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 استفتائات جديدترين 
 

 تقليد احکام 

 تقليد شناخت مرجع 

 اعلم راههاى شناخت 

 ...انتخاب مرجع تقليد 

 تقليد تبعيض در 

 ...شرايط رجوع به مراجع 
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 ...تقليد مجدّد از مرجع 

 ...رجوع به مرجع ديگر 

 ميت بقا بر تقليد 

 ...تقليد در مسائل جديد 

 ...متفرقه مسائل 

 واجب احتياط 

 دين تحقيق در اصول 

 ...بدون تقليد عبادات حکم 
 

 طهارت احکام 

 ظاهرى طهارت 

 مطهِّرات 

 آبها احکام 

 ...اتصال به کُر و قطع 

 بودن آب شک در کُر 

 ...اتصال به کُر و قطع 

 بودن آب شک در کُر 

 تطهير 

 بينى نجس شدن داخل 

 ...مشاهده خون در وسايل 

 ...پاک شدن الستيک ويلچر 

 ...شيئ نجس با بخار تطهير 

 ...پاک شدن کف کفش توسط 

 باران تطهير با آب 

 ...نجاست دهان حاوى دندان 

 ...هاىشدن دندان  نجس 
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 ...تطهير محل متنجس با 

 ...تطهير مکان فاقد چاه 

 ...آب در اثناىشدن  مضاف 

 نجاسات 

 خون 

 صورت هاىحکم جوش 

 ...حکم دندان پر شده و 

 ...و حکم خون لثه 

 ...از حد مجاز خون بيش 

 پوستى حکم جوشهاى 

 ...خون باقى مانده در 

 ...استهالک خون دهان و 

 منى بول و غائط و 

 ...مدفوع پرندگان داراى 

 شراب 

 طبى کم الکلح 

 ...تبديل شدن مايع نجس 

 نجاسات شک در 

 حرام عرق جنب از 

 ...نجاست عضو قطع شده 

 ...شک در قلت واسطه و 

 مار روغن 

 وسواس 

 وسواس 

 متنجس احکام 
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 ...ها درواسطه  تعداد 

 ...کيفيت تطهير عسل و 

 ...تطهير بدن يا لباس 

 ...ئ مالقى باشي نجاست 

 ...قول کودک در حجيّت 

 کوزه نجاست چوب و 

 ...برخورد جسم تر به چيزى 

 ...آب خارج شده از لباس 

 ...خونريزى کم لثه در 

 نجس بخار مايع 

 صنعتى هاىالکل 

 تخلّى 

 ...در مراعات جهت قبله 

 باطنى طهارت 

 وضو 

 وضو شرايط 

 ...انع در اعضاىکشف م 

 ...در دست داشتن ساعت 

 ...برطرف کردن مانع براى 

 وضو آب 

 ...علم به وجود مانع وضو 

 ...هاىوضو گرفتن از آب 

 مصنوعى مسح بر موى 

 ...مانع بودن آثار باقى 

 ...در وضو گرفتن 
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 ...ايجاد عمدى مانع براى 

 وضو کيفيت 

 ...وضو بر ريختن آب غير 

 معلولين وضوى 

 ...ريختن در کيفيت آب 

 پا کيفيت مسح 

 پا مقدار مسح 

 مسح تکرار 

 ...ها تا مچدست شستن 

 ...رساندن آب به زير ناخن 

 ...در مسح مقدار الزم 

 ...آب خارجى روى ريختن 

 ...انگشت مسح روى يک 

 ...بر سر مسح کشيدن 

 ...رفتن از ديگرانکمک گ 

 ...عدم برگشت آب وضو به 

 ...عدم قدرت بر مسح پا 

 وضو مبطالت 

 ...برخورد دست با جسم 

 ...مخلوط شدن آب خارجى 

 وضو مسائل متفرقه 

 ...مسح سر و پاها با يک 

 ...بجا آوردن نمازهاى 

 غسل 

 غسل کيفيت 
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 غسل مواالت در 

 ...ت با پارچهجناب غسل 

 ...تجديد نيّت غسل در 

 ...آب در جهت جريان 

 ...در هنگام حدث اصغر 

 ...غسل بدون جريان يافتن 

 غسل شک در 

 ...بودن رفع مانع حرجى 

 ...هاى پوشيدهشستن قسمت 

 ...نيت فراموش کردن 

 غسل آداب و شرائط 

 ...انجام غسل با وجود 

 ...ود مانع در اعضاىوج حکم 

 غسل شرايط اعضاى 

 باران غسل در زير 

 جنابت غسل 

 ...به اعمال جاهل 

 ...نحوه انجام غسل با 

 کثيرالشک غسل 

 تيمّم 

 تيمّم کيفيت 

 ...واجب مسح در مقدار 

 دستان تر تيمّم با 

 ...چيزهايى که تيمّم بر 

 نما تيمم بر سنگ 
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 تيمم شرايط 

 ...با دست گچ گرفته تيمم 

 ...متفرقه مسائل 

 ...طهارت و نماز شخص مبتال 

 ...مسلوس مسح قرآن توسط 
 

 نماز احکام 

 نماز شرايط 

 نماز وقت 

 ...اعتماد بر رصدخانه 

 ...وظيفه مکلف در تنگى 

 ...قرار گرفتن در دو افق 

 ...زعمدى نماز ا تأخير 

 قبله 

 ...جهت پيدا کردن 

 ...رو برگرداندن از قبله 

 قبله انحراف از 

 ...نماز خواندن به غير 

 ...خواندن به گرد نماز 

 ...تشخيص ميزان در 

 نمازگزار مکان 

 ...خواندن در مقابل نماز 

 ...خواندن در مقابل نماز 

 هواپيما نماز در 

 ...ندن در وسايلخوا نماز 

 ...نمازخانه جلوتر قرار گرفتن 
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 ...مختصر هنگام حرکت 

 ...خواندن روى ملحفه نماز 

 ...بدن لباس و 

 ...مصنوعى در نماز موى 

 ...يقين به نجاست در لباس 

 ...علم به نجاست لباس 

 ...لباس ساخته شده حکم 

 ...بدن در حين نجس شدن 

 ...شدن پيشانى هنگام خونى 

 ...پوشش الزم در مقدار 

 ...رفتن پوشش زن کنار 

 ...استفاده از طالى سفيد 

 ...نجاست لباس اعالم 

 ...موى حيوان حرام گوشت 

 ...استفاده از ساعت آب 

 ...همراه داشتن لباسهاى 

 ...با نماز خواندن 

 ...بينى در خون داخل 

 ...هاى مصنوعىدانتطهير دن 

 ...خون از بينى خروج 

 ...همراه داشتن شيئ غصبى 

 ...نماز خواندن با وضوى 

 نماز واجبات 

 قيام 

 رکوع قيام متصل به 
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 ...بلند کردن پاشنه پا 

 نماز قرائت 

 رکوع قيام متصل به 

 ...بلند کردن پاشنه پا 

 نماز نيّت سوره در 

 ...افتادن سهوى آيهجا  

 ...جا افتادن سهوى آيه 

 ...نخواندن سوره بخاطر 

 ...خواندن آياتى از سوره 

 ...خواندن قرائت نماز 

 ...آگاهى دادن به کسى 

 ...بعد« الحمدللّه»ذکر  

 ...تغيير سوره نماز بعد 

 ...ىخواندن سوره ناقص 

 سالم تشهد و 

 ...فاظ سالمدر ال تغيير 

 اضافى تشهد 

 نماز سالم 

 تشهد فراموش کردن 

 ...گفتن وعجّل فرجهم بعد 

 ...بجا نياوردن تشهد به 

 ...در جاسالم بى  

 نماز ذکر 

 ...اداى ذکر در کيفيت 

 نماز آرامش در 
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 ...بين« الحمدهلل»ذکر  

 ...گفتن يک بار تسبيحات 

 ...بجاى تسبيحات خواندن حمد 

 ...خواندن بعضى از اذکار 

 ...بحول اهلل وقوته»ذکر  

 ...اذکار نماز عدم حفظ 

 ...اداى اذکار نماز در 

 ...از اداى عجز 

 سجده رکوع و 

 سهو سجده 

 ...سجده سهو به خاطر اشتباه 

 سهو کيفيت سجده 

 سجده نشستن بين دو 

 سجده کيفيت 

 ...برخورد غير ارادى مکرّر 

 ...دستمال سجده بر 

 سجدتين اکمال 

 ...قرار گرفتن مانع بين 

 ...ىشرايط صحت سجده 

 ...گذاشتن کف دست روى 

 ...شدن غير ارادى جدا 

 ...کردن رکوع در فراموش 

 ...قرار دادن آرنج بر 

 ...مهر جهت تيره شدن 

 ...ز روىبرداشتن سر ا 
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 ...نماز کسى که قادر به 

 ...از سجده بر انگشت عجز 

 نيت 

 ...در اجزاى قصد وجه 

 ...کيفيت حرکت دستها در 

 ...نيّت نماز صبح در وقت 

 ...فراموش قضاى قنوت 

 نماز مبطالت 

 ...مهر در اثناى فقدان 

 ...با نماز خواندن 

 نماز فراموشى در 

 ...ياد آوردن تشهد به 

 ...بودن جاالتفات به بى 

 نماز شک در 

 ...ياد آوردن تشهد به 

 ...جا بودنالتفات به بى 

 ...تلفّظ کلمات شک در 

 نماز شکيّات 

 ...آوردن شک در بجا 

 ...قوى براى حکم ظن 

 سالم شک بعد از 

 نماز شک در اداى 

 ...جدهتعداد س شک در 

 سجده شک در وجه 

 ...آداب، مستحبات و مکروهات 
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 اقامه اذان و 

 ...استفاده از نوار ضبط 

 ...دعا در نماز به غير 

 نماز کيفيت قنوت 

 ...بين اذان و ترتيب 

 ...انگشتر در چرخاندن 

 ...برگرداندن صورت از 

 

 نماز

 قضا

 ...نمازهاى پدر و قضاى 

 ...نماز آيات پدر قضاى 

 ...وجوب قضاى عبادات پدر 

 ...قضاى نماز و روزه ميت 

 ...در نمازهاى ترتيب 

 ...ناتوانى از قضاى نماز 

 ...خواندن نماز نشسته 

 ...احتياطى قضاى 

 مسافر قضاى نماز 

 ...خواندن نماز نشسته 

 ...شک در شکسته يا کامل 

 اعتجم نماز 

 ...امامت جماعت در صورت 

 ...وظيفه مأموم در صورت 

 ...نماز اتصال در 

 ...اقتدا به نماز جماعت 
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 ...شرايط امام احراز 

 اقتدا کيفيّت 

 ...بطالن نماز امام به 

 جماعت شرايط امام 

 ...مفهوم حُسْن ظاهر در 

 ...فاصله صفوف در نماز 

 ...غيرروحانى به بهى طلاقتدا 

 ...توسط امامت جماعت 

 ...اقتدا به امام جماعت 

 ...نماز جماعتى که مأموم 

 ...عدالت براى امام شرط 

 ...نرسيدن به رکوع يا 

 ...خواندن نماز فرادا 

 ...خروج از حرمين در هنگام 

 ...در نماز جماعت 

 جماعت عدالت امام 

 ...به شوهراقتداى زن  

 ...ترک وقت فضيلت نماز 

 ...نماز جماعت به تبديل 

 ...جماعت با امامت نماز 

 ...تکرار رکوع در تبعيت 

 ...ترجيح مسجد جامع نسبت 

 ...شرطيت نيّت جماعت در 

 ...رسيدن به رکوع شک در 

 ...به امام جماعت اقتدا 
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 ...وقت نماز فراداى ظهر 

 ...وت امام و مأمومتفا 

 ...اقتدا به امام قبل 

 ...اختالف ارتفاع محل 

 ...هاى نمازصف فاصله 

 ...پيش افتادن از امام 

 ...عدم توانايى امام بر 

 ...تغيير نيّت از جماعت 

 ...تشهد تجافى و 

 ...اقتدا به مأمومى که 

 ...االحرام،اداى تکبيرة 

 ...يين امامچگونگى تع 

 ...اقتدا به نماز قضاى 

 ...اقتدا به نماز جماعت 

 ...اقتدا به کسى که دستش 

 ...اقتدا به امام جماعتى 

 ...تواندنمى اقتدا به کسى که 

 ...قطع اتصال صفوف به 

 ...بلند خواندن اذکار 

 ...متابعت از امام عدم 

 ...بلند خواندن قرائت 

 ...تن به صف جلويى دررف 

 ...نماز خوانده اعاده 

 جمعه نماز 

 ...ها توسطخواندن خطبه 
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 ...نماز زمان شروع 

 جمعه حکم نماز 

 ...اشتغال به امور ديگر 

 ...ملحق شدن به نماز جمعه 

 نماز سبک شمردن 

 ...وقت نماز فراداى ظهر 

 ...الحاق به نماز جمعه 

 ...اندن نماز در حينخو 

 ...هاى نمازآغاز خطبه 

 ...بين دو نماز فاصله 

 ...عيد فطر و عيد نماز 

 ...رکعت وظيفه کسى که به 

 استيجارى نماز 

 ...کيفيت اداى نمازهاى 

 آيات نماز 

 ...قرائت مأموم در نماز 

 ...خواندن نماز آيات براى 

 ...نيّت نماز آيات در 

 احتياط نماز 

 ...قرائت سهوى سوره توحيد 

 ...کردن نماز فراموش 

 مستحبى نماز 

 ...خواندن نماز مستحب 

 نافله شک در 

 ...اذکار غير صحيح در 
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 ...بجا آوردن نماز نافله 

 ...نماز شب و دعا براى 

 ...خواندن نماز مستحبى 

 نماز مسائل متفرقه 

 سهو دهسج 

 ...سهو براى سالم سجده 

 ...نماز عصر به عدول از 

 ...تبديل نيّت از نماز 

 ...اهداى ثواب نماز حکم 

 ...جواب سالم در کيفيت 

 البول نماز سلس 

 افطار نماز هنگام 

 ...اشتباه نماز اعالم 

 ...در تکرار مبطل 

 ...تبديل نماز واجب به 

 ...رار دادن دندانلزوم ق 

 نماز سبک شمردن 

 واجب شکستن نماز 

 ...بودن در نماز مکبّر 

 نماز تعقيب 

 ...اعاده نمازى که با 

 ...و روزه افراد نماز 

 ...اعاده نمازى که با 

 ...نماز خواندن در مقابل 

 ...عدول از يک نماز به 
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 ...خوراندن دارو به 

 ...نواى آموزشناش نماز 
 

 روزه احکام 

 هالل رؤيت 

 ...علم به حلول ماه رمضان 

 ...اثبات حلول راههاى 

 ...علم به رؤيت چگونگى 

 افق مالک اتحاد 

 ...پيش از رؤيت هالل 

 ...وظيفه مکلف در حالت 

 ...هم عرض بودن مناطق 

 ...حکم بالد واقع شده 

 ...موردمجتهد در  نظر 

 ...معيار ثبوت رؤيت هالل 

 ...ثبوت هالل ماه نو در 

 ...عمل مقلدين چند مجتهد 

 ...نقش اختالف افق مجتهد 

 ...تأثير چگونگى رؤيت 

 فطر شک در عيد 

 قدر شک در شب 

 روزه مبطالت 

 آشاميدن خوردن و 

 دندان خون لثه و 

 سهوى حکم افطار 

 ...بلعيده شدن آبحکم  
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 ...آدامس در حال جويدن 

 ...مسواک با خمير دندان 

 ...در حال تزريق سرم 

 ...استفاده از نخ دندان 

 ...اضطرار به مصرف مرتب 

 ...واکسن در حال تزريق 

 ...خونريزى روزه و 

 ...ترميم يا کشيدن دندان 

 ...حکم موادى که از معده 

 ...آب به قصد رفع مضمضه 

 ...خوردن سحرى بعد از 

 دندان خون لثه و 

 سهوى حکم افطار 

 ...حکم بلعيده شدن آب 

 ...آدامس در حال جويدن 

 ...مسواک با خمير دندان 

 ...در حال تزريق سرم 

 ...استفاده از نخ دندان 

 ...اضطرار به مصرف مرتب 

 ...واکسن در حال تزريق 

 ...خونريزى روزه و 

 ...ترميم يا کشيدن دندان 

 ...حکم موادى که از معده 

 ...مضمضه آب به قصد رفع 

 ...خوردن سحرى بعد از 
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 استمناء جنابت و 

 ...احتالم بعد از فجر 

 ...تأخير عمدى غسل جنابت 

 ...زناشويى روابط 

 ...حال احتالم در 

 ...ى از غسلانجام قسمت 

 ...بيمارى و يا ضرر داشتن 

 شيرده روزه زن 

 کليوى روزه بيمار 

 مبطالت ساير 

 ...عطر در حال استعمال 

 ...حال قى کردن در 

 ...کشيدن سيگار در حال 

 ...سر در آب فرو بردن 

 ...دخول وقت اذان در حين 

 ...استنشاق داروى رفع 

 ...هنگام بيهوشى در 

 ...کردن قصد باطل 

 ...همزمانى بخشى از غسل 

 ...گذاشتن حنا در حال 

 ...مانعيت تنفس مصنوعى 

 روزه ترک يا ابطال 

 ...خوارى حکم روزه 

 ...هاى فوتحکم روزه 

 ...روزه باطل کردن 
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 ...ماه خوردن روزه 

 قضا روزه 

 رمضان مسافرت در 

 ...قضا و ب بينترتي 

 ...سهل انگارى در حکم 

 ...روزه باطل کردن 

 الذمه روزه ما فى 

 ...قضاى شک در روزه 

 ...اجير گرفتن براى قضاى 

 ...حکم دوران امر در قضاى 

 ...روزه پدر براى قضاى 

 ...که چندينوظيفه بيمارى 

 ...آگاهى از عالئم عدم 

 ...ضاىروزه ق انجام 

 ...تزاحم روزه قضا و روزه 

 روزه کفاره 

 ...اداى کفّاره کيفيت 

 ...تفاوت کفاره افطار 

 روزه تأخير کفّاره 

 روزه مصرف کفّاره 

 ...پرداختن کفاره روزه 

 ...کفّاره در امور مصرف 

 ...کفّاره روزه کسى که 

 ...گرفتن روزه نذرى با 

 ...وزه بر زنر کفّاره 



21 

 روزه جهل به مفطر 

 ...روزه ماه کفّاره 

 ...طريقه اطعام فقير در 

 ...پرداخت تأخير در 

 ...به هم خوردن توالى 

 ...ناتوانى از اداى کفّاره 

 ...پرداخت کفّاره روزه 

 ...قضاى نماز و روزه ترک 

 ...مالک در اطعام مسکين 

 مسافر روزه 

 ...نذر روزه در سفر در 

 ...رسيدن به محل اقامت 

 مستحبى روزه 

 ...مستحبى براى روزه 

 ...روزه مستحبى براى شخصى 

 روزه مسائل متفرقه 

 روزه وقت 

 سحر خواب ماندن 

 افطار وقت 

 ...روزه مشقت در 

 ...سبب ترک روزه به 

 روزه زمان نيت 

 وزهر کيفيت نيت 

 ...کمبود وقت براى خوردن 

 ...اختالف مبدأ و مقصد 
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 سفر نذر روزه در 

 استيجارى روزه 

 ...اجير کردن شخص ديگر 

 ...تأخير نيّت روزه استيجارى 

 ...استيجارى زمان روزه 
 

 اعتکاف احکام 

 اعتکاف شرايط 

 ...اعتکاف در روز نيت 

 مميّز اعتکاف 

 ...تحقق حيض يا استحاضه 

 ...شک در تحقق حيض يا 

 ...هاى معتبر درغسل  

 ...در نيّت اعتکاف 

 اعتکاف زمان 

 ...بعد از طلوع اعتکاف 

 ...از سه اعتکاف بيش 

 ...استحباب اعتکاف در 

 اعتکاف مکان 

 ...اعتکاف در غير از مساجد 

 ...جايز براى محلهاى 

 وطن تکاف در غيراع 

 سفر اعتکاف در 

 اعتکاف محرّمات 

 ...خارج شدن معتکفين از 

 اعتکاف وقت فضيلت 
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 ...از خروج معتکف 

 ...معتکف از خارج شدن 

 ...معتکف براى تشيع خروج 

 مسجد حکم پشت بام 

 معتکف معامالت 

 ...وکيل کردن غير در حال 

 ...معامالتموارد ضرورى در  

 ...گفتگوى مباح در حال 

 ...بيرون رفتن معتکف از 

 ...بيرون رفتن معتکف از 

 ...از خروج معتکف 

 ...متفرقه مسائل 

 ...درس ها در حال مرور 

 ...از وقت واجب تأخير 

 ...اداى قضاى واجب زمان 

 ...اجبارى در افطار 

 ...اعتکاف مسافر به واسطه 

 ...اتمام حائض شدن پس از 
 

 سفر احکام 

 ترخص حدّ 

 ...ترخّص خارج شدن از حدّ 

 مسافت حدّ 

 ...محاسبه مسافت محدوده 

 اقامت قصد 

 ...اقتدا به اهل سنت در 
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 ...از محل اقامت خروج 

 ...در قصد اقامت ترديد 

 ...خارج شدن از محل اقامت 

 ...از فات بعدسفر به عر 

 سفر تبعيت در 

 ...اعراض از خانه پدر 

 ...و قصد احکام وطن 

 ...اعراض از شرط تحقق 

 ...مدت زمان الزم جهت 

 اصلى اعراض از وطن 

 اتخاذى وطن اصلى و 

 ...بعد از اعراض رجوع 

 ...از قصد اعراض رجوع 

 ...حکم وطن در محل تولد 

 کبيره حکم بالد 

 ...شهرهاى بهم سفر در 

 مسافر نماز و روزه 

 ...نماز و روزه کيفيت 

 ...اداى نماز در سفر و 

 ...تردد روزانه بين محل 

 ...عبادات نظاميان در 

 ...نماز و روزه در سفر 

 مسافر نماز 

 شغل سفر براى 

 ...و سفر کثيرالسفر 
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 ...ناقامت ده روزه در بي 

 ...سکونت طوالنى مدت در 

 ...نماز و روزه در سفرهاى 

 ...سفر عدول در 

 ...تحصيلى و تبعيض سفر 

 ...شغل در محل داشتن 

 ...نماز و روزه در محل 

 ...تردد از محل قصد اقامت 

 ...اماکن تخيير در 

 ...نماز مسافر در سفرهاى 

 سفر روزه قضا در 

 ...از و روزه فرزنداننم 

 ...اماکن تخيير محدوده 

 ...اقامت رسيدن به محل 
 

 خمس احکام 

 خمس موارد 

 درآمد حقوق و 

 شاغل خمس زن 

 جديد خمس اموال 

 پرداخت خمس پيش 

 ...حقوق معوقه خمس 

 مستمرى خمس 

 ...خمس بهاى نماز و روزه 

 ىکشاورز خمس محصول 

 ...خمس مبلغى که بابت 
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 کتاب خمس بن خريد 

 آن سرمايه و سود 

 ...عدم پرداخت خمس زمين 

 سهام خمس پول فروش 

 نقره خمس و زکات 

 سرمايه خمس 

 اموال خمس سود 

 ...خريدارى خمس زمين 

 ...خمس محلى که تغيير 

 ...خمس پول واريز شده 

 ...در خمس سود مشارکت 

 ...خمس زمينى که براى 

 ...خمس زمين زراعى در 

 اهلى خمس حيوانات 

 ...سرمايه خمس سود 

 ...خمس مبلغ دريافت شده 

 ...رسيدن سال خمسى در 

 ...خمس ترقى قيمت کاال 

 ...جارى در خمس پول 

 ...بهار خمس سکه 

 ...خمس وسايل کار و استهالک 

 ازاند پس 

 ...پس انداز براى فرزندان 

 ...خمس مال پس انداز شده 

 ...مبلغ مسدود شده خمس 
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 ...انداز زنخمس پس  

 ...وسايل استفاده خمس 

 شده خمس کفن خريده 

 ديگران خمس امانات 

 خمس مستثنيات 

 ...مخارج) مؤونه 

 ...کسر ماليات از درآمد 

 ...هاىهکسر کردن هزين 

 ...خمس وسايل خريدارى 

 ...باقيمانده مواد خمس 

 ...خمس شهريه دانشگاه 

 ...خمس زمين خريدارى شده 

 ...دارانسال خمسى تاکسى  

 ...کسر اقساط ماهيانه 

 ...اى که درخمس وسيله 

 ...خمس منزل اختصاص يافته 

 جلدى خمس کتب چند 

 جايزه هديه و 

 ...مبلغ خمسِ 

 ...سود هداياى پيش خمس 

 ...خمس اجناس خريدارى 

 جانبازان خمس حقوق 

 ...مال بخشيده شده حکم 

 ...بازخريد خمس مبلغ 

 ارث 



28 

 ...هاى به ارثسکه خمس 

 ...در تعلق خمس به شک 

 ارثى خمس زمين 

 شده قرض گرفته 

 ...وجوب پرداخت خمس براى 

 ...محاسبه اقساط آينده 

 ...هاى پرداختخمس قسط 

 ...همزمانى بخشى از غسل 

 ...رهن پرداخت خمس 

 ...خمس مالى که از طريق 

 ...هاى خمس کتاب 

 ...اقساط پرداختى خمس 

 ...منزل اجاره داده خمس 

 خمسى سال 

 ...سال زمان شروع 

 خمسى سال 

 خمسى التغيير س 

 ...احتساب خمس تاريخ 

 خمس محاسبه 

 ...شخص خمس اموال 

 ...خمس قرضى که موعدش 

 حرام خمس اموال 

 بهادار خمس اوراق 

 بذر خمس 

 ...خمس از مال پرداخت 
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 خمس پرداخت 

 ...اداى خمس دستگردان محل 

 ...گردان خمس براى دست 

 ...پرداخت تسريع در 

 ...پرداخت خمس از غير 

 ...هاى مدّتاحتساب چک  

 ...شدن مالک پرداخت 

 ...خمس شخص فاقد اداى 

 مخمّس مال غير 

 ...خمس خانه ساخته شده 

 ...مغازه با پول خريد 

 خمس مسائل متفرقه 

 شريک خمس ندادن 

 ...پرنده و ماهى خمس 

 ...ها و سکهخمس اسکناس 

 ...پرداخت خمس و سلب استطاعت 

 ...هزينه کردن از پولهاى 

 ...تفکيک پول مخمّس و 

 ...فرار از خمس با بخشش 

 ...دادن وجوهات امانت 

 ...پرداخت، احتساب اضافه 

 ...خمس زمين تهيه شده 

 ...خمس پول وديعه گذاشته 

 ...کنار گذاشته خمس جنس 
 

 زکات احکام 
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 اموال زکات 

 زکات متعلقات 

 ...بهار زکات سکه 

 گندم زکات آرد 

 ...انگور قبل از زکات 

 زکات متعلقات 

 ...آبى ـ زکات گندم 

 فطره زکات 

 ...زکات شرايط وجوب 

 ...زن زکات فطره 

 ...عدم پرداخت زکات فطره 

 ...زکات فطره زنى که تأمين 

 ميهمان طرهزکات ف 

 فقير زکات فطره 

 آالت زکات زيور 

 ...مقدار زکات جنس و 

 فطره جنس زکات 

 فطره مقدار زکات 

 ...زمان و مکان پرداخت 

 ...کنار گذاشتن فطره و 

 ...گذاشتن زمان کنار 

 ...پرداخت زکات فطره پيش 

 فطره انتقال زکات 

 فطره مصرف زکات 

 ...پرداخت زکات فيتکي 
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 ...پرداخت زکات فطره به 

 ...پرداخت زکات فطره به 

 ...پرداخت فطره غير سيد 

 ...مصرف زکات فطره در 

 سادات فطريه 

 ...پرداخت فطريه به سادات 

 ...در مصرف زکات فطره 
 

 عمره احکام حج و 

 ...وجوب شرايط صحت و 

 استطاعت 

 ...استطاعت با هداياى حصول 

 ...دوران امر بين مسکن 

 ...استطاعت براى حصول 

 ...کارگزاران استطاعت 

 بذلى حج 

 ...مرجع براى دريافت خسارت 

 ...تأخير حج واجب به سبب 

 ...کردن خود از خارج 

 ...شرايط استطاعت کسى 

 ...استفاده از فيش حجّ 

 ...تع بهقراردادن حج تم 

 ...استطاعت خروج عمدى از 

 مقروض حج رفتن شخص 

 ...ترک حجّ تمتع براى 

 احرام خمس لباس 



32 

 ...فروش فيش حج به علت 

 مفرده عمره 

 مفرده اعمال عمره 

 احرام 

 ميقات احکام 

 ...عبور از حريم هوايى 

 حديبيه احرام از 

 احرام واجبات 

 ...بچه نابالغ در بحجا 

 احرام محرّمات 

 ...تقصير ديگرى پيش از 

 ...استفاده از پتو و لباس 

 ...استفاده از ماسک در 

 ...پوشاندن پاى مصنوعى 

 احرام گره در لباس 

 ...پوشاندن سر محرم توسط 

 ...پوشاندن سر محرم به 

 ...استظالل مُحرِم در 

 ...خون از کفّاره اخراج 

 ...استفاده از زينت آالت 

 ...احرام قبل از نذر 

 ...نجاست لباس در هنگام 

 ...استعمال عطر براى مُحرم 

 ...آويختن تسبيح به گردن 

 ...احرام شخصى که در ماه 
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 طواف 

 طواف مواالت در 

 ...کثير الشک در معيار 

 ...مواالت در اشواط طواف 

 ...تجديد تطهير در بين 

 ...شدن جوراب در اثناى نجس 

 طواف نماز 

 ...نماز محل اداى 

 ...طواف بطالن نماز 

 مستحبى نماز طواف 

 سعى 

 ...فاصله انداختن نماز 

 سعى استحباب نفسى 

 ...سعى عمره تمتع در طبقه 

 ...خواندن دعا با صداى 

 تقصير 

 ...براى ديگران تقصير 

 ...الزم بين دو فاصله 

 ...مفرده رها کردن عمره 

 تمتع عمره 

 ...خروج از مکه در بين 

 ...نيت عمره تمتع بدون 

 ...ترک حج تمتع بعد از 

 ...نيّت احرام کسى که 

 تمتع حج 
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 عرفات وقوف در 

 ...برداشتن سنگ از صحراى 

 ...در وقوف 

 ...وقوف اضطرارى مشعر 

 ...بازگشت به مشعر الحرام 

 ...تأخير در رفتن از عرفات 

 منى اعمال 

 جمرات رمى 

 عقبه رمى جمره 

 ...ديوار جمره خارج رمى 

 جديد رمى جمرات 

 رمى نيابت در 

 ...در شب عيد براى رمى 

 ...مخلوط شدن ريگ رمى 

 قربانى 

 منى ترتيب اعمال 

 ...انجام قربانى حج بطور 

 مِنى حدود 

 ...مستحبات حج آداب و 

 ...سرايت مستحبات مکه 

 حج نيابت در 

 نيابت موارد 

 ...گرفتن در سرزمين نايب 

 نايب شرايط 

 ...نيابت شخص معلول از 
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 ...شخص قصد و نيت 

 ...کودک مميّز از نيابت 

 اعمال يابت درن 

 ...مستحبى نيابت در طواف 

 نايب مخارج 

 ...عمره به نيابت از بيش 

 نيابت علم به نوع 

 ...وظيفه نائب حج در پرداخت 

 ...قرائت قرآن براى غير 

 حج کفارات 

 ...مصرف قسمتى از کفّاره 

 ...متفرقه حج و مسائل 

 عمره تکرار 

 نامى خمس پول ثبت 

 مسجدالحرام تحيّت 

 ...معيار کثيرالشک در 

 ...پرداخت خمس اموال دخيل 

 ...استحباب غسل ورود به 

 ...خارج شدن از شهر مکه 

 ...عمدى پيدا شدن غير 
 

 معامالت احکام 

 فروش خريد و 

 بيع شرايط صحت 

 ...غذايى فروش مواد 

 ...کاالهاى خريد 
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 ...خريد امتياز مغازه 

 ...واگذارى منفعت ملک 

 ...خريد سفارشى و پرداخت 

 ...فروش جنس داخلى با 

 عقد شروط ضمن 

 ...اشتراط استفاده مبيع 

 ...شرط انفساخ عقد بيع 

 ...امکان فروش به شرطپيش 

 فضولى بيع 

 ...مرجع براى دريافت خسارت 

 ...ودفضولى و س معامله 

 نسيه بيع نقد و 

 ...نسيه به قيمت فروش 

 ...افزودن قيمت کاال به 

 ...دريافت خسارت در برابر 

 ...قيمت نقد و اختالف 

 ...بيع دين به دين يا 

 سلف بيع 

 محصول پيش فروش 

 ...قسطى همراه با خريد 

 ...خريد و فروش طال، نقره 

 ...د وقيمت نق اختالف 

 خيارات 

 ...غبن اسقاط خيار 

 ...تخلّف شرط در خيار 
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 عقد شرط ضمن 

 ...شرط پرداخت حق پشيمانى 

 ...حق فسخ ىمحدوده 

 ...در بيع خيار غبن 

 ...فسخ معامله بجهت مصادره 

 شرط بيع 

 ...متفرقه خريد مسائل 

 مسلمانان بازار 

 ...ازارخريدن ماهى از ب 

 ...تحقيق راجع به گوشت 

 ...اعتبار ضوابط مندرج 

 تقلّبى مصرف پول 

 ...تفاوت مبيع در معامله 

 ...مخلوط کردن آب با شير 

 ...فسخ معامله پس از قطعى 

 ...خريد، فروش و استفاده 

 ...گرفتن در ازاى پول 

 ...هاىخريد و فروش ماهى  

 ...رام بهفروش ماهى ح 

 ...هاى مردهفروش ماهى  

 ...خريد امتياز مغازه 

 ...ارز از طريق تجارت 

 ...گرفتن پول در قبال 

 ...از خريد ماهى 

 اجاره 
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 اجير احکام 

 ...پرداخت بدهى به مربى 

 ...انجام عمل مورد اجاره 

 قرض اجاره به شرط 

 ...اجاره به شرط مفهوم 

 ...غصبى در ملک سکونت 

 ...مسافر سوار کردن 

 ...بهادريافت اجاره  

 ...جريمه تأخير در پرداخت 

 ...حرام در ضمن عقد شرط 

 هبه 

 معوضه هبه 

 ...ادعاى بدهکار مبنى 

 هبه رجوع همسر در 

 هديه پس گرفتن 

 ...مشروطه و تخلّف هبه 

 ...دادن از روى هديه 

 شراکت 

 ...شراکت در کسبى که سرمايه 

 ...طلب سود، خارج از متن 

 ...شراکت بدون پرداخت 

 ...از طرف تعيين سود 

 مضاربه 

 ...اجراى چگونگى 

 ...وکيل در سود شرکت 
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 بيمه 

 ...ديه و مخارج درمانى 

 ...حکم به پرداخت ديه 

 ...تغيير صحنه تصادف براى 

 ...بيمه عمر قبل تقسيم 

 عمر بيمه 

 ...اقساط پرداختى خمس 

 

ر

 با

 ربوى معامله 

 ...معامله کاال با کاالى 

 ...تعويض طالى مستعمل 

 ربا فرار از 

 ...اجراى حيله براى فرار 

 ...سود ربا ضمان مبلغ 

 جايز رباى 
 

 و اعتبارى امور بانکى 

 ...معامالت وام و 

 ...قرض با بهره گرفتن 

 ...وام با سود در اخذ 

 وام خريد و فروش 

 ...مصرف کردن وام در غير 

 ...گرفتن کارمزد در صندوق 

 اىدوره وام 

 ...پرداخت وام در صورت 
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 سفته احکام چک و 

 ...فروش چک مدّت خريد و 

 ...چک مدّت نقد کردن 

 اعتبارى اىکارته 

 ...اعتبارى استفاده از کارت 
 

 مشاغل 

 ...فروش خريد و 

 ...و خريد و فروش پرورش 

 ...فروش ماهى تذکيه نشده 

 ...فروش حلقه مردانه از 

 حرام کمک در کار 

 ...دهى اينترنتسرويس 

 ...خريد و فروش محصوالت 

 داللى 

 ...گرى در خريدواسطه 

 بازاريابى 

 ...هاىمشارکت در شرکت  

 ...شدن خريد کتاب و داخل 

 ...فروش آالت خريد و 

 ...خريد و فروش وسايل 

 ...پول دريافتى جهت بازديد 

 ...کسب درآمد با کارى 

 عيال تحصيل نفقه 

 ...عروس و پدر محرميت 
 

 قرض دين و 
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 دين تقاصّ 

 بدهکار تقاص از 

 ربوى قرض 

 ...دادن جهت گرفتن قرض 

 قرضى رباى 

 دين اداى 

 ...باز پس گرفتن قرض از 

 ...در ادای تعيين مدت 

 ...پرداخت بدهى که ارزش 

 ...لحاظ تفاوت قدرت خريد 

 اى وام دوره 

 ...وظيفه بدهکار در برابر 

 قرض شرط ضمن 

 ...به بيت ضمان ضرر 
 

 تبرعات صدقات و 

 سيد صدقه به 

 ...صدقه مستحبى به دادن 

 ...عين پول قرض دادن 
 

 حبس وقف و 

 وقف متولى 

 وقف عزل توليت 

 ...فرزند تعيين بزرگترين 

 ...و لزوم شرائط صحت 

 ...تحقق وقف براى کيفيت 

 ...است يا وقف عقد 
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 ملک وقف کردن غير 

