط آنکه وکیل باشد در تطلیق خود و شرط کند مرد حق ـ ا829س
تواند  عزل او را از وکالت نداشته باشد و چنین شرطى هم نافذ باشد آیا مرد پس از چند سال مى

ام و لذا به شرط عمل کردم و اگر عزل کند تخلف شرط نشده است؟  بگوید من وکالت به زن داده
  سال مشمول وکالت بالعزل بوده آیا حق چنین ادعایى را دارد یا نه؟د همین چند یعنى ادعا کن

 چنانچه ظاهر عقد شرط، وکالت بالعزل مادام العمر باشد مرد هیچ ;ج ـ باسمه تعالى
  .تواند بکند و وکالت به شرط عدم عزل الزم است و قابل تخلف نیست ادعایى نمى

   حکمى دارد؟ضاله بهائیت چهـ ازدواج با فرقه 830س

  . جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

توانند صیغه خواهر و برادرى با هم بخوانند و در  ـ اخیراً شایع شده که دختر و پسر مى831س
  اى در شرع داریم؟ نتیجه مثل خواهر و برادر به یکدیگر محرم گردند آیا چنین صیغه

رع مقدس اسالم چنین اساس است و در ش  بى صیغه خواهر و برادرى ;ج ـ باسمه تعالى
  .خداوند اسالم را از شر بدعت گذاران در دین حفظ بنماید. مشروع نشده استاى  صیغه

ـ ازدواج دائم یا موقت با اهل کتاب، حکمش چیست آیا در این دو مورد نیز اذن ولى شرط 832س
  است؟

ذن ولى هم ها جایز است و ا  ازدواج با اهل کتاب به گرفتن دختر از آن;ج ـ باسمه تعالى
  .شرط نیست

مان نصیحت بفرمایید تا این که تا آخر عمر آویزه گوش قرار   ـ ما را در زندگى زناشوئى833س
  دهیم؟

 هر دو موازین شرعى را رعایت بنمایید زن را شوهر اطاعت کند و مرد ;ج ـ باسمه تعالى
ا نامحرمان  زن براى شوهر تزیین کند و ب;هم زاید بر موازین شرعى بر زن تحمیل نکند

 در این صورت لذت زناشویى را ;جا نکند، خصوصاً اگر شوهر ناراحت شود شوخى بى
  .چشیدخواهید 
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 سال زندگى مشترک و مرد بعد از جلب اعتماد همسرش کلیه 20ـ زن و شوهرى بعد از 834س
 سال پیش به نام زن کرده و هیچ گونه وجهى از همسرش 2وسایل زندگى و خانه مسکونى را که 

 فرزند را مدت یک و نیم سال پیش رها کرده و به 2اش   دریافت ننموده و زن با تحریک خانواده
خانه پدرش رفته است و شوهرش هم عدم رضایتش را از این عمل زشت زنش، اعالم نموده است 

 و منزل مسکونى و همچنین نماز و روزه زن که مرد هیچ گونه نظرتان را در مورد وسایل زندگى
  تواند به زور طالق بگیرد یا نه؟ مىندارد بیان نموده و آیا زن رضایتى 

 در مورد سؤال، زن عمل خالف شرع انجام داده و در تمام ساعات این ;ج ـ باسمه تعالى
 باید نماز را تمام بخواند و روزه ;مدت مرتکب خالف شرع شده است و چنانچه سفر کند

ولى . دهند  نیز عمل خالف شرع انجام مىاش   بگیرد و نفقه او هم ساقط است و خانواده
 چون بخشش ;وسایل زندگى که مرد به او بخشیده است ندارد تأثیرى در خانه و ها این

  .تواند به زور طالق بگیرد به زوجه الزم است و زن نمى) هبه(

ـ آیا اذن پدر یا جد پدرى در ازدواج و عقد دختر واجب و الزام است یا نه، و حتى اگر 835س
ر رشیده باشد و مصلحت خود را بهتر از پدر بداند و در صورت عدم رضایت پدر و جد پدرى دخت

  عقد باطل است یا نه نظر حضرت عالى مورد نیاز است؟

تواند بدون  در مورد سؤال، دختر مى.  اذن پدر، شرط صحت نکاح نیست;ج ـ باسمه تعالى
  .اجازه پدر ازدواج نماید

  ق چه صورت دارد؟ـ ازدواج شیعه با اهل ح836س

  .ها جایز است  زن گرفتن از آن;ج ـ باسمه تعالى

ـ آیا براى حالل شدن زن و شوهرهاى آن منطقه در صورتى که شرعى نباشد راهى وجود 837س
  دارد؟

 راه شرعى بدون خواسته آنان نیست و با خواسته خودشان صیغه خوانده ;ج ـ باسمه تعالى
  .شود

 دارم که توسط مادرزن بنده به او شیر داده شده است لطفاً حکم اى شیرخواره ـ بنده بچه838س
  همسر من با حقیر را بیان فرمایید؟

  .شود   همسرتان، به شما حرام مى;ج ـ باسمه تعالى



١٩١ استفتائات 

  ها از جهت طهارت مولد چیست؟ ـ حکم اوالد آن839س

  .اند  حالل زاده;ج ـ باسمه تعالى

ل از دخول همین دختر فوت کرده نهایت آن جوان ـ جوانى با دخترى ازدواج نموده ولى قب840س
 فوت دختر با آن مقاربت نموده لذا در بین وراث راجع به مهریه به هر وسیله ممکن پس از

آمده خواهشمند است نظر مبارک را بیان کنید به مهریه آن که آیا نصف است یا اختالف به وجود 
  تمامى آن؟

  . نصف مهریه بدهدتر از  الزم نیست بیش;ج ـ باسمه تعالى

ها مجرد هم هستند  ـ اگر مردى براى هم صحبتى خودش با دخترى نامحرم که هر دوى آن841س
هدفش فقط صحبت کردن و درد دل باشد و قصد لذت هم با آن رابطه دوستانه برقرار سازد و 

  باشد حکم آن چگونه است؟دختر نداشته 

  . اشکال ندارد;به معصیت نشود با اطمینان به این که مبتال ;ج ـ باسمه تعالى

ـ دخترى به مدت سه سال عقد شده است و در این مدت نامزد این دختر ارتباطش را قطع 842س
ورت کرده و هیچ کمک خرجى و کمک مالى نداشته است آیا در موقع طالق که از طرف مرد ص

  نبوده است؟گیرد براى این مدت سه سال، در ضمن قطع رابطه صددرصد   مىبگیرد نفقه تعلق 

 بلى، چنانچه دختر، حاضر به زندگى بوده و شوهر او امتناع کرده و ;ج ـ باسمه تعالى
یعنى نفقه تمام مدت را باید . نموده است نفقه او را مرد باید بدهد  دختر تمکین هم مى

  .بپردازد

اخت ت از مال زوج پردـ آیا نفقه زوجه حاملى که زوجش فوت کرده و یا در عده وفات اس843س
  یا خیر؟شود  مى

  . بلکه از مال ولد است; از مال زوج نیست;ج ـ باسمه تعالى

ـ در صورتى که زوج از پرداخت نفقه امتناع کند و یا براى مدت طوالنى غائب شود و یا 844س
اى از سفاهت برسد که تصرف او در اموال و دارایى خود غیر عقالیى باشد، یا این  این که به درجه

  شود و مسئول پرداخت آن کیست؟ ىود، تکلیف نفقه زوجه چه مکه مجنون ش



١٩٢ استفتائات 

 چنانچه مالى دارد حاکم شرع ; اگر مرد از پرداخت نفقه امتناع کند;ج ـ باسمه تعالى
باید از مال او پرداخت نماید و اگر ندارد و راهى هم نیست بر مجبور کردن او بانفاق، 

  .تواند زن را طالق دهد  حاکم شرع مى

شود یا شرایط دیگرى را قائلید و آیا  نفقه به محض ایجاد علقه زوجیت واجب مىـ آیا 845س
وسائل تنظیف و آرایش و مخارج مداوا ولو در بیمارى صعب العالج، هزینه زایمان، هزینه تجهیز و 

  دانید یا خیر؟ به طور کلى نفقه چیست؟ غیره را نیز جزۀ نفقه مى

اجب مشروط به تمکین است و تمام ما یحتاج الیه  نفقه به مجرد عقد، و;ج ـ باسمه تعالى
المرئۀ در معاش و زندگى مناسب با مقام او، حتى مهمانى دادن و سفرهاى تابستانى رفتن 

  .اجب استها و هزینه زایمان جزء نفقه و و امثال این

 ـ به نظر جناب عالى ضابطه اصلى در اجزاء نفقه چیست؟ آیا نفقه مالک خاصى دارد یا یک846س
  مسئله عرفى است؟

 معلوم شد که مالک نفقه یک مسأله ; با آنچه در مسأله قبل اشاره شد;ج ـ باسمه تعالى
  .عرفى است و مالک خاصى ندارد

شود یا رعایت حال شوهر معیار و مالک   ه وضعیت زن تعیین مىـ میزان نفقه باتوجه ب847س
  شود یا فقط حق انتفاع دارد؟  مالک نفقه مىاست و آیا زن 

در غیر مسکن . شود شود و زن مالک نفقه مى   با وضعیت زن تعیین مى;ج ـ باسمه تعالى
شود و لذا لباس زن، جزء ما ترک محسوب   و خادم، حتى در لباس هم زن مالک مى

  .شود نمى

 بلوغ رسیده باشد و رشیده باشد و مصلحت اید که دختر اگر به حد ـ شما در رساله فرموده848س
هد باکره باشد یا نباشد عقد موقت باشد یا دائم احتیاج به اجازه پدر و جد تشخیص دخود را 

  پدرى ندارد لذا تقاضا دارم مرقوم نمایید منظور از بلوغ و رشیده سن تکلیف  است یا چیز دیگر؟

 سال تمام است ـ و مراد از 9 مراد از بلوغ سن تکلیف است ـ که ;ج ـ باسمه تعالى
و فساد را تشخیص دهد که بعید است دختر در اوائل سن رشیده، این است که صالح 

  . ولى در سنین باال امکان دارد;دهداند آن را تشخیص بلوغ بتو



١٩٣ استفتائات 

ـ بیان فرمایید آیا جایز است زوجه بدون اجازه زوج در موارد زیر از خانه خارج شود 849س
  )خواه عقد دائم باشد یا موقت(

منزل در صورتى که مزاحم با آنچه حق زوج  در عقد موقت، خروج از ;ج ـ باسمه تعالى
  :وال نمودید به این شرحاست نباشد هیچ اشکال ندارد و اما در عقد دائم که چند سئ

ـ خروج از منزل براى کسب معارف اعتقادى به مقدار الزم و ضرورى و همچنین براى 1ـ 850س
  .فراگیرى وظایف شرعى

  . جایز است;ج ـ باسمه تعالى

  از منزل براى معالجه بیمارى چنانچه امکان درمان در منزل نباشد؟ـ خروج 2ـ 851س

  . جایز است;ج ـ باسمه تعالى

  ـ خروج از منزل براى فرار از ضررهاى جانى و مالى؟3ـ 852س

  .  جایز است;ج ـ باسمه تعالى

ـ خروج براى انجام واجبات عینى که موقوف بر خروج از منزل است مانند سفر به حج و 853س
   نفس محترمه؟نجات

  .ها، متوقف بر اجازه شوهر نیست  این گونه خروج;ج ـ باسمه تعالى

   ـ چنانچه ماندن در منزل توأم با عسر و حرج غیرقابل تحمل باشد؟5ـ 854س

  . جایز است;ج ـ باسمه تعالى

ه مشاغل ادارى به زوجه محول ـ چنانچه در ضمن عقد نکاح انتخاب مسکن و اشتغال ب6ـ 855س
  شد و به عنوان شرط در ضمن عقد براى خود سلب محدودیت کرده باشد؟باشده 

  . زوج حق جلوگیرى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  ـ خروج براى تأمین معاش چنانچه شوهر او قادر به آن نباشد یا از انفاق سرپیچى کند؟7ـ 856س

  . جایز است;ج ـ باسمه تعالى

   چه حکمى دارد؟ ـ خروج از منزل براى تظلم و دادخواهى8ـ 857س



١٩٤ استفتائات 

  .اشکال است  بى;ج ـ باسمه تعالى

  ـ آیا پسر شیرخوار با مادر همسر محرم است یا خیر؟858س

  .شود  محرم نمى;ج ـ باسمه تعالى

  شود محرم است یا خیر؟ اش که در واقع دختر خوانده او مى ـ آیا پسر با دختر زوجه859س

  . بلى، محرم است;ج ـ باسمه تعالى

  ها باقى است یا خیر؟  رت فوت زوجه براى پسر شیرخوار محرمیتـ آیا در صو860س

  . بلى، باقى است;ج ـ باسمه تعالى

ـ ازدواجى واقعى شده، بعد از مدتى مشخص شده که خانم ناراحتى هورمونى دارد و از 861س
باشد  ناحیه بدن به پایین پوست بدنش به مانند مردان است و موهاى او بیش از حد مردان مى

اى آیا   هم انجام نشده است و مرد از خانه زده شده و معترض است که چرا به من نگفتهعروسى
گیرد  گیرد یا نه؟ آیا نفقه به این خانم تعلق مى عقد منعقد است یا نه؟ آیا مهریه به این زن تعلق مى

  .وشن نماییدیا نه؟ بذل محبت شود تکلیف شرعى را ر

شود  اید از عیوبى نیست که موجب فسخ مى  چون عیبى که نوشته;ج ـ باسمه تعالى
توانید طالق دهید و چون قبل   توانید فسخ کنید و عقد صحیح است ولى مى بنابراین نمى

اما اگر زن در اختیار شما . دهید نصف مهریه را باید پرداخت کنید از دخول طالق مى
  .بوده است نفقه او واجب است

  واند از خانه خارج شود؟ت  ده وفات است مىـ آیا زنى که در ع862س

  . ولى مکروه است و زینت کردن جایز نیست;تواند  بله، مى;ج ـ باسمه تعالى

  ـ رقص زوج براى زوجه و بالعکس چه حکمى دارد؟863س

  . جایز است بلکه در بعضى موارد مستحسن است;ج ـ باسمه تعالى

ت یا یک چشم مصنوعى ـ اگر کسى زنى را گرفت و بعد از عقد معلوم شد که زن کچل اس864س
  دارد یا عقیم است آیا مهر المثل دارد یا مهر المسمى؟

  . مهر المسمى;ج ـ باسمه تعالى



١٩٥ استفتائات 

ـ اگر مرد یا زن هر دو را جادو کنند تا راضى بشوند و رضایت براى ازدواج حاصل 865س
م و نبود رضایت هشود چون اگر جاد شود عقد مکروه حساب مى شود؟ آیا عقدى که واقع مى مى

  نبود؟

  . خیر عقد مکروه نیست و عقد صحیح است;ج ـ باسمه تعالى

باید عده نگاه دارد ولى سؤال به این صورت   ـ با توجه به این که هر زن بعد از طالق مى866س
کند در حالى    روز با شوهر دوم ازدواج مى47شده است که زنى بعد از طالق از همسرش، بعد از 

رش گفته و  و اآلن چهار فرزند دارد و مطلب را، اآلن به شوهدانسته است که مسئله را نمى
  ها چه خواهد بود؟ دانسته است، تکلیف آن نمىشوهرش هم مسئله را 

 دو مرتبه ; روز بعد از پاکى که در آن طالق داده شده47 چنانچه در ;ج ـ باسمه تعالى
م صحیح است شود و عقد دو  عده تمام مى; حیض سوم که دید;حیض ببیند و پاک شود

 قهراً در عده بوده و ازدواج دوم ; بار حیض نشده3 اگر در آن مدت ;و هیچ اشکالى ندارد
ها حالل   اند بچه ى است و چون جاهل بودهباطل است و آن زن بر شوهر دوم حرام ابد

  .باشند مىاند و ملحق به پدر و مادرشان   زاده

 اگر شوهر بدون جهت زن را طالق داد ـ شرائطى که در سند ازدواج نوشته شده منجمله867س
باید نصف دارایى خود را که بعد از ازدواج به دست آورده به زن بدهد و امثال این شرایط وجود 
دارد و زوجین از روى حیاء و یا اکراه امضاء نمایند که قصد جدى نداشته باشند آیا صحیح است یا 

  خیر؟

 باید عمل ; بنماید و اکراهى، هم نباشد چنانچه شرط را در ضمن عقد;ج ـ باسمه تعالى
  .کنند و اال صحیح نیست

ـ اگر کسى با دخترى ازدواج کند به شرط باکره بودن به مهر المسمى و اگر باکره نبود به 868س
این شرط صحیح است ) المؤمنون عند شروطهم(کند به دلیل  مهر کمترى که خود شوهر معین مى

  یا خیر؟

اید معین باشد و مهر با تردید باطل است و عقد صحیح است ولى  مهر ب;ج ـ باسمه تعالى
  .مهر المثل به عهده مرد است

  تواند با سنى و یا کافر ازدواج کند یا خیر؟  ـ آیا به نظر جناب عالى فرد شیعه مى869س



١٩٦ استفتائات 

 ولى دادن ;زن کافر گرفتن هم جایز است.  ازدواج با سنى اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى
  .ه مرد کافر جایز نیستزن مسلمان ب

  خوابگى زن دائمى در چه شبى ثابت و در چه شبى ساقط است؟  ـ حق هم870س

خوابى هیچ وقت الزم نیست و به معناى بیتوته در نزد او، واجب    هم;ج ـ باسمه تعالى
  .است و آن حد ندارد و قابل اسقاط است

شد به را خواند و اگر باکره نباـ اگر زوج به شرط باکره بودن زوجه به مهر المسمى عقد 871س
  مهر المسمى باشد این شرط چه صورت دارد؟مهر کمتر از 

 ولى شرط بکارت اشکال ندارد و اگر خالف آن ثابت ; صحیح نیست;ج ـ باسمه تعالى
  .شود  عقد صحیح است ولى مهر ثیّب ثابت مى;شود

ه او وکالت بدهند پیش شود بعد از چند سال ب   فوت نموده آیا مى1368ـ کسى در سال 872س
 اجازه پدر و جد پدرى به وکالت انجام دهند و روحانى دیگرى صیغه عقد دختر باکره را بدون

 مرتبه صیغه بخوانند صیغه عقدى در تهران بدون 2نماید و این دختر را به پایین ورقه را امضاء 
 عاقد دومى هم فوت هاى جدید  شرط و شروط و صیغۀ عقدى در قم با شرائط مندرج در عقد نامه

  کرده؟

  .شود  توان به مرده وکالت داد یک دختر هم براى دو نفر عقد نمى  نمى;ج ـ باسمه تعالى

  رد براى ازدواج او اذن مرد الزم است یا نه؟ـ آیا ربیبه م873س

  . در ربیبه اذن الزم نیست;ج ـ باسمه تعالى

لمثل بدهد آیا غسل کند صحیح است یا اى قبل از بلوغ با زنى جماع کند و مهر ا ـ اگر بچه874س
  باید بعد از بلوغ غسل کند؟

  . باید بعد از بلوغ غسل نماید;ج ـ باسمه تعالى

ـ دختر باکره بودن بدون اجازه پدر از راه متعه با کسى محرم شده به شرط حفظ بکارت و 875س
ل دختر آمده و از احتیاج به این محرمیت داشته آن جوان در غیاب پدر دختر، مخفیانه به منز

  خوردنى و آشامیدنى استفاده کرده آمدن جوان جایز است یا نه؟



١٩٧ استفتائات 

 عقد صحیح است و چنانچه خانه مال پدر است در ورود به خانه و ;ج ـ باسمه تعالى
  .خوردن چیزى باید رضایت پدر احراز شود

  ـ اجراء عقد دائم یا منقطع مثال از فردا الخ چه صورت دارد؟876س

  . صحیح است و اتصال مدت، به عقد الزم نیست;تعالىج ـ باسمه 

ـ اگر زن و شوهر در ضمن عقد شرط کنند که مرد همسر دیگرى اختیار نکند و یا این زن 877س
ن مبلغ به طرف مقابل بپردازد این چه حکمى دارد؟ را طالق ندهد اگر تخلف شرط نمود فال

  است یا خیر؟خالف سنت و کتاب 

ام و روایتى که توهم شده دال بر   أله را در فقه الصادق مفصال نوشته مس;ج ـ باسمه تعالى
باشد مربوط به این مسئله نیست و ماحصل تحقیق حقیر این است که اگر   بطالن شرط مى

 شرط صحیح و الزم است و اگر شرط کند که حق طالق یا ;شرط فعل یا ترک، کند
  .باشد اب و سنت مىاطل و خالف کتازدواج دیگر نداشته باشد شرطى است ب

ـ مراسم ازدواج و عقد و عروسى در اسالم چگونه باید برقرار باشد که ممدوح و مطابق با 878س
  شرع مقدس باشد؟

 بدون ساز و آواز و اختالط زن و مرد باشد و مجلس را ساده برقرار ;ج ـ باسمه تعالى
  .کنند

ودن ازدواج و به فساد کشیدن وفق بـ با توجه به این که سنگین بودن مهریه باعث نام879س
پسران شده آیا شرع مقدس اسالم در این باره دستور تعیین مهریه را صادر نکرده است دختران و 

  تا جلوگیرى از فساد بشود؟

 شارع مقدس، مهر السنۀ را تعیین فرموده و هرچه کمتر باشد، بهتر ;ج ـ باسمه تعالى
  .است

 اذن پدر و جد پدرى براى دو نفر در یک روز صحیح ـ آیا خواندن عقد دختر باکره بدون880س
  است و کدام یکى اثر دارد و یا هر دو باطل است؟

  . چنانچه دختر اذن داده باشد عقد اول صحیح است;ج ـ باسمه تعالى



١٩٨ استفتائات 

ـ اگر دخترى با جوانى ازدواج نماید که معتاد به تریاک و سیگار و مشروبات الکلى باشد 881س
  چه صورتى دارد؟

دانسته چنین است کاشف از  ین شخصى که مى ازدواج نمودن با چن;باسمه تعالىج ـ 
  .استعدم رشد 

رود آیا نماز واجب و  کند و بدون اجازه من به بیرون مى ـ خانم بنده حرف مرا قبول نمى882س
  کند؟ شود در حالى که حرف شوهر خود را قبول نمى مستحب ایشان مقبول مى

کردن حرف شوهر و بیرون رفتن بدون اجازه او حرام و معصیت  قبول ن;ج ـ باسمه تعالى
  .ازش صحیح استاست، ولى نم

شود با اذن خودش بدون اطالع پدر متعه کرد یا نه؟ و به عبارت دیگر   ـ دختر باکره را مى883س
  آیا در متعه هم مثل عقد دائم اذن پدر شرط نیست؟

ر ازدواج دائم و متعه شرط نیست و  اذن پدر د; چنانچه رشیده باشد;ج ـ باسمه تعالى
  .رضایت خودش کافى است

ـ اگر کسى به هیچ نحو قادر به ازدواج نباشد یعنى همیشه در امور زندگیش با شکست 884س
ترین نوع ازدواج نباشد و ازدواج نکردن اختالالتى در بدنش به  مواجه بوده و حتى قادر به سبک

تواند به وسیله خوردن دارو با عمل  ر حرام باشد آیا مىوجود آورد که چه بسا منجر به افتادن د
  جراحى رجولیت خود را از بین ببرد؟

 از تواند  به کلى از بین بردن آن اشکال دارد ولى به صورت موقت مى;ج ـ باسمه تعالى
کافور در آنهاست بخورد تا مدتى راحت شود که در آن صورت اشکال قندهائى که 

  .ندارد

ها  شود یا فقط جواز تصرف در آن دهد آیا مالک او مى  که پدر به فرزند مىاى  ـ جهیزیه885س
  را دارد؟

  . شاید بالد، مختلف باشد در این اقطار، ظاهراً که تملیک است;ج ـ باسمه تعالى

اید؟  ده اختالف زن و شوهر قاضى تحقیق از زوج پرسیده اقدام به ازدواج کردهـ در پرون886س
گوید کلمه اقدام به ازدواج را هم  ام زوج منکر ازدواج مجدد هست و مى  ردهبلى اقدام کزوج گفته 



١٩٩ استفتائات 

آیا از نظر شرعى جمله اقدام به ازدواج، . ام که به خانه برگردد جهت ترغیب و تشویق همسرم گفته
  شود یا نه؟ باشد یا نه؟ و حکم ازدواج مجدد به کلمه اقدام به ازدواج جارى مى  اقرار به ازدواج مى

 اقرار به ; مجرد از قرائن باشد;ام ه اقدام به ازدواج کرده چنانچه جمل;سمه تعالىج ـ با
  .شود آثار شرعى و قانونى ازدواج را به آن مترتب نمود نیست و نمىازدواج 

شود منظور از تمکین، تمکین خاص است یا انجام وظائف  ـ در چه مواردى نفقه ساقط مى887س
ضدت با یکدیگر در تشیید مبانى خانواده، احترام نظر شوهر زوجیت از قبیل حسن معاشرت، معا

شود و آیا مواردى که با وجود رابطه زوجیت نزدیکى با زوجه حرام است نیز  را نیز شامل مى... و
  خیر؟شود یا   نفقه واجب مى

 در موردى که زن از استمتاع با عدم مانع عقلى و یا شرعى تمکین ;ج ـ باسمه تعالى
پس اگر زن از . شود و این به شرطى است که تمکین واجب باشد اقط مىننماید نفقه س

شود و نیز انجام ندادن وظایف غیر   نفقه ساقط نمى;وطى دبر ولو جایز باشد تمکین نکند
شود و به طریق اولى، اگر در موردى که نزدیکى با زوجه  زناشویى موجب سقوط نفقه نمى

  .شود نمىساقط  نفقه ; زن تمکین ننمود;استحرام 

اى به نسبت  ـ شخصى دو یا سه سال پیش قبل از فوت خانه مسکونى خود را طى نامه888س
یکدانگ براى همسر، دو دانگ براى یک دختر و سه دانگ براى پسر خود، اقرار به فروش و 

نامبرده پس از مرگ نزدیک یک میلیون تومان وجه نقد داشته که از این . دریافت وجه کرده است
 تومان دیه همچنین مبلغ یک و نیم میلیون. دود ششصد هزار تومان آن را بدهکار بوده استمبلغ ح

است و مهر همسر متوفى نیز یک میلیون و نیم تومان بوده است آیا فوت به این خانواده داده شده 
  پرداخت مهر همسر متوفى الزم است یا خیر؟

یگر بر ارث مقدم است اول باید مهر مهر مانند دیون د.  بلى، الزم است;ج ـ باسمه تعالى
  .را بدهند اگر چیزى باقى ماند به ورثه بدهند

سه است و اوالد ندارد، دومى دو اوالد دارد، سومى حامله  زن دارد اولى یائ4ـ شخصى 889س
هاى او  چهارمى نامعلوم است اموال این شخص چطور باید تقسیم گردد؟ مهریه عیالاست و 

  چگونه است؟

 در صورتى که هر چهار زن عقد دائم باشند یک هشتم اموال مخصوص ;ه تعالىج ـ باسم
ها است و بقیه اموال براى حمل سهم دو پسر را کنار بگذارند تا اگر زنده متولد شد  آن



٢٠٠ استفتائات 

وال مال اوالد است بقیه ام. شود  به او بدهند و اگر نه، آن مقدار هم بین وراث تقسیم مى
  .للذکر مثل حظ االثنین

خورد به شوهر زن محرم    آیا دختر رضاعى که با شرائط مربوطه از سینه زنى شیر مىـ890س
  شود یا خیر؟ مى

 که از همسر او شیر به رضیع داده ; بلى، به همان شوهرى محرم است;ج ـ باسمه تعالى
  .شده است

د و بندن هاى جنسى مرد یا زن را مى چک لولهـ اخیراً مرسوم است که با اعمال جراحى کو891س
کنند آیا جایز است  ها را باز مى شوند و بعداً در صورت خواستن، لوله  صورت موقت عقیم مىبه 

  یا خیر؟

  . با رضایت زن و شوهر مانعى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

اند پس از مدت چندین سال زندگانى داراى  ـ زن و شوهرى که داراى قرابت فامیلى بوده892س
اند و مادرشوهر را بر او عقد کردند  کردهوارى را به فرزندى قبول اند لذا پسر شیرخ فرزند نشده

  آید؟ مىچند سؤال پیش 

ـ آیا اگر این پسر را که به عقد و نکاح مادرشوهر درآورند این فرزند به همسر این شوهر که 1س 
  در واقع عروس خوانده این پسر خواهد شد محرم است یا خیر؟

  .شود ى ظاهراً محرم نم;ج ـ باسمه تعالى

  خیر؟ـ آیا این پسر شیرخوار با مادر همسر محرم است یا 2س 

  .شود  محرم نمى;ج ـ باسمه تعالى

  شود محرم است یا خیر؟ اش که در واقع دختر خوانده او مى ـ آیا این پسر با دختر زوجه3س 

  . بلى، محرم است;ج ـ باسمه تعالى

  اقى است یا خیر؟بها   ـ آیا در صورت فوت زوجه پسر شیرخوار محرمیت4س 

  . بلى، باقى است;ج ـ باسمه تعالى



٢٠١ استفتائات 

ـ آیا جایز است داستان عقد و ازدواج حضرت قاسم بن حسن در واقعه کربال را نقل کنیم و 893س
  آیا این جریان صحت دارد؟

  . بسیار بعید است و بنده سند معتبرى براى آن ندیدم;ج ـ باسمه تعالى

هاى زن اول به زن دوم   یگرى ازدواج کند آیا داماد و نوهـ اگر کسى زنش بمیرد و با زن د894س
  محرم هستند یا نه؟ همچنین زن انسان به ناپدرى هم محرم است یا نه؟ اوالدش چطور؟

اند و زن به ناپدرى محرم  ها محرم  ولى نوه; داماد به او محرم نیست;ج ـ باسمه تعالى
  .اند  ولى اوالد محرم;نیست

  رادر هرچه پایین روند آیا به انسان محرم هستند یا نه؟ـ اوالد خواهر و ب895س

  .اند  بلى محرم;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر کسى زنش بمیرد و مادر زنش هم با مرد دیگرى ازدواج کند و شخص مذکور نیز زن 896س
دیگرى اختیار کند آیا باز هم مادرزن محرم است یا نه در صورت طالق دادن زن چطور و همچنین 

دواج کند یا پسرش زنش را که  کسى بمیرد و عروس آن شخص با شخص دیگرى ازاگر پسر
باشد طالق بدهد و عروس با شخص دیگرى ازدواج بکند یا نکند آیا باز  مىعروس شخص مزبور 

  هم عروس به پدرشوهر قبلى محرم هست یا نه؟

  .اند   در هر دو مورد در جمیع صور محرم;ج ـ باسمه تعالى

  ه حکمى دارد؟ـ وطى دبر چ897س

 بدون رضایت زن جایز نیست و با رضایت او، مکروه است همچنین در ; باسمه تعالىج ـ
کار : فرماید  در این باره مى) علیه السالم(امام معصوم. حیض، کراهت شدید داردحال 

  .خوبى نیست و ما چنین عملى را انجام نخواهیم داد

  د چه صورت دارد؟ـ اگر بین جمالت عقد ازدواج عاقد حرف بزن898س

  . به مقدارى که به اتصال ضرر نرساند اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر پدر و پسر با دو خواهر ازدواج کنند یا پدر قبال و پسر بعداً ازدواج بکنند آیا چنین 899س
  ازدواجى بالمانع است یا نه؟



٢٠٢ استفتائات 

  . به هر نحو که ازدواج انجام شود، بالمانع است;ج ـ باسمه تعالى

شود آیا دلیلى بر این مطلب وجود   سالگى بالغ نمى13 دختر قبل از ـ بنابر عقیده بعضى900س
  دارد؟

 ولى چند روایت ; حرفى است غیرصحیح، یک روایت بر آن داللت دارد;ج ـ باسمه تعالى
  .معتبر برخالف آن وجود دارد

  ـ آیا زن در عده وفات حق نفقه دارد یا نه؟901س

مله نباشد، نفقه ندارد و اگر حامله باشد از مال در صورتى که حا ;ج ـ باسمه تعالى
  .دهند نفقه مىاش به او  بچه

ـ چنانچه مهریه زنى را سفر حج قرار بدهند و قبل از رفتن به حج زن فوت نماید آیا ورثه 902س
  .شود حق مطالبه را دارند یا نه؟ بر فرض ثبوت حق چند سؤال مى

ت سفر حج که مهر قرار داده شده است معلوم است و اگر  البد قیم;ج ـ باسمه تعالى
خانم فوت شده باشد در استیفاء حق کوتاهى نکرده است و قهراً ضامن قیمت مهریه که 

رسد و اگر قیمت آن  باشد و آن دین مثل سایر اموال به ورثه مى مالکیت دارد مرد مى
شود و باز همین   مثل مبدل مى مشهور بین فقهاء آن است که مهریه به مهرال;معلوم نباشد

  .حکم جارى است

ـ  در صورت مطالبه ورثه، نحوه تقسیم سفر حج بین ورثه چطور خواهد شد اگر شوهر راضى 1س
  به پرداخت به قیمت نشد؟

  . شوهر باید قیمت آن را بدهد و رضایت او شرط نیست;ج ـ باسمه تعالى

  ید کرد؟ـ در صورت اختالف نظر فقهاء در مسئله فوق چه با2س

 باید نظر مرجع تقلید شوهر رعایت بشود و احتیاطاً مصالحه هم بشود و ;ج ـ باسمه تعالى
  .چنانچه مصالحه نشد و تزاحم حقوق پیش آمد به قاعده عدل و انصاف مراجعه شود

  شود؟ ـ در صورت لزوم پرداخت، قیمت روز و یا قیمت زمان قرار مهریه محاسبه مى3س

بنابر . اند مهرالمثل میزان است صورت اختالف قیمت، فقهاء فرموده در ;ج ـ باسمه تعالى
  .این مهرالمثل همان زمان عقد میزان است



٢٠٣ استفتائات 

ار بدهد اکنون ـ در فرض مذکور اگر شوهر مهریه خانم را در بودن خودش به سفر حج قر4س
  منتفى شده چه حکمى دارد؟موضوع 

  .قیمت آن در هنگام موت است چنانچه شوهر کوتاهى نموده، ضامن ;ج ـ باسمه تعالى

  ـ در مسئله فوق اگر مرد فوت کند چه حکمى دارد؟5س

  . حکم سایر دیون را دارد;ج ـ باسمه تعالى

اند این دختر از طریق   روزه گرفته40شده است و حاال یک دختر بچه   ـ آقایى بچه دار نمى903س
محرم نیست ) یعنى مادرخوانده (شیردادن به فامیل شوهر این خانم محرم شده ولى به فامیل دختر
یعنى به (شود   هایش محرم مى اگر این دختر بچه را صیغه پدر این مادر خوانده شود آیا به دایى

  یا نه؟) برادرهاى این مادر خوانده

  .شود  بلى، محرم مى;ج ـ باسمه تعالى

گى، هنوز مهیا ـ آیا پسرى که قصد ازدواج دارد اما شرایط ازدواج از نظر مالى یا خانواد904س
تواند به دخترى که مورد نظرش است نظرش را جهت ازدواج با او اعالم بدارد    مى;برایش نیست

و نیز در این مدت که شرایط ازدواج برایش مقدور نیست جهت آشنایى بیشتر با او رابطه پنهانى 
  برقرار نماید؟

ى روابط پنهانى به معنى ول اعالم نظر ازدواج به او، هیچ اشکالى ندارد ;ج ـ باسمه تعالى
 مگر آن که دختر بالغه و رشیده باشد که در آن صورت با عقد ;جایز نیست... واستمتاع 

  . موقت، بى اشکال است

تواند از نظر شرع  ـ پسرى که به قصد ازدواج به خواستگارى دخترى رفته است آیا مى905س
عیب و ایرادى نداشت یا پسندید با او مقدس اسالم به بدن دختر بدون واسطه نگاه بکند تا اگر 

  ازدواج نماید؟ در صورت جایز بودن با ذکر حدود نگاه را بیان نمایید؟

بدون (تواند به تمام بدن او عاریا   در فرضى که بناى ازدواج دارد مى;ج ـ باسمه تعالى
  .نگاه کند و مدرک آن روایات است) هیچ پوششى

دانست و بعد از ازدواج  خل بدن، مریضى داشته و ایشان نمىـ اگر با زنى عقد کند که در دا906س
  فهمید آیا مداواى زن به عهده مرد است؟



٢٠٤ استفتائات 

  .  خیر، به عهده مرد نیست;ج ـ باسمه تعالى

  برد از شوهر قبض رسید گرفتن لزومى دارد یا نه؟ اى که دختر به خانه شوهر مى  ـ جهازیه907س

  . لزومى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  ى زن مانند کفاره روزه و کفاره حج و عمره بر شوهر واجب است یا نه؟ـ بده908س

  . واجب نیست;ج ـ باسمه تعالى

  ـ در غیر موارد نشوز موارد لزوم اطاعت از شوهر را بیان فرمایید؟909س

 زن نباید بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود یا مسافرت کند براى ;ج ـ باسمه تعالى
  ...وهر را اطاعت کند همچنین بدون اذن او نذر ننماید و هکذازناشویى باید فرمان ش

 عدد سکه بهار آزادى باشد طرف قدرت پرداخت نخواهد داشت 1000ـ اگر مهریه 910س
گویند که مهریه چه کسى گرفته و چه کسى داده آیا عقد صحیح است؟ و آیا دختر مستطیع  مى
  شود یا خیر؟ مى

و دختر خانم در صورتى که بتواند مهر را به مقدار  عقد صحیح است ;ج ـ باسمه تعالى
 زن در تأخیر حج ;شود و اگر شوهر قدرت ندارد سفر حج از شوهر بگیرد مستطیع مى

  .معذور است

شود و زن  آید و با آن حال با شوهر همبستر مى ـ زنى در حال حیض به عقد مردى در مى911س
  و کفاره براى زن هست یا خیر؟آید  به شوهر نگفته آیا در عقد اشکالى پیش مى

 عقد صحیح است و حکم کفاره در رساله توضیح المسائل توضیح داده ;ج ـ باسمه تعالى
  . به هر حال بر زن کفاره نیست. شده است

  

  



٢٠٥ استفتائات 

  

  

  

  

  

  عقد موقت 

  

شود  آید بعد از اتمام مدت به پدر پسر صیغه مى ـ زنى به عقد موقت پسر شخصى در مى912س
تواند یا خیر؟ و عقد آن با پدر پسر  خواهد به عقد دائم پسر در بیاید مى  مدت مىو بعد از اتمام

  صحیح بوده است یا خیر؟

 عقد آن دختر بر پدر باطل است ولى عقد اولى و دومى براى پسر ;ج ـ باسمه تعالى
  .صحیح است

دائمى کند ـ اگر کسى با زنى به عقد موقت ازدواج کند و قبل از اتمام مدت عقد بخواهد 913س
  آیا بذل مدت باقى مانده الزم است یا خیر؟

  . بهتر است;ولى چنانچه مدت را ببخشد.  الزم نیست;ج ـ باسمه تعالى

ـ با توجه به این که روز به روز فاصله بین بلوغ جنسى و سن ازدواج رو به افزایش است و 914س
ند این مسئله باعث شده روابط نمای  به دالیل و مشکالت متعدد، جوانان از ازدواج خوددارى مى

نامشروع دختران و پسران از مشکالت اصلى جامعه و جوانان به حساب آید و این عمل عالوه بر 
حرمت شرعى گاهاً آثار و تبعات اجتماعى و روانى نیز به دنبال دارد آیا دعوت دختران و پسرانى 

 به ازدواج غیر  با حفظ میزان رابطه،که داراى روابط نامشروع هستند و بر ادامه آن اصرار مىورزند
است؟ آیا این عمل خروج از حرام به حالل است که در دائم با اذن و یا بدون اذن ولى صحیح 
  برخى روایات به آن اشاره شده است؟



٢٠٦ استفتائات 

ولى باید .  در مورد سؤال عقد موقت حتى بدون اذن ولى، صحیح است;ج ـ باسمه تعالى
فر ازدواج نمودند و دخول انجام شده، پس از جدایى باید شرایط رعایت شود مثال اگر دو ن

ر الزم دختر عده نگه دارد و پس از انقضاى عده با جوان دیگرى ازدواج کند و نیز بر دخت
با تمام این مالحظات عملى بسیار خوب و . فامیلش را مالحظه کنداست آبروى خود و 

  .مستحسن است

  ب؟ـ متعه فى نفسها مباح است یا مستح915س

  . مستحب است;ج ـ باسمه تعالى

  دانید؟ ـ آیا اجازه ولى را در عقد موقت دختران بالغ شرط مى916س

 اجازه ولى در عقد موقت و دائم دختران بالغ و رشید شرط نیست و عقد ;ج ـ باسمه تعالى
  .بدون اذن ولى صحیح است

  قت را جارى کرد؟توان صیغه مو ـ در مورد صیغه لطفاً بفرمایید با چه کسانى مى917س

توان با او عقد دائم اجراء نمود جایز است   صیغه نمودن دخترى که مى;ج ـ باسمه تعالى
ولى بعد از یک مرتبه صیغه شدن با مقاربت، باید براى مرتبه . و شرط مخصوصى ندارد

تواند با  بنابراین در یک شب یک دختر در صورتى که دخول شود نمى. بعد عده نگه دارد
 عده ; صیغه شود و چنانچه دخول در کار نباشد و فقط استمتاعات دیگر باشددو پسر

  .ندارد واهللا العالم

ـ در خصوص ازدواج مجدد با زنى که عقد موقت بوده و هنوز عده او تمام نشده آیا با 918س
  تواند ازدواج کند یا نه؟  شوهر قبلى مى

  .تواند ازدواج نماید   بلى مى;ج ـ باسمه تعالى

خواهشمندم بیان فرمایید در چه موارد شرط جزایى، صحیح و موجب صحت فعل ـ 919س
  شود و در چه مواردى باطل است؟ مشروط مى

 صحیح ; هر شرطى که خالف کتاب و سنت نباشد و در ضمن عقد باشد;ج ـ باسمه تعالى
  . جزایى و غیره فرقى ندارداست و در شرط

   به عقد موقت پسر نابالغ در آورد؟توان دختر بالغ یا نابالغ را  ـ آیا مى920س



٢٠٧ استفتائات 

تواند ولى غیر او   پدر در صورتى که مصلحتى در صیغه باشد مى;ج ـ باسمه تعالى
 مگر در صورتى که ضرورت شدیدى باشد همچنین در صورت آشنا نبودن پدر ;تواند نمى

  .تواند  حاکم شرع مى

نند به نظر شما آیا جایز است یا دا  ـ بعضى از مراجع ازدواج موقت با اهل کتاب را جایز مى921س
  نه؟ اگر زن مشرک باشد چطور؟

 ازدواج موقت و دائمِ مرد با زنِ اهل کتاب مانعى ندارد ولى با مشرک ;ج ـ باسمه تعالى
  . جایز نیست

  

  



٢٠٨ استفتائات 

  

  

  

  

  

  زنا

  

به خانه مردى که فاقد شرایط احصان باشد برود و چندین ساعت در ) باکره(ـ اگر دوشیزه 922س
اند و به قرار طرفین وطى به دبر صورت گرفته باشد آیا صرف ادعاى دختر که همچنان آن جا بم

) احتماال به دلیل وجود مسایل خانوادگى و اجتماعى(دوشیزه است به این که وطى به عنف بوده 
بدون این که وطى به عنف توسط پزشک تأیید شده باشد یا شاهدى بر این مدعا وجود داشته باشد 

قرار شرعى وطى به عنف نموده باشد آیا ادعاى چنین دوشیزه زناى به عنف را اثبات و یا مرد ا
تواند زناى به عنف را که   نماید یا خیر، و آیا علم قاضى در این مورد بدون ادله شرعیه مى مى

  موجب قتل زانى است اثبات کند؟

 حد از آن  ادعاى عنف و اکراه، با احتمال درست گفتن موجب سقوط;ج ـ باسمه تعالى
شود ولى اثبات آن درحق مرد احتیاج به دلیل دارد، اگر مرد اقرار نکند حد  دوشیزه مى

  .شود  ولى با علم قاضى زناى به عنف ثابت مى;شود زناى با عنف بر او اجرا نمى

ها وطى صورت گرفته بیش از یک نفر یا  ـ اگر در مسئله فوق تعداد دوشیزگان که به آن923س
هاى متفاوت صورت گرفته باشد آیا تعدد   د و وطى به طور جداگانه و در زمانبیست نفر باش

  دوشیزگان در حکم زناى به عنف به شرح مسئله اول تأثیرى دارد یا نه؟

ر آن که بعد از وطى اجراى حد شود و در مرتبه چهارم  تأثیر ندارد مگ;ج ـ باسمه تعالى
در عنف بین یک دوشیزه و بیست . یستالبته این حکم مربوط به عنف ن. کشند مىاو را 

  . نفر فرقى نیست



٢٠٩ استفتائات 

ـ چنانچه مرد از دوشیزگان فوق، قبل از یا بعد از زنا در فرض تحقق، عکس بدون حجاب 924س
استفاده از ) حسب االظهار(ولى با لباس نسبتاً پوشیده و یا مواردى ندرتاً نیمه عریان تهیه کند که 

ها، به ضرر  صرف احتمال استفاده از این عکسد آیا رسان  ها رضایت دوشیزگان را مى عکس
هاى احتمالى قبل و یا بعد از گرفتن  تواند دلیلى بر اکراهى بودن وطى ها مى آنحیثیت اجتماعى 

  ها باشد؟ عکس

 ولى براى سقوط حد نسبت ;شود  اکراهى بودن با این امور اثبات نمى;ج ـ باسمه تعالى
بنابر این حد قتل بر زانى نیست و بر . ال اکراه کافى استبه دوشیزگان ادعاى آنها با احتم

  .شود ها نیز مطلقاً حد اجراء نمى دوشیزه

ـ اگر اعمال فوق را دو نقر با این تعداد از دوشیزگان منفرداً یا مجتمعاً در حضور هم یا عدم 925س
  شود؟  مىآیا مورد فساد روى زمین تلقى. هاى متفاوت انجام داده باشند حضور و در زمان

 در شرع مراد از فساد فى األرض غیر از این امور است، در این مورد ;ج ـ باسمه تعالى
  .شود  فساد در روى زمین تلقى نمى

  ـ تحقق زناى به عنف چیست؟ 926س

  : عنف به معناى اکراه است، و در تحقق آن امور زیر معتبر است;ج ـ باسمه تعالى

، یعنى چنانچه براى رضایت خاطر او که عاشق او ـ شخصى او را مجبور به زنا بنماید1
  .کند  است تن به زنا دهد، اکراه صدق نمى

 او را از نظر مالى یا جانى یا حیثیتى بترساند و ;کند  ـ آن که باید شخصى که اکراه مى2
در صورت عدم تسلیم به او خسارت بزند و اگر وعده پولى یا مقامى بدهد بر این عمل، 

  . کند  اکراه صدق نمى

ترساند مورد حق او نباشد مثال از آن دوشیزه پول طلب    ـ ضرورى که با آن او را مى3
  . نمایم  دارد و بگوید اگر حاضر به زنا نشوى آن پول را مطالبه مى

  . ـ آن که عنف، به خود عمل باشد4

  ـ آیا در زناى به محارم فقط حد کشتن است؟927س

به محارم نسبى مانند مادر، خواهر، عمه و خاله و  در صورتى که زناى ;ج ـ باسمه تعالى
ها باشد حد آن کشتن است و اگر محرمات رضاعى باشند حد آن کشتن نیست  مانند آن



٢١٠ استفتائات 

و اگر محرمات سببى باشد در خصوص مادرزن حد آن کشتن است و در غیر این مورد 
  .مانند دختر زن حد او کشتن نیست

  و در چه مواردى در مورد زنا مسموع است؟ـ انکار بعد از اقرار چگونه است 928س

 حد ساقط ; اگر اقرار به زناى موجب کشتن بنماید و بعد انکار کند;ج ـ باسمه تعالى
  .شود  حد ساقط نمى;شود ولى اگر اقرار به چیزى کند که حد آن تازیانه زدن است مى

س بودن آن، چنانچه تر جنبه حق اهللا بودن مطرح است یا حق النا ـ در زناى به عنف بیش929س
 این در فرض زناى به عنف شاکیان گذشت نمایند آیا باز اشد مجازات را باید اعمال نمود و یا

  موجب تخفیف مجازات در جرایم باشد؟تواند  گذشت مى

  .شود  حق اهللا است و با گذشت آنان تخفیف محقق نمى;ج ـ باسمه تعالى

باشد  ر مزنى بها ازدواج کرده و داراى اوالد مىـ کسى با زنى زنا کرده است بعداً با دخت930س
  احکام اوالد در صورت جهل به حکم و موضوع و در صورت علم به موضوع و حکم چیست؟

  .اند  عقد در جمیع صور صحیح است و اوالد حالل زاده;ج ـ باسمه تعالى

 عقد و صیغه برد خودم را به ـ بنده شوهرى داشتم که به علت اعتیاد در زندان به سر مى931س
دانستم این کار حرام است، بعد از این  مرد دیگرى درآوردم و با او نزدیکى کردم با این حال که مى

که از شوهرم طالق گرفتم با آن شخص که نزدیکى کردم رسماً عقد نمودم آیا این عقد صحیح 
  است؟

دانسته  مى چنانچه مردى در وقت شوهر داشت زنى او را صیغه کند و ;ج ـ باسمه تعالى
که این زن شوهر دارد این زن بر او حرام ابدى است و راهى براى ادامه زندگى زناشویى 

 ; عقد دومى که رسمى است و بعد از عده بوده است;دانسته بلى، چنانچه نمى. نیست
  .صحیح است

یاید فرمایند زنا با زن شوهردار موجب حرمت ابدى است آیا اگر فرزند به دنیا ب ـ فقهاء مى932س
  آورد یا خیر؟ حالل زاده است و ارث و محرمیت مى

شود و چنانچه بداند که زنا با زن شوهردار موجب   حرام ابدى مى;ج ـ باسمه تعالى
برد و اگر بداند و به   زاده است و ارث نمى شود در این صورت بچه حرام حرمت مى



٢١١ استفتائات 

زاده   ود بچه حاللش خیال خودشان عقد بعد از جدا شدن از شوهر اول، موجب حلیت مى
  .زاده است  برد و حرام در غیر این دو صورت ارث نمى. برد  است و ارث مى

  باشد لطفاً بیان فرمایید؟  ـ آیا زنا حق اهللا است و یا حق الناس محسوب مى933س

 مراد از حق اهللا تکالیف شرعى محض است اما حق الناس تکلیفى است ;ج ـ باسمه تعالى
بنابر این زنا حق اهللا . شود ان، چه مالى یا عرضى جعل مىکه براى رعایت حال دیگر

 حق الناس نیز ;است و اگر اکراه باشد که زنى را مجبور کند و بدون رضایت او باشد
  .باشد مى

  و زنا کرد آیا محصن است یا خیر؟...) دورى محل و(ـ اگر کسى دسترسى به زنش نداشت 934س

  . خیر محصن نیست;ج ـ باسمه تعالى

ـ اشخاص به علت قطع نخاع و یا علل دیگر قادر به نزدیکى با همسر نیستند زوجه مرتکب 935س
  زنا شود محصنه است یا خیر؟

  . محصنه نیست;ج ـ باسمه تعالى

  

  

  

  

  

  

  طالق

  

ـ اگر زوج صغیر باشد و زوجه در عسر و حرج ناشى از ازدواج، حاکم حق اجبار ولى به 936س
  طالق را دارد؟



٢١٢ استفتائات 

  . بلى; تعالىج ـ باسمه

  ـ طالق ناشى از اکراه یا فضولى غیر، نافذ است یا باطل؟937س

  . غیر نافذ;ج ـ باسمه تعالى

ـ زنى هستم که شوهرم در افغانستان به لشکر طالبان پیوسته و براى من مکرر نامه نوشته 938س
به آنجا ن است که تو به افغانستان بیا تا تو را پیش طالبان برده و طالقت را بدهم و چون رفتن م

توانم اینجا   باشد آیا مى ثانیاً بودن من در اینجا بدون سرپرست مشکل مىخطرات جانى دارد و 
  طالق بگیرم؟

 حاکم ;دهد و کسى نیست که از طرف او نفقه بدهد  چنانچه نفقه نمى;ج ـ باسمه تعالى
  .تواند طالق بدهد شرع مى

   را بنویسید؟ـ در صورت مثبت بودن جواب سؤال باال نوع طالق939س

  . مانند سایر موارد است و نوع خاصى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  ـ چون این جدایى مدت چند سال است که اتفاق افتاده آیا باید عده بگیرم یا نه؟940س

  . باید عده نگه دارید;اید  چنانچه یائسه نشده;ج ـ باسمه تعالى

  

  



٢١٣ استفتائات 

  

  

  

  

  

  لواط

  

  ست احصان شرط است یا نه؟ـ آیا در اجراء حد الطى که قتل ا941س

  . محصن و غیر محصن فرق ندارند; احصان شرط نیست;ج ـ باسمه تعالى

توان شخصى که به اتهام لواط محکوم به قتل شده با چوبه دار یا اسلحه گرم اعدام   ـ آیا مى942س
  نمود؟

  . در صورت ایجاب مصلحت، مانعى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  شوند یا نه؟  لواط داده آیا در صورتى که بالغ باشد حرام مىـ مادر و خواهر پسرى که943س

 ;شود زیرا در حکم به حرمت مادر و خواهر لواط دهنده   حرام نمى;ج ـ باسمه تعالى
  .یر بالغ باشدشرط است که لواط کننده بالغ باشد و لواط دهنده غ

  

  



٢١٤ استفتائات 

  

  

  

  

  

  حجاب

  

  دار اشکال دارد؟ ـ پوشیدن کاله لبه944س

  . اشکال دارد;الىج ـ باسمه تع

ها، در بیرون از منزل و انظار نامحرمان چه  نما براى خانم راب نازک و بدنـ پوشیدن جو945س
ها در دید نامحرمان چگونه  و بیرون گذاشتن موى سر از چادر و مقنعه توسط خانمصورت دارد 

  است؟

  . حرام است و باید جلوگیرى نمود;ج ـ باسمه تعالى

نما و  ها و بیرون گذاشتن مقدارى از موها و پوشیدن جوراب بدن   خیابانـ آرایش زنان در946س
  ؟هاى محرک چه صورت دارد  لباس

خداوند متعال جوانان ما را از شر این .  حرام است و باید نهى کرد;ج ـ باسمه تعالى
  .ها نگاه دارد زن

  ها در نماز و غیر آن را بیان فرمایید؟  ـ حد حجاب خانم947س

ها تا مچ  ها الزم است که موها و تمام بدن، مگر دست  در نماز بر خانم;عالىج ـ باسمه ت
و پاها تا ساق را بپوشانند و همچنین پوشاندن ظاهر تمام صورت و باطن آن مانند 

اما در غیر نماز باید . ها الزم نیست و فرقى نیست بین آن که نامحرم باشد یا نباشد دندان



٢١٥ استفتائات 

ها تا  و موى خود را بپوشانند ولى پوشاندن صورت و دستها از نامحرم بالغ بدن  خانم
  .مچ الزم نیست

  ـ حد گفت و گوى مجاز نامحرمان را بیان فرمایید؟948س

 حد گفت و گوى نامحرمان عبارت است از آنچه منجر به فساد و خالف ; ـ باسمه تعالىج
  .نشود و قبل از آن مطلقاً جایز استشرع 

  ر حالت سجده اشکال دارد؟ـ آیا دیده شدن کف پا د949س

  . دیده شدن کف پا در حالت سجده اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

 مورد مسائل درسى و رفع اشکال آن چه صورت ـ گفت و گوى دانشجویان دختر و پسر در950س
  دارد؟

  . جایز است و اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  ز است؟ـ گفت و گوى تلفنى با نامحرم در چه مواردى جای951س

  . در همه موارد;ج ـ باسمه تعالى

 براى دختران در کشورهاى غیر اسالمى حضور با حجاب ـ یکى از مشکالت تحصیل952س
باشد به خصوص در بعضى از دروس عملى همچون تربیت بدنى که   کالس درس مىاسالمى در 

دون رعایت حجاب باشد باید با لباس ورزشى و ب  گذراندن دوره آن براى تمامى محصلین الزم مى
هاى مرد صورت گیرد باتوجه به ضرورى بودن تحصیل براى دختر مذکور  کالسى و در جمع هم

حجابى حاصل  به خصوص در جهت امرار معاش و با علم به این که هیچ گونه فساد از این بى
  هاى درس حاضر شود؟ شود ممکن است که بدون حجاب اسالمى در کالس نمى

  . فرض سؤال، عدم رعایت حجاب اسالمى، جایز نیست در;ج ـ باسمه تعالى

  ها به تلویزیون چیست؟  ـ نظر حضرت عالى درباره نگاه کردن طلبه953س

حجاب یا بد حجاب در تلویزیون حرام    نگاه کردن به زنان مسلمان بى;ج ـ باسمه تعالى
 اما شود حرام است، وسیقى و آالت لهوى که نواخته مىچنین گوش دادن به م است، هم

  .ندارد و فرقى بین طلبه و غیر طلبه نیستاش اشکال  بقیه



٢١٦ استفتائات 

ها چه  چیست و براى طلبه) برهنه(ـ نظر حضرت عالى درباره سینه زدن به صورت لخت 954س
  حکمى دارد؟

ها   ولى خانم.  سینه زدن به هر نحو خوب است و اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى
  . نگاه کنندو غیر طلبهتوانند به بدن لخت طلبه  نمى

ـ پوشیدن لباس آستین کوتاه براى مردان چگونه است؟ و آیا نسبت به افراد جوان و مسن 955س
  تفاوتى هست؟

 پوشیدن لباس آستین کوتاه براى مردان جوان و مسن جایز است و نگاه ;ج ـ باسمه تعالى
  .ارد اشکال ند;ها به دستان لخت مردان تا ذراع، اگر به قصد ریبه نباشد کردن زن

ـ پوشیدن لباس زنانه توسط مردان و بالعکس، در مجامع عمومى و نیز در موارد خاصى مثل 956س
  تعزیه و نمایش چه صورت دارد؟

 پوشیدن لباس زنانه توسط مرد و بالعکس، در مجامع عمومى و غیر ;ج ـ باسمه تعالى
  .ها مطلقاً جایز است خصوصاً، در مورد تعزیه و شبیه آن

هاى مبتذل و یا عالمات غربى دارند  هایى که عکس ا درباره پوشیدن لباسـ نظر شم957س
  ها اشکالى ندارد؟ پوشیدن این گونه لباسچیست آیا 

 پوشیدن لباس فى نفسه، حرام نیست ولى در صورتى جایز نیست که ;ج ـ باسمه تعالى
ر و عنوانى ثانوى بر آن مترتب شود که حرام باشد مانند اشاعه فحشاء، تقویت کف

  .دینى بى

ده اى علیه چادر که یک حجاب ملى و سنتى است آغاز گردی ـ امروز یک حرکت خزنده958س
  خواهشمند است نظر مبارک را بیان فرمایید؟است، 

کنند یقیناً نظر  اند یا تأیید مى  کسانى که این حرکت را ایجاد کرده;ج ـ باسمه تعالى
لفت با حجاب شرعى است که نظیرش را اصالحى ندارند و این گونه حرکات مقدمه مخا

  .خداوند شر این افراد را از سر مسلمانان رفع نماید. ایم در زمان رضاخان دیده

ها مد شده است که از  هایى از آن ر میان برخى از جوانان مدل مو و لباسـ اخیراً د959س
ها و خود این   لباسگردد نظر به این که پوشیدن این و بالد بیگانه ارائه مىکشورهاى اروپایى 

  گونه آرایش کردن، عرفاً از مصادیق تشبه به کفار است، آیا شرعاً حرام است یا حالل؟



٢١٧ استفتائات 

 با وضع زمان ما که کفار و مسلمانان، در لباس مانند یکدیگرند این ;ج ـ باسمه تعالى
  . ولى فى نفسه کار خوبى نیست;گونه تشبه اشکال ندارد

شود یا چادر الزم است که   وز مد شده حجاب اسالمى حساب مىـ آیا پوشیدن مانتو که امر960س
  تمام بدن پوشیده شود؟

 مانتو چنانچه گشاد باشد و تمام بدن را بپوشاند تا پستى و بلندى بدن ;ج ـ باسمه تعالى
  . کافى است;پیدا نشود

 توان به این مقدار موى زن نگاه کرد؟  آیا مىـ زنى موى سرش بیرون و معلوم باشد 961س
  هنگامى که فامیل باشد؟مخصوصاً 

  .شود، فامیل و غیر فامیل فرق ندارد  خیر نمى;ج ـ باسمه تعالى

  هاى زنان واجب است یا نه؟ ـ آیا پوشیدن صورت و دست962س

  .یز است نپوشاندن صورت و دست تا مچ در صورتى که مهیج نباشد جا;ج ـ باسمه تعالى

که مهیج شهوت دیگران بشود چه صورت دارد آیا ـ سوار شدن زن بر موتور یا دوچرخه 963س
  این افعال از عالئم ظهور است؟

کند و   نمى; زن مسلمان چنین کارى با فرض این که مهیج شهوت باشد;ج ـ باسمه تعالى
  .نباید بکند و انشاءاهللا تعالى ظهور آن بزرگوار نزدیک باشد

  ـ آیا پوشیدن مانتو اشکال دارد؟964س

  . خیر;ج ـ باسمه تعالى

  ها وجه و کفین را توضیح دهید؟ ـ در مورد حجاب خانم965س

 خانمى که خیلى زیبا نباشد و زینت هم نکند و لباس مناسب بپوشد اگر ;ج ـ باسمه تعالى
  . اشکال ندارد;پوشاندگردى صورت را نپوشاند و از مچ دست تا انگشتان را ن

ز ایران زندگى کند حجاب او به غیر ـ اگر خانمى به خاطر شوهرش مجبور شد در خارج ا966س
  از چادر چگونه باید باشد؟



٢١٨ استفتائات 

 کافى است لباسى باشد که تمام بدن را بپوشاند و گشاد باشد تا پستى ;ج ـ باسمه تعالى
و بلندى بدن معلوم نباشد و رنگ آن هم جلب توجه نکند ولى زن مسلمان چنانچه هویت 

 خیلى بهتر است و هیچ محذورى ;روداسالمى خود را حفظ کند و با چادر به مجامع ب
  .ندارد

هاى متنوع  ها مکروه است لباس گویند براى خانم  ـ در عوض چادر مشکى که مى967س
  جایگزین چادر مشکى باشد، آیا چنین حرفى صحیح است یا خیر؟

ولى .  بلکه مستحسن است;ها مکروه نیست   چادر مشکى براى خانم;ج ـ باسمه تعالى
هدف اصلى مستور بودن . شد اشکال نداردها نبا تى که مهیج جوانپوشش جدید در صور

  .کیفیت که باشدزن است به هر 

ـ مردان و زنان نامحرم در یک ماشین از روستا به شهر رفت و آمد دارند در اثر کثرت 968س
خورد غیر از آن هم راه دیگرى براى رفت و آمد ندارند و  ها به همدیگر مى جمعیت بدن آن

   کار ضرورى در شهر دارند آیا رفت و آمد با این حال جایز است یا خیر؟ها بعضى

  . اشکالى ندارد;ها هم عریان نباشد  چنانچه قصد لذت نباشد و بدن;ج ـ باسمه تعالى

 لکن زوجه مقلد کسى ;ـ اگر زوج با زوجه در ضمن نکاح شرط کند که پوشیه داشته باشد969س
  آیا شرط مقدم و الزم الوفاء است یا نه؟داند   است که ستر وجه را واجب نمى

  . بلى در صورتى که ذکر شده باشد باید پوشیه بزند;ج ـ باسمه تعالى

علیه (ها حرام است؟ پس چرا امام حسین ها با مردان و حرف زدن با آن  ـ آیا مخالطت زن970س
  ها را همراه خود بردند؟ زن) السالم

ترین زن عالم، حضرت  رین و عالى مقامت  حرام نیست بلکه مقدس;ج ـ باسمه تعالى
در کوفه ) س(آن خطبه دشمن شکن را در مسجد خواند و خطبه حضرت زینب) س(زهرا

  .امیه را نابود کرد و شام بنى

  ـ حجاب چه تعریفى دارد؟971س

 حجاب عبارت است از پوشاندن سر و بدن با لباس و چادر از نامحرم ;ج ـ باسمه تعالى
  . و بلندى بدن نمایان نباشد و البته بدون زینت و کارهاى مهیج باشداى که پستى  به گونه



٢١٩ استفتائات 

سر و پاى برهنه در اند با  ـ برخى از مادران دختران خود را که به حد بلوغ نرسیده972س
  آورند وظیفه والدین چیست؟  مجالس در حضور نامحرمان مىها و  خیابان

ن و یا ترویج بى بند و بارى و  چنانچه موجب هیجان و تحریک جوانا;ج ـ باسمه تعالى
  .فساد شود حرام است

ـ حدود حجاب اسالمى براى بانوان چه مقدار است و چه مقدار باید خود را مستور و بدن 973س
  را بپوشاند؟

 حد حجاب اسالمى، مستور بودن بدن و موى زن است و بقیه ;ج ـ باسمه تعالى
  .خصوصیات در رساله عملیه آمده است

  اعتنائى کنند چیست؟ اب از ضروریات دین است و حکم کسانى که به آن بىـ آیا حج974س

اعتنائى یعنى حجاب شرعى را رعایت   بلى، از ضروریات دین است و بى;ج ـ باسمه تعالى
  .ننمودن، موجب فسق است

  



٢٢٠ استفتائات 

  

  

  

  

  

  سخنرانى زن

  

 دارد اگر ها براى تبلیغات در زمان انتخابات یا غیره چه صورت ـ سخنرانى برخى خانم975س
  مردان صداى آن زن را بفهمند و بعضاً باعث تحریک جوانان شود چه صورت دارد؟

ولى .  سخنرانى فى نفسه جایز است و شنیدن مرد نامحرم اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى
 موجب تحریک قوه شهوانى شود ;چنانچه خود سخنرانى و یا چیزى که تؤام با آن است

  .جایز نیست

  

  



٢٢١ استفتائات 

  

  

  

  

  

   به کفارتشبه

  

شود از این   اند مى   چه آیا در این زمان که مسلمانان قدرت پیدا کردهـ تشبه به کفار یعنى976س
  استفاده کرد؟قاعده 

 تشبه به کفار مصداقش پوشیدن لباسى است که مختص به کافر بما هو ;ج ـ باسمه تعالى
مختصات کافر کنیم در این زمان مصداق ندارد یا کارى که از  کافر است و تصور مى

است انجام دهد که شاید تراشیدن ریش، در زمان سابق از این امور بوده است و فعال 
نظیر این . به هر حال قوه مسلمین و ضعف آنان در این حکم، مدخلیت ندارد. نیست

مسئله ـ که البته مربوط به آن نیست ـ این است که در روایات از پوشیدن لباس سیاه 
هاى فاسد و باطل  العباس که دولت شده و سرّ آن این است که بنىمگر در مواردى نهى 

پوشید معلوم بود که از  اند لباس سیاه شعار خود قرار داده بودند را و هر کسى مى بوده
محبین آنان است و چون حاال موضوع از بین رفته است، پوشیدن لباس سیاه به نظر من 

  .کراهت ندارد

ها مد شده است که از  هایى از آن ز جوانان مدل مو و لباسـ اخیراً در میان برخى ا977س
ها خود این گونه  گردد نظر به این که پوشیدن این لباس کشورهاى اروپایى و بالد بیگانه ارائه مى

  آرایش کردن، عرفاً از مصادیق تشبه به کفار است، آیا شرعاً حرام است یا حالل؟

 این گونه ; مسلمانان در لباس مانند یکدیگرند با وضع زمان که کفار و;ج ـ باسمه تعالى
  .لى فى نفسه کار خوبى نیستتشبه اشکال ندارد و

  ـ استفاده از کراوات در محافل و مجالس داخل کشور و خارج از کشور چه صورت دارد؟978س



٢٢٢ استفتائات 

 استفاده از کراوات فى نفسه جایز است ولى چنانچه مجتهد عادلى به ;ج ـ باسمه تعالى
  .وین ثانویه نهى کند باید متابعت نمایندمصالح و عنا

هاى منحرف غیر مسلمان باشد   ه نحوى که شبیه یکى از گروهـ پوشیدن لباس و آرایش ب979س
  دارد؟چه صورت 

اشکال است مگر در صورتى که   تشبه در لباس به گروه منحرف بى;ج ـ باسمه تعالى
ه فرضى است بسیار بعید به پوشیدن لباس سبب تقویت آنان و تضعیف مسلمانان گردد ک

  .هر حال حکم اهللا جواز است

باشد که در سنن مؤمنین  ال از موارد آن مىـ تشبث به کفار یعنى چه؟ آیا بارى معروف فوتب980س
  نبوده است؟سابق 

 شاید اشتباه لفظى باشد و مراد تشبه باشد به ; مراد از تشبث را نفهمیدم;ج ـ باسمه تعالى
  .شود  فوتبال نمىهر حال شامل لعب به

  

  



٢٢٣ استفتائات 

  

  

  

  

  

  ریش تراشى

  

  ـ ریش تراشیدن چه صورتى دارد؟981س

  . ریش تراشیدن حرام است;ج ـ باسمه تعالى

ـ نظرتان را در مورد تراشیدن صورت به استثناء چانه که در عرف جامعه به ریش پرفسورى 982س
  معروف است بیان نمایید؟

  .رام است ح;ج ـ باسمه تعالى

کسى آرایشگرى باشد، تیغ انداختن به صورت مشتریان توسط آرایشگر چه ـ اگر شغل 983س
  حکمى دارد؟ درآمد حاصل از آن حالل است یا حرام؟

  . ریش تراشیدن حرام است و اجرت آن نیز حرام است;ج ـ باسمه تعالى

حوى که مثل ـ نظر مبارک را در مورد کوتاه کردن ریش با ماشین یا وسیله دیگرى به ن984س
  مرقوم فرمایید؟یدن باشد تراش

 ولى ; ماشین کردن صورت و کوتاه کردن مثل تراشیدن حرام است;ج ـ باسمه تعالى
  .کوتاه کردن تا حدى که صدق ریش بکند جایز است

ـ اگر در بعضى موارد که انسان به خاطر اذیت و آزار دشمنان دین و مذهب، از باب تقیه 985س
  باشد؟ ریش را بتراشد جایز مى



٢٢٤ استفتائات 

 ; چنانچه واقعاً در مضیقه قرار گرفته باشد و خطراتى متوجه او شود;باسمه تعالىج ـ 
  .شود ولى مجرد استهزاء و امثال آن، مجوز تراشیدن ریش نمى. مانعى ندارد

تراشند  گذارند و قسمتى از آن را با ماشین یا تیغ مى ـ کسانى هستند که ریش را تمام نمى986س
  حرام است یا خیر؟آیا مقدار تراشیده شده فعل 

  . بلى، حرام است;ج ـ باسمه تعالى

ـ تراشیدن موى سر و صورت دیگرى با تیغ دیه دارد یا خیر؟ و فرقى بین زن و مرد 987س
  باشد یا نه؟ مى

 در تراشیدن لحیه مرد با زور و به عنوان جنایت، در صورتى که ریش ;ج ـ باسمه تعالى
بروید ثلث دیه است و مقدار دیه تراشیدن سر  دیه ثابت است و اگر ;بعد از آن نروید

مرد منوط به نظر حاکم شرع است و اما تراشیدن سر زن، چنانچه نروید دیه کامل ثابت 
  .است و اگر بروید مهر المثل دیه آن است و تراشیدن لحیه زن چیز منصوصى ندارد

جانبه اعالم کنند که اى از پزشکان حاذق و متخصصین با توجه به تحقیقات همه   ـ اگر عده988س
زدن ریش با تیغ یا ماشین از نظر بهداشتى مضر نیست بلکه مفید است آیا در این صورت وجهى 

  شود یا خیر؟ براى جواز پیدا مى

  . خیر، به مقتضاى اطالق و عموم ادله جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

م است این مطلب صحیح اى بلند باشد که داخل دهن شود حرا گویند سبیل به اندازه ـ مى989س
  است یا خیر؟

 اشکال ندارد و حرام نیست، ; چنانچه شعار انتماء به فرقه باطله نباشد;ج ـ باسمه تعالى
  . استولى بال اشکال، مطلقاً مرجوح

  ـ اگر براى تراشیدن ریش ناچار باشد و در ضرر و عسر و حرج واقع شود جایز است یا نه؟990س

ولى چنانچه واقعاً دکتر .  ریش تراشیدن حرام است;هانه استها ب  این;ج ـ باسمه تعالى
  .توان تراشید  به مقدار ضرورت مى;تشخیص دهد که ریش براى فردى ضرر معتنابه دارد

  

  



٢٢٥ استفتائات 

  

  

  

  

  

  غصب

  

 آن را فروخته و هم زمان با ;اى داشته، با شناختى که از او دارم غصبى بوده ـ شخصى خانه991س
اى قدیمى خریدارى کرده و خراب نموده و یک آپارتمان چهار  دو نفر به صورت مشاع خانه

اند و یک واحد باقیمانده آن، هم  سپس سه واحد آن را به مشترى فروخته. اند اى ساخته طبقه
حاال یک واحد از آن آپارتمان را از آن سه نفر که . باشد  ىاکنون در تصرف شخصى فرد مذکور م

آیا این آپارتمان از نظر مالکیت براى من اشکال شرعى . ه بخرمام ک اند قولنامه نموده قبال خریده
  دارد یا نه و نماز خواندن در آن چطور؟

 ;دانید که چهار طبقه آن خانه را با عین آن پول خریده است  چون نمى;ج ـ باسمه تعالى
  .اشکال ندارد و نمازتان در آن محل صحیح است

  ب شود محصول او چه صورت دارد؟ر زراعت و باغات با آب غصبى مشروـ اگ992س

 کار حرام است و غاصب ضامن قیمت است ولى محصوالت و میوه ;ج ـ باسمه تعالى
  .اشکال ندارد

 توضیح المسائل آمده کسى که خانه را غصب کرده اگر چه 2545ـ در کتاب غصب مسأله 993س
صب شود برگرداندن آن  در این صورت اگر لباس و غیره غ;استفاده هم نکند باید اجاره بپردازد

  کافى است یا باید اجاره بدهد؟

 در صورتى که آن لباس براى اجاره مثل لباس عروس معین شده باشد، ;ج ـ باسمه تعالى
  .ظاهراً باید اجاره بدهد



٢٢٦ استفتائات 

ـ چنانچه رد عین غصب مستلزم تخریب و ضرر باشد مثال البالى سقف عین موجود است 994س
  رد آن هم واجب است؟

  . الغاصب یؤخذ باشدّ األحوال، بلى، واجب است;عالى تج ـ باسمه

  

  



٢٢٧ استفتائات 

  

  

  

  

  

  احکام حیوانات

  

  ـ خوردن گوشت خرگوش چگونه است؟995س

  . حرام است;ج ـ باسمه تعالى

ها   ها را باید نمود و نفقه آن ـ آیا اذیت حیوانات جایز است و یا برعکس مراعات حال آن996س
  فصال بیان فرمایید؟ها را م واجب است مستدعى است احکام آن

 چند حکم در روایات و کتب فقهى راجع به حیوانات هست که ذیال به ;ج ـ باسمه تعالى
  :شود  ها اشاره مى آن

 واجب ;اید ها را رها ننموده ها، حتى زنبورعسل و کرم در صورتى که آن ـ نفقه آن1
احتیاج دارد یا ها  است و مراد از نفقه، آن چیزهایى است که براى ادامه زندگى به آن

هایى که الزم دارند تهیه  این که مقدارى از عسل در کندو بماند و برگ بعضى درخت
  .کنید

 جایز نیست و نسبت ;ـ شیر دوشیدن اگر به واسطه کمى علف، به حال حیوان مضر باشد2
به حیوان شیرده، چنانچه دوشیدن، زیادتر از مقدار متعارف و به حال آن حیوان مضر 

  .یز نیست جا;باشد

 را به بیع یا نفقه یا ذبح مجبور ـ چنانچه مالک از نفقه دادن امتناع بنماید حاکم شرع او3
  .البته اگر قابل تذکیه باشد و اگر قبول نکرد خود حاکم متصدى آن خواهد شدنماید،  مى



٢٢٨ استفتائات 

ـ اذیت حیوان و کتک زدن زیاد و حمل بارى که قادر به حمل آن نیست و به صورت 4
  . زدن جایز نیستسوارى کتک

کند و   چنانچه اذیت مى; ـ کشتن حیوانى که ماکول اللحم نیست و قابل تذکیه نیست5
  .شود اذیت آن حیوان را رفع نمود جایز است و اال جایز نیست نمى

  ـ خوردن ماهى اوزون برون چه حکمى دارد؟997س

 فلس جایز دار جایز است و خوردن ماهى بدون  خوردن ماهى فلس;ج ـ باسمه تعالى
  .نیست

توان  ـ کبوتر بازى چه حکمى دارد و اگر بر اثر کبوتر بازى خانه کسى را دید بزنند آیا مى998س
  با کبوترباز برخورد کرد؟

ولى دید زدن به منزل دیگران جایز نیست و .  کبوتر بازى حرام نیست;ج ـ باسمه تعالى
  .باید برخورد شود

د اگر کسى به حیوانى ظلم کرد و یا حیوانى ظالم بود کیفر باش  ـ آیا حشر براى حیوانات مى999س
  شود یا نه؟ داده مى

اذا « حشر حیوانات از واضحات و بدیهیات است و آیات متعدد مانند ;ج ـ باسمه تعالى
مامن دابۀ فى األرض و ال طائر یطیر بجناحیه اال امم امثالکم ثم الى «یا » الوحوش حشرت
بینند ولى عاقبت چه  تفیضه داللت بر آن دارد کیفر هم مىو روایات مس» ربهم یحشرون

 روشن ;شوند یا آنکه مانند انسان متنعم یا معذب دائمى هستند شوند آیا معدوم مى مى
  .نیست

  ـ آیا خوردن خرچنگ شرعاً حالل است یا حرام؟1000س

  .چون هر حیوانى که چنگال دارد خوردن آن حرام است. نخورند ;ج ـ باسمه تعالى

باشند حرام است؟ گوشت پرنده کالغ  ـ گوشت کالغ از نوع زاغ که اکثراً داخل شهرها مى1001س
  باشد چه حکمى دارد؟  سیاه که در مزارع مى

  .ها حالل است و مکروه  در نظر من گوشت تمام کالغ;ج ـ باسمه تعالى

  



٢٢٩ استفتائات 

  



٢٣٠ استفتائات 

  

  

  

  

  

  قسم و عهد و نذر

  

بلغ صد تومان صدقه بدهد نذرش صحیح کند اگر یک ماه محتلم نشد م ـ شخصى نذر مى1002س
  است؟

اما اگر .  چنانچه خروج منى به حال او مضر است، نذر صحیح است;ج ـ باسمه تعالى
  .خروج و عدم خروج از جهت دینى و دنیوى فرقى به حال او ندارد نذر منعقد نیست

ند و یا با اداى ک ـ آیا در قسم و عهد و نذر چند مرتبه مخالفت کند کفاره تعدد پیدا مى1003س
  شود؟ کفاره مرتبه اول عهد و نذر و قسم منحل مى

  .کند   با کیفیت نذر و عهد و قسم فرق مى;ج ـ باسمه تعالى

 معلى اى بدون نام خدا جلت عظمته طال آالت خود را براى فرستادن به کربالى ـ مریضه1004س
ن بزرگواران به فقراى محل بدهد و توان در راه آ  آیا فرستادن به آنجا واجب است یا مى ;نذر کرده

  ها را بفرستد؟  ها را یا قیمت آن  اگر فرستادن الزم باشد عین آن

 کافى است در تحقق ; اگر در نیت او بوده است که براى خدا نذر کرده;ج ـ باسمه تعالى
 عمل کند و بفرستد کربال و حتى االمکان ;نذر و باید به همان نحو که نذر کرده است

  .ا بفرستدعین آن ر

ـ نذر کرده بودم که اگر خداوند متعال خانه بزرگى به من عنایت فرماید، در ماه محرم 1005س
ام را ساختم ولى   الحرام به هیئت عزادارى به عنوان احسان، شام بدهم یک سال بعد طبقه دوم خانه

  آن طورى که باید بزرگ نیست آیا باید به هیئت عزادارى شام بدهم یا نه؟



٢٣١ استفتائات 

  . تحقق نیافته است;اید چون بر آنچه نذر کرده.  الزم نیست;سمه تعالىج ـ با

ـ نذر کردن براى توپ بازى شرعى است یا خالف شرع و در توپ بازى رجحان شرعى 1006س
  یا عرفى دارد یا نه؟

 توپ بازى چنانچه هیچ عنوان ثانوى راجح شرعى بر آن منطبق نباشد ;ج ـ باسمه تعالى
د توپ بازى راجح شرعى نیست پس نذر آن نیز الزم الوفاء خالف شرع نیست و خو

  .نیست

ى نموده است که اگر حاجت او برآورده شود در حق ـ شخصى در حال حیات، نذر شرع1007س
عمل خیرى انجام دهد نذرش مستجاب شده ولى قبل از اداى ) علیه السالم(چهارده معصومیکى از 

اند آیا از مال عمومى او اداى نذر الزم  ابت آن مطلع بودهوارث از نذر او و اج. نذر از دنیا رفته
  کرد؟  باشد یا بایستى مال معینى را تعیین مى مى

  .ثه، نذر را عمل نمایند باید از مال او قبل از تقسیم بین ور;ج ـ باسمه تعالى

کنند اگر فالن   ـ روى عقیده عامیانه در عاشوراى حسینى براى قضاى حاجتى نذر مى1008س
شود و رجحان  کنم آیا به حساب شعار حسینى محسوب مى  تم برآورده شد شمع روشن مىحاج

  دارد یا خیر، الزم العمل است یا نه، در مسجد و حسینیه شمع روشن نماییم یا نه؟

بنابر این . است ولى برق ارجح ; شمع روشن کردن فى نفسه راجح است;ج ـ باسمه تعالى
  .ل شود ولو در گوشه مسجد روشن نمایندمنعقد است و باید به نذر عمنذر 

کرده و در صورت امکان مقید کرده ) علیه السالم(ـ کسى درختى را نذر حضرت ابوالفضل1009س
  به کربال بفرستد، حکمش چیست؟

  . به کربال بفرستید تا در خیرات براى آن حضرت، مصرف شود;ج ـ باسمه تعالى

دهم و چهارده ماشین بار   زنم پنجاه تومان مىکند که هفت ماشین بار ب ـ کسى نذر مى1010س
کند،   رسد ولى سهل انگارى مى دهم، پول مى  گوید اگر پول به دستم رسید، مى زند، مى مى

  کند آیا کفاره دارد یا نه؟ یکسال است که عمل نمى

شود و   کفاره الزم مى; چنانچه به آن گونه که نذر کرده، عمل نکند;ج ـ باسمه تعالى
مانند کفاره افطار شهر رمضان ـ عتق رقبه یا روزه دو ماه پیاپى یا اطعام شصت کفاره آن 

  .مسکین ـ است



٢٣٢ استفتائات 

شوند در بین معامله مبلغ زیادى از سرمایه را  ـ شخصى با شریک خود مشغول کسب مى1011س
این وجه وصول % 90گوید به احتمال  بوده است یکى از شرکا مى) در توقیف(که غیر قابل وصول 

علیه (و آقا ابوالفضل العباس) علیه السالم(د و بنابر این نصف کل مبلغ نذر آقا امام حسینشو نمى
اى را به زیارت کربال ببرم و شریک هم این پیشنهاد و نذر   نمودم که اگر وصول شود عده) السالم
پس از مدت کمى نذر مستجاب . پذیرد که در صورت وصول نذر کننده به نذرش عمل کند را مى
  تواند از انجام این نذر توسط شریک جلوگیرى کند؟  ود آیا شریک مىش مى

 چون پذیرش پیشنهاد، اجازه نذرى است که ;تواند جلوگیرى کند  نمى;ج ـ باسمه تعالى
  .شریک کرده است

ـ اگر انسان عهد کند که کار واجبى را یا مستحبى را به جا آورد یا کار حرام یا مکروهى را 1012س
  ا قسم او صحیح است؟ترک کند عهد ی

  . بلى صحیح است;ج ـ باسمه تعالى

شود، بعد از مرگ  ـ اگر کسى پدر یا مادرش نذر او را حل کنند آیا ذمه نذر کننده برى مى1013س
  چطور؟د فرزن

  .شود  بلى، مطلقاً برى مى;ج ـ باسمه تعالى

ى بدهد لکن حاال ـ اگر کسى نذر کرده هر سال ماه محرم قربانى بکشد و به مسجد معین1014س
تواند  دهند حاال نذر کننده مى هاى خوب را به مردم نمى کند متولیان مسجد گوشت  احساس مى

  گوشت قربانى را به فقرا تقسیم کند؟

  . اگر ممکن نشد به فقرا بدهند; تا حد امکان باید به مسجد بدهد;ج ـ باسمه تعالى

 خدا نذر کرده در کربالى معلى بکشد ـ کسى گوسفند و یا گوسفندان را بدون ذکر نام1015س
ها در خطر است فلذا  فعال که رفتن ممکن نیست و نگهدارى حیوانات به سبب کهولت سن آن

توان داد یا نه و در شهر  ها را بیان کنید که به غیر سادات نیز مى فروخته است محل مصرف آن
   دارد؟خود مصرف کردنش چه حکمى

  .باشد و در مصرف سیادت شرط نیست ق وجوه بِرّ مى مصرف آن مطل;ج ـ باسمه تعالى

  



٢٣٣ استفتائات 

  



٢٣٤ استفتائات 

  

  

  

  

  

  وقف

  

هاى بعدى را هم شامل شود و  ـ اگر کسى ملکى را بر خانواده وقف نماید که همه نسل1016س
ها خارج کنند و مدت زمانى، این ملک موقوفه در میان دیگران   آن را، از اختیار آنمدتى بعد از 

هاى   این که واقف به طور کامل به استفاده موقوف علیهم و نسلمورد استفاده واقع شود با وصف
بعدى، تصریح نموده و به دیگران تحریم کرده باشد در این صورت کسانى که در این ملک تصرف 

توانند  دهند آیا جواز شرعى بر آن مى کرده و به نام خود اسناد درست کرده و مورد معامله قرار مى
 در حال وقف  اراضى که در رژیم گذشته، صورت گرفته، این موقوفهپیدا کنند و آیا با تقسیم

  باقیست یا نه؟

 با این خصوصیات وقف مذکور صحیح است و قابل ابطال و تبدیل ;ج ـ باسمه تعالى
 این دلیل ;اى از زمان، مانع از عمل به وقف شده است باشد و اگر ظالمى در برهه نمى

  . ظلم باز باید به آن عمل نمودشود و بعد از رفع باطل شدن وقف نمى

و دانگ، و باشد ولى یکى د  ـ مجتمع تجارى است که به صورت مشاع در میان دو نفر مى1017س
دانند با  چهار دانگ آن را مالک هستند صاحب چهار دانگ تصمیم به وقف دارد ولى نمىدیگرى 

رت شرعى پیدا گیرد، آیا بدون رضایت شریک، چنین وقفى صو وجود شریک، وقف صورت مى
  کند یا نه؟ مى

  . وقف مشاع صحیح است و متوقف بر اجازه شریک نیست;ج ـ باسمه تعالى

 مردم بود و ـ امام جماعت یکى از مساجد محل که فرد باتقوا و باسواد و مورد احترام1018س
کرد، ایشان وصیت نموده که در حیاط همان  سال در آن جا اقامه نماز جماعت مىمدت بیست 



٢٣٥ استفتائات 

د دفنش کنند و بر طبق وصیت عمل شده است آیا مسئله صورت شرعى دارد و چنین عمل مسج
  باشد؟ برخالف حکم وقف نمى

 چنانچه صحن مسجد به عنوان مسجد بودن وقف نباشد و براى مصالح ;ج ـ باسمه تعالى
 این وصیت هیچ اشکالى ندارد و باید به آن عمل شود ;اهل مسجد وقف گردیده باشد

باشد و وصیت    دفن در آنجا جایز نمى;داخل عنوان مسجد، وقف شودیاط لى اگر حو
ایشان غیر نافذ است ولى چون او، مردى با تقوى و اهل علم بوده است بدون تردید از 

در این صورت وصیتش الزم الوفاء . موضوع آگاهى داشته و لذا چنین وصیت کرده است
  . استاست و بودن قبر ایشان در صحن مسجد بال اشکال

ط ـ شخصى با امکانات خود مسجدى ساخته و در وقف آن گفته، که باید امام جماعت فق1019س
تواند در  باشد و در غیر این صورت من راضى نیستم آیا امام جماعت غیر سادات مىاز سادات 

  این مسجد اقامه نماز کند؟

  .قف انجام شودتواند، چون عمل به وقف باید بر طبق شرایط و  نمى;ج ـ باسمه تعالى

ـ کسى تمام مایملک خود را به فردى مصالحه صحیحه صریحه شرعیه نمود خیار و 1020س
دو عام کامل، مع تعین االستقالل که از هریک از معظم الیهم اى از معتمدین مدت   قرارداد براى عده
 هرگاه نموده اعیان به ملکیت مصالح مسترد شود شارطا على زمۀ المصطلح آن کهاستدعاى فسخ 

براى مصالح فوت در رسد باذن فرد معینى که احد من ذوى الخیاراست اقدام به امور مفصله الذیل 
منطقه یا دهى با دو رشته قنات جاریه سیل باکل متعلقات آن و یک قطعه باغ بزرگ که ... نماید

چهار جریب است، به حدوهامش، و کل یکدرب دکان واقع در قرب دروازه عراق معروف به 
دروازه خرابه، محدود به حدوهامش، وقف نماید بر محال مفصله بتولیت امام راتب مسجد که 
متولى اعیان مرقومه همه ساله منافع آن را بعد از وضع مخارج الزمه، جهت تعزیه صدیقه طاهره 

  .و صرف نمایند حال چند مسأله باید بیان شود... و

اند یا نه  اب خیار مصالحه را فسخ کردهدانیم و شک داریم اصح نمى: ـ مسئله اول1021س
  حکمش چیست؟

  .اند  باید بنا گذارده شود بر این که فسخ نکرده;ج ـ باسمه تعالى

شک داریم مصطلح اموال مزبور طبق الشرط وقف نموده است یا نه؟ : ـ مسئله دوم1022س
  حکمش چیست؟



٢٣٦ استفتائات 

شود واال  د وقف مى به خودى خو; اگر شرط به نحو شرط، نتیجه باشد;ج ـ باسمه تعالى
کند و اگر اجبار   مقتضى اصل تحقق وقف است به عالوه حاکم او را مجبور به وقف مى

  .کند  خود حاکم شرع وقف مى;ممکن نباشد

دانیم مصطلح قبل از مصالح فوت کرده یا بعد از او؟ حکم مسئله مع  نمى: ـ مسئله سوم1023س
  هذا الشک چیست؟

  .انع از وقف نیست فوت مصطلح م;ج ـ باسمه تعالى

لو سلم که مصطلح قبل از مصالح فوت کرده باشد عمل به این شرط بر : ـ مسئله چهارم1024س
   دیگر دارد؟عهده ورثه خواهد بود یا حکم