 ...آورى مبالغ و وقفجمع 

 ...وقف اموال از طرف مالکان 

 موقوفات تصرّف در 

 ...مهر مسجد در ماندن 

 ...اموال مصرف 

 ...صرف درآمدهاى موقوفه 

 ...تبديل درآمد سال به 

 ...جمعى بهحرکت دسته 

 ...تبديل تغيير و 

 ...تبديل اموال وقفى غير 

 ...اربرى جزئىتغيير ک 

 ...از شرط ضمن عقد تخلّف 

 ...استفاده از زمين بالاستفاده 

 وقف تخلّف از مورد 
 

 وکالت 

 وکيل اسقاط حق عزل 
 

 قسم نذر، عهد و 

 نذر 

 نذر شرايط 

 ...شوهر براى نذر اجازه 

 نذر موارد 

 نذر مسائل متفرقه 

 نذر تخلف 

 نذر دن بهعمل نکر 
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 نذر مسائل متفرقه 

 نذر اداى 

 نذر مسائل متفرقه 

 ...در اثناء روزه سفر 

 ...هاىاقليت نذرى 

 عهد 

 عهد کفاره تخلّف 

 قسم کفاره عهد و 

 قسم 

 قسم شرائط 

 ...همراه قسم به قرآن به 
 

 ...احکام امر به معروف 

 ...شرائط و مراتب امر 

 ...امر به معروف و نهى 

 معروف امر کافر به 

 ...شيوه امر به معروف 

 ...به تکرار امر 

 ...اعالن تخلّفات به نيروى 

 ...جهت تحصيل پست و مقام 
 

 حقوق احکام 

 ...بر حق والدين 

 ...کار سپردن والدين از 

 حقوق ساير 

 ضمان 

 ...هاىشينضمان اُفت قيمت ما 
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 ...هاىکردن پول خرج 
 

 ...قوانين دولتى و اموال 

 دولتى اموال 

 ...استفاده غير قانونى 

 ...استفاده از برق شهرى 

 ...تکليف شرعى در قبال 

 ...استفاده غير مجاز از 

 ...مؤسسات کار در 

 ...اشتغال به امور ديگر 

 ...پرداخت حقوق نحوه 

 ...غيبت از کار و دريافت 

 ...خوب خدمت نکردن حکم 

 ...ازاى دريافت حقوق در 

 ...اموال بيت تصرف در 

 ...استفاده غير مجاز از 

 والدين مخالفت با 

 ...مقررات قوانين و 

 عمومى اشغال معابر 

 ...مال شبهه تصرف در 

 ...استفاده حق تقدم در 
 

 بىمذه اماکن 

 مسجد 

 ...ورود به مسجد غسل 

 الحرام تحيت مسجد 

 ...قرآن بيرون بردن 
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 ...هاى کوچکبچه بردن 

 ...فروش اثاثِ بدون استفاده 

 مسجد خواب در 

 مسجد حکم زيرزمين 

 ...در حکم بالکن 

 ...موقوفات تصرف در 

 ...تخريب مسجد جهت توسعه 

 هيأت 

 ...اموال رف درتص 

 ...ضمان خسارات وارده 

 ...مساجد و حسينيه اموال 

 ...دور انداختن عکس اماکن 
 

 فرهنگى و اجتماعى مسائل 

 علم فراگيرى 

 ...هاىتحصيل زنان در دانشکده 

 ...اقامت در تحصيل و 

 ...تبادل نظر و ارتباط 

 ...براى ترک وطن 

 مناسبتها 

 ...و اعياد هاوالدت 

 ...الزهراءمراسم عيد 

 مقدسات 

 قرآن 

 قرآن سجده واجب 

 ...سجده واجب کيفيّت 
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 ...در تالوت قرآن 

 ...بر صفحه اوّل نوشتن 

 ...ثواب قرائت قرآن از 

 ...افتادن آيه قرآن در 

 ...قراردادن قرآن در اختيار 

 قرآن آيات 

 ...به تالوت دادنگوش  

 ...بدون تايپ قرآن 

 زيارات ادعيه و 

 ...بعضى عبارات تکرار 

 مقدسات حفظ حرمت 

 ...گذاشتن اسم ايليا بر 

 ...وجود اطمينان از عدم 

 مقدسات هتک حرمت 

 ...افزار قرآنىبردن نرم 

 ...افزارهاىنرم 

 خوانندگى موسيقى و 

 ...خوانىلشرکت در غز 

 ...موسيقى در حال شنيدن 

 زنان آواز 

 ...صداى مرد به تبديل 

 ...موسيقى حرام تشخيص 

 زنان غنا و صداى 

 ...موسيقى فرزندان و 

 بانوان مداحى 
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 ...خواندن شعرى با محتواى 

 ...مجسمه نقاشى و 

 ...عکس حيوان و نقاشى 

 ...ساخت مجسمه و نصب آن 

 ...نشريات و نرم کتب، 

 ...قفل نرم شکستن 

 ...دىسى استفاده و تکثير 

 اينترنت ماهواره و 

 ...مقابل دريافت پول در 

 خرافات 

 سورى چهارشنبه 

 نامه جواب دادن به 

 ...شرکت در انتخابات کشورهاى 

 ...در استخاره 
 

 ...اموال پيدا شده و 

 ...اده از چيزهاىاستف 

 ...حکم اموال بجا مانده 

 لُقطه فروش 

 ...هاىکفش عوض شدن 
 

 قضائى مسائل 

 ...و قصاص، ديات 

 ...تصرف در پول ديه متعلق 

 ...ديه ضربه منجر به خونريزى 

 بدن ديه سرخ شدن 

 زن ديه 
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 ...فقدان يا عدم تمکّن 

 ...بپرداخت ديه توسط اقار 

 ...حکم ديه در صورت علم 

 ...مطالبه نکردن حکم 

 ...حکم ارش جراحت زن در 

 ديه محاسبه نرخ 

 تعزيرات حدود و 

 کودک تأديب 
 

 پزشکى احکام 

 پزشکى آموزش 

 ...انجام تحقيقات پزشکى 

 ...ضرورت يادگيرى پزشکى 

 ...قرار دادن خود در معرض 

 ...آزمايشات پزشکى انجام 

 ...فاش کردن اسرار بيمار 

 ...طب پژوهش در 

 ...آموزش اقشار جامعه 

 پزشک لمس و نظر 

 ...انجام آزمايشات پزشکى 

 ...معاينه پزشکى توسط 

 ...نگاه به جسد همجنس 

 ...محرميّت پزشک غيرمماثل 

 ...مراجعه به پزشک نامحرم 

 ...ائيان بهمراجعه روست 

 ...نگاه کردن به داخل 
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 ...برهنه کردن بيمار براى 

 ...مرد به زن در حال کمک 

 ...کردن نزد حجامت 

 ...از جلوگيرى 

 ...«نورپالنت»قرار دادن  

 ...جلوگيرى از باردارى 

 ...وظيفه شخصى که خود 

 ...تقدم در عقيم کردن حق 

 ...ارىجلوگيرى از بارد 

 غير اهداى جنين به 

 ...اجاره رحم براى بزرگ 

 اسپرم بانک 

 ...هاى باقى ماندهتخمک  

 ...هاى برداشت تخمک روش 

 ...استفاده از تخمک زن 

 جمعيت کنترل 

 جنين سقط 

 ...جنين بخاطر حفظ سقط 

 جنين حکم سقط 

 ...کتمان ناقص بودن جنين 

 ...ينى که به نظرسقط جن 

 ...ديه طفلى که به دستور 

 ...وجوب پرداخت ديه بر 

 ...جواز سقط مالک در 

 ...از بين بردن تعدادى 



51 

 ...خارج کردن زود هنگام 

 جنين سقط 

 ...هاىجنين سقط 

 زيبايى جراحى 

 گوش جراحى بينى و 

 جنسيت تغيير 

 جنسيت تغيير 

 ...نسيت افرادج تغيير 

 ميت تشريح 

 ...تشريح جسد مسلمان در 

 ...جسد براى تشخيص تشريح 

 ...ميّت ديه تشريح 

 ...وصيت مسلمان بر تشريح 

 مشکوک تشريح مرده 

 ...تجسس در اسالم ميّت 

 ...نگاه به جسد نامحرم 

 ...اجساد اهل تشريح 

 ...جسد مسلمان تشريح 

 ...اجساد بى حتشري 

 کفّار خريد جسد 

 ...جسد مجهول تشريح 

 اعضا پيوند 

 ...پيوند اعضاى حيوانات 

 ...پيوند اعضاى مسلمان 

 اعضا اهدا يا فروش 



51 

 ...اعضاى اصلى اهداى 

 مرده پيوند اعضاى 

 ...گرفتن پول در برابر 

 ...حکم اعضاى پيوند شده 

 ...بين مسلمان انتقال خون 

 خون فروش 

 ...وجوب اهداى عضو در 

 ...چيزهاى معالجه با 

 ...تهيه داروهاى ضرورى 

 ...متفرقه مسائل 

 ...لزوم يادگيرى مسائل 

 ...دستورات غيرشرعى در 

 ...اطالع دادن نجاست وسايل 

 ...نجاست وسايل بيمارستان 

 ...دادن پرونده پزشکى 

 ...فاش کردن اسرار بيمار 

 ...استفاده از نخ بخيه 

 ...ضمان لطمات وارده شده 

 ...انجام جراحى ضرورى 

 ...انجام جراحى غير ضرورى 

 ...سزارين زنى که توانايى 

 ...خارج کردن زود هنگام 

 ...هاى پرخطر براىدرمان 

 ...از استفاده 

 ...هاىاستفاده از سلول 
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 ...ژنتيکى جنين تغيير 

 ...کسانى که فقط از نظر 

 ...مواد کشنده به تزريق 

 ...توقف زندگى بيمار بر 

 ...ترک معالجه بيمار روانى 

 ...مرگ کشتن بيمار 

 ...مرگ تسريع در 

 ...وظيفه داروساز در مواقع 

 ...ضمان کارکنان داروخانه 

 پزشک حق طبابت 

 ...مان ضرر ناشى از حساسيتض 

 ...دريافت حق طبابت قبل 

 ...دريافت حق طبابت از 

 ...دريافت حق طبابت و 

 پزشکى نوشتن گواهى 

 ...صدور گواهى نادرست 

 ...طال و پالتين روکش 

 ...خونريزى در حال اعمال 

 ...مراجعه بيمار زن به 

 ...ورود مجدد وسايل پزشکى 

 ...ضمان لطمات وارده بر 

 ...ضمان لطمات وارده از 

 جراحى اجازه عمل 

 مشکوک نبش قبر 

 ...هاىاستفاده از ميوه 
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 ...سازى شبيه 

 ...دارو بدون تجويز دادن 

 ...عمل جراحى بدون اجازه 

 ...تعيين جنسيت جنين با 

 ...درمان با داروى موجب 

 ...اضافىمطالبه مبلغ  

 ...فروش داروى خطرناک 

 ...بيمارکشى از روى حکم 
 

 ...نگاه، پوشش و احکام 

 نامحرم نگاه به 

 ...عکس و فيلم نگاه به 

 ...نگاه کردن به مو و 

 ...چاپ عکس ظهور و 

 ...هاى ديدن فيلم 

 ...نگاه کردن به عورت 

 نامحرم ارتباط با 

 ...بدنى با اهل تماس حکم 

 ...با حد ارتباط 

 ...شخص ارتباط با 

 ...ارتباط با حدود 

 پوشش حجاب و 

 حجاب الزام به 

 زنان مقدار حجاب 

 پيران حجاب 

 ...حجاب و نگاه و آرايش 
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 ...پوشاندن بينى بعد از 

 ابرو تاتو کردن 

 ...پوشاندن زينت و آرايش 

 ...اس آستينپوشيدن لب 

 ...حجاب صورت براى محدوده 

 ...استفاده از سرمه براى 

 ...هاىاستفاده مردان از سنگ 

 ...براى عينک دودى 

 ...استفاده از کرمهاى 

 زنان پوشش پا براى 

 متفرقه مسائل 

 نامحرم محرم و 

 ...محارم و غير محارم 

 ...فرزند محرميت 

 ...ى مَحْرم کردنهاشيوه 

 ...محدوده محرميت سببى 

 ...رضاع شرايط حصول 

 ...محرميّت زوجين بعد 

 ...حدود معاشرت با محارم 

 ...مجاز لمس بدن مقدار 

 ...با غير معاشرت 

 کتاب نگاه به اهل 

 ...با زنان اهل نزديکى 

 معاشرت آداب 

 ...با افراد مراوده 
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 ...زندگى دردخالت  

 ...بدحجاب به اماکن بردن 

 ...لمس مجسمه ديدن و 

 ...کشيدن براى سرمه 

 ...استعمال کرم و عطر 

 ...پوشيدن لباس سياه در 

 ...محرميت در فرزندانى 

 ...را آرايش زنى که خود 
 

 طالق ازدواج و 

 ازدواج شرايط عقد 

 ...ازدواج مرد غير مسلمان 

 ...خبر ندادن از عيوب 

 ...خواهر ازدواج با 

 ازدواج صيغه عقد 

 ...کيفيت وکالت مرد از 

 باطل عقد ازدواج 

 ...ازدواج به روش عقد 

 ...اجراى صيغه عقد بدون 

 عقد اولياى 

 ازدواج اذن ولى در 

 ...در عقد اجازه پدر 

 ...اذن ولى شرعى دختر 

 ...ولى در ازدواج إذن 

 فضولى عقد 

 ...در اذن ولىّ 
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 فضولى عقد نکاح 

 موقت ازدواج 

 ...عقد موقّت به شرط محرميت 

 ازدواج موارد فسخ 

 ...فسخ ازدواج به خاطر 

 ...آشکار شدن عدم بکارت 

 ...وجوب فسخ به علت تدليس 

 ازدواج تدليس در 

 ...شتنتخلّف از شرطِ ندا 

 مهريه 

 ...قبول مهريه سنگين تحت 

 مهريه تغيير شرايط 

 ...نبودن طرح سکه معلوم 

 ...قراردادهاى بعد از 

 زوجين حقوق 

 ...وظيفه زنان نسبت به 

 ...کار کردن زن و مديون 

 ...حدود نفقه همسر و 

 زن تقدم نفقه 

 ...امتناع از تمکين تا 

 ...شتن پول از شوهربردا 

 ...کردن زن بدون اجازه کار 

 ...متفرقه مسائل 

 ...با غير ازدواج 

 ...دائم با اهل ازدواج 
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 ...موقت با زن ازدواج 

 ...رابطه زن و شوهر پس 

 ...روابط زن و مرد بعد 

 ...در اختالف سنى 

 ...اهل ازدواج با 

 ...تترک ازدواج بخاطر مشکال 

 ...مخالفت زوج با شاغل 

 ...با ازدواج 

 ...ازدواج پدر زن و مادر 

 ...ازدواج زن شيعه با 

 ...برپايى جشن ازدواج 

 ...اختالف زن و شوهر در 

 طالق 

 طالق اقسام 

 ...طالق خلع بدون بخشيدن 

 خلع شرايط طالق 

 ...در طالق مقدار بذل 

 ...فتن اثر دواز بين ر 

 ...طالق و شرايط صيغه 

 ...حضور طالق بدون 

 ...اجراى صيغه طالق بدون 

 ...اجراى وکالت در 

 ...ى طالقاجراى صيغه 

 طالق احکام 

 حامله طالق زن 
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 عدّه 

 ...شک در رعايت عدّه، 

 طالق متعه بعد از 

 ...عده زنانى که لوله 

 ...فاصله کهعدّه کسى  
 

 بانوان احکام 

 ...اختصاصى احکام 

 عادت احکام دوران 

 ...غذاى نذرى توسط پخت 

 ...رفتن زن حائض به حسينيه 

 ...گرفتن در زمان وضو 

 ...زيارت حرم ائمه )عليهم 

 ...حکم خون خارج شده بعد 

 بانوان روزه 

 ...رؤيت خون حيض در ميان 

 ...صله کمتر از ده روزفا 

 بانوان عبادت 

 ...شرکت مستحاضه قليله 

 ...سجده زيارت عاشورا 

 ...از علم به پاک شدن 
 

 ...احکام افراد نابالغ و 

 ...کودک بعد از احکام 

 عقيقه 

 تربيت تعليم و 

 ...دانش ديه تنبيه 
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 ...تصرفات اموال و 

 ...نش آموزانتفتيش وسايل دا 

 فرزند دستمزد 

 ...شرطيت رشد در رفع حجر 

 ...عبادات طهارت و 

 کودک احرام 

 حجر احکام 

 ...مجنون و احکام سفيه و 

 ...محدوده واليت ولى شرعى 

 ...کردن هديه از قبول 

 ...اعالن محجوريت شخصى 

 ...هاى حقوقىمسؤوليت 

 ...فتدريا حق قصاص يا 
 

 مسابقات و تفريحات ورزش، 

 قمار 

 ...برد و باخت در بازى 

 ...قمار بازى تماشاى 

 بيليارد شطرنج و 

 بيليارد 

 ...شرط بندى در مسابقات 

 ...دريافت حق شرکت در 

 ...انتخاب ميزبانىِ جمع 

 دريا شنا در 
 

 هاها و آشاميدنىخوردنى 

 ...حرمت وحليت  
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 زنده خوردن ماهى 

 ميگو حکم 

 ...حکم استفاده و خريد 

 دريايى خوردن صدف 

 ...هاى کوچکحکم ماهى  

 ...بودن مالک حالل 

 طيور شيوه ذبح 

 ...حکم گوشت خرچنگ و قورباغه 

 ...بخشهاى حرام ماهى 

 ...گوشت ماکيان حکم 

 ...هاى کوچکحکم ماهى 

 ...ماهى داراى فلسهاى 

 کوسه خريد و فروش 

 ...خوردن جنين حيوان حالل 

 ...ذبح و شکار صيد، 

 ...صيد ماهى با تخليه 

 ...صيد ماهى و حليّت کيفيت 

 ...قبله نبودن رو به 

 سنّت ذبيحه اهل 

 ...توسط ذبح مرغ 

 ...تذکيه حکم گوشت 

 ماهى شرايط تذکيه 

 ...حکم ماهى صيد شده توسط 

 ...توسط ذبح 

 ...صيد ماهى با خالى کردن 
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 صيد مسائل متفرقه 

 ...اهلل براى ذکر بسم 

 ...جدا کردن سر حيوان 

 ...شرايط ذبح صحيح حيوان 

 ...باز کردن دريچه حوضچه 

 ...دادن ماهى در جان 

 ...و آداب خوردن 

 ...لتنوشيدن آب در حا 

 ...استعمال مواد مخدر 

 کشيدن سيگار 

 ها نوشيدنى 

 ...استفاده از الکل براى 

 ...نوشيدن حکم 

 حرمت شک در حليت و 

 ...پنير مايه و فرآورده 

 مايه پنير 

 ...استفاده از محصوالت 

 ...هاى بستهخوردن مرغ 

 ...وظيفه مکلّف در مورد 

 ...ج شدن از گوشتخار خون 

 ...جنين حيوان ذبح خوردن 

 ...مخلوط شدن اجزاى حالل 

 ...حيوانات حرام شير 

 سويا خوردن سس 

 ...خوردن گوشت در رستوران 
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 ...استفاده از الکل در 

 متفرقه مسائل 

 ...گياهان خوردن 

 ...حرام طهارت ماهى 

 ...حکم کشمش و خرماى سرخ 

 ...هاى مخمرقرص مصرف 

 ...وظيفه والدين در برابر 

 ...حليت رب طهارت و 

 ...تربت افطار کردن با 
 

 از گناهان احکام برخى 

 احتکار 

 احتکار 

 ديگران اهانت به 

 ...هاروش جبران توهين 

 ...کيفيت خطاب کردن نام 

 ...شنيدن لطيفه گفتن و 

 ...رچينى و افشاىتجسس و خب 

 ...ورود و تصويربردارى 

 ...صداى ديگران بدون ضبط 

 تقلب 

 ...تقلب در پرداخت هزينه 

 تقلب 

 دروغ 

 ...گفتن بيماران دروغ 

 سهوى اصالح دروغ 
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 منبع نقل مطلب از 

 رشوه 

 ...هداياى مشکوک به رشوه 

 سرقت 

 ...مسروقه در اموال 

 غصب 

 ...ضمان اموال تضييع شده 

 ...برگرداندن اموال 

 مظالم ردّ 

 ...برداشتن مال سارق به 

 مجاز حفر چاه غير 

 ...از پول سود حاصل 

 غيبت 

 ...حدود حکم غيبت و 

 ...بدگويى کردن از ديگرى 

 غير تصرف در اموال 

 ...کيفيت تصرف در حقوق 

 ...اموال تعاونى تصرف در 

 ...تصرف در مالى که صاحبش 

 ...در اموال مورد تصرف 

 ...تصرف در اموال ميّت 

 ...هاىخوردن ميوه 

 خودکشى 

 خودکشى جلوگيرى از 

 ...به خطر انداختن جان 
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 ...جلوگيرى از خودکشى 

 ...عدم رضايت خودکشى کننده 

 توبه نااميدى از 

 ...کردن زندگى ابخر 

 موذى کشتن حيوانات 

 ريش تراشيدن 

 ...استفاده از روش شخص 

 ...تشبّه زن به مرد در 

 ...اشتغال در شرکتى با 

 توبه وجوب فورى 

 ...مو براى بلند کردن 

 ...معناى عدم قبول عبادات 

 بانوان عبادت 
 

 ميت احکام 

 محتضر احکام 

 ...به قبله کردن محتضررو  

 ميت لمس 

 ...هاى ميّتلمس استخوان 

 ...بدن سرد شده به مسح 

 ميت غسل 

 غريق غسل 

 ...متالشى غسل ميّت 

 ...قطعهقطعه غسل جنين 

 ...جسد بعد از خونريزى 

 ميت غسل مس 
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 مرده لمس استخوان 

 دستکش مس ميت با 

 ...هت مسغسل مس ميّت بج 

 ...بر وجوب غسل مس ميّت 

 ميت کفن و دفن 

 ...ها و زوائد جداتکه 

 مرده احکام جنين 

 ...بدن ميت سوزاندن 

 عزا وظايف صاحب 

 ...بزرگ و اعمال پسر 

 قبر نبش 

 ...قبر براى امور نبش 

 ...انتقال نبش قبر و 

 وصيت 

 ...وظيفه فرزندان در قبال 

 ...والدين از حقوق ارث 

 ثلث چگونگى محاسبه 

 ...و احکام ترک وصيّت 

 وصيّت 

 نامه وصيّت 

 ...تصرف وصى محدوده 

 ...وصيت به تساوى سهم 

 ...قسطى پول ثلث پرداخت 

 ارث 

 مرد ميراث زن و 
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 ...ميّت در حکم مرکب 

 ...ميراث ميتى که مخلوط 

 ...بردن زوجه از ارث 

 حبوه حدود و صغور 

 ...از وصيت در بيش 

 ...قيمت ارث زن از 

 ...شوهر از سهم ارث 

 ...ارث کافر با داشتن 

 ميّت تعدّد بدهى 

 ...ارث بردن از مهريه 

 ...افزايش مبلغ بدهى از 

 ...عمل به وصيت ميت نسبت 

 ...ارث بردن نوه از پدر 

 ...قسيم ارثى که از مادرت 

 ...مالکيت طالهاى مادر 

 قبرستان احکام 

 ...حضور در قبرستان هنگام 

 ...خواندن در نماز 

 متفرقه مسائل 

 ...بيرون آوردن دندان 

 ...استفاده از اموال ميّت 

 شده جنين زن فوت 

 ...ميّت قصد نيابت از 
 

 فقهى اصطالحات 

 قاصر لجاه 
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 مؤمن 

 الناس مفهوم حق 

 ...منظور از فى نفسه در 

 ...در موضوع شناسى 

 ...الذّمهما فى  نيّت 

 محصوره مالقى شبهه 

 ...در قصد قربت 
 

 

 
 
 

 تقلید

 راههاى شناخت اعلم :

اند کهه اله ن شهخص اع هم     س: دو نفر بالغ عادل براى من از شخصى که به او اطمينان دارم و آن شخص هم در اين موارد تحقيق کرده است نقل کرده

 توانى از او تق يد کنى آيا اينگونه تق يد کردن صحيح است؟است و مى

 ج( اگر عادل و خبره باشند، اشکال ندارد.

 

 انتخاب مرجع تقليد با معرفى يک نفر عادل:

پرسهيدم،  اينکه بايد از دو نفهر متتددشهناس مهى    ها پيش از طريق سؤال از يک الرد عادل مرجع تق يدى را انتخاب کردم ولى با توجه بهس: بنده سال

 گرالته چيست؟ ام در اين وضعيت چيست و حکم اعمال انتاموظيفه

مواالهق بها التهواى متتدهدى اسهت کهه دو نفهر         کننهد و يها التهواى او   ايد که دو نفر متتددشناس نيز همان را معرالهى مهى  هج( اگر از متتددى تق يد کرد

 مخالف التواى متتددى است که وظيفه الع ى شما تق يد از اوست، بايد قضا شود. اند، صحيح است و اگر التواى اومتتددشناس معرالى کرده

 

 خاص: شرايط رجوع به مراجع ديگر در مسائل

ههاى متفهاوتى درياالهت کهرده باشهد      س: در صورتى که مق د از مرجع تق يد سؤال نمايد ولى ايشان به دالي ى پاسخ ندهند و از ساير مراجع نيهز جهواب  

 تواند با رجوع به عقل خويش اقدام نمايد؟مى

 د از ميان مراجع به التواى مرجع اع م بعدى مراجعه نمايد.ج( در الرض مذکور جاى رجوع به عقل نيست و بايد احتياط کند و چنانچه احتياط ممکن نش

 

 تقليد مجدّد از مرجع اول پس از رجوع به مرجع دوم :

داند اينتانب در اين مسأله به مرجع تق يد ديگرى رجهوع کهردم حهال    س: مرجع تق يد من نماز دانشتو را شکسته و روزه را براى او در سفر منتفى مى

تهوانم  باشد، آيها مهى  ام. با توجه به اينکه من مرتب در رالت و آمد هستم و روزه گرالتن برايم بسيار مشکل مىه و پشيمان شدهمتوجه شدم اشتباه کرد

 دوباره به نظر مرجع اول برگشته و نماز را شکسته بخوانم و روزه نگيرم؟

 ج( اشکال ندارد به شرط آنکه عدول مکرر به صورت بازيچه در نيايد.
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 ئل جديد از غير مرجع ميّت:تقليد در مسا

توانم در صورت لزوم بعضى مسائل جديد به مراجع ديگر مراجع نمهوده و در حهالى کهه بهه     باشم آيا مىس: اينتانب مق ّد حضرت امام خمينى )ره( مى

 تق يد خود از حضرت امام )ره( باقى بمانم؟

 ج( عدول از متتدد متوالّى به متتدد زنده ب  مانع است.

 

 
 

 ط واجباحتيا

الرماييد تک يف مق د چيست و اگر مق د در صورت تمايل بتواند از مرجع تق يدى کهه در آن  س: در مسائ ى که حضرتعالى بنا بر احتياط واجب حکم مى

اشهد و اگهر اينگونهه    زمينه حکم صريح داده تق يد کند آيا اجازه دارد و در صورت جواز آيا مرجع مورد نظر حتماً بايد اع م بعد از مرجع تق يد مک ف ب

 است چگونه بايد آن مرجع را تعيين کرد؟

الاألع م بايد رعايت شود و تعيين آن وظيفه مک ّهف  ج( رجوع به متتددى که در آن مسأله احتياط ننموده است، مانع ندارد و بنابر احتياط، ترتيب األع م

 است.

 

 

 تحقيق در اصول دين

ريات مربوط به اثبات يا ردّ وجود خداوند، آخرت، روح و... بپردازد، آيا مرتکب گناهى شده اسهت؟ و آيها   س: اگر الرد مس مانى به تحقيق در مورد نظ

 ايم؟بر اعتقادات او ممکن است تاثيرگذار باشد؟ با توجه به اين که اکثريت ما جوانان بدون تحقيق اس م آورده

هد که اين مطالب در او تأثير سوء خواههد داشهت و در خهود قهدرت پاسهخگويى      ج( صِرف تحقيقات موجب گناه نيست ولى چنانچه احتمال عق يى بد

 بيند، نبايد به آندا بپردازد.صحيح و دالع شبدات را نمى

 

 حكم عبادات بدون تقليد صحيح

 شود؟خواهم بدانم اگر کسى مدت چند سال اعمال خود را بدون تق يد انتام دهد حکم اعمال وى چه مىس: مى

 وى مواالق احتياط يا مطابق با واقع يا با نظر متتددى باشد که وظيفه دارد از او تق يد نمايد محکوم به صحت است.ج( اگر اعمال 

 طهارت ونجاست ماشين لباس شويی

 س: مدتی پيش لباسی نتس را درون ماشين لباس شويی انداخته اندکه اط عی از نتس بودن آن نداشتند .پس ازشستشو ديگرعين نتاست درلباس

 ديده نمی شد . حاال باتوجه به آن که ماشين لباس شويی تمام اتوماتيک است ودرهيچ يک ازمراحل آن دخالتی نداريم حکهم لبهاس ههايی کهه داخهل     

بار آب گيری می کنند ولی درعهين حهال آب درههيچ     5يا4ماشين لباس شويی بوده اند چيست؟ با توجه به اينکه ماشين لباس شويی درهربارشستن 

ازمراحل تمام شيشه ماشين را نمی پوشاند والقط با چرخش محفظه ی لباس شويی لباس های خيس با آن ارتباط دارند اگر ايهن لبهاس ههانتس    کدام 

 بوده اند حکم عباداتی که با آندا انتام داده ايم چيست ؟ 

ه ونيز تمام الظای داخل لباس شويی را آب متصهل  ج: اگربعداززوال عين نتاست آ ب متصل به کربه تمام لباس های نتس رسيده وحرکت  داده شد

 به کر الراگرالته باشدپاک است وهمچنين اگر باآب ق يل دومرتبه آبگيری کرده و آب هاراتخ يه کند ودرصورت نتس بود ن لباس ها نمازهايی کهه 

 با لباس هايی که ع م به نتاست آن هاداشته ايد خوانده ايد بايدقضاشود

 

 كم آنقطع اتصال به کُر و ح

رسد. متبوريم موتور پمپ حبابى را دقيقاً سهر راه لولهه آب نصهب کنهيم، تها هرگهاه آب       س: جايى که ساکن هستيم، بيشتر اوقات آب به واحد ما نمى

ه بهاال پمپهاژ   که آب را ب ضعيف بود آنرا پمپاژ کند. مدتى است متوجه شدم که موتور داراى شير يکطراله است و هربار حباب خود را پر کرده و زمانى

 کند در اينصورت آب لوله ما کُر است يا خير؟کند، توسط شير يکطراله خود، آب شدر را قطع مىمى
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 ها و منبعى که بدان متّصل است، به اندازه کُر باشد.ج( اگر اتصال آن از آب شدرى قطع شود حکم آب کُر را ندارد مگر اينکه آب داخل لوله

 

 شک در کُر بودن آب

 شود و کسى که در حال استفاده از آب است نداند که آيا مقدار آب تانکر کُر است يا نه چه حکمى دارد؟ب مح ى از تانکر تأمين مىس: اگر آ

د احکهام  توانه دانسته کُر بوده يا نه، نمهى ج: اگر به کُر بودن آن يقين داشته و شک دارد از کُر بودن االتاده باشد، بنا را بر کُر بودن بگذارد ولى اگر نمى

 کُر را بر آن جارى کند.

 

 نجس شدن داخل بينى

 س: در صورت نتس شدن الضاى داخل بينى، آن را چگونه بايد تطدير کرد؟

 شود.ج( داخل بينى تطدير الزم ندارد و با زوال عين نتاست پاک مى

 

 مشاهده خون در وسايل استريل شده با بخار

ستريل چنانچه خونى در برخى از وسايل استريل شده مشاهده شود آيا همان لبهاس و وسهي ه نتهس    (، پس از اC.S.Rس: در قسمت استري يزاسيون )

 باشد؟است يا تمام وسايل و لباسدا محکوم به نتاست مى

 شود.کننده وجود نداشته باشد نتاست منتقل نمىج( اگر در موقع م قات وسايل طاهر، با وسايل نتس رطوبت سرايت

 

 چر و ته عصا بوسيله زمينپاک شدن الستيک ويل

 شوند؟هاى چرخ وي چر نتس باشند، آيا به وسي ه زمين پاک مىس: اگر عصا، پاى مصنوعى، و الستيک

 ج( پاک شدن آن، محل اشکال است.

 

 
 

 تطهير شيئ نجس با بخار آب

گردنهد، آيها   بخار آب تحت شرايط خاصى استريل مى ( با الشار وC.S.Rشوند، در قسمت استري يزاسيون )س: لباسدا و وسايل اتاق عمل که نتس مى

 شوند؟مى اين وسايل، ع وه بر استريل شدن، پاک نيز

 گردد.ج( چيز نتس با بخار پاک نمى

 

 پاک شدن کف کفش توسط کاشى، موزائيک و سراميک

 شود؟س: آيا با راه رالتن روى کاشى و موزائيک و سراميک هم پاى نتس پاک مى

 شود.رعايت شرايط ه پاى نتس پاک مى شود ولى با راه رالتن روى موزائيک ه باروى کاشى و سراميک، پاى نتس پاک نمىج( با راه رالتن 

 

 تطهير با آب باران

 باشد؟ى ته کفش پس از طى چند قدم مىشود پاک کنندههايى که بواسطه باران در روى زمين جمع مىس: آيا آب

 شود.ها قدم بزنيد، در صورتى که عين نتاست از آن برطرف شود، پاک مىآبج( اگر موقع باريدن باران در آن 

 

 هاى پر شدهنجاست دهان حاوى دندان

ى موادى پر شده باشند که قابل جدا شدن از آندا نيستند، در صورتى که داخل دهان نتهس شهود، آيها نيهاز بهه آبکشهى آن       ها به وسي هس: اگر دندان

 شود؟عين نتاست، پاک مى وجود دارد يا به صرف زوال

 شود و آب کشيدن الزم نيست.ج( اگر جزو دندان محسوب شود، پس از زوال عين نتاست پاک مى
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 هاى روکش شدهنجس شدن دندان

شان پاک س: االرادى که داراى دندان پر شده يا با روکش ثابت هستند، در صورتى که داخل دهانشان با خون نتس شود آيا با از بين رالتن خون دهان

 شود يا نياز به آب کشيدن دارد؟مى

 اى باشد که جزو دندان طبيعى محسوب شود، حکم دندان طبيعى را دارد و آب کشيدن داخل دهان الزم نيست.ج( اگر بگونه

 

 

 تطهير محل متنجس با پارچه مرطوب

 شود يا خير؟س: اگر سه بار دستمال مرطوب را روى محل نتس بکشيم آن قسمت پاک مى

 شود.ج( اگر آب زير دستمال جارى نشود پاک نمى

 

 تطهير مكان فاقد چاه فاضالب

 س: کيفيت تطدير زمينى را که محل خروج آب ندارد و ناچار محل رالت و آمد نيز هست بيان الرماييد.

 توان کف اتاق را تطدير نمود:ج( به يکى از دو نحو مى

 همه آن محل را الرا بگيرد، بعد آن غُساله را با پارچه و مانند آن جمع کند. اى کهه آب لوله را به جاى نتس وصل کند بگونه1

غُساله را با پارچه و مانند آن بردارد و دوباره آب  ماند، سپس آبشود و باقى مىاى جمع مىه آب ق يل را به جاى نتس بريزد که قدراً آب در گوشه2

 شود.مى پاکبريزد و غُساله را با پارچه و مانند آن بردارد و 

 

 مضاف شدن آب در اثناى تطهير :

برسد ولى آب جدا شده از آن مضهاف باشهد يها مهث ً      س: اگر لباس، پارچه و مانند ايندا را با آب کر تطدير کنيم و آب قبل از اينکه مضاف شود به آن

 ف شده نتس است؟ آبى که پس از الشردن از لباس جداايم مضاف شده باشد آيا اين آب مضاکرده آبى که درون ظرف بوده و لباس را در آن تطدير

 شود و مضاف است آيا نتس است؟مى

 در اين سؤال آيا الرقى دارد که لباس مذکور با آب کر تطدير شده باشد يا با آب ق يل؟

 

کند اگرچه بعهد از پهاک شهدن آب را    کفايت مى ج( اگر لباس و پارچه و مانند آن قبل از رنگ پس دادن و آب را مضاف نمودن با آب کرّ تطدير شود،

 شود، پاک است.رنگ پس دادنِ لباس مضاف مى با مضاف نمايد و پس از پاک شدن لباس، آبى که بعداً

مانند آن با آب ق يهل را داشهته باشهند چنانچهه      کشى لباس را تطدير کنند ولى اگر قصد تطدير لباس يااين در صورتى است که با آب کرّ يا با آب لوله

 شود.پاک نمى آب ق يل در موقع تطدير لباس مضاف گردد آن لباس

 

 هاى صورتحكم جوش

آيد نتس است؟ اگر نتس باشد تک يف بيرون مى شود آيا اين آبى که در اثر ترکاندن آنداهاى چرکى ظاهر مىس( بعضى اوقات روى صورت جوش

 چيست؟ارتباط بوده  نمازهاى خوانده شده و مکاندايى که با دستم در

 ج( اگر با خون همراه نباشد، نتس نيست.