اند مصالحه را   شرط از حقوق است و چنانچه کسانى که خیار داشته;ج ـ باسمه تعالى
  .شود فسخ ننموده باشند به ورثه منتقل مى

دانم مصطلح، تولیت موقوفه را با همان متولى   مع فرض وقف، نمى: ـ مسئله پنجم1025س
  منصوص در شرط قرار داده است یا براى دیگرى قرار داده؟

  .باشد  تولیت با همان متولى منصوص مى;ج ـ باسمه تعالى

مان آیا مصطلح حق دارد تولیت را با دیگرى قرار دهد و یا خود به خود ه: ـ مسئله ششم1026س
  فرد منصوص متولى خواهد شد ولو مصطلح آن را قرار ندهد و تعین نکند؟

  . حق ندارد;ج ـ باسمه تعالى

حکم تخلف از شرط در مسئله مزبور چیست آیا منجر به بطالن مصالحه : له هفتمـ مسئ1027س
شود یا مصطلح مرتکب عمل حرام شده و صلح به   اموال ارث وارث مالک اول مىشود و  مى

  و قوّت خود باقى خواهد بود؟صحت 

 عمل به شرط، واجب است و چنانچه عمل نشود اوال حاکم اجبار ;ج ـ باسمه تعالى
  .کند  کند و در صورت عدم عمل، خود حاکم به شرط عمل مى مى

در فرض سؤال و مورد ابتالء، وارثین منکر وقف هستند و سند مالکیت : ـ مسئله هشتم1028س
 حکم مسئله با فرض انکار وارثین و باتوجه به وجود متن مصحح و تأیید براى رقبات مزبور دارند

  شده صلحنامه یاد شده چیست؟



٢٣٧ استفتائات 

 ;بلى، اگر سند قطعى نباشد. اثر است  با وجود سند قطعى، انکار ورثه بى;ج ـ باسمه تعالى
  .شود داخل در مورد دعواى بر میت مى

شرعاً ) متولى منصوص( امام راتب در فرض مزبور و مشکوک موجود آیا: ـ مسئله نهم1029س
  وظیفه دارد تصدى و مباشرت اداره موقوفه مفروضه، و تحقیق درباره کشف حقیقت را بکند یا نه؟

  . در صورت علم بلى واال خیر;ج ـ باسمه تعالى

در فرض مزبور اداره اوقاف و دادگاه جمهورى اسالمى حکم به وقفیت : ـ مسئله دهم1030س
ت، آیا همین اندازه موجب تکلیف شرعى براى تصدى موقوفه مفروضه ملک مزبور داده اس

  شود یا باید علم و یقین به وقفیت حاصل شود تا تصدى بر متولى واجب شود؟ مى

  . میزان، علم وجدانى یا حکم حاکم شرع است;ج ـ باسمه تعالى

ان وقف بر ذریه به ما ـ ما سه برادر هستیم که اموالى در هندوستان از جمله کتابخانه به عنو1031س
ون این اموال در معرض تلف شدن قرار گرفته و موجب نزاع گردیده به ارث رسیده است و چ

آیا فردى از ورثه به جهت این که از نظر سنى . ایم آن اموال را تقسیم نماییم  گرفتهاست تصمیم 
تواند بدون  تند، مىباشد که بقیه عاجز از مقابله با او هس تر است و یا داراى قدرتى مى بزرگ

اجازه دیگر وارثان در اموال تصرف نماید، و یا بیش از سهمیه خود تصاحب کند؟ سؤال دیگر این 
  که این اموال چگونه بایستى تقسیم شود؟

 ذریه باید منفعت موقوفه را به آن گونه که وقف شده است تقسیم ;عالىج ـ باسمه ت
فه است که در مورد سؤال کتابخانه است و هم متوقف بر تقسیم عین موقونمایند که آن 

به هر کدام هرچه برسد باید عین را حفظ کنند و از آن انتفاع ببرند و فرقى بین کوچک و 
تر قرار دهد یا  ترى براى بزرگ بزرگ نیست، مگر آن که واقف در وقف، سهم بیش

  .العالمترى به او بدهد واال باید تقسیم به طور مساوى باشد واهللا  اختیار بیش

 هجرى قمرى قریه سوهان طالقان وقف شده بر سید عالءالدین این قاضى 914ـ در سال 1032س
امیر نجم الدین محمود الطالقانى و نسل از اوالد ذکور سادات نسال بعد نسل الى أن یتناسلو و أن 

نون ها وجود دارد در خصوص عمل به وقف اک یتعاقفوا اصل وقفنامه وجود دارد ـ اجاره نامه
کنند در صحت وقف که ممکن است در آن زمان واقف مشروعیت مالى   ها تشکیک مى بعضى

نداشته باشد و از راه زور و سرنیزه غصب کرده باشد سپس وقف کرده و امثال این گونه ایرادات 
  گونه موقوفات چیست؟له در مورد صحت شرعى این   ظر معظمن
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اید صحیح است و هیچ  صیاتى که نوشته وقف موقوفه مذکور با خصو;ج ـ باسمه تعالى
  .اشکال ندارد و احتماالت ذکر شده، قابل اعتنا نیست

اى که مقدارى از زمین آن از قبرستان ساخته شده آیا نماز خواندن و زندگى  ـ مدرسه1033س
  کردن در همچو مدرسه چه صورت دارد؟

  . تصرف نمایید;دهم  اشکال ندارد، من اجازه مى;ج ـ باسمه تعالى

ـ بخش صوفیان از توابع شبستر با وسعت تقریبى هشتصد کیلومتر مربع با پنجاه هزار نفر 1034س
جمعیت مورد ادعاى وقفیت بوده و از زمان طرح وقفیت مورد اعتراض اهل محل قرار گرفته و تنها 
مستمسک مدعیان وقف کپى وقف نامه است که اصل آن هم ارائه نشده و سند مالکیت قبل از 

و از طرف دیگر عالوه بر این که اهالى ذو الید ) اساس قاعده الوقف االفى ملکبر (رد هم نداوقف 
هستند و سند مالکیت بر بیوتات و باغات مزارع خود، بیش از پنجاه سال قبل از تاریخ وقف ادعائى 

ن نمایند بدون مراجعه به کسى و بدو  هم در دست دارند و حتى با همان منوال خرید و فروش مى
ذکر عرصه و اعیان آیا با وجود مدارک مردم و اماره ید و نبودن سند مالکیت قبل از وقف واقف یا 

  .گردد یا خیر  ها وقفیت ثابت مى  واقفین آیا با ادعاى آن

 ادعاى وقف بودن مسموع نیست و ; با خصوصیاتى که مرقوم شده است;ج ـ باسمه تعالى
  .در موردى که یدى بر آن هست انجام شودبرحسب قواعد شرعى، معامله ملکیت، باید 

ـ شخص خیّرى زمینى را براى ساختن حسینیه داده و ساختمان را به نام حسینیه ساختند 1035س
اى حسینیه دیگر احداث کردند و حسینیه  ها به وجود آمده دسته بعد دو دستگى و اختالف بین آن

مانع این کار هستند و آنان زمین حسینیه که افراد حسینیه جدید . خواهند تعمیر نمایند  اولى را مى
وقف بر حسینیه کرده است اصرار دارند که حسینیه تعمیر شود و مورد استفاده قرار بگیرد آیا ورثه 

  توانند تبدیل به مدرسه بنمایند یا خیر؟ مى

ـ زمینى که براى مسجد وقف شده در زیر مسجد و یا پشت بام مسجد انبارى و دستشویى 1036س
 شرعاً صحیح کنند این نوع تصرفات چه صورت دارد و فریحگاهى براى نوجوانان درست مىو ت

  نه؟است یا 

 این گونه تصرفات در صورتى که منافى انتفاع به منافع آن چیزهایى که ;ج ـ باسمه تعالى
چون چنین کارهایى در روایات کثیره .  ولى مکروه است;در وقف است نباشد مانعى ندارد



٢٣٩ استفتائات 

ى الکراهۀ نهى شده است، امّا خصوص انبارى، براى مصالح مسجد کراهت محمولۀ عل
  .ندارد

ورثه هیچ گونه حقى ندارند و . الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها ;ج ـ باسمه تعالى
  .برخالف وقف است و جایز نیستها   تصرف آن

ن مال وقف بوده ـ اگر انسانى مالى را قرض کند و با آن مال بنائى کند بعد معلوم شود آ1037س
  رود؟ آیا به همان مقدار که او داده، ضمان و اثر وضعى تصرف در مال وقف از بین مى

  .آن بر قرض دهنده است بلى، چون جاهل غیر مقصر بوده و ضمان ;ج ـ باسمه تعالى

آورى شده تا مسجد محل را تعمیر   ـ براى تعمیر مسجد کمک مالى از طرف مردم جمع1038س
گویند بدون اجازه او تعمیر ممکن نیست حکم  فر مانع این کار شده، بعضى مىنمایند و یک ن

  مسئله را بیان فرمایید؟

  . اذن او الزم نیست;اند  بعد از آن که پول را فى سبیل اهللا داده;ج ـ باسمه تعالى

موقوفه مذکور بین محصلین و مدرسین تقسیم شود چگونه : ـ چنانچه در وقف آمده باشد1039س
   شود؟توزیع

ترى داده   به نحوى که معمول است که البد به مدرسین سهم بیش;ج ـ باسمه تعالى
  . نظر حاکم شرع، متبع است;شود و در تعیین مقدار آن نظر متولى و اگر متولى نیست مى

اى  کند برنامه  از آن جلوگیرى مىـ در مدرسه وقفى براى زیاد نبودن مصرف برق متولى1040س
  شود آیا اطاعت از عمل او واجب است؟ باعث محدودیت روشن کردن برق مىکه کند   مقرر مى

  .آید  بلى، اگر چنین نباشد در نظم مدرسه اختالل پیش مى;ج ـ باسمه تعالى

آورى   ـ شخصى قطعه زمینى براى حسینیه داده و کمک مالى هم به همین منظور جمع1041س
  یا صحیح است یا خیر؟مسجد کنند آخواهند این حسینیه را تبدیل به  شده است حاال مى

شود چون الوقوف على حسب ما   چنانچه وقف محقق شده است، نمى;ج ـ باسمه تعالى
  .یوقفها اهلها واال مانعى ندارد

اند و بعداً به نام   اند و زمینى را خریده اى از مؤمنین پولى به نام حسینیه جمع نموده ـ عده1042س
   مسجد به آن باراست و دخول جنب و حائض جایز است یا نه؟اند آیا حکم مسجد ساختمان کرده



٢٤٠ استفتائات 

 به هر حال اقامه نماز و مجالس در آنجا جایز است و چنانچه زمین را ;ج ـ باسمه تعالى
شود و اگر بعد بدون تعقل و   اند به همان معامله وقف محقق مى  براى حسینیه خریده

مسجد که جنب و حائض داخل اند این مکان حکم   مالحظه آن را به نام مسجد نموده
  .نشوند ندارد

ـ شخصى زمینى را براى قبرستان اهل همان روستا وقف کرده و اهالى ده به شهر کوچ 1043س
  گردد یا نه؟  زمین موقوفه به واقف بر مىاند آیا  کرده

  .گردد  باید در مطلق وجوه خیر مصرف شود و به صاحبش بر نمى;ج ـ باسمه تعالى

ت اختصاصى مثل مسجد و مدارس و حسینیه تصرفات آب و غیره چه ـ در موقوفا1044س
  صورت دارد و اگر مأذون از متولى باشد صحیح است یا نه؟

 چون اذن او محمول بر صحت ;شود  هر تصرفى با اذن متولى جایز مى;ج ـ باسمه تعالى
  .است

 از مردمان خیر و ها مانند سایر اماکن مذهبى ـ به طورى که مستحضر هستید ملک خانقاه1045س
اند و  مولى دوست وقف شده و به وسیله افراد خیّر ساخته شده و تولیت آن را به شیخ وقت سپرده

  تواند او را عزل نماید و در صورت عزل تولیت او وجه شرعى دارد یا خیر؟  مشایخ دیگر مى

ایط  چنانچه موقوفه به عنوانى وقف شده باشد که آن وقف واجد شر;ج ـ باسمه تعالى
صحت باشد و آن عنوان زمانى منطبق بر شخصى بوده است و موقوفه دست او بوده و آن 

 مانند این که نسیان ;شخص فوت کند یا عنوان به صورت غیر اختیارى از او سلب شود
عارض او شود و لیاقت آن مقام را نداشته باشد یا کسانى که چنین لیاقتى داشته باشند آن 

 باید از آن ;ها باشد نند که بقاء یا ارتفاع آن عنوان به دست آنعنوان را از او سلب ک
چنانچه آن . کند بدهند عنوان را پیدا مى گرفته شود و به کسى که بعد از او، آن شخص

  . اختیار آن وقف با مجتهد جامع الشرایط است;عنوان بر کسى منطبق نشود

بیست دقیقه آب براى آب انبار ـ این جانب با یکى از دوستان حدوداً سى سال قبل 1046س
کشى بهداشتى شده و قهراً آب انبار خراب شده و این آب بال   ایم اخیراً لوله  روستایى وقف کرده

شود این آب را  فاده عموم بوده است آیا مىاستفاده مانده است چون آب انبار و مسجد مورد است
  که مال همه است استفاده کرد؟بارى درختان گردو و غیره 



٢٤١ استفتائات 

 چون آب وقف مسجد شده است و قید شده است که زیادى آن به ;ـ باسمه تعالىج 
کشى بشود و در صورت   حمام و آب انبار دیگر داده شود بنابر این اول براى مسجد لوله

  .زیاد آمدن براى حمام و آب انبارهاى دیگر صرف شود

ساختن مسجد در این ـ اگر در وقف یادآور شود بر مسلمین و متصوفه وقف صحیح باشد 1047س
  صورت دارد؟زمین چه 

ها بیّن الفسادند و وقف بر   بعضى از این.  متصوفه فرق مختلف دارند;ج ـ باسمه تعالى
ها صحیح نیست بنابر این آن مال بر ملک واقف باقى است و با اجازه او یا ورثه او  آن

  .لک دارددر صورت معلوم نبودن، حکم مجهول الما. توان کرد همه نوع تصرف مى

  ـ در ضرر زدن به اشیاء موقوفه اگر با متولى مصالحه شود چگونه است؟1048س

  . جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

  ـ ضرر بر اجزاء وقف هم ضمان دارد؟1049س

  . بلى;ج ـ باسمه تعالى

  یهمان گرفتن بر طلبه در موقوفه چه صورت دارد؟ـ م1050س

  .ارد مقدار متعارف مانعى ند;ج ـ باسمه تعالى

  ـ دادن وجه موقوفه به خادم به عنوان این که از لوازم وقف است چه صورت دارد؟1051س

 در صورتى که مصرف معینى نشده باشد که بر او تطبیق ننماید، اشکال ;ج ـ باسمه تعالى
  .ندارد

است و درآمدى ندارد و مخارج ) علیه السالم(ـ باغ انگورى است که وقف سیدالشهداء1052س
شود فروخت و تبدیل به احسن کرد یا   تر از عایدات آن است آیا مى و آباد کردن آن بیشآبیارى 
  خیر؟

 در فرض مسئله، تبدیل نمودن به ملکى که آن هم به همین مصرف ;ج ـ باسمه تعالى
  .د در مطلق وجود خیر صرف شودبرسد مانعى ندارد و اگر امکان نداشته باش



٢٤٢ استفتائات 

ا براى موضوع موقوفه عنوان نماید مراعات شرایط در جهت ـ اگر احیاناً واقف شرایطى ر1053س
اعمال انتفاعات مشروعه الزامى است یا نه؟ و آیا مطابقت شرایط مطروحه با مالکات عرفى متداول 

تواند موجباتى را براى ضیق و سعه در جهت  الزم است یا نه؟ یعنى آیا مالکات معمول عرفى مى
  مت داشته باشد؟ یا نه؟انتفاع مشروطه من باب ورود و حکو

کند در صورتى که مخالف شرع نباشد الزم است    آنچه واقف شرط مى;ج ـ باسمه تعالى
  .و مالکات عرفى موجب ضیق آن نخواهد شد

دارند این جانبان  ـ احتراماً با ابالغ سالم و تحیات فراوان خاطر عالى را مستحضر مى1054س
 معروف به محمدحسین ربانى و محمدصادق 1321د  متول416حسین ربانى به شماره شناسنامه 

یم دانگ موقوفه از شش دانگ  دو برادر متولیان ن1331 متولد 43200ربانى به شماره شناسنامه 
رفسنجان به موجب رأى بدوى شعبه چهار دادگاه رفسنجان و ابرام دیوان آباد آقا مجیب انار  على

بر این که هر ساله درآمد موقوفه نیم دانگ مذکور  مبنى 16/22/1599عالى کشور طبق رأى دادنامه 
در ایام عاشورا و دیگر ) علیه السالم(را از قدیم االیام صرف آشپزى و اطعام حضرت سیدالشهدا

شده است سینه به سینه از پدران نیز نقل شده و جریان داشته و با   ایام دو ماهه محرم و صفر مى
در اداره اوقاف رفسنجان و خارج شدن ها   وقف نامهوت اول رضاخان قلدر و سوزاندنآمدن طاغ

موقوفه از مسیر اصلى خود با تصرف دولت غاصب وقت بودجه آن به مصرف غیر از آش و برنج 
رسیده به همان علت که وقف نامه مدون در دست نبوده است هم اکنون که مجدداً به سیره  مى

سد به موجب رأى دادگاه و استشهادیه ر  طبخ آش و پلو درآمده و در محالت یزد به مصرف مى
  :محلى متولى براى آن معیین گردیده است متمنى است اگر اجازه فرمایید

اس استشهادیه محلى و قول پدران و پیشینیانمان صادر شود تا تکلیف اى بر اس وقف نامه: اوال
  .رددعرفى هر یک از متولیان غیر از مقررات ادارى و ناظر یا ناظرین روشن گشرعى و 

نظر به این که اطعام یک وعده یا یک روز کفاف و کارایى زیادى در کمک به محرومین ندارد : ثانیاً
تر از قبیل قرض الحسنه و دستگیرى  تر و شایسته با توجه به این که بودجه آن استفاده بیش

  .توان نمود آبرومندان یا ازدواج جوانان کم درآمد و امور عام المنفعه دیگر را مى

ت حضرت عالى نظر مبارک شرعى و اجتماعى خود را حاکم بر مقدرات قانونى واهشمند اسخ
به نحو ) علیه السالم(فرمایید تا از سرگردانى خارج و امور موقوفه حضرت اباعبداهللا الحسینمرقوم 

  .احسن انجام پذیرد که مزید تشکر است



٢٤٣ استفتائات 

ن معارضى نداشته باشد  چنانچه استشهادیه محلى و قول ریش سفیدا;ج ـ باسمه تعالى
 شود و تغییر دادن مصرف، با فرض اى تهیه نمایید که بر طبق آن عمل مجازید وقف نامه

ولى . در وقف سابق مصرف تعیین شده بوده است مورد ندارد: گویند  مىاین که همه 
چنانچه در سابق در وقفنامه اصلى، وجوه بر امور عام المنفعۀ بوده است و آن مصارف به 

 مصرف ;توانید در مواردى که ذکر شده است  انطباق آن عنوان، عام بوده است مىلحاظ
  .نمایید

  

  



٢٤٤ استفتائات 

  

  

  

  

  

  وصیت

  

ـ در جواز رفت و آمد وصى در خانه یتیم آیا نفس عدم مفسده کافى است یا مصلحت 1055س
  الزم است و آیا اذن قیم الزم است؟

رعایت مصلحت و یا عدم . شد باید با اذن ولى یتیم با; رفت و آمد;ج ـ باسمه تعالى
  .مفسده به متصرف مربوط نیست بلکه ولى باید مراعات کند

ـ آیا در قبرستان عمومى تصرفات شخصى جایز است مثال گوشه از قبرستان را براى خود 1056س
  و فامیل و بستگان خود حفاظت نماید و وصیت کند مانع از دفن کردن اموات دیگران بشوند؟

اید جایز نیست اما اگر شخصى قبرى   تصرفات به این وسعت که نوشته;ج ـ باسمه تعالى
 مانعى ;کنند پولى بگیرد درست کند و به ازاء آن، از کسانى که میت را در آنجا دفن مى

تواند مانع از دفن در آنجا شود و  ى دیگر نباشد نمىبه هر حال در صورتى که جا. ندارد
  .وصیت نافذ نیست

ده در صورت امکان ولو در آینده جنازه مرابه قم انتقال دهید حال ـ شخصى وصیت کر1057س
  بعد از چهل سال جهت انتقال به قم نبش قبر جایز است یا خیر؟

  . بلى جایز است;ج ـ باسمه تعالى

م را در زندگى پدر و مادر صرف کرده با این که مجرد ـ حدود هفت سال است که حقوق1058س
ر روستا به کمک مالى و همکارى بنده ساختیم و پس از هفت سال مسکونى پدر را دبودم و خانه 

نامه خود خانه و زمین محدود به آن را به من  چون معلم بودم به شهر منتقل شدم پدرم در وصیت



٢٤٥ استفتائات 

اند و پدرم  وصیت کرده است ورثه همه مایملک پدر را اعم از منقول و غیر منقول غصب کرده
 و به من چیزى نگفته آیا این وصیت پدر نافذ است یا هیچ وقت از وصیت خود اعراض نکرده

  خیر؟

 اگر ; آن خانه و زمین به ضمیمه سایر مواردى که وصیت کرده است;ج ـ باسمه تعالى
غیر از واجبات زاید بر ثلث نباشد و ندانید پدر از وصیت برگشته است مال شما است و 

  .توانید بگیرد   طریق ممکن مىباشد و در صورت قدرت، به هر مانند سایر اموالتان مى

ـ شخصى وصیت کرده که بعد از فوت مرا در قبر پدر و مادر دفن کنید در صورتى که پدر 1059س
اند آیا این وصیت الزم االجراء است و نبش قبر و دفن مرد در قبر   ت شدهو مادر چهل سال قبل فو

  جایز است یا خیر؟زن و برعکس 

  . جایز است;ج ـ باسمه تعالى

ـ بنده وصى پدرم هستم براى انجام وصیتنامه از وراث پدرم امضاء گرفته و رضایت 1060س
اند به جز یک دختر اکنون دو نفر از فرزندان که برادر همان دختر هستند اعتراض بر  داده

اند وظیفه بنده در این باره  نامه و امضاى خودشان نموده و مانع از عمل به وصیت شده توافق
  چیست؟

  . حق اعتراض ندارند در صورت قدرت ولو با زور به وصیت عمل کنید;سمه تعالىج ـ با

ـ شخصى وصیت کرده یک سال نماز و روزه و مبلغ سى هزار تومان کفاره و پنجاه هزار 1061س
  تومان خمس و براى مخارج بعد از فوت چیزى تعیین نکرده است این وصیت نافذ است یا خیر؟

بور صحیح و نافذ است و وصیت به مخارج و مصارف الزم  وصیت مز;ج ـ باسمه تعالى
نیست، چه رسد به آنکه مانع از نفوذ وصیت شود و وصیت ذکر شده نافذ است ولو زیادتر 

  .از ثلث باشد

ـ شخصى وصیت کرده یک ثلث از اموال او را به مصرف معینى برسانند ولى سفارش او 1062س
تواند در  هم خود ثلث را افراز و خرج کرده آیا مىعملى نشده و فقط یکى از وراث نسبت به س

  انجام دهد یا نه؟ تصرفاتى کل مال

  .تواند تصرف کند   بلى مى;ج ـ باسمه تعالى



٢٤٦ استفتائات 

ـ اگر شخصى وصیت کند و یکى از فرزندان خود را از ارث محروم نماید بعد از فوت او 1063س
  برد یا خیر؟ ا ارث مىه  این وصیت قابل عمل است و آیا آن فرزند هم مثل دیگر ورثه

  .برد  وصیت مذکور نافذ نیست و پسر ارث مى;ه تعالىج ـ باسم

ـ شخصى فرزند ارشد خود را با در نظر گرفتن فرزندان صغارش قیم و هم وصى قرار 1064س
گوید باید خودم قیم باشم و تمام امورات فرزندان صغار در  کند مى  داده حاال زنش مخالفت مى

تواند مانع قیم بودن فرزند ارشد موصى شود؟ ضمناً وقت   مخالفت زن مىدست من باشد آیا 
  .صیانت هم گذشته یعنى فرزند کوچکش که دختر است نه ساله است

تواند مانع قیم بودن او   با تعیین وصى و قیم از طرف پدر، مادر نمى;ج ـ باسمه تعالى
  .شود

 مثال بدهند آیا این وصیت کال باطل ـ کسى وصیت کند تمام اموالش را به فالنى، فالنى1065س
  است یا به مقدار ثلث نافذ است؟

اگر .  به مقدار ثلث نافذ است و در مازاد متوقف بر اجازه ورثه است;ج ـ باسمه تعالى
  .نافذ است واالّ نافذ نیسته دهند اجاز

وتش له بدهند ولى بعد از ف ـ کسى مقدار معینى از مال خود را وصیت کرده به موصى1066س
  له بدهند یا خیر؟ ارتقاء قیمت پیدا کرده و زیادتر شده آیا اضافه را باید به موصى

 چنانچه مال معینى مثل خانه را وصیت کرده است و آن مال ترقى کرده ;ج ـ باسمه تعالى
 زیادى متوقف ;ست همان را باید بدهند و اگر زاید بر ثلث استاست و زاید بر ثلث نی

  .استبر اجازه ورثه 

ـ کسى براى ثلث ماترک وصیت کرده و قبل از مردن ثلث را معین کرد بعد از مردن فقط 1067س
  همین ثلث را داشته باشد آیا وصیت در ثلث این ثلث نافذ و یا همه این ثلث مال موصى است؟

لث نافذ بنابر این وصیت فوق الذکر در ثلث ث.  میزان، ثلث ماترک است;ج ـ باسمه تعالى
  .است

ـ طبق وصیت پدرم که در وصیت نامه آمده است مرا در قم دفن کنید قبرى خریدارى 1068س
تر مانع از انتقال جنازه  کردم ولیکن دوستان و فامیل به دلیل حوادث و دورى راه و هزینه بیش



٢٤٧ استفتائات 

 روز متوجه اشتباهات خود 14پدرم شدند در بهشت زهراى تهران مدفون شد و حاال بعد از 
  ؟ام تکلیف چیست  شده

 و متالشى نشده باشد به وصیت عمل کنید  در صورتى که جنازه متعفن;ج ـ باسمه تعالى
  . به قم منتقل نمایید;بیرون آوردهو جنازه را 

دهد آیا زیاده از ثلث هم باشد  ـ کسى که ملک یا مال خود را به شرط عمر به کسى مى1069س
  تواند چنین اقدام بکند؟ مى

کند اشکال ندارد    ثلث بر کارى که در زمان حیات خود مى زیاده از;ج ـ باسمه تعالى
  . یعنى چهنفهمیدم) به شرط عمر(ولى 

ـ اگر کسى وصیت بکند که بعد از عمل به وصایاى موصى بقیه ثلث را در مخارج مسجد 1070س
معین خرج بکنند و موقع وصیت موصى متولى مسجد مذکور افراد الیق بودند و حاال که 

ها به هیچ   باشند که تقویت آن صیت عمل کنند متولیان مسجد افرادى ناالیق مىخواهند به و مى
توانند به جاى مسجد مذکور  نحو جایز نیست و زوجه متوفى راهى براى امرار معاش ندارد آیا مى
  پول را به زوجه متوفى بدهند یا باید به مساجد دیگر پرداخت کنند؟

مان مسجد بکنند ولو به تشکیل مجلس و  در صورت امکان، خرج ه;ج ـ باسمه تعالى
البته منظور از عدم امکان صرف ناالیق بودن متولى (روضه خوانى باشد با عدم امکان 
ها خرج  توانند در مطلق وجود بَرّ که از جمله آن مى) نیست تا نشود خرج مسجد کرد
  .زوجه متوفى است مصرف کنند

ى که از ثلث مالش معین کرده بقیه ثلث را ـ اگر کسى وصیت کرده باشد بعد از مصارف1071س
نماز استیجار کنند و وراث پول نقد نداشته باشند و اگر سرمایه را هم صرف نماز استیجار بکنند 

  توانند به تدریج نماز استیجار کنند؟ آیا مى) باشد  سرمایه مال خود وراث مى(شوند  درمانده مى

  .توانند  بله مى;ج ـ باسمه تعالى

تواند   روسى بعضى از اوالدش را در حال حیات خودش بپردازد مىر کسى مخارج عـ اگ1072س
مخارج عروسى اوالدى را که ازدواج نکردند بعد از فوتش از اصل بدهند یا باید از وصیت کند 

  ثلث مال وصیت کند؟

  . باید از ثلث وصیت کند;ج ـ باسمه تعالى
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 از طرف او انجام دهند مثال نماز و رزه ـ اگر کسى وصیت کند که بعد از فوتش اعمالى1073س
 نکند آیا ضررى به حال موصى در برزخ و قیامت دارد؟ استیجار کنند چنانچه وصى به وصیت عمل

  است؟یا وصى مسؤول 

رود ولى وصى   بلى، ضرر دارد ولى خدا بزرگ است و امید رحمت مى;ج ـ باسمه تعالى
  .هم مسؤول است

 هرکس در خانه من سکونت کرد اعم از اوالد یا همسر و یا ـ اگر شخصى وصیت کند که1074س
کند آیا این وصیت )علیه السالم( شب براى من روضه خوانى سیدالشهداء5دیگران همه، سالیانه 

نافذ است و انصراف دارد به وقف یا حبس کردن خانه، چون اگر هیچ کدام نباشد قهراً خانه ملک 
فروشند و مالک چنین استحقاقى بر ساکن ندارد و یا این که از توانند خانه را ب  شود و مى ورثه مى

ثلث ترکه باید عمل به وصیت شود؟ ولى بعد از فروش خانه و سکونت غیر وارث تکلیف 
و اگر خانه فروخته شده ولکن ساکن ندارد، حکم . چیست؟ زیرا وصیت بر غیر ورثه نفوذ ندارد

  وصیت چیست؟

شود  ف یا حبس نیست و مانع از فروش خانه هم نمى وصیت مذکور وق;ج ـ باسمه تعالى
 حقى به ;و بعد از مردن چنانچه آن وصیت به مقدار ثلث یا کمتر از تمام اموال او باشد

کند و چنانچه ورثه بخواهند آن را بفروشند باید به قید این حق باشد و در  آن پیدا مى
وصیت مدت داشته باشد که این صورت تا ابد باید به این وصیت عمل شود مگر آن که 

ه است باید انجام شود که در این صورت در مدت مخصوص یا مادامى که در دست ورث
  .که در آن جا مد نظر واقع شود حقى نیست ;اگر بفروشد و یا آن مدت بگذرد

ـ شخصى وصیت کرده که پنج سال اجاره منزلى را براى او کار خیر انجام دهند، االن ورثه 1075س
پنج سال را حساب ) اجاره( آیا جایز است منزل را بفروشند و منافع ;ش خانه را دارندقصد فرو

  کرده کار خیر انجام دهند یا این که باید بعد از گذشت پنج سال خانه را به فروش برسانند؟

 پنج سال ;خواهند بفروشند توانند االن خانه را به کسى که مى  مى;ج ـ باسمه تعالى
به همان شخص به این شرط بفروشند که تا پنج سال مسلوب المنفعۀ اجاره دهند و بعد 

در نتیجه خریدار همان قیمت . باشد و سپس مقدار مال االجاره را از قیمت خانه کم کنند
البته . شود و به وصیت هم عمل شده است  منزل را داده و مالک عین مال و منافع مى

دهند و  انه را به خریدار اجاره مى خ;دچنانچه وصیت کرده تا پنج سال خانه را نفروشن
  .امروز به او بفروشندکنند بعد از پنج سال خانه را به قیمت  شرط مى
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فرزندش سید ... آقاى حاجى سید ابوالقاسم«: اش چنین آورده ـ شخصى در وصیت نامه1076س
زند دیگرش محمد را وصى شرعى و قائم مقام قانونى بعد الفوت خود قرار داد که با نظارت دو فر

هاى مشارالیه به شرح زیر جامعه عمل پوشیده و به  آقایان سید اسماعیل و سید على به خواسته
  »...وظایف وصایت قیام و اقدام نمایند

  ـ آیا عبارت مذکور در خصوص ناظر، ظهور در نظارت استطالعى دارد یا استصوابى؟1

  و، شرط صحت نظارت است یا خیر؟ـ آیا قبول ناظر، در زمان حیات موصى یا بعد از مرگ ا2

ـ با فرض عدم اشتراط قبول و یا در صورت قبول ناظر، آیا نظارت فقط حق است تا قابل 3
  بازگشت باشد یا آنکه تکلیف نیز هست تا قابل بازگشت نباشد؟

احتمال ـ یکى از دو ناظر از اعمال نظارت خوف فتنه خانوادگى دارد و در صورت مداخله 4
  در این صورت آیا تکلیف به نظارت همچنان باقى است؟. رود  ع مىنزااختالف و 

 نظر به این که، به حسب غالب، تعیین ناظر براى حصول اطمینان به ;ج ـ باسمه تعالى
 نظارت استطالعى است و از جهت عدم اطمینان به کیفیت عمل ;وقوع ما اوصى به است

 نیست تا در نتیجه نظارت ;اشدوصى و تعیین ناظر، براى آنکه عمل بر طبق نظر او ب
ظارت استطالعى است و قبول ناظر شرط صحت پس ظاهر آن است که ن. استصوابى باشد

زمان حیات او را رد کند نظارت ندارد و على تقدیر نظارت نیست بلى اگر موصى در 
  .صحت، نظارت بعد از موت موصى قابل بازگشت نیست

  .شود لیف به نظارت ساقط مىچنانچه در صورت فوت، فتنه به پا شود تک

  

  



٢٥٠ استفتائات 

  

  

  

  

  

  ارث

  

ـ مالى است به جا مانده از فردى که مرده و همسرش در قید حیات است و عمده مال 1077س
مربوط به او است، چون در هنگام تقسیم ترکه مرحوم، کلیه دارایى زن نیز بین اوالد ایشان مصالحه 

راً یکى از وراث ادعا نموده است که شده است و سهم هریک از دارایى مشخص گردیده است اخی
از این بابت ضرر نموده است آیا با توجه به این که نزدیک به یک سال است از این مصالحه 

شود مصالحه مربوط را فسخ   مىاند آیا گذرد و هر کدام از ورثه سهم خود را دریافت نموده مى
  نموده یا شرعاً اشکال دارد؟

 ;عقد الزم است و آنچه مصالحه شده است ابهامى ندارد چون مصالحه ;ج ـ باسمه تعالى
  .لذا هیچ گونه حقى بر مادر و ورثه فوق الذکر، براى فسخ مصالحه نیست

توانند بدون نظر و اطالع وصى ثلث مال میت را به مصرف برسانند   ـ آیا ناظر و ورثه مى1078س
  امن خواهند بود یا نه؟و در صورت مصرف بدون اجازه وصى ض

 به مصرف رساندن ثلث مال موصى بدون نظر و اطالع وصى جایز ;باسمه تعالىج ـ 
تواند اعمال ناظر و ورثه را اجازه نماید و در  وصى حکم مالک را دارد و او مى. نیست

  .ها ضامن خواهند بود صورت عدم اجازه او، آن

باشد که همسرم  ام و حدود چند ماهى مى   سال پیش تشکیل خانواده داده22ـ این جناب 1079س
ام و خانواده  مرحوم گردیده ضمناً از آن مرحومه فرزند ندارم بعد از فوت ایشان ازدواج کرده

 22گویند الباقى وسایلى که  مرحومه تمامى وسایل باقى مانده ایشان را از من پس گرفتند و مى
حومه جهت کفن سال پیش صورت شده را باید به نرخ امروز بپردازى ضمناً با اجازه پدر آن مر
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کردن مبلغ پانصد هزار تومان از اموال آن مرحومه فروخته و خرج کردیم حاال نصف این مبلغ که 
ا از آن بزرگوار خواهشمندم که تکلیف من ر. کنند باشد را از من طلب مى سهم خانواده ایشان مى

  مشخص بفرمایید؟

دیگر مال ورثه دیگر  نصف ماترک آن مرحومه مال شما است و نصف ;ج ـ باسمه تعالى
است، خرج کفن و دفن البته به مقدار الزم با شما است لکن هرکس زیادتر از آن مقدار 

  .خرج کند با خود او است

ـ اگر پدرم در وصیت کتبى خانه مسکونى را با زمین مورد نظر به این جانب سفارش کرده 1080س
 و غیر منقول آن چه حکمى دارد در ن ورثه این خانه مسکونى را یا اموال منقولباشد غصب کرد

پدرم در پشیمان شدن از وصیت به من چیزى نگفته است حکم این مسئله را بیان صورتى که 
  فرمایید؟

 آن خانه و زمین به ضمیمه سایر مواردى که وصیت کرده است اگر غیر ;ج ـ باسمه تعالى
ت مال شماست و مانند از واجبات زاید بر ثلث نباشد و ندانید پدر از وصیت برگشته اس

  .توانید بگیرید  ممکن مىباشد در صورت قدرت، به هر طریق سایر اموالتان مى

ـ شخصى از دنیا رفته و از او فقط یک خواهر مادرى باقى مانده و یک جده ابى و یک 1081س
  جده و جد امى، لطفاً مرحمت فرموده نحوه تقسیم ارث این میت را میان وارثین بیان فرمایید؟

شود و در   ثلث مال به خواهر مادرى و جد و جده مادرى داده مى;ج ـ باسمه تعالى
  .شود ه جد پدرى داده مىشود و دو سوم دیگر ب میانشان به طور مساوى تقسیم مى

ها حاضر به عمل به وصیت  ـ من وصى پدرم با سفارش شفاهى هستم هیچ یک از ورثه1082س
حال با .  مقدارى از ملک پدرم به من وصیت شده استنیستند این جانب اضافه بر وصى بودن

هاى   توجه به این که مدرک قانونى ندارم و قدرت دفاعى براى دریافت حق و حقوق خود و بدهى
مند هستم و ورثه تعدادشان زیاد و   پدرم ندارم در صورتى که یک نفر معلم بازنشسته و عائله

  هستند تقاضا دارم راهنمایى فرمایید؟پشتیبان یکدیگر، جهت ضایع کردن حق پدر و من 

 باید تا به حد عسر و حرج نرسیده به وصیت عمل نمایید پس از آن ;ج ـ باسمه تعالى
رسد به وصیت   ولى وصیت را توزیع نموده و به مقدارى که به شما مى;شما معذورید
  .عمل بنمایید
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ـ دختر 4ـ سه پسر 3ـ مادر 2 ـ همسر1: ـ خانمى از دنیا رفته و وارث ایشان عبارتند از1083س
  .مستدعى است نحوه تقسیم ترکه را مشروحاً بیان فرمایید

برند از بقیه   همسر یک چهارم و مادر یک ششم مجموع اموال را مى;ج ـ باسمه تعالى
 هر پسر دو قسمت و ;شود یعنى بقیه ده قسمت مى. برند اموال پسرها دو برابر دخترها مى

  .برد هر دختر یکى مى

تواند مطالبه دیه نماید در صورتى که اولیا میت صغیر باشند یا این که   ـ آیا وصى میت مى1084س
حق مطالبه ندارد و اگر حق مطالبه دارد آیا تمام دیه را حق مطالبه دارد یا این که سهم میت را حق 

  مطالبه دارد مرقوم فرمایید؟

رتى که میت در زمان حیات  وصى حق مطالبه دیه ندارد مگر در صو;ج ـ باسمه تعالى
خود به والیت وصى بر اطفال وصیت نموده باشد که آن هم در بعضى موارد وصیت، 

  .تواند دیه مطالبه نماید که صالح صغیر باشد  صحیح است و وصى در صورتى مى

ها ازدواج کرده است و از دنیا رفته  ـ شخصى داراى دو فرزند پسر است که یکى از آن1085س
توان مهریه و   خواهد ارثیه او چقدر است آیا مى وى از این زن شوهر مرده ارثیه مىحاال . است

جهیزیه را از ارث شوهر حساب کرد و ضمناً این شوهر مرده یک پسر غیر بالغ دارد آیا ارثیه او را 
  تواند االن بگیرد و به پدربزرگش بدهد یا نه؟ مى

گیرد و غیر از مهریه  از ماترک شوهر مىزن شوهر مرده، مهریه خود را  ;ج ـ باسمه تعالى
تواند آن را بگیرد   باشد البته غیر از زمین که نمى یک هشتم تمام اموال شوهر مىارث او 

و اما پسر، چون جد بر او والیت دارد مادامى که مکلف نشده است بدون اذن جد 
  .تواند اموال او را بگیرد نمى

رسد در عصر جدید آیا خودروى  تر مى سر بزرگـ در ارث سوارى و انگشتر پدر به پ1086س
  رسد؟  تر مى  سوارى پدر مانند مرکب به پسر بزرگ

رسد چهار چیز است و مرکب جزء  تر مى  آن اشیایى که به پسر بزرگ;ج ـ باسمه تعالى
ـ 4ـ لباس پوشیده 3ـ شمشیر 2ـ قرآن 1: آن چهار چیز عبارت است از. ها نیست آن

  .انگشتر

 دانگ، یکى از منازل مسکونى خود را 6 دانگ مشاع از 4 زمان حیات خود ـ شخصى در1087س
ه دانگ صداق تعیین نموده و تحویل آنها داده است از آن جا ک2 عروس خود، و به هر کدام 2به 
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مرحوم شده است و این صدق به صورت مطلق در سند ازدواج مکتوب و مهمور شده آن شخص 
دار دانگ هیچ کدام از مشخصات و امتیاز انشعاب آب و برق و است و به جز نشانى آن منزل و مق

گاز و تلفن در سند ازدواج قید نشده است در بین وراث اختالف پیش آمده است که آیا این دو 
 دانگ به 4برند یا خیر؟ با توجه به این که  عروس به مقدار دانگ خود از همه امتیازات سهم مى

  باشد؟  دانگ باقى مانده از مال میت مى2 و صورت مشاع، صداق تعیین گشته است

شود آن است که فقط   آن چه به حسب ظاهر از این صداق مستفاد مى;ج ـ باسمه تعالى
برند و در خصوص آب و برق خوب است احتیاط نموده و مصالحه  از منزل مهریه مى

  .برند  ها چیزى نمى انجام شود و اما از گاز و تلفن، ظاهراً عروس

باشد جهت رفع تنش و اختالف با پسر ارشد  خص که داراى ده اوالد و یک زوجه مىـ ش1088س
 از اموال خود را به او بذل نموده و یادداشتى با این مضمون بین آن دو با اقرار و امضا خود مقدارى

شود با دریافت این  گردد که پسر ارشد عالوه بر ختم تنش و اختالف موجود متعهد مى مىمنعقد 
 دیگر پس از وفات پدر سهم ارثى مطالبه نخواهد نمود و متعاقب این قضایا والد مکرم با اموال،

کند که در آن بقیه   اى تنظیم مى نظارت همین پسر ارشد خود، و دیگر ناظران و شهود وصیت نامه
کند و به تأیید و  مایملک خود را در سه ثلث به زوجه دائمى خود، و دو پسر کوچکترش بذل مى

اما پس از وفات پدر، پسر ارشد مذکور، متعرض به وصیت نامه رسد   تمام افراد مذکور مىامضا 
  از محضر حضرت عالى استدعا داریم چند حکم شرعى را در این مورد بیان نمایید؟. شود پدر مى

   ـ آیا وصیت نامه والد مکرم با مفاد مذکور شرعاً نافذ است؟1س

  . نافذ است;ج ـ باسمه تعالى

ر و امضاء او از یک طرف و تمایل کامل بقیه وارث  توجه به تعهد قبلى پسر ارشد و اقرا ـ با2س
تواند در  و اجراى وصیت پدر از سوى دیگر، آیا پسر ارشد علیرغم تعهد خویش مىدر احترام 

  مقام مطالبه سهم ارثى برآید؟

  .تواند  خیر نمى;ج ـ باسمه تعالى

 او واگذارد و مجدداً برخالف قول اخالقى که به پدر داده ـ اگر قوانین مدنى راه مفرّى براى3س
   حکم شرعى آن اموال چگونه است؟; کند سهم ارثى دریافت;بود

تواند چون تعهد قبلى، امضاء وصیت است و چون بقیه ورثه هم   نمى;ج ـ باسمه تعالى
  .اند هیچ حقى در مال ندارد امضا کرده



٢٥٤ استفتائات 

ه و زمین با پولى از خود به جا گذاشته که این جانب  سال پیش فوت نمود40ـ پدر حدود 1089س
ذشت ام حال پس از گ ام و هزینه زیادى هم متحمل گشته آن را به باغ تبدیل کرده و آباد نموده

  نظر خویش را در این مورد بیان نمایید؟. مدعى ملک و حتى درختان را نیز هستها خواهرم  سال

رسد و اجرت آن    ـ زمین به مقدارى که به او مى خواهرتان حق مطالبه ;ج ـ باسمه تعالى
ها چیزى به خواهرتان  ـ و پولى که از ما ترک پدر خرج آن جا شده دارد ولى از درخت

  .رسد نمى

گیرد آیا   الرث به زن تعلق مىـ از اموال مردى که فوت نموده چه چیزهایى به عنوان حق ا1090س
  یا نه؟برد  زمین سهمى به عنوان ارث مىاز قنات و 

برد  برد و از قیمت بناء و درخت ارث مى   زن او از زمین ارث نمى;ج ـ باسمه تعالى
برد ولى از آالت و آبى که قبل از موت جارى بوده، ارث   همچنین از خود قنات ارث نمى

  .برد مى

نموده ـ پدرى در حال حیات خود مقدارى از دارائیش را به پسرش منتقل نموده و وصیت 1091س
تواند مدعى ارث پدرى باشد   آیا بعد از فوت پدر آن پسر مى. االرث پسرش را داده استم که سه
  یا نه؟

 چنانچه در حال حیات به طور قطعى به پسر خود بخشیده و به عنوان ;ج ـ باسمه تعالى
  .برد  پسر بعد از فوت پدر ارث مى;امانت نبوده است

به چه نحوى بایستى تقسیم )  غیرهتصادف، زلزه و(هاى دست جمعى  ـ میراث مرگ1092س
  شود؟

 مانند مهدوم ; در صورتى که تقدم و تأخر مرگ هیچ کدام معلوم نباشد;ج ـ باسمه تعالى
  .ها تفصیل آن بیان شده است برند در رساله علیه هر کدام از دیگرى ارث مى

ت بدهکار هایش پدر و مادر و دختر صغیره و زنش باشد و می ـ اگر کسى بمیرد و ورثه1093س
توان خانه مسکونى وى را فروخته و بابت بدهى پرداخت نمود و وجهى هم براى  باشد آیا مى

  پرداخت همه بدهکارى هایش ندارد؟

توان در حال حیات براى دین نفروخت   بلى، چون خانه مسکونى را مى;ج ـ باسمه تعالى
  .روخت و اداء دین نمودالبته فروش آن جایز است اما بعد از مردن حرفى نیست که باید ف



٢٥٥ استفتائات 

ها را هم متصرف بود بنده در    متر مربع پدرم سهم عمه4500ـ زمینى است با مساحت 1094س
هایم خواهان سهم خود هستند حکم  د از فوت پدر عمهها رضایت گرفتم و بع حیات پدرم از عمه

  فرمایید؟مسئله را بیان 

توانند پس از فوت پدر   مى;اند هى تصرف داد ها فقط اجازه   اگر عمه;ج ـ باسمه تعالى
  .توانند مطالبه نمایند   نمى;اند شما، ارث مطالبه نمایند ولى اگر واگذار و هبه نموده

وهرش جارى ـ آیا زن از آب قنات و چشمه شوهر که در زمان حیات و بعد از ممات ش1095س
  برد یا نه؟ مىاست ارث 

  .برد  ر جارى شده است ارث نمى زن از آبى که بعد از موت شوه;ج ـ باسمه تعالى

اش نباشد آیا از  ـ اگر کسى در اثر تصادف از دنیا برود و ماترک میت کافى بر مهریه زوجه1096س
اش را پرداخت نمود و همچنین وراث میت  شود مهریه زوجه گیرند مى اى که وراث میت مى دیه

رد کفالت بچه با چه کسى است و و زوجه بوده و میت دو تا برادر نیز دایک بچه شیرخوار و مادر 
باشد و آیا از دیه یک هشتم   نگهدارد مخارچ بچه به عهده چه کسى مىاگر مادرش بخواهد بچه را 

  رسد یا نه؟ به زوجه میت مى

 مهریه را باید از دیه بپردازند و زن هم زاید بر ارث از دیه سهم ;ج ـ باسمه تعالى
مخارج بچه با پولى است که از پدر به او برد و کفالت بچه نیز با مادر است و  مى
  .رسد مى

هاى   ـ بعد از فوت مادر یکى از فرزندانش فوت کرد و از او فرزندانى وجود دارد که نوه1097س
  برند یا نه؟  ها ارث مى شوند آیا از اموال جده خودشان با عموها و عمه  مادر مى

 ;برند ى از پدر و مادر او ارث نمى فرزندان متوفى با وجود برادران متوف;ج ـ باسمه تعالى
یعنى سهم فرزند فوت . برند ولى از اموال خود او، که ارث مادر هم جز آن است ارث مى

  .ارث رسیده، مال فرزندان او استشده که از مادرش 

ـ اموال متوفى بر اساس وصیت میت بین ورّاث تقسیم شده و پس از مدتى شخصى 1098س
تواند  دهد آیا این وارث مى هکارم بدهى خود را به یکى از ورثه مىگوید من به این میت بد مى

  بدهکار را برئى ذمه کند؟



٢٥٦ استفتائات 

 مبلغ فوق الذکر متعلق به همه وراث است البته هر کدام به مقدار سهم ;ج ـ باسمه تعالى
  .توانند بدهکار را برى نمایند از سهم خود مىشان، و هر کدام 

برند و آیا  شود آیا همسر و پدر و مادر از دیه ارث مى  مىـ کسى در سانحه ماشین کشته 1099س
  گیرد یا نه؟ براى دیه خمس تعلق مى

 دیه خمس ندارد چون در حکم بقیه اموال میت است، پدر و پسر ارث ;ج ـ باسمه تعالى
  .برد  برند مادر نمى مى

  

  



٢٥٧ استفتائات 

  

  

  

  

  

  دیات

  

تواند در مورد تبدیل قصاص   باشد آیا مى  ـ مجنّى علیه از زنده ماندن خود مأیوس مى1100س
  نفس به دیه یا مصالحه و عفو، وصیت نماید؟

  . تبدیل قصاص به دیه یا عفو، از حقوق اولیاء میت است;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر زن حامله براى سقط جنین به پزشک یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عامال عامداً 1101س
   کیست؟ مباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه به عهده

 چون سقط جنین، مستند به هر دو است و یکى با عمل و دیگر با تسلیم ;ج ـ باسمه تعالى
  .شود و هر کدام باید نصف دیه را بدهند  اند لذا دیه دو نصف مى آن را انجام داده

ـ در مسأله فوق الذکر اگر طبیب به وسایل اسقاط جنین راهنمایى کند باز هم طبیب ضامن 1102س
  دیه است؟

  .  ظاهراً هیچ وجهى بر ضمان طبیب نیست;ج ـ باسمه تعالى

  :ـ در باره ماهیت دیات بفرمایید1103س

آیا جعل دیه از طرف شارع مقدس به عنوان مجازات بوده یا نوعى جبران خسارت تلقى شده ) الف
  است؟

  آیا عمد، شبه عمد یا خطاى محض بودن جنایت در پاسخ به سؤال فوق تأثیرى دارد؟) ب



٢٥٨ استفتائات 

به هر حال فرقى در احکام آن .  اثر مترتب بر این سؤال را نفهمیدم; ـ باسمه تعالىج
 ; ولى ظاهراً مجازات نیست چون در قتل خطا، که موجب عقوبت و مجازات باشد;نیست

 بلکه ;یا بیت المال است) علیه السالم(به عالوه در بعضى موارد دیه بر امام. سر نزده است
 و همان گونه که اتالف مال غیر اگر چه از روى خطا باشد، دیه، از قبیل ضمان است

ضمان ثابت است، در اتالف نفس، یا عضوى از اعضاء اگر خطائى باشد باز هم دیه ثابت 
 ;است و اما مسئله خسارات، به حسب ظاهر ادله به مقدارى که الزم اتالف آن عضو است

شود    ضمان بر جانى ثابت مى;هچیزى بر جانى نیست و در زاید بر آن به مقتضاى قاعد
  .چون او سبب این خسارت شده است

شرط ) مبتنى بر قتل(ـ براى شمول حکم قصاص آیا احراز قصد ارتکاب به عمل قتل 1104س
  است؟ اگر احراز نشود دیه واجب است یا نه؟

 یکى از دو امر شرط است، احراز قصد کشتن یا احراز قصد عملى که به ;ج ـ باسمه تعالى
  .کشد ولو آن شخص قصد کشتن نداشته باشد ب طبیعى و غالب مىحس

شوند در بین راه  اى مى ند عازم منطقها ها که دوره نظامى دیده اى از جوان  ـ عده1105س
رسد و  کند و به قتل مى شود و به یکى از همراهان اصابت مى  یکى خارج مىاى از اسلحه  گلوله

  این چه نوع قتلى است و اولیاء دم چه حقى دارند؟ضارت اقرار دارد که سهواً انجام شده 

 چنانچه مدعى است قصد شلیک نداشته، قتل خطایى است و دیه باید ;ج ـ باسمه تعالى
 قتل، غیر عمد است که ;داده شود ولى اگر مدعى است قصد شلیک به چیز دیگرى داشته

  . باز دیه واجب است

ک دستگاه اتوبوس با موتور سیکلت دو نفر فوت ـ در یک حادثه رانندگى در اثر تصادف ی1106س
شده و اکنون علم اجمالى بر ارتکاب قتل غیر عمد یک نفر از دو نفر توسط راننده اتوبوس داریم 

لکن ) میرد افتد و مى زیرا مسلم شده که یکى از آن دو قبل از برخورد با اتوبوس، به زمین مى(
در قبال یک نفر پرداخت نماید به کدام طائفه و کدام اى که راننده اتوبوس باید  معلوم نیست دیه

  باید بدهد؟ورثه 

 دیه بین دو طائفه مردد است و در چنین مواردى به قائده عدل و انصاف ;ج ـ باسمه تعالى
باشد و حکم به   شود که یک مسئله اجتماعى و مستفاد از روایات خاصه مى  رجوع مى

  .شود مىتنصیف دیه شده و به هر طائفه نصف داده 



٢٥٩ استفتائات 

ـ آیا سرقت از جرایم قابل گذشت است؟ آیا از این جهت بین سرقت حدّى و تعزیرى 1107س
  تفاوتى وجود دارد؟

 در صورت عدم مطالبه صاحب حق و عدم مراجعه به حاکم شرع، ولو ;ج ـ باسمه تعالى
 شود و همچنین است اگر مال دزدیده شده را  سرقت با علم و بیّنه ثابت شود قطع ید نمى

ولى چنانچه بعد از مرافعه نزد حاکم . به دزد ببخشد یا سارق را قبل از مرافعه عفو کند
  .  قابل بخشش و گذشت نیست;باشد

ـ راننده ماشین اولى شخصى را زده و دومى هم زده و او را کشته است آیا اولى مقصر و 1108س
  یا دومى قاتل است؟جانى است 

 اول چنانچه حیات مستقره ندارد اولى قاتل است و  بعد از زدن ماشین;ج ـ باسمه تعالى
 دومى قاتل است و ;دومى حکم جرح به میت را دارد امام چنانچه حیات مستقره دارد

  .اولى حکم جرح کسى را دارد

 20ـ دیه اقساط جنین در حالت نطفه، علقه، مضغه و استخوان به ترتیب در روایتى 1109س
 دنیار و هنگامى که استخوان از گوشت پوشیده شود دیه آن 80ن  دینار در استخوا60دینار 40دینار
 دنیار است تا این که جنین متولد شود در این صورت دیه کامل خواهد بود به نظر جانب عالى 100

  امروزه چگونه باید محاسبه شود؟

  . نخود است18 دینار یک مثقال شرعى طال است و هر مثقال ;ج ـ باسمه تعالى

  لمانى، کافر ذمى را به قتل برساند چه مقدار دیه بر عهده مسلمان است؟ـ اگر مس1110س

  . نخود نقره سکه دار است6/12 هشتصد درهم، که هر درهمى ;ج ـ باسمه تعالى

شود    آیا تغلیظ براى کفار ذمى نیز در نظر گرفته مى;هاى حرام ـ درمورد تغلیظ دیه در ماه1111س
  یا خیر؟

یه، یعنى اضافه ثلث، اختصاص به مسلم ندارد و در دیه کفار  تغلیظ د;ج ـ باسمه تعالى
  .ذمى نیز جارى است

  ـ بفرمایید دیه به عنوان خسارت است یا مجازات مالى؟ 1112س

  .کند   در احکام شرعى فرقى نمى;ج ـ باسمه تعالى



٢٦٠ استفتائات 

ت  پس از بیدار شدن از خواب فرد اجنبى را به صورـ پسر بچه پانزده ساله که شب هنگام1113س
بیند به اعتقاد این که او فرد خائن و متجاوز به ناموس است و   مادرش در اتاق خواب مىبرهنه با 

رسانند قتل ارتکابى توسط نامبرده   باید کشته شود فرد مزبور را که در حال فرار بوده به قتل مى
  مشمول کدامیک از عناوین قتل محسوب است قتل عمد یا شبه عمد است؟

  . چون قتل از حدود است و حدود تدرأ بالشبهات; شبه عمد است;ج ـ باسمه تعالى

ـ با توجه به ادعاى زن مبنى بر این که از روى تهدید، مجبور به برقرارى رابطه با اجنبى 1114س
تواند مشمول عنوان دفاع از ناموس و   شده است آیا عمل ارتکابى از سوى فرزند تازه بالغ وى، مى

   قتل عمد در مورد وى باشد؟در نتیجه عدم مشمول ادله

  .  خیر مشمول آن عنوان نیست و مع ذلک، قتل عمد نیست;ج ـ باسمه تعالى

ـ با توجه به این اطالعات فقهى نوجوان، در احکام شرعى کم بوده آیا جهل وى به مسأله 1115س
  تواند رافع مسئولیت باشد؟ مى

  . نسبت به دیه خیر ولى; رافع مسئولیت نسبت به قصاص است;ج ـ باسمه تعالى

ـ آیا در واجب شدن دیه بر عاقله، در صورت صدور جنایت از غیر بالغ، براى ممیز و غیر 1116س
هاى   ودکان سن خاصى قائل هستید یا تشخیص آن معیار دیگرى دارد و آیا براى بچهممیز بودن ک
  کند؟ شود یا فرق مى جزایى مثل بالغ اجرا مىممیز احکام 

 ممیز بودن کودکان سن خاصى ندارد و تا به حد بلوغ نرسند احکام ;ج ـ باسمه تعالى
در خصوص قصاص روایات مختلفى وارد . شود ها مترتب نمى جزایى افراد بالغ بر آن

 سال و در روایات دیگر ضوابط 8شده و در بعضى روایات ده سال و در بعضى دیگر 
 بلکه ; قصاص ثابت نیست;تا به سن بلوغ نرسندست ولى به نظر من دیگرى ذکر شده ا

 حد آن عمل جارى ;در مورد حدود تا بالغ نشوند. دیه ثابت است آن هم بر عاقله
  .شود و غیر بالغ در هر موردى حکم خاصى دارد نمى

ـ کسى که طبق تشخیص دکتر مرگش حتمى است آیا قبل از مردن جایز است بعضى از 1117س
  ند بدهند؟ این عمل دیه دارد یا نه؟اعضاء را قطع کرده و به افراد سالم نیازم

  . با اجازه خودش جایز است و دیه ندارد;ج ـ باسمه تعالى



٢٦١ استفتائات 

رجب، ذیعقده، (هاى حرام  شود یا فقط شامل ماه  ـ آیا تغلیظ دیه شامل حرم مکه مى1118س
  گردد؟ مى) ذیحجه و محرم

  .هاى حرام است  فقط مختص به ماه;ج ـ باسمه تعالى

رى و نزاع ممکن است یکى از طرفین با علت استرس ناشى از ، درگیـ هنگام مشاجره1119س
این موارد، نسبتاً شایع و همواره تعدادى پرونده در محاکم . قلبى نموده و فوت نمایدمشاجره سکته 

چنانچه جسد، مورد معاینه دقیق قرار . قضایى مطرح بوده و اولیاء دم تقاضاى پیگرد قانونى دارند
هاى جدید یا   ممکن است عالئمى به نفع بیمارى قلبى عروقى و سکته;فى شودگرفته و کالبد شکا

قدیم قلبى مشاهده شود، قاضى معموال پرونده را به کمیسیون کارشناسى پزشکى ارجاع و نظر آنان 
اى و تسریع مرگ  و هیجان ناشى از منازعه و تشدید بیمارى زمینهس را در مورد میزان تأثیر استر

مثال ممکن است تأثیر هیجانات ناشى از منازعه طبق نظر پزشکى قانونى به عنوان . شود جویا مى
نظر خبره، ده درصد ذکر شود و ممکن است متوفى خود شروع کننده مشاجره بوده و موجب 

  :پاسخ فرمایید. عصبانیت خود بوده و یا این که عامل مشاجره موجب عصبانیت و سکته ذکر شود

 در صورت تشیخص خبره ; سبب استرس ناشى از مشاجره فوت نمودهآیا کسى را که به: اوال
  توان طرف مقابلش را به دیه محکوم نمود یا خیر؟  مى) پزشکى قانونى(

آیا عامل مشاجره که موجب عصبانیت و سکته گردیده مباشر در قتل است یا این که میزان : ثانیاً
  شرط است؟) به استناد نظر پزشکى قانونى(تأثیر عمل 

 در ثبوت دیه، استناد مرگ به جانى معتبر است بلکه آن چه از روایات ;ـ باسمه تعالىج 
گردد آن است که دوران ضمان دیه، مدار اضرار و  وارده در حفر چاه و غیره مستفاد مى

بنابر این اگر متوفى، خود شروع کننده مشاجره بوده است بر طرف مقابل . باشد فریط مىت
 چنانچه ذى حق بوده ;، نیست و اگر طرف شروع کننده بوده استهیچ وجهى بر ثبوت دیه

 چون حادثه با عمل هر دو ; باز وجهى بر ضمان نیست و اگر ذى حق نبوده است;است
 نصف آن برعهده طرف است و چون فرض این ;پیش آمده است اگر چیزى ثابت شود

وایت خاصى وجود است که مشاجره تنها سبب فوت نبوده است و در چنین مواردى چون ر
  .مربوط به حاکم شرع استکنند و مقدار آن   مى تعبیر به حکومت و ارش;ندارد

دیه مجموع چهار پلک دو چشم، دیه ) رض(ـ با این که نظرات فقهى فقهاء عظیم الشأن 1120س
 به این صورت که ثلث دیه ;اند  هاى پایین فرق قائل هاى باال و پلک  کامل ذکر شده و بین پلک

  : پاسخ فرمایید;هاى پایین نصف دیه کامل را قرار دادند هاى باال و براى پلک را براى پلککامل 
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توان گفت که   جراحى ترمیمى، مىبا توجه به امکانات جراحى امروزى در چشم پزشکى و : اوال
ى ها وجود دارد آیا با این وجود نیز دیه کامل دارد یا درصد تعیین همیشه امکان ترمیم پلکتقریباً 

  خبره در ترمیم و عدم ترمیم در تعیین دیه مؤثر است تکلیف چیست؟ 

از نظر ارزش عضوى و نحوه درمان، بین پلکهاى باال و پایین اختالف محسوسى با توجه به : ثانیاً
 آیا اختالف دیه منصوص است، باید اطاعت کنیم یا امکان ;شود پیشرفت علم پزشکى مشاهده نمى

  پزشکى و خبرگان وجود دارد؟تغییر بر مبناى نظریه 

هاى پایین نصف دیه کامل، تکلیف  هاى باال ثلث دیه داشته باشند و پلک در صورتى که پلک: ثالثاً
  شود؟  ثلث باقى مانده چه مى

درباره حراجى ترمیمى در فقه در بخش دیات اعضاء مفصال بحث :  اول;ج ـ باسمه تعالى
چه مقدار دیه دارد و اگر ترمیم شود چه شده است که عضو اگر به کلى از بین برود 

  حکمش از موارد;مقدار و چنانچه در مورد عضو مخصوصى این تفصیل حکم نشده باشد
  .شود  معلوم مىدیگر با تعیین متخصصین 

چنانچه قائل به اختالف دیه بشویم ـ که هستیم ولو نظر فقها یکى نیست بلکه : ج ـ دوم
د ـ باز هم نص میزان است که بدون تعلل مورد قبول سه قول به واسطه روایات وجود دار

  .است

یعنى جانى . ى باقیمانده نیز تعیین شده است و آن سقوط است تکلیف ثلث دیه: ج ـ سوم
  . بلکه دو ثلث بدهد;نباید تمام دیه را بدهد

هاى صورتم  ـ شخصى با مراجعه به دادگاه مدعى است که بر اثر تصادف استخوان1121س
ادگاه دیه الزم را صادر نموده و لیکن زیبایى صورتم به کلى آسیب دیده، به طورى ک شکسته و د

کنم و به خاطر نقص زیبایى حاصله تقاضاى خسارات   در مجامع عمومى با خجالت حضور پیدا مى
آیا . ى خاصى است آیا زیبایى مستقال یک عنوان خاص است و داراى ارزش و یا دیه. نموده است

رت وارده وجاهت شرعى دارد یا اسان فن از جمله پزشکى قانونى در زمینه خساى کارشن نظریه
  خیر لطفاً راهنمایى فرمایید؟

 در معیوب شدن دماغ و لب، در روایات دلیل خاص وارد شده که اگر ;ج ـ باسمه تعالى
دماغ شکسته شود یا لب شکافته شود و بعد از معالجه باز هم دماغ یا لب معیوب باشد 

از این روایات و روایات دیگر، معلوم . ادتر از موردى است که معالجه شوددیه زی
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بنابر این اگر استخوان صورت، شکسته . شود که معیوب شدن، عنوان مستقلى است مى
 براى صورت، یک ;از معالجه معیوب شده باشد ولى بعد ;ى آن داده شود  و دیهشود

عنوان ارش و حکومت چیزى باید ى آن معین نشده است به  ضمانى هست و چون دیه
  .داده شود

 قانون مجازات 382ـ در نظر فقهاء بزرگوار شیعه در بخش دیات که به استناد آن ماده 1122س
تدوین گردیده آمده است که اگر با شکستن یا سوزاندن یا امثال آن بینى کسى فاسد شود موجب 

  .دیه کامل است

  منظور از فساد چست؟: س اوال

 منظور از فساد، از کار افتادن بینى است که تمام منافع آن براى انسان ;تعالىج ـ باسمه 
  .از بین برود

با توجه به پیشرفت علم پزشکى امروز شکستگى بینى به سادگى و با هزینه کم قابل درمان : س ثانیاً
 دون عیبشود آیا باز هم دیه کامل باید پرداخت و اگر ب  است و معموال با شکستن، بینى فاسد نمى

یکصد دنیار را باید داد یا این که با نظر خبرگان پزشکى دست قاضى در کم و یا زیاد ترمیم شد 
  دیه باز است؟

 اجماع علما بر یک صد دینار است و از روایتى که در شکستن پشت ;ج ـ باسمه تعالى
، اند و آن این است که در شکستن آن چه وارد شده است یک کبراى کلى استفاده کرده

 اگر بدون عیب ترمیم شود، یک صد دینار ثابت است و حقیر هم در فقه ;دیه کامل باشد
  .ام الصادق همین گونه فتوا داده

هاى بینى ثلث دیه کامل و سوراخ  ـ در کتب دیات براى از بین بردن هر یک از سوراخ1123س
 یا این که آن را سوراخ ى فاصل میان آن دو پاره شود کردن بینى به طورى که هردو سوراخ و پرده

نماید در صورتى که باعث از بین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصالح 
  .باشد شود موجب خمس دیه مى

  پاسخ فرمایید

منظور از سوراخ کردن بینى چیست آیا منظور بسته شدن بینى است یا قطع شدن و یا تغییر : س اوال
  شکل آن است؟
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  .شود  مراد از بین رفتن منخرین است که مورد استفاده واقع مى; تعالىج ـ باسمه

هاى جراحى داخل بینى نیز منظور  سوراخ کردن دیواره بین مجارى بینى از عوارض عمل: ثانیاً س
  هست یا خیر؟

  . بلى;ج ـ باسمه تعالى

توان کم یا   یا مىبا توجه به معالجات ترمیمى امروز تکلیف چیست همان دیه منظور است: س ثالثاً
  زیاد نمود؟

 قطعاً مراد سوراخى نیست که الزمه عملى باشد که بینى به حالت اولیه ;ج ـ باسمه تعالى
  .شود برگردد و در صورت ترمیم قطعاً دیه، کمتر مى

  :ـ در مورد طفل متولد از زنا بفرمایید1124س

به تعبیّت از پدر یا مادر تکوینى، باشند،  طفل ناشى از زنا که والدین طبیعى او مسلمان مى) الف
  حکم مسلمان را دارد؟

  ).قصاص، دیه، تعزیر یا هیچ کدام(مجازات قتل چنین کودکى چیست؟ ) ب

  گیرد، ولى دم وى چه کسى است؟ چنانچه حسب مورد، قصاص یا دیه به او تعلق مى) ج

  میزان دیه و مورد مصرف آن چگونه است؟) د

ى اطالق دلیل مانند خبر حفص تبعیت ولد لوالده در اسالم مقتضا)  الف;ج ـ باسمه تعالى
است و محکومیت به مسلمانى است و دلیل نفى ولدیت ولدالزنا، فقط به ارث مختص است 

  . و شامل بقیه احکام نیست

ى ولدالزنا  بلکه باید دیه بدهد و دیه. شود  قصاص نمى;اگر بالغ طفل را بکشد) ب
شد و تعزیر هم اضافه بر با ى مسلمان مى ک دهم دیهدرهم است که کمتر از ی) 800(

  .دیه مجازات او است

  .ولى دم او مانند ولى دم حالل زاده است زیرا نفى فرزندى مختص به ارث است) ج

 اداى دین شود واال متعلق به ; درهم است و مصرف آن اگر دینى دارد800میزان دیه ) د
  .امام است
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  عیدالزهرا

  

بیان فرمایید و بگویید آیا این جلسات، ) س( مبارکتان را راجع به جلسات عیدالزهراـ نظر1125س
  شود یا نه؟ و دست زدن در آن چطور است؟ جلسات لهو و لعب حساب مى

، در صورت خالى بودن از محرمات، از )س( تشکیل جلسات عیدالزهرا;ج ـ باسمه تعالى
توام با کارهاى خالف شئون اسالمى و بهترین قربات است و اما دست زدن در صورتى که 

  .ارد اشکال ند;خالف تقوى نباشد
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  کف زدن

  

هاى مذهبى چگونه  توسط هیئت) علیه السالم(هاى ائمه کف زدن در جشن مولودى ـ1126س
  است؟

  . اشکالى ندارد; اگر فقط کف زدن باشد و کارهاى خالف در آن نباشد;ج ـ باسمه تعالى

  ها و عیدالزهرا چه صورت دارد؟  عروسىـ کف زدن در 1127س

  . اشکالى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

) علیه السالم(گویند مجرد کف زدن همراه با مدیحه سرایى مداحان اهل بیت  ـ بعضى مى1128س
  در اعیاد مذهبى ولو بدون استعمال آالت لهو و لعب حرام است این حکم چطور است؟

کف زدن .  بدون دلیل از محرمات اکیده است حکم به حرمت چیزى،;ج ـ باسمه تعالى
ى کوچک کف بزنید هیچ اشکالى ندارد  در منزلتان براى بچه. به عنوان اولى حرام نیست

شود حرام است و در اعیاد   چون نماز باطل مى;ولى در حال نماز خواندن، زیاد کف بزنید
اطهار اهانت بشود مذهبى چنانچه برحسب موازین عرفى و عادى به مقامات معنوى ائمه 

  .حرام است واال جایز است
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  عزادارى 

  

رساند تعداد استفتاء در   احتراماً، با عرض اعتذار به جهت تصدیع اوقات شریف، به استحضار مى
) علیه السالم(س آل عبار حضرت اباعبداهللا الحسینمورد برپایى تعظیم شعائر مراسم عزادارى خام

  .ارک حضرت عالى است لذا خواهشمنداست نظر مبارک را بفرماییدباشد که مستلزم نظر مب مى

   ـ سینه زنى و زنجیر زنى 1

  باشد؟  چه مى) علیهم السالم(ـ دلیل سینه زنى براى ائمه1129س

  .  تعظیم شعائر مذهبى;ج ـ باسمه تعالى

ـ آیا سینه زنى و زنجیر زدن در عزادارى که منجر به کبود و حتى جارى شدن خون 1130س
  شود جایز است؟ ىم

  . بلى جایز است;ج ـ باسمه تعالى

  ـ برهنه شدن مردان در حال سینه زدن و زنجیر زدن در منظر زنان چگونه است؟1131س

  .ها نگاه نکنند  بر مرد جایز است ولى زن;ج ـ باسمه تعالى

  ـ آیا سینه زدن و زنجیر زدن ریایى جایز است؟1132س

  .ایى است همانند نماز ری;ج ـ باسمه تعالى

   ـ تعزیه و شبیه خوانى 2
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طبل و سنج چه ـ در عزادارى حضرت سید الشهداء هر گونه عزادارى از قبیل زدن قمه و 1133س
  دارد؟حکمى 

  . جایز است;ج ـ باسمه تعالى

 روضه خوانى مگر همان ;ـ آیا بهتر است به جاى شبیه خوانى، روضه خوانى برپاکنند1134س
  باشد؟ منبر نمىتغزیه و شبیه خوانى روى 

  . تمامش خوب است;ج ـ باسمه تعالى

  ـ آیا تعزیه خوانى در مراسم عزادارى جایز است؟1135س

  .  بلى جایز است;ج ـ باسمه تعالى

  درنمایش و تعزیه و غیر آن جایز است؟) علیهم السالم(ـ آیا تشبیه به اهل بیت1136س

  .جایز است بلى ;ج ـ باسمه تعالى

و ) س(انى که مشتمل بر تشکل مرد و زن و کوچک کردن حضرت زینبـ آیا تعزیه خو1137س
به یک فرد بیمار و پاشیدن نقل و نبات و زدن ساز و نقاره و امثال ) علیه السالم(معرفى امام سجاد

  هاست جایز است؟ و شرکت در آن چه حکمى دارد؟ آن

ى  قام رفیع صدیقه ولى باید مراعات م; تشکل مرد به زن اشکالى ندارد;ج ـ باسمه تعالى
ها  بشود که هیچ گونه اهانت به آن )علیه السالم(و امام سجاد) س(زینب کبرىصغرى 
  .نشود

   ـ استفاده از لباس سیاه3

  )ه السالمعلی(و دیگر ائمه) علیه السالم(ـ آیا پوشیدن لباس سیاه در عزادارى امام حسین1138س
  د؟چنانکه مرحوم صاحب حدایق فرموده رجحان شرعى دار

  . بلى جایز است و مستحب، من مقید به این کار هستم;ج ـ باسمه تعالى

   ـ استفاده از علم و عالمت 4

شود  ها استفاده مى  از آن) علیه السالم(ـ حکم علم هایى که در مراسم عزادارى امام حسین1139س
  نقش و نگارهایى نیز هستند چیست؟ و بعضى داراى 



٢٧٠ استفتائات 

  . اشکالى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

   ـ استفاده از طبل و دهل و آالت موسیقى 5

  ـ آیا در عزادارى سیدالشهدا استفاده از طبل و دهل جایز است؟1140س

  . جایز است;ج ـ باسمه تعالى

ـ چند سالى است که استفاده از ابزار موسیقى به شیوه رقابت در برخى از هیأتهاى 1141س
  عزادارى مرسوم شده حکمش چیست؟ 

  . موسیقى مطلقاً حرام است;ىج ـ باسمه تعال

  ى عزادارى   ـ مسائل متفرقه6

  نماز مقدم است یا عزادارى ؟) علیه السالم(الحسین ـ در ایام سوگوارى اباعبداهللا1142س

  . نماز مقدم است;ج ـ باسمه تعالى

مدرک یا  ـ آیا پول دادن به مرثیه سرایانى که در البه الى اشعار خود بعضى از مطالب بى1143س
خوانند صحیح است؟ و آیا اصل عزادارى در اثر این   کنند یا با غنا مى عیف السند را مطرح مىض

  شود؟ کار خالف، حرام مى

  . ولى اصل کارها خوب است; غنا خواندن حرام است;ج ـ باسمه تعالى

 بندند بفروش برسانند ـ آیا جایز است پارچه و دستمالهایى را که ایام محرم بر سر علم مى1144س
  و در عزادارى و تعمیر حسینیه و یا مسجد مصرف نمایند؟

  .کالى ندارد اش; چنانچه وقف آن کار به خصوص نشده باشد;ج ـ باسمه تعالى

یامجلس عزادارى و یا میهمانى کردن بدون ) علیه السالم(ـ آیا برپا کردن جشن میالد ائمه1145س
  رضایت او جایز است؟  اذن شوهر و بى

  . نباید عدم رضایت و یا نهى او عمل شود;ج ـ باسمه تعالى

ها با بلندگو  کنند و صداى آن  زنان مداحى و سخنرانى مى;ى عزادارى ـ در مجالس زنانه1146س
  رسد آیا این عمل جایز است؟ به گوش مردان رهگذر مى



٢٧١ استفتائات 

  .ها موجب تهبیج شهوت نشود اشکالى ندارد  چنانچه صداى آن;ج ـ باسمه تعالى

  زدن باعث وهن مذهب شیعه شود آیا در این صورت قمه زدن جایز است؟ـ اگر قمه 1147س

  . بلکه عکس آن مشهود است;شود  اصال موجب وهن نمى;ج ـ باسمه تعالى

زنى ضربتى  هاى ضربتى و قمه  هاى ضربتى و زنجیر زنى ـ نظر مبارک در مورد سینه زنى1148س
  زنى حتى در غیر محرم و صفر چیست؟  و قمه

 همه آنها از شعائر مذهبى است و کار بسیار خوبى است ولى باید ;عالىج ـ باسمه ت
  .ودرعایت نمود که ضرر جانى منجر به تلف نفس نش

  ـ پوشیدن لباس سیاه در غیر ایام محرم و صفر چگونه است؟1149س

 )علیه السالم(هاى وارده بر اهل بیت  پوشیدن لباس سیاه در ایام مصیبت;ج ـ باسمه تعالى
  . و در غیر آن موارد هم اشکال نداردخوب است

ـ خواندن قرآن و نوحه و عزادارى به صورت موسیقى و به سبک و آهنگ موسیقى باشد 1150س
  چگونه است؟

  .  جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

و گریه براى ) علیه السالم(ى مجلسى براى سیدالشهداء ـ این که در اخبار وارد است اقامه1151س
  رد؟ هدف از آن چیست؟ آن حضرت ثواب دا

 هدف احیاى نام و روش آن حضرت است تا براى مسلمانان سرمشق ;ج ـ باسمه تعالى
  .باشد و در راه ترویج دین و سعادت بشر، همه گونه فداکارى بنمایند

چه صورت ) علیه السالم(ـ استعمال طبل و شیپور مخصوصاً در عزادارى سیدالشهداء1152س
  دارد؟

  . مانعى ندارد; طبل ساده که از آالت لهو نباشد;ج ـ باسمه تعالى

صورت خیمه گاه درست ) علیه السالم(ـ روز عاشورا براى اظهار همدردى با معصومین1153س
  شود؟  کردن و آتش زدن جایز است و اسراف محسوب نمى



٢٧٢ استفتائات 

البته رعایت شود تا .  بلکه عملى مستحسن است; نه تنها اسراف نیست;ج ـ باسمه تعالى
  .انت به خاندان رسالت نباشدموجب اه

ى ظاهرى نداشت و  به شهادت رسید و غلبه) علیه السالم(ـ با توجه به این که امام حسین1154س
یزید هم مدتى ظلم و حکومت خود را ادامه داد در این صورت حکمت قیام و هتک حرمت اسراء 

  چیست؟

آن اعمال است و  و  حکمت آن، توقف داشتن بقاى دین بر شهادت;ج ـ باسمه تعالى
  .االسالم حسینى البقاء: فرموده استمعصوم 

ـ آیا حدیثى که داللت بر جواز استفاده از طبل و سنج و شیپور در عزاى حضرت 1155س
  دارید؟ راهنمایى بفرمایید؟)علیه السالم(سیدالشهداء

ى عزادارى آن حضرت وارد شده است و از این   روایا زیادى درباره;ج ـ باسمه تعالى
  .ها است امور نهى نشده است و مقتضاى اطالق روایات، جواز آن

ـ آیا حدیث معتبرى درباره چرخاندن صدا در گلو که بى اشکال باشد سراغ دارید یا نه 1156س
در اصول کافى؟ خبر واحد که مطابق با کالم خدا نباشد دلیل ) علیه السالم(بغیر از حدیث امام رضا

  صحت نیست؟ 

خبر واحد اگر .  روایات متعددى در حرمت آن است اگر مراد غنا است;ج ـ باسمه تعالى
به عالوه آیاتى .  حجت است و الزم نیست موافق باشد;صریح یا ظاهر قرآن نباشدمخالف 

  . ام کند و من در کتاب فقه الصادق نوشته وارد شده که داللت بر حرمت غنا مى

 شور عزادارى گاهى به سر و صورت در اثر) علیه السالم(هاى حسینى ـ در هیئت1157س
 ;ج ـ باسمه تعالىارد یا نه؟ کنند آیا این مورد اشکالى د زنند و بدن را مجروح مى خود مى

  .بى اشکال است

روند و باعث بسته   که به خیابان و بازار مى) علیه السالم(ـ در دستجات عزادارى حسینى1158س
کنند   شود؟ البته کسانى که از آن مسیر عبور مى شوند آیا سدّ معبر حساب مى شدن راه عبور مى

  .آیند اکثراً براى تماشاى عزادارى مى

  . این گونه سدّ معبر جایز و بى اشکال است;ج ـ باسمه تعالى



٢٧٣ استفتائات 

ها با بلندگو و سینه زنى در مجلس زنانه چه صورت دارد؟ پختن  ـ مرثیه خواندن خانم1159س
  جو پوست کنده به صورت سوپ اشکال دارد؟

 مرثیه خوانى از عبادات بسیار با اهمیت است و باید حتى المقدور از ; ـ باسمه تعالىج
. ها بدون شنیدن اجانب هیچ اشکالى ندارد امور غیر شرعیه دور باشد البته، خواندن خانم

  .ها هیچ اشکالى ندارد، پختن جو نیز اشکالى ندارد ها نیز در مجلس خانم  سینه زدن خانم

نزدیک حرم مطهر سینه خیز و ) علیه السالم(راى اظهار محبت به حضرت رضااى ب ـ عده1160س
  شود جایز است یا نه؟  حتى صورت زخم و خونى مى;روند  با کشیدن صورت به زمین به حرم مى

  . در صورتى که باعث نقص عضور نشود جایز است;ج ـ باسمه تعالى

اى موسیقى یا قریب به آن ه ها را با آهنگ ـ ذاکران و مداحان که بعضى روضه1161س
  خوانند، وجه شرعى آن چیست؟ مى

  . موسیقى مطلقاً حرام است ولو در روضه خوانى باشد;ج ـ باسمه تعالى

  ـ مزد گرفتن بابت مداحى اهلبیت و سخنرانى چه حکمى دارد؟1162س

  . جایز است;ج ـ باسمه تعالى

استفاده ) از همه خوشگلترىمن مستم، (هاى  ـ بعضى از مداحان اهل بیت از عبارت1163س
  شود؟ کنند آیا این الفاظ اهانت به ساحت مقدس ائمه حساب مى مى

 مداحى شغل بسیار شریفى است و اجر جزیل دارد و حیف است که این ; باسمه تعالىج ـ
  .مبدل به خالف شرع شود )علیه السالم(اهانت به مقام اهل بیتعمل با 

به صورت لطمه زدن و خود را مجروج کردن و )  السالمعلیه(ـ در عزادارى امام حسین1164س
  ارد؟شوند و استفاده از طبل چه صورت د قمه زدن، احیاناً هالک مى

 مگر کارى که ;اید جایز و متسحسن است  تمام آن چه ذکر کرده;ج ـ باسمه تعالى
  .موجب هالکت شود

  

  



٢٧٤ استفتائات 

  

  

  

  

  

   )علیه السالم(آرزوى دیدن امام زمان

  

 مهمترین خواسته و آرزوى ; قرار باشد خداوند آرزوى شما را برآورده کندـ اگر روزى1165س
  شما از خداوند چیست؟ 

ى اول، ظهور حضرت بقیه اهللا ـ ارواحنافداه ـ و بودن من در   در مرتبه;ج ـ باسمه تعالى
  .خدمت آن حضرت و در مرتبه ثانیه تشرف به خدمت آن حضرت در حال غیبت

   انبیاء و ائمه

  آیا عصمت مراتب دارد و در انبیاء سلف مراتب نازله بوده است؟ ـ 1166س

  . چون خود علم مراتب دارد; یقیناً مراتب دارد;ج ـ باسمه تعالى

ـ بردن نام امام زمان چه صورت دارد با وجود این که در زیارت جامعه اسم آن حضرت 1167س
  برده شده است؟ 

  .ى نبردن اسم مبارک بهتر استول.  در این زمان جایز است;ـ باسمه تعالىج 

این چه ظلمى ) سبحانک انى کنت من الظالمین(فرمود ) علیه السالم(ـ چرا حضرت یونس1168س
  بود؟

 معنى ظالم بودن او ظاهراً این است که عمل او شبیه به ظلم بوده است و ;ج ـ باسمه تعالى
کند تفصیل در  ىل هم تبرى مآن خروج یونس از محل سکونتش بود که یونس از این عم

  .مالحظه کنیدمحل دیگر 



٢٧٥ استفتائات 

دارد؟ )علیه السالم(هایى به حضرت امام زمان  ـ راجع به شعیب صالح بفرمایید آیا شباهت1169س
ظهور ) علیه السالم(شود تشخیص داد که منظور از شعیب صالحى که قبل از امام زمان  و از کجا مى

  خواهد کرد کیست؟

سول یا شعیب نبى، سومین رسول عرب است که در  شعیب بن صالح ر;ج ـ باسمه تعالى
قرآن اسم او برده شده است و به سوى قومش براى ارشاد فرستاده شد ولى قوم او، او را 

اش را به جوى انداختند و شعیب بن صالح که قبل از ظهور امام  کشتند و جنازه
کند و بعد  کند اهل سمرقند است و از آن جا قیام مى قیام مى )علیه السالم(زمان

شود تفصیل آن را   به او واگذار مى )علیه السالم(فرماندهى یک مقدار از قشون امام زمان
  .در محل دیگر مالحظه کنید

  منافات با عصمت ندارد؟) علیه السالم(ـ آیا قتل قبطى به دست حضرت موسى1170س

ر به قتل شود آن که حضرت موسى مأمو  آن چه از روایات استفاده مى;ج ـ باسمه تعالى
به هر حال شیخ طوسى . ى در آن کرده است چه هست شاید مختصر عجلهآن .  بوداو
  : فرماید مى

  .چنانکه کسى بگوید که حرام بوده خالف ضرورى گفته است

ـ آیا ترک اولى براى ائمه معصومین امکان داشته است؟ آیا عدم معصیت با توجه به 1171س
  باشد؟ عصمت کمال مى

اند، مسلماً کمال است زیرا عصمت موجب   امکان داشته ولى نکرده;ىج ـ باسمه تعال
  .شود تا آن که اختیارى، نباشد و قائل به جبر شویم  نمىسلب اختیار 

  ـ معاشرت با افرادى که شش امامى یا چهار امامى هستند شرعاً چگونه است؟1172س

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

به عقد عمربن خطاب در ) علیه السالم(وم را امیرالمؤمنینکلث  ـ آیا صحیح است که ام1173س
داد عمر تهمت دزدى به   گویند اگر حضرت به او نمى  دار نشد و مى  آوردند ولى از او بچه

  زد؟ حضرت مى

  . دروغ است;ج ـ باسمه تعالى



٢٧٦ استفتائات 

تزویج دیگرى نکرد و عدم ) س(در حیات حضرت زهرا) علیه السالم(ـ چرا امیرالمؤمنین1174س
  یج آن حضرت براى چه بود آیا حق تزویج نداشت؟تزو

  .بود) س( حق نداشتن اکراماً و تعظیماً للزهراء;ج ـ باسمه تعالى

یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیماً معنى آیه : فرماید ـ خداوند در قرآن مى1175س
  چیست؟

  .است» حمد و آل ماللهم صلى على محمد«گفتن » صلوا علیه« معنى ;ج ـ باسمه تعالى

  ى قرآن قل، که خطاب به پیغمبر است تکرار شده است؟  ـ چرا در چهار سوره1176س

هایى  چند مورد است که در هر مورد کفّار سؤال.  تکرار نیست;ج ـ باسمه تعالى
  .ها بگو  کند به آن کردند و خداوند به پیغمبر خطاب مى مى

از عمومات و اطالقات تقبل توبه خارج ) علیه السالم(ى ائمه ـ آیا عدم تقبل توبه از قتله1177س
  باشد؟ مى

هیچ کدام موفق به توبه نشدند ) علیهم السالم( قاتلین ائمه طاهرین;ج ـ باسمه تعالى
  . ها قبول نیست  ى آن بنابراین این بحث اثرى ندارد و به عقیده من توبه

ى  موضوع براى القاء نفس بر تهلکهـ قیام سیدالشهداء با توجه به علم به شهادت، چگونه 1178س
به مسجد با علم به شهادت چگونه باید ) علیه السالم(باشد و عزم رفتن حضرت على  منهیه نمى

  عنوان شود؟

با علم به شهادت چون ) صلوات اهللا علیه( قیام حضرت سیدالشهداء ;ج ـ باسمه تعالى
به عبارت . زم بود السبب بقاى دین شد در حالى که دین در شرف اضمحالل بود امرى

کارى که نظیرش را البته با . خود را فداى دین کرد )علیه السالم(علىدیگر حسین بن 
 اگر این شرایط براى خود حضرت ;ى نازله، انبیاء و ائمه موظف به انجام آن بودند مرتبه
صلوات اهللا (کرد، و امّا مسجد رفتن حضرت امیر  چنین مى;هم بود )علیه السالم(امیر
ها موظف بودند در عمل، به طریق متعارف عمل کنند نه  ى آن بود که آن  به واسطه) لیهع

  .مسئله محتاج تفصیل است. از راه علم غیب

هفتم صفرالمظفر سنه ) علیه السالم(ـ تاریخ شهادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبى1179س
  اند کدام صحیح است؟   ق نوشته49 صفرالمظفر 28ق و 49



٢٧٧ استفتائات 

 ربیع االول و 25 روایت است سومى 4 ذهنم است  آن چه من در;تعالىج ـ باسمه 
اند و چه خوب  ولى عمده همان دو روایت است که ذکر کرده. االول ربیع 5چهارمى 