 

 حكم دندان پر شده و خونريزى دهان

شود و اگر کسى با داشتن دندان پر شده دندان ديگر را بکشد بايهد بها آب جهارى دههان را     س: آيا دندان پر شده در دهان جسم خارجى محسوب مى

 بزرگسال باشد و نداند، حکم چيست؟ پاک کند يا خير؟ و اگر بچه باشد و نشود اينکار را کرد يا
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شود، حکم دندان طبيعى را دارد و آب کشيدن داخل دهان الزم نيست، و در مهورد دنهدانى   اى است که جزو دندان طبيعى محسوب مىج( اگر به گونه

 بچه و بزرگسال و جدلِ به حکم نيست.که کشيده شده همان قدر که عين نتاست از داخل دهان زايل شود، دهان پاک است؛ و در اين مورد الرقى بين 

 

 حكم خون لثه و دندان

کند چه حکمهى دارد؟ آيها غهذا    گذارد ولى آب دهان را رنگين نمىماند و روى دستمال اثر مىس: خونى که پس از کشيدن دندان در محل آن باقى مى

 شود؟خوريم نتس مىخوردن در اين صورت اشکال دارد؟ يا ظرالى که با آن غذا مى

 ج( در الرض سؤال غذا خوردن اشکال ندارد و ظرف غذا هم مادامى که به خون آلوده نشده است، پاک است.

 

 

 خون بيش از حد مجاز شرعى

شود، آيا براى نمهاز  شود و مقدار گسترش آن بيشتر از حد متاز شرعى مىس: يک پاى من قطع شده است و گاهى درون پاى مصنوعی، پايم زخم می

 پهاى  ام را درآورده و پهايم را آب کشهيده و بهدون   توانم بدون اعتنا به آن اعمالم را بتا آورم يا بايد پاى مصهنوعى م بسته را دارد و مىو حج، حکم زخ

 گردم، تک يف ما چيست؟مصنوعى اعمال حج يا نمازم را بتا آورم، در صورتى که بدون پاى مصنوعى دچار مشکل و مشقت مى

اى نداريد در غير اين آب کشيدن براى بيشتر مردم يا براى خصوص شما سخت است، نسبت به تطدير آن تک يف و وظيفه اى است کهج( اگر به گونه

 صورت بايد تطدير کنيد، و الزم نيست پاى مصنوعى را از خود جدا کنيد.

 

 

 حكم جوشهاى پوستى

 شوند چه حکمى دارند؟هايى که از جوشدا خارج مىس: حکم عفونت

 اه با خون نباشد، پاک است.ج( اگر همر

 

 

 خون باقى مانده در بدن حيوان ذبح شده

 خريم چه حکمى دارد؟س: خونى که همراه گوشت و مرغى که از قصابى يا مرغ الروشى مى

 ج( اگر ندانيد از نوع خون پاک يا نتس است، محکوم به طدارت است.

 

 استهالک خون دهان و دندان

ن داخل دهان و يا خارج از آن و يا حتى هر گونه نتس ديگر مثل شراب نتس شهود ولهى نتاسهات مهذکور بها آب      س: اگر دهان انسان به واسطه خو

 دهان مخ وط شود و از بين برود آيا آب دهان محکوم به طدارت است يا خير؟ و حکم الرو بردن آن چيست؟

 ج( محکوم به طدارت است و الرو بردن آن مانع ندارد.

 

 

 منقار کجمدفوع پرندگان داراى 

 باشند مثل طوطى نتس است؟س: آيا مدالوع پرندگانى که داراى نوک کج مى

 ج( اگر از قسم حرام گوشت هم باشد الض ه آن نتس نيست، وطوطى ح ل گوشت نيست.

 

 حكم الكل طبى

ل خهوردن نيسهت آيها ايهن دارو نتهس      س: دارويى بنا به دستور بزشک به صورتم ميزنم که داراى الکل است ولى با دارويى ديگر مح ول شده که قاب

 است؟
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دانيهد،  دانيد الک ى که در آن دارو به کار رالته از نوع خوراکى بوده و در اصل مايع و مسکر بوده، بنابر احتياط آن دارو نتس است و اگر نمىج( اگر مى

 پاک است.

 

 عرق جنب از حرام

 شود نماز خواند؟لباسى که با عرق جنب آلوده است مى شود باس: آيا عرق جنب نتس است در غير اين صورت آيا مى

 ج( پاک است و لکن احتياط واجب آن است که با عرق جنب از حرام نماز خوانده نشود، ب ه اگر عرق موجود در لباس مذکور خشک شده و يها شسهته  

 شده باشد، نماز خواندن با آن مانع ندارد.

 

 بدن متصل استنجاست عضو قطع شده ولى از طريق پوست به 

 ى پوست نازکى به بدن اتصال داشته باشد آيا آن عضو نتس است؟س: اگر عضوى از بدن انسان قطع شود ولى به وسي ه

 ج( تا متصل باشد، نتس نيست.

 

 شک در قلت واسطه و سرايت نجاست

ئ يا مح ى متنتس دوم است يا متنتس سوم تک يف باشد اگر کسى شک کند که شکننده نمىگويد متنتس سوم نتساى که مىس: با توجه به قاعده

 چيست؟

 است، اگر چه احتياط خوب است. ?ج( با شک در ق ّت واسطه و سرايت نتاست، اصل بر طدارت م قى

 

 روغن مار

 شود(.س: آيا روغن مار نتس است؟ )روغن مارى که به منظور ج وگيرى از ريزش مو، به مو ماليده مى

 آن جايز نيست.ج( پاک است ولى خوردن 

 
 
 

 وسواس

توان به هر نوع از شهک کهه بهراى    باشد؟ آيا مىس: اينکه حکم شده است که الرد وسواس نبايد به شک خود اعتنا نمايد آيا منظور هر نوع از شک مى

وع از شهکدا عرالهاً وجهود    آيد )چه شک در طدارت و نتاست و چه غير آن(، در حالى که براى االراد عادى و غير وسواس ايهن نه  الرد وسواس پيش مى

 ندارد و يا کمتر پيش مى آيد اعتنا نکرد؟

 شود.ج( ب ه، هر نوع شکى را شامل مى

 

 ها در تنجيستعداد واسطه

شوند. حال اگهر ههر دو گهروه لباسهدا بهه طهور       هاى پاک هم نتس مىهاى نتس با هم در يک آب شسته شوند، لباسهاى پاک با لباسس: اگر لباس

نتس بمانند( و بواسطه باد خشک شوند، اگر آن لباسداى نتسى که بواسطه شسته شهدن همهراه    صحيح با آب پاک شسته نشوند )و همچناندرست و 

 شود؟لباسداى نتس، نتس شده بودند با يک شىء تر تماس پيدا کنند، آيا آن شىء تر نتس مى

شود ولى چيهز ديگهرى را نتهس    د، آن شئ تر سوم بنابر احتياط واجب نتس مىانهاى نتس اول در اثر تماس با عين نتس، نتس شدهج( اگر لباس

 کند.نمى

 

 کيفيت تطهير عسل و يا شيره نجس

 توان عسل، شيره و مانند آن را که در آن نتاستى االتاده پاک نمود؟س: چگونه مى

 اش پاک است و اگر مايع باشد، قابل تطدير نيست.ج( اگر مايع نباشد، القط همان قسمت نتس را با مقدارى از اطراالش برداريد و بقيه
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 تطهير بدن يا لباس آلوده به ادرار

 شود؟س: اگر يک قطره ادرار به بدن يا به لباس بچکد و آن را نتس کند به چه صورتى پاک مى

س از زوال عين نتاست بها يهک بهار شسهتن     شود و با آب کر پج( با آب ق يل پس از زوال عين نتاست با دو بار شستن پس از خروج غُساله، پاک مى

 شود.بطورى که آب به همه محل نتس برسد و از آنتا حرکت کند، پاک مى

 

 نجاست شيئ مالقى با نجس

د س: اگر يک پارچه به ع ت متاورت با عين نتس تغيير رنگ دهد ولى جِرم نتاست در آن مشاهده نشود )مثل آلودگى به آب انار( و با شسهتن زيها  

 رود( بتوان آن رنگ را از بين برد آيا قبل از شستن زياد آن پارچه نتس است؟بيشتر شسته شود آلودگى بيشتر از بين مى)هرچه 

ج( صِرف متاورت بدون سرايتِ نتاست، موجب نتاست نيست و در الرض سرايت هم، چنانچه عين نتس موجود نباشد با يکبار شستن بوسهي ه آب  

 شود. يل پاک مىکر و يا دوبار شستن با آب ق

 

 حجيّت قول کودک در نجاست

 س: اگر کودک دو و نيم ساله اقرار به نتس شدن جايى بنمايد در صورتى که ما نيز شک داشته باشيم نظر شريف جنابعالى را خواستارم.

 ج( قول کودک حتّت نيست.

 

 نجاست چوب و کوزه

 شود؟ کوزه چطور؟س: آيا اگر چوب نتس شود ديگر پاک نمى

شود و اگر نتاست به عمق آن رالته باشد، بايد آن را در آب کُر گذاشهت تها آب مط هق    ( اگر سطح ظاهرى چوب نتس شده باشد با شستن پاک مىج

 شود و کوزه نيز همين حکم را دارد.)غير مضاف( به عمق آن برسد تا عمقش نيز پاک شود واال القط ظاهر آن پاک مى

 

 از آن نجس است برخورد جسم تر به چيزى که بعضى

س: اگر قسمتى از يک لباس نتس شده باشد و انسان نداند که دقيقاً کتاى آن است و سپس جسهم تهرى بهه قسهمتى از آن لبهاس برسهد آيها نتهس         

 شود يا خير؟می

 شود.ج( نتس نمى

 

 آب خارج شده از لباس در حال شستشو

 شود، چه حکمى دارد؟ار دادن لباس از آن خارج مىس: در هنگام شستشوى لباس با آب متصل به کر، آبى که موقع الش

ک ج( اگر آب شير متصل به کرّ به همه جاى لباس متنتّس برسد و پس از زوال عين نتاست از آن بريزد و از آن عبور کند و خهارج شهود، لبهاس پها    

 ريزد، پاک است.بى که از آن مىاست و احتياج به الشار دادن ندارد و چنانچه پس از خصوصيات ذکر شده لباس را الشار دهند، آ

 

 خونريزى کم لثه در صورت وجود دندان پر کرده

 س: آيا آب کشيدن داخل دهان بعد از خونريزى کم لثه و پس از پر کردن دندان الزم است؟

 ج( الزم نيست.

 

 بخار مايع نجس

ه باشد و به جوش بيايد، آيا بخار آن پاک است؟ اگر با همهين  هاى خونى نتس شدس: از ظرالى که محتوى آب کمتر از کر باشد و با خون يا الرآورده

 شرايط به جاى خون ادرار باشد، بخار آن پاک است يا نه؟
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 باشد.ج( بطور ک ّى بخار چيز نتس، پاک مى

 

 هاى صنعتىالكل

شهود از نظهر پهاک بهودن چهه حکمهى       وليد مىرنگ و قرمز( در کشور در مراکز متاز تهايى که به عنوان الکل صنعتى به رنگداى مخت ف )بىس: الکل

 دارد؟ آيا تفاوتى بين آندا است؟

 باشند.اى باشند که در اصل مايع هستند، پاک مىکنندههاى مستج( اگر مع وم نيست که از الکل

 

 هاى قطار و هواپيمامراعات جهت قبله در دستشويى

ر آن مشکل است لطفاً حکم مسأله مذکور را بفرماييد و آيا بر مک ّف واجهب اسهت کهه    س: رعايت جدت قب ه در دستشويى قطار با توجه به تغيير مسي

 جدت قب ه را در آن مکان پيدا کند و بعد اقدام به رالع حاجت نمايد؟

 ج( اگر جدت قب ه را ندانيد، اشکال ندارد و تحقيق الزم نيست.

 

 کشف مانع در اعضاى وضو پس از نماز

خوانهدم تک يهف   کرده و در آن مانعى نديدم بعد از مدتى الدميدم مانعى بهر روى دسهت مهن بهوده و مهن بها آن نمهاز مهى         س: بعد از کار دستم را تميز

 چيست؟

صحيح است ولى اگر بدانيد مانع حين وضو بهوده اسهت، وضهو و     دهيد آن مانع بعد از وضو گرالتن واقع شده است، وضوهاى گذشتهج( اگر احتمال مى

 ايد، باطل بوده است.هخواند نمازى که با آن

 

 در دست داشتن ساعت و انگشتر در هنگام وضو

 رد؟س: اگر در هنگام وضو گرالتن، ساعت را از دستمان خارج نکنيم ولى آن را چند بار بچرخانيم تا آب به سطح پوست برسد، براى وضهو اشهکالى دا  

 ارد.شود اشکال ندرسد و از باال به پايين شسته مىج( اگر آب به پوست مى

 برطرف کردن مانع براى وضو و غسل

هها رالتهه   ها غسل کردم اکنون که ايهن اک يهل  هاى پايم بود که در هنگام غسل واجب هر کار کردم نرالت و با همان اک يلهايى بر روى ناخنس: اک يل

 است آيا بايد دوباره غسل خود را انتام دهم؟

اى محسهوب شهده و صهحيح    ده، در صورتى که روى آن دست تر کشيده باشيد غسل شما جبيرهج( اگر در وقت غسل ازاله آن غير ممکن يا حرجى بو

 است.

 

 آب وضو

 تهههههوان بههههها همهههههان دسهههههت شهههههير آب را بسهههههت؟ريهههههزيم مهههههىس: آيههههها در وضهههههو در حهههههالى کهههههه بهههههر روى دسهههههت آب مهههههى

پ الارغ شد اگر دست را به چيهز مرطهوب )مثهل    ج( قبل از تکميل شستن دست چپ اشکال ندارد ولى پس از آنکه وضو کامل شد و از شستن دست چ

 شير آب( بگذارد و آب خارج وضو با آب وضو مخ وط شود، مسح سر و پا با آب خارج وضو و يا با آب مخت ط صحيح نيست.

 

 علم به وجود مانع وضو پس از نماز

نماز متوجه شود حکم نماز چيسهت؟   ؟ و اگر بعد ازباشد حکم نمازش چيستمى بر صورتش  شود اک يلس: شخصى وضو گرالته و در نماز متوجه مى

 چون قب ش آرايش کرده بوده؟

را برطرف کرده و متهدداً وضهو    ج( اگر يقين دارد که مانع، هنگام وضو بوده است الرقى بين قبل از نماز و بعد از نماز نيست و در هر صورت بايد مانع

 بگيرد و نماز خوانده شده را هم اعاده کند.
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 هاى داخل مسجد الحرامن از آبوضو گرفت

 چههه حکمههى دارد؟ -ههها و شههيرهاانههد اعههم از ک مههنکههه بههراى آشههاميدن اختصههاص داده -وضههو گههرالتن از آبدههاى خنههک مسههتدالحرام و اطههراف آن

 ج( صحّت وضو با شک در اباحه آب براى وضو محل اشکال ب که منع است.

 

 مسح بر موى مصنوعى

 ز است؟س: آيا مسح بر موى مصنوعى جاي

روى  ج( اگر موى کاشته شده قابل برداشتن نبوده و يا ازاله آن مست زم حرج و مشقّت باشد و با وجود موها، امکان مسح بر پوسهت سهر نباشهد، مسهح    

 همان موها کاالى است.

 

 مانع بودن آثار باقى مانده از صابون براى وضو

 سل است؟س: آيا آثار باقيمانده از صابون بر روى دست مانع وضو و غ

رساند، مگر اين که داراى جِرمهى باشهد کهه مهانع از     شود، ضررى به وضو يا غسل نمىج( مترّد وجود اثر صابون که بعد از خشک شدن اعضا ظاهر مى

 شود.رسيدن آب به پوست مى

 

 وضو گرفتن در باران

 شود وضو گرالت؟س: آيا در باران مى

 اصابت نکند.ها رسد، با آن قصد وضو نمايد و هنگام مسح، باران به کف دستکه به اعضاى وضو مى ج( مانع ندارد مشروط بر اينکه قطرات بارانى

 

 ايجاد عمدى مانع براى وضو و غسل

گيرد و توان عمداً کارى کرد که وظيفه، وضو و غسل جبيره شود مانند کاشت ناخن يا جراحى بينى که صرالاً به خاطر زيبايى انتام مىس: آيا مى

شود و برطرف کردن آن برايشان مشقت دارد آيا در هايى هستند که سبب ايتاد مانع مىرتى ندارد؟ اگر جايز نيست، االرادى که داراى شغلضرو

شود و بايد کسى اين مانع را ها که گاهى پشت بدنشان هم رنگى مىصورت امکان تغيير شغل، وظيفه دارند که آن را تغيير دهند؟ )مانند نقاش

 شود.(اى است که به راحتى برطرف نمىن برطرف کند و يا رنگ بگونهبرايشا

شود، چنانچه در غير وقت نماز باشد، مانع ندارد ولى در وقت نماز بايد اى مىج( ايتاد مانعى که موجب تبدّل وظيفه وضو و غسل به وضو و غسل جبيره

کارى و شود )مانند نقاشى، يا گچاالراد مشتغل به کارهايى که موجب ايتاد مانع مىوضو يا غسل را انتام دهد سپس مبادرت به ايتاد مانع نمايد، و 

 کند.امثال آن( چنانچه نتوانند در وقت وضو يا غسل آن مانع را برطرف کنند شستن روى همان مانع کفايت مى

 

 ريختن آب غير وضو بر روى دست

 ارد؟س: در هنگام وضو ريختن آب غير وضو بر روى دست چه حکمى د

 کشيده شود. تواند به قصد وضو با آن آب، موضع را بشويد. آنچه اشکال دارد اين است که با آب غير وضو مسحج( مانع ندارد، و مى

 

 وضوى معلولين

ى نمهاز  شود و مقدار گسترش آن بيشتر از حد متاز شرعى مى شود، آيا براس: يک پاى من قطع شده است و گاهى درون پاى مصنوعی، پايم زخم می

و بهدون پهاى    و حج، حکم زخم بسته را دارد و مى توانم بدون اعتنا به آن اعمالم را بتا آورم يا بايد پاى مصنوعى ام را درآورده و پهايم را آب کشهيده  

  مصنوعى اعمال حج يا نمازم را بتا آورم، در صورتى که بدون پاى مصنوعى دچار مشکل و مشقت مى گردم، تک يف ما چيست؟
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اى نداريد در غير اين اى است که آب کشيدن براى بيشتر مردم يا براى خصوص شما سخت است، نسبت به تطدير آن تک يف و وظيفهگر به گونهج( ا

 صورت بايد تطدير کنيد، و الزم نيست پاى مصنوعى را از خود جدا کنيد.

 

 کيفيت آب ريختن در وضو

مردان از پشت آرنج چنانچه  ا براى ريختن آب بر روى دست بانوان بايد از ج وى آرنج بريزند وس: در خصوص وضو گرالتن براى بانوان بفرمائيد آي

 اين موضوع رعايت نشود و زنان هم مانند مردان از پشت دست آب بريزند حکم چيست؟

 ج( عمل مذکور براى زنان و مردان استحباب دارد، و اگر رعايت نشود وضو صحيح است.

 

 کيفيت مسح پا

  براى مسح پا، مسح بر انگشت شست کااليست؟ س: آيا

 ج( اگر از سر انگشت شَست تا مفصل ساقِ پا کشيده شود کاالى است.

 

 مقدار مسح پا

کشيده است، س: ظاهراً بر حسب التواى جنابعالى مسح پا بايد تا مفصل کشيده شود. لطفاً توضيح الرماييد اگر شخصى مسح پا را تا روى برآمدگى مى

 ازهايى را که با اين نوع وضو گرالتن خوانده است قضا نمايد؟ آيا اين شخص به تک يف خود عمل نکرده است؟آيا بايد نم

 ج( نسبت به گذشته محکوم به صحّت است و از اين به بعد، تا مفصل، مسح نمايد.

 

 تكرار مسح

 شود؟س: آيا چند بار کشيدن مسح باعث بط ن وضو مى

 سح باشد و به حدّ وسواس هم نرسد اشکال ندارد.ج( اگر پس از خشک کردن موضع م

 ها تا مچ در وضوشستن دست

شود. نمازهايى که به اين ترتيب مى کند چون مچ دست هنگام وضو خود به خود شستهها تا مچ کفايت مىکردم که شستن دستس: من الکر مى

 ام چه حکمى دارد؟خوانده

 ايد(، بايد آن نمازها را قضا کنيد.ايد )يعنى تا مچ دست را بيشتر نشستهخوانده ج( هر نمازى را که يقين داريد با وضوى ناقص

 

 رساندن آب به زير ناخن در وضو

 س: آيا رساندن آب به زير ناخن در وضو واجب است؟ 

 ج( اگر بيشتر از حدّ معمول ب ند نباشد، الزم نيست.

 مقدار الزم در مسح پا

 ها کاالى است؟گشت شست مسح شود يا هر کدام از انگشتس: آيا بايد براى مسح پا حتماً ان

 ج( در مسح پا، انگشت شست تعيّن ندارد و مسح بر هر يک از انگشتدا تا اوّل ساق پا کاالى است.

 

 ريختن آب خارجى روى آب وضو

ته شده( وضهو چهه حکمهى دارد؟ آيها     س: در صورتى که هنگام شستن عضوى مانند دست آب از خارج روى آن بريزد )يا از شير آب و يا از عضو شس

 حکم مقدار کم و مقدار زياد آب ريخته شده از خارج الرق دارد؟
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ها ها آب خارج بريزد که ممکن است موجب اشکال در مسحها اشکال ندارد ولى پس از تکميل شستن دست چپ نبايد به کف دستج( در بين شستن

 شود.

 مسح روى يک انگشت پا

 توان وضو گرالت؟ به شرط آنکه يکى از ناخندا الک نداشته باشد.خن پا مىس: آيا با الک روى نا

 ج( در الرض سؤال مانع ندارد.

 مسح کشيدن بر سر خيس

مسح سر را بکشيم آيا وضو صهحيح   س: اگر موى سر خيس باشد و وقت تنگ باشد به صورتى که وقت نباشد موى سر را خشک کرد و با همان حالت

 باشد؟مى

 کند نبايد به آن وضو اکتفا کند و بايد تيمم هم بکند.ورى خيس باشد که رطوبت دست بر آن اثر نمىج( اگر سر ط

 

 کمک گرفتن از ديگران براى وضو

 س: آيا کمک گرالتن از ديگرى براى وضو گرالتن، مث ً نگدداشتن شي نگ آب، اشکال دارد؟

 ج( مانع ندارد هر چند کراهت دارد.

 

 ت باالعدم برگشت آب وضو به سم

باشد يها ب نهد کهردن    جدت باال مى س: منظور از اينکه در حين شستن دست، هنگام وضو نبايد آب وضو بر گردد چيست؟ آيا منظور کشيدن دست در

 دست بطورى که آب وضو خودبخود برگردد؟

 ج( معيار آن است که از پايين به باال شسته نشود.

 

 برخورد دست با جسم تر قبل از مسح

توان مسح کرد يا بايد از اول وضو را تکرار کرد اگر آرى هنگام وضو گرالتن دستمان به دمپايى يا شير آب برخورد کند آيا با همين دست مىس: اگر 

 ام بايد قضا کنم؟نمازهايى را که بدين صورت خوانده

 باشد، وضو صحيح نيست. ج( در الرض مرقوم وضو اشکالى ندارد ب ى اگر مسح سر يا پا با رطوبت شير آب يا جاى ديگر

 

 

 

 مخلوط شدن آب خارجى با آب وضو

 س: اگر در هنگام وضو از خارج آب بر روى دست يا صورت بريزد حکم وضو چيست؟

 کند.از آندا بريزد که براى مسح اشکال ايتاد مى ج( اشکال ندارد مگر آنکه پس از کامل شدن وضو، آب خارج روى دو کف دست يا يکى

 ا با يک دست براى کسى که دست ديگرش بسته استمسح سر و پاه

تواند سر خهود را بها دسهت چهپ و     تواند پاى راست و سر خود را مسح کند آيا مىاند لذا نمىس: شخصى دست راستش را بر اثر شکستگى گچ گرالته

 پاى راست را هم با دست چپ مسح کند يا اين که بايد نايب بگيرد؟

 ح کند.ج( اشکال ندارد با دست چپ مس

 بجا آوردن نمازهاى متعدّد با يک وضو

 شود با وضوى نماز صبح نماز ظدر را هم به جا آورد با توجه به اينکه نيت براى نماز صبح بوده است؟س: آيا مى



78 

 ايد، اشکال ندارد.ج( اگر وضو را باطل نکرده

 

 غسل کثيرالشک

کشد غس م طول مى ام ب که براى اطمينان از رسيدن آب به همه جاى بدنمنشده گويد من وسواسطول مى دهد اما مى  س: براى کسى که در غسل

 چه نظرى داريد؟

 ج( اگر از متعارف خارج باشد نبايد اعتنا کند.

 

 مواالت در غسل

 ساعت( ادامه داد؟ 4شود وسط غسل آن را رها کرد و بعد از مدتى )مث ً س: آيا مى

 الاص ه نيست.ج( اشکال ندارد و تفاوتى ميان مقدار 

 

 غسل جنابت با پارچه مرطوب

اى را به آب بزند و با آن تمام بدنش را )به ترتيب غسل( بشويد کاالى است يها خيهر؟ ضهمناً اگهر قبهل از اتمهام       س: اگر کسى براى غسل واجب پارچه

 شستن عضوى در غسل عضو قب ى خشک شود اشکال دارد يا خير؟

 شدن عضو قب ى اشکال ندارد. ج( اگر صدق شستن کند، کاالى است و خشک

 

 تجديد نيّت غسل در اثناى آن

 توان دوباره نيّت همان غسل را کرد و از نو شروع کنيم؟س: آيا در اثناء غسل مى

نيّهت  تواند در ميان غسل دوباره اعضاى شسته شده را بهه  ج( اگر غسل باطل نبوده است، مشروع نيست مگر بخواهد احتياط کند که در اين صورت مى

 غسل احتياطاً بشويد به شرط آن که منتر به وسواس نشود.

 

 جهت جريان آب در غسل

 س: آيا در غسل مانند وضو بايد آب را از باال به پايين ريخت؟

 ج( الزم نيست.

 

 حدث اصغر در هنگام غسل

 گردد؟س: آيا حدث اصغر در اثناى غسل باعث باطل شدن غسل مى

غسل جنابت چنين غسه ى کفايهت از    رساند و الزم نيست که غسل از ابتدا شروع شود، ولى دره صحّت غسل ضرر نمىج( حدث اصغر در اثناى غسل ب

 نمايد.وضو براى نماز و ساير اعمالِ مشروط به طدارت از حدث اصغر نمى

 

 غسل بدون جريان يافتن آب بر بدن

ان دست را خيس کرده و با دست خيس غسل کرد؟ اگر جواب سؤال باال مثبت توس: در غسل کردن آيا بايد آب روى بدن جارى شود يا اين که می

 است آيا بايد ترى دست بيش از اعضاى غسل باشد؟

ج( م ک، صدق شستن بدن به قصد غسل است و جريان آب بر بدن شرط نيست و بايد طورى باشد که مع وم شود بدن بسبب آبِ غسل شسته شده 

 است.

 

 شک در غسل
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 در هنگام شستن طرف چپش در غسل ترتيبى شک کند که آيا مقدارى از طرف راستش را خوب س: اگر شخصى

 شسته يا نه آيا بايد دوباره غسل کند؟

 ج( در الرض سؤال، به شک اعتنا ننموده و غسل صحيح است.

 

 حرجى بودن رفع مانع در وضو

موانع رسيدن آب به اعضاى وضو مطرح شده در مهورد کسهانى کهه مهث ً شهغل       س: با توجه به مطالبى که در رساله جنابعالى در رابطه با برطرف کردن

شوند که هنوز موانهعِ کمهى وجهود دارد    آندا نقاشى است و خي ى از اوقات بعد از صرف وقت زيادى براى از بين بردن اين موانع، پس از نماز متوجه مى

 تک يف چيست؟

 ر عسر و حرج باشد، مثل وضوى جبيره عمل کنند.ج( بايد موانع را برطرف کنند و وضو بگيرند و اگ

 

 هاى پوشيده بدن در غسلشستن قسمت

س: در اثر کدولت سن يا بعضى عوارض جسمى، قسمتى از ظاهر بدن بوسي ه قسمتى از پوست بدن پوشيده شهده، آيها بايهد بهراى غسهل قسهمتى کهه        

 ه شستن ندارد؟ شود و نيازى بپوشيده شده را نيز بشويند يا جزء باطن محسوب مى

 مک ّف است. شود بايد شسته شود و تشخيص آن موکول به نظر عرالىج( اگر جزو ظاهر بدن محسوب مى

 

 فراموش کردن نيت غسل

س: کسى که از اول قصد غسل کردن داشته باشد ولى هنگام شستن نيت غسل را الراموش کند بعد از شسهتن خهودش، نيهت بهه خهاطرش بيايهد چهه        

 ى غس ش صحيح است؟حکمى دارد؟ يعن

کهنم، غسه ش   داد دارم غسهل مهى  کنيد جهواب مهى  پرسيد چه مىج( اگر از نيّت غسل برنگشته باشد به نحوى که هنگام شستن بدن اگر کسى از او مى

 صحيح است.

 

 انجام غسل با وجود مانع از رسيدن آب

و بعد از اتمام ياالتن غسل متوجه شود که مانعى بر روى بهدن او وجهود   س: اگر شخصى غسل جنابت بر او واجب شده باشد و غسل را انتام داده باشد 

 اى از منى( که آب به آنتا نرسد بايد چه کارى انتام دهد.داشته باشد )تکه

بريزد  تکميل غسل، آن محل را آب ج( غسل او در الرض مرقوم ناقص است و بايد مانع را از بدن برطرف کرده و محل را تطدير نمايد و سپس به نيّت

 و اگر در سمت راست بوده، متدداً تمام سمت چپ را بنابر احتياط واجب به نيّت غسل بشويد.

 
 

 حكم وجود مانع در اعضاى وضو

چسبد و معموالً شستشوى آندا به سختى ممکن س: لطفاً بفرماييد کسانى که بمناسبت شغل و کار روزانه با انواع رنگدا و روغندايى که به دستانشان مى

 ست و چه بسا شستن آندا با نفت و بنهزين ميّسهر اسهت و نتيتهه ايهن امهر ضهرر بهه دسهت اسهت تک يهف ايهن االهراد بهراى وضهو و غسهل چيسهت؟                 ا

 ج( در الرض مذکور بايد به وظيفه جبيره عمل نمايند.

 

 شرايط اعضاى غسل

 

 س: آيهههههها در غسههههههل چرکدههههههايى کههههههه زيههههههر نههههههاخن پهههههها اسههههههت مههههههانع آب اسههههههت؟ )حتههههههى مقههههههدار کمههههههى از آن(       

برطهرف  ج( اگر ناخن از حدّ معمول ب ندتر باشد و زير آن مقدارى که از حدّ معمول ب ندتر است چرکى باشد که مانع رسيدن آب به ناخن است، بايهد  

 کند و اگر ناخن ب ند نباشد، چرک زير آن مانعى ندارد.
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 غسل در زير باران

 س: غسل در زير باران صحيح است؟

 رد و آب باران را هم جزو آب غسل حساب کنيد.ج( غسل ترتيبى اشکال ندا

 

 اعمال جاهل به جنابت

عمال س: اگر انسان ع م به جنب بودن خود نداشته باشد و چند روزى را با حالت جنب بگذراند و بعد از چند روز متوجه جنب بودن خود شود صحّت ا

 او نظير نماز و... چه حکمى دارد؟

 مشروط به طدارت بوده )از جم ه نماز( باطل است و بايد آندا را پس از انتام غسل جنابت اعاده يا قضا نمايد. ج( در الرض مذکور تمام اعمالى که

 

 نحوه انجام غسل با وجود عرق جنب از حرام

بعد از آن عرق کند  گرم تطدير نمايد، و به خاطر گرماى حمام متدداً در حين تطدير ياس: هرگاه شخصى از راه حرام جنب شود، و بدن خود را با آب

 آيا اين عرق وى حکم عرق جنابت از حرام را دارد و اگر در اين حال و بدون تطدير متدد، غسل کند غسل او چه حکمى دارد؟

ج( عرق بدن او در الرض سؤال تا غسل نکرده عرق جنب از حرام محسوب است که نتس نيست ولى نماز خواندن با آن بنابر احتياط صهحيح نيسهت،   

 راين اگر بعداً بدون تطدير متدد غسل کند، غسل او صحيح است.بناب

 

 غسل کثيرالشک

کشد چه ام ب که براى اطمينان از رسيدن آب به همه جاى بدنم غس م طول مىگويد من وسواس نشدهس: براى کسى که در غسل طول مى دهد اما مى

 نظرى داريد؟

 ج( اگر از متعارف خارج باشد نبايد اعتنا کند.

 

 قدار واجب مسح در تيممم

  تها سهر انگشهتان اسهت يها القهط کهف دسهت کهاالى اسهت؟ همچنهين بهر پشهت دسهتدا؟                س: آيا منظور از کشيدن کف دسهت بهر پيشهانى در تهيمم    

 کند و کشيدن تا سر انگشتان الزم است، و نسبت به پشت دست هم بايد تا سر انگشتان باشد.ج( کف دست به تندايى کفايت نمى

 دستان ترتيمّم با 

 س: آيا در صورتى که هنگام تيمّم دست تر باشد تيمم باطل است؟

 چسبد، اشکال ندارد.کند که چيزى به دست نمىج( اگر روى سنگ تميز تيمم مى

 

 تيمم بر سنگ نما

 س: تيمم به سنگ نماى ساختمان که بطور عمودى به ديوار نصب شده است صحيح يا خير؟

 ج( مانع ندارد.

 

 ت گچ گرفته شدهتيمم با دس

ههايى از کهف دسهت بها     ها را به صورت کامل به زمين بزند، )قسمتتواند براى تيمم دستاند که نمىس: کسى که کف دو دستش را طورى گچ گرالته

 خهههههورد( بهههههراى تهههههيمم چهههههه بايهههههد بکنهههههد؟کنهههههد و القهههههط اطهههههراف کهههههف دسهههههت بهههههه زمهههههين مهههههىزمهههههين برخهههههورد نمهههههى

اى کهه تمهام آن بهه زمهين     ها تيمم کند، و اگر پشت دسهت را ههم گهچ گرالتهه اسهت بگونهه      يد با پشت دسترسد باها به زمين مىج( اگر پشت دست

 رسد، نوبت به تيمم با ذراعين است و احوط جمع بين تيمم با ذراعين و تيمم با بعض کف دست است.نمى
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 طهارت و نماز شخص مبتال به بيمارى پيسى

تواند براى بردن ثواب نماز اول وقت و ثواب نماز جماعهت در  هاى واجب چه بايد بکند؟ آيا مىماز و غسلس: الردى که دچار بيمارى پيسى است در ن

 نماز جماعت شرکت کند؟

هاى واجب مثل ساير مک فين است و اگر آب براى او ضرر دارد بايد بتاى وضهو و غسهل تهيمم نمايهد و شهرکت در نمهاز       ج( تک يف او در نماز و غسل

 نين شخصى اشکال ندارد.چ جماعت براى

 

 مسح قرآن توسط مسلوس يا مبطون

 تواند قرآن را مسح نمايد؟س: آيا شخص مس وس و مبطون که براى نماز وضو يا تيمم گرالته، بعد از نماز تا زمانى که از او بول يا غائط خارج نشده مى

 اشکال ندارد. ج( تا زمانى که از او حدث سر نزده باشد، با همان تيمم، مسح قرآن کريم

 :نماز

 اعتماد بر رصدخانه جهت تعيين وقت نماز

باشهد )زمسهتان   دقيقهه در نوسهان مهى    09الهى   45س: براساس تقويم رصدخانه کشور سوئد التر تا ط وع خورشيد در طول سال در سوئد بين حهدود  

بدست آوردن التر مقدار اين زمان را از وقت ط وع خورشيد کهم  شود از اين مسئ ه استفاده کرد و براى دقيقه(. آيا مى 09و تابستان حدود  45حدود 

 کرد؟ 

 ج( اعتماد بر تقويم رصدخانه کشور محل سکونت اگر موجب حصول اطمينان شود اشکال ندارد.

 وظيفه مكلف در تنگى وقت نماز

  س: اگر وقت اداى نماز کم باشد و نياز به رالع حاجت هم باشد تک يف شرعى چيست؟

ز د در آن وقتِ کم با اکتفاى به واجبات نماز و حذف مستحبات، به وظيفه خود عمل کند، بايد نماز را با همين حال بخواند و اگر ج وگيرى اج: اگر بتوان

يهن  ير اخروج حدث به هيچ وجه ممکن نباشد، چنانچه بتواند در وقت کم رالع حاجت کند و مقدارى از نماز را در وقت درک کند، بايد انتام دهد، در غ

 صورت الزم نيست.

 

 قرار گرفتن در دو افق متفاوت و تكرار نماز

بح را در س: من در روز سفر نماز صبح را در الرودگاه کراچى خواندم و سپس در همان روز قبل از التر، در قاهره الرود آمدم. آيا بايد دوباره نمهاز صه  

 الرودگاه قاهره بخوانم.

 ج( واجب نيست.

 

 تأخير عمدى نماز از وقت

 : اگر کسى عمداً وقت نماز خود را به تأخير اندازد آيا حرام است؟ آيا عقاب اخروى دارد؟ س

 ج( اگر عمداً تأخير بيندازد تا قضا شود، گناه کرده و بايد قضاى آن نماز را بجا آورد و از گناهش توبه کند.
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 قبله

 پيدا کردن جهت قبله

 ى يا روشداى قب ه يابى( چه حکمى دارد؟قب ه يابى تندا به کمک قواعد ع مى )جدت ياب -1س

 قب ه يابى تندا به کمک قب ه نما يا قطب نما چه حکمى دارد؟ -2س

 توان به آن اعتماد کرد.نما اطمينان به جدت قب ه حاصل شود مانع ندارد و مى( اگر از قواعد ع مى و يا قب ه2و1ج

 

 رو برگرداندن از قبله در هنگام نماز

  واً صورت به طرف چپ يا راست برگردد آيا نماز باطل است؟س: اگر در نماز سد

 اى که تمام صورت به طرف راست و يا چپ برگردانده نشود، اشکال ندارد.ج( اگر التفات صورت الاحش نيست به گونه

 انحراف از قبله

 زند؟اى نمىخواستم بدانم که در نماز انحراف از قب ه تا چه حد متاز است و به نماز لطمهس: مى

گر بهه حهدّ دسهت    ج( عالماً و عامداً نبايد منحرف شود ولى اگر قب ه را نداند و يا الراموش کند و از قب ه منحرف شود و نماز بخواند و بعد متوجه شود، ا

 درجه باشد(، نمازش صحيح است. 09راست و يا دست چپ قب ه نرسيده باشد )يعنى کمتر از 

 نماز خواندن به غير جهت قبله

آن ههم وجهود نداشهت و بعهد از      ميت قب ه در نماز چه قدر است و اگر در مکانى قرار داشتى که جدت قب ه مشخص نبود و راههى بهراى يهاالتن   س: اه

 خواندن نماز بعداً )چند روز بعد( متوجه شدى که جدت قب ه اشتباه بوده بايد چه کرد؟

رود، بنابر احتياط واجب بايد به چدار طرف نماز بخوانهد و اگهر   ش هم به هيچ طرف نمىج( بطور ک ّى کسى که هيچ راهى براى ياالتن قب ه ندارد و گمان

 ايد.عمداً برخ ف وظيفه عمل کرده و بعد هم متوجه شده به طرالى که نماز خوانده اشتباه بوده است، بايد بنابر احتياط نماز خود را اعاده نم

 از بخوانهههد، آيههها جدهههات غيهههر از قب هههه بهههرايش يکسهههان اسهههت؟     توانهههد بهههه طهههرف قب هههه نمههه   س: کسهههى کهههه در حهههال اضهههطرار نمهههى   

توانهد بهه   داند نمهى شناسد، بايد تحقيق کند تا با موازين شرعى جدت قب ه را تشخيص دهد ولى اگر با اين که جدت قب ه را مىج( اگر جدت قب ه را نمى

 09نرسد نماز بخواند و متزى است و با امکان منحرف شدن به کمتر از درجه  09جدت قب ه نماز بخواند، بايد به طرف يمين يا يسار به مقدارى که به 

درجه يا بيشتر جايز نيست و نماز متزى نيست و هر گاه در حالتى باشد که به ههيچ نحهو نتوانهد رو بهه قب هه يها رو بهه نقطهه          09درجه، انحراف تا حدّ 

 حيح و متزى است و قضا ندارد.ص نزديک به قب ه نماز بخواند به همان حال که هست نماز بخواند و

 نماز خواندن به گرد کعبه

 اى در مستد الحرام صحيح است يا خير؟س: به نظر حضرتعالى خواندن نماز جماعت استداره

 صحيح نيست. اند، صحيح است لکن نماز االرادى که روبروى امام قرار دارند،ج( نماز کسانى که پشت سر يا دو طرف امام ايستاده

 تشخيص قبلهميزان در 

 س: به من گفته شده که در آمريکاى شمالى قب ه به سمت شمال شرقى است. نظرتان در اين باره چيست؟

باشد و تشخيص آن در ج( ميزان در تشخيص قب ه، خط امتدادى از جايگاه وقوف نمازگزار که بر روى کره زمين عبور کند و به کعبه معظمه برسد، مى

 آن مکان است که با ابزار ع مى اطمينان بخش يا امارات شرعيه و يا شدادت شدود تشخيص دهد. هر مکانى با مک ف حاضر در

 مكان
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 نماز خواندن در مقابل آينه

 س: حکم نماز خواندن ج وى آينه چيست؟ آيا مکروه است؟ 

کند بدتر است آن را بردارد و يا روى آن را مى بيند و ذهنش را مشغولاى باشد که در حال نماز، شخص صورت خود را در آن مىج( آينه اگر به گونه

 بپوشاند.

 

 نماز خواندن در مقابل عكس

 س: حکههههم نمههههاز خوانههههدن در مح ههههى کههههه عکههههس شخصههههى در آنتهههها نصههههب شههههده چيسههههت ولههههو اينکههههه ج ههههوى الههههرد نباشههههد؟   

 ج( عکس از هر کس که باشد اگر ج وى شخص نباشد کراهت ندارد.

 

 نماز در هواپيما

که نماز در هواپيما معمهوالً مهانع اسهتقرار و    ال ّه الحرام يا ساير مساالران، وقت نماز در هواپيما هستند، با توجه به اين، زائران بيت: در برخى موارد1س

نماز  که پيش از اتمام وقتطمأنينه نيست، در صورتى که ساير شرايط، مثل قيام و قب ه و رکوع و ستود مراعات شود، آيا در صورت ع م يا احتمال اين

کند يا بايد تأخير بيندازند و در صورتى کهه نمهاز   توانند نماز را پس از پياده شدن از هواپيما بخوانند، نماز در هواپيما کفايت مىرسند و مىبه مقصد مى

 را در آن حال خواندند و پيش از اتمام وقت نماز پياده شدند، اعاده نماز الزم است يا نه؟

 و استقبال قب ه، نماز صحيح و متزى است، ب که جدت درک الضي ت اوّل وقت االضل است.ج( با تمکّن از استقرار 

 

 : در هواپيما به چه سمتى بايد نماز بخوانيم؟2س

 گمان داريد کهه سهمت قب هه اسهت، نمهاز بخوانيهد. و در       ج( اگر نتوانيد ه ولو با سؤال از مأموران داخل هواپيما ه قب ه را مشخص کنيد، به هر سمتى که  

 صورت شک و وسعت وقت، نماز را بايد به چدار سمت بخوانيد و در تنگى وقت به ميزانى که الرصت داريد.

 

 نماز خواندن در وسايل نقليه

 س: خواهشمند است حکم نماز خواندن در قطار هواپيما و کشتى را بيان الرماييد؟

حفظ کنيد البته در در نمازهاى واجب بايد در صورت امکان با چرخيدن جدت قب ه را ج( نماز در اين وسايل نق يه اشکال ندارد ولى به هنگام تغيير قب ه 

 حال چرخيدن بايد از قرائت و يا ذکر سکوت کنيد.

 

 جلوتر قرار گرفتن نمازخانه زنان از مردان

ديهد مسهتقيم قهرار دارد. بهراى رالهع ايهن       س: در محل کار من براى برادران و خواهران نمازخانه اختصاص داده شده است اما نمازخانهه خهواهران در   

ها را عوض کرديم ولى با اين مشکل مواجه شديم که نمازخانه خواهران ج وتر از نمازخانه برادران قرار گرالته است، سهؤال مهن   مشکل، جاى نمازخانه

 اين است که از لحاظ شرعى اين مورد مشکل دارد يا خير؟

 خوانند، نماز هر دو قسمت صحيح است.خوانند و مردها هم جداگانه نماز مىشان را الرادا مىها نماز خودج( با الرض وجود حائل اگر زن

 حرکت مختصر هنگام قرائت

 س: اگر در هنگام خواندن حمد و سوره انسان کمى حرکت کند آيا نماز را بايد دوباره بخواند؟

 گردد.اشته باشد، موجب بط ن نماز نمىج( اگر مختصر و به نحوى باشد که با استقرار و آرامش نماز مناالات ند
 

 
 

 نماز خواندن روى ملحفه نجس
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 خوانهههد، در صهههورتى کهههه م حفهههه زيهههر پهههايش نتهههس باشهههد آيههها بهههراى نمهههاز اشهههکال دارد يههها خيهههر؟  س: کسهههى کهههه نمهههاز خوابيهههده مهههى 

 اى اشکال ندارد.حالت بر روى چنان م حفه ى نتس اگر به صورت الرش زير پايش باشد، چنانچه نتاست مسريه نداشته باشد، نماز در آنج( م حفه

 

 لباس وبدن

 موى مصنوعى در نماز و غيره

 س: آيا پوشاندن موهاى مصنوعى در نماز واجب است؟ 

را  بايهد آن ج( در نماز به عنوان پوشش در نماز، پوشاندن آن واجب نيست، ولى در برابر نامحرم )چه در حال نماز و چه غير نماز( بنابر احتياط واجهب  

 بپوشاند.

 

 يقين به نجاست در لباس بعد از نماز

شهود متوجهه   خوانم و وقتهى نمهازم تمهام مهى    شود و گاهى نماز مىام و بعضى اوقات بدون اينکه متوجه شوم، خون از بدنم جارى مىس: من زخمى شده

 زم را قضهها کههنم، يهها نمههازم درسههت اسههت؟  شههوم لباسههم خههونى بههوده، در حههالى کههه وقههت نمههاز هههم بههه پايههان رسههيده اسههت، آيهها بايههد نمهها      مههى

ايد لباس شما نتس بوده، نماز صحيح است و قضا ندارد، ب که چنانچه تطدير خون جراحت مشقت ج( در الرض مذکور که پس از اتمام نماز متوجه شده

 نوعيه داشته باشد يا مست زم حرج شخصى باشد، الزم نيست و نماز خواندن با آن اشکال ندارد.

 

 نجاست لباس در اثناى نمازعلم به 

باشهد  شود که بخشى از لباسش و يا بخشى از الهرش محهل اقامهه نمهازش نتهس مهى      س: نمازگزارى در حال نماز خواندن و يا در پايان نماز متوجه مى

 حکمش چيست؟ و تک يف نمازش چه مى باشد؟ لطفاً مارا راهنمائى کنيد.

در صورتى که الرش و يا بدن و يا لباس نمازگزار، تر باشد به طورى کهه نتاسهت الهرش بهه بهدن يها        زند مگرج( نتس بودن الرش ضررى به نماز نمى

 لباس سرايت کند.

ش از و در مورد لباس چنانچه بعد از نماز متوجه شود که لباسش نتس بوده، نمازى که خوانده صحيح است و اگر در اثناى نماز متوجه شهود کهه لباسه   

نماز باطل است ولى اگر در وسط نماز لباسش نتس شود و وقت هم داشته باشد چنانچه آب کشيدن لباس يها عهوض   قبل نتس بوده در وسعت وقت 

بهاس را  کردن يا بيرون آوردن آن، نماز را به هم نزند بايد در بين نماز لباس را آب بکشد يا عوض کند و يا اگر لبهاس ديگهرى عهورت را پوشهانده، ل    

 بشکند و با لباس پاک نماز بخواند. نماز را بيرون آورد واال بايد

 
 

 حكم لباس ساخته شده از پر

 س: لباسى که داخ ش پَر )پرندگان( باشد و در کشورهاى غيراس مى دوخته شده باشد چه حکمى دارد؟

 ن است.ج( پر تمامى پرندگان پاک است ولى در صورتى که پر از پرندگان حرام گوشت باشد، همراه داشتن آن در نماز موجب بط 

 نجس شدن بدن در حين نماز

 س: اگر در بين نماز از بينى يا ديگر اعضاى بدن خون بيايد چه بايد کرد؟ آيا بايد نماز را قطع کرد؟

بدن و با  ج( اگر امکان آب کشيدن به طورى که نماز را بدم نزند وجود داشته باشد، بايد آن را آب کشيد وگرنه در وسعت وقت بايد نماز را قطع نمود

مقهدار   پاک نماز خواند، و اگر وقت تنگ است بايد با همان وضعيت نماز را تمام کرد و صحيح است. البته اين حالتدا در صورتى است که خون بهيش از 

 معفُوّ )کمتر از درهم( باشد. ولى اگر بمقدار معفوّ باشد، اشکال ندارد.
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 خونى شدن پيشانى هنگام سجده

 ام تمههاس پيشههانى بهها مدههر از پيشههانى قههدرى خههون بيايههد و مدههر را نيههز خههونى نمايههد نمههاز صههحيح اسههت يهها خيههر؟     س: اگههر در بههين نمههاز هنگهه 

ايهد بهه   ج( اگر تمام قسمتى که پيشانى روى آن قرار گرالته آلوده به خون نباشد و مقدار خون هم کمتر از بند انگشت سهبابه باشهد، اشهکال نهدارد و ب    

 ت.قسمتى از مدر ستده کند که پاک اس

 

 مقدار پوشش الزم در نماز

هاى مربوطهه مشهکل   مانتو و مقنعه و يا روسرى در صورت پوشش قسمت آيا استفاده از چادر در حين نماز خواندن واجب است و نماز خواندن با س: 

 کند؟ايتاد مى

ها تا مچ و پاها تا مفصل ساق پا )در صورتى که تج( براى زن واجب است در حال نماز تمام بدن خود را بپوشاند، القط باز گذاشتن گردى صورت و دس

 کند و پوشاندن الزم نيست با چادر باشد.نامحرم نباشد( نماز را باطل نمى

 

 کنار رفتن پوشش زن در نماز

ز آندها چيسهت؟ )منظهور    ها بايد در حال نماز بپوشانند ديده شود حکهم نمها  اى هرچند کوتاه، قسمتى از اعضايى که خانمها، لحظهس: اگر در نماز خانم

 اى ديده شود و سپس الوراً توسط نمازگزار پوشانده شود.(اينکه لحظه

 اختيار باشد، نمازش اشکال ندارد.ج( در الرض مذکور اگر بى

 استفاده از طالى سفيد در نماز

جاى ط ى زرد، ح قه طه ى سهفيد بهه     نيست، بهس: بنده در هنگام عقد ازدواج به تصور آنکه منظور از ط ى سفيد همان پ تين است که محل اشکال 

م دست کردم و مدت يک سال واندى در هنگام نماز در دست من بوده است. اکنون بر اثر تذکر يکى از دوستان و مراجعه به ط  الروشى متوجه گشهت 

راى مرد حرام است. حال با توجه به خطاى تصهورى  ط ى سفيد با پ تين الرق دارد و با مراجعه به سايت حضرتعالى الدميدم استعمال ط ى سفيد نيز ب

 بنهههده در مههههورد يکههههى دانسههههتن طهههه ى سههههفيد بهههها پ تههههين آيهههها بايهههد نمازهههههاى ايههههن يههههک سههههال خههههود را از نههههو اعههههاده نمههههايم؟  

 ج( در الرض سؤال اعاده الزم نيست.

 

 اعالم نجاست لباس نمازگزار

 واند و به او نگوييم اشکال دارد؟س: اگر بدانى لباس کسى نتس است و ممکن است با آن نماز بخ

 ج( الزم نيست بگوييد.

 موى حيوان حرام گوشت در لباس نمازگزار

پرندگان حرام گوشت ماننهد طهوطی    س: آيا همانگونه که موى حيوان حرام گوشت مانند گربه اگر در لباس نمازگزار باشد نماز او باطل است حکم پر

 هم همين است؟

 ين حيوانات حرام گوشت وجود ندارد.ج( در حکم مذکور تفاوتى ب

 استفاده از ساعت آب طال کارى شده براى مرد

ها براى مردان چه شود. استفاده از اين ساعتهاى ط يى رنگ از پوشش آب ط  استفاده مىس: بعضاً براى ج وگيرى از سياه شدن بند يا قاب ساعت

 حکمى دارد؟

 کند، اشکال دارد.ج( اگر صدق پوشش ط  مى

 

 همراه داشتن لباسهاى کوچکِ نجس در حين نماز

 ؟س: اگر انسان, وسي ه نتسى )مث  جوراب( در جيهب خهود داشهته باشهد و بهراى نمهاز آنهرا بيهرون نيهاورد )عمهدًا يها سهدواً(, نمهاز او چگونهه اسهت               

 شود.ج( در الرض سؤال، محمول نتس )يا متنتس( موجب بط ن نماز نمى
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 نماز خواندن با کفش

 تواند با کفش نماز بخواند؟آورد آيا مى: کسى که ستده را روى صندلى به جا مىس

 ج( مانع ندارد مگر آنکه بتواند ساير مواضع ستده را بر زمين بگذارد که در اين صورت مراعات آن الزم است.

 

 خون داخل بينى در نماز

 د، آيا براى نماز اشکال دارد؟شوآيد ولى با آينه ديده مىس: خون داخل بينى که بيرون نمى

 ج( اشکال ندارد.

 
 

 هاى مصنوعى نجس براى نمازتطهير دندان

 هاى مصنوعى به سبب خون دهان يا به سبب ديگر نتس شده باشد آيا شستن آن براى نماز الزم است؟س: اگر دندان

 ج( اگر ظاهر دهان پاک باشد، نماز صحيح است.

 

 خروج خون از بينى نمازگزار

 اگر کسى بين نماز خون دماغ شد حکم نمازش چيست؟س: 

ضهيق  ج( اگر امکان ج وگيرى از آن وجود دارد، ج وگيرى نمايد وگرنه چنانچه وقت نماز ضيق نباشد، نماز را بشکند و تطديهر نمايهد ولهى اگهر وقهت      

 تواند با همان حال نماز بخواند.باشد، مى

 

 همراه داشتن شيئ غصبى در نماز

شهود و  اى غصبى همراهمان باشد ولى جزئى از لباسمان نباشد، مث ً يک تسبيح غصبى در جيبمان باشهد، آيها نمازمهان باطهل مهى     از وسي هس: اگر در نم

 اشکال دارد يا خير؟

 ج( اشکال ندارد.

 

 نماز خواندن با وضوى نماز قبلى

 رد؟توان نماز ظدر را اقامه کس: آيا با وضويى که براى نماز صبح گرالته شده مى

ج( وقتى وضوى صحيح گرالتيد )چه به قصد بتا آوردن نماز يا خواندن قرآن و دعا و يا به قصهد طدهارت(، تها وقتهى کهه آن وضهو باطهل نشهده اسهت،          

نکنيهد و   توانيهد بهه شهک اعتنها    توانيد اعمالى را که نياز به وضو دارد انتام بدهيد اگر چه شک در باطل شدن آن داشته باشيد که در اين صورت مىمى

 بگوييد وضويتان باقى است و باطل نشده است.
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 واجبات

 قيام
 

 قيام متصل به رکوع

 س: منظور از قيام متصل به رکوع چيست؟ آيا پس از اتمام سوره و قبل از خم شدن براى رکوع يک لحظه صبر کردن و ايستادن کاالى است؟

 گويند.به رکوع مى ج( قيام پيش از رکوع را قيام متصل

 

 بلند کردن پاشنه پا در حال نماز

 س: ب ند کردن پاشنه پا در نماز چه حکمى دارد؟

 ج( الى نفسه اشکال ندارد مگر اينکه با استقرار در نماز مناالات داشته باشد و يا صورت نماز بدم بخورد.

 

 قرائت

 نيّت سوره در نماز

 بسم اهلل نيت همان سوره را کرد و بعد بسم اهلل آن را به نيت آن گفت؟س: آيا بايد براى هر سوره در نماز قبل از 

 ج( الزم نيست.

 

 جا افتادن سهوى آيه از قرائت امام

 ى مأموم و حکم نماز امام جماعت چيست؟اى از سوره را نخواند و مأموم در حين قرائت متوجه بشود، وظيفهس: اگر امام جماعت آيه
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هر چند با گفتن ذکر يا خواندن آيه ه امام جماعت را متوجه نمايد و در غير اين صورت مأموم نيت الرادا نمايد و سوره را  ج( در الرض سؤال به نحوى ه

 بخواند.

 

 جا افتادن سهوى آيه از قرائت نماز

 اى از سوره را نخواند، حکم نماز او چيست؟س: اگر نمازگزار سدواً آيه

 د، نمازش صحيح است.ج( اگر بعد از الوت محل تدارک متوجه شو

 

 نخواندن سوره بخاطر عجله داشتن

اى توان قرائت سوره )منظور سورهزند و کسى نيست که درِ خانه را باز کند. آيا مىس: مشغول خواندن نماز واجب يوميه هستيم کسى در خانه را مى

 خوانيم( را ترک کرد؟که بعد از حمد مى

 متوّز ترک سوره واجب نيست. ج( مورد مذکور به خودى خود بدون ضرورت

 
 

 هاى بزرگ در نمازخواندن آياتى از سوره

 هاى بزرگ مثل بقره را خواند؟توان در نماز بعد از سوره حمد چند آيه از سورهس: آيا مى

قصد قرآن بعد از قرائت ج( در نمازهاى واجب يوميه، قرائت آياتى از قرآن کريم به جاى سوره کامل، متزى نيست. ولى قرائت بعضى از آيات به 

 يک سوره کامل، اشکال ندارد.

 

 خواندن قرائت نماز ظهر و عصر در جاى پر سر و صدا

رسد. آيا بايد آندها را ب نهد   س: در جايى که سر و صدا زياد است اگر نماز ظدر يا عصر يا تسبيحات اربعه را آهسته بخوانم، صدايم به گوش خودم نمى

 بخوانم؟

 خوانيد هر چند در مفروض سؤال.ج( بايد آهسته ب

 

 خواندآگاهى دادن به کسى که نماز صبح را آهسته مى

 خواند. آيا بر من واجب است که به او بگويم؟س: دوست من در حال خواندن نماز صبح بود و حمد و سوره را آهسته می

 ن صورت بنابر احتياط واجب از باب ارشاد جاهل تذکر دهيد.ج( اگر سدواً انتام داده است الزم نيست مگر اينکه جاهل به حکم باشد که در اي

 

 امام جماعت« بسم اهلل»بعد از شنيدن « الحمدللّه»ذکر 

بسهم اهلل الهرحمن   »شهنوند عمومهاً پهس از شهنيدن     س: در نماز جماعت ظدر و عصر برغم اينکه مأمومين صداى امام جماعت و اتمام سوره حمد را نمى

باشهد آيها در ايهن    نمايند. با توجه به اينکه اين ذکر مخصوص پايان سوره حمد مهى الحمد هلل رب العالمين را بر زبان جارى مىسوره بعد، ذکر « الرحيم

 شود؟صورت صحت نماز دچار اشکال نمى

 ندارد.امام جماعت، اشکال « بسم اهلل الرحمن الرحيم»به عنوان مط ق ذکر خدا بعد از شنيدن « الحمدهلل رب العالمين»ج( ذکر 

 

 «بسم اهلل»تغيير سوره نماز بعد از ذکر 

 اى بههه سههوره ديگههر عههدول نمههود؟   ، سههوره نمههاز را معههين کههرد، يهها از سههوره    «بسههم اهلل الههرحمن الههرحيم  »تههوان بعههد از گفههتن   س: آيهها مههى 

را به « بسم اهلل الرحمن الرحيم»اگر  هاى ديگر قرآن جزو سوره نيست، پسدر سوره حمد جزو سوره است ولى در سوره« بسم اهلل الرحمن الرحيم»ج( 

 الزم نيست.« بسم اهلل الرحمن الرحيم»اى خواند و تغيير قصد داد و سوره ديگر خواند، تکرار قصد سوره

 

 

 ى نمازناقص خواندن سوره
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ام. آيا بايد نمازههايم را  خواندهکامل نمى خواندم، و بعد از مدتى الدميدم که سوره راى قدر را مىس: من در چند نمازم بعد از سوره الاتحه )حمد( سوره

 قضا کنم؟

 ايد، در هر صورت قضاى آندا واجب نيست.، به صورت مذکور خواندهج( اگر نمازهاى گذشته را با اعتقاد به صحّت

 

 

 
 

 تشهدوسالم
 

 تغيير در الفاظ سالم نماز

 اشکال دارد يا نه؟« یيا ايدا النب»بگوييم « ايدا النبی»س: در س م نماز اگر بتاى ک مه 

 شود چيزى بر نماز االزود.ج( اگر سدواً بوده اشکال ندارد ولى عمداً نمى

 

 تشهد اضافى

 س: اگر کسى در نماز اشتباه کند و يک تشدد اضااله انتام دهد چه بايد بکند؟

 ج( تشدد اضاالى در صورتى که از روى عمد نباشد، مخلّ به صحت نماز نيست.

 

 سالم نماز

 شود؟خاتمه ياالتن نماز مى باشد؟ آيا گفتن يکى از دو س م باعثبه اينکه س م اول نماز مستحب است حکم دو س م بعدى چه مىس: نظر 

به است و با گفتن س م اول « الس م ع يکم و رحمة اهلل و برکاته»و « الس م ع ينا و ع ى عباد اهلل الصالحين»ج( س مِ واجب نماز، يکى از اين دو س م 

 قصد خروج از نماز، س م دوم جزء مستحب نماز است.

 

 فراموش کردن تشهد

 س: اگر تشدد را الراموش کرديم چه کنيم؟

و ستده سدو بتا ج( اگر تشدد را الراموش کرديد و قبل از رکوع يادتان آمد، برگرديد و تشدّد را بتا آوريد واال بعد از پايان نماز، آن را قضا کنيد و د

 آوريد.

 

 ن وعجّل فرجهم بعد از صلوات تشهدگفت

 شود و اشکال دارد و يا خير؟خواستم بدانم نمازگزار اگر بعد از ص وات تشدد وعتل الرجدم بگويد؟ آيا نماز باطل مىس: مى

 هاى عم يه بيان شده بتا آوريد.ج( به قصد ذکر و دعا مانع ندارد ولى نماز را به همان نحو که در رساله

 
 

 

 تشهد به دليل جهلبجا نياوردن 

آوردم. آيا واجب س: در دوران نوجوانى به مدّت تقريباً يک سال در رکعت سوم نماز مغرب قبل از س م نماز بدليل عدم آگاهى کامل تشدد بتا نمى

 است قضاى تمام نمازهاى مغرب را بتا آورم؟

 ا آوريد.ج( در الرض سؤال نمازتان صحيح است ولى قضاى تشدد و ستده سدو را بايد بت
 

 

 جا در نمازسالم بى

 س: اگر در نماز چدار رکعتى پس از خواندن تشدد رکعت دوم اشتباهاً س م نماز را بگوييم، وظيفه ما در ادامه نماز چگونه است؟
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 "الس م ع يکم و رحمة اهلل و برکاته"يا بگوييد:  "الس م ع ينا و ع ى عباد اهلل الصالحين"ج( اگر در جايى که نبايد س م نماز را بگوييد سدوا بگوييد: 

احتياط  "الس م ع يک ايدا النبى و رحمة اهلل و برکاته"بايد دو ستده سدو بتا آوريد، ولى اگر اشتباهاً مقدارى از اين دو س م را بگوييد، يا بگوييد: 

 مستحب آن است که دو ستده سدو بتا آوريد.

 

 کيفيت اداى ذکر در نماز

 نماز در حالت خميازه گفته شود قبول است يا نه؟س: اگر ذکرى در 

 ج( اگر ذکر بطور صحيح ادا شود، اشکال ندارد.

 

 آرامش در نماز

 س: در مورد آرام بودن بدن در نماز توضيح دهيد.

 ج( موقع گفتن اذکار واجب و مستحب، بدن بايد حرکت نداشته باشد، ولى حرکت دست و انگشتان اشکال ندارد.

 

 بين حمد و سوره« الحمدهلل»ذکر 

الحمد "اى شيعى که احتمال اخت ف نيست آيا متاز هستيم در نماز جماعت بين حمد و سوره براى نشر سنت حقيقى پيامبر س: لطفاً بفرماييد در مح ه

 را ب ند بگوييم؟ "هلل

 را آهسته بگوييد.« الحمدهلل»مبر اى بگويد که امام بشنود و براى نشر سنّت حقيقى پياج( مکروه است که مأموم ذکر را بگونه

 

 گفتن يک بار تسبيحات اربعه در نماز

از س: اداى يک بار ذکر رکعت سوم و چدارم نماز به جاى سه بار در حالت عادى چگونه است اين کار در مواقع اضطرار مث ً سرعت بخشيدن به نم

 الرادا براى رسيدن به نماز جماعت چه حالتى دارد؟

 سبيحات اربعه در رکعت سوم و چدارم نمازها حتى در حال اختيار متزى است اگر چه مستحب، تکرار سه بار است.ج( ذکر يک بار ت

 

 خواندن حمد بجاى تسبيحات اربعه

 شود؟س: اگر کسى به جاى تسبيحات اربعه حمد و سوره را بخواند آيا نمازش باطل مى

اشکال ندارد ولى اگر الراموش کرد و بتاى تسبيحات اربعه حمد را خواند، اگر در حال رکوع يا ج( اگر با قصد و اراده حمد را انتخاب کند و بخواند، 

را بخواند؛ و بعد آن يادش آمد، نمازش صحيح است و اگر قبل از رکوع يادش آمد بايد متدداً با اختيار و اراده يا حمد را بخواند و يا تسبيحات اربعه 

 نبايد سوره را بخواند.در صورت انتخاب حمد بتاى تسبيحات، 

 

 خواندن بعضى از اذکار بجاى بعضى ديگر

خواستم بدانم اگر در نماز ذکرى را بتاى ذکر ديگر بگوييم مث ً ذکر ستده را بتاى رکوع يا بتاى تسبيحات اربعه حمد را بخوانيم حکم س: مى

 چيست؟

د و نسبت به تسبيحات اگر سدواً بتاى آن، حمد خوانديد و قبل از رکوع ج( در مورد ذکر رکوع و ستود، اگر به قصد ورود نباشد، مانعى ندار

 صحيح است.الدميديد، بايد دوباره تسبيحات بخوانيد ولى پس از رکوع نماز 

 

 «بحول اهلل وقوته أقوم واقعد»ذکر 

 در هنگام ب ند شدن درست است يا بايد بدن آرام باشد؟ "بحول اهلل وقوته..."س: گفتن ذکر 

 يح است و آرامش بدن الزم نيست.ج( صح

 

 عدم حفظ اذکار نماز



91 

يان واجب س: در صورتى که مريض نتواند قرائت و ذکرهاى نماز را به حاالظه بسپارد و همچنين قادر به خواندن از روى نوشته هم نباشد، آيا بر اطراال

 است قرائت و ذکرهاى نماز را ب ند بخوانند تا وى تکرار کند؟

 ج( واجب نيست.

 داى اذکار نماز در حال خميازها

 س. اگر در هنگام خواندن نمازهاى يوميه، خواندن حمد و سوره را در حين خميازه کشيدن ادامه دهيم، نماز ما چه حکمى دارد؟

 ج( اگر قرائت صحيح خوانده شود، اشکال ندارد.

 االحرامعجز از اداى تكبيرة

 ند، )مانند االراد کر و الل( تک يفشان چيست؟االحرام بگويتوانند تکبيرةس: االرادى که نمى

توانند بگويند، بايد در ق ب خود بگذرانند و براى تکبير اشاره کنند و زبانشان را هم اگر توانند بگويند و اگر هيچ نمىج( بايد به هر نحوى که مى

 توانند حرکت دهند.مى

 رکوع وسجده

 سجده سهو به خاطر اشتباه در سالم نماز

بگويم «, الس م ع يکم ورحمة اهلل»هاى مناسب و صحيح نماز، قبل از سالگى عادت داشتم که در س م نماز بتاى س م 22سالگى تا  0سن  س: من از

سالگى, شخصى به من طريقه س م کردن صحيح را گفت, حال حکم آن نمازهاى من چيست؟ از نماينده مح ىِ  22از سن «. الس م ع يک يا ابا عبداهلل»

اى، بايد براى هر نماز يک ستده سدو بتاى آورى ولى نمازهايم درست اى که در نماز گفتهعظم له که سؤال کردم, جواب داد که براى مط ب اضاالهم

است آيا  خواستم. اگر همينطوربراى تمام کردن نماز، کاالى بوده است و لذا جوابتان را به صورت مستقيم مى« الس م ع يکم و رحمة اهلل»بوده زيرا 

ها درد زانو دارم. حال بايد دهم ولى باز هم بواسطه اين ستدهسال نماز يوميه زياد نيست، بع وه من در هر روز چند تا انتام مى 14ستده سدو براى 

 چه کنم؟

 ج( در الرض مذکور ستده سدو واجب نيست، اگر چه احوط است.

 کيفيت سجده سهو

  ه است؟س: نحوه دقيق ستده سدو در نماز چگون

بِسْمِ اهللِ و باهلل، »ج( بعد از س م نماز الوراً نيت ستده سدو نماييد و پيشانى را بر چيزى که ستده بر آن صحيح است بگذاريد و مستحب است بگوييد: 

را بگوييد و بنشينيد و بعد از خواندن تشدد، س م  و بعد بنشينيد و دوباره به ستده برويد و ذکر مذکور« الس مُ عَ يکَ ايّدا النَّبى وَ رَحْمَةُ اهللِ وَ بَرکاتُه

 دهيد.

 نشستن بين دو سجده
 س: آيا در نماز واجب نشستن بين دو ستده واجب است در نماز مستحب چطور؟

 ج( واجب است و تفاوتى ميان نماز واجب و مستحب نيست.

 

 برخورد غير ارادى مكرّر سر با مهر

شانى دو مرتبه متداول بصورتى که قابل کنترل نباشد به مدر برخورد کند حکمش چيست؟ آيا دو ستده س: اگر هنگام رالتن به ستده قسمت پي

 شود؟محسوب مى

 شود.ج( يک ستده محسوب مى

 

 سجده بر دستمال کاغذى

 توانم بر دستمال کاغذى ستده کنم؟س: آيا مى

 ج( اگر از چوب و يا گياهان ساخته شده، مانع ندارد.
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 اکمال سجدتين

شود؟ به محض قرار دادن پيشانى روى محل ستده بعد از تمام شدن ذکر ستده بعد از سر س: اکمال ستدتين در نماز در چه مقطعى انتام می

 برداشت از ستده يا ....

 ج( بعد از سر برداشتن از ستده دوم اکمال ستدتين است.

 

 قرار گرفتن مانع بين پيشانى و محل سجده

گام ستده پيشانى بر روى مدر مستقيم نخورد و چادر بر روى صورت قرار بگيرد و از پشت چادر پيشانى بر روى مدر قرار س: در نماز اگر در هن

 بگيرد چه حکمى دارد؟

 ج( بايد آهسته بطورى که سر ب ند نشود چادر را از زير پيشانى بکشيد تا پيشانى بر مدر قرار گيرد.

 

 ى واجب قرآنشرايط صحت سجده
 ر ستده واجب قرآن رو به قب ه بودن شرط است؟س: آيا د

 ج( استقبال شرط نيست.

 

 گذاشتن کف دست روى زمين در سجده

 توان نصف کف دست را هم اکتفا کرد؟س: آيا گذاشتن کف دست هنگام ستده بر روى زمين واجب است يا مى

 از آن کاالى نيست.ج( بايد تمام کف دست هنگام ستده، بر روى زمين گذاشته شود و گذاشتن نيمى 

 
 
 
 

 جدا شدن غير ارادى سر از مهر

شود و ديگر ستده دوم را نبايد س: اگر در هنگام ستده اول سر يک لحظه از مدر جدا شود و دوباره روى مدر قرار بگيرد آيا دو ستده محسوب مى

 شود؟بتا آورد يا اينکه موجب بط ن کل نماز مى

 شود.اختيار بوده سبب بط ن نماز نمىشود و چون بىدر برسد يک ستده حساب مىاختيار برگردد و به مج( اگر سر بى

 

 فراموش کردن رکوع در نماز

 ى ما چيست؟س: اگر پس از قنوت اشتباهاً به سمت ستده برويم، پس از الدميدن و در همان حالِ خميده بازگشتن به رکوع چه حکمى دارد؟ وظيفه

ستده رالتيد، چنانچه به ستده نرسيده يادتان آمد، بايد تا سر حدّ رکوع ب ند شويد و ذکر رکوع را بگوييد و نماز را ج( اگر قصد رکوع داشتيد ولى به 

 رويد.ادامه دهيد ولى اگر اص ً رکوع يادتان نبود و به سمت ستده رالتيد و به ستده نرسيده يادتان آمد، بايد ب ند شويد و از قيام به رکوع ب

 

 روى زمين در سجده قرار دادن آرنج بر

 س: اگر در ستده دست مرد تا آرنج روى زمين باشد چه حکمى دارد؟

 ها را از زمين جدا نگددارند.ج( اشکال ندارد، هر چند براى مردان مستحب است آرنج

 

 تيره شدن مهر جهت سجده

تفتائات چنين آمده که اگر سطح مانعى بين پيشانى و مدر االسى ما در مورد مدرهايى که سطح آندا تيره است، چيست؟ )چرا که در اجوبةس: وظيفه
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 گذارند سطحى تر دارند.(قرار گيرد نماز باطل است و تعدادى از مدرها نيز به دليل اينکه نمازگزاران پس از وضو با پيشانى مرطوب نماز مى

 يد آن را برطرف کرد.ج( صِرف تيره شدن، مانع ستده نيست، اگر چرکِ روى آن ضخامت دارد و جِرم دارد، با

 

 برداشتن سر از روى مهر براى رفع مانع

 س: اگر زنى براى اينکه چادرش را از روى مدر بردارد سرش را از روى مدر ب ند کند و دوباره روى مدر بگذارد، نماز او چه حکمى دارد؟

روى مدر قرار بگيرد. اگر ب ند کردن پيشانى از زمين براى  اش را حرکت دهد تاج( واجب است بدون اين که سر خود را از زمين ب ند کند، پيشانى

ى يک رکعت انتام داده، نمازش صحيح است و اعاده واجب ستده روى مدر بر اثر جدل يا الراموشى بوده و اين عمل را القط در يکى از دو ستده

 نتام داده، نمازش باطل و اعاده آن واجب است.ى يک رکعت آن را انيست. ولى اگر اين کار با ع م و عمد بوده و يا در هر دو ستده

 

 نماز کسى که قادر به نشستن نيست

 تواند به ستده رود، رکوع و ستده را چگونه انتام دهد؟تواند نماز را ايستاده بخواند ولى نمىس: کسى که مى

تواند از تواند رکوع رود و در صورتى که نمىبه مقدارى که مىج( بايد به هر مقدار که مى تواند ولو با تکيه دادن به ديوار و امثال آن بايستد سپس 

تواند با وضع شش موضع ديگر ستده بر زمين سرش حال ايستاده به رکوع رود، روى صندلى و مانند آن بنشيند و به رکوع رود پس از رکوع اگر مى

تواند، احتياط در آن است که مدر را باال آورده و پيشانى را د و اگر نمىرا خم کرده و بر مدرى که روى ميز قرار دارد ستده نمايد، بايد اين چنين کن

 گانه ديگر بر زمين هم معذور است وظيفه او ستده با ايماء و اشاره است.بر آن گذارده و اگر از وضع مساجد شش

 

 عجز از سجده بر انگشت شست پا

گيرد، آيا بايد به همان نحو ستده کند ست که به راحتى روى زمين قرار نمىس: شخصی که انگشت شست پايش باندپيچی شده است يا بطورى کج ا

 تواند ساير انگشتان را بر زمين بگذارد؟يا مى

 ج( در الرض سؤال بايد آن را به زمين بگذارد و اگر نتواند بايد بقيه انگشتان را بگذارد.