است شیعیان هر دو روز را ارج نهند اگر روز هفتم را بیشتر اهمیت نهند بهتر است چون 
  . روایتش اقوى است

تعیین وقت ظهور براى حضرت جایز ) کذب الوقاتون( است ـ آیا این روایت صحیح1180س
  نیست؟ 

 چون وقت ظهور، بیان نشده است هرکس تعیین کند دروغ گفته است و ;ج ـ باسمه تعالى
  .باشد  قطع نظر از سند، مطابق قواعد هم مىحدیث 

یاران رساند؟ در صورتى که   فقط معاندین را به قتل مى) علیه السالم(ـ آیا امام زمان1181س
 نفر باشد چگونه بر مستکبرین جهان با این قدرتشان غلبه خواهد 313منحصر به ) علیه السالم(امام
  کرد؟

کند  با ظهور خود دنیا را پر از عدل مى )علیه السالم( در این که حضرت;ج ـ باسمه تعالى
بیش از این است و مدتى هم جنگ ) 313(همچنین تعداد اصحاب . تردیدى نیست

ظاهراً رجال دولت و اولین گروه همراه آن حضرت به . که در آن تردیدى نیستکند  مى
  .این تعداد است

  ور از انتظار فرج چیست؟ ـ منظ1182س

 کسى که منتظر مهمان بزرگى باشد البد تمام وسایل پذیرایى را فراهم ;ج ـ باسمه تعالى
ر این کسى که انتظار بناب. دهد  نموده و کارى که موجب ناراحتى مهمان شود انجام نمى

 چون ;را دارد قهراً باید به وظایف شرعیه، خوب عمل کند )علیه السالم(فرج و ظهور امام
  .انتظار فرج افضل اعمال است

از ضروریات دین است؟ یا از ضروریات ) علیه السالم(ـ آیا اعتقاد به غیبت حضرت1183س
  مذهب یا هیچ کدام؟

 نیست و ظاهراً از ضروریات دین، بلکه ادیان  از ضروریات مذهب;ج ـ باسمه تعالى
  .باشد آسمانى مى

ى ائمه تشریف  ت آن چیست و آیا همهـ آیا رجعت از ضروریات مذهب است و حکم1184س
  شود؟ بعد قیامت مىآورند  مى



٢٧٨ استفتائات 

 روایت بر آن 200 اصل رجعت به نظر من ضرورى است شاید بیش از ;ج ـ باسمه تعالى
از مسلمات )علیه السالم(و حسین بن على )علیه السالم(امیرداللت دارد و رجعت حضرت 

رجعت بقیه به این واضحى نیست و اما حکمت رجعت چه هست مقام گنجایش . است
  .بیان آن را ندارد

  باشد؟ ـ آیا شفاعت از ضروریات دین است و حکمت آن چه مى1185س

  .بر آن است شفاعت از ضروریات است و آیات و روایات دال ;ج ـ باسمه تعالى

و حضرت ابوالفضل چه ) علیه السالم(ى حضرت زینب ـ مراد از عصمت وارده درباره1186س
  اى است؟ مرتبه

به کنه معاصى علم  )علیه السالم(معصومین.  عصمت به معناى علم است;ج ـ باسمه تعالى
کما این که خود ما اگر علم به خباثت . کنند و آن مانع صدور معصیت است پیدا مى

ائمه .  مانند خوردن کثافات، ممکن نیست آن عمل را انجام بدهیم;زى داشته باشیمچی
مرحوم مامقانى راجع به حضرت . ى معاصى چنین علمى دارند به همه )علیه السالم(طهارا

دانم ولى  معقتد است معصوم بوده است و من معصومین را چهارده تن مى) س(زینب
گویم که آیت اهللا خوئى   کنم و فقط آن را مىتوانم راجع به آن مخدّره قضاوت نمى

هى ال تخشى غیر اهللا سبحانه، تقول حقاً و صدقا، ال تحرکها العواصف و ال : فرموده است
  .و شریکه )علیه السالم(خت الحسینتزیلها القواصف، فحقاً هى ا

جایز است هاى دیگر عروسى کنند   مثل عاشورا و شهادت) علیه السالم(ـ ایام شهادت ائمه1187س
  اعتنایى کنند چطور؟ یا خیر؟ اگر قصد بى

اگر . کن نیست چنین کارى بکندى محب اهل بیت، مم  شخص شیعه;ج ـ باسمه تعالى
  . ى خالص نیست مرتکب شود البد شیعهکسى 

در درجات عالیه واقع شده ) علیه السالم(ـ آیا عصمت درجاتى دارد که چهارده معصوم1188س
  باشند؟

  .درجات عالیه را دارا بودند )علیه السالم( مسلماً درجاتى دارد و ائمه;الىج ـ باسمه تع

ى حضرت با هم به بچه  با کنیه) صلى اهللا علیه وآله(ـ آیا جایز است اسم مبارک پیامبر1189س
  نامگذارى شود؟



٢٧٩ استفتائات 

  .  حرمت ندارد ولى مستحسن نیست;ج ـ باسمه تعالى

  شود؟ فراهم مى) عج(ام زمانیا دیدن امـ چه اعمالى موجب رضایت و 1190س

 انجام واجبات، ترک محرمات، کمک به بیچارگان و دستگیرى از ;ج ـ باسمه تعالى
  ...مستمندان و اعمال مستحبه و

شود   جمع آورى شده آیا مى) علیه السالم(ـ پولى که توسط هیئت عزادارى ائمه اطهار1191س
  نه؟ دیگر خرج کرد یا ى بزرگان هیئت در جاى بدون اجازه

هاى جمع شده، با کسى است ک هیئت او را متصدى   اختیار آن پول;ج ـ باسمه تعالى
  .توان خرج کرد ى او نمى قرار داده است و بدون اجازه

ـ آیا در احادیث و روایات از معصومین درباره صلوات، بیان شده است که آل محمد، 1192س
  شود؟ ادات نیز مىشامل فقط حضرت زهرا، امامان معصوم است و یا شامل س

علیه (و ائمه معصومین) س(حضرت زهرا) صلى اهللا علیه وآله( آل محمد;ج ـ باسمه تعالى
  .باشند و شامل سادات نیست  مى)السالم

ـ آیا لعنت و فحش نسبت به بنى امیه و آل سفیان جایز است یا به خاطر این که بنى امیه و 1193س
  کند؟  ا بازگشت به پیامبر مىه ز یک پدرند لعنت نسبت به آنبنى هاشم ا

  . جایز است بلکه از بهترین عبادات است;ج ـ باسمه تعالى

  اند؟  کنیه اباصالح داده) عج(ـ چرا به حضرت مهدى1194س

حضرت به او فرمودند چنانچه در بیابان گرفتار : گوید   ابو بصیر مى;ج ـ باسمه تعالى
  . ز این ظاهراً مدرک دیگرى نیستغیر ا» یا اباصالح«و یا بگو » یا صالح« بگو ;شدى

براى حفظ اسالم کشته شده به دین خدا اهانت ) علیه السالم(گوییم امام حسین ـ وقتى مى1195س
  ایم نابودى و بقاء اسالم منوط به بود و نبود یک انسان است؟  ایم و یا در حقیقت پذیرفته کرده

. مام براى حفظ اسالم کشته شدیعنى ا ; دنیا دار تکلیف و اختیار است;ج ـ باسمه تعالى
حسب موازین دنیوى وضع اسالم به جایى رسیده بود که به جز اسم، چیزى از آن چون بر 

اى جز قیام و کشته شدن امام براى رساندن حقایق به مردم نبود، امام دست  نبود و وسیله
  .ت شدندها شروع و مردم به اسالم هدای به این کار زد که پس از کشته شدن امام قیام



٢٨٠ استفتائات 

ـ به چه علت امیرالمؤمنین با ابوبکر بیعت کردند؟ با توجه به این که بیعت با وى تأیید 1196س
  شود؟  خالفت و دلیل به حق بودن او شمرده مى

  .هاى نهج البالغه و به خصوص خطبه شقشقیه رجوع کنید  به خطبه;ج ـ باسمه تعالى

فرمایید از کتب ایشان نقل روایت شود   مىـ در صورت امکان، اسامى علمایى را که اجازه1197س
  مرقوم فرمایید؟

توانند از  ى نقل روایت از کتب الزم نیست و همه مى ازه در این زمان اج;ج ـ باسمه تعالى
  .چاپى نقل کنندهر کتاب 

فحش دهد، آیا از اهل جهنم است و ضمناً کشتن ) علیه السالم(ـ اگر سیدى به معصومین1198س
   خیر؟او واجب است یا

  .  در هر دو سؤال بلى;ج ـ باسمه تعالى

ها  ـ اگر کسى اهانت به انبیاء سلف کند آیا واجب القتل است؟ و عصمت در حق آن1199س
  ضرورى است؟

 اقوى و جوب ; سبّ موضوع حکم است نه اهانت و در آن دو قول است;ج ـ باسمه تعالى
 25وسائل باب ( صاحب نبىّ جلد من سبّ نبیاً قتل و من سبّ:  للنبوى الخاصى;قتل است

  .و عصمت انبیاء ضرورى است) من ابواب حد القذف

ـ در روایتى هست که در مسجد کوفه هزار وصى پیغمبر نماز خوانده است و در روایت 1200س
  دیگر گوید که کوفه را عمر بنا کرده است لطفاً توضیح را به طور اجمالى بیان فرمایید؟

ى آدم و   کوفه از اوائل خلقت بشر موجود بوده، جاى قبول توبه مسجد ;ج ـ باسمه تعالى
بعضى از حضرات معصومین ـ علیهم السالم ـ از مدینه . استقرار کشتى نوح در آن جا است

بنابر این هیچ مانعى تصور نیست از صحۀ . اند   آن جا نماز خواندهمسافرت نموده در
  . اًدوم مجعول است قطعروایت ذکر شده اوال و روایت 

را از درخت منهیه نهى فرمود ) علیه السالم(کنند که چرا خداوند حضرت آدم ـ سؤال مى1201س
  از درخت مذکور خورد؟) علیه السالم(و چرا حضرت آدم



٢٨١ استفتائات 

به معنى نسى امرر به لغوایۀ الشیطان وارد شده » عصى آدم ربه ففوى «;ج ـ باسمه تعالى
ان اهللا عزّوجلّ ـ آدم حجۀ فى : فرماید  در روایتى مى) علیه السالم(حضرت رضا. است

  .ارضه و خلیفۀ فى بالده لم یخلقه للجنۀ و کانت المعصیۀ من آدم فى الجنۀ ال فى االرض

 در اول ماه ربیع االول اتفاق افتاده چرا )یه وآلهصلى اهللا عل(ـ با این که هجرت پیامبر اکرم1202س
  اول سال قمرى، اول ماه محرم است؟

 نخواستند این ; چون اول محرم در نزد عامه مردم اول سال بوده است;لىج ـ باسمه تعا
صلى اهللا (ولى مبدأ تاریخ چون مختلف فیه بوده است هجرت پیغمبر. عادت را به هم بزنند

  .باشند  افق مىاند که عموم مسلمین با این امر مو  گرفته)علیه وآله

در حال نماز و متوجه ) علیه السالم(لمؤمنینـ با این که خارج کردن تیر از پاى مبارک امیرا1203س
) ره(هاى آیات عظام و جامع السادات عالمه نراقى  نشدن حضرت به آن، در عروۀ الوثقى و رساله

 چ قم، مذکور است یکى از علماى متأخر نوشته خبر مذکور را به علت اشتهارش 328 ص 3ج 
  رت عالى چیست؟ است؟ نظر حضاند و تا به حال کسى سندى معتبر ارائه نکرده نقل کرده

  .اید اجل از آن هستند که خبر نادیده نقل کنند  بزرگانى که اسم برده;ج ـ باسمه تعالى

سبّ و ) علیه السالم(و حضرت زینب) علیه السالم(ـ چنانچه کسى به حضرت عباس1204س
  د؟ان اهانت کند آیا واجب القتل است و آن بزرگواران در چه درجه قرار داشته

 بلى و بعض فقهاء ;ها، بااللتزام سبّ امام باشد  در صورتى که سبّ آن; باسمه تعالىج ـ
، )علیه السالم(البته غیر از حضرت زهرا)صلى اهللا علیه وآله(در سبّ مادر و دختر پیغمبر

  .دهم تواى صریح نمىمن ف) علیه السالم(اند و در خصوص حضرت زینب ملتزم شده

علیه (باالى سر نعش برادرش امام حسین) علیه السالم(ینبگوید ز  ـ روایتى که مى1205س
شود نسبت به حضرت    مى; عرض کرد آیا تو برادر منى آیا تو فرزند مادر من هستى;رسید)السالم
  داد؟) س(زینب

را به حضرت زینب ـ سالم اهللا علیها ـ وعاظ آن .  بلى، اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى
  .نسبت بدهند

در قتلگاه این جمله را به خدا عرض ) علیه السالم(گوید حضرت زینب ه مىـ روایتى ک1206س
  ؟)الهى تقبل منا هذا القربان(کرد 



٢٨٢ استفتائات 

  .شود  از جواب مسأله قبل جواب این مسأله و سه مسأله بعد معلوم مى;ج ـ باسمه تعالى

بر سر نعش مطهر امام ) علیه السالم(گوید وقتى حضرت زینب ـ روایتى که مى1207س
السالم علیک یا ذبیحاً من القفا اختک لک الفدا یابن محمد : رسید عرض کرد) علیه السالم(حسین

  ؟ در کجا نقل شده است؟)المصطفى و یا قرۀ عین فاطمۀ الزهراء

، بحاراالنوار ج 113 ص 4 المناقب ج ،130 اللهوف فى قتلى الطفوف ص ;ج ـ باسمه تعالى
  .59 ص 45

در قتلگاه خطاب به بدن امام ) علیه السالم( زینبگوید حضرت ـ روایتى که مى1208س
هاى تو را فراموش کنم این مصیبت تو   اگر تمام مصیبت: کرده و عرض کرده) علیه السالم(حسین

و . ادندرود، تو را میان دو نهر آب با لب تشنه شهید کرده و هرچه آب خواستى ند از یاد نمى
اال یا اهل العالم جدى «: خواند ظهور مىاه ـ موقع اى که نقل شده امام زمان ـ ارواحنا فد روضه

  در کجاست؟» قتلوه عطشاناً) علیه السالم(الحسین

  .397 الحائرى ص 2 شجره طوبى ج ;ج ـ باسمه تعالى

 مثل فرخ )یه السالمعل(و مثل من خرج منا اهل البیت قبل قیام القائم«گوید  ـ روایتى که مى1209س
  در کجاست؟» به الصبیانطار و وقع من و کره فتالعبت 

، 199است در غیبۀ نعمانى ص ) علیه السالم( این روایت از امام باقر;ج ـ باسمه تعالى
علیه ( و قریب به این مضمون روایتى از امام سجاد37 ص 11مستدرک الوسائل ج 

  .51 ص 15 و وسائل ج 264 ص 8نقل شده است در کافى ج ) السالم

ر لؤلؤ مرجان از شیخ مفید و شیخ طوسى و شیخ کفعمى و ـ با این که محدث نورى د1210س
عالمه حلى ـ رضوان اهللا علیهم اجمعین ـ روایت فرموده که اهل بیت پیامبر روز اربعین از شام به 

به کربال را در روز اربعین علمائى مانند ) علیه السالم(طرف مدینه حرکت کردند و ورود اهل بیت
در منتهى ) ره( محدث قمى;در وقایع الشهور) ره(اضل بیرجندى ف;ددر زاد المعا) ره(عالمه مجلسى

  اند نظر حضرت عالى چیست؟ عاشورا آن را رد فرمودهدر بررسى تاریخ ) ره( دکتر آیتى;االمال

ولى به نظر من ورود به کربال همان اربعین .  این امر مورد اختالف است;ج ـ باسمه تعالى
  .اول بوده است



٢٨٣ استفتائات 

 آیا سند ;داد) علیه السالم(ور است شریح قاضى فتوا به قتل امام حسینـ این که مشه1211س
  مشهور دارد؟

.  ظاهر این است که چنین نیست و لذا مختار تعرض شدید به او نکرد;ج ـ باسمه تعالى
  .فرد دیگرى به نام شریح بوده است که او فتوا داده است

من اخذ دینه من افواه «: فرماید  مىمروى است که) علیه السالم(ـ حدیثى از امام کاظم1212س
  کجاست؟در »  رده الرجالالرجال

 و شیخ صدوق روایت را از 125 در الفصول المهمه شیخ حر عاملى ص ;ج ـ باسمه تعالى
  .نقل نموده است) علیه السالم(امیرالمؤمنین

  ـ آیا عکس در حال جوانى پیامبر که در دست مردم است صحت دارد؟1213س

ولى خود من به احتمال درست بودن نگه داشته و به آن . دانم  نمى;الىج ـ باسمه تع
  .جویم تبرک مى

  را در زمان غیبت کبرى قبول دارید؟) عج(ـ آیا مالقات با حضرت ولى عصر1214س

. اند خیلى زیاد هستند  کسانى که مشرّف به لقاء آن حضرت شده;ج ـ باسمه تعالى
فرماید   جماعت زیادى را نقل مى77 تا 1صفحه  52مرحوم مجلسى در بحاراالنوار جلد 

کند و کتب زیادى  حاجى نورى در النجم الثاقب صد قصه را نقل مىاند،  که مشرف شده
. اند تألیف شده است در این موضوع یعنى کسانى که به لقاء آن حضرت مشرف شده

لبهجۀ فى من فاز ا«لسید هاشم البحرانى و » تبصرۀ الولى فى من راى القائم المهدى«مانند 
للنهاوندى » العبقرى الحسان فى تاریخ صاحب الزمان«لسلماسى االصفهانى و » بلقاء الحجۀ

و » فى من فاز بلقاء االمامدارالسالم «و » تذکرۀ الطالب فى من رأى االمام الغائب«و 
بنابر این . من االساطین از مسلمات استتشرف سید بحرالعلوم و شیخ انصارى و غیرهما 

راد از روایتى که اشاره فرمودید ظاهراً این است که کسى به عنوان نائب خاص ادعا کند م
  .مانند سیدعلى محمد باب باید او را تکذیب کرد

  ـ حکمت عدم جواز تصریح اسم مبارک امام زمان چیست؟1215س

ها  تعدد منع ذکر نام آن حضرت است و فقهاى بزرگ آن در روایات م;ج ـ باسمه تعالى
اند که آن حضرت متولد شده بود و چون شیعه  هاى سابق نموده  تقیه در زمانحمل بر را 

اند که آن حضرت خواهد آمد و اسم او موافق اسم پیامبر است و  و سنى روایت کرده



٢٨٤ استفتائات 

آمدند    جبابره آن عصر در تفحص حال حضرت بر مى;چون آن حضرت را مخفى کردند
  .لهذا منع شده که اسم آن حضرت برده شود

پناه ) علیه السالم(به حضرت عباس) علیه السالم(گویند که روز عاشورا امام حسین  ـ مى1216س
   آیا صحیح است یا خیر؟;برد

  .خیر) علیه السالم( عیاالت بلى، ولى خود امام حسین;ج ـ باسمه تعالى

 به چه قبل از نبوتش پیامبر ;ـ با توجه به این که پایبند بودن به دین در فطرت بشر است1217س
  کردند؟ مىدینى عمل 

کردند که   به نظر من، به دین خودشان عمل مى.  اقوال مختلفى است;ج ـ باسمه تعالى
  .ها مأمور به ابالغ، مردم شدند بعد از سال

  ـ نظر جناب عالى درباره کسى که غصب فدک را منکر شده چیست؟1218س

  .ا معاند و مخالفاطالع است ی  سواد و بى  این شخص یا بى;لىج ـ باسمه تعا

  چیست؟) علیه السالم(ـ حکمت در رجعت ائمه1219س

آنچه بر ما الزم است اعتقاد به رجعت .  مسئله محتاج به تفصیل است;ج ـ باسمه تعالى
  .است چون از طریق حضرات معصومین علیهم السالم بیان شده است

شود  نازل مى) علیه السالم(انـ اگر شب لیلۀ القدر تمام مقدرات خداوند متعال بر امام زم1220س
  شود آن چه علمى است؟ فرماید در هر شب جمعه به علم ما افزوده مى  ولى در روایت مى

  .مخصوص به مقدرات نیست تا زیاد نشود) علیه السالم( علم ائمه;ج ـ باسمه تعالى

ى ـ نوشتن اسماء جالله و یا اسامى معصومین و القابشان جهت تبرک روى لباس ورزش1221س
  چه حکمى دارد؟

  . فى نفسه اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  

  



٢٨٥ استفتائات 

  

  

  

  

  

  دعا و زیارت

  

  ـ  آیا خواندن دعاها و زیارات کتاب مفاتیح الجنان به قصد ورود یا رجاء، مستحب است؟1222س

  . بلى، مستحب است;ج ـ باسمه تعالى

در ماه مبارک رمضان یا روز ـ آیا خواندن زیارت عاشورا در ایام غیر از روز عاشورا، مثال 1223س
  جمعه به قصد ورود یا رجاء مستحب است؟

  . بلى، مستحب است;ج ـ باسمه تعالى

  ـ درجه وثوق دعاى معروف به علوى مصرى و صنمى قریش در چه حد است؟1224س

  . به هر تقدیر مستحب است;ج ـ باسمه تعالى

بار سالم و گفتن یک بار لعن به ـ آیا در زیارت عاشورا گفتن یک بار سالم به جاى صد 1225س
   یا رجاء جایز و مستحب است؟جاى صد بار لعنت به قصد ورود

 خیر، جایز نیست زیارت عاشورا که بسیار فضیلت دارد به این نحو ;ج ـ باسمه تعالى
  .خوانده شود بلى فى نفسه اگر به قصد ورود نباشد خوب است

لعن و سالم صد مرتبه گفتن الزم نیست بلکه گویند در زیارت عاشورا تمام  ـ بعضى مى1226س
صد مرتبه ) آخرالسالم على الحسین تا (اللهم العنهم جمیعا و در سالم (همان جمله اخیر در لعن 

  است؟گفته شود کافى 



٢٨٦ استفتائات 

 بلکه باید تمام لعن و سالم را صد مرتبه ; این کیفیت هم کافى نیست;ج ـ باسمه تعالى
  .گفت

ا به نحوى که اخیراً متداول شده است که لعن و سالم را هر کدام ـ آیا زیارت عاشورا ر1227س
  گویند مأۀ مرۀ، قبول دارید یا نه؟ گویند و بعد از هر کدام مى یک مرتبه مى

هاى محیر العقول براى آن ذکر شده است   زیارت عاشورا که آن ثواب;ج ـ باسمه تعالى
  . صد مرتبه تکرا شودبلکه باید هر کدام از لعن و سالم. به این نحو نیست



٢٨٧ استفتائات 

  

  

  

  

  

  قرآن

  

شده است که  امر نمى) صلى اهللا علیه وآله(ـ چرا بعضى آیات قرآن نسخ شده و به پیغمبر1228س
  حکم واقعى گفته شود؟

توان گفت   مى;ولى اگر قائل شویم. باشند  آیۀ اهللا خوئى منکر نسخ مى;ج ـ باسمه تعالى
ت نبوده است یا مفسده بر آن مترتب چون در اول امر، یا در بیان آن حکم مصلح

  .شده است مى

  ـ اولین نویسنده وحى که بوده است؟1229س

  ).علیه السالم( حضرت امیر;ج ـ باسمه تعالى

هایى که  بوده غیر از قرآن) علیه السالم(ـ آیا قرآن به خصوص در دست حضرت امیر1230س
  ها است؟ آنآورى کرده است و این قرآن موجود از  خلیفه غاصب وقت جمع

 امتیاز قرآن حضرت، به اشتمال آن در تفسیر و تأویل و شأن نزول ;ج ـ باسمه تعالى
اند واال خود آن قرآن، همین قرآن ما  باشد که همه را خود پیغمبر بیان کرده بوده مى

  .است بدون زیاده و کم

  ـ تفسیر قرآن براى غیر مجتهد چه صورت دارد؟1231س

ولى بیان معنى .  قرآن براى مجتهد و غیر مجتهد حرام است تفسیر;ج ـ باسمه تعالى
  .ظاهرى قرآن، تفسیر نیست و اشکال ندارد



٢٨٨ استفتائات 

  ـ پا دراز کردن در مقابل قرآن حرام است یا نه؟1232س

.  نباید انجام گیرد;شود  دراز کردن پا مقابل قرآن چون اهانت تلقى مى;ج ـ باسمه تعالى
  . اشکال ندارد;چنانچه اهانت نباشد

  درست است؟) سالم على ال یاسین یا آل یاسین(ـ در قرآن کدام یک 1233س

  . ظاهراً اولى درست است;ج ـ باسمه تعالى

  

  



٢٨٩ استفتائات 

  

  

  

  

  

  استخاره

  

  ـ آیا در قرآن استخاره ثابت است؟1234س

ها که اخیراً   چند کتاب در این موضوع نوشته شده است یکى از آن;ه تعالىج ـ باسم
ح االبواب تألیف سید بن طاووس کتاب خوبى است به آن  به نام فت;استچاپ شده 
کنم و اثرات محیر   من معتقد به استخاره هستم و زیاد هم استخاره مى. مراجعه کنید

  .ام  العقولى هم دیده

  شود؟  ـ آیا در استخاره، تعیین مصلحت واقعى مى1235س

  . حتماً;ج ـ باسمه تعالى

ه باشد و در اثر استخاره ایشان به کسى ضرر وارد ـ کسى نسبت به استخاره آگاهى نداشت1236س
  شود آیا ضامن است یا خیر؟

  . خیر، ضامن نیست ولى کار شرعى انجام نداده است;ج ـ باسمه تعالى

  

  



٢٩٠ استفتائات 

  

  

  

  

  

  لعن

  

  ـ در اثر ناراحتى و عصبانیت لعن مؤمن جایز است یا نه؟1237س

لب قدرت نماید حرام  لعن مؤمن جایز نیست ولى اگر عصبانیت س;ج ـ باسمه تعالى
آنچه حرام است لعن مؤمن به ماهو مؤمن است واال لعن او به واسطه کار خالفى . نیست

دانم جایز نباشد در قرآن به کاذب لعن شده و در روایات به  دهد نمى که انجام مى
  .معاصى لعن شده استدى از مرتکبین تعداد زیا

  ند جعفر کذاب و امثال او چه صورت دارد؟ـ لعن و ناسزا گفتن بر فرزندان ائمه مان1238س

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

ـ در بعضى از اخبار وارد شده که آتش بر فرزندان حضرت زهرا ـ سالم اهللا علیها ـ حرام 1239س
البته بعضى که ادعاى امامت کاذب کنند از این حکم . ها از مخالفین باشند  ى اگر آنشده است، حت
  آیا مسئله همین طور است؟ چرا؟ لعن آنان چطور است؟ ;اند  مستثنى شده

علیهم ( خیر روایت صحیح نیست و روایات کثیره و ادعیۀ وارده از ائمه;ج ـ باسمه تعالى
داللت دارد بر این که سادات عاصى و یا کافر مانند غیر ساداتند و فرقى بین ) السالم

  .لعن آنان نیز جائز است. ها نیست آن

و ) علیه السالم(عن و نفرین و اظهار عداوت با غاصبین حق حضرت امیرالمؤمنینـ آیا ل1240س
  فاطمه زهرا ـ سالم اهللا علیها ـ علناً جایز است؟



٢٩١ استفتائات 

 در مجتمع شیعه، بلى جایز و راجح است و در جایى که خوف فتنه و ;ج ـ باسمه تعالى
  .اعات نمود باید مر;تشتت و اذیت شیعه بشود

  

  



٢٩٢ استفتائات 

  

  

  

  

  

  توبه

  

مراد از فوریت توبه چیست و اگر کسى هنگام انجام معصیت قصد توبه داشته باشد آیا ـ 1241س
  رساند یا خیر، آیا وجوب توبه تعبدى است یا ارشادى؟  به توبه ضرر مى

 فوریت معنایش آن است که در اول وقت ممکن، باید توبه را انجام ;ج ـ باسمه تعالى
د و عاصى نباشد و فوراً توبه کند و قصد  باید فرمان بردار باش;دهد و چون واجب است

  .توبه حقیقى، با انجام معصیت سازگار نیست

ـ آیا انجام فعل متجرى به، مثل سفر براى کشتن فردى که ظاهر شود کشته، شده حرام 1242س
  است؟ براى رفع اثر آن احتیاج به توبه است؟

 از مواردى است که  تجرى حرام است ولى به حکم عقل قبیح است و;ج ـ باسمه تعالى
  .قاعده مالزمه، در آن جارى نیست

  ـ در توبه انشاء صیغه و عزم بر ترک شرط است؟1243س

  .عزم بر ترک و پشیمانى از گذشته شرط است.  انشاء الزم نیست;ج ـ باسمه تعالى

 چگونه ;ـ کسى که به ظلم، عده زیادى را به قتل رسانده باشد و تمکن از اداى دیه ندارد1244س
  شود؟ توبه در حق او محقق مى

  . از رحمت الهى نباید مأیوس شد;ج ـ باسمه تعالى



٢٩٣ استفتائات 

است و از اصول ) علیه السالم(ـ اگر یک شیعه مذهب که معتقد به والیت امیرالمؤمنین1245س
  شود یا محکوم به اسالم است؟ یده برگردد کافر مىداند از این عق  دین خود مى

منکر توحید و رسالت و یا ضرورى دین کافر . شود  خیر، کافر نمى;ج ـ باسمه تعالى
  .است

داد   سید را کشت بعداً هم نماز و روزه انجام نمى60ـ در مثل قضیه حمید بن قحطبه که 1246س
  اى را با ظلم بکشد و سپس اگر نادم شد راه تحقق توبه چگونه است؟  و هر ظالمى عده

تصمیم قطعى بر ترک گناه و پشیمانى از  توبه ظالم به رد حقوق مردم و ;ج ـ باسمه تعالى
  .باشد و هیچ کسى نباید از رحمت حق مأیوس باشد  آن گناه و گذشته خویش مى

  عقیده بودن اوست؟  ـ کافر بودن شخص به چه وسیله است؟ آیا با خبث باطنى یا بى1247س

ر با ه ظاهمرحل.  کافر بودن یک مرحله ظاهرى و یک مرحله واقعى دارد;ج ـ باسمه تعالى
شود هرچند او خبث   چون با گفتن شهادتین حکم به اسالم او مى. سازش داردهر دو 

  .عقیده باشد باطنى داشته باشد یا بى

  

  



٢٩٤ استفتائات 

  

  

  

  

  

  

  محرمات

  

ربى ها از مغازه در ایران و کشورهاى غ ـ در مورد استفاده از گوشت و مرغ و خرید آن1248س
  چگونه است؟

سالمى است و در بازار مسلمانان است و یا در دست  آنچه در ممالک ا;ج ـ باسمه تعالى
گوید ذبح شرعى شده است و شما هم احتمال بدهید درست  مسلمان است و فروشنده مى

  .گوید حالل است و اگر از کافر در بالد کفر گرفته حرام است مى

  .ـ نفس جدل کردن آیا حرمت شرعیه دارد1249س

  . خیر ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  س مالمت و سرزنش حرمت دارد؟ـ نف1250س

  . ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  ـ غضب کردن و کینه توزى حرمت دارد؟1251س

  .ل بر طبق آن گاهى حرام است غضب حرام نیست عم;ج ـ باسمه تعالى



٢٩٥ استفتائات 

ـ قهر کردن از برادران دینى حرمت دارد و مراد از روایتى که در ارشاد القلوب و کتب 1252س
کسى که سه روز با برادر دینى هجرت کند از دایره اسالم خارج است فهماند  دیگر است که مى

  چیست؟

  .اند  روایت سند معتبرى ندارد و فقهاء هم فتوا نداده;ج ـ باسمه تعالى

یوم ینادى المنادى اال لعنۀ اهللا على القوم الظالمین و یا (ـ آیا لعن مؤمن به اطالق کریمه 1253س
  و غیره جایز است یا خیر؟) ونالمحتکر ملعون و شارب الخمر ملع

  . اشکالى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  

  



٢٩٦ استفتائات 

  

  

  

  

  

  فیلم، عکس، رادیو و تلویزیون

  

  ـ بدن زن کافر با تصاویر مونتاژ شود چه حکمى دارد؟1254س

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

باشد چه  ها تخیل و اوهام مى هایى که دستمایه آن  ـ به تصویر کشیدن تخیالت و داستان1255س
  حکمى دارد؟

  . جایز نیست;ىج ـ باسمه تعال

مثل نمایش شرب خمر به (ـ نمایش محرمات بدون این که در واقع حرامى انجام شود 1256س
  چه حکمى دارد؟) بندى و قصد بازى  وسیله آب یا نمایش قمار بدون شرط

ه فحشاء  در صورتى که موجب موهون شدن محرم شود و یا مانند اشاع;ج ـ باسمه تعالى
  . جایز نیست;شود

ـ نمایش رقص بر فرض این که اصل را حرام بدانیم در فیلم چه حکمى دارد و آیا بین 1257س
  هاى آیینى و غیر آیینى تفاوتى هست؟ رقص

  .هر دو جایز است.  اشکال ندارد و فرقى بین آن دو نیست;ج ـ باسمه تعالى

  مى دارد؟هاى ترسناک براى سرگرمى چه حک ـ ساخت فیلم1258س

  . فى نفسه اشکال ندارد;اسمه تعالىج ـ ب



٢٩٧ استفتائات 

هاى فجیع کشتار و شکنجه، در فیلم، به عنوان  هاى ترسناک یا صحنه  ـ نمایش صحنه1259س
  بخشى از داستان و ماجراى یک فیلم چه حکمى دارد؟

  .مانع است   فى نفسه بى;ج ـ باسمه تعالى

  چه حکمى دارد؟هاى مستند  ـ نمایش مجامعت حیوانات در فیلم1260س

  . اگر موجب فوران شهوت نشود جایز است;ج ـ باسمه تعالى

در صورتى که آواز از (ـ گوش دادن به صداى زن خواننده براى مردان چه حکمى دارد؟ 1261س
مونتاژ این گونه تصنیفات بر روى فیلم یا تصویر خود خواننده چه حکمى ) باب غناى حرام نباشد

  دارد؟

  .جایز است ;ج ـ باسمه تعالى

ها که در آن شئونات اسالمى رعایت نشده و مدتى است با اجازه از  ـ آیا دیدن برخى فیلم1262س
حل شرعى را بیان  شود جایز است در صورت اشکال راه  وزارت ارشاد در سینماها پخش مى

  فرمایید؟

 در باید موازین شرعى. کند   اجازه وزارت ارشاد، حرام را حالل نمى;ج ـ باسمه تعالى
  .دیدن و شنیدن رعایت شود

هاى خارجى و ایرانى بدون قصد لذت چگونه است، لطفاً بیان  ـ نگاه کردن به فیلم1263س
  فرمایید؟

دهد و  حجاب را نشان مى هاى ایرانى که زن بى   نگاه کردن به فیلم;ج ـ باسمه تعالى
دادن به آواز  حرام است و نیز گوش ;هاى خارجى که بدن عریان زن را نشان دهد فیلم

  .موسیقى در ضمن آن جایز نیست

مسلمان یا (ى که سوژه یا قالب اقتضاء نماید که کارگردان یا بازیگران مؤنث ـ در صورت1264س
حجاب کامل یا اصال حجاب را رعایت نکنند ساخت و نمایش و تماشاى چنین ) غیر مسلمان

  ها چه صورت دارد؟  فیلم

  .مسلمان اشکال ندارد از بازیگر غیر ;ج ـ باسمه تعالى



٢٩٨ استفتائات 

ـ براى آن که مقام معنوى و شئون ائمه و پیامبران محفوظ بماند، در ساختن فیلم زندگى 1265س
  آنان چه نکات و ضوابطى الزم است رعایت شود؟

توان آن را   مقامات معنوى آنان قابل درک نیست و با ساختن فیلم نمى;ج ـ باسمه تعالى
 باید فیلمى باشد که مظهر مقام عبودیت و ;لمى ساخته شودارائه کرد ولى اگر بنا باشد فی

ها در برابر حق و صبر در برابر مشکالت و استقامت و مبارزه با ظالمین و   تسلیم آن
فین و یا جنایت کاران و حکام جور و دستگیرى از مستمندان و طرفدارى از حق و مستضع

و در این صورت چند (باشد ها ن زندگى خصوصى آنمشابه آن باشد، همچنین در مورد 
  ).آید سؤال پیش مى

در فیلم مستلزم هیچ ) علیه السالم(در صورتى که نمایش زندگى و چهره معصومین: ـ اول1266س
ها،  گونه اهانتى به ساحت مقدس آن حضرات نباشد و مردم را به تأسى و الگو پذیرى از روش

علیه (ن در نقش معصومین بازى هنرپیشگا:ها و اخالقیات آن بزرگواران ترغیب نماید؟ اوال  منش
  چه حکمى دارد؟) السالم

 ;باشند مجسمه روحانیت و معنویت مى) علیه السالم( چون معصومین;ج ـ باسمه تعالى
  .تواند کاشف از مقام آنان باشد بازى هنرپیشگان نمى

 حرکات و و نمایش) علیه السالم(نشان دادن چهره هنرپیشه به جاى چهره معصوم: ـ ثانى1267س
مثل راه رفتن، نشستن و برخاستن و غذا خوردن و خوابیدن چه ) علیه السالم(سکنات معصوم
  حکمى دارد؟

  .شود چون نشان داده نمى.  جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

ن سخنانى را که توان به منظور آب و تاب دادن و جذابیت بخشیدن به داستا آیا مى: ـ ثالث1268س
  دیگرى بیان کرد؟) علیه السالم(صادر شده از زبان معصوم) سالمعلیه ال(معصومیناز 

  . چون دروغ است جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

اى  ، واقعه)علیه السالم(توان براى به تصویر کشیدن مواضع فکرى معصوم آیا مى: ـ رابع1269س
در مقابل ) المعلیه الس(دانیم که همه معصومین  مثال مى;را به تصویر کشید که اتفاق نیفتاده

) علیه السالم(اند، حال اگر فرض کنیم در زندگى یکى از معصومین ستمگران محکم و استوار بوده
در مقابل ستمگرى ایستادگى کند یا تاریخ آن را ) علیه السالم(اتفاقى نیفتاده که حضرت معصوم



٢٩٩ استفتائات 

ظلم ستیزى ه توان داستانى را ساخت و تصویر کرد تا روحی  اشد آیا مىبراى ما نقل نکرده ب
  نمایش داده شود؟) علیه السالم(معصوم

  .شود و شرعاً حرام است  نمى;ج ـ باسمه تعالى

هاى روز قیامت را  توان صحنه ـ به منظور تنبیه و توجه تماشاچى به نتیجه اعمال، آیا مى1270س
 نه مستلزم نمایش چهره فرشتگان عذاب و رحمتبه تصویر کشید و از آنجا که نمایش این صح

  هنرپیشگان در نقش فرشتگان چه حکمى دارد؟ بازى ;است

  . چنانچه به آن نحوى باشد که با سند صحیح باشد جایز است;ج ـ باسمه تعالى

حجاب چه حکمى دارد، و آیا در این مسأله بین مسلمان و  ـ نگاه کردن به فیلم زنان بى1271س
  کافر و بین فیلم مستقیم و غیر مستقیم تفاوتى هست؟

حجاب مسلمان جایز نیست و به فیلم زن   نگاه کردن به فیلم زن بى;باسمه تعالىج ـ 
  .شود نگاه کرد غیر مسلمان جایز است البته به مقدارى که به خود زن کافر مى

  ـ در صورتى که زنان غیر مسلمان بدون مراعات حجاب اسالمى به ایفاى نقش بپردازند؟1272س

  این زنان چه حکمى دارد؟نگاه کردن عوامل تولید به : اوال

  . جایز است;ها نوشته شده است  به مقدارى که در رساله;ج ـ باسمه تعالى

  ها چه حکمى دارد؟ نگاه کردن تماشاچیان به فیلم آن: ـ ثانیا1273ًس

  . فرقى بین تماشاچیان و عوامل تولید نیست;ج ـ باسمه تعالى

ن نمایش داد، آیا جواز منحصر توا  شان را مىدر صورت جواز تا چه حدى از بدن ای: ـ ثالثا1274ًس
شود و در صورت دوم   سر است یا شامل سایر اعضاى بدن مثل پا و دست و بازو نیز مىبه موى 

  شود یا خیر؟ آیا عورتین را نیز شامل مى

باشد ولى کشف    کشف آن به مقدارى که متعارف است جایز مى;ج ـ باسمه تعالى
  .ها جایز نیست عورتین آن



٣٠٠ استفتائات 

 در فیلم همدیگر را لمس کنند، توانند  ـ آیا زن و مرد محرم ـ مثل زن و شوهر ـ مى1275س
آغوش بگیرند؟ آیا حکم این مسأله در صورتى که زن و مرد محرم، نقش دو محرم یا ببوسند یا در 

  دو نامحرم را بازى کنند متفاوت است؟ دیدن این گونه روابط براى بیننده فیلم چه حکمى دارد؟

  . در صورتى جایز است که موجب تهییج شهوت نشود;اسمه تعالىج ـ ب

  ا چه حدى الزم است؟ـ رعایت حجاب بر دختران نابالغ در فیلم و غیر فیلم ت1276س

ـ لمس کردن دختران 1277س. ها نگاه کرد  توان به عورت آن   حد ندارد نمى;ج ـ باسمه تعالى
 مردان نامحرم و لمس پسران نابالغى که در نقش کنند براى نابالغى که در نقش زنان بالغ بازى مى

  کنند براى زنان نامحرم چه حکمى دارد؟ مردان بالغ بازى مى

 لمس دختر غیربالغ توسط مرد نامحرم در صورتى جایز نیست که مرد ;لىج ـ باسمه تعا
  .معرض طغیان شهوت باشد و در غیر این صورت جایز استدر 

  ا آموزش مسائل جنسى چه حکمى دارد؟ـ ساختن فیلم در ارتباط ب1278س

  . جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

  ارد؟ـ بازى کردن مرد در نقش زن و زن در نقش مرد چه حکمى د1279س

  . مانعى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

) نقاشى متحرک و تصاویر کامپیوترى(هاى مصنوعى   حجاب با هنرپیشه ـ نمایش زنان بى1280س
  چه حکمى دارد؟

  . مگر آنکه موجب طغیان شهوت باشد; فى نفسه اشکال ندارد; تعالىج ـ باسمه

هاى مسلمان به وسیله کامپیوتر به طورى  ـ مونتاژ بدن برهنه زنان کافر با چهره هنرپیشه1281س
  که خیال شود همان زن است که برهنه شده چه حکمى دارد؟

  . جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

ها، در صورتى که بازیگر مسلمان یا غیر  یش کرده در فیلمحجاب آرا هاى بى  ـ دیدن زن1282س
  مسلمان باشد چه صورت دارد؟



٣٠١ استفتائات 

 به قصد ریبه و تلذذ مطلقاً حرام است و اما بدون ریبه دیدن زن غیر ;ج ـ باسمه تعالى
مسلمان جایز است و دیدن زن مسلمان چنانچه بدن و موى او پوشیده باشد ولو صورتش 

  .ر غیر این صورت جایز نیست جایز است و د;باز باشد

ـ دیدن عکس نامحرم بدون ریبه و با وجود آن چه صورت دارد و فرقى بین آشنا و 1283س
  ناشناس وجود دارد یا خیر؟

 نگاه کردن به عکس زن نامحرم با قصد لذت حرام است و بدون قصد ;ج ـ باسمه تعالى
 نگاه ;شناسد مى که مىلذت جایز است در این صورت نیز بهتر است به عکس زن نامحر

  .نکند

توانند در حرفه بازیگرى یا کارگردانى فعالیت داشته باشند چه  پرسند آیا مى  ـ دختران مى1284س
  صورت دارد؟

 چنانچه مستلزم تماس غیر مشروع با مرد نامحرم باشد یا او را بدون ;ج ـ باسمه تعالى
  . جایز نیست;حجاب شرعى در سینما یا تلویزیون نشان دهند

  ـ گرفتن عکس براى زن چه حکمى دارد؟1285س

 اشکال ندارد و همچنین است اگر ; چنانچه عکس گیرنده زن باشد;ج ـ باسمه تعالى
  .مایدعکس گیرنده مرد باشد و زن حجاب شرعى را رعایت بن

  هاى سکس و مبتذل حرام است؟ ـ آیا دیدن فیلم1286س

  . بلى;ج ـ باسمه تعالى

  هاى صدا و سیما جایز است یا خیر؟ م برنامهـ آیا استماع تما1287س

جایز ... دحجاب وهاى مسلمان ب  خیر، ساز و آواز موسیقى، نظر به زن;ج ـ باسمه تعالى
  .نیست

ها بدون  آید آیا مس آن ـ آیات یا اسماء حسنى که در صفحه تلویزیون به نمایش در مى1288س
  طهارت جایز است یا نه؟

  .شود و شیشه مانع است  جایز است زیرا خط مس نمى;نباشد اگر هتک ;ج ـ باسمه تعالى



٣٠٢ استفتائات 

دن به قرآن از رادیو و ـ نظر مبارکتان درباره فرموده آیت اهللا بروجردى که گوش دا1289س
   چیست؟;استتلویزیون حرام 

  .کنم که ایشان فرموده باشند  خیر، حرام نیست و خیال نمى;ج ـ باسمه تعالى

   داریم رادیو یا تلویزیون را روشن کنند وظیفه ما چیست؟ـ اگر در مجلسى که حضور1290س

 و اگر نتواند نهى کند باید از  باید نهى نمود; چنانچه موسیقى پخش کند;ج ـ باسمه تعالى
  .خارج شودمجلس 