 

 

 

 
 

 نيت

 قصد وجه در اجزاى نماز

 گويد يا وجوب؟الزم است به اين صورت که شخص نيّت کند که اين ذکر را به نيّت استحباب مى س: آيا در اذکار نماز، قصد وجه

 ج( قصد قربت کند و قصد وجوب و ندب نکند.

 

 االحرامکيفيت حرکت دستها در تكبيرة
 س: حرکت دستدا هنگام تکبيره االحرام اول نماز چگونه بايد باشد؟ 

 دستان را باال ببرد به گونداى که با پايان ياالتن تکبير، دستان در مقابل گوش قرار گيرد.ج( مستحب است همزمان با شروع تکبير 

 

 نيّت نماز صبح در وقت مشكوک بين ادا و قضا

 س: اگر در هنگام نماز صبح ندانى که آالتاب ط وع کرده يا نه به چه نيتى بايد نماز را خواند؟

 توانيد به قصد وظيفه الع ى نماز را بتا آوريد.د، نماز ادا است و در هر صورت مىايد که آالتاب ط وع کرده باشج( تا يقين نکرده
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 قضاى قنوت فراموش شده

 توان قضاى قنوت الراموش شده را بعد از رکوع يا آخر نماز بعد از س م بتا آورد؟س: آيا مى

 دش بيايد، مستحب است بعد از س م نماز، قضا نمايد.ج( اگر در رکوع يادش بيايد، مستحب است بعد از رکوع قضا کند و اگر در ستده يا

 

 مبطالت
 

 فقدان مهر در اثناى نماز

خواستم به ستده بروم که پسر کوچکى از اقوام مدر مرا برداشت و من از روى متبورى وقتى به ستده رالتم دو تا س: مشغول نماز خواندن بودم مى

 ست است.از انگشتان خود را زير سرم گذاشتم آيا نمازم در

 ج( اگر در يادگيرى مسأله کوتاهى کرده و وقت تنگ نبوده، بايد نماز را اعاده نماييد.

 

 نماز خواندن با کفش

 توان با کفش نماز خواند؟ س: در چه شرايطى مى

 ج( اگر مانع رسيدن انگشت شست پا باشد، جايز نيست مگر در نماز خوف.

 

 فراموشی

 به ياد آوردن تشهد فراموش شده

 در صورت الراموشى تشدد و در ابتداى رکعت سوم وظيفه مک ّف چيست؟ س:

 ج( در الرض مذکور بايد نشسته و تشدد خوانده شود و بعد از آن بقيه نماز انتام شود.

 

 جا بودن تشهد و سالم در اواسط ذکر سالمالتفات به بى

شود رکعت چدارم را نخوانده است. حال حکم تن ذکر س م متوجه مىگويد و در حين گفس: الف( نمازگزارى در رکعت سوم تشدّد و س م را مى

 نمازش چيست؟

 ب( با توجه به سؤال قبل اگر بعد از اتمام ذکرِ س م سريعاً بفدمد رکعت چدارم را نخوانده است آيا بايد نماز را دوباره بخواند؟

 جا بتا آورد.ا بدهد و بعد دو ستده سدو براى س م بىالف( بايد ب ند شود و رکعت چدارم را بخواند و تشدّد و س م نماز ر

 ب( اگر هنوز کارى نکرده که نماز باطل شود، يعنى پشت به قب ه نکرده و وضوى خود را هم باطل نکرده، بايد مثل مسأله قبل عمل کند.

 

 شكيات

 شک در تلفّظ کلمات نماز

  در تکبيرة االحرام چگونه است؟س: شک در مورد ت فظ ک مات در غير قرائت )حمد و سوره( مث ً

 ج( در الرض مذکور اگر شک در وقوع آن دارد در صورتى که از محل نگذشته باشد، واجب است آن را بياورد و اگر از محل گذشته است به شک خود

اگر هنوز در محل باشد به شک  اعتنا نکند. ولى اگر شک در صحت و الساد آنچه که انتام داده دارد نه شک در اصل وقوع آن، در اين صورت حتى

ر رکن احتياط خود اعتنا نکند، البته نسبت به غير از تکبيرة االحرام و ارکان ديگر در صورت اخير احتياط به اعاده قرائت و ذکر است به نيت قربت و د

 به اتمام نماز و اعاده آن است.

 

 شكيّات نماز

ف چيست، در مورد شک در ارکان نماز چطور، آيا شخص کثير الشک مى تواند به شک در س: در مورد شک کردن زياد در نماز و وضو و... تک ي
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 ارکان نماز هم اعتنا نکند لطفاً به تفصيل و به طور کامل توضيح دهيد؟

 ج( در هر موردى که زياد شک کند، نبايد اعتنا نمايد.

 

 شک در بجا آوردن سجده

يک ستده خوانده يا دو تا ولى احتمال بيشتر بدهد که دو ستده بتا آورده بايد چه کار کند و س: اگر بعد از سر برداشتن از ستده شک کند که 

 حکم نمازهاى گذشته که با احتمال دو ستده نماز را تمام کرده چيست؟

 ج( در الرض سؤال اگر کثيرالشک نباشد، بايد يک ستده ديگر بتا آورد.

 

 

 

 حكم ظن قوى براى کثيرالشک

کند بايد به آن دستورات عمل کند يا به حکم رکوع و ستود مط بى را الرموده بوديد. آيا کثيرالشک که ظن قوى پيدا مى س: براى ظن قوى در

 کثيرالشک؟

 ج( بايد به ظنّ خود عمل کند.

 

 شک بعد از سالم

 ايم؟دهس: لطفاً شک بعد از س م را توضيح دهيد خصوصاً اگر بعد از س م الراموش کنيم که چند رکعت نماز خوان

دار ج( اگر بعد از س م نماز در تعداد رکعات نماز شک کند در صورتى که يک طرف شک او صحيح باشد مث ً در نماز چدار رکعتى شک کند سه يا چ

ه است، نماز يا پنج رکعت خوانده، اعتنا نمىکند ولى اگر هر دو طرف شک او باطل باشد مث ً در نماز چدار رکعتى شک کند سه يا پنج رکعت خواند

 باطل است.

 

 شک در اداى نماز

 ايم يا نه آيا بايد نماز را اعاده کنيم يا خير؟ و در الرض اعاده چگونه بايد نيّت شود؟س: اگر نمازى را بخوانيم و بعد شک کنيم که آيا خوانده

نمازها بايد دوباره آن را بخواند؛ و نيّت آن مانند ساير  ج( اگر شک مذکور بعد از گذشتن وقت نماز باشد، اعاده الزم نيست ولى اگر قبل از آن باشد،

 است و گفتن آن به لفظ و گذراندن در ذهن الزم نيست.

 
 

 هاشک در تعداد سجده

م ايم يا دو ستده چه بايد کرد؟ در رکعات مخت ف مث ً رکعت سوم يا دوس: اگر در بعد از برداشتن سر از ستده شک کنيم که يک ستده بتا آورده

 تفاوتى دارد؟

 ايد، بايد يک ستده ديگر بتا آوريد.ايد و يا وارد تشدد نشدهج( تا براى رکعت بعد ب ند نشده

 

 شک در وجه سجده

 اى شک کند که آيا اين ستده شکر پس از نماز بوده يا ستده آخرين رکعت نماز وظيفه چيست؟س. اگر کسى در ستده

 ته باشد، ستده آخرين رکعت قرار بدهد و نماز را تمام کند.ج( در الرض سؤال اگر يقين به الراغ نداش
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 آداب:
 استفاده از نوار ضبط به جاى مؤذن

 توان به جاى مؤذن از نوار ضبط صوت استفاده کرد؟س: آيا مى

 شود حکم اذان موذن را ندارد.ج( اذانى که به وسي ه نوار ضبط صوت پخش مى

 

 دعا در نماز به غير زبان عربى

 آيا اگر در ستده دعايى را سدواً به الارسى بگوييم و بعد از نماز دو ستده سدو بتا آوريم نماز صحيح است؟ س:

 باشد.ج( دعا به صورت الارسى در نماز مانع ندارد و موجب ستده سدو نمى

 

 کيفيت قنوت نماز

 توان در قنوت نماز به زبان الارسى دعا کرد؟ )واجب و مستحبى(س: آيا مى

 ندارد. ج( مانع

 

 ترتيب بين اذان و اقامه

 س: آيا گفتن اذان قبل از اقامه الزم است؟

 خواهد هر دو را بگويد بايد حتماً اذان قبل از اقامه باشد.تواند القط اقامه بگويد ولى اگر مىج( گفتن اذان و اقامه قبل از نماز مستحب است و مى

 

 چرخاندن انگشتر در قنوت

 ز چرخاندن انگشتر و رو به صورت کردن انگشتر مستحب است يا واجب؟س: آيا در موقع قنوت نما

 ج( نه مستحب است و نه واجب؛ ب که وجاهت چنين عم ى شرعاً ثابت نيست.

 

 برگرداندن صورت از قبله بعد از سالم

 س: چرخاندن سر به دو طرف بعد از گفتن س م نماز چه حکمى دارد؟ آيا مستحب است يا خير؟

 د ولى استحباب آن ثابت نيست.ج( مانع ندار

 

 نماز قضا:

 قضاى نماز آيات پدر و مادر

 س: آيا نماز آيات پدر و مادر بر گردن پسر بزرگتر است؟

 ج( آندايى که قضا دارند، بر او واجب است.

 

 

 

 وجوب قضاى عبادات پدر بر پسر دوم

 شود؟نيز واجب مىس: در صورت الوت پسر بزرگ خانواده، آيا قضاى عبادات پدر بر پسر دوم 

 ج( تک يف قضاى نماز و روزه پدر بر پسر بزرگى واجب است که هنگام والات پدر زنده باشد، هر چند الرزند اول يا پسر اول پدر نباشد.

 

 قضاى نماز و روزه ميت مرد توسط زن

 واند آن را به جا آورد؟تس: آيا نماز و روزه قضاى ميت مرد حتماً بايد توسط مرد بتا آورده شود يا اينکه زن هم مى

 تواند نماز و روزه ميت را ه خواه مرد باشد يا زن ه انتام دهد.ج: زن مى
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 ترتيب در نمازهاى استيجارى

د به س: در نماز استيتارى اگر مث ً شش ماه القط نماز صبح و شش ماه نماز ظدر و عصر و شش ماه نماز مغرب و عشا خوانده شود صحيح است يا باي

 وزانه باشد؟ترتيب ر

 ج( مانع ندارد مگر آن که در اجاره ترتيب خاصى شرط شده باشد.

 

 ناتوانى از قضاى نماز و روزه

 س: در صورتى که الرد توانايى بتا آوردن قضاى روزه و نمازهاى الوت شده خود را نداشته باشد )نه از لحاظ مالى و نه جسمى( تکيف او چيست؟

تواند آن را انتام دهد و در هر صورت اگر انتام نداد بايد ه خوب شدن ندارد، واجب است به هر کيفيتى که مىج( در مورد قضاى نماز اگر اميد ب

 وصيّت کند تا پس از مرگ او بر طبق وظيفه عمل شود. ولى در صورت اميد به خوب شدن، احتياط آن است که تأخير بيندازد و در زمان خوب شدن

ضاى روزه اگر به هيچ وجه تا آخر عمر نتواند، بايد وصيّت کند که از مال خودش براى قضاى آندا اجير بگيرند، ب که آن را انتام دهد، ولى در مورد ق

 دهد، باز هم واجب است وصيّت نمايد.احتمال بدهد کسى بدون آن که چيزى بگيرد آندا را انتام مى اگر مال نداشته باشد ولى

 

 نشسته خواندن نماز قضا

 توان نشسته خواند؟ا را مىس: آيا نماز قض

 ج( با تمکن از ايستادن، صحيح نيست.

 

 قضاى احتياطى نمازها

 ام را دوباره بخوانم بايد به چه نيتى بخوانم؟س: اگر بخواهم احتياطاً نمازهاى گذشته

 ج( به نيّت قضاى احتياطى.

 

 قضاى نماز مسافر

 نمازش را شکسته بخواند يا کامل؟س: اگر مساالر نمازش قضا بشود و به شدر خود برسد بايد 

 ج( اگر تا آخر وقت در مساالرت بوده و در سفر نمازش قضا شده، بايد بطور شکسته قضا کند.

 

 نشسته خواندن نماز قضا

نشسته  تواند نمازهاى قضاى خود راس: مادر بنده مدت دو سال است که به بيمارى زونا مبت  شده و ايستادن برايش بسيار مشکل است. آيا مى

 بخواند؟

 تواند نشسته بخواند وگرنه احتياط آن است که تأخير بيندازد و در زمان خوب شدن آن را انتام دهد.ج( اگر اميد به خوب شدن ندارد، مى

 

 شک در شكسته يا کامل بودن نماز قضا

 ا بايد شکسته بتا آورد يا کامل؟س: اگر شخصى نداند که نماز وى در بيرون از حدّ ترخص قضا شده يا در داخل آن، قضاى آن ر

 ج( در مفروض سؤال براى تحصيل يقين به الراغ ذمّه، بايد بين قضاى قصر و قضاى اتمام جمع کند.

 

 امامت جماعت در صورت يقين به عدم عدالت خود

توانم دانم عادل نيستم، آيا مىچرا که مىشوم س: اگر گروهى از مؤمنين اصرار کنند که بنده امام جماعت آندا شوم اما من هم پاالشارى کنم که نمى

 امام جماعت شوم )بدون نيت امام بودن(؟

دانند اشکال ندارد و جماعت صحيح است و در عين حال اگر خودتان نخواستيد قصد امامت کنيد باز ج( امامت شما براى کسانى که شما را عادل مى

 ندارد. نماز شما صحيح است و اقتداء مؤمنين به شما نيز اشکال
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 وظيفه مأموم در صورت نرسيدن به رکوع امام

 اش چيست؟س: مأمومى که در هنگام رکوع امام جماعت تکبيرة االحرام گفته ولى به رکوع امام نرسيده وظيفه

و اگر به رکوع نرالته، تواند براى درک جماعت آن را به مستحبى تبديل کند شود و صحيح است و مىج( اگر مأموم به رکوع رالته، نمازش الرادا مى

تواند صبر کند تا امام براى رکعت بعد برخيزد و آن را رکعت اول خود حساب کند؛ ولى اگر برخاستن امام به قدرى طول تواند نيّت الرادا کند و مىمى

 خواند، بايد نيّت الرادا کند.بکشد که نگويند اين شخص نماز جماعت مى

 

 اتصال در نماز جماعت

رسد، سؤال بنده االتد که در اطراف الرد تا چند نفر نمازشان شکسته است و زودتر به پايان میاعت حرم امام رضا )ع( گاهى اتفاق مىس: در نماز جم

 رود و بايد نماز را الرادى ادامه دهيم يا نه؟اين است که آيا اتصال ما از بين مى

اش يا سمت چپ به امام جماعت و يا به مأمومين اتصال داشته باشد )يعنى الاص ه ج( در نماز جماعت الزم است مأموم از سمت ج و و يا سمت راست و

 باشد.بيش از يک قدم نباشد(، پس اگر از هيچ يک از اين اطراف اتصال برقرار نباشد، نماز الرادا مى

 

 اقتدا به نماز جماعت با فاصله

کرده و در رکوع به امام و مأمومين  د از گفتن تکبيرةاالحرام به سرعت حرکتس: زيد وارد مستد شد ديد امام در رکوع است از الاص ه چدارمترى بع

 م حق شده است نماز او چگونه است؟

گويد اگر چه الاص ه طورى است که در حال اختيار اى که صدق اقتدا بکند تکبير را مىترسد به رکوع امام نرسد با الاص هج( اگر طورى است که مى

 رساند.رود و بعد خود را به صف مىوع مىجايز نيست و بعد به رک

 

 احراز شرايط امام جماعت

ى نماز توقف رسد امکان احراز عدالت الراهم نيست چون القط به اندازه اقامهس: در مساجدى که به صورت گذرى قصد اقتدا بر امام داريم به نظر مى

 توان اقتدا کرد؟داريم. در اين صورت تک يف چيست؟ آيا مى

 ر از راه اقتدا کردن االرادِ موجّه به آن شخص، اطمينان به عدالت او پيدا کنيد، کاالى است.ج( اگ

 

 کيفيّت اقتدا

کنند داراى ديوارى باشد که نمازگزاران در صف اول بالکن نتوانند اى از مردان در آن مکان به امام اقتدا مىس: اگر بالکن شبستان مستد که عده

 ين اتصال صحيح است.صف جماعت را ببينند آيا ا

 ج( محل اشکال است و احتياط ترک نشود.

 

 بطالن نماز امام به نظر مأموم

د حکم س: اگر امام جماعت کارى کند که به التواى مرجع تق يد ما مبطل نماز باشد ولى احتمال بدهيم که مرجع تق يد امام جماعت آن را مبطل ندان

 اقتدا به اين امام جماعت چيست؟

 مذکور اقتدا به امام جماعت صحيح نيست.ج( در الرض 

 

 

 شرايط امام جماعت

 شود، وظيفه چيست؟در نماز جماعت ظدر و عصر و يا در ديگر نمازها که قرائت امام به گوش نرسيده و صحت قرائت امام احراز نمى -1س

 باشد؟دو شرط اساسى براى امام جماعت مى« صحت قرائت»و « عدالت»آيا  -2س

 شود؟محسوب مى« صحت قرائت»جزء « لدته عربى»ن آيا داشت -2س
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 توانيد اصل را بر صحّت گذاشته و وارد جماعت شويد.( اگر در صحّت قرائت امام شک داريد مى1ج

از نماز،  ( عدالت شرط اساسى براى امام جماعت است که مأموم بايد آن را قبل از ورود به جماعت ولو از راه حُسن ظاهر احراز نمايد ولى اگر پس2ج

 شود قبل از ورود به جماعت با اصالة الصحة احراز کرد.زند ولى صحت قرائت را مىکشف خ ف شد، ضررى به نمازهاى قب ى نمى

 نيست.« صحّت قرائت»( داشتن لدته عربى جزو 2ج

 

 مفهوم حُسْن ظاهر در عدالت امام جماعت

 عدالت امام جماعت را به صورت شفاف و روشن بيان بفرماييد. س: تعريف، مفدوم و محدوده اصط ح حُسْن ظاهر در احراز

 شود بر طبق ميزان شرع است و گناهى از او ديده نشده است.ج( حُسنِ ظاهر يعنى رالتار و کردار آن شخص که مشاهده مى

 

 فاصله صفوف در نماز جماعت اهل سنت

 ى زيادى باشد )ج ويى و عقبى( نماز خواندن ما با آندا اشکال دارد؟وف الاص هس: آيا در مکه يا مدينه در نمازهاى جماعت آندا وقتى که بين صف

 کنند، اشکال ندارد.ج( تا آن مقدارى که خود آندا اشکال نمى

 

 ى طلبه به غيرروحانى در نماز جماعتاقتدا

 تدا کنند؟ منظور از روحانى چه کسى است؟توانند به غير از ط به براى نماز جماعت اقگويند ط ب نمىس: آيا اين سخن صحيح است که مى

دّس ج( با دسترسى به روحانى به غير روحانى اقتدا نکنند، و منظور از روحانى کسى است که ع وه بر داشتن ص حيتداى الزم، م بس به لباس مق

 روحانيت نيز باشد.

 

 امامت جماعت توسط زن

 رد يا القط يک گروه از اين دو باشد؟تواند امام جماعت گروه متشکل از زن و مس: آيا زن مى

 ج( امامت زن در نماز جماعت القط براى زنان جايز است.

 

 اقتدا به امام جماعت در رکوع

خواهيم به امام جماعت در رکوع متصل شويم آيا بايد صبر کنيم که ايشان در رکوع قرار بگيرند و بعد تکبير را بگوييم يا مى توان در س: وقتى که مى

 ن امام به رکوع تکبير را گفت؟ و اگر شک در رسيدن به رکوع امام کرديم وظيفه ما چيست؟حال رالت

ز ج( در رکعت اول و دوم خواه امام در حال قرائت يا در حال رکوع باشد داخل شدن در جماعت اشکال ندارد و در رکعت سوم و چدارم اگر پيش ا

خودش بخواند و اگر وقت براى خواندن سوره ندارد بايد الاقل حمد را تماماً بخواند و به رکوع امام رکوع امام به وى اقتداء نموده بايد حمد و سوره را 

کرده و  برسد و اگر بداند که با خواندن حمد به رکوع امام نمىرسد احوط آن است که پيش از رکوع امام داخل نشود و اگر در حال رکوع امام اقتداء

 که به رکوع امام رسيده يا نه، نماز صحيح است ولى الرادى است.به مقدار رکوع خم شده و شک دارد 

 

 نماز جماعتى که مأموم مساوى امام جماعت بايستد

 س: آيا اگر مأموم مساوى با امام بايستد نماز کداميک باطل است؟

 کند نمازش به طور الرادا صحيح است. ج( بنابر احتياط جماعت باطل است و نماز امام در هر حال صحيح است و اگر مأموم به وظيفه منفرد عمل

 

 شرط عدالت براى امام جماعت

داند که عدالت ندارد و گروهى مث ً در يک ميدمانى خانوادگى به هنگام نماز او را به عنوان امام جماعت انتخاب کنند آيا س: اگر کسى خودش مى

 د؟تواند ج و بايستد و نماز بخواند يا بايد از اين کار پرهيز نمايمى

 اند، صحيح است و بدتر آن است که قبول نکند ولى اگر قبول کرد هم نماز خودش و هم نماز مأمومين صحيح است.ج( نماز آنان که او را عادل دانسته
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 نرسيدن به رکوع يا سجده امام

شود امام را متوجه نشود و موقعى متوجه مى س: اگر مأموم در قرائت رکعت اول اقتدا کند و به ع ت جمعيت زياد جماعت يا به ع ل ديگر رالتن رکوع

رساند آيا در اين صورت نماز وى باطل است يا خير؟ اگر که امام به ستده رالته در اين حال رکوع را انتام داده و خود را به ستده اول يا دوم امام مى

 به ستده دوم امام هم نرسد و در تشدد به امام رسيد چه صورت دارد؟

شود و مک ّف اگر خود را به ستده امام برساند، نمازش صحيح است و در غير اين صورت نماز جماعتش باطل شده و نماز الرادا مى ج( در الرض مذکور

 بايد بقيه نماز را الرادا به آخر برساند.

 

 خواندن نماز فرادا همزمان با اقامه جماعت

 يه در آن توسط روحانى مستد در حال برگزارى است چه حکمى دارد؟س: اداى نماز در مساجد بصورت الرادا در هنگامى که نماز جماعت يوم

 احترامى به امام جماعت محسوب شود، جايز نيست.ج( اين عمل اگر تضعيف نماز جماعت و اهانت و بى

 

 خروج از حرمين در هنگام نماز

شوند و يا در کنارى ى از حتاج از مستد خارج مىشود که هنگام برپايى نماز جماعت در مستدالحرام و مستدالنبى، بعضس: گاهى مشاهده مى

 کنند، لطفا نظر مبارک را در اين باره مرقوم الرماييد.ايستاده و تماشا مى

 ج( بايد جداً از اين کار اجتناب کنند.

 

 نماز جماعت در ادارات

 س: برپايى نماز جماعت در ادارات چه حکمى دارد؟

و تأکيد زيادى که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به الضي ت بسيار زياد نماز جماعت، مناسب  ج( با توجه به اهميت خاص نمازهاى يوميه

وانند است کارمندان، روشى را اتخاذ کنند که بتوانند در خ ل ساعات کار ادارى نماز واجب را به صورت جماعت در اول وقت و در کمترين زمان بخ

 کنندگان نشود.اين کار را الراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت بدانه و وسي ه براى تأخير انداختن کارهاى مراجعه اى مقدماتولى بايد به گونه

 

 عدالت امام جماعت

 توان به عدالت امام جماعت پى برد؟س: چگونه مى

کند ص ح باشد کاالى است ب که حسن ظاهر نيز کفايت مىاى از اهل بصيرت و ج( از هر راهى که اطمينان به عدالت حاصل شود، اگر چه با اقتداى عدّه

 و در صورتى که عدالت محرز بوده، شک و ترديد الع ى مانع اقتدا نيست.

 

 اقتداى زن به شوهر در نماز

 ماعت را داشته باشد؟تواند به شوهرش اقتدا کند، آيا به اين معنى است که الزم نيست شوهر تمام شروط امام جگويند زن در نماز مىس: اين که مى

 ج( در اقتداى زن به شوهر مثل ساير نمازهاى جماعت، تمام شرايط معتبر است.

 

 ترک وقت فضيلت نماز براى درک ثواب جماعت

ت عس: آيا خواندن نمازهاى ظدر و عصر و مغرب و عشا در زمان الضي ت و بطور الرادا االضل است يا اينکه هر دو نماز در وقت نماز اول و به جما

 خوانده شود؟

 ج( هر دو را با جماعت بخوانيد االضل است.

 

 تبديل نماز جماعت به فرادا

 تواند اين کار را بکند يا جاهاى خاصى دارد؟خواهد نماز جماعتش را به الرادا تبديل کند آيا در همه جاى نماز مث ً بعد از دو ستده مىس: کسى که می

 ج( محل خاصى معتبر نيست.
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 ا امامت روشندلنماز جماعت ب

 س: همسرم روشندل هستند و من دوست دارم که در منزل با ايشان نماز جماعت بخوانم آيا از نظر شرعى مانعى وجود ندارد؟

 ج( مانع ندارد.

 

 تكرار رکوع در تبعيت از امام جماعت

ع رالته و به دليل اصل تبعيت، متدداً به همان قنوت س. در صورتيکه در نماز جماعت، امام به قنوت )که مستحب است( برود و مأموم سدواً به رکو

 م حق شود، حکم چيست؟

 ج( نماز مأموم در الرض مذکور صحيح است و چيزى بر او الزم نيست.

 

 ترجيح مسجد جامع نسبت به مسجد محله

ان يا از نظر معنويت حاکم بر سخنرانى س: در صورتى که نماز جماعت در مستد ديگر غير از مستد مح ه پربارتر باشد )از نظر تعداد شرکت کنندگ

 و يا الضاى مستد( آيا براى شرکت در هر يک از اين مساجد )مستد مح ه و مستد ديگر( مختار هستيم و اساساً شرکت در کداميک االضل است؟ 

نماز جماعت آن بيشترند االضل ج( نسبت به شرکت در هر يک از اين مساجد مخيّريد، هر چند مستدى که جامع است يا جمعيت شرکت کنندگان در 

 است.

 

 شرطيت نيّت جماعت در صحّت آن

 س: آيا در نماز جماعت، امام بايد نيت جماعت بکند؟

 ج( نيّت جماعت الزم نيست ولى اگر بخواهد الضي ت نماز جماعت را درک کند بايد قصد جماعت نمايد.

 

 شک در رسيدن به رکوع امام

 اش چيست؟ام )موقع اتصال به نماز جماعت( رسيده است يا خير؟ وظيفهس: اگر شخصى شک کند که به رکوع ام

 ج( اگر به مقدار رکوع خم شود و چنين شکى کند، نماز او به صورت الرادا صحيح است.

 

 اقتدا به امام جماعت مسافر

 باشد؟س: آيا اقتدا کردن به امام جماعتى که نمازش شکسته است صحيح مى

 هت دارد.ج( مانع ندارد هر چند کرا

 

 اقتدا به امام جماعت مسافر

 باشد؟س: آيا اقتدا کردن به امام جماعتى که نمازش شکسته است صحيح مى

 ج( مانع ندارد هر چند کراهت دارد.

 

 وقت نماز فراداى ظهر و عصر روز جمعه

م آيا بايد صبر کنيم تا نماز جمعه تمام شود يا اينکه س: در صورتى که بخواهيم در روز جمعه نماز ظدر و عصر خود را به صورت الرادا در منزل بخواني

 توانيم در اول وقت نماز را بتاى بياوريم؟ مى

 ج( صبر کردن الزم نيست.

 

 تفاوت امام و مأموم در نوع نماز يوميه

م جماعت اقتدا کند؟ اين مورد در خصوص تواند به امانمايد ، کسى که نماز ظدر را نخوانده مىس: آيا هنگامى که امام جماعت نماز عصر را برگزار مى

 نماز مغرب و عشا نيز مورد سؤال است.

 ج( مانع ندارد.
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 اقتدا به امام قبل از اقتداى صفهاى جلوتر

 توان اقتدا کرد يا بايد منتظر شد تا صفداى ج وتر اقتدا کنند؟س: آيا در نماز جماعت به محض قامت بستن امام مى

تواند به نيّت نمودن باشند، مى اند، بعد از اينکه امام جماعت شروع به نماز کرد، به طور کامل آماده اقتداو و امام ايستادهج( اگر مأمومينى که بين ا

 جماعت وارد نماز شود.

 

 اختالف ارتفاع محل ايستادن امام و مأموم

 پ ه( قرار گيرد و به او اقتدا کند؟ 2يباً حدود تر از امام جماعت )تقرتواند از جدت ارتفاع پايينس: موقع نماز جماعت آيا الرد مى

 ج( جايز نيست که مکان امام جماعت ب ندتر از مکان مأمومين باشد. 

 هاى نماز جماعتفاصله صف

 ها چند متر يا سانتى متر بايد باشد؟س: در نماز جماعت الاص ه بين صف

محل ايستادن امام )يا کسى که واسطه اتّصالى اوست( الاص ه نباشد و از اين ج( احتياط آن است بيش از يک گام معمولى بين محل ستده مأموم و 

 اى نباشد.تر آنکه هيچ الاص هاحتياطى

 

 پيش افتادن از امام جماعت در اذکار نماز

شود؟ و از ثواب جماعت کم مىس: اگر امام جماعت به خاطر سنّ زيادش نتواند نماز را تند بخواند اگر ما ذکر را زودتر از او بگوييم، آيا اشکال دارد 

 خواهم ثواب زيادى در نماز جماعت بگيرم آيا درست است که ذکر بيشتر بگويم و به اين خاطر از امام جماعت ج و بزنم؟من مث ً مى

 ج( در اذکار نماز متابعت از امام جماعت الزم نيست ولى در االعال نماز الزم است.

 

 اى در نمازمهعدم توانايى امام بر اصالح تلفظ کل

 رغم تذکر به وى اص ح نکند حکم نماز چيست؟س: اگر امام جماعت ت فظ يکى از ک مات تشدد را يقيناً صحيح نخواند و ع ى

 اقتدا کردن مانعى ندارد.ج( در الرض مذکور در صورتى که امام توانايى بيش از قرائت مذکور را ندارد، 

 

 تغيير نيّت از جماعت به فرادا

 ر نيّت در اثناى نماز جماعت به الرادا چه حکمى دارد؟س: تغيي

 ج( اشکال ندارد.

 

 تجافى و تشهد مأموم

توان به صورت س: اگر امام جماعت در حال قرائت تشدد باشد و مأموم يک رکعت ديرتر اقتدا کرده باشد، نشستن در حالت تتاالى واجب است يا مى

 واجب است يا خير؟معمولى هم نشست؟ ذکر تشدد چه طور، قرائت آن 

 تواند تشدد بخواند و يا تسبيح بگويد.ج( احتياط واجب آن است که به حال تتاالى باشد و مى

 

 دهداقتدا به مأمومى که نمازش را بصورت فرادا ادامه مى

 توان به او اقتدا کرد؟س: در نماز جماعت نماز امام تمام شده و يکى از مأمومين در حال ادامه نماز خود به صورت الرادا است آيا مى

 .ج( اشکال ندارد

 

 االحرام، قبل از امام جماعتاداى تكبيرة

 االحرام را قبل از امام بگويد حکمش چيست؟س: اگر کسى تکبيره

 ج( نماز خود را بايد به صورت الرادا بخواند.
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 جماعت چگونگى تعيين امام در نيّت نماز

 کنيم؟به ال ن امام جماعت يا امام جماعت حاضر اقتدا مىس: در نماز جماعت آيا واجب است نيّت کنيم 

 نمازتان صحيح است.« کنم به امام حاضراقتدا مى»ج( بايد امام را معين نماييد ولى دانستن اسم او الزم نيست مث ً اگر نيّت کنيد: 

 اقتدا به نماز قضاى امام جماعت

 آورد، اقتدا کرد؟قضا را بتا مىتوان در نماز ادا به امام جماعتى که نماز س: آيا مى

 ج( اگر نماز قضاى حتمى باشد، مانع ندارد.

 

 اقتدا به نماز جماعت در رکعت دوم آن

به تندايى س: اگر در رکعت دوم نماز جماعت اقتدا کنيم، آيا در رکعت سوم امام )دوم خودمان(, بايد هم حمد و هم سوره را بخوانيم, يا خواندن حمد 

 بايد به رکوع رکعت سوم امام, برسيم؟ اگر نرسيديم چه؟ کاالى است؟ آيا 

رسيد، به همان حمد تندا اکتفا کنيد واال سوره را هم بخوانيد و اگر به رکوع رکعت سوم نرسيديد، خود را به ستده دانيد به رکوع امام نمىج( اگر مى

 امام برسانيد و نماز به جماعت صحيح است.

 

 است اقتدا به کسى که دستش معيوب

تواند به عنوان امام جماعت به تواند در هنگام ستده دست خود را به صورت کامل بر زمين بگذارد، آيا مىس: کسى که يک دست معيوب دارد و نمى

 برپائى نماز اقدام کند؟

زمين داشته باشد، امامت او اشکال ج( اگر بتواند تمام کف دست يا قسمت معتنابدى از آن را در حال ستده بر زمين بگذارد به نحوى که تکيه بر 

 ندارد.

 

 اقتدا به امام جماعتى که از جهت قبله منحرف شده است

 براى اين مط ب چقدر است؟ باشد؟ و حدّ متازدرجه از جدت قب ه منحرف گرديده است، صحيح مى 29س: آيا اقتدا به امام جماعتى که حدود 

 کند، اقتدا صحيح نيست.صدق نمى حرف شده که رو به قب ه بودناز قب ه من ج( اگر مأموم بداند که امام بطورى

 

 تواند نمازهايش را بلند بخوانداقتدا به کسى که نمى

 ب ند بخواند، آيا اقتدا به او در آن نمازها صحيح است؟ صبح و مغرب و عشا را با صداى تواند نمازهاىکه دارد نمى به ع ت بيمارى س: شخصى

 ت.ج( محل اشکال اس

 

 قطع اتصال صفوف به وسيله ويلچر و تخت

 شود؟ها مىخواند، موجب قطع اتصال صفتخت يا وي چر نماز مى که بيمار است و روى س: آيا مأمومى

 شود.ج( مترّد آن موجب قطع اتصال نمى

 

 بلند خواندن اذکار نماز توسط مأموم

 ب ند بخواند؟ توانداين که برخى اذکار )مثل قنوت يا ذکر رکوع و ستود( را مىس: آيا مأموم مرد تمام اذکار را بايد آرام بخواند يا 

 ج( مکروه است مأموم ذکرهاى نماز را طورى بگويد که امام بشنود.

 

 عدم متابعت از امام در سالم

بريم آيا در نيّت جماعت اشکالى ايتاد س: اگر در انتداى نماز جماعت هنگام ذکر س م کمى ج وتر يا عقب تر از امام جماعت نماز را به پايان ب

 گردد؟مى

 ج( اشکال ندارد.
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 بلند خواندن قرائت بعد از جدا شدن از جماعت

شويم آيا پس از ايستادن براى  س: در نمازهايى که حمد و سوره در آندا بايد ب ند خوانده شود اگر در نماز جماعت در رکعت آخر به امام م حق

 ره را ب ند بخوانيم؟رکعت دوم بايد حمد و سو

 ج( در الرض سؤال بايد قرائت را ب ند بخوانيد.

 

 رفتن به صف جلويى در اثناى نماز جماعت

 تواند بدون آنکه حالت نماز خود را به هم بزند از صف عقبى به صف ج ويى تغيير مکان دهد؟س: آيا نمازگزار در بين نماز جماعت مى

 بودن صف باشد اشکال ندارد.ج( اگر در غير حال قرائت با الرض ضيق 

 

 اعاده نماز خوانده شده

ى آن نماز به جماعت ديگر اماماً او مأموماً س: اخيراً شنيده شده که نظر مبارک در باب کسى که نمازش را به جماعت خوانده است اين است که اعاده

 ن داشته باشد، آيا حکم همين است يا خير؟وجدى ندارد، خواهشمند است در اين خصوص و اينکه اگر جماعت دوم از جداتى رجحا

تواند يک بار ديگر براى تواند با اقتدا به امام جماعتى اعاده نمايد و نمازى را که براى جماعتى امامت کرده مىج( نمازى که الرادا خوانده است مى

 رجحان باشد. جماعت ديگر امامت کند، در غير اين دو صورت اعاده وجدى ندارد هر چند جماعت دوم داراى

 

 نماز جمعه:

 

 ها توسط فردى و اقامه نماز جمعه توسط فردى ديگرخواندن خطبه

 نماز جمعه را بخواند؟ شود در نماز جمعه يک نفر خطبه نماز جمعه را بخواند و نفر ديگرىشود که آيا مىس: محضر جنابعالى عرض مى

 باشند. ج( صحيح و متزى نيست، ب که بايد خطيب و امام هر دو يکى

 

 زمان شروع نماز جمعه

 ( اگر نماز جمعه را يک ساعت بعد از اذان ظدر خوانديم آيا بايد نماز ظدر را هم بخوانيم؟1س

 ج( در الرض مذکور نماز جمعه متزى از نماز ظدر است و بتا آوردن نماز ظدر الزم نيست.

 آيا بايد نماز ظدر را هم بخوانيم؟ ( اگر نماز جمعه را بيشتر از دو ساعت بعد از اذان ظدر خوانديم،2س

شود و احوط آن است که از اوائل عرالى زوال در حدود يکى دو ساعت به تأخير نياالتد و اگر بيش ج( وقت نماز جمعه از اول زوال خورشيد شروع مى

 باشد.از دو ساعت بعد از زوال، نماز جمعه خوانده شده، احتياط در بتا آوردن نماز ظدر مى

 

 ز جمعهحكم نما

 آيا نماز جمعه واجب است ؟ -1

 در صورت واجب بودن اگر بيش از سه هفته به نماز نروم حکم چيست؟ -2

 ( واجب تخييرى است و شايسته نيست که مؤمنين از انتام آن که )داراى الضي ت و اهميّت زيادى است( خوددارى نمايند.2و1ج

 

 هاى نماز جمعهاشتغال به امور ديگر در زمان خطبه

هاى نماز جمعه توسط امام جمعه چه حکمى دارد؟ آيا س: خواندن و بتا آوردن نماز قضا يا نماز مستحبى از سوى شخص در هنگام خواندن خطبه

 باشد؟داراى ايراد مى

 شود، بايد ترک شود.ج( بطور ک ى آنچه که موجب گوش ندادن و از بين رالتن الايده خطبه مى

 



115 

 عت دومملحق شدن به نماز جمعه در رک

 کند؟س: اگر شخصى در رکعت دوم نماز جمعه برسد، ادامه نماز او چگونه خواهد بود؟ و آيا کفايت از نماز ظدر مى

 نمايد.ج( رکعت ديگر را الرادا بتا آورد و کفايت از نماز ظدر مى

 

 سبک شمردن نماز

 د. آيا اين عمل حرام است؟ عقاب اخروى دارد؟س: اگر کسى عمداً نماز خود را به تأخير اندازد و هميشه در آخر وقت بخوان

 ج( سبک شمردن نماز شرعاً حرام و موجب استحقاق عقاب است و در غير اين صورت معصيتى نکرده، ب که الضي تى را از دست داده است.
 

 وقت نماز فراداى ظهر و عصر روز جمعه

ورت الرادا در منزل بخوانيم آيا بايد صبر کنيم تا نماز جمعه تمام شود يا اينکه س: در صورتى که بخواهيم در روز جمعه نماز ظدر و عصر خود را به ص

 توانيم در اول وقت نماز را بتاى بياوريم؟ مى

 ج( صبر کردن الزم نيست.

 

 الحاق به نماز جمعه در رکعت دوم

 س: اگر در رکعت دوم نماز جمعه برسيم حکم چيست؟

 بخوانيد و رکعت دوم را الرادا بخوانيد.ج( رکعت اول را با رکعت دوم امام جمعه 

 

 هاى نماز جمعهخواندن نماز در حين خطبه

 ها و اقامه نماز جمعه جايز است يا خير؟س: آيا خواندن نماز واجب يا مستحبى بين خطبه

 ج( مانعى ندارد.

 

 

 

 

 هاى نماز جمعه قبل از دخول وقتآغاز خطبه

بعد از دخول وقت ايراد کند, بدون اينکه تحميد وص وة را اعاده نمايد و بعد نماز جمعه را اقامه کند, نماز س: اگر خطيب جمعه مقدارى از خطبه اول را 

 باين صورت از ظدر متزى است يا نه؟

 ج( در الرض مزبور هم نماز جمعه متزى از نماز ظدر است.

 

 فاصله بين دو نماز جمعه

دد باشد که الاص ه در يک طريق کمتر از يک الرسخ شرعى باشد، آيا اقامه نماز جمعه در هر دو ى نماز جمعه داراى دو طريق ترس: اگر دو محل اقامه

 محل صحيح است؟

از دو طريق متعارف تردد بين دو محل، بيش از يک نماز  ى نماز جمعه به کمتر از يک الرسخ شرعى ولو از يکىج( با الرض الاص ه بين دو محل اقامه

 جمعه صحيح نيست.

 نماز عيد:

 ظيفه کسى که به رکعت دوم نماز جمعه يا عيد فطر يا عيد قربان برسدو

 اى دارد؟س: اگر کسى به رکعت دوم نماز عيد الطر يا قربان و رکعت دوم نماز جمعه برسد چه وظيفه

 ج( باقى نماز را خودش بتا آورد.
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 کيفيت اداى نمازهاى استيجارى

 ه واجبات کاالى است يا خير؟س: خواستم ببينم آيا در نماز استيتارى اکتفا ب

 آورند بتا بياورد.ج( اگر شرط نکرده باشد که چگونه بتا آورد، بايد مستحبّاتى را که معموالً االراد عادى بتا مى

 

 
 

 قرائت مأموم در نماز آيات جماعت

 شود، خواندن حمد و سوره بر مأمومين واجب است؟س: آيا در نماز آياتى که به جماعت اقامه مى

 کند.باشد که قرائت امام از قرائت مأموم کفايت مىکم جماعت در نماز آيات مانند جماعت در نمازهاى يوميه مىج( ح

 

 هاى زلزلهلرزهخواندن نماز آيات براى پس

ده شود؟ با توجه به مورد باشد( نماز آيات الزم است خوان 29ها )حتى اگر بيش از لرزهدهد آيا براى تمام پسس: در شدرى که زلزله اص ى رخ مى

 لرزه رخ داده است.توان تشخيص داد چند پسها آنقدر کم است که نمىلرزهاينکه الاص ه بسيارى از پس

 اى دارد.اى، چه شديد و چه خفيف، اگر زلزله مستق ى محسوب شود، نماز آيات جداگانهج( هر زلزله

 

 نيّت نماز آيات در صورت تأخير

 له و خورشيدگرالتگى اگر از وقت خود عقب بياالتد آيا با نيّت قضا بايد خوانده شود يا خير؟س: نماز آيات در مورد زلز

ده بايد ج( نماز آيات براى زلزله هميشه ادا است و بايد در خواندن آن تعتيل کند و مسامحه نکند ولى در خورشيدگرالتگى اگر بعداً آن را بتا آور

 نيّت قضا کند.

 

 نماز احتياط قرائت سهوى سوره توحيد در

است وظيفه  س اگر بر نمازگزار خواندن يک رکعت نماز احتياط واجب شد و اشتباهاً در نماز احتياط، توحيد را خواند و بعد الدميد که توحيد را خوانده

 چيست؟ اگر در حين خواندن سوره توحيد متوجه شد که نماز احتياط است و خواندن توحيد الزم نيست وظيفه چيست؟

 بعد از اتمام سوره الدميده، نمازش صحيح است و اگر در اثناى سوره الدميده همان جا سوره را رها کند و به رکوع رود و نمازش صحيح است.ج( اگر 

 

 فراموش کردن نماز احتياط

نم. در رکعت چدارم س: در نماز ظدر بين رکعت سوم و چدارم شک کردم و يک رکعت نماز احتياط بر من واجب شد، اما الراموش کردم آن را بخوا

 شدم. تک يف من چيست؟« آن يک رکعت نماز احتياط الراموش شده»نماز عصر متوجه 

 ج( وظيفه اين است که نماز عصر را قطع کنيد و نماز احتياط را بتا آوريد و احتياطاً دوباره نماز ظدر را اعاده نماييد.

 

 خواندن نماز مستحب با وجود نماز قضا

 که نماز قضا دارد، نماز مستحب بخواند؟ س: آيا جايز است کسى

 ج( مانعى ندارد.

 

 شک در نافله

 س: شک کردن در نماز ناال ه چه حکمى دارد؟

 ج( اعتنا ندارد.
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 اذکار غير صحيح در نمازهاى مستحبى

 س: اگر کسى اذکار مستحب نماز را غ ط و يا ناقص ت فظ کند آيا نمازش صحيح است؟

 جب تغيير معنى نگردد، نماز باطل نيست.ج( اگر غ ط الاحش نباشد و مو

 

 بجا آوردن نماز نافله در حال حرکت
 شود؟س: طريقه بتا آوردن نواالل در حال حرکت چگونه است؟ رکوع و ستود و تکبيرةاالحرام آن چگونه ادا مى

ر رکوع به نيت رکوع و سپس ذکر ستود به ج( در حال حرکت به نيت ورود به نماز تکبيرة االحرام گفته مىشود و پس از قرائت حمد و سوره ذک

 توان به نيت رکوع کمى و براى ستود مقدارى بيشتر سر را خم کرد.نيت ستده انتام خواهد شد و براى انتام رکوع و ستود مى

 

 نماز شب و دعا براى چهل مؤمن

تواند تعداد بيشترى را هم دعا کند. البته منظور از زار مىنفر مؤمن که براى دعا در قنوت نماز وتر آمده است توقيفى است يا نمازگ 49س: تعداد 

در اينتا مانند بسيارى از مواقع ديگر تأثيرى در نظر گرالته شده است يا خير؟ )مث ً در تسبيحات حضرت زهرا  49سؤال اين است که آيا بر عدد 

ته شود با اين حال که اهلل اکبر ذکرى است مستحب اما ديگر اثر تسبيحات بار گف 25بار بايد اهلل اکبر گفته شود و اگر عمداً  24)س م اهلل ع يدا( 

 حضرت زهرا )س م اهلل ع يدا( را نخواهد داشت.(

 ج( چدل نفر به قصد ورود بگويد و گفتن مازاد بر آن به قصد قربت مط ق، اشکال ندارد و بعيد نيست خصوص عدد چدل خصوصيتى داشته باشد.

 

 ه جماعتخواندن نماز مستحبى ب

 شود نماز مستحب را به نماز جماعت اقتدا کرد؟س: آيا مى

 ج( صحيح نيست.

 

 جاسجده سهو براى سالم بى

 س: اگر در نماز جماعت در رکعت دوم بعد از تشدد اشتباهاً س م داده شود آيا ستده سدو الزم است؟

 دو نمايد.ج( اگر س م دوم يا سوم را گفته، بنابر احتياط واجب بايد دو ستده س

 

 عدول از نماز عصر به ظهر

 توان در رکعت دوم و پيش از رکوع از نماز عصر به نماز ظدر عدول کرد؟س: آيا مى

تواند نيّت را به نماز قب ى برگرداند ولى عکس ج( بطور ک ّى اگر مشغول نماز بعدى شد و يادش آمد که نماز قب ى را نخوانده و وقت وسعت دارد، مى

 ست.آن جايز ني

 

 تبديل نيّت از نماز واجب به واجب ديگر

 تواند نيت را به نماز صبح برگرداند؟س: اگر الرد بعد از تکبير نماز ظدر يادش بيايد که نماز صبحش قضا شده مى

 ج( اگر وقت براى انتام نماز ظدر تنگ نباشد، تبديل نيّت در الرض سؤال ممکن ب که مستحب است.

 

 حكم اهداى ثواب نماز واجب

 توان هنگام اعمال واجب )مث ً نماز واجب( نيّت کرد که ثواب آن را به کسى اهدا کنيم، يا اين کار القط در مورد اعمال مستحب وارد است؟س: آيا مى

 ج( اهداى ثواب اعمال واجب به ديگران به اميد وصول به آنان، مانعى ندارد.

 

 کيفيت جواب سالم در نماز

؟ در جواب س م در نماز اگر طرف گفته «س م ع يکم»توان گفت د. آيا بايد جواب آندا را به عربى الصيح داد؟ يا مث ً مىس: اگر در نماز س م کردن

 ؟«س م»س م آيا مى توان مثل او گفت: 
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به طورى که اهل لسان «  يکمس م ع»اى که عرالاً صدق س م کند واجب است جواب او را با ج( اگر کسى در نماز س م کند ولو به صورت غ ط به گونه

 آن را صحيح بدانند بدهد.

 

 نماز سلس البول

 تواند ج و ادرارش را بگيرد چيست؟س: حکم نماز کسى که نمى

شود در صورتى که به اندازه خواندن نمازِ با اختيار از او خارج مىالبول دچار شده است به طورى که هميشه قطرات بول بىج( اگر به بيمارى س س

کند، چنين شخصى براى هر نماز يک وضو بگيرد و با دستمال از رسيدن بول به لباس و بدن ج وگيرى کند و نماز دارت و با بدن پاک وقت پيدا نمىط

 را بخواند و نمازش صحيح است.

 

 نماز هنگام افطار

 س: هنگام اذان مغرب، االطار کردن بدتر است، يا خواندن نماز مغرب و عشا؟

تواند نماز را با حضور ق ب بخواند، االطار کردن از مغرب و عشا بدتر است؛ ولى اگر کسى منتظر او است يا بسيار گرسنه است که نمىج( خواندن نم

 بدتر است.

 

 اعالم اشتباه نماز ديگران

 س: اگر کسى نماز خود را اشتباه بخواند آيا الزم است به او اط ع بدهيم؟

 احوط ارشاد و راهنمايى وى است. نيست مگر اين که اشتباه ناشى از جدل او به حکم باشد که در اين صورت ج( در اين مورد چيزى بر شما واجب

 تكرار مبطل در نماز

 شود؟س: تکرار اذکار چه طورى باعث بط ن نماز مى

 کند.ج( تکرار اذکار نماز اگر به حدّ وسواس برسد، نماز را باطل مى

 

 لت عدم تمرکزتبديل نماز واجب به مستحب به ع

شود نيّت را به نماز مستحب برگرداند و نماز را تمام کرده دوباره نماز واجب را س: در صورت وجود عدم تمرکز در يک رکعت نماز واجب، آيا مى

 اعاده نماييم؟

 ج( در الرض مذکور جايز نيست.

 

 لزوم قرار دادن دندان مصنوعى براى بهبود قرائت نماز

در صورت قدرت و تمکن بابد از  توانند قرائت نماز را بطور کامل ادا کنند آياطبيعى آنان االتاده است و به همين ع ت نمىس: کسانى که دندانداى 

 دندانداى مصنوعى استفاده کنند؟

 ج( در صورتى که قرائت آندا بدون دندان اشکال دارد در صورت تمکّن بايد استفاده کنند.

 

 سبک شمردن نماز

 نماز خود را به تأخير اندازد و هميشه در آخر وقت بخواند. آيا اين عمل حرام است؟ عقاب اخروى دارد؟س: اگر کسى عمداً 

 ج( سبک شمردن نماز شرعاً حرام و موجب استحقاق عقاب است و در غير اين صورت معصيتى نکرده، ب که الضي تى را از دست داده است.

 

 شكستن نماز واجب

 شکنم. آيا بايد نمازهايم را قضا کنم؟کنم و يا به قصد خواندن اقامه نماز را مىرا اعاده مىس: من معموالً تکبير و قرائت 

جازه ج( نماز واجب را پس از آنکه شروع کرديد، حق نداريد بشکنيد و در هر صورت اگر مرتکب خ ف شده و شکستيد و يا به يکى از متوّزاتى که ا

االحرام واجب را شکستيد، بايد متدّداً نماز را صحيحاً شروع کنيد و اگر بدون شکستنِ نماز، متدّداً تکبيرة دهد تمسّک کرده و نمازشکستن نماز را مى

 ايد، نمازتان باطل شده است.را گفته
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 مكبّر بودن در نماز جماعت

 س: آيا مکبّر بودن ثواب نماز جماعت را دارد؟

 جماعت دارد. ب است ولى ثواب نماز جماعت اختصاص به شرکت در نمازج( مکبّر بودن به قصد قربت کارى ارزشمند و داراى ثوا

 

 تعقيب نماز
 س: بدترين تعقيب مشترکه براى نمازها چيست )اگر شرايطى باشد که القط امکان خواندن يک تعقيب وجود دارد(؟

 ج( سعى کنيد تسبيح حضرت زهرا )س م اهلل ع يدا( را بتا آوريد.

 

 وانده نشده استاعاده نمازى که با توجه خ

 توانيم دوباره آن نماز را بخوانيم؟س: اگر در نماز واجبى توجه نداشته باشيم آيا مى

 توانيد مگر آنکه نماز را الرادا خوانده و بخواهيد به جماعت اعاده کنيد.ج( چون تک يف به نماز با همان نماز اولى ساقط شده، نمى

 

 نماز خواندن در مقابل نامحرم

 دن نماز در مقابل نامحرم براى بانوان اشکال دارد؟ س: آيا خوان

 ج( الى نفسه اشکال ندارد.

 

 عدول از يک نماز به نماز ديگر

 س: آيا تغيير نيّت در ميان نماز جايز است؟

 ج( در چند جا عدول )يعنى برگرداندن نيّت( از نمازى به نماز ديگر جايز است:

ارند )مانند ظدر و عصر و مانند مغرب و عشا( که اگر مک ّف داخل در نماز دوم شده و يا الراموش کرده که در نمازهايى که دنبال هم قرار د مورد اول:

نماز اول نماز اول را نخوانده است در صورتى که در بين نماز متوجه شود و از محلِ عدول به نماز سابق، تتاوز نکرده باشد، واجب است نيّت را به 

تمام شدن نماز متوجه شود و يا از محلِ عدول تتاوز کرده باشد )مثل اينکه در رکوع رکعت چدارمِ نماز عشا باشد( ديگر برگرداند و اما اگر بعد از 

اول را تواند عدول کند و در الرض اول که بعد از نماز متوجه شده، نمازى که خوانده بعنوان نماز دوم )يعنى عصر يا عشا( صحيح است و بايد نماز نمى

و نماز قب ى را بعد از آن بياورد و  رکعت چدارم در حال رکوع يا بعد از آن متوجه شده، نماز را تمام نموده ما در الرض دوم که دربخواند؛ و ا

 تر به احتياط آن است که از نو نماز مغرب و عشايى به دنبال آن نماز عشا بخواند.نزديک

در اينتا  در بين نماز بيادش بيايد که نماز قضايى بر گردنش هست که يه شده واز موارد جواز عدول اين است که مشغول نماز يوم مورد دوم:

بخواند و سپس به نماز يوميه خود بپردازد مگر آن که در اثر اين  مستحب است در صورت بقاى محل عدول و وسعت وقت، عدول کند و نماز قضا را

 دن عدول محل تأمل است ب که مستحب نبودنش خالى از قوت نيست.اش الوت شود که در اينتا مستحب بوعدول وقت الضي ت نماز يوميه

عدول کردن از نماز واجب به نماز مستحب است که در دو جا جايز است يکى در نماز ظدر جمعه است براى کسى که قرائت سوره جمعه  مورد سوم:

تواند نيّت ز نصف هم تتاوز کرده باشد که در اين صورت مىاى ديگر خوانده و به نصف آن سوره رسيده و يا ارا الراموش کرده و بتاى آن سوره

نگران باشد که  خود را به ناال ه برگرداند؛ و موضع دوم جايى است که نمازگزار مشغول نماز واجب باشد و در بين نماز، جماعتى برپا شود و او از اين

به  دو رکعتى س م بدهد و خود را از نماز واجب به ناال ه برگرداند وتواند نيّت اگر نمازش را تمام کند به جماعت نرسد که در چنين وضعى مى

 رکعت سوم رسيده باشد، عدول از آن جايز نيست(. به رکوع جماعت برسد )و اما اگر از دو رکعت تتاوز کرده و

 

 خوراندن دارو به نمازگزار

 اده نماز الزم است؟س: چنانچه بر طبق ضرورت در حال نماز به بيمار دارو خورانده شود، آيا اع

 اى است که از حالت نمازگزار خارج شده باشد، اعاده الزم است وگرنه الزم نيست و نماز صحيح است.ج( اگر بگونه

 

 نماز ناشنواى آموزش نديده
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 س: اگر شخصى ناشنوا به دنيا آمده باشد و هيچگونه آموزشى براى صحبت کردن نديده باشد تک يف نماز آن شخص چيست؟

شود و اگر يادگيرى نماز موجب عسر و حرج شديد باشد اجب است که ياد بگيرد و نماز را انتام دهد و آنچه ذکر شده باعث سقوط تک يف نمىج( و

 تواند بايد بخواند.به هر مقدارى که مى
 

 

 

 

 

 روزه

 علم به حلول ماه رمضان در ميان روز

 شود؟ان است؛ تک يف روزه آن روز چه مىس: اگر پيش از ظدر اع م کردند که امروز اول ماه رمض

آندا را مرتکب  ج( اگر مبط ت روزه را مرتکب نشده، بنابر احتياط واجب بايد نيت روزه کند و روزه بگيرد و بعداً نيز آن روز را قضا کند و اگر يکى از

کند، خوددارى نموده و بعد از ماه رمضان آن روز وزه را باطل مىشده، روزه او باطل است؛ ولى )به احترام ماه رمضان( بايد تا اذان مغرب از کارى که ر

 را قضا کند.

 راههاى اثبات حلول ماه

 شود؟اند؛ آيا اول ماه رمضان يا شوال ثابت مىس: اگر چند نفر عادل شدادت بدهند که دو نفر عادل ماه را ديده

اند و اگر رؤيت ماه را با واسطه نقل کنند، کاالى نيست؛ مگر آنکه از گفته اه را ديدهج( خير، بايد دو نفر عادل خودشان براى انسان شدادت بدهند که م

 آنان، اطمينان به رؤيت ه ل پيدا شود.

 چگونگى علم به رؤيت هالل

 توانيم روزه بگيريم؟اى حدس بزنيم که الردا عيد الطر است، آيا مىس: اگر از گفته عده

 تواند روزه را االطار کند.دا نشود که الردا عيد الطر و اول شوال است، نمىج( تا هنگامى که براى شخص اطمينان پي

 مالک اتحاد افق

 باشد و نقاط هم االق چه نقاطى هستند؟س: هم االق به چه معنى مى

 مکانى است که از لحاظ امکان يا عدم امکان رؤيت با شدر مورد نظر، همسان باشد.« هم االق»ج( مراد از 

 وبرؤيت هالل پيش از غر

باشد س: در برخى از کشورها )مثل سوئد( امکان رؤيت ه ل ماه شوال پس از غروب خورشيد تا دو سه روز بعد از رؤيت ماه نو در ايران منتفى مى

همين کند حال اگر در اين مناطق امکان رؤيت ه ل قبل از غروب خورشيد وجود داشته باشد آيا چون در اين مناطق ماه قبل از خورشيد غروب مى

 کند يا نه؟مقدار براى اثبات ه ل ماه شوال کفايت مى

 ج( رؤيت ه ل پيش از غروب براى اثبات ح ول ماه قمرى جديد از شبى که پس از رؤيت است، کاالى است.
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 وظيفه مكلف در حالت اختالف مراجع تقليد در اعالم عيد فطر

 آيد، وظيفه مک ف چيست؟ آيا هر مق د بايد به نظر مرجع تق يد خود مراجعه کند؟س: اگر بين مراجع تق يد در ثبوت عيد الطر، اخت ف پيش 

را االطار کند و ج( در ثبوت اول ماه تق يد راه ندارد، ب که اگر شخص از گفته و اع م نظر مرجع تق يد، اطمينان به رؤيت ماه پيدا کند، بايد روزه خود 

 اگر شک داشت، بايد آن روز را روزه بگيرد.

 

 عرض بودن مناطق در رؤيت هالل هم

 

 االق است؟س: شمال کانادا در عرض جغرااليايى انگ يس قرار دارد، آيا با انگ يس هم

 عرض بودن کاالى نيست، ب که ميزان م زمه بين رؤيت در يک ب د با امکان رؤيت در ب د ديگر است.ج( صِرف هم

 

 حكم بالد واقع شده در غرب محل رؤيت هالل

 شود؟در انگ يس ديده شود، آيا براى مردم کشورهايى که در غرب آن واقع شده است هم ثابت مىس: اگر ماه 

ف زياد در ج( اگر رؤيت ماه در ب دى م زم با رؤيت يا امکان رؤيت در ب د ديگر باشد، براى آن ب د ديگر هم کاالى است، اما ممکن است در اثر اخت 

 م با امکان رؤيت در ب د غربى نباشدطول جغرااليايى، رؤيت در ب د شرقى م ز

 

 نظر مجتهد در مورد رؤيت هالل

 شود؟االجرا باشد منظور چيست؟ و چه کسانى را شامل مىشود متتدد بايد در مورد رؤيت ه ل حکم دهد تا براى همگان الزمس: اينکه گفته مى

الشرايط و در درجه اول ولىّ وى حکم نيست. و منظور از حاکم، متتدد جامعج( منظور اظدار نظر و رأى راجع به اول ماه است و صِرف ثبوت ماه نزد 

 امر مس مين است. .

 

 معيار ثبوت رؤيت هالل براى کشورهاى غرب محل رؤيت

 شود يا خير؟ و حدود آن چيست؟خود ثابت مىس: اگر ماه در کشورهاى شرقى رؤيت شود آيا براى کشورهاى غربى خودبه

ى اخت ف زياد در طول جغرااليايى، ى گرچه غالباً م زم با امکان رؤيت به طريق اولى در ب د غربى است، ليکن گاهى به م حظهج( رؤيت در ب د شرق

 ى بين ب دين در امکان رؤيت ه ل است.اى منتفى است. و معيار ک ّى م زمهچنين م زمه

 

 ثبوت هالل ماه نو در شهرهاى هم افق

شود مضان در شدرى ديده شود، آيا در شدرهاى ديگرى که االق آندا يکسان بوده يا دو ساعت الرق دارند، اول ماه ثابت مىس: اگر ه ل ماه مبارک ر

 يا نه؟

 شدرهاى ديگر نيز کااليست؛ و صِرف اخت ف در وقت غروب ميزان نيست. ى بين ب دين در امکان رؤيت ه ل محرز باشد، براىج( اگر م زمه

 

 جتهد به فتواى يكى از آنها در مسأله رؤيت هاللعمل مقلدين چند م

 توانند در مسأله رؤيت ه ل به التواى متتدد واحد عمل کنند يا خير؟کنند، آيا مىس: کسانى که از متتددين مخت فى تق يد مى

 الشرايط حکم به اول ماه يا آخر ماه نمايد ديگران بايد بدان م تزم شوند.ج( اگر متتدد جامع

 

 ف افق مجتهد و مقلد در حكم به رؤيت هاللنقش اختال

کند براى کسانى که االق محل زندگيشان تفاوت زيادى با االق محل آن متتدد دارد نيز، الزم س: آيا حکمى که متتدد در خصوص اول ماه صادر مى

 باشد؟االجرا مى

باشد، ب که در آن ب د بايد به حکم حاکم د م زمه نيست سارى نمىج( حکم متتدد براى ب دى که بين رؤيت ه ل در ب د او و امکان رؤيت در آن ب 

 شرعى همان ب د عمل نمايند.
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 تأثير چگونگى رؤيت در ثبوت هالل

توان به رؤيت ه ل از طريق چشم غير مس ح اکتفا زمانى ماه مبارک رمضان با الصل پاييز و زمستان و شرايط خاص جوّى چگونه مىس: در هنگام هم

 آيا به لحاظ شرعى مانعى بر سر راه اثبات اين امر از طريق ع وم جديد وجود دارد؟کرد؟ 

د، ج( شرط ثبوت ه ل، رؤيت با چشم غيرمس ح نيست، ب که رؤيت با چشم مس ح نيز کااليست، کما اينکه از طريق ع وم جديد اگر اطمينان حاصل شو

 کااليست.

 

 شک در عيد فطر

 اش در قبال روزه آن روز چيست؟د عيد الطر است يا نه، روزه را عمداً االطار کند، وظيفهس: اگر شخصى در روزى که شک دار

آن روز برايش حاصل نشد و بيّنه شرعى بر عيد بودن  ج( اگر در روز شک در عيد الطر بودن، روزه را عمداً االطار کرده و بعداً هم يقين به عيد بودن

 به عيد بودنش نکرد، روزه آن روز هم قضا دارد و هم کفاره. آن روز قائم نشد و حاکم شرع معتبرى هم حکم

 

 شک در شب قدر

که اول شعبان هم به روز از شعبان جمعه را اول ماه رمضان اع م نمودند در حالى 29س: در محل سکونت من بدون رويت ه ل ماه و بصرف گذشتن 

در استفاده از شبداى پر اليض قدر و قرائت دعاى روزانه و اعمال مخصوص برخى  تحقيق مع وم نبود لذا استدعا دارد تک يف حقير و ساير دوستان

 شبدا و روزها را معيّن الرماييد.

شود حتى اگرچه ه ل ماه رمضان را نديده باشند، ليکن به شرط آنکه اول ماه ج( بعد از گذشتن سى روز از ماه شعبان حکم به اول ماه رمضان مى

ى قدر وجود واحد مستمر است و در درک الضي ت شب قدر شده باشد وگرنه گذشت سى روز اعتبار ندارد. ليالى متبرّکهشعبان به طريق شرعى ثابت 

تواند با احتياط و تکرار عمل، ى زمانداى خاصى از ماه مبارک رمضان اگر خصوصيت زمان براى مک ف محرز نباشد، مىى خاصهو درک الضي ت ادعيه

 آن الضي ت را درک کند.

 

 :طالتمب

 خون لثه و دندان

 ها خون بيايد موقع ماه مبارک رمضان آيا بايد داخل دهان را هم تطدير کرد؟س: اگر از دهان و لثه

 ج( ب عيدن آن جايز نيست و اگر در حال روزه عمداً بب عد حکم االطار بر محرّم را دارد و شستن داخل دهان الزم نيست.

 

 حكم افطار سهوى

 در اثر الراموشى چيزى بخورد، آيا تذکر دادن به او واجب است؟ دارس: اگر شخص روزه

 ج( خير، تذکر دادن به او واجب نيست.

 

 

 

 حكم بلعيده شدن آب در حال غرغره

 دار چيست؟س: حکم غرغره کردن براى روزه

 شود.ج( اگر هنگام غرغره کردن، آب از ح ق به پايين برود، روزه باطل مى

 

 هجويدن آدامس در حال روز

 دار چه حکمى دارد؟س: جويدن آدامس و مکيدن کندر براى روزه

 کند.شود مانعى ندارد، ولى مکيدن کندر روزه را باطل مىج( اگر چيزى وارد ح ق نمى

 

 مسواک با خمير دندان در حال روزه
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 س: آيا مسواک کردن با خمير دندان، در حال روزه اشکال دارد؟

 و رالتن آب دهان که آغشته با خمير دندان و آب است ج وگيرى شود.ج( اشکال ندارد؛ ولى بايد از الر

 

 تزريق سرم در حال روزه

 س: حکم تزريق سرم در حال روزه ماه رمضان چيست؟

 ج( بنابر احتياط واجب، بايد از تزريق سرم خوددارى کند؛ خواه جنبه غذايى و تقويتى داشته باشد، يا جنبه دوايى و مانند آن.

 

 

 

 ز نخ دندان در حال روزهاستفاده ا

 در حال روزه چيست؟ -که ال ورايد و طعم نعنا دارد  -س: حکم استفاده از نخ دندان 

 ج( اگر آب دهان را الرو نبرد، اشکال ندارد.

 

 اضطرار به مصرف مرتب دارو در ماه رمضان

 تواند روزه بگيرد؟نمايد مىباشد و طبق دستور پزشک بايد در بين روز سه بار قرص مصرف س: آيا کسى که بيمار مى

 تواند روزه بگيرد.ج( نمى

 

 تزريق واکسن در حال روزه

 کند؟س: زدن واکسن هپاتيت وقتى که روزه هستيم چه حکمى دارد؟ آيا روزه را باطل مى

 ج( اگر تزريق به عض ه باشد، مانع ندارد.

 

 روزه و خونريزى دهان

ام مقدار مختصرى خونريزى دارد حکم آن چيست؟ آيا خوردن آب دهان در اين حالت که مخ وط روزه ام و امروز کهس: من روز قبل دندان پر کرده

 با خون دندان است جايز است چکار بايد کرد؟ روزه چه حکمى دارد؟

 ج( اگر خون در آب دهان مستد ک شود، محکوم به طدارت است و ب عيدن آن اشکال ندارد و مبطل روزه نيست.

 

 دارن دندان فرد روزهترميم يا کشيد

 کند؟حسى، پر کردن، روزه را باطل مىس: آيا کارهاى دندانپزشکى از قبيل کشيدن دندان، عصب کشى، بى

 ج( اگر چيزى وارد ح ق نشود، روزه صحيح است.

 

 حكم موادى که از معده وارد دهان شده در حال روزه

دارى ترش کند و اين مواد را سدواً يا آيد. حال، اگر روزهز معده او به الضاى دهان او مىکند، يعنى موادى ترش مزه اس: گاهى اوقات انسان ترش مى

 اش چه حکمى دارد؟عمداً قورت دهد، روزه

 شود ولى سدواً مبطل روزه نيستاش باطل مىج( اگر پس از آنکه به الضاى دهان آمد عمداً و اختياراً الرو برد، روزه

 

 دارىحال روزهمضمضه آب به قصد رفع عطش در 

 س: اگر روزه دار آب را به قصد رالع عطش در دهان گرداننده و بيرون بريزد بطورى که هيچ مقدارى از آب پايين نرود چه حکمى دارد؟

 ج( در الرض سؤال اشکال ندارد. .
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 خوردن سحرى بعد از اذان صبح

 اند روزه قبول است يا بايد روزه آن روز قضا شود؟يم اذان گفتهس: اگر در ماه رمضان براى سحرى بيدار شويم و سحرى بخوريم و بعد بفدم

 ج( اگر تحقيق نموده و با ع م به اينکه هنوز صبح نشده خورده است و بعد الدميده که صبح شده، روزه صحيح است و قضا ندارد

 

 باقی ماندن برجنابت درماه رمضان .

شد ووقتی بيدار شدم باخودگفتم صبر می کنم تاوقت تنگ شود انگاه تيمم به نيابت س  : درسال پيش درسحرماه رمضان غسل جنابت برمن واجب 

 ازغسل می کنم ولی خو.ابم برد وبيدار نشدم تک يف من چيست ؟ 

يم ج( آگرچه بنا داشتيد به وظيفه خود درتنگی وقت عمل کنيد ، لکن قضای آن روز برشما واجب است ولی اگر  وظيه ی شما تيمم بوده باشد وتصم

 بر تيمم هم قبل ازالترداشته باشيد لکن خوابتان برده باشد ، درخواب اول روزه صحيح است  

 
 

 احتالم بعد از فجر در ماه رمضان

 س: اگر بعد از نماز التر در ماه رمضان محت م شوم چه بايد بکنم؟

 ج( روزه صحيح است و براى نماز ظدر بايد غسل کنيد.

 صبحتأخير عمدى غسل جنابت تا اذان 

 تواند تا نزديک اذان، غسل نکند و تيمم کند؟شود، آيا مىس: کسى که پيش از اذان صبح، با حالت احت م از خواب بيدار مى

 ح است.ج( اگر غسل را به تأخير اندازد تا جايى که وقت تنگ شود، گناه کرده است. در اين صورت بايد پيش از اذان صبح، تيمم کند و روزه او صحي

 

 دارزناشويى روزهروابط 

 دار خود نزديکى کند؟تواند با همسر روزهتواند روزه بگيرد، آيا مىس: مردى که نمى

 ج( خير، جايز نيست.