  ـ نظر مبارکتان در مورد ویدئو و ماهواره چیست؟1291س

هاى غیر   فقط از برنامهتوانید  ولى اگر مى.  بالشک منشأ فساد است;ج ـ باسمه تعالى
  . اشکال ندارد;ها استفاده نکنند هایتان از این برنامه فاسد آن استفاده نمایید و خانواده

  هاى آموزنده جایز است یا خیر؟ هاى کاراته یا مذهبى و فیلم  ـ نگاه کردن به فیلم1292س

 ساز و آواز حجاب و   فى نفسه اشکال ندارد البته در صورتى که زن بى;ج ـ باسمه تعالى
  .در آن نباشد

حجاب  هاى پخش شده در صدا و سیما چه حکمى دارد؟ دیدن زن مسلمان بى ـ آهنگ1293س
  زل چطور است؟در تلویزیون حکمش چیست؟ نگهدارى تلویزیون در من

شود چون موسیقى و غنا   هایى که در تلویزیون و رادیو پخش مى  آهنگ;ج ـ باسمه تعالى
ت مطلقاً حرام است و دیدن نامحرم در تلویزیون، مانند دیدن در با آالت لهو و لعب اس

کوچه و بازار است و حرام است و نگهدارى تلویزیون در منزل، چنانچه سبب شود که 
 نباید نگه دارید ولى استفاده براى قرآن و ;تان مرتکب حرام بشوید  خودتان یا خانواده

 و نگهدارى براى این امور جایز است سخنرانى و مدح اهل بیت و نوحه خوانى جایز است
  .و مانعى ندارد

  

  



٣٠٣ استفتائات 

  

  

  

  

  

  اشاعه فحشاء

  

باشد یا  ـ آیا نقل عمل زشت و جنایات، بدون تعیین شخصى، از موارد اشاعه فحشا مى1294س
  نه؟

 ولى اشاعه ; اظهار معصیت خود انسان یا دیگران، فى نفسه قبیح است;ج ـ باسمه تعالى
ز آن نهى شده است مربوط به نسبت زنا به کسى دادن است فحشاء که در آیه کریمه ا

  .که حد هم دارد

گردد و بسیار موجب فساد و  ـ مجالت سکسى که به طور قاچاق وارد شده و پخش مى1295س
ها را بخرند و از بین ببرند آیا از سهم   اگر راه جلوگیرى از آن منحصر باشد که آن;فحشاء است

  ت بخرند یا نه؟جایز اس) علیه السالم(امام

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

هاى   هاى رنگى زن ـ حکم پخش و نشر و خرید و فروش و نگاه و نگهدارى عکس1296س
اى جذاب و چشمگیر و در بعضى موارد موهاى نمایان چاپ و تکثیر شده   هنرپیشه که با چهره

 و راضى هستند که مردم به چیست؟ با توجه به این که افراد نامبرده معروف و سرشناس هستند
  ها حرام است؟ نگاه کردن به آنها نگاه کنند آیا باز هم  س آنعک

هایى موجب تحریک جوانان   نظر به این که نشر و تکثیر چنین عکس;ج ـ باسمه تعالى
  .راضى بودن و نبودن آنان دخیل در حکم نیست.  قبیح است و جایز نیست;شود مى

  



٣٠٤ استفتائات 

  



٣٠٥ استفتائات 

  

  

  

  

  

  ىموسیق

  

  شود چه صورت دارد؟ تن به مجالس عروسى که ساز و آواز و موسیقى استفاده مىـ رف1297س

  . جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

   چطور است؟;ـ نوارهاى موسیقى که ارشاد اسالمى اجازه داده است1298س

  .شود زه ارشاد موجب جواز محرم نمى اجا;ج ـ باسمه تعالى

  شد و طبل چگونه است؟با  ـ مراد از آالت مختصه به لهو چه مى1299س

 مراد از آالت مختصه به لهو آن است که منفعت مهمه آن آلت، لهو ;ج ـ باسمه تعالى
بنابر این طبل از آالت . باشد و اگر چیزى مانند رادیو دو قسم منفعت دارد آلت لهو نیست

  .لهو نیست

اى  سیقى، عدهدارد با گسترش فساد و فحشاء در جامعه و ترویج غنا و مو  ـ معروض مى1300س
اند و در صدد به  از افراد مغرض و منحرف دامنه این کار را به محافل و مجالس مذهبى کشانده

ابتذال در آوردن این گونه مجالس هستند، خصوصاً در اعیاد و موالید ائمه اطهار ـ سالم اهللا علیهم 
از خود مردم شنیده شود که گاهى   اجمعین ـ که به طرز خیلى عجیب، سرود و مولودى خوانده مى

باشد  هاى غیر مذهبى مى  هاى عاشقانه خواننده ها به سبک ترانه  خواندن این: گویند شده که مى
مربوط به اهل بیت عصمت و طهارت ـ سالم اهللا علیهم اجمعین ـ هیچ تناسبى با شئون مجالس که 

 که همراه با شود، مخصوصاً ها محسوب مى  بلکه خود نوعى اهانت به ساحت مقدس آن;ندارد
 به طورى که مجلس از هر جهت شبیه ;شود هایى، به شکل خیلى زننده دست زده مى چنین نغمه



٣٠٦ استفتائات 

گویند دست زدن با سینه   ها شنیده شده که مى شود و گاهى هم از مداح به مجالس لهو و لعب مى
حال با هستند ) علیهم السالم(زنند مخالف اهل بیت زدن هیچ فرقى ندارد و کسانى که دست نمى

» و ما کان صالتهم عند البیت اال مکاء و تصدیه«توجه به روایات وارده در حرمت غنا و آیه شریفه 
که در تفسیر برهان و تفسیر نور الثقلین و سایر تفاسیر معتبر شیعه در ذیل این ) 35سوره انفال آیه (

 کنار خانه خدا بوده آیه شریفه، روایت وارد شده که عبادت کفار در زمان جاهلیت دست زدن در
است آیا حضرت عالى غنا را در موقع خواندن اشعار و سرود و مولودى و همچنین دست زدن به 

به طور صریح ؟ مستدعى است که نظر مبارکتان را در این زمینه دانید یا خیر همراه آن را جایز مى
  مرقوم فرمایید؟

دن مطلقاً حرام است و کسى که  غنا حتى در روضه خوانى و قرآن خوان;ج ـ باسمه تعالى
که از شعائر مذهبى و از جمله امورى ) علیهم السالم(بگوید سینه زدن در مصائب اهل بیت

ى است که بقاء مذهب و دین به واسطه این اعمال است با دست زدن در اعیاد مذهبى فرق
ماید مربوطى زده است خداوند همه را از شرور و آفات حفظ نکند بسیار حرف غیر  نمى

اید معنایش همان  ولى کف زدن فى نفسه حرام نیست و روایتى که به آن اشاره کرده
شود و آن وعده عذاب به مشرکین  است که از ظاهر آیه صدراً و ذیال استفاده مى

دهد زیرا آنان با بازى کردن و کف زدن و سوت کشیدن به جاى نماز خواندن و  مى
روایات دیگرى هم در . شدند   مسجدالحرام مىعبادت کردن مانع از ورود مؤمنین به

  .ها را ندارد  مقام، گنجایش تعرض به آنتفسیر آیه شریفه وارد است که 

زدن ( درآمد حاصله از خوانندگى یا مطربى وى که شامل ;ـ اگر شغل کسى مطربى باشد1301س
اصل حالل است شود چه حکمى دارد؟ آیا درآمد ح مى) کلیه آالت موسیقى از قبیل نى، تار، ضرب

  یا حرام؟

  . درآمد موسیقى و خوانندگى غنائى حرام است;ج ـ باسمه تعالى

بزند ) نى یا تار(ـ اگر کسى به قصد تفریح و سرگرمى، از آلت موسیقى استفاده کند مثال 1302س
  حکم عمل وى چیست؟

  .شود  حرام الهى، با قصد تفریح و سرگرمى حالل نمى;ج ـ باسمه تعالى

) خصوصاً مداحى و موسیقى( تمام نوارهایى را که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ـ آیا1303س
  باشد؟ دهد از نظر شرعى مجاز مى مجوز تکثیر و پخش مى



٣٠٧ استفتائات 

  .شود  موسیقى مطلقاً حرام است و با مجوز وزارت ارشاد حالل نمى;ج ـ باسمه تعالى

علیه (ا و اندوه ائمههاى شرعى، در روزهاى عز ـ گوش نمودن به سرودها و موسیقى1304س
و غیره جایز ) س(و حضرت معصومه) صلى اهللا علیه وآله(در محرم و رحلت نبى اکرم) السالم

  باشد؟ مى

 گوش دادن جایز نیست واال جایز ; چنانچه آوازى، غنا و موسیقى باشد;ج ـ باسمه تعالى
  .است

 توسط گروهى ;کنند ـ اخیراً در شهرها رسم شده است کنسرت موسیقى برگزار مى1305س
اخیراً در . شود تار، اجرا مى خواننده و با وسایل نوازندگى مانند پیانو، ویولون، ارگ، گیتار، تار، سه

ه طور مشترک شهر شاهرود نیز در چند مکان برگزار شده است و در بعضى مراسم زن و مرد ب
است و این موسیقى ما مجوز داریم و از نظر قانون مجاز شده گویند  کنند و مى خوانندگى مى
 بلیط تهیه کرده و در مجلس ;جمع کثیرى نیز به خیال این که شرعاً بال اشکال است. عرفانى است

لطفاً حکم . باشند ضمناً مستمعین زن و مرد مشترکاً مى. نمایند یاد شده شرکت کرده و استماع مى
و حکم پول تهیه اجراى موسیقى مزبور و حکم شرکت در آن مجلس و خرید و فروش بلیط آن 

 آیا چیزى در اسالم به نام گیرند به عنوان اجرت چیست؟ ها مى شده از این را و پولى که خواننده
  موسیقى عرفانى وجود دارد که شرعاً مجاز باشد؟

این اصطالح از صوفیه .  نداریم; موسیقى عرفانى که در اسالم جایز باشد;ج ـ باسمه تعالى
.  خصوصاً که با وسایل نوازندگى باشد;ها حرام است سیقىاست و مسلماً مانند بقیه مو

کنند به جواز، و مجریان امر   ام که تصریح مى عجیب است که مصادر امر هم شنیده
  .شان کند  خداوند تعالى هدایت. کنند  چنین مى

  ـ شنیدن هر گونه آالت موسیقى چه حکمى دارد؟1306س

  . حرام است;ج ـ باسمه تعالى

ها    عالى در مورد به کارگیرى آالت و ادوات موسیقى و معامله بر آنـ نظر حضرت1307س
  چیست؟

 آالت، منفعت دیگرى  چنانچه آن;دانم   چون موسیقى را حرام مى;ج ـ باسمه تعالى
 معامله صحیح است و ;معامله بر آن باطل است و اگر منفعت دیگر داردنداشته باشد 

  .استفاده در آن منفعت نیز، جایز است



٣٠٨ استفتائات 

مندان زن براى فراگیرى انواع سازها در سطح کشور، چگونه  ـ با توجه به کثرت عالقه1308س
  توان با حفظ موازین فقهى امکان ارائه این هنر، را توسط ایشان فراهم کرد؟ مى

 مراد از این هنر، اگر موسیقى است با هیچ میزان فقهى، و اگر هنر جایز ;سمه تعالىج ـ با
 رضایت شوهر را جلب کند و یا در حین عقد، شرط شود که خانم شوهردار باید ;است

شوهر است محدودیتى غیر از رعایت موازین عام شرعى  شوهر باید اجازه دهد و اگر بى
  .ندارد

...) نوازنده، آهنگساز، خواننده و(ـ خالقیت و تحول در موسیقى در گروه تربیت متخصص 1309س
 چگونه ;آید  هنگ به شمار مىقوله علم و هنر و فراست و نظر به این که امروزه موسیقى از م

  فقهى به این مهم پرداخت؟توان با حفظ معیار  مى

  .کند  راهى به ذهن من خطور نمى;ج ـ باسمه تعالى

آید و به  ـ با توجه به این که ایران یکى از پنج تمدن بزرگ موسیقى بشرى به شمار مى1310س
هاى موسیقى و   ، هم اکنون اغلب سازها و دستگاهدلیل مشکالت فقهى در بخش آموزش و اجرا

ل مواجه است آیا فقه اسالم در این زمینه رهنمودى دارد که در عین استفاده از اجراى آن با معض
  هاى فقهى را به دنبال نداشته باشد؟  ممنوعیتاین پدیده، 

راً مراد همان  چنانچه از موسیقى، همان غناء ارائه شده باشد که فعال ظاه;ج ـ باسمه تعالى
 فقه اسالمى رهنمودى ندارد و چنانچه مراد اعم از آن باشد که براى آن مقاماتى، ;است

غناء دارد در اند و آن مقامات تباین با  مانند حسینى و منصورى و بقیه مقامات ذکر نموده
  .نیستفقه اسالمى منعى از آن 

  ؟ـ نظر مبارک راجع به موسیقى سنتى و غیر سنتى چیست1311س

  . سنتى و غیر سنتى ندارد; موسیقى مطرب حرام است;ج ـ باسمه تعالى

  ـ معنى غنا و حکم آن را بیان کنید؟1312س

  . غناء صوت لهوى است;ج ـ باسمه تعالى

حجاب نیز دارد و گوش دادن به  هاى بى هاى تلویزیون که گاهى زن ـ نگاه کردن به فیلم1313س
  تى دارد؟شود چه صور صداى تارى که نواخته مى



٣٠٩ استفتائات 

  . حرام است;ج ـ باسمه تعالى

کند در جلو مردم ساز و سرنا  آورد و با آنان شرط مى هایى مى  ـ صاحب عروسى خواننده1314س
ها و بقیه مال    مثال یک صد هزار تومانش مال خواننده;بزنند و هر قدر پول از مردم گرفتندو دایره 

  صاحب جشن حالل است یا نه؟ها و   آیا این پول به خواننده. صاحب عروسى باشد

  . خیر حالل نیست;ج ـ باسمه تعالى

گویند غنا حرام  ها مى ـ با توجه به ترویج موسیقى از طرف برخى مراکز فرهنگى، بعضى1315س
گویند  است و موسیقى اشکال ندارد اوال فرق بین غنا و موسیقى را بیان فرمایید و ثانیاً برخى مى

  ندارد لطفاً نظرتان را بفرمایید؟موسیقى سنتى و اصیل اشکالى 

 صوت مطرب و نواختن آالت مناسب با آن حرام است، اسم آن هرچه ;ج ـ باسمه تعالى
 ادعاى عامیانه است و همه ;دعوى آن که موسیقى سنتى حرام نیست. کند باشد فرق نمى

  .نوع موسیقى حرام است

وان تعریف جامعى از آن داشت ت شود آیا مى  ـ موسیقى چیست و به چه چیزى اطالق مى1316س
  یا خیر؟

 موضوع علم موسیقس، صوت به ما هو صوت است و در عرف این زمان ;ج ـ باسمه تعالى
شود  همان غنا است که عبارت از صوت لهوى مطرب است که موجب خفت در بدن مى

  .البته اگر مانعى نباشد

؟ و اگر مالک لهوى بودن آن  و حلیت هر کدام از غنا و موسیقى چیستـ مالک در حرمت1317س
مالک تشخیص لهو چیست؟ به عبارت دیگر تشخیص لهو به عهده خود مکلف است یا این است 

که باید به عرف مردم رجوع کند؟ و اگر مالک عرف مردم است در زمان که عرف مردم اکثر 
  کند؟ کنند آیا وظیفه مکلف تغییر مى ها را لهو محسوب نمى  موسیقى

 معناى لهوى و مطرب بودن معناى واضحى است و چیزى نیست که با ;لىج ـ باسمه تعا
  .قرار دادن مردم عوض شود

ـ نظر شما در مورد موسیقى غنا مواردى که جایز است حکم تولید و تعلیم و تعلم و اجراء 1318س
  براى زن یا مرد، صرف نظر از محرمات قطعیه اختالط زن مرد چیست؟



٣١٠ استفتائات 

زن در عروسى جایز است و لذا اجرت آن حالل است، و  غنا، بر ;ج ـ باسمه تعالى
نهایت باید تعلیم . نداردمستثنایات دیگرى نیز دارد که تعلیم و تعلم آن، از نظر ما اشکال 

  .استماع نباشدو تعلم به تغنى و 

هاى مستمر و  توان کنسرت ـ آیا براى اعتالى هنر موسیقى ایرانى در سطح جهان مى1319س
  د؟مرتب برگزار کر

  .ها با تغنى خیر، بدون آن اشکال ندارد  کنسرت;ج ـ باسمه تعالى

ان موسیقى، اعم از خواننده و نوازنده و آهنگساز با حفظ ـ با توجه به کثرت عالقمند1320س
توان تولیدات موسیقى را توسعه داد و در عین حال اصول موسیقى را در   چگونه مىحدود فقهى 

  تولیدات رعایت کرد؟

  .رسد و به غیر آن مانعى ندارد  با تغنى محرّم، فعال چیزى به ذهن نمى;ه تعالىج ـ باسم

  آور هم نباشد؟  ـ آیا آواز خوانى زن حرام است؟ حتى اگر رقص1321س

بلى، در شب زفاف غنا جایز .  در حرمت غنا، بین زن و مرد فرقى نیست;ج ـ باسمه تعالى
  .به غیر نحو غنا جایز استاست که آن هم شرایطى دارد و آواز خوانى زن، 

ها تأسیس شده است   هاى موسیقى در قلب هنرستان، در بعضى از شهرستان ـ جدیداً خانه1322س
اند آیا به نظر حضرت عالى تأسیس این  که متأسفانه مسئولین امر چندان توجهى به این امر نداشته

  د؟هاى موسیقى جایز است؟ یادگیرى و تعلیم موسیقى چه صورت دار خانه

  . جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

هاى جشن و عروسى که با موسیقى همراه است چه صورت   ـ شرکت کردن در برنامه1323س
  دارد؟

  .شود  حرام است، مگر در موقعى که موسیقى نواخته نمى;ج ـ باسمه تعالى

  د؟ آیا اشکال ندار;شود  ـ اخیراً برخى مراسم جشن تکلیف با موسیقى و رقص همراه مى1324س

 شنیدن موسیقى مطلقاً حرام است و رقص مرد براى زن نامحرم و زن ;ج ـ باسمه تعالى
  .براى مرد نامحرم جایز نیست ولى رقص مرد براى مرد و زن براى زن، حرام نیست



٣١١ استفتائات 

   یا نه؟مالیت دارد... ـ آیا آالت لهو از قبیل طبل و دف و تار و1325س

  . مالیت ندارد;ته باشد چنانچه منفعت حالل نداش;ج ـ باسمه تعالى

هاى علمى  باشد در وسائل صوتى و تصویرى، برنامه ـ در زمان فعلى که مبتال به اکثر مى1326س
شود و موسیقى جزء الینفک رادیو و تلویزیون شده، وظیفه ما مکلفین  و اخبار با موسیقى پخش مى

ت مشکلى ولت اسالمى اسهاى رادیو و تلویزیون تحت اشراف د توانیم بگوییم برنامه  چیست؟ مى
  سماع و استماع حالل است یا نه؟کند  ایجاد نمى

 تحت اشراف حکومت اسالمى بودن، موجب حلیت محرمات الهى ;ج ـ باسمه تعالى
  .شود نمى

ـ در مورد جشن عروسى در منطقه ما مرسوم است در این عروسى براى شادى، از 1327س
ها مقدارى پول براى  ها، میهمان  تشویق آنکنند و براى  نوازندگان سنتى محلى دعوت مى

دهند و بعد از آن شیرینى   درخواست سرود یا ترانه خود و یا براى سالمتى یکى از اقوام خود مى
دهند در  خورانى هرکس دعوت شده است مقدارى پول به عنوان کمک براى عروس و داماد مى

  فرمایید؟این مورد لطفاً جواب حالل و حرام و شرایط آن را مرقوم 

ها، به هر شکل که   غنا و موسیقى مطلقاً حرام است و پول دادن به آن;ج ـ باسمه تعالى
ه روند به هر نحو که ب ولى کسانى که عروسى مى. تشویق بشوند یا نشوند جایز نیست

  .بکنند خوب استعروس و داماد کمک 

  

  



٣١٢ استفتائات 

  

  

  

  

  

  قمار و شطرنج

  

  ـ بازى با شطرنج چه حکمى دارد؟1328س

  . حرام است; باسمه تعالىج ـ

ـ اگر شطرنج آالت قمار بودن خود را به کلى از دست داده باشد و تنها به عنوان یک 1329س
   بازى با آن چه صورت دارد؟;ورزش فکرى از آن استفاده شود

 بازى با شطرنج مطلقاً حرام است و آالت قمار بودن آن هم از بین نرفته ;ج ـ باسمه تعالى
  .مالحظه کنید دنیا را ;است

لطفاً نظر فقهى شریف در زمینه . تصدیع اوقات شریفـ احتراماً با عرض اعتذار به جهت 1330س
  بیلیارد چیست؟بازى 

 آن گونه که در تمام دنیا مرسوم است از آالت و بازى قمار است و بال ;ج ـ باسمه تعالى
ن برد و باخت و اشکال حرام است ولى چنانچه برخالف متعارف بازى باشد یعنى در آ

خالصه، این بازى، مانند بازى . پول و یا امثال آن نباشد و فقط براى سرگرمى اشکال ندارد
  .رام باشدشطرنج نیست که حتى بدون برد و باخت ح

ـ بازى کردن با آالت قمار به هر شکل از آن، مخصوصاً نرد و شطرنج از نظر مبارک شما 1331س
  چه صورتى دارد؟



٣١٣ استفتائات 

 با برد و باخت حرام است و بدون برد و باخت، بازى کردن با شطرنج از ;ىج ـ باسمه تعال
محرمات مسلم فقه است و با نرد نیز حرام است و بقیه آالت قمار، محل خالف است 

  .ها است زى با آنمقتضاى احتیاط لزومى، عدم با

  ـ به نظر شما شطرنج با چه معیارى حالل و با چه معیارى حرام است؟1332س

  . برحسب روایت معتبر با هیچ معیارى حالل نخواهد بود;اسمه تعالىج ـ ب

  کنند چه حکمى دارد؟ ـ نگاه کردن به افرادى که بازى با شطرنج مى1333س

 در دو روایات وارد شده است به کسى که به بازى شطرنج نگاه ;ج ـ باسمه تعالى
  . سالم نکنید;کند مى

  ا نه و اگر حرام است چرا؟ـ شطرنج بازى بدون پول حرام است ی1334س

 30دلیل آن هم روایات معتبر است، متجاوز از .  از محرمات اکیده است;ج ـ باسمه تعالى
  .روایت متضمن نهى از بازى با شطرنج است

  هاى انفرادى مثل ورق بازى چه حکمى دارد؟ ـ بازى1335س

  .اشکال نیست  ورق بازى بدون برد و باخت نیز، بى;ج ـ باسمه تعالى

ـ در میان مردم شایع است که نگاه کردن و دست زدن به شطرنج موجب بطالن وضو 1336س
  است؟

ولى دست . کنند جایز نیست محلى که با شطرنج بازى مى نشستن در ;ج ـ باسمه تعالى
  .موجب بطالن وضو نیستزدن به آن 

  

  



٣١٤ استفتائات 

  

  

  

  

  

  مسائل پزشکى

  

شود و  حال زن مریض که چرا حامله نمىـ اگر طبیب زن نباشد و دکتر مرد براى اختبار 1337س
 است به عورت زن نگاه کند آیا این نگاه کردن ریزى زیاد در حال حیض دارد مجبور چرا خون

  جایز است؟براى طبیب 

  . نگاه نامحرم در صورت ضرورت و عدم وجود جانشین، جایز است;ج ـ باسمه تعالى

  د؟ـ پیوند عضو بدن انسان به دیگرى چه حکمى دار1338س

آن به دیگرى اند پیوند   جدا نموده; عضوى را که از مرده و یا زنده;ج ـ باسمه تعالى
ولى چنانچه زنده است باید با اجازه او باشد و در مرده یا باید وصیت کرده  ;جایز است

  .باشد و یا ولى او اجازه دهد

  ـ آیا تشریح بدن میت جایز است؟1339س

و قطعه قطعه کردن آن حرام است و دیه هم دارد  تشریح بدن میت ;ج ـ باسمه تعالى
رتى که پیشرفت علم ولى در چند مورد جایز است و دیه ندارد یکى از آن موارد در صو

. بیماران بر آن توقف داشته باشد که در این صورت جایز خواهد بودپزشکى و معالجه 
مه پیشرفت علم  مانند تشریحى که مقد;تر باشد  زیرا هر امرى که مقدمه یک امر مهم

  . چنین امرى جایز خواهد بود;هاست طب و نجات دادن مردم و حفظ حیات آن

رساند در علم پزشکى جدید امروزى عمل تلقیح مرد و زن صورت   ـ به استحضار مى1340س
 تا عمل تلقیح صورت گیرد که مرد یعنى صاحب پذیرد ولى اسپرم مردى را نگهدارى نموده مى



٣١٥ استفتائات 

نمایند  بعد از تمام شدن عده زن اسپرم مرد متوفى را به این زن تلقیح مى کند که  اسپرم فوت مى
در این خصوص چه حکمى دارد؟ و در هر صورت در مورد ارث این فرزند چه حکمى دارد؟ لطفاً 

  .نظر مبارک را هم بفرمایید

 تلقیح اشکال نداشته و بچه هم منتسب به صاحب نطفه و آن زن ;ج ـ باسمه تعالى
مام احکام اوالد به غیر از برد و ت  برد ولى از مادر ارث مى  و از پدر ارث نمىباشد  مى

  .واهللا العالم. شود مىارث از پدر مترتب 

  ـ آیا اصول تلقیح مصنوعى شرعاً عملى مباح و مجاز است یا اقدامى حرام خواهد بود؟1341س

  .آید مى تلقیح مصنوعى جایز است تفصیل در ذیل مسائل بعد ;ج ـ باسمه تعالى

ز طریق شوهر یا پزشک معالج جایز است یا ـ تلقیح نطفه یا اسپرم زوج در رحم زوجه ا1342س
  نه؟

 تلقیح نطفه از طریق شوهر اشکالى ندارد و از طریق پزشک نیز، اگر ;ج ـ باسمه تعالى
مستلزم نظر و یا لمس عورت و بدن زن نباشد جایز است و اگر مستلزم موارد فوق الذکر 

  .رام استباشد ح

  در رحم زن شوهردار شرعاً مجاز است یا خیر؟) غیر از زوج(ـ تلقیح نطفه با اسپرم بیگانه 1343س

 فرقى ندارد و هر مورد ; زن شوهردار و غیر شوهردار، اگر اجنبى باشد;ج ـ باسمه تعالى
اند که روایات داللت بر حرمت  به حسب ادله جایز است و آنچه بعضى خیال کرده

قرائنى در روایات هست که داللت دارد . کند، اشتباه است  ى در رحم اجنبى مىادخال من
 ولى به مقتضاى اصالۀ ;بر این که حرام آن است که این عمل به واسطه جماع باشد

  . حرام نیستاالحتیاط، در فروج انجام داده نشود و اگر این احتیاط الزم نباشد قطعاً

 یا دستگاه آزمایشگاهى به وجود آیند از نظر شرع چه ـ کودکانى که در دستگاه مصنوعى1344س
  ؟)صاحب نطفه و تخمک زن و شوهر باشند یا نباشند(اى با صاحبان نطفه و تخمک دارند  رابطه

باشند ولى به زن ملحق    کودکان، فرزند صاحب نطفه یعنى مرد مى;ج ـ باسمه تعالى
  .اى است که مادر ندارد شوند یعنى بچه نمى

اى  اش بعد از ترکیب در رحم اجاره یا عاریه با تخمک زوجه) زوج( نطفه مردى ـ اگر1345س
اى رشد پیدا  اى یا عاریه  پیوند شود و جنین در رحم اجاره) زن دیگرى غیر از صاحب تخمک(

اى از نظر نسب و آثار حقوقى و شرعى با  کند و متولد شود شرعاً جایز است یا خیر و چه رابطه



٣١٦ استفتائات 

اى و فرزندان وى و یا شوهرش پیدا  اى یا عاریه  و صاحب رحم اجارهصاحب اسپرم و تخمک
  کنند؟ مى

 شرعاً با رعایت جهات دیگر جایز است و بچه به صاحب نطفه ملحق ;ج ـ باسمه تعالى
شود یعنى پدر او صاحب نطفه است و اما مادر ظاهراً آن زن دیگرى است که اجیر  مى

  ).ولدنهمان امهاتهم اال الالئى (شده است چون 

ـ آیا کاشتن نطفه مرد توسط طبیب به رحم زن تا حامله شود و راه دیگرى براى آن نیست، 1346س
  جایز است یا خیر؟

  . جایز نیست مگر آن که نه نگاه کند و نه لمس نماید;ج ـ باسمه تعالى

  

  



٣١٧ استفتائات 

  

  

  

  

  

  کالبد شکافى

  

 از طرق مطمئن در امورات و ـ از آن جایى که امروزه نظریه پزشکى قانونى به عنوان یکى1347س
ن علت تامه مرگ یکى از وظایف رود و عمدتاً تشخیص و تعیی مسائل قضایى به شمار مى

موارد تشخیص و تعیین دقت علت فوت با کالبد شکافى مقدور است و با هاست و در اکثر  آن
رامون کالبد گردد لطفاً نظر مبارک را پی انجام این عمل حقیقت کشف و حق اولیاء دم احقاق مى

  .شکافى و تشریح جسد حتى عند اللزوم جدا کردن بعضى از اعضاء بدن از همدیگر را بیان فرمایید

 کالبد شکافى و تشریح و جدا کردن بعضى از اعضاى بدن میت فى ;ج ـ باسمه تعالى
نفسها حرام است ولى چنانچه حیات یک انسان متوقف بر آن باشد یا تعلم طب موجب 

لمین و نجات آنان از امراض باشد و یا کشف جریمه موجب نجات متهمین حفظ حیات مس
به قتل یا معرفت قاتل شود تا آن که حکم اهللا اجرا شود یا غیر این امور از اغراض 

باشد و دیه هم ثابت  ضرورى بر این امر توقف داشته باشد همه این امور جایز مى
  .شود نمى

قیقت الزم و ضرورى یص دهد تشریح جهت کشف حـ در صورتى که قاضى پرونده تشخ1348س
اولیاى دم راضى به تشریح نباشند یا بعضى راضى باشند و بعضى دیگر راضى نباشند و است ولى 

  یا میت بر عدم تشریح وصیت کرده باشد تکلیف چیست؟

 عدم ; در موارد جواز تشریح و لزوم آن که در مسأله قبل گفته شد;ج ـ باسمه تعالى
  .یاى دم، مانع نیست و وصیت هم وصیت غیر مشروع استرضایت اول



٣١٨ استفتائات 

هاى پزشکى است که در دنیا داراى اهمیت  ح کالبد شکافى امروزه، یکى از رشتهـ تشری1349س
است و مراکز مهم علمى و پژوهشى در این زمینه مشغول فعالیت هستند که عمدتاً به اثبات فراوانى 

هاى پزشکى  یگر یا صرفاً به قصد آموزشنسب، به قصد کشف جرم و هر هدف عقالیى د
نمایند لطفاً نظر مبارک را در جواز و عدم جواز توضیحاً مرحمت   اجسادى را کالبد شکافى مى

  .فرمایید

 تشریح جایز است و در رساله ;اید  نموده در تمام مواردى که اشاره;ج ـ باسمه تعالى
  .ام مستحدثه آن را مفصال نوشتهمسائل 

جایى که احترام میت مسلمان الزم است در صحنه قتل و یا در سالن تشریح عمدتاً ـ از آن 1350س
گیرد و از طرفى در جهت ارتقاء دانش پزشکى و کشف علمى  این مسئله مورد توجه قرار نمى

رسد  شود که به نظر مى جرم و بررسى صحنه قتل و احقاق حق ضرورت تشریح مشخص مى
  ورت تکلیف چیست؟هستند در این صتشریح و احترام در تزاحم با هم 

 در صورت امکان، جمع بین حقین متیعن است و در صورت تزاحم ;ج ـ باسمه تعالى
  .تشریح مقدم واهم است

  

  



٣١٩ استفتائات 

  

  

  

  

  

  حجامت

  

  .یر بیان فرماییدحکم حجامت در حال احرام را در موارد ز

  ـ صرفاً جهت اجراى سنت و بهداشت باشد؟1351س

  .ر محرم مطلقاً حرام نیست ولى مکروه است حجامت ب;ج ـ باسمه تعالى

  داند؟  ـ اگر طبیب معالج براى درمان و یا جلوگیرى از مرض الزم مى1352س

  . اشکال ندارد و مکروه هم نیست;ج ـ باسمه تعالى

  ـ حکم تراشیدن محل حجامت در صورت ضرورت چیست؟1353س

فاره هم دارد که در  در حال احرام، تراشیدن مو جایز نیست و ک;ج ـ باسمه تعالى
مناسک بیان شده و اگر بودن مو باعث زحمت و یا بیمارى دیگرى شود در صورت 

  .ضرورى بودن مطلقاً جایز است

  ده و یا حجامت شونده شرط اجرت کنند؟ـ آیا جایز است حجامت کنن1354س

ام بعید نیست که فقط بر حجّ. اند  بعضى از فقهاء حکم به کراهت کرده;ج ـ باسمه تعالى
  .مکروه باشد

  ـ فرد حجامت شونده اجرت متعارف بدون شرط بدهد چطور است؟1355س

  . هیچ گونه اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى



٣٢٠ استفتائات 

ـ اگر حجام طبیب نباشد ضررى بر حجامت شونده وارد آمد در صورتى که مقصر نباشد 1356س
  بلکه قاصر باشد حکم طبیب دارد در ضمانت یا خیر؟

چنانچه خطاء و ضرر از حجام باشد ضامن است ولى اگر منشأ ضرر در  ;ج ـ باسمه تعالى
  . ضامن نیست;خود حجامت شونده باشد

  کند؟ قى است براى نماز عنوان جرح بر محل صدق مىـ در محل حجامت اثر خون با1357س

  .کند  بلى صدق مى;ج ـ باسمه تعالى

  ت؟ـ آیا تطهیر موضع جرح با احتمال ضرر جایز و الزم اس1358س

  . ولى جایز است; اگر احتمال ضرر معتد به نباشد الزم نیست;ج ـ باسمه تعالى

  ـ اگر نداند که آیا تطهیر مضر است یا خیر و جرح باقى است یا خیر؟1359س

  . تطهیر الزم نیست;ج ـ باسمه تعالى

 ـ اگر حجامت موجب ضعف به حد بطالن روزه نباشد آیا تأخیر حجامت به شب یا بعد از1360س
  ماه رمضان الزم است؟

  . مکروه است;روزه موجب ضعف شدید بشود بلى، اگر حجامت در ایام ;ج ـ باسمه تعالى

ـ اگر طبیب معالج، حجامت را در روزه رمضان الزم بداند به طورى که تأخیر آن موجب 1361س
  مرض یا شدت آن و یا تأخیر آن شود؟

  .دید را نوید دهد مگر این که مرض ش; الزم نیست;ج ـ باسمه تعالى

  

  



٣٢١ استفتائات 

  

  

  

  

  

  سیگار و مواد مخدر

  

آیا : اوال. شود  ـ امروزه سیگار کشیدن عالوه بر ضرر به جان موجب اذیت دیگران نیز مى1362س
  ضرر داشتن سیگار دلیل حرمت آن نیست؟

  . خیر;ج ـ باسمه تعالى

اب اسراف مال و اگر ر به نفس حرام است یا از باز باب اضرا) ابتداءاً(ـ آیا سیگار کشیدن 1363س
  جزیى باشد استفاده از سیگار جایز است؟ضرر 

  .اسراف هم نیست و مضر به نفس نیست تا حرام باشد.  حرام نیست;ج ـ باسمه تعالى

  ـ حکم دود یا توجه به آیات قرآن چیست؟1364س

  . جایز است مراد از دود اگر سیگار و قلیان باشد;ج ـ باسمه تعالى

  ب عالى در مورد مصرف دخانیات سیگار و خرید و فروش آن را بفرمایید؟ـ نظر کلى جنا1365س

 اصل کشیدن نسبت به کسانى که ضرر ; سیگار کشیدن دو جنبه دارد;ج ـ باسمه تعالى
 ولى ; جایز است و چنانچه به آن مرحله از ضرر برسد جایز نیست;معتنى به نداشته باشد

م شرع باید در چنین موردى، یکى از حکاچنانچه سیگار موجب مفاسدى در مجتمع بشود 
عدم جواز بکند و پس از حکم او کشیدن حرام است بالتبع خرید و حکم به ترک آن و 

  .فروش آن هم جایز نیست



٣٢٢ استفتائات 

ـ فتواى حضرت عالى در مورد استعمال و یا خرید و فروش حشیش و یا بنگ و یا گراس 1366س
  چیست؟

 یا فلج شدن عضوى از اعضا شود و یا  هر چیزى که موجب هالکت;ج ـ باسمه تعالى
  .مجتمع را به فساد بکشاند جایز نیست

ـ فتواى حضرت عالى در مورد استفاده جوانان و یا افراد مسن از تریاک، براى درمان یا 1367س
  خوشى چیست؟

  . تریاک کشیدن براى درمان جایز است;ج ـ باسمه تعالى

 مفاسد و اعتیاد دامنگیر کشور اسالمى گردیده چه ـ براى نجات از وضعیتى که امروز مانند1368س
  اى دارید؟ توصیه

 با وضعى که در مملکت از فساد و تباهى و مفاسد عظیمى که از رواج ;ج ـ باسمه تعالى
رسیده است و با اهمیتى که اسالم به اجتماع امت اسالمى و ) تریاک، هروئین(مواد مخدر 

شرع استعمال مواد مخدر را مطلقاً حرام دهد من به عنوان حاکم  سالمت افراد مى
 حتى المقدور ;دانم بر افرادى که مبتالى به این بالى اجتماعى هستند کنم و الزم مى مى

 کم کنند و بر دولت الزم است به هر نحو ;آن را ترک نمایند و اگر امکان ترک نیست
انچه بودجه مملکت و چن. ممکن براى جلوگیرى و ترک اعتیاد اقدامات الزم را انجام دهد

دهم از سهم مبارک امام ـ ارواحنا فداه ـ و سایر وجوه شرعى از  وافى نباشد من اجازه مى
مؤمنین گرفته و مصرف نمایند همچنین از ارشاد و راهنمایى دریغ ننمایید خداوند تبارک 

  .و تعالى به همه توفیق عنایت فرماید

  

  



٣٢٣ استفتائات 

  

  

  

  

  

  اسراف

  

  جایز است؟) علیه السالم(ى که چراغ باشد، مثل حرم ائمهـ روشن کردن شمع در جای1369س

 روایتى در مورد عدم اسراف در چراغ و روشنایى وجود دارد ولى اگر ;ج ـ باسمه تعالى
  . روشن نکردن آن بهتر است;هیچ اثرى ندارد

اى در آوردن، یا روشن  ـ مراد از تبذیر که حرام است چیست آیا آب را به صورت فواره1370س
 اسراف است و اساس ;شتن چراغ درب منزل، که غرض عقالئى ممکن است داشته باشدگذا

  .کند بیان فرمایید  اغراض عقالئى که از موضوع اسراف خارج مى

اى که انسان بالطبع میل    اغراض عقالیى عبارت است از هر اثر و ثمره;ج ـ باسمه تعالى
 فواره موجب لذت بردن باشد و چنانچه. وان حرام بر آن منطبق نیستبه آن دارد و عن

بدهد و ضرر به دیگران هم نزند جایز است و اشکالى ندارد و چراغ طراوت به زندگى 
  .درب منزل هم اشکال ندارد

باشد و متعدد بودن لباس  ـ آیا پوشیدن لباسى که در زىّ انسان است و براى حفظ آبرو مى1371س
 و باز کردن فواره آب بیش از حد اسراف شود یا نه؟ روشن گذاشتن چراغ اسراف محسوب مى

  است یا عنوان عقالئى دارد؟

 در مورد چراغ، به خصوص روایت ضعیفى دال بر عدم اسراف است و ;ج ـ باسمه تعالى
  .درباره لباس نیز روایاتى هست که اجازه داده شده و تعداد و حسن لباس اشکال ندارد



٣٢٤ استفتائات 

 هروئین، حشیش، بنگ، مارى جوانا، ال اس دى، ـ استفاده از مواد مخدر اعم از تریاک،1372س
  کوکائین، مرفین به صورت خوردن و آشامیدن، دود کردن تزریق و استنشاق چگونه است؟

 استعمال هر چیزى که موجب هالکت یا قطع و فلج شدن عضوى از ;ج ـ باسمه تعالى
 و یا موجب اعضاء شود یا موجب ضرر مالى شود و عنوان تبذیر و اسراف بر آن صدق کند

بیمارى صعب العالج و مسرى باشد که جمله این امور ذکر شده از این قبیل است حرام 
  .است

  

  



٣٢٥ استفتائات 

  

  

  

  

  

  ضى مواتارا

  

خواستند  هاى موات که مردم قریه مى ـ بنده چند سال قبل مقدارى زمین را از آن زمین1373س
ا احیا کردم و حتى از یک سال بین خود تقسیم نمایند با همکارى مردم آنجا براى مدرسه علمیه آنج

کشت زراعت صرف نظر کردیم بعد از مدتى مسافرت کرده و سپس آمدم دیدم آن زمین را 
  اند آیا جایز است یا خالف شرع است؟ ها تصاحب کرده بعضى

 زمین مذکور متعلق به شماست و براى آن مصرف ذکر شده است و ;ج ـ باسمه تعالى
  .تحویل دهند باید ;تصاحب آن خالف شرع است

ها  ـ چاه عمیق و زمین را آباد کردیم باغ و چاه و درختان و همه چیز را درست کردیم این1374س
و سهم ) علیه السالم(ها زکات سهم امام دهیم این  را در معرض تجارت و خرید و فروش قرار مى

  سادات دارند یا ندارند؟

 محصول آن و شرایط خمس، اگر باشد شرایط زکات در  مانند اموال مى;ج ـ باسمه تعالى
  . واجب است;محقق شود

ها بایر بود ما آباد کردیم شرعاً براى نماز اشکال دارد یا ندارد و براى تجارت  ـ این زمین1375س
  حالل است یا حالل نیست؟

 مالک ; هرکس از شیعیان آن را احیاء کند زمین بایرى که مالک ندارد;ج ـ باسمه تعالى
  .از و تجارت و زندگى حالل استبراى نمشود و  مى

  



٣٢٦ استفتائات 

  



٣٢٧ استفتائات 

  

  

  

  

  

  ادعاى مالکیت

  

کند این ملک مال من است و عمرو هم مدعى است اگر هر دو اقامه بیّنه   ـ زید ادعا مى1376س
  نمایند قول کدام مقدم است؟

 بیّنه آن کسى که مال ; چنانچه مال، تحت ید یکى از آن دو نفر باشد;ج ـ باسمه تعالى
شود و  است و اگر دست هر دو است مال بین آن دو نفر تقسیم مىدست او نیست مقدم 

  .شود  اگر مال تحت ید هیچ کدام نیست به مرجّحات رجوع مى

اى، از قدیم االیام بین اهالى دو قریه بنا به اظهار اهالى و طبق داللت اسناد  ـ آب رودخانه1377س
اهالى یکى . اند   آب استفاده نمودههاى متمادى از این دولتى و رسمى، مشترک بوده و طرفین سال

کشى و وسایل انتقال به قریه   از روستاها چندین سال به دلیل مکفى نبودن آب که در اثر لوله
  اند آیا مالکیت و حق آب روستاى فوق، محفوظ است یا خیر؟ رسید از آب استفاده نکرده نمى

ن که، اهالى آن قریه  با خصوصیاتى که مرقوم شده است و با فرض آ;ج ـ باسمه تعالى
ها  شود از استفاده آن ها محفوظ است و نمى  مالکیت آن;اند حق خود را منتقل نکرده

  .جلوگیرى نمود

هاى زراعى که با دستور حکومت طاغوتى براى کشاورزان تقسیم شده و  ـ امالک و زمین1378س
  تحت تصرف آنهاست شرعاً چه حکمى دارد؟

ى را صاحب آن دو سال معطل گذاشته و با وجود توانایى  چنانچه زمین;ج ـ باسمه تعالى
شد و زراعت زراعت، در آن زراعت ننموده و چنین زمینى به دست کشاورزان رسیده با



٣٢٨ استفتائات 

شوند و اشکالى ندارد و اگر زمینى مزروعى بوده و دو سال معطل  مى مالک ;کرده باشند
 چنانچه صاحبان آن .شود   دستور حاکم جور، موجب ملکیت کشاورزان نمى;نشده است

ها جلب شود واال حکم مجهول  شناسند باید رضایت آن ها و یا ورثه آنان مى زمین
  .المالک دارد

  



٣٢٩ استفتائات 

  

  

  

  

  

  بیت المال

  

  ـ آیا پول جزء بیت المال است، سوزاندنش چه حکمى دارد؟1379س

آن  بیت المال محل اجتماع اموال مربوط به جمیع مردم است و پول جزء ;ج ـ باسمه تعالى
  . ولى آتش زدن پول اسراف است و لذا جایز نیست;نیست

  

  



٣٣٠ استفتائات 

  

  

  

  

  

  مالکیت دولت

  

دانید، آیا اگر حق کارمند دولتى به  ـ با توجه به این که حضرت عالى دولت را مالک مى1380س
تواند به همان اندازه در دارائى دولت به  اش پرداخت نشود آیا مى نحوى ضایع شود و مطالبه

  یار اوست تصرف کند؟نحوى که در اخت

  . به عنوان تقاص جایز است ولى باید شرائط آن رعایت شود;ج ـ باسمه تعالى

دانید یا آن که مالک نیست پس بیمه اموال دولتى مجهول المالک   ـ شما دولت را مالک مى1381س
  است؟

  . به همان نحو که افراد مالکند دولت نیز مالک است;ج ـ باسمه تعالى

جایز ... فاده کردن از وسایل بیت المال به صورت شخصى مثل اتومبیل اداره وـ آیا است1382س
  ت؟است؟ و آیا استفاده کننده مسؤول اس

  . جایز نیست و استفاده کننده هم مسؤل است;ج ـ باسمه تعالى

ـ منطقه ما در کشور هندوستان است کارمندان، معلم مهندسى، پیمانکار جهت تعمیر 1383س
آیا اجازه حاکم شرع در تصرف حقوق . گیرند   دولت که دولت کفر است پول مىمدارس و غیره از

  .الزم است؟ اگر الزم است اجازه عمومى مرحمت فرمایید

  .دهم  لذا اجازه مى;ولى احتیاط خوب است.  اجازه الزم نیست;ج ـ باسمه تعالى



٣٣١ استفتائات 

از روى آن به . شود  ـ در کشور هندوستان از طرف دولت دفترچه خواربار و کوپن داده مى1384س
دهند آیا تحویل گرفتن این اشیاء اجازه حاکم  مى... مردم اشیاء خوردنى، برنج، نمک، شکر، نفت و

  .شرع الزم است؟ اگر الزم باشد اجازه عمومى مرحمت کنید

  .شود مع ذلک اجازه عمومى داده مى.  اجازه الزم نیست;ج ـ باسمه تعالى

ها به صورت مجهول  مثل دولت شیعه است؟ یا معامله با آنـ آیا دولت سنى یا کافر هم 1385س
  المالک و با اذن حاکم شرع باید باشد؟

توان با اموال او معامله   دولت اگرچه کافر باشد مالک است و نمى;ج ـ باسمه تعالى
  .مجهول المالک نمود

د دلیل آن ای ـ با توجه با این که دولت شخصى نیست و عنوان است آن را مالک دانسته1386س
  چیست؟

 در صورت ; مالکیت امرى اعتبارى است و اعتبار، حفیف المؤن است;ج ـ باسمه تعالى
کنند شارع   کما این که عقالى عالم عمل مى. مصلحت، اعتبار بر عنوان، مانعى ندارد

  .مقدس هم در زکات و ما شاکل، ملتزم شده است

  

  



٣٣٢ استفتائات 

  

  

  

  

  

  اطاعت پدر و مادر

  

ها حائز اهمیت و مقدم است و در صورتى که هر  الدین، کدام یک از آنـ اطاعت از امر و1387س
  توان هر دو را عمل کرد، چه باید کرد؟ دو امرى داشته باشند که نمى

  .یچ کدام تقدم ندارد مخیر است، ه;ج ـ باسمه تعالى

خواند و روزه    ولى ایشان نماز نمى; است1342ـ این جانب فرزندى دارم متولد 1388س
توانم با پسرم رفت و  اى نداشت آیا مى  رد و معتاد هم هست هرچه نصیحت کردم فائدهگی نمى

  آمد کنم؟

  .توانید  نمى;ج ـ باسمه تعالى

   کنند آیا موارد خاصى هست؟توانند پدر و مادر خود را عاق ـ آیا اوالد مى1389س

  .توانند عاق کند  نخیر، نمى;ج ـ باسمه تعالى

  باشد؟ ن واجب است؟ مراد از آن چه مىـ آیا احسان به والدی1390س

  .توان گفت واجب است ولى تمام مراتب آن را نمى.  احسان خوب است;ج ـ باسمه تعالى

آیا این امور مختص به ) قل لهما قوال کریماً(و ) وال تقل لهما افّ(ـ با توجه به آیه شریفه 1391س
  ایذاء است یا دلیل تعبدى مطلق است؟



٣٣٣ استفتائات 

قهراً با چنین . ذاء، ولو به این حد که افّ گفته شود حرام است ای;ج ـ باسمه تعالى
ها در حال کبر  البته آیه مربوط به معاشرت با آن. شخصى باید با قول کریم صحبت نمود

  .سنّ است و ذیل آیه و اخفض لهما جناح الذل من الرحمۀ

ک شود در غیر باشد؟ وقتى فرزند غضبنا  ـ مراد از معاشرت معروف و قول کریم چه مى1392س
  این مورد چطور؟

ها را با اقوال لغو و قبیح خطاب نکنید و   ظاهراً مراد آن است که آن;ج ـ باسمه تعالى
روایاتى هم . پندارید ها را بزرگ و کریم مى ها به نحوى باشد که شما آن خطاب با آن

  .دال بر این معنى هست

و یا امر به طالق همسرش کنند اطاعت واجب ـ اگر پدر و مادر اوالد را از نکاح منع کنند 1393س
  است یا خیر؟

 در صورتى که نکاح واجب و طالق غیر جایز باشد به مقتضاى آیه ;ج ـ باسمه تعالى
همچنین . الى آخر حق ندارند منع کنند و اطاعتشان واجب نیست» و ان جاهداک«کریمه 

 ;جب ضرر و حرج شوداگر با ترک نکاح تالى فاسد مهمى مترتّب شود و فعل طالق مو
غیر این موارد اگر از عمل نکردن به قولشان اذیت در . ها واجب نیست ت از آناطاع

  . واال واجب نیست;بشوند واجب است عمل شود

  

  



٣٣٤ استفتائات 

  

  

  

  

  

  تأدیب فرزند

  

  ـ حد و مرز تأدیب فرزند کدام است؟1394س

تب فتاوى ذکر  چنانچه فعل حرام انجام دهد حکم خاصى دارد که در ک;ج ـ باسمه تعالى
  .شده است واال به مقدارى که عرفا استحقاق آن تأدیب را دارد

ـ آیا زدن طفل به خاطر تأدیب، براى معلم و والدین جایز است؟ البته معاصى کبیره 1395س
  مرتکب نباشد موضوع تأدیب چگونه است؟

ن است تربیت فرزند است و هر مقدار که متوقف بر زد پدر موظف به ;ج ـ باسمه تعالى
  .استجایز 

  



٣٣٥ استفتائات 

  

  

  

  

  

  صله رحم

  

  ـ صله رحم واجب و مراد از آن چیست؟1396س

وم عرفى است که همه  صله حرم واجب است و مراد از آن یک مفه;ج ـ باسمه تعالى
  .نسبت به افراد مختلف استدانند و  مى

لم ـ اگر شخصى متدین و مذهبى صله رحم نماید و مورد مسخره و یا اذیت و آزار و ظ1397س
  قرار بگیرد با این حال صله رحم کند یا نه گرچه پدر و مادرش باشند؟

  . ترک صله رحم از غیر پدر و مادر، در موارد فوق اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى
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  علوم غریبه

  

ـ خواندن رمل و جفر و فلسفه چه صورت دارد؟ حکمت عدم حجیت علوم غریبه 1398س
  چیست؟

واندن فلسفه، و همچنین رمل و جفر فى نفسه حرام نیست ولى عمل  خ;ج ـ باسمه تعالى
ها مخالفت با  چون در آن.  صحیح نیست;شود استخراج مىکردن به آنچه از رمل و جفر 

تواند عمل  البته اگر کسى به آنچه استخراج کرده یقین پیدا کند مى. واقع زیاد است
  .نماید
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  جادوگرى

  

اندازد و همچنین کشتن  که میان مردم تفرقه و جنگ مى) جادوگر(ـ آیا کشتن ساحر 1399س
  بهائى که منکر معاد هستند اگر محذورى در بین نباشد جایز است یا خیر؟

 قتل ساحر جایز نیست و منکر معاد کافر است ولى قتل او براى آحاد ;ج ـ باسمه تعالى
  .ملت جایز نیست

 و فرستادن آن به کربال و عتبات عالیات چه ـ تسخیر روح و اخراج روح از بدن زنده1400س
  حکمى دارد؟

  . اشکالى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

کند جایز است یا خیر؟ و   ها افتراق ایجاد مى که میان خانواده) ساحر(ـ آیا کشتن جادوگر 1401س
  هم چنین کشتن بهائى که منکر معاد شده است چه صورت دارد؟

چنانچه به او مراجعه . هد جامع الشرایط جایز نیست بدون اجازه مجت;ج ـ باسمه تعالى
  .کند  شود شرایط جواز قتل را بیان مى

  توان باطل کرد؟  ـ سحر و جادو را به چه وسیله مى1402س

  ).علیهم السالم( با ادعیه و توسل به اهل بیت;ج ـ باسمه تعالى
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  شعبده بازى

  

  ـ احضار مالئکه جایز است و امکان دارد؟1403س

 شهیدین و شیخ انصارى و جماعتى از فقهاء تسخیرات را از اقسام سحر ;ـ باسمه تعالىج 
 فقه الصادق که اخیراً چاپ شده است 14دانند و من مسئله را در جلد  محرّم مى

ادعاى . دانم و عنوان تسخیر هم از محرمات نیست ها را از اقسام سحر نمى ام و آن نوشته
  .به همان کتاب رجوع شود. انمد ى من حرام نمىنفى خالف و حرمت شده است ول

ـ نظر حضرت عالى در مورد شعبده بازى و دعوت از این افراد و صرف هزینه این امور 1404س
  چگونه است؟

  . حرام نیست;ج ـ باسمه تعالى
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  ر ارواحاحضار و تسخی

  

زیارت (یریه از قبیل ـ تسخیر ارواح چه با اذن صاحب روح یا بدون اذن او براى امور خ1405س
  چگونه است؟) عتبات و غیر آن باشد

 چنانچه تسخیر روح موجب اذیت و اهانت یا اضرار به مؤمن بشود حرام ;ج ـ باسمه تعالى
  .واالّ جایز است. است

  یر ارواح چه صورت دارد در صورت بطالن علت و دلیل آن چیست؟ـ تسخ1406س

  .ام علت را حقیر در کتب فقهیه مفصال نوشته.  فى نفسه اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  ـ هپنوتیزم و احضار جن چه صورت دارد؟1407س

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  ـ احضار ارواح چه حکمى دارد؟1408س

 اگر موجب ضرر به کسى نباشد که اضرار به او حرام است جایز ;ج ـ باسمه تعالى
  .باشد مى

  

  



٣٤٠ استفتائات 

  

  

  

  

  

  مجسمه سازى

  

 در میادین و مراکز عمومى چه صورت تن مجسمه ذى روح و آموزش و نصب آنـ ساخ1409س
  دارد؟

  . ساختن مجسمه ذى روح جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

  ـ اگر مجسمه سازى، حرام است خرید و فروش مجسمه و نقاشى چه حکمى دارند؟1410س

 خرید و فروش دارى آن مانعى ندارد  نقاشى مانعى ندارد و چون نگاه;ج ـ باسمه تعالى
  .هم جایز است

ـ اگر حرام است ساختن مجسمه ذى روح آموزش و نصب آن در میادین و مراکز عمومى 1411س
  چه صورت دارد؟

  . مانعى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

ـ در حال حاضر نقاشى و مجسمه سازى چه حکمى دارد؟ خصوصاً ساختن مجسمه و 1412س
به این (و منازل ) به عنوان آثار هنرى(ها   در موزهها کشیدن شمایل معصومین، نگه دارى آن

  است؟چگونه ) عنوان

 نقاشى جایز و مجسمه سازى حرام است و اما کشیدن شمایل ;ج ـ باسمه تعالى
ـ البته به غیر مجسمه ـ چنانچه از روى روایات معتبر وارد شده از ) علیه السالم(معصومین



٣٤١ استفتائات 

 جایز ;زنم شمائل چنین بوده است مىائمه اطهار باشد و اعالم شود که من حدس 
  . جایز استباشد واال کذب عملى است و غیر مى

  ـ آیا کشیدن عکس ذى روح جایز است؟1413س

  . جائز است;ج ـ باسمه تعالى

  

  



٣٤٢ استفتائات 

  

  

  

  

  

  سیاستى و حکومتى

  

 توجه به حوادث جارى در کشور افغانستان و حمالت وحشیانه آمریکا و حامیان آن بر ـ با1414س
پناه آن سرزمین، حکم شرعى این اقدام آمریکا را از نظر حضرت عالى در  دفاع و بى  ىبمردم 

  .ضمن سؤاالت ذیل خواستاریم امیداریم ما را در این امر مهم ارشاد فرمایید

  ـ حکم شرعى این حمالت وحشیانه چیست؟1

  ـ حمایت از آمریکا براى حمله به کشورهاى مسلمان چگونه است؟2

  دفاع افغانستان چگونه است؟ م بىـ حمایت از مرد3

  ـ وظیفه شرعى یک مسلمان در حال حاضر چیست؟4

   ـ وظیفه مردم مسلمان و شیعیان پاکستان چیست؟5

عفریت ) اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ان اهللا على نصرهم لقدیر (;ج ـ باسمه تعالى
ود را تا مرفق به قلب دینى، پنجه کثیف و زهرآلود خ خوار استبداد و استکبار و بى خون

هاى واهى به  برد و به بهانه مبارک رسول اهللا ـ علیه االف التحیۀ و الثناء ـ فرو مى
بند و بار آمریکا، على رغم تمام اصول  و دولت بىاید نم افغانستان حمالت وحشیانه مى

دفاع را  قانونى و انسانى، با حمالت خود آن مملکت را نابود نموده و مسلمانان بى
کند و جنگ خود و افغانستان را  کشند و بهانه این است که با تروریسم مبارزه مى مى

داند در حالى که واقعیت، کامال   جنگ میان مخالفین تروریسم با طرفداران تروریسم مى
مغایر این ادعاها است به هر حال بر هر مسلمانى الزم است که از ملت افغان حمایت کند 



٣٤٣ استفتائات 

کند باید مبارزه نماید و به خصوص مردم   مریکا حمایت مىو با هر کشورى که از آ
تعالوا الى کلمۀ سواء (پاکستان که شیعه و سنى در این موقعیت باید به یکدیگر بگوید 

و به دستور اسالم، دولت خود را با تظاهرات آرام مجبور نمایند تا این که از ) بیننا و بینکم
دم اندونزى دولت خود را مجبور نمودند از حمایت آمریکا منصرف شود همان گونه که مر

 مطمئن ;حمایت آن دولت کثیف خونخوار، دست بکشد و اگر مسلمانان متحد شوند
  .رکم و السالم على من اتبع المهدىباشند که پیروزى از آنان است ـ ان تنصروا اهللا ینص

صلى (که پیامبر اکرمـ رابطه حکم حکومتى با احکام اولیه و ثانویه چیست؟ و آیا احکامى 1415س
در خصوص نظم بخشیدن به امور اجتماعى زمان خود و ) علیه السالم(و امیرالمؤمنین) اهللا علیه وآله

کردند از مصادیق احکام حکومتى  همچنین نصب افراد به مناصب مختلف حکومتى صادر مى
  باشد یا خیر؟ مى

ان ثانوى، معنى ندارد و  احکام حکومتى، منهاى احکام ثابته به عنو;ج ـ باسمه تعالى
در خصوص نظم بخشیدن به امور ) علیه السالم(احکامى که از سوى حضرات معصومین

 چون حفظ نظام از واجبات مهم است ;شده است همه از این باب است اجتماعى صادر مى
شده است به هر حال اگر حاکم اسالمى قطع نظر   و آن احکام همه در این باب صادر مى

  .صادر کند الزم االتباع نیست، به میل شخصى خود حکمى حفظ نظاماز 

  

  



٣٤٤ استفتائات 

  

  

  

  

  

  خلع لباس

  

ـ خلع لباس روحانیت به خاطر جرمى که مرتکب شده و محکومیت جرم را کشیده چه 1416س
  حکمى دارد؟

 در صورتى که حاکم اسالمى مصلحت روحانیت را در این امر بداند ;ج ـ باسمه تعالى
ایز نیست و باید توجه شود که حاکم شرع جامع الشرایط جایز است در غیر آن صورت ج

  .تواند انجام دهد این کار را مى

سواد بودن آن روحانى باشد آیا اثبات این با یک   ـ خلع لباس روحانیت اگر به علت بى1417س
سؤال از متن دروس حوزوى با آن جوّ مناسب دادگاه ممکن است یا باید از طریق دیگرى ثابت 

  ؟شود

  . میزان، اطمینان اهل فن است;اسمه تعالىج ـ ب

ـ بازجویى با ایجاد رعب و وحشت و یا کتک زدن در غیر مورد مسائل اتهامى، چه حکمى 1418س
  دارد؟

  . جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

  

  



٣٤٥ استفتائات 

  

  

  

  

  

  تفتیش منزل

  

زه به توان منزل او را بدون اجا  ـ بدون داشتن یقین به جرم و فساد در منزل کسى، آیا مى1419س
  خاطر به دست آوردن مدارک احتمالى تفتیش کرد یا نه؟

 چنانچه خطرى متوجه حکومت اسالمى یا شخص معینى از مسلمانان ;ج ـ باسمه تعالى
  .ست و اگر خطرى متوجه باشد جایز است تفتیش جایز نی;نباشد

رد به منظور ـ آیا تحقیق در مورد کسى که در بین مردم محترم است و جرمى و اتهامى ندا1420س
  کشف فساد به طورى که مردم به وى بدبین باشند جایز است؟

  . جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

  



٣٤٦ استفتائات 

  

  

  

  

  

  سرقت اطالعات

  

هاى   هاى کامپیوترى و یا رایانه ـ سرقت اطالعات سرى کد شده و رمزدار، از شبکه1421س
رمجاز ها چه حکمى دارد؟ همین طور است سرقت و فروش غی شخصى، و کشف رمز آن

هاى موبایل توسط آشنایان به وسیله رمز الکترونى مرکز آن؟ آیا با وجود سایر شرایط، امکان  شماره
  اجراء حد سرقت وجود دارد؟

مراد سرقت از حکومت است و شاید .  بلى سرقت است و حد هم دارد;ج ـ باسمه تعالى
  .حکم آن از سرقت از فرد شدیدتر باشد

 باشد بفرمایید که آیا با ;جرم سرقت، نظریه کارشناس انگشت نگارىـ اگر دلیل اثبات در 1422س
  توان دست سارق را قطع نمود؟ استناد به چنین دلیل مى

  .شود  اجراء حد با نظریه کارشناس نمى;ج ـ باسمه تعالى

  

  

  



٣٤٧ استفتائات 

  

  

  

  

  

  غیبت

  

ـ اگر شخصى یا اشخاصى پشت سر شخصى صحبت کنند در صورتى که او آن عمل را 1423س
با ذکر (شود    داده است و کسى راضى نباشد که پشت سرش بگویید آیا غیبت محسوب مىانجام

  ؟)معنى غیبت

عمل بدى را که شخصى مخفیانه انجام :  غیبت عبارت است از آن که;ج ـ باسمه تعالى
  . شما افشاء کنید و در غیاب او به دیگران بگویید;داده و راضى به افشاء آن نیست

کیفیت تدریس ایشان چگونه :  استادى نظرخواهى شود، مثال گفته شودـ اگر در مورد1424س
شود با فرض منفى بودن، چیست؟ آیا غیبت محسوب   است؟ حکم جوابى که درباره استاد داده مى

  شود؟ مى

  . اشکال ندارد; غیبت نیست و در صورتى که عرفاً اهانت نباشد;ج ـ باسمه تعالى

عقالء و متشرعه غیبت شمرده شود و مذموم باشد ولو ـ در تعریف غیبت آمده عند ال1425س
  مغتاب متأثر نباشد، آیا این تعریف درست است؟

 غیبت عبارت است از این که عیب شرعى یا عرفى کسى را بازگو کنند ;ج ـ باسمه تعالى
پس اگر او . شد و آن شخص هم از اظهار آن ناراحت بشودبه شرط آن که عیب مخفى با

  .ت نیستغیبناراحت نشود 

  ـ غیبت رشوه خوار و رباخوار جایز است؟1426س



٣٤٨ استفتائات 

  . چنانچه متجاهر باشند جایز است;ج ـ باسمه تعالى

گوید راضى هستم که غیبت مرا کنید در فرض مذکور غیبت او چه حکمى  ـ شخصى مى1427س
  دارد؟

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

ذى رحم و غیر ذى رحم فرق دارد؟ در ـ آیا غیبت ظالم، براى مظلوم درست است و در 1428س
  توان غیبت کرد؟  چه مواردى مى

ولو موردى که . تواند غیبت ظالم کند  کسى که به او ظلم شده است مى;ج ـ باسمه تعالى
  . رحم و غیر رحم فرقى نداردتواند حق خود را بگیرد و نمى

  بت جایز است یا نه؟ این جا غی;هرکس از من غیبت کند راضى هستم: ـ اگر کسى بگوید1429س

ذکرک اخاک بما یسوؤه، : چون غیبت عبارت است از.  بلى جایز است;ج ـ باسمه تعالى
  .اى او را ناراحت کند  برادر دینى را به بدى یاد کردن که به گونه

  به اکثر اهل بلد که عیب ظاهر هم نباشد عنوان غیبت را دارد؟ـ نسبت عیب 1430س

ها محشور شود،   قاعدتاً هرکس با آن;ثر اهل بلد دارند عیبى که اک;ج ـ باسمه تعالى
  .شود بنابر این جایز است متوجه مى

  ـ نقل عیب عرفى و شرعى بدون تعیین مورد خاص در عدد محصور حرام است؟1431س

  . خیر;عالىج ـ باسمه ت

  ـ موارد جواز غیبت را مرقوم فرمایید؟1432س

به فسق، کسى که عیب ظاهر دارد، کسى که غیبت متجاهر :  جایز است;ج ـ باسمه تعالى
از ذکر عیب ناراحت نشود، کسى که مظلوم واقع شود، کسى که بدعت در دین بگذارد، 
براى دفع ضرر از مغتاب، مورد جرح شهود به قصد ردّ مغتاب از منکرى که مرتکب شود، 

  .غیبتى که در مورد تقیه بر متکلم است و غیرذلک من الموارد

  پشت سر مرده چه حکمى دارد؟ـ غیبت 1433س

  . جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى



٣٤٩ استفتائات 

  ـ مراد از عیب شرعى و عرفى در عنوان غیبت یعنى چه؟1434س

 محرمات و ترک واجبات و بر بعضى افراد ادامه  عیب شرعى، انجام;ج ـ باسمه تعالى
مستحبات و اصرار بر فعل مکروه است و عیب عرفى هر چیزى که زیاده بر خلقت ترک 

البته در هر دو شرط است که آن عیب ظاهر نباشد و انسان هم . اصلى یا نقص از آن باشد
  .از اظهار آن ناراحت شود

  

  



٣٥٠ استفتائات 

  

  

  

  

  

  کذب

  

باشد یا خالف  باشد یا قدرت بر کذب و همان اعتقاد، مقوم مى ـ آیا قصد، مقوم کذب مى1435س
  کذب واقع است؟

ن خبرى که به آن اطمینان ندارد و  کذب حرام عبارت است از گفت;ج ـ باسمه تعالى
داند موافق با واقع  حتى به طریق جزم گفتن خبرى که نمى. طریق شرعى بر آن نیست

  .است یا نه جایز نیست

  ل حمل قول مسلم براى صدق و نتیجه آن چیست؟ـ محام1436س

مال شود در مقابل احت  اگر شنونده بتواند قولى را که از کسى صادر مى;ج ـ باسمه تعالى
فاسد یا نه فاسد و نه صحیح بودن حمل بر صحت کند در این صورت باید حمل بر آن 

  .نماید

ـ با کالم صدق تعریف کردن، بدون رضایت از مؤمن با نیت غیبت اکثر اهل بالد، چه 1437س
  صورت دارد؟ با کذب چطور؟

 یا باعث  تعریف کردن بدون رضایت، اگر منجر به ایذاء مؤمن شود و;ج ـ باسمه تعالى
گرفتارى او شود جایز نیست به خصوص اگر به دروغ باشد، نیت غیبت اکثر اهل بالد، در 
صورتى که عیبى است ظاهر و هرکس به آن بالد برود با مختصرى معاشرت متوجه 

  . مانعى ندارد;شود مى

  ؟مبطل روزه است) علیه السالم(ـ آیا دروغ گفتن بر پیغمبران سلف و بر فاطمه زهرا1438س



٣٥١ استفتائات 

  . مبطل نیست ولى خالف شرع است;ج ـ باسمه تعالى

باشد آیا واجب است و صحت   مراد از تبیّن چه مى...) ان جاءکم فاسق(ـ در آیه شریفه 1439س
  فعل مسلم در صورت نسبت به فسق چگونه ممکن است؟

. حص از صدق و کذب، مأمور به است و أمر آن هم ارشادى است تف;ج ـ باسمه تعالى
اگر خبرى راجع به احکام به شما : شود آن است که آنچه از ظاهر فهمیده مىآیه، مراد از 
 چنانچه آورنده خبر عادل است آن خبر حجت است و اگر فاسق است حجت ;رسید

  .نیست مگر بعد از آن که تفحص شود و اطمینان به صدق آن حاصل شود

  رد بیان فرمایید؟توان قول و عمل مؤمن را حمل بر صحت ک ـ مواردى که مى1440س

 هر موردى که بشود عمل مؤمن را حمل بر صحت کرد، باید بر آن ;ج ـ باسمه تعالى
  . جاى حمل بر صحت نیست;حمل نمود و اگر راهى ندارد و بیّن الفساد است

خواهد جنس را به مشترى   ـ کسى قصد جدى دروغ گفتن ندارد ولى مثل کاسب که نمى1441س
   که دروغ است، آیا دروغ جایز است یا نه؟بدهد اگر بگوید که ندارم

جدى یا غیر جدى، شوخى یا غیر آن، در حرمت .  کذب حرام است;ج ـ باسمه تعالى
  .مساوى است

  ـ موارد جذب کذب را بفرمایید و توریه یعنى چه؟1442س

 دروغ گفتن در موارد اکراه، اضطرار، اصالح ذات البین، تقیه و هر ;ج ـ باسمه تعالى
و نیز وعده .  جایز است;ه مصلحت مترتب بر آن اهم از مفسده کذب باشدموردى ک

  .دادن به زن و بچه، با این که بنا دارد انجام ندهد از موارد جواز کذب است

توریه عبارت است از آن که لفظ را در معنایى استعمال کنند که آن معنا و مراد مطابق با 
  .فهمد و آن معنى خالف ظاهر است  ىواقع باشد ولى مخاطب معناى دیگرى از آن م

  

  



٣٥٢ استفتائات 

  

  

  

  

  

  امر به معروف و نهى از منکر

  

ـ آیا امر به معروف و نهى از منکر وظیفه حکومت است یا آحاد مردم؟ توصیه حضرت 1443س
  عالى در این زمینه چیست؟

 امر به معروف و نهى از منکر بر هر مسلمان واجب است ولى در بعضى ;ج ـ باسمه تعالى
تواند نهى   مانند منکر اجتماعى که فرد نمى;نهى از منکر مختص حکومت استموارد، 

تواند، در بعضى موارد نهى مختص به علماء است مانند ظهور بدعت   کند ولى حکومت مى
  .در دین

  ـ شرایط امر به معروف و نهى از منکر را بیان نمایید؟1444س

چنانچه در دین . ین شرط الزم نیست اولین شرط، احتمال تأثیر است و ا;ج ـ باسمه تعالى
بدعت گذاشته شود و سکوت عالم موجب هتک دین و ضعف عقاید مسلمین شود در این 

ولى اگر منکر چنین . صورت نهى از منکر واجب است ولو یقین به عدم تأثیر داشته باشد
 شرط دوم معرفت به منکر است و. اولین شرط، احتمال تأثیر است ;نباشد و فردى باشد

شرط دیگر این که ضررى مترتب بر نهى از منکر نشود و شرایط دیگرى هم دارد که در 
  .شود ذیل بیان مى

  ـ طریقه صحیح امر به معروف و نهى از منکر چیست؟1445س

  .ها  رعایت مراتب نمودن با خصوصیات آن;ج ـ باسمه تعالى

  ـ مراتب امر به معروف و نهى از منکر را بیان نمایید؟1446س



٣٥٣ استفتائات 

انکار به ید به ضرب و : انکار به لسان، سوم: انکار به قلب، دوم:  اول; باسمه تعالىج ـ
  .مانند آن و هر مرتبه، مراتبى از حیث شدت و خفت دارد

ـ در مدارسى که به اسالم و مقدسات و یا مراجع عظام اهانت گشته وظیفه ما نسبت به 1447س
  اهانت کنندگان چیست؟

  .ما نهى از منکر است و اگر توانایى ندارید قطع معاشرت است وظیفه ش;ج ـ باسمه تعالى

ـ آیا در جایى که نهى از منکر، تأثیر در عاصى نداشت و منکر هم اهم نیست خاموش 1448س
  کردن اصل ماده منکر، مثل رادیو و گرامافون بدون رضایت آنان، واجب است؟

 سؤال به غیر این طریق الزم ولى نهى از منکر مورد. است بلى، واجب ;ج ـ باسمه تعالى
  .نیست

ـ خاموش کردن برق، بدون رضایت صاحب آن در صورت عدم تأثیر نهى، در مورد 1449س
  اسراف و غیره الزم است؟

  . چنانچه مفسده آن منکر، اقوى نباشد الزم نیست;ج ـ باسمه تعالى

تى که حکم همیده شود، در صورکند که حکم وجوب ف ـ چنانچه واعظى حدیث نقل مى1450س
  حدیث، وجوب نیست آیا الزم است به آن واعظ تذکر داده شود و نهى از منکر نمود؟شرعى آن 

 که ;شود  بلى، باید تذکر دهید واالّ امضاء بیان حکم، برخالف واقع مى;ج ـ باسمه تعالى
  .جایز نیست

بگوید این تواند  ـ اگر کسى نخواهد صداى مشتبه بشنود یعنى احتمال غیبت بدهد، مى1451س
  وش کنید یا جایز نیست؟صدا را خام

  .تواند بگوید  در صورتى که مفسده مترتب نشود، مى.  حرام نیست;ج ـ باسمه تعالى

احترامى و هتک  ـ اگر کسى صحبت مشتبهى کند و شخص محترمى است اگر نهى او بى1452س
  حرمت باشد چگونه از آن صحبت پرهیز کند؟

 نهى کردن جایز نیست ;بودن نداردکه یقین به غیبت  در صورتى ;ج ـ باسمه تعالى
  .موجب هتک حرمت شودخصوصاً اگر 



٣٥٤ استفتائات 

ها را بدهند جایز است یا   ـ اگر به کسى نسبت حسد و بخل و خسیس بودن و امثال این1453س
  خیر؟

 نسبت دادن صفات رذلیه به شخصى ـ در صورتى که امر مخفى باشد و ;ج ـ باسمه تعالى
  . ـ غیبت و حرام استآن شخص راضى نباشد

  ـ آیا امر به معروف و نهى از منکر در جائى که اثرى مترتب نباشد واجب است یا خیر؟1454س

 با علم به عدم تأثیر، حتى به مقدار اظهار حق، واجب نیست مگر در ;ج ـ باسمه تعالى
ن مورد بدعت گذاشتن در دین، که بر علما واجب است حتّى با علم به عدم تأثیر، از آ

  .نهى کنند

راهنمایى و ارشاد بنماییم یا کنند  ـ آیا وظیفه داریم افرادى که از علماى ناالیق تقلید مى1455س
  خیر؟

  . بلى، ارشاد جاهل و جلوگیرى از عَلَمْ شدن افراد ناالیق واجب است;ج ـ باسمه تعالى

  

  



٣٥٥ استفتائات 

  

  

  

  

  

  مرتد

  

  شود یا نه؟   ساقط مىوشود یا نه؟ آیا حد از ا  اش قبول مى ـ آیا مرتد توبه1456س

 ولى حد ساقط ; بین او و بین اهللا قبول است و در آخرت رستگار است;ج ـ باسمه تعالى
  .شود نمى

شده، باید کناره ) صلى اهللا علیه وآله(ـ آیا به مجرد فهمیدن زن که شوهرش منکر پیغمبر1457س
  د؟بگیرد و عده نگه دارد یا این که به حکم شرع باید موضوع اثبات گرد

 ; چنانچه انکار قبل از دخول باشد و یا بعد از دخول و مرتد فطرى باشد;ج ـ باسمه تعالى
 جدا شدن، متوقف است بر این ;شوند و اگر مرتد ملى باشد بالفاصله از یکدیگر جدا مى
  .که در وسط عده برنگردد

ظیفه ما در مقابل شود آن را مرتد خواند یا نه؟ و  ـ آیا کسى که منکر والیت فقیه است مى1458س
  این افراد چگونه است؟

  . خیر، والیت فقیه از ضروریات دین نیست;ج ـ باسمه تعالى

  ـ مجرى حکم مرتد فطرى چه کسى است؟1459س

  .تواند مجرى باشد نیازى به اذن حاکم شرط نیست   هر کسى مى;ج ـ باسمه تعالى

  شود؟  ـ آیا توبه مرتد فطرى مانع از اجراى حکم او مى1460س



٣٥٦ استفتائات 

  . خیر;ج ـ باسمه تعالى

  

  



٣٥٧ استفتائات 

  

  

  

  

  

  هبه

  

ـ شخصى در محضر، خانه خود را به اسم زن ثبت کند ولى صیغه هبه نخواند و منزل هم 1461س
اوالد و همسرش در آن خانه تحویل نداده و فعال هم اختیار منزل با شوهر است خود او، و 

  د یا مال شوهر است؟شو  کند آیا ملک مال زن حساب مى  فوت مىنشینند تا این که زن  مى

 چنانچه در موقع امضاء دفتر، قصد انشاء ملکیت زن را بنماید و ;ج ـ باسمه تعالى
همسرش به قصد قبول، امضاء نماید، منزل، مال همسر است و اگر موقع امضاء به این امر 

در فرض این که صیغه هبه خوانده نشده و ) که ظاهراً چنین است(توجه نداشته است 
  .قصد هبه هم نبوده، خانه مال شوهر استاقباض به 

ـ در مورد سؤال قبل در صورتى که مالک خانه، که خانه را به همسرش بخشیده چند سال 1462س
خانه نشین شد و در معیشت زندگى محتاج به همسر و فرزندان باشد در این صورت منزل مال زن 

  باشد؟ است یا مال شوهر مى

صیغه هبه خوانده نشده است عملى که هبه به آن محقق  در صورتى که ;ج ـ باسمه تعالى
شود خانه مال زن  شود انجام نگرفته است و مجرد خانه نشین شدن مرد موجب نمى مى

  . بلکه مال شوهر است;بشود

ى خود را به عمرو هبه نمود ولى عقد و قبض واقع نشده و قبال   ـ زید مقدارى از مزرعه1463س
. ها نزاع است  حاال بین آن;ار باقى مانده از هبه را به عمرو فروختههم در دست عمرو بوده و مقد

طل است یا گوید همه را فروخته ولى زید منکر است اگر اثبات نشود هبه و بیع هر دو با عمرو مى
  بیع صحیح است؟



٣٥٨ استفتائات 

 عمرو باید هبه را اثبات کند واالّ به حسب ظاهر حق با زید است ولى ;ج ـ باسمه تعالى
  .یعى که بر بقیه واقع شده است به همان مقدار، صحیح استمعامله و ب

ـ تقریباً بیست و پنج سال قبل از چند نفر که ذى حق بودند براى شخصى، هبه عمرى 1464س
 موهوب فیه صرف کند و اند تا این که موهوب له، نما و ثمره منفصل را براى مخارج احیاى  نموده

شته انجام شده و بعد از فوت واهب، برادرزادگان واهب، دارد و عمل طبق نوموهوبه را زنده نگه 
اند و عمل به نوشته و هبه نامه که فى سبیل اهللا بود ترک کردند   مال الموهوبه را غصباً و قهراً گرفته

  حکم مسأله را بیان فرمایند؟

 هبه مذکور چون فى سبیل اهللا بوده، الزم است و ورثه حق گرفتن مال ;ج ـ باسمه تعالى
  .وب را ندارندموه

ـ دائى بنده مبلغى وجه نقد، براى ساخت منزل قدیمى، براى رفاه حال خواهرش داده 1465س
  کند یا نه؟ است آیا هبه صدق مى

 ظاهر حال، به خصوص به قرینه سؤال بعد، این است که هبه نکرده ;ج ـ باسمه تعالى
  .است

راى خواهرم زحمت زیاد متحمل شده، ام ب چون خواهر زاده: ـ دائى بنده بعداً گفته است1466س
ها حاضر شدند و قبول کردند که  پول مرا به او بدهید قول او نافذ هست و هبه است و همه ورثه

  دهند؟  سهم مادرم را به خواهرم بدهیم و حاال نمى

 قول او نافذ است البته به مقدارى که مصرف کرده چنانچه صیغه ولو به ;ج ـ باسمه تعالى
کند واال مجرد رضایت خصوصى و راضى شدن    هبه، صدق مى;ه شده استفارسى خواند

  .کند  هبه صدق نمى;به این که بعداً هبه نمایند

رسد به  اى فوت شده و سهم االرث که از مال او به پدرم مى ـ خواهرم در اثر حادثه1467س
حج براى پدرم  آیا ;شد  شاید یک ملیون مى. دختر دیگرش که به جاى متوفى رفته، بخشیده است

  واجب شده یا خیر؟

 ; اگر این پول میراثى، تا ماه شوال همان سال فوت در اختیار پدر بوده;ج ـ باسمه تعالى
  .بلى، مستطیع است، و در غیر این صورت نیست



٣٥٩ استفتائات 

ـ اگر استطاعت محرز شود، هبه و بخشش صحیح است یا نه و بعد از هبه، حج از او 1468س
  شود یا خیر؟ ساقط مى

باید ولو به گدایى . شود   ولى حج ساقط نمى; بخشیدن صحیح است;اسمه تعالىج ـ ب
  .کردن باشد حج انجام دهد

  تواند نایب بگیرد؟ ـ در فرض وجوب حج، قدرت انجام حج را ندارد و مى1469س

  . در فرض استطاعت مالى، بلى باید نایب بگیرد;ج ـ باسمه تعالى

گرى هبه کرد به شرط این که یک سال بعد دویست ـ اگر کسى یکصد هزار تومان به دی1470س
  هزار تومان بدهد آیا این شرط درست است؟

  . این شرط الزم الوفاء است و اشکالى ندارد;ج ـ باسمه تعالى

اش بخشیده و به شرط این که اگر خواست زمین را  ـ شخصى دو دانگ از زمینى به زوجه1471س
هد و در ضمن شرط دیگر بعد از فروش، پول سهم بفروشد زوجه مانع نشود و اجازه فروش بد

شود یا نه، هبه قبض  اش حج واجب مى آیا با فروش زمین، براى زوجه. زوجه مدتى پیش او باشد
  کند یا خیر؟  هاى عادى به زوجه بدهد قبض صدق مى و اقباض هم الزم دارد یا خیر؟ اگر نوشته

شود و شرط صحت  جب الحج نمىولى زن با آن وا.  هبه صحیح است;تعالىج ـ باسمه 
 ولى قبض زمین به این است که زمین در اختیار او باشد و مجرد نوشته ;استهبه، قبض 

  .عادى، کافى نیست

ها  باشند و پسرش به آن خودش با دو دخترش فقیر مى. ـ مادرى خانه مسکونى دارد1472س
ر و دختران مذکور صدقه دهد و ماد   مثال ماهى هزار تومان کمک خرجى مى;کند  رسیدگى نمى

صرف نظر کند و اگر دختر شوهردار از مال خود . خورند و یک دخترش شوهر کرده است مى
تواند خانه را به نام دو دختر  کند آیا مادر مى  خواهرهایش رسیدگى نمىچون پسر، به مادر و 

دو دختر باشد مذکور که پیش خود هستند به ثبت برساند تا بعد از مرگش خانه مذکور مال مطلق 
  شود؟ یا مدیون پسر مى

 در ;ها ببخشد یا مصالحه کند تواند در زمان حیات خود به آن  بلى مى;ج ـ باسمه تعالى
  .رسد آید و بعد از مرگش به پسرش نمى این صورت هیچ اشکالى پیش نمى

  



٣٦٠ استفتائات 

  



٣٦١ استفتائات 

  

  

  

  

  

  عقاید انحرافى

  

به جاى خمس آل (نمایند    مىـ تعدادى از دراویش از مردم پولى تحت عنوان عشریه اخذ1473س
شود یا خیر؟ و   اوال آیا اخذ عشریه، به این کیفیت بدعت محسوب مى) صلى اهللا علیه وآله(محمد

  .شود یا نه؟ لطفاً ارشاد فرمایید ثانیاً فعل حرام محسوب مى

 چنانچه به عنوان سهم مبارک ;گیرند اى که دراویش مى  و اما عشریه;ج ـ باسمه تعالى
  .واحنا فداه ـ باشد و با اجازه مجتهد باشد حالل است، واال حرام و بدعت استامام ـ ار

هاى مختلف صوفیه   اخیراً فرقه;هاى انحرافى است ـ یکى از اهداف دشمن ایجاد مکتب1474س
ایجاد بنا و مراکز تبلیغى و شرکت در . سازند پایگاه جهت فعالیت خود مىمراکزى را به عنوان 

  ت دارد؟صورمجالس آنان چه 

 قطعاً، شرکت حرام است مگر ; با تصریح شما به این که انحرافى است;ج ـ باسمه تعالى
ها به جلسات برود و شرکت کند تا این که  هاى آن این که کسى براى اطالع از حرف

  .در این صورت اشکال ندارد. حق را تشخیص دهد

د دارد که رهبرشان یونس کریم ـ در شمال پاکستان مذهبى به نام شیعه اسماعیلیه وجو1475س
ها کار کردن و از امتیازات این گروه استفاده   ها ثبت نام کردن و براى آن است، در دفتر آنآغاخان 

ها مشغول به  نمودن چه صورت دارد؟ چون اهالى منطقه فقیرنشین هستند در ادارات و مؤسسه آن
کمک . لمانان حرفى شنیده نشده استشوند و از خود آغاخان تاکنون برخالف اسالم و مس  کار مى

گرفتن کشاورزان و مردم فقیر از همچو مؤسسه و مذهب چه صورت دارد و شنیده شده است که 



٣٦٢ استفتائات 

دهند اگر براى اهالى مفسده و رسوخ در  کشورهاى دیگر مىان ثروتمند از ها را مردم پول
  ت یا خیر؟ها جایز اس شان نباشد و به انحراف کشیده نشوند گرفتن این پول  عقیده

ها امام جائر است و هر  اى است ضاله و امام آن  فرقه اسماعیلیه فرقه;ج ـ باسمه تعالى
ها، مانند دخول در  ولى دخول در مؤسسات آن. گونه کمک به آن فرقه، خالف شرع است

دمت به مسلمین و رفع حوائج خدمات دولت ظالم است و در صورت استخدام براى خ
ستضعفین، با رعایت عدم تقویت آن فرقه جایز است و اشکال مها و دستگیرى از  آن

شوند  هائى که استخدام مى خصوصاً چون اصل پول مال دیگران است و آن. ندارد
هایى به آن فرقه نکنند و در صورت تقاضاى کمک از  اند که هیچ گونه کمک آماده
  .ها دورى نمایند آن

یه که مؤسس آن شیخ احمد احسائى است و ـ حکم برخورد مسلمین با اعضاى فرقه شیخ1476س
 با اعضاى فرقه صوفیه فرق نعمت اللهى و سلطانعلى شاهى نابادى را بیان فرمایید همچنین برخورد

  ها چه صورتى دارد؟ قطب آنو تقلید از 

ادع الى «ها از شیوه  ها جایز نیست و در برخورد با آن  تقلید از آن;ج ـ باسمه تعالى
استفاده کنید و مباحثات و برخورد ائمه »  و الموعظۀ الحسنۀسبیل ربک بالحکمۀ

  .نه را متابعت بنمائیدبا فرق ضاله و روایات متضم)علیه السالم(طاهرین

  ها چیست؟  ـ شرکت در مجالس و معاشرت با اهل تصوف چه صورتى دارد و مرام آن1477س

ه اخیراً چاپ شده هایى ک  مرام اهل تصوف بسیار متفاوت است کتاب;ج ـ باسمه تعالى
و یا به کتبى که » کتاب خیراتیه عالمه بهبهانى و تحفۀ األخیار مالطاهر قمى«است مانند 

» یرزا جواد آقاتهرانىگویند مرحوم م عارف و صوفى چه مى«قبال چاپ شده است مانند 
  .مراجعه شود

  تر الزم است؟ شکافى است و یا تحقیق بی) بما جاء به النبى(ـ آیا داشتن عقیده راسخ 1478س

  . کافى است;ج ـ باسمه تعالى

  ها چه صورت دارد؟ ـ نظر مبارکتان درباره فرقه بهائیت و معاشرت با آن1479س

 فرقه بهائیت ضاله است و معاشرت با آنان جایز نیست و از یهود و ;ج ـ باسمه تعالى
  .نصارى بدترند



٣٦٣ استفتائات 

  ها در خانقاه چه صورت دارد؟ ـ شرکت در مجالس و محافل صوفیه و انجام اعمال آن1480س

 مجرد حضور در مجالس آنان، اشکال ندارد و انجام اعمال و گفتار آنان، ;ج ـ باسمه تعالى
  .اگر مخالف شرع است جایز نیست

) کن(رساند، با کلمه  ـ خداوند متعال که تکلم ندارد به چه وسیله وحى به پیامبران مى1481س
کند   کسى که معتقد است خدا بدون واسطه تکلم مىکند؟ یا وسیله دیگر؟  ایجاد کالم مى

  اش چطور است؟  عقیده

 خداوند، گاهى با ایجاد کالم در یک جسم و گاهى به وسیله جبرائیل با ;ج ـ باسمه تعالى
 تکلم ـ که حادث کند و مراد از کلمه کن اراده است و اتصاف خدا به مخلوقات تکلم مى
  .استاست ـ غیرمعقول 

چیست و قیامش طبق دستور امام، بود ) علیه السالم(ارکتان درباره قیام جناب زیدـ نظر مب1482س
  یا خیر؟