 

 احتالم در حال روزه

روزه  دارى در ماه مبارک رمضان بعد از نماز صبح يا ظدر بخوابد و در خواب به صورت غير عمد محت م شود تک يف چيست؟ آياس: اگر شخص روزه

 شود؟آن شخص باطل مى

 اش صحيح است.ج( روزه

 

 

 

 

 

 

 انجام قسمتى از غسل جنابت بعد از اذان صبح ماه رمضان

هاى ماه مبارک رمضان براى انتام غسل جنابت به حمام رالتم، ناگدان الدميدم وقت تنگ شده است. ت ش کردم غسل س: قبل اذان صبح يکى از شب

 در حال اتمام بود که اذان شد. حال با وجود امساک من در آن روز آيا قضا و يا کفّاره بر من واجب است؟ قبل اذان تمام شود اما غس م

 تان صحيح است.ج( در الرض سؤال روزه

 

 روزه زن شيرده

 دهد، چيست؟س: تک يف زنى که شير مى

باشد؛ روزه براى او واجب نيست و در صورت اول بايد براى ج( اگر گرالتن روزه باعث کمى شير او و ناراحتى بچه شود، يا براى خودش ضرر داشته 

 ها را بايد قضا کند.هر روز، يک مد طعام به القير بدهد و در الرض دوم اين امر احتياط واجب است و در هر حال روزه
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 روزه بيمار کليوى

ام را االطار کنم با توجه به اينکه آيد که روزهدلم نمى هايم به توصيه دکتر متخصص نبايد روزه بگيرم ولىس: اينتانب بخاطر سنگ ساز بودن ک يه

 ام را ادامه بدهم؟توانم روزهشود آيا با اين وضعيت مىصرالاً با نوشيدن سه ليوان آب در يک يا سه نوبت عذرم برطرف مى

بر شما واجب نيست و ب که جايز هم نيست و با ج( اگر ج وگيرى از بيمارى ک يه مست زم نوشيدن آب يا ساير مايعات در طول روز باشد، روزه گرالتن 

 شود.باطل مى الرض نوشيدن آب، روزه

 

 استعمال عطر در حال روزه

 دار، در ماه رمضان چه حکمى دارد؟س: استعمال عطر براى روزه

 دار مستحب است؛ ولى بو کردن گياهان معطّر مکروه است.ج( استعمال عطر براى روزه

 

 قى کردن در حال روزه

 اش چه حکمى دارد؟دار به جدت حالت تدوع، قى کند؛ روزهاگر روزه س:

 کند.اختيار باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر از روى عمد باشد، روزه را باطل مىج( اگر بى

 

 دارىکشيدن سيگار در حال روزه

 بگيرد و روزه او صحيح است؟تواند روزه س: آيا کسى که معتاد به سيگار است و بايد در روز حتماً چند سيگار بکشد مى

 هاى انواع دخانيات خوددارى نمايد و در صورت اضطرار وجوب روزه ساقط نيست.دار بايد از دودج( بنابر احتياط واجب روزه

 

 فرو بردن سر در آب مضاف

 س: آيا الرو بردن سر در آب مضاف مبطل روزه است؟

 سر را در آن الرو نبرد. ج( مبطل نيست مگر در گ ب که احتياط واجب آن است که

 

 دخول وقت اذان در حين غسل واجب ماه رمضان

 نمايد؟مى س: اگر الرد جنب نزديک اذان صبح از خواب بيدار شده و اقدام به غسل نمايد اما قبل از اتمام غسل اذان گفته شود، روزه او چه حکمى پيدا

 اش صحيح است.کند و روزهه غسل کرده، کفايت مىج( اگر با ع م يا گمان به اينکه وقت براى غسل دارد، شروع ب

 

 دارىاستنشاق داروى رفع گرفتگى بينى در حال روزه

 شود؟س: اگر هنگام روزه، داروى ويکس )باز کننده متراى تنفسى بينى( را استنشاق کنيم آيا روزه باطل مى

 کند.ج( مترّد استنشاق آن، روزه را باطل نمى

 

 بيهوشى در هنگام روزه

 : غش کردن و بيدوشى در زمان روزه چه حکمى دارد؟س

 ج( اگر قب ً نيت روزه داشته، احتياط )مستحب( است که روزه آن روز را تمام کند و بعداً قضايش را هم بگيرد.

 

 

 

 قصد باطل کردن روزه

 شود؟باطل مىاش س: اگر کسى به ع ت تشنگى زياد قصد کند آب بخورد ولى در لحظات آخر پشيمان شود آيا روزه

 ج( در الرض سؤال صحّت روزه او محل اشکال است و احتياط واجب آن است که روزه را تمام کند و بعداً هم آن را قضا نمايد.
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 همزمانى بخشى از غسل واجب با اذان صبح

شستن سر و گردن يا نيمه راست هستم که س: اگر قبل از اذان صبح شروع به غسل کنم ولى در اثناى غسل، وقت اذان صبح الرا برسد، )مث ً در حال 

 ام صحيح است؟اذان شروع شود( آيا روزه

 تان صحيح است.ايد که وقت براى غسل داريد، روزهج( اگر اعتقاد داشته

 

 دارىگذاشتن حنا در حال روزه

 آورد؟س: آيا گذاشتن حنا )بر سر ودست وپا( در ماه مبارک رمضان مشک ى براى روزه به وجود مى

 ( اشکال ندارد.ج

 

 مانعيت تنفس مصنوعى براى روزه

 کند؟روزه را باطل مى  س: آيا تنفس مصنوعى با دستگاه

 شودبط ن روزه نمى ج( تنفس مصنوعى با دستگاه موجب

 

 خوارى عمدىحكم روزه 

 هاى خود را نگرالته، تک يفش چيست؟س: کسى که از روى عمد، روزه

گرالته، بايد قضا کند و االزون بر آن، براى هر روز نيز بايد کفّاره بدهد؛ يعنى، دو ماه روزه بگيرد، يا شصت القير را سير ها را که نج( هر مقدار از روزه

 کند و يا به هر کدام يک مد )تقريبا ده سير( طعام )گندم يا جو و مانند آن( به آندا بدهد.

 

 هاى فوت شده در اوايل بلوغحكم روزه 

 ام، ع وه بر قضا کفّاره هم دارد؟ايل سن تک يف به جا نياوردههايى که در اوس: روزه

ايد االزون بر آن، براى هر روز نيز بايد کفّاره بدهيد؛ يعنى، دو ايد، بايد قضا کنيد و اگر بدون عذر روزه نگرالتهها را که نگرالتهج( هر مقدار از روزه

 .گندم يا جو و مانند آن( به آندا بدهيد) ام يک مدّ )تقريباً ده سير( طعامماه روزه بگيريد يا شصت القير را سير کنيد و يا به هر کد

 

 باطل کردن روزه مستحبى 

 س: آيا باطل کردن، روزه مستحبى جايز است؟

 ج( آرى، اشکال ندارد ؛ ولى اگر بعد از ظدر باشد، مکروه است.

 خوردن روزه ماه رمضان

 و گرسنگى و تشنگى زياد در آن روزه خود را خورد؟ توان به دليل داشتن مسابقه الوتبالس: آيا می

 شود.ج( مورد سؤال متوّز براى االطار محسوب نمى

 

 نذروزه درسفر درماه رمضان

 کسی که درماه رمضان درسفر است آيا می تواند نذر کند روزه بگيرد ؟ 

 ج( خير چايز نيست 

 

 مسافرت در رمضان

 ا ع وه بر قضا، بايد کفّاره هم بدهد؟: کسى که در ماه رمضان مساالرت کرده، آي1س

ها را تا ماه رمضان سال بعد به تأخير اندازد، به جدت تأخير، بايد براى هر ها واجب است و کفّاره ندارد؛ ولى اگر قضاى روزهج( خير، تندا قضاى روزه
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 روز يک مد طعام کفّاره بدهد.

 

 الرت کرد؟شود در ماه رمضان، براى الرار از روزه مسا: آيا مى2س

 اشکال ندارد؛ ولى اين امر تا قبل از روز بيست و سوم مکروه است. -هر چند به عنوان الرار از روزه باشد  -ج( مساالرت کردن در ماه رمضان 

 

 ترتيب بين قضا و کفاره

 س: آيا قضاى روزه ماه رمضان و کفّاره آن، بايد پى در پى انتام گيرد؟

بايد يک ماه تمام و يک روز آن را از ماه  -چنانچه گرالتن دو ماه روزه را اختيار کند  -پى باشد؛ ولى در کفّاره  ها پى درج( الزم نيست قضاى روزه

 ديگر پى در پى بگيرد.

 

 حكم سهل انگارى در قضاى روزه

 آورد، تک يف چيست؟ تواند آندا را به جاس: کسى که در قضاى روزه ماه رمضان خود، سدل انگارى کرده و اکنون به جدت بيمارى، نمى

تواند تا رمضان آينده آندا را به جا آورد، بايد براى هر روز يک مد طعام به القير بدهد و هر ها سدل انگارى کرده و اکنون نمىج( اگر در قضاى روزه

 ها را قضا کند.زمان توانايى پيدا کرد، بايد روزه

 

 باطل کردن روزه قضا

 تواند آن را به جدتى باطل کند؟ىس: آيا کسى که روزه قضا گرالته، م

مقدار آن پرداخت ده مُدّ طعام  ج( اگر پيش از ظدر باشد، اشکال ندارد؛ ولى خوردن آن بعد از ظدر جايز نيست و اگر چنين کند، بايد کفّاره بدهد و

  به القير )هر نفر يک مُدّ( است و اگر ندارد سه روز روزه بگيرد.

 

 

 

 الذمهروزه ما فى

باشد، آن را به جا آورد؛ وگرنه به  الذمه بگيرد؟ يعنى نيت کند اگر روزه قضا داشتهتواند روزه ما الىداند قضاى روزه دارد، آيا مىه نمىس: کسى ک

 عنوان روزه مستحبى حساب شود؟

 تواند روزه بگيرد.ج( آرى، با اين نيت مى

 شک در روزه قضاى پدر

 نم آندا را به جا آورده يا نه و در اين مورد وصيتى هم نکرده است؛ تک يف پسر ارشد خانواده چيست؟داس: پدرم چند سال روزه قضا داشت که نمى

 تر يقين دارد که پدرش روزه قضا داشته است، بايد آندا را به جا آورد.ج( اگر پسر بزرگ

 

 اجير گرفتن براى قضاى روزه پدر از ما ترک او

 تواند از ترکه ميت خرج کند؟اش، کسى را اجير کند، آيا مىى پدر از دنيا رالتههاتر بخواهد براى روزهس: اگر پسر بزرگ

هاى پدر را به جا آورد و يا از اموال خود، کسى را اجير کند و حق ندارد از ترکه ميت چيزى خرج کند؛ مگر تر بايد خودش روزهج( خير، پسر بزرگ

 آنکه پدر وصيت کرده باشد.

 

 وزه فرد يا پدرحكم دوران امر در قضاى ر

 س: کسى که هم خودش روزه قضا دارد و هم روزه پدرش که از دنيا رالته؛ انتام دادن کدام مقدم است؟

 ج( با توجه به اينکه هر دو واجب است، ترتيبى بين آن دو وجود ندارد.
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 قضاى روزه پدر براى دختر

 تر واجب است؟هاى او، بر دختر بزرگروزهس: اگر پدر، تندا الرزند دختر داشته باشد، آيا بعد از مرگش قضاى 

 ج( خير، واجب نيست.

 

 که چندين سال روزه نگرفته است وظيفه بيمارى

 س: کسى که چند سال مريض بوده و نتوانسته روزه ماه رمضان و قضاى آن را به جا آورد، تک يفش چيست؟

هاى گذشته الزم ولى قضاى سال داشته باشد، بايد قضاى سال آخر را به جا آورد؛ج( در سالى که بدبود يابد، اگر تا رمضان آينده به مقدار قضا وقت 

 نيست و تندا بايد براى هر روز، يک مد طعام به القير بدهد.

 

 عدم آگاهى از عالئم بلوغ

ام آيا تندا قضاى روزه نگرالته دانستم که احت م نشانه ب وغ است لذا تا سن پانزده سالگى روزهشدم و نمىسالگى محت م مى 14س: من قبل از سن 

 کند يا کفّاره هم دارد؟کفايت مى

 ج( قضاى روزه واجب است و اگر جاهل قاصر بوده، کفّاره ندارد.

 

 انجام روزه قضاى ديگران

 تواند روزه قضاى کسى را قبول کند؟س: کسى که کفاره نذر و قسم بر عدده اوست، آيا مى

 ج( مانع ندارد.
 

 روزه نذر تزاحم روزه قضا و

اش بيايد اگر تا ماه شعبان آينده روزه س: اگر کسى نذر کند که در روز آخر ماه شعبان آينده روزه بگيرد و يک روزه قضاى ماه رمضان هم به عدده

 هاى نذر معين يا قضا مقدم هستند؟را نگيرد تا وقت تنگ شود کدام يک از روزه

رمضان را بگيرد، و نسبت به نذر بايد ا الرض اين که روزه قضاى ماه رمضان به ذمّه دارد بايد قضاى ماه ج( در يک روز آخر باقيمانده از ماه شعبان ب

 شعبان، احوط دادن کفّاره نسبت به نذر است.انگارى کرده در تأخير روزه قضا تا روز آخر ماه قضا کند و اگر سدل

 

 کيفيت اداى کفّاره روزه

 توان در طول زمان آن را بتا آورد؟ادا شود يا مىس: آيا کفّاره روزه بايد الوراً 

 ج( دادن کفاره چه از نظر مالى يا روزه واجب الورى نيست ب که براى انتام آن حتى در آينده الرصت داريد لکن نبايد مورد غف ت قرار گيرد.

 

 تفاوت کفاره افطار عمدى با کفاره مريض

 تفاوت دارد؟ س: آيا کفّاره االطار عمدى روزه، با کفّاره مريض

. در مصرف. در کفّاره االطار عمدى روزه، بايد براى هر روز شصت القير را سير کند )يا به هر 2. در مقدار، 1ج( آرى، در دو مورد با هم تفاوت دارد: 

شد، بايد براى هر روز يک مدّ طعام کدام يک مدّ طعام بدهد( و يا دو ماه روزه بگيرد. اما در کفّاره مريض، اگر بيمارى تا رمضان آينده ادامه داشته با

 به القير بدهد.

تواند به هر کدام از آندا بيشتر از يک مدّ طعام بدهد؛ ولى در کفّاره مريض اين امر الزم در کفّاره االطار عمدى، اگر به شصت القير دسترسى دارد، نمى

 نيست.

 

 تأخير کفّاره روزه

 واند آن را به تأخير اندازد؟ت: کسى که کفّاره روزه به گردن دارد، آيا مى1س

 انگارى و کوتاهى کرد.( آرى، پرداخت کفّاره الورى نيست؛ ولى نبايد در تأخير آن سدل1ج
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 شود؟: کسى که کفّاره روزه را تا چند سال به تأخير اندازد، آيا چيزى بر مقدار آن االزوده مى2س

 شود.( خير، چيزى بر آن االزوده نمى2ج

 مصرف کفّاره روزه

 توان به واجب النفقه پرداخت؟يا کفّاره روزه را مىس: آ

 توان به واجب النفقه داد؛ ولى پرداخت آن به خويشاوندان اشکال ندارد.ج( کفّاره روزه را نمى

 پرداختن کفاره روزه به سيد

 تواند کفّاره روزه را به سيد بدهد؟س: آيا غير سيد، مى

 تحب( است، به سيد ندهد.ج( آرى، اشکال ندارد؛ ولى بدتر )احتياط مس

 

 مصرف کفّاره در امور فرهنگى

 توان در امور الرهنگى، جشن ازدواج و مانند آن صرف کرد؟س: آيا کفّاره روزه را مى

 ج( خير، صرف آن در اين امور جايز نيست و بايد با آن القيران را اطعام کرد.

 

 کفّاره روزه کسى که تحت تكفّل ديگرى است

    ر منزل پدرى کفّاره روزه شامل الرد شود دادن کفّاره برعدده کيست؟س: اگر در کودکى د

 ج( بر شخص نابالغ کفّاره واجب نيست و اگر بالغ شده و کفّاره به عدده او آمده، بايد خودش بپردازد ولى اداى آن الورى نيست.

 

 گرفتن روزه نذرى با وجود قضاى روزه

 تواند روزه نذر کند؟، آيا مىس: کسى که قضاى روزه ماه رمضان بدهکار است

 . ج( اگر قصد داشته باشد که روزه نذرى را بعد از روزه قضا بگيرد نذرش صحيح است

 کفّاره روزه بر زن شيرده

 دهد و روزه براى او ضرر دارد اگر روزه نگيرد بعداً بايد کفاره نيز بدهد يا نه؟س: آيا زنى که به بچه شير مى

القير بپردازد و روزه را نيز  گرم گندم يا نان يا برنج و يا مانند آن( به 059کند، يک مدّ طعام )تقريباً ى که روزه را االطار مىج( بايد به مقدار هر روز

 .قضا کند

 

 جهل به مفطر روزه 

 س: اگر کسى نسبت به مفطر بودن چيزى جاهل بوده و در روزه واجبى آن مفطر را انتام داده حکمش چيست؟

 ا قضا نمايد ولى کفّاره الزم نيست مگر آنکه در ياد گرالتن حکم شرعى کوتاهى کرده باشد.ج( بايد روزه ر

 

 کفّاره روزه ماه رمضان

توانستم قضاى روزه را بتا بياورم. الديه را نيز ام و به همين ع ت نمىس: من حدود سه سال به ع ت بيمارى و مصرف قرص از روزه گرالتن معاف بوده

خواستم ببينم در مورد سه سال گذشته وظيفه من چيست؟ ل بحمداهلل س متى حاصل شد و توانايى پرداخت الديه را نيز دارم مىنپرداختم. اما امسا

 ام(.استخدام شرکتى شده 44ام اما از اول سال )الزم به ذکر است که قب ً تحت تکفل پدر بوده

گرم(  059وده و تا رمضان سال بعد هم اين بيمارى ادامه داشته، هر روز يک مدّ )حدود هايى که در ماه رمضان به جدت بيمارى االطار نمج( براى روزه

ها واجب نيست مگر ماه رمضان آخر در صورتى که پس از آن س متى حاصل و قدرت طعام به عنوان الديه به القير بپردازيد و قضاى آن روزه

ها را نگرالته باشيد ع وه بر دادن مدّ طعام بايد اگر تا رمضان سال بعد، قضاى روزههاى قضاى آن را داشته باشيد که در اين صورت برگرالتن روزه

 قضاى آن را نيز بگيريد.
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 طريقه اطعام فقير در کفّاره

خود طعام تديّه  مرتبه غذا داد؟ يا پول آن را به يک القير داد تا با آن براى 09شود به يک القير القير را اطعام کرد، مى 09اى که بايد س: آيا در کفاره

 کند؟

 ج( نمىتواند يک القير را بيش از يک بار سير نمايد يا به او بيش از يک مدّ طعام بپردازد.

 

 تأخير در پرداخت فديه

 شود؟س: اگر بر الديه چند سال بگذرد، حکم آن چيست؟ آيا چيزى بر آن االزوده مى

 رى نيست.شود، ضمن آنکه دادن الديه واجب الوج( چيزى بر آن االزوده نمى

 

 به هم خوردن توالى در روزه کفّاره

مصادف با عيد قربان گرديد که روزه در آن روز حرام است و ديگر  20روز اول، روز  21روز، روزه )کفّاره واجب( واجب بود. در 09س. بر اينتانب 

 روز روزه متوالىِ ديگر بتا آورم؟ 21هاى غيرمتوالى گرالته و توانم اين چند روز روزه را به عنوان روزهادامه ندادم. آيا مى

هاى مشروط به توالى هاى قب ى صحيح نيست ب که بايد ترتيب حفظ شود يعنى اول روزهايد روزهام و سى و يکم را متولياً روزه نگرالتهج( اگر روز سى

 هاى غير مشروط به توالى رارا بگيرد و سپس روزه

 

 ناتوانى از اداى کفّاره روزه

روز روزه قضاى آن را بتا آورد و به طور مستقل هم درآمدى  09اى که باطل کرده به ع ت ضعف و بيمارى نتواند به ازاى هر روز روزه س: اگر کسى

 نداشته باشد که کفاره آن را بپردازد، وظيفه او چيست؟

روزه دو ماه و يا اطعام شصت مسکين براى هر روز  ى االطار عمدى روزه ماه رمضان، چنانچه قدرت برج( قضاى روزه واجب است ولى نسبت به کفّاره

به القرا نيست  نداشته باشد، بايد به هر تعداد القير که قادر است غذا بدهد و احتياط آن است که استغفار نيز بکند و اگر به هيچ وجه قادر به دادن غذا

 «. .ط بم(ز خداوند بخشايش مىاستغفراهلل )ا»القط کاالى است که استغفار کند يعنى با دل و زبان خود بگويد: 

 

 پرداخت کفّاره روزه بصورت قسطى

 توانم در طول سال در چند نوبت آن را پرداخت کنم؟س: از چند سال گذشته کفّاره روزه بدهکار هستم. آيا مى

 ج( مانع ندارد.

 

 قضاى نماز و روزه ترک شده و کفّاره آنها

توانم قضاى ام برخى از روزه و نمازهاى سالداى قبل را قضا نمايم اکنون و در حال حاضر چگونه مىانستهس: اينتانب متأسفانه به دليل کاه ى و... نتو

 ها و نمازها را به جاى آورم؟روزه

هر  ايد واجب است ع وه بر قضا براىايد قضاى آن واجب است و در الرض مذکور که تا رمضان آينده قضا نکردههايى که از روى عذر خوردهج( روزه

هايى که عمداً نگرالتيد واجب است ضمن قضاى آندا براى روز يک مدّ طعام )هفتصد و پنتاه گرم گندم، جو، آرد و مانند آن را( به القير بدهيد و روزه

را به شدر هر روز يا شصت روز روزه بگيريد يا شصت مسکين را اطعام کنيد. چنانچه در شدر خود دسترسى به شصت القير نداريد واجب است کفاره 

ددى ديگرى ببريد و اگر آن هم ميسّر نيست واجب است منتظر بمانيد تا در آينده به شصت القير در شدر خود دسترسى پيدا کنيد. و اگر کمتر از ع

ايام متعدد انتام  توانيد بطور مکرر طعام را به آنان بدهيد تا عدد را تکميل کنيد و احتياط آن است که تکرار را درخواهيد وجود داشت، مىکه مى

 دهيد.و اما نمازهايى که به هر جدت الوت شده واجب است قضا شود و کفاره ندارد.

 
 مالک در اطعام مسکين در فديه
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ال يتزى »الرمايند: الرمايند بايد الديه پرداخت کرد: پيرمرد، پيرزن، ذواالطاش، حامل و مرضعه. حال بعض ع ماء مىگروه مى 4س: ع ماء نسبت به 

الدية طعام »الرموده: بقره  144سيرکردن القير کاالى نيست و بايد يک مد طعام به القير تم يک کرد همچنان که در آيه « اع عن المد الى الفديةاالشب

 و نفرموده اطعام مسکين. نظر حضرت عالى چيست؟« مسکين

هند، در دادن الديه در اين موارد سير کردن القير کاالى نيست ج( کسانى که در ماه رمضان متاز به االطار روزه هستند ولکن بايد براى هر روز الديه بد

 ب که بايد يک مدّ طعام براى هر روز به القير بدهند

 

 روزه سفر:

 نذر روزه در سفر در ماه رمضان

 تواند نذر کند روزه بگيرد؟س: کسى که در ماه رمضان در سفر است، آيا مى

 ج( خير، جايز نيست. .

 

 روزه( بعد از ظهررسيدن به محل اقامت )ده 

 س: اگر به جايى سفر کنم که قصد دارم ده روز در آنتا بمانم ولى بعد از اذان ظدر به آنتا برسم آيا روزه آن روز صحيح است؟

 روزه  ج( روزه مستحبى روزه آن روز صحيح نيست و بايد قبل از اذان ظدر در محل اقامت ده روز باشيد.

 

 براى مسافر : مستحبى

 تواند روزه مستحبى بگيرد؟الر مىس: آيا مسا

روز، روزه مستحبى بگيرد و الزم  تواند سهج( خير، گرالتن روزه مستحبى در سفر جايز نيست؛ مگر در مدينه طيبه که براى بر آورده شدن حاجت، مى

 است روز چدار شنبه، پنج شنبه و جمعه را اختيار کند.

 شخصى که روزه قضا دارد روزه مستحبى براى 

 تواند روزه مستحبى بگيرد؟يا کسى که روزه واجب بر گردن اوست مىس: آ

 تواند روزه مستحبى بگيرد.ج( کسى که روزه واجب بر گردن اوست نمى

 

 

 خواب ماندن سحر

 ام صحيح است؟س: شب، قصد گرالتن روزه داشتم، اما سحر بيدار نشدم تا نيّت کنم. نزديک آالتاب از خواب بيدار شدم، آيا روزه

 روزه صحيح است. ج(

 

 وقت افطار

 س: آيا با شروع اذان مغرب االطار روزه جايز است؟

 ج( اگر يقين داريد وقت داخل شده، اشکال ندارد و اگر شک يا گمان داريد، االطار روزه جايز نيست.

 

 ترک روزه به سبب حرج

هوايى و کار سنگين که گرالتن روزه بسيار براى من مشکل  درجه( آب و 45س: اينتانب کارگر شاغل در شدرستان ماهشدر در شرايط بسيار بد )

 باشد لطفاً راهنمايى بفرماييد.دهد و امکان اخراجم مىاست طورى که کارم را تحت شعاع قرار مى

ين صورت ترک آن ج( اگر روزه گرالتن براى شما ضرر داشته باشد يا تحمل آن همراه با مشقّت زياد باشد، االطار براى شما جايز است ولى در غير ا

 به مترّد بعضى از عذرها جايز نيست.

 

 زمان نيت روزه
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 س: ابتدا و انتداى نيت روزه به طور عادى چه زمانى است؟

ظدر روز بعد ج( نيت براى روزه ماه رمضان و نذر معيّن، از اول شب تا اذان صبح و براى روزه غير معين )مانند روزه قضا و نذر مط ق(، از اول شب تا 

 ادامه دارد. -اندازه نيت كردن به مغرب وقت مانده باشد  تا موقعى که به -ت. نيت روزه مستحبى، از اول شب شروع شده و تمام روز اس

 

 کيفيت نيت روزه

 س: در ماه رمضان بايد براى هر روز نيت کرد، يا اينکه يک نيت در اول ماه کاالى است؟

را روزه بگيرد، کاالى است؛ ولى بدتر است )احتياط مستحب( در هر شب ماه رمضان، براى روزه  ج( اگر شب اول ماه رمضان نيت کند که يک ماه

 الرداى آن نيز، نيت کند.

 

 کمبود وقت براى خوردن سحرى و انجام غسل جنابت

را انتخاب کرد؟ در صورت  س: اگر قبل از اذان صبح وقت کم باشد و براى سحرى خوردن و انتام غسل جنابت الرصتى باقى نمانده باشد، بايد کدام

 ترک غسل جنابت، آيا بايد کفّاره پرداخت شود؟ 

ج( چنانچه روزه گرالتن بدون سحرى براى شخص جنب حرجى نيست، واجب است غسل کند و اگر حرجى است واجب است تيمم بدل غسل نمايد و 

 اگر آن را هم ترک کرده، واجب است ع وه بر قضا، کفاره هم بپردازد.

 

 مبدأ و مقصد سفر در رؤيت هالل عيد اختالف

ام، با پروازى روز روزه گرالته 24گيرم ولى دو روز مانده به عيد در حالى که کنم و در ماه رمضان روزه مىس: الف( من در خارج از کشورم زندگى مى

 ست؟ام چيبينم وظيفهگردم و در آنتا ه ل عيد الطر را مىکشد به کشورم برمىکه دو ساعت طول مى

 ج( اگر در بدو ورود به وطن مشخص باشد که آن روز شرعاً روز عيد است بايد يک روز، روزه ماه مبارک رمضان را در الرض سؤال قضا کنيد.

 

رمضان باقى مانده،  روز روزه بگيرم و بعد به کشورم برگردم و ببينم که در آنتا يک روز از زمان گرالتن روزه در ماه 29ب( اگر در آن کشور 

 ام چيست؟وظيفه

روز، روزه گرالتيد ه ل ماه رمضان به طريق شرعى ثابت شده و بعد به کشورى مساالرت کرديد که در آنتا يک روز از ماه  29ج( اگر در جايى که 

ماه در اول ماه  روز، روزه گرالتيد ه ل 29رمضان باقى مانده است، در اين صورت روزه گرالتن آن روز بر شما واجب نيست ولى اگر در کشورى که 

 به طريق شرعى ثابت نشده بود، در کشور خودتان روز آخر ماه رمضان را بايد روزه بگيريد.

 

 نذر روزه در سفر

گيرم، آيا نذر او صحيح است يا بايد نذر قبل از سفر و کند که امروز را روزه مىس: شخصى که مفطرى انتام نداده، در سفر مث ً در ساعت ده نذر مى

 ز ط وع التر باشد؟قبل ا

 ج( روزه مستحبى در سفر که با نذر صحيح است، مشروط است به اين که نذر در حَضَر منعقد شده باشد.

 

 اجير کردن شخص ديگر براى عملى که اجير شده

با اجرتى کمتر از اجرت  س: براى گرالتن يک ماه روزه با اجرتى معيّن, اجير شدم بدون آنکه مباشرت در آن شرط شده باشد. من هم الردى ديگر را

ها, اجير کردم بدون آنکه حتى يک روز از آن را خودم روزه گرالته باشم. اگر بقيه اجرت را به اجير دوّم بدهم، که به اولى براى گرالتن همان روزه

 ى اجرت اولى شود, آيا اجاره دوّمى صحيح خواهد شد؟اندازه

شما را اجير کرده شرط است، و ، براى واگذارى وظيفه مذکور به شخص ديگر اجازه کسى که ايدج( در هر صورت چون ابتدا خود شما اجير شده

 صِرف عدم ذکر مباشرت، متوّز انتقال به غير نيست.
 

 تأخير نيّت روزه استيجارى تا اذان ظهر

وزه آن روز ه بدون آن که مبط ى را انتام داده باشد ه س. اگر شخصى نيت روزه استيتارى را عمداً يا سدواً تا قبل از اذان ظدر به تأخير بيندازد، آيا ر
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 صحيح است؟

جر ج( در موارد استيتار بايد مورد اجاره طبق اجاره و نيز آنچه متعارف بين مؤمنين است انتام بگيرد؛ در غير اين صورت صحيح نبوده و مستأ

 اإلجاره نيست.مستحقّ مال

 

 زمان روزه استيجارى و کيفيّت آن

تواند مابقى را به ى روزه استيتارى قبول نمود آيا تعتيل در اداى آن واجب است و اگر بنا بر ع  ى نتواست همه آن را ادا کند مىس: اگر شخص

 شخص ديگرى بسپرد؟

انگارى موجب سدل اى بر تعتيل باشد، نبايد از آن وقت تأخير بيندازد واال تأخير آن اشکال ندارد مگر اينکهج( اگر موجر وقت تعيين کرده يا قرينه

 باشد و نيز اگر بخواهد به کسى ديگر بدهد، بايد با اجازه موجر باشد.

 
 :اعتکاف

 نيت اعتكاف در روز سوم

 س: آيا روز سوم اعتکاف نيّتى غير از نيّت دو روز اول دارد، چه در اعتکاف واجب و چه در اعتکاف مستحبى؟

 دارد.ج( روز سوم کامل کردن اعتکاف است و نيّت خاصى ن

 

 اعتكاف مميّز

 س: آيا اعتکاف بچه مميّز صحيح است؟

 ج( اعتکاف او نيز صحيح است.

 

 تحقق حيض يا استحاضه در زمان اعتكاف

 س: حکم اعتکاف زنى که حيض يا استحاضه بر او عارض شده است چيست؟ چه در روز اول يا دوم يا سوم؟ و آيا قضا بر او واجب است؟

شود، ولى در صورت استحاضه شدن اگر به وظيفه مستحاضه اگر در ساعات آخر روز سوم باشد اعتکاف باطل مى ج( در صورت حائض شدن حتى

 اش عمل کند، اعتکاالش صحيح است.نسبت به روزه

 

 شک در تحقق حيض يا استحاضه در زمان حيض

 يست؟س: حکم اعتکاف زنى که شک در حيض يا استحاضه دارد، چه در روز اول يا دوم يا سوم، چ

 ج( اگر حالت قب ى او پاک بودن است به شکش اعتنا نکند.

 

 هاى معتبر در صحت اعتكافغسل

 هاى استحاضه شرط صحت اعتکاف است؟س: آيا غسل

 هايى که در صحت روزه معتبر هستند.ها شرط صحت اعتکاف نيست مگر غسلج( اين غسل

 

 نيّت اعتكاف در سفر

تواند نذر کند و روزه بگيرد يا حتماً بايد نذر، قبل از دارد و قبل از سفر نذر روزه ننموده، آيا در همان جا مىس: شخصى در مکه معظمه قصد اعتکاف 

 سفر باشد؟

 ج( اگر قبل از سفر نذر روزه مستحبى در سفر ننموده روزه در سفر صحيح نيست بنابراين اعتکاف او هم صحيح نخواهد بود.

 

 اعتكاف بعد از طلوع فجر

ساعت اعتکاف انتام دهد، اگر اعتکاالش را از بعد از ط وع التر ه مث ً از ظدر ه شروع کند و  02خواهد سه روز اعتکاف کند و مدّت فى مىس: معتک

 ساعت شود، آيا اين اعتکاف صحيح است؟ 02اى که متموع آن ظدر هم به پايان برساند بگونه
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اشد و ت فيق کردن ه بدين گونه که جزئى از روز اول را با جزئى از روز آخر يک روز کامل به ج( اعتکاف بايد از شروع روز اول تا پايان روز سوم ب

 حساب بياورد ه صحيح نيست.
 

 اعتكاف بيش از سه روز

 ب آيد؟س: اگر معتکف نيّت چدار روز اعتکاف کند، آيا روز چدارم هم جزو اعتکاف است يا اينکه بايد شش روز را تکميل کند تا روز چدارم به حسا

 ج( روز چدارم داخل در اعتکاف نيست ولى اگر پنج روز اعتکاف کند، واجب است روز ششم را کامل کند.

 

 استحباب اعتكاف در ماه رجب

 س: آيا اعتکاف در ماه رجب مستحب است؟

 ج( دليل خاصى بر استحباب اعتکاف در خصوص ماه رجب نياالتيم.

 

 اعتكاف در غير از مساجد چهارگانه

 باشد؟اعتکاف در غير از مساجد چدارگانه جايز است؟ و نيّت آن چگونه مى س: آيا

 ج( اعتکاف در غير از مساجد چدارگانه* به قصد رجاء مط وبيت )به اميد اينکه مط وب خداوند واقع شود( مانعى ندارد.

 

 * مستد الحرام، مستد النبى )ص ى اهلل ع يه وآله وس م(، مستد کواله و مستد بصره

 

 اى جايز براى اعتكافمحله
اى، مستد جامعى غير از مستد جامع شدر يا روستا : آيا اعتکاف در مستدى غير از مستد جامع باطل است و آيا ممکن است هر مح ه و حومه1س

 داشته باشد؟

 شود؟: مستد جامع به چه مستدى گفته مى2س

 : آيا ممکن است که در شدر چند مستد جامع باشد؟2س

هاى چدارگانه ه تا هنگامى که بر آن مکان، اسم مستد صدق کند، جايز است مشروط که اعتکاف در هر مستدى ه حتى غير از مستد ج( قب ً گذشت

 به اينکه به قصد رجاء باشد يعنى به اميد اينکه مط وب خداوند واقع شود و مختص به مستد جامع نيست و ممکن است که يک شدر يا روستا چند

 باشد.مستد جامع داشته 

 

 اعتكاف در غير وطن

الى س: اگر کسى بخواهد در خارج از شدر خود اعتکاف کند بطور مثال در مکه مکرمه و از ساکنين مکه نباشد و قصد ده روز هم نکند، آيا نذر کا

 است؟ و صيغه آن چيست؟

است که نذر قبل از شروع مساالرت باشد و صيغه آن  ج( نذر روزه در سفر مانعى ندارد و با اين نذر روزه و اعتکاالش صحيح است، ولى احتياط آن

 «.هلل ع ىّ أن اصوم الی سفری إلى کذا»عبارت است از: 

 

 اعتكاف در سفر

توان براى شرکت در مراسم اعتکاف به شدر ديگرى که بيش از چدار الرسخ با ما الاص ه دارد مساالرت کرد و اعتکاف در صورت سفر س: آيا مى

 صحيح است؟

 قامت ده روز و يا نذر روزه در سفر نباشد، روزه در سفر صحيح نيست و با عدم صحّت روزه، اعتکاف هم صحيح نيست.ج( اگر قصد ا

 

 خارج شدن معتكفين از مسجد براى خريد
عدده دارد لذا هاى آندا را بر س: هيئت برگزارى اعتکاف که متشکل از تعدادى از معتکفين است، وظيفه خدمت به معتکفين و الراهم کردن نيازمندى
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 رساند؟هاى معتکفين مثل االطارى و سحرى را خريدارى کند، آيا اين مسئ ه به اعتکاف آندا ضرر نمىبايد نيازمندى

 کنند، اشکال ندارد.هاى خود را نيز تديه مىج( خارج شدن از مستد براى خريد چيزهاى ضرورى مثل غذا و غيره اگر در ضمن آن نيازمندى

 

 افوقت فضيلت اعتك

 س: چه زمانى اعتکاف مستحب مؤکّد است؟ و به عبارت ديگر در چه اوقاتى اعتکاف مستحب است؟

 ج( اعتکاف وقت خاصى ندارد هر چند که اعتکاف در ده روز آخر ماه مبارک رمضان الضي ت بيشترى دارد.

 

 خروج معتكف از مسجد
 س: حکم رالتن به حياط بيرونى که م حق به مستد است چيست؟

ن به جاهايى که در حکم مستد است، اشکال ندارد اما رالتن به خارج از مستد جايز نيست مگر مواردى که خروج از مستد به خاطر آندا جايز ج( رالت

 است.