  .بوده است) علیه السالم( برحسب روایات معتبره قطعاً به امر امام;ج ـ باسمه تعالى

   منشأیى دارد یا نه؟13ـ آیا عقاید مردم نسبت به چهارشنبه سوى و یا نحس بودن روز 1483س

  . همه از اوهام است;لىج ـ باسمه تعا

 روز روزه، 6 روز یا 3در سال : دانند به این عقیده هستند ـ کسانى که خود را اهل نیاز مى1484س
دو جنبه ) علیه السالم(گویند على خوانند و مى گیرند و نماز هم نمى  آن هم در غیر ماه رمضان مى

علیه (زلى و ابدى است و على اول، مظهر اهللا است و جنبه دوم، بشر است پس ذات او ا;دارد
گویند که خدا در  عین ذات خدا بوده در عصر خود بهیکل بشر با مردم تماس داشته و مى) السالم

کند و این حلول به منزله لباس پوشیدن انسان است و هر بار که حلول  هفت جسد حلول مى
گویند   مى. لک هستندشوند این دسته از یاران م  کند چهار یا پنج ملک نیز با او ظاهر مى مى
تر از جامه   در جامه سلطان اسحاق ظاهر شده و ذات سلطان اسحاق تکمیل) علیه السالم(على
و بابا یادگار و عالى قلندر فرقى ندارند و ) علیه السالم(است و در امام حسین) علیه السالم(على
تند اهل نجاتند صدها را بپرس) علیه السالم(شهید نشده و اگر على) علیه السالم(گویند على مى

مورد از این خرافات را دارند ارتباط با این جور افراد چه صورت دارد؟ مأکوالت و مشروبات و 
ها که  ها و کار کردن براى آن ها در کار است و زن گرفتن و زن دادن به آن لبنیات که دست آن
  ها شود چه حکمى دارد؟ تقویت بنیه مالى آن



٣٦٤ استفتائات 

صلى اهللا (ل فاسقند امّا کافر نیستند مگر آن که بدانند پیغمبر دسته او;ج ـ باسمه تعالى
غیر از این فرموده و آن را قبول نداشته باشند دسته دوم مشرک، دسته سوم )علیه وآله

  .کافر و دسته چهارم نیز از اسالم به دور هستند

  ئ منصور حالج چیست؟  ـ نظر مبارکتان درباره1485س

مرد فاسد و بسیار ضال و مضلّ بوده و توقیع شریف در  منصور حالج ;ج ـ باسمه تعالى
  .لعن او وارد شده است

 هزار نفر پیرو این مذهب 150ـ در منطقه کرند و اسالم آباد که مرکز اهل حق است حدود 1486س
ها شنیده نشده که بگویند على   کنند معروف به على اللهى هستند ولى از آن در آنجا زندگى مى

ترین فرد است به خدا،  نزدیک)علیه السالم(گفت على   مى;ا رهبرانشان داشتماى ب جلسه. خداست
کردند مردم منطقه اعتقاد به خدا   ها را سفارش مى قرآن و نهج البالغه را قبول داشتند و عمل به آن

انجام دادن نذرى با آداب . دهند  خوانند به جاى نماز نیاز مى نماز نمى ولى ;یغمبر و امام دارندو پ
گیرند آن هم سه روز در فصل زمستان، اعتقاد به تناسخ و  صوص، سالى یک مرتبه روزه مىمخ

دهند و  هاى واجب را انجام نمى  کنند و غسل حلول دارند و طهارت و نجاست را رعایت نمى
  ها شرعى نیست آیا با این وصف پاکند یا خیر؟ هاى آن ذبیحه

نجاست عرضى، مانند خوردن میته، مالقات با ه  ذاتاً پاک هستند و چنانچ;ج ـ باسمه تعالى
  .شوند پیدا شود، با آب کشیدن مىبول 

ها چه حکمى دارد؟ عنوان کتاب این طور  ـ خرید و فروش این گونه کتب و مطالعه آن1487س
گویند پیغمبران معصومند، الکل خوردن بهتر از مال  وصیت معنى ندارد، من مخالفم که مى«است 

دانم که دو زن دارد، در زمانى که زن و شوهر  ترین مرد را کسى مى ، پستموقوفه خوردن است
) علیه السالم(زاده است، زندگانى خود را با على  د به منزله حراماختالف دارند اگر داراى اوالد شون

والیت را کامل کرد و ) علیه السالم(و على) صلى اهللا علیه وآله(داند شریعت را محمد  یکى مى
به من ) علیه السالم(ما کارى با کسى نداریم على.  هم آمد حقیقت را تمام کردسلطان اسحاق

  ؟.!»قیامت دین همان استدین تو ابداعى است ولى نیک ابداعى است تا : فرمود

چنانچه گوینده و نویسنده به هوش . ها به هذیان شبیه است  این حرف;ج ـ باسمه تعالى
به هر حال، کتاب از کتب ضالل . دین  بىباشد و چنین جمالتى بگوید منحرف است و

  .است و خرید و فروش آن حرام است



٣٦٥ استفتائات 

ها معاشرت دارند اگرچه مجبور   روند و با آن ـ وظیفه طالبى که براى تبلیغ به مناطق مى1488س
  توانند از تبلیغ منصرف شوند؟  نباشند مى

ها  نحو احسن آن وظیفه طالب آن است که به آنجا بروند و با بحث به ;ج ـ باسمه تعالى
.  ارزش زیادى دارد;اگر یک نفر هم هدایت شود و یا اقال حق ظاهر شود. را ارشاد کنند

  .اى که بیان من، از اظهارش قاصر است  به گونه

ى خود را پیرو کند ول  ـ اگر کسى را دیدیم اهل نماز و روزه و ظاهر دین را مراعات مى1489س
  ؟داند با او چطور رفتار شود مىاهل حق 

  . معادل یک مسلمان منحرف و باید ارشاد شود;ج ـ باسمه تعالى

علیه (ـ رفتن به مجالس دراویش چه حکمى دارد؟ در صورتى که این افراد چهارده معصوم1490س
  را قبول دارند؟) السالم

توان در تحت یک قاعده بیان    همه را نمى; دراویش فرق مختلفى دارند;ج ـ باسمه تعالى
  .کرد

گیرد چه حکمى دارد و براى  فتن به خانقاه و اعمال خاصى که در آنجا صورت مىـ ر1491س
  شود؟  حصول زهد، از نظر شارع مقدس چگونه زهد و علم و عدم رغبت به دنیا مى

 و کارها  رفتن اشکال ندارد; در صورتى که با ترویج باطل منطبق نشود;ج ـ باسمه تعالى
د واال به قصد مطلق ذکر باشد نه به عنوان باش شرع رسیده است جایز مىهم اگر از 

  .ورود، اشکال ندارد

تواند   آیا انسان مى;دهند  اى انجام مى اى معروف به مرتاض اعمال شاقه ـ این که عده1492س
براى تزکیه نفس چنین اعمالى انجام دهد و یا عنوان حرام دارد و از نظر شرع مقدس تزکیه نفس 

  شود؟  چگونه حاصل مى

اند متعین است و به کتب   تزکیه نفس از راه عباداتى که دستور داده;ه تعالى ـ باسمج
  .مراجعه کنیداخالق 

  

  



٣٦٦ استفتائات 

  

  

  

  

  

  ذبح

  

هاى اربعه با شرایط، حالل  ـ آیا کشتن حیوان حالل گوشت با ضربت شمشیر و قطع رگ1493س
  شود یا نه؟ مى

  .شود  بلى، حالل مى;ج ـ باسمه تعالى

  ى غیرآهنى مثل استیل و غیره جایز است یا نه؟ـ ذبح حیوان با چاقو1494س

 در صورت امکان، با غیرآهن جایز نیست ولى ظاهراً استیل از همان ;ج ـ باسمه تعالى
  .معدن محسوب است و در این صورت جایز است

تواند از آن   توان در شهر خود ذبح کرد؟ آیا خود حاجى مى ـ آیا گوسفند کفاره را مى1495س
   است به فقرا؟بخورد یا منحصر

تواند مقدار  توان در شهر خود ذبح نمود و خود شخص، مى   کفاره را مى;ج ـ باسمه تعالى
 به شرط آنکه قیمت آن را به فقیر بدهد و احتیاط آن است که در غیر ;کمى از آن بخورد

  .ولى قربانى را باید در محل مخصوص، در مکه ذبح نمود. حال ضرورت، نخورد

اطالعى هم . شود نات روزمره، در ترکیه به وسیله دستگاه مخصوص انجام مىـ ذبح حیوا1496س
از کیفیت و شرعى بودن و نبودن آن نداریم وظیفه ما مسلمانان در استفاده و خرید و خوردن این 

  ها از بازار چیست آیا اشکال دارد یا خیر؟  گونه گوشت



٣٦٧ استفتائات 

چنانچه شرایط از قبیل تسمیه  ذبح با دستگاه مخصوص، اشکال ندارد و ;ج ـ باسمه تعالى
 ذبیحه حالل است و چنانچه متصدى ذبح، مسلمان یا مؤسسه ;و استقبال رعایت بشود
. شود یا نه  ذبیحه حالل است، ولو نداند که شرائط رعایت مى;منتسب به مسلمین باشد

  .همچنین است اگر متصدى دولت شد در صورتى که اسالمى باشد

شود اطمینان به حرف او  بگوید این گوسفند ذبح شرعى شده، مىـ اگر یکى از اهل حق 1497س
  کرد و استفاده از آن جایز است یا خیر؟

 بلى، در صورتى که بگوید ذبح شرعى مسلمانان شده نه ذبح شرعى ;ج ـ باسمه تعالى
  .اهل حق، جایز است

ه ذبح کنند آیا حیوان تر از محل تعیین شد  ـ اگر گوسفند یا گاو را اشتباهاً باالتر یا پایین1498س
  شود؟ عمدى باشد چطور؟  حرام مى

 ذبح کنند حالل بلکه تا زنده است اگر از محل شرعى. شود  حرام نمى;ج ـ باسمه تعالى
  .است

  

  



٣٦٨ استفتائات 

  

  

  

  

  

  اذیت

  

اى ناراضى و   هاى عمومى مثل ماشین و غیره سیگار بکشد و عده ـ کسى که در مکان1499س
  ناراحت شوند جایز است یا خیر؟

  .دى که به ایذاء مؤمن منجر نشود اشکال ندارد تا ح;ـ باسمه تعالىج 

  ـ آیا اگر معلم در میان شاگردان فرق بگذارد و تبعیض قائل شود جایز است یا خیر؟1500س

  .مگر آنکه موجب اذیت دیگران شود.  اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

 مثل ;شود ث ناراحتى دیگرى مىیکى باع. کنند اى زندگى مى ـ دو نفر طلبه در حجره1501س
تواند در جایى که رضایت ندارد جلوگیرى کند؟   گوش دادن به صداهاى مشکوک آیا رفیق او مى

  معیار کلى بین دو نفر هم حجره در صورت تضاد چیست؟

ولى با تحکم و زور حرف خود را بقبوالند .  به صورت تقاضا اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى
  .صحیح نیست

  

  



٣٦٩ استفتائات 

  

  

  

  

  

  اعسار

  

ـ آیا اعسار یک عنوان کلى قابل انطباق بر مجموعه فقه است یا فقط حاکم بر امورات مالى 1502س
  و محدود به مسائل مالى است؟

تحت عنوان اعم، در .  به این عنوان خاص، مختص به امور مالى است;ج ـ باسمه تعالى
  .موارد دیگر غیرقابل انطباق است

ر چیست آیا فقط راه تشخیص منحصر به طرق بینه و قسم است یا هاى اثبات اعسا ـ راه1503س
  توان استفاده کرد؟ استظهار و کشف و علم و امثال آن را نیز در ثبوت آن مى

  . اطمینان و علم هم راه تشخیص است;ج ـ باسمه تعالى

ـ آیا حجر معسر مطلق است یا محدود به تصرفات مالى است و آیا سایر اقدامات 1504س
تواند  و عفو نافذ است یا خیر و آیا حاکم مى...  استیفاى قصاص، مثل ازدواج، قبول هدایا،;لىغیرما

  او را از جمیع تصرفات منع نماید یا خیر؟اضافه بر حجر مالى 

  . مختص به امور مالى است آن هم به تصرف مخرج مال از ملک;ج ـ باسمه تعالى

  :بیلـ آیا براى صدور حکم اعسار شرائطى از ق1505س

است ـ درخو4ـ حال بودن دین 3ـ عدم کفاف دارائى جهت اداء دین 2ـ ثبوت دین نزد حاکم 1
  دانید یا خیر؟ مبنى بر صدور حکم حجر مدیون را شرط مىغرماء 

  . هر چهار امر شرط است;ج ـ باسمه تعالى



٣٧٠ استفتائات 

 ;ردـ با توجه به این که احکام ظاهرى در شبهات موضوعى احتیاج به فحص و کشف ندا1506س
در ثبوت اعسار اشخاص، محض تحقیق، بناى شرعى دارد یا خیر؟ آیا این مورد نیز فقط باید از 

هاى دیگرى از قبیل علم قاضى،   من انکر استفاده نمود یا راهقاعده البینۀ للمدعى و الیمین على 
ق شرعى معسر و تحقیق از افراد و توجه به مستندات و ادله ارائه شده نیز، طراستظهار از حال 

  هستند؟

حجر از احکام ظاهرى نیست و علم قاضى هم .  سؤال غیرمنظم است;ج ـ باسمه تعالى
  .کافى است

اند؟ آیا جمیع تصرفات معسر حین االعسار حتى در  ـ آیا معسر و مفلس داراى یک حکم1507س
ار، فرقى مستثنیات دین نافذ و صحیح است یا خیر؟ در این مورد بین قبل و بعد حکم حاکم به اعس

  است یا خیر؟

 بین دو عنوان فرقى نیست و منع از تصرفات موقوف بر حکم حاکم ;ج ـ باسمه تعالى
  .شرع است

ـ شخص معسرى که معامله، هبه و صلح معوض و غیر معوضى را قبل از صدور حکم 1508س
 و اعسار انجام داده و مشخص نیست که به قصد فرار از پرداخت دین بوده است یا قصد تبرع

حقیقى و غیره داشته که نهایتاً این معامالت در حال حاضر ضرر طلبکاران را به خیرخواهانه و بیع 
 حکم آن معامالت از نظر نفوذ و عدم نفوذ و صحت و عدم صحت چگونه ;دنبال داشته است

  است؟

  . قبل از حجر حاکم، تصرفاتش مطلقاً نافذ است;ج ـ باسمه تعالى

 از دادگاه تقاضاى گرفتن طلب خود را از فردى نموده و ایشان با ـ کسى طى درخواستى1509س
  :دادگاه ادعاى اعسار نمودهجعه به مرا

  تواند مدعى اعسار را حبس کند؟ چه مدت و آیا این حبس تعزیرى است؟  ـ آیا دادگاه مى1

ـ اگر اعسار او بر حاکم ثابت شد تکلیف دادگاه نسبت به مطالبات وى چیست و نسبت به 2
  اضاى او چگونه باید عمل نماید؟تق

ـ محدوده تحقیق دادگاه در اصل دعوى اعسار چقدر است؟ آیا صرفاً دارائى و عدم دارائى وى را 3
  رد؟کند یا این که حق فحص در نحوه صرف اموال و غیره را نیز دا بررسى مى



٣٧١ استفتائات 

  . مجرد درخواست، مجوز حبس نیست1 ;ج ـ باسمه تعالى

 عمل کند و ;اه موظف است به آنچه حاکم شرع دستور داده دادگ2 ;ج ـ باسمه تعالى
  .مستقل در عمل نیست

  . شرایط اربعه گذشته، مالک حجر حاکم است3 ;ج ـ باسمه تعالى

شود یا  گویند؟ آیا به صرف نداشتن مال به کسى معسر گفته مى ـ معسر به چه کسى مى1510س
  ه او معسر اطالق شود؟این که باید امکان تحصیل مال نیز نداشته باشد تا ب

 ولو توانایى تحصیل مال داشته ;گویند  به کسى که مال ندارد معسر مى;ج ـ باسمه تعالى
  .تواند او را ملزم به تکسب بر اداء دین کند  ولى حاکم شرع مى. باشد

  

  



٣٧٢ استفتائات 

  

  

  

  

  

  خودکشى

  

  خواهد خودکشى کند آیا جلوگیرى از خودکشى او واجب است؟ ـ کسى مى1511س

مگر آن که متوقف بر بذل مال معتنابه باشد و کسى .  بله، واجب است; تعالىج ـ باسمه
 کافر حربى باشد و ;رددهد یا آنکه آن شخص که خیال خودکشى دا هم آن وجه را نمى

بازداشتن او از خودکشى، مستلزم استقبال از خطر جانى شخص نجات دهنده یا آن که 
  .ستباشد که در این سه مورد، جلوگیرى واجب نی

خواهد خودکشى کند براى جلوگیرى جایز است یا   ـ وعده دروغ دادن، به شخصى که مى1512س
  نه؟

  . بله جایز، بلکه واجب است;ج ـ باسمه تعالى

ـ آیا در روایات و آیات بیان شده کسى که خودکشى کرده همیشه در آتش جهنم است یا 1513س
  خیر؟

  .، مراجعه کنید24، ص 29ه ج به وسائل الشیع.  بله زیاد;ج ـ باسمه تعالى

  

  



٣٧٣ استفتائات 

  

  

  

  

  

  سؤاالت گوناگون

  

هاى  توسط رسانه» هماى رحمت«و » ارمغان بهزیستى«هاى  ـ به دنبال ترویج طرح1514س
هاى مشابهى به اجرا درآمده است که  ها نیز طرح  جمعى، در بسیارى از شهرها و مراکز استان

ى تأسیس مراکز قرآنى و خیریه تبلیغ آورى وجوه خیریه مردم، راى برا  ها جمع  مجریان آن
  کنند لطفاً حکم شرعى آن را به طور روشن بیان فرمایید؟ مى

  .اند حرام است ه همه گفتهاین همان بخت آزمایى است ک.  جایز نیست;ج ـ باسمه تعالى

ها از نظر اخالقى و ادبى خوب  هایى که گفتن این گونه حرف ـ شوخى نمودن با حرف1515س
  جایز است؟نباشد آیا 

 گفتن بعضى الفاظ رکیک حرام است مانند ذکر عورت مگر بین زن و ;ج ـ باسمه تعالى
  .شوهر

له چه  طور کلى معظمـ آیا پوشش لباس موقت، براى طالب مبتدى اشکال ندارد، به 1516س
  دانید؟ ملبس شدن کافى مىمقطعى را براى 

  .بس شدن وجود ندارد اشکال ندارد و مقطع معینى براى مل;ج ـ باسمه تعالى

دهند و یا وقف  اى مى ـ مردم پول یا چیزهاى دیگر براى ریختن در ضریح امامزاده1517س
  شود مصرف امامزاده دیگر کرد براى تعمیر یا توسعه آن؟ کنند و آن امامزاده نیاز ندارد آیا مى مى

  .شود   بلى مى;ج ـ باسمه تعالى



٣٧٤ استفتائات 

هب نیستند و رادیو تلویزیون متناسب با عقاید ـ معاشرت با افرادى که با ما هم مذ1518س
  خودشان را دارند چه صورت دارد؟

  . در صورت امکان باید نهى از منکر نمود واال ترک مراوده کرد;ج ـ باسمه تعالى

  شود؟ ـ رفتن دانشگاه، با وجود فساد براى دختران و پسران، چه حکمى بار مى1519س

چه رفتن دختران و پسران به دانشگاه باعث فساد  بر فرض سؤال، چنان;ج ـ باسمه تعالى
  .آنان گردد، رفتن به دانشگاه حرام است

  ـ تحصیل علوم دینى براى زن در خانه چه صورت دارد؟1520س

  . بسیار خوب است;ج ـ باسمه تعالى

  ـ خواندن فلسفه و کالم چه صورت دارد؟1521س

بعضى از افراد چون ممکن . اند تلفها مخ کند و آن  براى افراد فرق مى;ج ـ باسمه تعالى
  .ها شود باید آن را ترک کنند است موجب انحراف آن

  شود؟  شان مضاعف مى ذابـ اگر اهل علم و طالب مرتکب معصیت شوند کیفر و ع1522س

  .تر و شدیدتر است اش بیش   عالم على اختالف مراتبه، قهراً موأخذه;ج ـ باسمه تعالى

ها مضاعف   م واجبات و یا ارتکاب معاصى، ثواب و کیفر در حق آنـ آیا براى سادات انجا1523س
  شود؟ مى

  . خیر، در این مورد، سید و غیرسید فرقى ندارند;ج ـ باسمه تعالى

ها اختصاص داده آیا این  اى سیادت داده و سهم سادات را به آن ـ چرا خداوند براى عده1524س
  تبعیض نیست؟

یر سید زکات تعیین شده است یعنى خداوند دو  براى مستمندان غ;ج ـ باسمه تعالى
لذا هیچ گونه تبعیض . صندوق دارد که براى هر گروه مصرف معینى مشخص کرده است

  .نیست

  شود در امور خیریه مصرف کرد یا نه؟  د مظالم را مىـ آیا ر1525س



٣٧٥ استفتائات 

  .رف کندتواند در امور خیریه ص  رد مظالم را باید به فقیر بدهند و او مى;ج ـ باسمه تعالى

خواهد منى خارج  ـ اگر کسى استمناء کند یا از خواب بیدار شود و متوجه شود که مى1526س
شود و جلو خارج شدن منى را بگیرد بعد با فاصله کمى رطوبتى خارج شود که هیچ کدام از 

  هاى خروج منى را ندارد تکلیف شخص مزبور چیست؟ نشانه

  . نماز بخواند جنب نیست وضو بگیرد و;ج ـ باسمه تعالى

ـ یکى از دوستان این جناب را اعتقاد بر این است که تمام بندگان خداوند اعم از کافر و 1527س
اى بعد از چند سال،   شوند منتها رتبه زمانى دارد و یک عده زودتر و عده  مسلمان وارد بهشت مى

علیه ( مؤمنان على امیرشمر و معاویه بعد از هزار سال، استدالل به عطوفت و مهربانى و گذشت
دهد پس فضل و رحمت پروردگار باالتر از این  نماید که اضافه شیر را به قاتل مى  مى) السالم
دهد همه بنده او هستند و آیات قرآن که خالف این مطلب را  همه را مورد عفو قرار مى. است
ود آیا چنین باید آیات توجیه و تفسیر ش. گوید قابل توجیه است  گوید قبول ندارند و مى مى

  شود در نماز به او اقتداء کرد یا خیر؟  کند و آیا مى اى وارد مى اعتقادى به عدالت شخصى خدشه

رساند ولو موافق با موازین شرعى   این اعتقاد، به عدالت ضرر نمى;ج ـ باسمه تعالى
  . چون به هر حال از ضروریات دین نیست;نباشد

دهد اگر بعد از اتمام دوره سربازى تحویل نگیرد آیا   ـ لباسى را که دولت به سربازان مى1528س
  لباس مزبور به شخص مذکور حالل است یا نه؟

  . حالل است; اگر دولت وقت به دادن لباس، تملیک بکند; باسمه تعالىج ـ

شود آیا آب مذکور  ریزند و رنگ آب سفید مى  ـ دارویى که براى ضدعفونى به آب مى1529س
  ا نه؟حکم آب مضاف را دارد ی

  . حکم مضاف ندارد;ج ـ باسمه تعالى

عریف از گوید راضى نیستم از من تعریف کنید در فرض مذکور ت ـ شخصى مى1530س
  حکمى دارد؟هاى او چه  خوبى

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى



٣٧٦ استفتائات 

ـ آیا سرمه کشیدن مرد، بلند گذاشتن موى سر و روغن زدن به مو، براى مرد در این زمان 1531س
  تحب است؟هم، مس

بلى جایز  چنانچه تشبه به زن نباشد و موجب اهانت به خودش نباشد ;ج ـ باسمه تعالى
  .است

تواند با فروختن بعضى  ـ اگر کسى بدهکار باشد یا براى کسب سرمایه نداشته باشد آیا مى1532س
  بدهى را پرداخته یا براى کسب سرمایه درست کند؟... از اعضاى بدنش مانند کلیه و

  . جایز است; چنانچه خطر هالکت نباشد;باسمه تعالىج ـ 

کند آیا اشکال دارد  و دولت مالیات هم از آن کم مىگیرند   ـ آیا حقوقى که کارمندان مى1533س
  یا نه؟

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  ـ بلند کردن شارب و موى سر براى مردان چه صورت دارد؟1534س

  . زدن شارب مستحب است حرام نیست ولى;ج ـ باسمه تعالى

 اگر شخصى جنس تاریخ ;که تاریخ انقضا دارند... جناسى مانند آبلیمو و کمپوت وـ ا1535س
توانند اجناس مذکور را از شخص مزبور گرفته و دور  بفروشد آیا مأموران بهداشت مىگذشته 

  بریزند یا چنین حقّى ندارند؟

 و اجناس منقضى شده، مضرّ به حال  اگر راهى براى جلوگیرى نباشد;ج ـ باسمه تعالى
  .توانند  بلى، مى;اجتماع باشد

ها گوسفندان را بدون اجازه داخل ملک مردم بکنند و زراعت   ـ اگر دامداران یا چوپان1536س
ها به هیچ نحو ممکن نباشد و حرف کسى را گوش نکنند   پایمال بکنند و جلوگیرى از آنمردم را 

  توان در زراعت سمّ گذاشت؟ ها مى  بردن گوسفندان آنآیا در این صورت براى از بین

  . بلى، البته با اعالم به صاحبان گوسفندان;ج ـ باسمه تعالى

هاى   توانند سوره کنند آیا در ایّام عادت مى ه براى دیگران قرآن ختم مىهایى ک ـ خانم1537س
دار را   هاى سجده   سورهدار را بخوانند و بعد از پاک شدن و غسل نمودن هاى سجده سورهبعد از 

  بخوانند؟



٣٧٧ استفتائات 

  .اشکال است  بلى، بى;ج ـ باسمه تعالى

  ـ آیا جواب سالم منافق واجب است یا نه؟1538س

  . بلى واجب است;تعالىج ـ باسمه 

ـ اگر کسى نزد دکترى برود و پول نسخه را بدهد به گمان این که دارویى به او بدهد که 1539س
تواند پول نسخه را پس   آیا مى;دادن نسخه بفهمد مانند اولى دادهدکتر اولى نداده باشد و بعد از 

  بگیرد؟

  .تواند  خیر نمى;ج ـ باسمه تعالى

   را قبول دارد ولى در مقام عمل قبول ندارد کافر است؟ـ آیا اگر کسى قرآن مجید1540س

کنم مانند   ولى من عمل نمى; چنانچه بگوید قرآن از طرف خداست;ج ـ باسمه تعالى
  . کافر است; فساق است و کافر نیست و اگر بگوید از طرف خدا نیستهمه

 آیا ;دانند و در واقع حرام است ـ اگر یکى از علماء چیزى را حالل بداند و مردم نمى1541س
ها نیست تا مردم به واقع عمل کنند و   و اهل این حرفتوان به مردم گفت که او چنین نگفته و ا مى

  کنند؟از حرام اجتناب 

  .شود گفت  خیر، نمى; ـ باسمه تعالىج

ـ اگر کسى به طورى در تنگى معاش باشد که نتواند زندگى خود را اداره بکند و به هر 1542س
  تواند براى غیرمسلمان کار بکند؟ امرى بزند با شکست مواجه شود آیا مى

حربى و ولى براى بهائى، کافر .  مانعى ندارد; چنانچه کافر ذمى باشد;ج ـ باسمه تعالى
  .تواند کمونیست، خیر نمى

  ـ حد و مرز و شادى در میالد ائمه چیست؟1543س

  . هر شادى که حرام نباشد و اهانت به آن بزرگواران نباشد جایز است;ج ـ باسمه تعالى

   کردن مردان با صداى تقلیدى زنان و بالعکس چه حکمى دارد؟ـ صحبت1544س

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى



٣٧٨ استفتائات 

یکى از کفارات مقرر در شرع مقدس اسالم بنده آزاد کردن است و در حال حاضر این ـ 1545س
اى ناخواسته، نظیر تصادف یا بدهى و یا دیه و امثال آن، در  امر معمول نیست، از طرفى عده

فرمایید به  یا اجازه مىباشند آ  هایشان پریشان و مستأصل مى برند و خانواده ها به سر مى زندان
  گناه را آزاد نمایند؟  ذمه دارند یک یا چند نفر از زندانیان بىکردن افرادى که کفاره به جاى آزاد 

 در مطلق واجبات تخییریه که بنده آزاد کردن در کفارات، یکى از ;ج ـ باسمه تعالى
 اگر یک فرد ممتنع شد باید آن فرد دیگر اختیار شود و اگر همه افراد ;مصادیق آن است

که به هر تقدیر، . ر شرع، بدل تعیین شده است آن را باید اختیار نمود اگر د;ممتنع شدند
  .نداردرد مذکور، وجهى صرف در مو

  باشد؟ ـ فرق بین تزکیه نفس و تکبر حرام چه مى1546س

  .بینم تا محتاج به بیان فرق باشد ها نمى  وجه اشتراک بین آن;ج ـ باسمه تعالى

دانیم    کسى، بدون قصد لذت و شهوت، که نمىـ آیا دوست داشتن و عشق ورزیدن به1547س
  دانیم ازدواج ننموده است جایز است؟ تى مىازدواج نموده و یا ح

  . جایز است;ج ـ باسمه تعالى

  باشد؟ که مؤلفش دقیقاً معلوم نیست چگونه معتبر مى» جامع االخبار«ـ کتبى مانند 1548س

  .شود در احکام لزومیه خیر ى در مستحبات اکتفاء به روایات آن م;ج ـ باسمه تعالى

توان با استفاده از  ـ توضیح مختصرى درباره تسامح در ادله سنن که آیا چه اخبارى را مى1549س
   بیان فرمایید؟;قاعده تسامح نقل کرد

 این مسأله، مبحث مفصلى دارد و مختار این است که اگر یک روایت ;ج ـ باسمه تعالى
برسد و بر مطلوبیت یک امرى داللت کند ) ه السالمعلی(ضعیفى از حدیث سند، از معصوم

مانند غسل شب مخصوصى یا نماز خاصى یا یک عمل دیگرى، استحباب آن عمل، با 
  .شود  همین روایت ثابت مى

  ـ آیا عدم مفسده در خوردن مال یتیم به نظر مبارک جایز است یا مصلحت الزم دارد؟1550س

  . عدم مفسده کافى است;ج ـ باسمه تعالى



٣٧٩ استفتائات 

شناسد  هاى خود را به طور کامل نمى ـ مرد یا زنى حواس پرتى پیدا کرده، حتى بچه1551س
دهد و نماز را به طور   خیابان، بدون همراه باشد سردرگم است و خانه را تشخیص نمىنانچه در چ

تواند مال خود را به یکى از وراث  فهمد آیا چنین فردى مى منظم از جهت عدد رکعات نمى
  ثه دیگر بدهد یا نه؟اذن ور  بى

تواند در اموال خود، تصرف به نحو نقل و انتقال یا   چنین کسى نمى;ج ـ باسمه تعالى
  .بخشش و امثال آن بنماید

 بدون تضمین قولى و آن چیز از بین برود و عاریه ;ـ اگر کسى جنسى را عاریه بگیرد1552س
 عوض جنس را بدهد آیا عاریه گیرنده، بدون آنکه عاریه دهنده عوض جنس را طلب کند خودش

  تواند قبول کند؟ گیرنده عوض مزبور را مى

 چنانچه عاریه گیرنده با علم به این که عاریه دهنده استحقاق ندارد ;ج ـ باسمه تعالى
  .تواند بگیرد ى نم;کند ضامن است تواند بگیرد و اگر خیال مى  مى;دهد پول را مى

ها  مر و عثمان جزو ده نفرى هستند که در قرآن به آنابوبکر، ع(ـ درباره روایت عشرۀ 1553س
ها اعالم رضایت   بشارت بهشت داده شده و عمر از بیعت کنندگان زیر درخت است که خدا از آن

  نظر خود را بیان فرمایید؟) کرده

در بحاراالنوار ) ره(مرحوم مجلسى.  روایت عشرۀ از مجعوالت عامه است;ج ـ باسمه تعالى
محدث قمى هم در سفینۀ البحار اشاره نموده و محل . صریح کرده استحتى جاعل را ت

مراجعه کنید به . آن را ذکر کرده است و مأمون عباسى تصریح نموده به جعلى بودن آن
  .منابع

ـ تعریفى از عارف و عرفان اگرچه به طور اختصار هم بوده مرقوم فرمایید و روشن نمایید 1554س
بهره باشند  اى شود و عده دیگرى از آن بى م اجتهاد است که شامل عدهکه آیا مقام عرفان چون مقا

پیرزن .  اندازه دریافت خود از عرفان بهره دارندیا هر شیعى اعم از ضعیف و قوى، عالم و جاهل به
گردد به این مقدار،  شناسم تا آن را نگردانم نمى کردن این چرخ مىگفت خدا را به گردش 
ر کسب معرفت و تفکر و اندیشه گذرانده و به مقدار دریافت خود و امام دانشمندى که عمرش را د

همه از عرفان بهره ورند منتهى » لو کشف الغطاء مازدت یقیناً«: فرماید که مى) علیه السالم(على
  شدت و ضعف دارد؟



٣٨٠ استفتائات 

 عرفان حقیقى، اختصاص به کسى و جمعیتى ندارد مقول به تشکیک ; ـ باسمه تعالىج
، عرفان به حق تعالى است و اما به اصطالح متأخرین، اطالق بر جمعیت اساس آناست و 

عرفان عملى و عرفان علمى و این دو قسم، : شود که اصیل آن دو قسم است  خاصى مى
  .شعب مختلف دارد و باید در محل خاص بحث شود

  باشد چیست؟  ـ علت این که عمامه آقایان سادات مشگى و آقایان شیوخ سفید مى1555س

 پوشیدن عمامه فى الصاله بلکه مطلقاً مستحب است و اما پوشیدن ;ـ باسمه تعالىج 
  .عمامه سیاه و سفید یک امر عرفى است براى تمیز سادات از غیر سادات

اند   به فقیه بودن شیخ صدوق تصریح کرده) ره(و شهید ثالث) ره(ـ با این که عالمه حلى1556س
  باشد؟  محدّث مى)) ره(شیخ صدوق(قیه و پسر گویند شیخ صدوق اول ف ها مى چرا بعضى

 صدوقان و به خصوص پسر از مفاخر علماء اسالم و از فقهاء بزرگند و ;ج ـ باسمه تعالى
  .محدث بودن، منافى فقیه بودن نیست هم محدّثند هم فقیه

  دانید؟ مى) عبدى اطعنى حتى اجعلک مثلى(ـ مأخذ معتبرى براى حدیث قدسى معروفى 1557س

  .33 ص 1شجره طوبى ـ ج . 360 الجواهر السنیۀ شیخ حر عاملى ص ;سمه تعالىج ـ با

ـ آیا در نقل احادیث غیر معلوم الصدور که قصد جدى اسناد را ندارد و مجمال بگوید 1558س
  باشد و خواندن زبان حال جایز است؟ روایت در کافى مى

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

 علیه(ها نام خدا و معصومین بر در و دیوار منزل مردم که در آنها   ـ چسباندن اعالمیه1559س
  افتد آیا جایز است؟  نوشته شده که قهراً زیر پا مى)السالم

  . چنانچه اهانت باشد جایز نیست و در غیر این صورت جایز است;ج ـ باسمه تعالى

ت؟ و وظیفه چه ـ تماشا کردن به دو نفر که مشغول دعوا و منازعه هستند آیا حرام اس1560س
  باشد؟ مى

  .وظیفه، اصالح ذات البین است.  حرام نیست;تعالىج ـ باسمه 



٣٨١ استفتائات 

ـ در حال حاضر که جامعه اسالمى با تهاجم فرهنگى روبه رو است براى جوانان چه 1561س
  اى دارید؟ توصیه

 اولین وظیفه جوانان درس خواندن، محکم نممودن عقاید مذهبى و انجام ;ج ـ باسمه تعالى
یف شرعى و نهى از منکر فردى است و چنانچه وظیفه یک مسئله اجتماعى باشد که وظا

  .اند باید شرکت کنند  مراجع تقلید دستور داده

کنم که   فکر مى. خوانم و همیشه سردر گم هستم ـ مدتى است که من نماز درستى نمى1562س
اید انجام دهم و مشکل مالى دانم که ب  دنیا به آخر رسیده و بهترین راه را براى خودم خودکشى مى

  هم ندارم لطفاً راهنمایى و نصیحتى بفرمایید؟

 مبتال به عذاب الیم  خودکشى از معاصى کبیره است و در آن دنیا،;ج ـ باسمه تعالى
بنابر این بدترین راه است و بهترین راه آن است که نماز را درست کنید و . خواهید شد

  .نید و این گونه ضعف از خود نشان ندهیدمردانه در مقابل مشکالت استقامت ک

  ـ در آشپزخانه چند حبه برنج به فاضالب برود حرام است؟1563س

  . چنانچه عمدى نباشد حرام نیست و عمداً این کار را نکنند;ج ـ باسمه تعالى

  ـ نظر شما در مورد نگاه کردن به فوتبال چیست؟1564س

  .ها به بدن برهنه آقایان نگاه نکنند البته خانم.  اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  ها چه صورت دارد؟  ـ شرط بستن در فوتبال و دیگر ورزش1565س

  .ن مال، جایز نیست و آن مال حرام است شرط بستن به گرفت;ج ـ باسمه تعالى

  ـ بهترین راه خودسازى براى انسان چیست؟1566س

الق حسنه را در خود  انجام واجبات و ترک محرمات و همچنین اخ;ج ـ باسمه تعالى
  .ایجاد کردن

خوند و بعضى از  گیرد ولى نماز نمى ـ یکى از اقرباء معتقد به خداوند است و روزه مى1567س
  شمارد حکم معاشرت جهت صله رحم چیست؟  مىاعمال دین را سبک



٣٨٢ استفتائات 

توانید او را از این کار برگردانید این کار را   چنانچه با معاشرت مى;ج ـ باسمه تعالى
  .اى پیش نیاید با او قطع ارتباط کنید ئید واال اگر مفسدهبنما

  ـ آیا کینه توزى به منظور بخل حرام است یا خیر؟1568س

مل کردن بر طبق آن صفت نفسانى جایز نیست و خود آن صفت  ع;ج ـ باسمه تعالى
  .ولى حرام نیست و باید با دستورات شرعى، آن صفت را نابود کردمذموم است 

هاى شعر و غیر آن چه  ظر شارع مقدس اسالم درباره تفأل به نحو کلى در کتابـ به ن1569س
  صورت دارد؟

  . تفأل فى نفسه اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

  باشد؟ آیا اطمینان در حکم یقین است؟ ـ مراد از یقین و اطمینان در رساله عملیه چه مى1570س

  . بلى، اطمینان در حکم یقین است;ج ـ باسمه تعالى

بنابر این ایمان آوردن و » و ما کان لنفس ان تؤمن االّ باذن اهللا«سوره یونس ) 100(ـ در آیه 1571س
  مؤمن شدن طبق آیه غیر اختیارى است؟

ى قبل از آن، این است که ایمان به خدا از   اجمال معنى آیه ولو به قرینه;ج ـ باسمه تعالى
بب خاص دارد و آن سبب، مؤثر نیست روى اختیار، امرى است که تحقق آن احتیاج به س

  .تفصیل بحث را در محل دیگر مالحظه کنید. مگر به اذن الهى

باشد پس در احادیث، نماز عمود  از اصول دین مى) علیهم السالم(ـ اگر والیت معصومین1572س
  است نه نماز؟)علیه السالم(دین معرفى شده در حالى که عمود کل اعمال مکلفین والیت معصومین

  . تنافى در بین نیست، چه منافاتى دارد نماز نیز عمود دین باشد; ـ باسمه تعالىج

ـ براى شخصى ختنه شدن میسور نیست وظیفه آن نسبت تکالیف شرعى مثل حج، ازدواج 1573س
  چیست؟

  .باشد  مانع تکالیف شرعى نمى; اگر قدرت ندارد و یا میسور نیست;ج ـ باسمه تعالى

   چهارده معصوم غیر از سیدالشهدا چه حکمى دارد؟ـ خوردن خاک تربت1574س

  . اشکال ندارد; چنانچه در غذا و آب ریخته و مستهلک شود;ج ـ باسمه تعالى



٣٨٣ استفتائات 

 هزار صلوات براى برآمدن حاجات از 80 هزار و 14و ـ در مورد ناد علیاً مظهر العجائب 1575س
  روایتى وجود دارد؟معصوم 

  . چنین منقول است;ج ـ باسمه تعالى

  ـ آیا اقرار به والیت بر مؤمن واجب است؟1576س

  .واجب نیست) علیه السالم( چیزى زاید بر اعتقاد به امامت ائمه اثناعشر;ج ـ باسمه تعالى

  ـ غذا خوردن در منزل کسى که تارک الصالۀ و اهل خمس نیست چه حکمى دارد؟1577س

  . اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى

   در غیر عبادات هم حرام است؟; حرام استـ آیا ریا که در عبادت1578س

  . ریاء حرام، مختص به عبادات است;ج ـ باسمه تعالى

شود و تابع شیطان   صورت وسواس پیدا کند حرام مى(ـ دقت زیاد در غیر عبادت که 1579س
  عالج آن چیست؟) است

 اعتنائى  ولى کار درستى نیست و عالج آن بى; حرمت معلوم نیست;ج ـ باسمه تعالى
  .است

  ـ خال کوبى بدن چه حکمى دارد؟1580س

 خال کوبى روى بدن، به غیر از آیه قرآن اشکال ندارد و چنانچه بعد از ;ج ـ باسمه تعالى
کوبى روى پوست بدن چیزى مانع از رسیدن آب به پوست بدن شود باید براى   خال

  .وضوء یا غسل آن را محو کرد وگرنه اشکال ندارد

  ل هستند از شهریه استفاده کنند یا خیر؟ـ طالبى که شاغ1581س

کنند  خوانند و یا تبلیغ مى توانند در صورتى که درس مى مى.  بلى;ج ـ باسمه تعالى
  .توانند از شهریه استفاده کنند مى

اى به نام امامزاده مشهور و معروف است اما آثارى از  ـ در بعضى از دهات اماکن مخروبه1582س
د نیست آیا احیاء و تجدید بناى چنین اماکن به عنوان امامزاده اصیل جایز قبر و نام و نشانى مشهو

  است یا نه؟



٣٨٤ استفتائات 

 با عدم علم و عدم دلیل، به عنوان امام زاده اصیل جایز نیست ولى به ;ج ـ باسمه تعالى
  . بلکه خوب است;عنوان احتمال مانعى ندارد

  ـ مراد از تجسس که شرعاً حرام است چیست؟1583س

کنند و   یعنى کارى که در خفا مى; مراد، تفحص از اسرار مردم است;عالىج ـ باسمه ت
  .آن کار موجب نقص شرعى یا عرفى است

  ـ خواندن شعر در روز یا شب جمعه چه صورت دارد؟1584س

آنچه در روایت وارد شده، مراد شعر مصطلح نیست بلکه .  اشکال ندارد;ج ـ باسمه تعالى
  .مراد، کالم شعرى است

   فرق بین فعل غضب و مقت چیست بیان فرمایید؟ـ1585س

 اگر غضب به خدا نسبت داده شود مراد عقاب است و اگر به خلق ; باسمه تعالىج ـ
  .جوشش خون انتقام است و اما مقت عبارت است از بغض و نفرت قوى مراد ;باشد

ستحسن است ـ آیا اغماض از رحمى که در مقابل خوبى و احسان، بدى و ظلم روا دارد م1586س
  یا خیر؟

  .کردند  عمل مى) علیه السالم( بلى، همان گونه که ائمه طاهرین;ج ـ باسمه تعالى

  ).مراد محبت به خداست(ـ آیا عشق ورزیدن به خدا حرام است؟ 1587س

  . ولى دلیلى بر حرمت نیست; ولو در روایت تعبیر به عشق به خدا نیست;ج ـ باسمه تعالى

   بوده و چه طور به وجود آمده است؟ـ خلقت انسان چگونه1588س

 از گل ; خلقت انسان فعلى به نحوى که ظاهر قرآن کریم بیان کرده;ج ـ باسمه تعالى
بوده است و هیکل آدم از آن ریخته شده و بعد خداوند به آن روح دمیده است و این 

  .مطلب به بحث مفصل محتاج است

 اگر بخواهم معمم شوم ;باشم غول تحصیل مىـ با توجه به این که بنده طلبه هستم و مش1589س
  رضایت والدینم شرط است یا خیر؟



٣٨٥ استفتائات 

ها حرام  ها معمم نشوید چون اذیت آن  سعى کنید بدون رضایت آن;ج ـ باسمه تعالى
  .است

  باشد؟ ـ عرف در اصطالح فقهاء به چه معنى مى1590س

یج است مثال غناء که  مراد از عرف معنایى است که در بین اهل لسان را;ج ـ باسمه تعالى
 یعنى صوت ;گویند حرام است مراد از آن چیزى است که در بین اهل لسان به آن غنا مى

  .لهوى آوازى که مناسب با رقص و آواز و آالت لهو است

ـ کسى که معلول جسمى است آیا طهارت چرخ و زیرانداز وى براى نماز شرط است یا 1591س
  نه؟

  . الزم نیست;ج ـ باسمه تعالى

توان  شود آیا حکم نام خداوند را دارد و آیا مى نوشته مى) باسمه تعالى(ها  ـ اول نامه1592س
  دست زد؟بدون طهارت به آن 

  . حکم نام خدا را ندارد و دست زدن به آن بدون طهارت حرام نیست;ج ـ باسمه تعالى

  