 

 خارج شدن معتكف از مسجد

 هاى بدداشتى متع ق به مستد که در خارج از مستد است در موارد زير چه حکمى دارد؟س: رالتن به سرويس

 حمام کردن.الف: براى 

 ى غسل مستحب.ب: برا

 ج: براى اينکه با وضو باشد.

 د: وضو گرالتن براى خواندن قرآن يا نماز مستحبى.

 ها چه حکمى دارد؟ها و دستهه: خارج شدن از مستد براى شستن دندان

 و طول ندهد.ج: الف ه هه( خارج شدن از مستد به داليل مذکور اشکال ندارد، ولى بايد به قدر حاجت اکتفا کند 

 

 خروج معتكف براى تشييع جنازه

 س: آيا رالتن به تشييع جنازه در هنگام اعتکاف مدّت زمان مشخص دارد؟ 

 ج( وقت مشخصى ندارد و رالتن به تشييع جنازه اگر آن قدر طوالنى نشود که باعث محو صورت اعتکاف شود، اشکال ندارد.

 

 حكم پشت بام مسجد

 ستد است يا بستگى به وقف کننده دارد؟س: آيا پشت بام مستد تابع م

 ج( پشت بام مستد به حکم مستد است مگر اينکه احراز شود که هنگام وقفِ مستد، پشت بام آن از وقف خارج شده است.

 

 معامالت معتكف

 تواند خودش اقدام به خريد کند، چه ضرورى و چه غير ضرورى؟س: آيا معتکف مى

شود، مشروط به اين است که اعتکاف باشد الى نفسه مانعى ندارد؛ ولى در صورتى که باعث خارج شدن از مستد مىهاى ج( اگر براى خريد نيازمندى

نياز در حال اعتکاف به آن نياز داشته باشد و جايز نيست معتکف خودش اقدام به خريد و الروش نمايد مگر در مواردى که در حال اعتکاف به آندا 

 دارد.

 

 اعتكاف وکيل کردن غير در حال

 س: آيا جايز است که معتکف کسى را براى خريد ه چه ضرورى و چه غير ضرورى ه وکيل نمايد؟

 هاى هنگام اعتکاف باشد، اشکال ندارد و اما در غير آن موارد اگر وکيل کردن در هنگام اعتکاف باشد، اشکال دارد.ج( اگر براى خريد نيازمندى
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 موارد ضرورى در معامالت معتكف

 ارد ضرورى که خريد و الروش در آندا براى معتکف جايز است چيست؟س: مو

 اش به آن نياز دارد.ج( مواردى که در هنگام اعتکاف براى خودش و نفقه خانواده

 

 گفتگوى مباح در حال اعتكاف

 س: آيا گفتگو در مورد چيزهاى مباح هنگام اعتکاف جايز است؟

 ج( اشکال ندارد.

 

 

 

 

 مسجد براى وضو مستحبىبيرون رفتن معتكف از 

 س: آيا در هنگام اعتکاف، بيرون رالتن از مستد به منظور گرالتن وضوى مستحبى جايز است؟

 ج( خروج براى رالع حاجت و تتديد وضو اشکال ندارد.

 

 بيرون رفتن معتكف از مسجد براى خوردن و سيگار کشيدن

 يگار کشيدن جايز است؟ و اگر خير، آيا خوردن در داخل مستد جايز است؟س: آيا در هنگام اعتکاف، بيرون رالتن از مستد براى خوردن و س

که ج( خروج براى تديه غذاى مورد نياز و يا غذا خوردن در بيرون و استعمال دخانيات در صورت ضرورت به مقدار ضرورت اشکال ندارد. همانطور 

 غذا خوردن در داخل مستد الى حد نفسه منعى ندارد.

 

 جدخروج معتكف از مس

 توان براى وضو به خارج از مستد رالت؟س: آيا در اعتکاف با بودن آب در مستد مى

 ج( در الرض مذکور معتکف نبايد از مستد خارج شود.

 

 ها در حال اعتكافمرور درس

 هاى دانشگاهى خود را مرور کنند؟س: آيا جايز است دانشتويان معتکف درس

 ج( اشکال ندارد.

 

 افتأخير از وقت واجب اعتك

شود؟ چه تأخير س: اگر معتکف مث ً يک ساعت از ابتداى روز ه بعد از ط وع التر ه تأخير کند آيا اين روز به عنوان روز اول اعتکاف حساب مى

 عمدى باشد يا اضطرارى؟

هر چند که تأخير از روى شود ج( گذشت که در اعتکاف بايد از ابتداى روز اول شروع کرد، لذا روزى که ناقص مانده جزو اعتکاف محسوب نمى

 اضطرار باشد.

 

 زمان اداى قضاى واجب اعتكاف

در ماه س: اگر قضاى اعتکاف به ع ت بط ن، واجب باشد و ده روز پايانى ماه رمضان تمام شود آيا جايز است که براى درک الضي ت، قضاى اعتکاف را 

 رمضان آينده بتا آورد يا اينکه بايد الوراً قضا نمايد؟

 ر هر ماهى که خواست اشکال ندارد، مگر اينکه نذر کرده باشد که در ماه خاصى اعتکاف نمايد.ج( قضا د

 

 

 افطار اجبارى در اعتكاف
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 س: اگر معتکف مبت  به مرضى شود که متبور به االطار روزه است چه بايد بکند و حکم اعتکاف او چيست؟

 شود.اف باطل مىج( اعتکاف بدون روزه صحيح نيست لذا با االطار روزه، اعتک
 

 

 

 

 اعتكاف مسافر به واسطه نذر

کنم و اگر بخواهم به مرکز استان بروم س: من ع قه زيادى دارم که در مراسم اعتکاف در مرکز استان شرکت کنم ولى چون در شدرستان زندگى مى

 بايد نماز خود را شکسته بخوانم، آيا از اين نظر مشک ى نخواهم داشت؟

 تواند اعتکاف نمايد.تواند نذر کند که در سفر روزه بگيرد و مىدر سفر معتکف شود، مى ج( کسى که بخواهد

 

 حائض شدن پس از اتمام روز دوم اعتكاف

 س: من در سال گذشته در ايام البيض در مستدى معتکف شدم، پس از اتمام روز دوم اعتکاف، حائض شدم. با توجه به اين امر که اعتکاف بر من

 ت، آيا قضاى آن حتماً بايد در ايام البيض ماه رجب و در همان مستد باشد يا اينکه زمان و مکان آن مدم نيست؟واجب شده اس

تواند در شود و قضا ندارد و اگر از قبل اعتکاالى به سبب نذر بر او واجب شده قضاى آن را مىج( با طروّ حيض ولو در بعض روز سوم اعتکاف باطل مى

انى بتا آورد مگر آن که در نذر، اعتکاف در مستد خاص و زمان خاصى را م حوظ داشته باشد که در اين صورت بايد بر طبق هر مستدى و در هر زم

 همان نذر خود عمل کند.
 سفر:

 

 خارج شدن از حدّ ترخّص و بازگشت قبل از ظهر

 گردد چگونه است؟وطن برمى س: حکم روزه مساالرى که صبح از وطن خارج شده و از حدّ ترخص گذشته و قبل از ظدر به

 اش صحيح است.ج( اگر مفطرى را مرتکب نشده، بايد نيّت روزه کند و روزه

 

 محدوده محاسبه مسافت شرعى
دهد و دخترانم درس برم جايى که همسرم درس مىاى مىس: تقريباً پايان هر هفته در يکشنبه، همسرم و دو دخترم را به خارج از لندن به مدرسه

مايل ديگر دور  12/ 5مايل است. ولى قبل از خارج شدن از محدوده شدر  0/ 5ند. وطن من داخل لندن است. از خانه تا محدوده شدر لندن خوانمى

مايل  25/ 5مايل بايد به سمت مقصد برويم و لذا از خانه تا محل مدرسه  4/ 5شدر مى گرديم و سپس از محدوده شدر خارج مى شويم بعد از آن 

 رد. آيا نماز من در آنتا قصر است و يا بايد احتياطاً هم قصر و هم کامل بخوانم؟مسير دا

مايل از  4/ 5شود و مساالت ج( حرکت در داخل شدر لندن و يا خارج شدر در داخل محدوده ما بين شدر حد ترخص آن، جزو مساالت حساب نمى

 ا تمام است. اقتدا به اهل سنت در نماز قضامحدوده شدر تا مقصد، مقدار مساالت شرعى نيست؛ بنابراين نماز شم

 توان اقتدا کرد؟س: جواز اقتدا به اهل سنت اختصاص به نماز ادا دارد يا در نماز قضا نيز مى

 ج( قدر متيقّن جواز اقتدا، در نماز ادا است و صحّت اقتدا در نماز قضا محل اشکال ب که منع است.

 
 

 خروج از محل اقامت ده روز

توانم از شدرى که در آن دانشتو هستم، بعد از اذان ظدر به وطنم که شصت کي ومتر الاص ه دارد بروم و قبل اذان صبح دوباره به محل س: آيا مى

 باشد؟تحصي م بازگردم؟ آيا در اين الرض روزه من صحيح مى

 هاى بعدى شما صحيح باشد.ا روزهج( در الرض سؤال، روزه آن روز صحيح است ولى بعد از رجوع بايد قصد اقامت ده روز نماييد ت

 

 ترديد در قصد اقامت ده روز

ماند يا نه و نماز خود را کامل بخواند اگر مدت بقايش ده روز نشود آيا نمازهايش روز مى 19روز کرد ولى مطمئن نيست که  19س: اگر کسى نيت 
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 صحيح است؟

آمد ا عزم و اراده قصد اقامت ده روز کند و يک نماز چدار رکعتى بخواند اگر اتفاقاً پيشج( موقع نيّت اقامت ده روز نبايد ترديد داشته باشد، چنانچه ب

 که نتوانست بماند، هر چند روز بماند نماز تمام است يعنى قصد او تحقق پيدا کرده است.

 

 خارج شدن از محل اقامت در اثناء ده روز

گردم. در صورتى که من جدت تفريح م و بعد از سه سال به وطن اص ى خودم بر مىاس: اينتانب جدت ماموريت سه ساله به کشورى مساالرت کرده

ايم که به ريزى کردهاز شدر محل اقامت خارج شوم به حدى که نمازم شکسته باشد و سپس به شدر بازگردم. با ع م بر اينکه براى هفته ديگر برنامه

خود را هم نداريم آيا نماز را بايد شکسته خواند يا کامل؟ آيا اينتا وطن من محسوب  مساالرت برويم و قصد اقامت ده روزه در شدر محل ماموريت

 شود؟مى

، نماز ج( در الرض سؤال پس از بازگشت به شدر در سفر اوّل طبق برنامه نماز شکسته و در سفرهاى بعدى اگر با ده روز اقامت در يک جا الاص ه نشود

 شود.تمام است، و محل مأموريت وطن محسوب نمى

 

 سفر به عرفات بعد از قصد اقامت ده روز در مكه

که در مکه معظمه قصد اقامت عشره س: عرالات شرالدا اهلل تعالى در اثر توسعه شدر مکه قطعاً دون مساالت شرعى است به نظر حضرتعالى کسانى 

 شوند نمازشان قصر است يا تمام؟کرده و سپس عازم عرالات مى

 شود.روز را در خود مکه معظمه نموده پس از تحقق اقامت در مکه با رالتن به عرالات مساالر نمى ج( اگر قصد اقامت تمام ده

 

 اعراض از خانه پدر با رفتن به خانه شوهر

گويند چون ممکن است روزى به جدت ط ق يا الوت شوهر به خانه پدرش برگردد با ازدواج اعراض براى زن حاصل س: در مورد وطن زن مى

 شود يا نه بايد قصد و نيت اعراض هم بکند؟زن به خانه شوهر برود، صرف رالتن به خانه شوهر اعراض از خانه پدرش محسوب مى شود اگرنمى

ق ج( صِرف اينکه در صورت الوت همسر و يا ط ق، قصد بازگشت به محل پدرى را داشته باشد )با الرض اينکه معموالً اين دو پديده به زودى محق

 اند مانع اعراض شود ب که اعراض يعنى بطور طبيعى قصد ندارد ديگر براى زندگى به آن محل بازگردد.توشوند( نمىنمى

 

 شرط تحقق اعراض از وطن

شود قصد نداشته باشد که دوباره براى زندگى به مح ه پدرى خود برگردد آيا اعراض محسوب شده س: اگر مرد بعد از ازدواج که از پدرش جدا مى

 رود بايد نماز را شکسته بخواند؟انه پدرش مىو هر وقت به خ

ج( اگر مح ه پدرى، وطن او محسوب شده و قصدش اين باشد که پس از خروج هيچگاه براى زندگى به آنتا باز نگردد، اين، اعراض محسوب شده 

 که در صورت تحقق، از آن پس اين شخص، در محل پدرى مثل بقيه مساالرين است.

 

 قق وطن جديدمدت زمان الزم جهت تح
 س: کسى که جايى را به عنوان وطن انتخاب کرده، چه مدّت زمانى در آنتا بماند، حکم وطن بر آن مترتّب است؟

 ج( به مقدارى که عرالاً صدق کند آنتا را وطن اتخاذ نموده، مث ً دو سه ماه يا حتى کمتر به نحوى که عرالاً اهل آنتا محسوب باشد.

 

 اعراض از وطن اصلى

 کنم و قصد برگشت به تدران را هم ندارم، وضعيت روزه من در تدران به چه صورت است؟متولد تدران هستم ولى در کرج زندگى مى س: من

 تان صحيح نيست مگر آنکه قصد کنيد ده روز بمانيد.ايد، نمازتان در آنتا شکسته است و روزهج( اگر از تدران اعراض کرده

 

 وطن اصلى و اتخاذى
 دم در مورد وطن اص ى و اتخاذى حکم مسأله را مشروحاً بيان الرماييد.س: خواهشمن

شود و تا وقتى که از آن مکان اعراض ج( بطور ک ّى شخصى که در مح ى به دنيا آمده و در آنتا رشد و نمو کرده است آنتا وطن او محسوب مى
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ود رالته و قصد زندگى دائمى هر چند براى بخشى از سال در آنتا نمود ننموده، حکم وطن باقى است و همچنين کسى که به جايى غير از وطن اص ى خ

شود و نيز اگر بدون قصد آن قدر بماند که و با اين قصد مدتى که عرالاً آن محل را وطن او بدانند، در آن مکان زندگى کرد، آنتا وطن او محسوب مى

کسى بنا دارد به مدّت مث ً هفت، هشت سال در جايى به قصد زندگى بماند آنتا  شود. همچنين اگرعرف آنتا را وطن او بداند، حکم وطن، مترتب مى

 شود.نيز وطن او محسوب مى

 

 رجوع بعد از اعراض از وطن

 تواند آن را دوباره وطن قرار دهد؟کند آيا بدون قصد زندگى در آنتا مىس: شخصى از وطنى که در آن متولد شده است اعراض مى

 شود.باره وطن محسوب نمىج( در الرض سؤال دو

 

 رجوع از قصد اعراض از وطن

 توان قصد اعراض را تغيير داد؟ س: اگر از وطن اص ى )محل تولد و وطن پدرى( قصد اعراض نموده و در جاى ديگرى سکونت داشته باشيم، آيا مى

شود که بنا داشته باشيد که در آنتا صرالاً به قصد سوب مىج( مترّد تغييرِ قصدِ اعراض، کاالى نيست ب که القط در صورتى متدداً براى او وطن مح

 زندگى هر چند به مدّت مث ً هفت، هشت سال بمانيد.

 

 حكم وطن در محل تولد و محل زندگى

از س: نماز و روزه دخترى که بمدت شش ماه آغاز تولد در محل تولد اقامت داشت سپس به مدت هفده سال در شدرى ديگر زندگى نمود سپس بعد 

 ازدواج به محل تولد بازگشت در دو محل اقامت چه حکمى دارد؟

نتا ج( محل تولد با الرض اينکه پس از تولد القط شش ماه در آنتا اقامت داشته براى او وطن محسوب نيست؛ و در محل زندگى هفده ساله اگر پدر آ

نموده، آنتا وطن الرزند هم محسوب است؛ و نسبت به محل تولد اگر بعد را براى خود وطن اتخاذ کرده و الرزند هم به تبعيت از پدر در آنتا زندگى 

 از ب وغ و استق ل در زندگى آنتا را براى خود وطن اتخاذ کند آنتا نيز براى او حکم وطن خواهد داشت.

 

 سفر در شهرهاى بهم چسبيده

اى بزرگ با نام واحد هستند. اگر من داخل همه آندا تحت منطقههاى متزا دارند اما س: در محل زندگى من شدرهاى بزرگى وجود دارد که شدردارى

 کي ومتر سفر کنم، آيا بايد نماز را قصر بخوانم يا تمام؟ 29تا  15اين منطقه حدود 

ج( اگر متموع شدرهاى کوچک در کنار هم در نظر عرف محل، يک شدر محسوب باشد، طى مساالت در داخل شدر حکم سفر ندارد و نماز تمام 

 کي ومتر( باشد نماز قصر است. 22/ 5شود که اگر به مقدار مساالت )ت. و مساالت از آخر شدر به مقصد يا از مبدأ به اول شدر بزرگ محاسبه مىاس

 
 
 
 
 

 نمازوروزه مسافر:

 اداى نماز در سفر و بازگشت پيش از پايان وقت

از وقت قضا شدن همان نماز به وطن خود بازگردد آيا دوباره بايد نمازش را  س: اگر الردى در سفر باشد و نماز خود را سر وقت شکسته بخواند و قبل

 اعاده کند؟

 ج( الزم نيست که اعاده کند.

 

 تردد روزانه بين محل کار و محل سكونت در خارج از وطن

نمايند، حکم نماز و روزه اين ردد مىباشد( تس: گروهى از همکاران، هر روز جدت کار بين دو شدر )که هيچکدام از آن دو شدر نيز وطن آندا نمى

 گروه در شدر محل کار، شدرستان محل سکونت، و بين آن دو شدر چيست؟
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شان در محل کار و بين راه و محل سکونت مانند، نماز و روزهج( با الرض اينکه بين محل کار و محل سکونت تردد مکرر دارند و ده روز در يک جا نمى

 تمام است.
 

 در امالک غصبى عبادات نظاميان

مانورهاى نظامى و...( يگانداى نظامى، بصورت موقت در ام ک اشخاص   س: گاهاً بخاطر شرايط خاص )همچون دالاع از مرزهاى کشور و خصوصاً در

رند. خواهشمند است حکم گردند و مالکين آن اراضى نيز رضايتى بر اين امر ندارند و نظاميان حاضر نيز قانوناً حق خروج از آن مکان را ندامستقر مى

 ى نماز در اين ام ک )غصبى( را بيان الرماييد.انتام عبادات از جم ه اقامه

هاى نظامى و انتظامى مک ف هستند رضايت صاحبان اراضى و ام ک متصرالى يگان را تحصيل نمايند و اگر خسارتى هم بر آنان وارد ج( مسئولين يگان

 شان در آن اراضى اشکال ندارد.عبادات  توانند از آن مکان خارج شوند،ها که نمىشده، جبران کنند، ولى پرسنل يگان

 

 

 نماز مسافر

 شود؟دهد، تا چه مدّت آن را ادامه دهد حکم سفر شغ ى بر آن مترتب مىس: کسى که سفر شغ ى حداقل هر ده روز يک بار انتام مى

کند شغل او محسوب باشد ولو شغل دو سه ماهه، و براى آن بدون ه براى آن سفر مىج( ميزان صدق تکرّر سفر براى شغل است، همين که کارى ک

 کند، در سفر سوّم نمازش تمام است.تخ ّل اقامت ده روز در يک جا مکرّراً مساالرت مى

 

 سفر براى شغل

ر دارم يا خير؟ در اين صورت اگر به تدران : اگر بنده روزانه از محل سکونتم به محل کار که بيشتر از حد ترخص الاص ه دارد بروم حکم مساال1س

 ام چگونه است؟سفر کنم و از تدران به محل کارم بروم حکم نماز و روزه

کي ومتر رالت و برگشت( چنانچه طورى است که در هر ده روز چند بار يا حداقل  22/ 5کند )حداقل ج( کسى که از وطن خود براى کار مساالرت مى

اش صحيح است و نين شخصى تا زمانى که ده روز در وطن يا جاى ديگر اقامت نکرده، نمازش از سفر سوم تمام و روزهکند، چيک بار مساالرت مى

کند و موجب شکسته اگر ده روز در جايى اقامت کند، در سفر اول نمازش قصر است؛ و صِرف رالتن به بيش از حدّ ترخّص، سفر شرعى صدق نمى

التن از محل سکونت به تدران اگر براى شغل نباشد و صرالاً براى تحقق سفر باشد، در چنين سفرى نماز شکسته و شدن نماز و بط ن روزه نيست و ر

 باشد.روزه نيز صحيح نمى

 

 ايد در سفر سوم نماز تمام است بفرماييد:: خواهشمند است در مورد سفر براى شغل که الرموده2س

وز در وطن و يا جاى ديگر اقامت کند آيا در اين مورد هم در سفر سوم نمازش تمام است و کند اگر ده رشخصى که مکرر براى شغ ش مساالرت مى

 باشد؟يا اينکه پس از اقامت ده روز القط در سفر اول نمازش قصر مى

 ج( در صورت اقامت ده روز در يک محل در بين سفرهاى شغ ى القط در سفر اول بعد از اقامت ده روز نمازش قصر است.

 

 و سفر شغلى کثيرالسفر

 س: تفاوت شخص کثيرالسفر با کسى که به خاطر شغ ش مدام در سفر است چيست؟

شود. و به طور ک ّى کثيرالسفر موضوع حکم ج( اگر سفر شغل يا مقدمه شغل نباشد، هر چند کثرت هم داشته باشد، موجب شکسته شدن نماز مى

 شرعى نيست.

 

 اقامت ده روزه در بين سفرهاى شغلى

کند اگر ده روز در وطن و يا جاى ديگر اقامت کند، آيا در اين مورد هم در سفر سوم نمازش تمام که مکرر براى شغ ش مساالرت مى س: شخصى

 باشد؟است و يا اينکه پس از توقف ده روزه در آنتا، القط در سفر اول نمازش قصر مى

 فر اول بعد از اقامت ده روز، نمازش قصر است.ج( در صورت اقامت ده روزه در يک محل در بين سفرهاى شغ ى القط در س
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 سكونت طوالنى مدت در محل کار

بايست در مح ى خارج از وطن خود اقامت کنيم که اين مدّت در برخى موارد به کل س: گاهاً ما نظاميان براى مدت طوالنى بنا به دستورات نظامى مى

مر نيز تشخيص اينکه چندين سال در آن مکان به جدت شغل خود، حضور خواهيم داشت گردد و در ابتداى اسى سال خدمت موظفى نيز منتدى مى

 نامعين و نامشخص است حال آيا اين گروه نظاميان با شرح الوق در محل اشتغال به کارشان نيازمند قصد اقامت هستند؟

از محل کار، در برگشت نياز به قصد اقامت دارند، مگر ج( ماندن در محل کار ولو به مدت طوالنى موجب ترتب حکم وطن نيست ب که در صورت سفر 

 اينکه آنقدر آنتا بمانند که عرالاً وطن آنان محسوب شود.
 

 

 عدول در سفر تحصيلى

رد اى دو روز به شدر ديگرى که پنتاه کي ومتر از شدر خودمان الاص ه داباشد و براى تحصيل، هفتهمى« دام ظ ه»س: اينتانب مق ّد مقام معظم رهبرى 

دانند و من ماي م از اليض ماه مبارک رمضان محروم نشده و روزه بگيرم راهى براى روم، حال با توجه به اين که رهبر معظّم تحصيل را شغل نمىمى

 اين مسأله وجود دارد؟ خواهشمندم بنده را راهنمايى الرماييد.

 داند، رجوع نماييد.ه را صحيح مىتوانيد در مسأله سفر تحصي ى به متتددى که نماز را تمام و روزج( مى

 

 سفر تحصيلى و تبعيض در تقليد

گيرد اما در امر نماز از شما تق يد کند و روزه خود را در محل تحصي ش مىس: يکى از عزيزان و دوستان در مبحث روزه از يکى از مراجع تق يد مى

 خواند آيا اين گونه درست است يا نه؟کند و نمازش را شکسته مىمى

بعيض ج( عدول به متتدد جامع الشرايطى که سفر براى تحصيل را سفر براى شغل مىداند و نماز و روزه را تمام و صحيح مىداند اشکال ندارد ولى ت

 در اين مسأله بين نماز و روزه درست نيست.

 

 داشتن شغل در محل تحصيل

باشم و بابت هر دو کار، س هستم، ضمناً مسئول قسمتى از دانشگاه نيز مىس: من در شدرى غير از وطن خود بطور همزمان مشغول به تحصيل و تدري

 ام چگونه است؟کنم. آيا بايد نمازم را کامل بخوانم يا شکسته؟ تک يف من در برابر نمازهايى که تا به حال بطور شکسته ادا کردهحقوق درياالت مى

ه روز حداقل يکبار انتام شود از سفر سوم به بعد نماز تمام است هر چند در اين سفر ج( اگر سفر براى تدريس يا شغل ديگرى باشد، و در کمتر از د

 ايد، بايد آندا را متدداً بخوانيد.به تحصيل هم بپردازيد و چنانچه در اين مدّت برخ ف وظيفه عمل کرده

 

 تردد از محل قصد اقامت به محل کار

روز  19محل اقامتم واقع شده است. حال آيا براى درست بودن روزه و نماز بايد هميشه قصد کنم که در نزديکى شدر س: من در الرودگاهى کار مى

 بکنم و اگر در اين بين براى چند ساعت به مح ى در خارج مساالت شرعى بروم چطور؟

و در سفر به خارج مساالت شرعى ج( اگر الرودگاه خارج از حدّ ترخص محل سکونت شما نباشد، با قصد اقامت ده روز نماز تمام و روزه صحيح است، 

 حکم مساالر را داريد که در برگشت بايد دوباره قصد اقامت ده روز در محل سکونت بنماييد، و چنانچه الرودگاه خارج از حدّ ترخص محل سکونت

 يح نيست.شما ولکن به مقدار کمتر از مساالت شرعى باشد، قصد اقامت شما در محل سکونت با الرض تردد روزانه به الرودگاه صح

 

 تخيير در اماکن اربعه

 س: آيا به نظر حضرتعالى تخيير در اماکن اربعه ابتدايى است يا استمرارى؟

 ج( استمرارى است.
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 نماز مسافر در سفرهاى راحت و بدون سخت

 ها به راحتى قابل انتام است نماز مساالر شکسته است؟س: آيا در زمان حاضر که مساالرت

 ميان عصر حاضر و زمان گذشته نيست. ج( در حکم مذکور تفاوتى

 

 روزه قضا در سفر

 هاى قضا، در سفر صحيح است؟س: آيا گرالتن روزه

 ج( خير، جايز نيست.
 

 نماز و روزه فرزندان در وطن والدين

 س: نماز و روزه الرزندان در وطن والدين چگونه است؟ و آيا به سن الرزندان و مستقل شدن آندا بستگى دارد؟

شود )و اگر با مادر تبعيت و عدم استق ل است. مادامى که الرزندان در اراده و زندگى تابع پدر باشند، وطنِ پدر، وطن آندا هم محسوب مىج( ميزان، 

در شود( و در اين حکم الرقى بين اينکه الرزند صغير باشد يا کبير نيست. اين کنند و تابع مادر هستند وطن مادر، وطن آندا هم محسوب مىزندگى مى

اند، در اين صورت مادامى که قصد صورتى است که الرزندان در وطن پدر يا مادر زندگى کنند اما اگر به قصد مساالرتِ چند روزه به وطن والدين رالته

 ماندن حداقل ده روز را نداشته باشند حکم ساير مساالرين را دارند.

 

 محدوده اماکن تخيير نماز

 تواند در آندا نماز را کامل بخواند چقدر است، مشخص بفرماييد.مدينه، کرب ، کواله( که مساالر مىس: محدوده حريم اماکن تخيير )مکه، 

کرب  ج( در تمام دو شدر مکّه معظمه و مدينه منوّره الع ى و همچنين در مستد کواله حکم تخيير بين قصر و اتمام براى مساالر جارى است، ولى در 

 .احوط اقتصار بر خصوص محوطه حائر است

 

 رسيدن به محل اقامت )ده روزه( بعد از ظهر

 س: اگر به جايى سفر کنم که قصد دارم ده روز در آنتا بمانم ولى بعد از اذان ظدر به آنتا برسم آيا روزه آن روز صحيح است؟

 ج( روزه آن روز صحيح نيست و بايد قبل از اذان ظدر در محل اقامت ده روز باشيد.

 

 خمس:
 خمس زن شاغل

 کند؟بگير است و از مال شوهر جدايى ندارد بايد جدا خمس دهد يا مازاد بر نياز زندگى مشترک دادن خمس کفايت مىا زنى که حقوقس: آي

ج( هر يک از زن و شوهر سال خمسى مستق ى به حَسب درآمد ساالنه خويش دارند و بر هر کدام واجب است که خمس باقيمانده حقوق و درآمد 

 پايان سال خمسى خود بپردازد. ساالنه خود را در

 

 خمس اموال جديد

 ام خرج کنم و تا سال مالى آينده آن مب غ را متدداً بدست آورم بايد خمسش را حساب و متدداً پرداخت نمايم؟س: اگر مب غى را که خمسش را داده

 ج( آرى مب غ جديد خمس دارد.

 

 پرداختخمس پيش

را به عنوان پيش پرداخت درياالت کنيم و نيمى از کارى که بايد انتام دهيم قبل از سر سال خمسى و  س: اگر قبل از رسيدن سر سال خمسى پولى

 نيمى ديگر پس از آن )در سال خمسى جديد( انتام شود، آيا پرداخت خمس کل پيش پرداخت واجب است؟

 ج( مقدارى که در مقابل آن کار انتام گرالته است، پرداخت خمس آن مقدار واجب است.
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 خمس حقوق معوقه کارمندان

شود و هنوز حقوق س: سال خمسى اينتانب اول مدر است با توجه به اينکه معموالً در شرکت ما تقريباً هميشه حقوق با دو ماه تأخير پرداخت می

االت، خمس دارد يا اينکه جزء گردد ب الاص ه بعد از دريايم آيا حقوق اين دو ماه که در سال جديد خمسى درياالت میمرداد و شدريور را نگرالته

 آيد؟درآمد سال جديد به حساب می

شود که اگر در مؤونه صرف نشود و تا سر سال خمسى، باقى بماند، خمس دارد وگرنه خمس ج( حقوق معوقه جزو درآمد سال وصول محسوب مى

 ندارد.

 

 خمس مستمرى

کنم. ولى هر مدت يکبار مب غى را به عنوان حق همسر درياالت و به او پرداخت مى کنم وس: بنده بعد از بازنشسته شدن هر ماه حقوقى را درياالت مى

 گيرد يا خير؟دارد. آيا به اين پول خمس تع ق مىاو آن را در بانک نگه مى

ازنشستگى کارمند انداز کند و سال بر آن بگذرد. و حقوق بپردازند، خمس ندارد، اگرچه پسج( حق همسر که از طرف اداره استخدامى مربوطه مى

 جزو درآمد سالِ درياالت محسوب شده که اگر از مؤونه آن سال زياد بيايد، خمس دارد.

 

 ى استيجارىخمس بهاى نماز و روزه

هيچ  س: اگر پولى را بابت خواندن نماز و گرالتن روزه از ديگرى درياالت کنم و اين پول در نزد من باشد تا سال خمسى من برسد در حالى که هنوز

 مقدار از نماز و روزه را بتا نياورده باشم، آيا بايد خمس اين پول را پرداخت کنم؟

االجاره تمام است ولکن چون در مقابل آن مب غ هنوز عم ى را انتام نداده و بدهکار است خمس به ج( گرچه به سبب عقد اجاره، مالکيت اجير بر مال

 گيرد.مب غ اجاره از اين جدت تع ق نمى

 

 ول کشاورزىخمس محص

 آيد، تک يف کشاورز نسبت به اداى خمس زراعت چيست؟س: چنانچه محصول کشاورزى پس از سال خمسى بدست مى

 آيد، جزو درآمد سال آينده محسوب است که در آن سال در زائد بر مؤونه خمس دارد.ج( محصوالتى که پس از سال خمسى به دست مى

 

 گرديده خمس مبلغى که بابت ضمانت از حقوق کسر

س: من ضامن الردى در يک وام بانکى هستم. وى پس از پرداخت چند قسط، ساير اقساط را نپرداخته و به همين دليل اقساط وامش از اليش حقوقى 

 بنده کسر گرديده است:

ام، قبل از اينکه به از اليش حقوقىاگر وى مبالغ کسر شده از اليش حقوقى مرا پس از سال خمسى به من بپردازد، با توجه به اينکه مبالغ کسر شده  -1

 گيرد؟دست بنده برسد به حساب بانک وام دهنده واريز شده است، آيا به آن خمس تع ق مى

هاى اضاالى )سود وام(، ساير اقساط را يک جا به بانک بپردازم و وام گيرنده مبالغ کسر شده از اليش اگر بنده براى خوددارى از پرداخت هزينه -2

 گيرد؟پس از سال خمسى به من بپردازد، آيا به آن خمس تع ق مى حقوقى مرا

رسد در همان زمان درياالت بايد خمس آن را ( در الرض سؤال مبالغ کسر شده از اليش حقوقى شما که پس از سال خمسى، به دست شما مى1ج

 بپردازيد.

 رسد، در همان زمان خمس دارد.شما مى( هر مقدار از مبالغ کسر شده از اليش حقوقى شما که در سال بعد به دست 2ج

 

 خمس بن خريد کتاب

شود آيا به آن خمس تع ق س: دانشگاه مب غى از ما گرالت و دو برابر آن بن خريد کتاب به ما داد. با توجه به اينکه اين بن تا پايان سال مالى تمام نمى

 ايم؟تبار آن را داد يا خمس مب غى را که ما پرداخت کردهگيرد آيا بايد خمس کل اعگيرد يا خير؟ در صورتى که خمس تع ق مىمى

 ايد، مشمول خمس است. ج( به مقدارى که در برابر آن از درآمد بين سال پرداخت نموده
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 عدم پرداخت خمس زمين و ارتقاى قيمت آن
برابر شده و خمس آن پرداخت نشده  2999سال قبل با قيمت پايين خريدارى شده و تاکنون که قيمت آن حدود  29س: حکم خمس زمينى که 

 چيست؟ 

 ج( خمس مب غ پرداختى بابت قيمت زمين را ضامن است و با الرض تفاوت چشمگير نسبت به قيمت الع ى، احوط مصالحه در مقدار تفاوت قيمت است.

 

 خمس پول فروش سهام

بودم وهر سال وجوهات شرعى خود را با يکى از نمايندگان  س: اينتانب در يک شرکت توليدى وابسته به وزارت تعاون عضويت داشته و سدامدار

 شود.ام آيا مب غ درياالتى مشمول خمس مىام اينک سدم خود را واگذار نموده و با شرکت تسويه حساب نمودهحضرتعالى تسويه نموده

ايد، پس از تسويه و درياالت وجه بابت سدام، پول هج( اگر سدم خود از شرکت را با پول مخمس، يا پول هبه يا ارث و امثال آن که خمس ندارد خريد

 درياالتى خمس ندارد.

 ايد، پول سدام خمس دارد.ولى اگر سدام را از درآمد بين سال پيش از پرداخت خمس تديه کرده

 

 خمس و زکات نقره

 خير؟ ايد بدهد ياها( را بدهد آيا زکات هم بس: لطفاً بفرماييد کسى که شغ ش نقره الروشى باشد و خمس مالش )نقره

 گيرد.ج( به نقره غير مسکوک به سکه رايج معام ى و نقره مسکوکى که به حدّ نصاب نرسيده، زکات تع ق نمى

 

 خمس سرمايه

 س: آيا سرمايه خمس دارد؟

نين اگر کسب با بقيّه ج( اگر به مقدارى باشد که با پرداخت خمس آن، درآمد کسب با بقيه واالى به هزينه زندگى او نيست، خمس ندارد، و همچ

 کسب مناسب با شأن عرالى او نباشد.

 

 خمس سود اموال

اش بدين کند وضع شخصىاى که خمس آن را پرداخت کرده، يک مرکز شغ ى ايتاد کرده و ماهانه درآمدى درياالت مىس: شخصى با سرمايه

ه مستقل ندارد به ديگران کمک مالى ب عوض هم دارد آيا به صورت است که هم خودش به ديگران بدهکار است وهم از ديگران ط بى دارد و خان

 گيرد؟اش خمس تع ق مىدرآمد ماهانه

هاى الزم زندگى و صَرف در خيرات و صدقات، سر سال خمسى شود چنانچه پس از صَرف در هزينهج( سودى که از سرمايه مخمّس او حاصل مى

شود و اگر در رابطه با خمس دارد؛ بدهکاريدايى که دارد اگر در رابطه با کسب اوست از سود کم مى انداز شدهانداز شود، مقدار پساضااله بيايد و پس

هايى که از مردم دارد تواند کسر کند و ط بهاى قبل باشد نمىشود و اگر مربوط به سالخريد لوازم زندگى در همان سال باشد از درآمد او کسر مى

 مسى تخميس کند، واال هر وقت وصول شد بايد خمس آن را بدهد.اگر وصول شدنى است بايد سر سال خ

 

 خمس زمين خريدارى شده

 س: شخصى با پول مخمس زمينى خريده است و بعد از چند سال زمين را الروخته است و پول آن را با مقدارى پول ديگر زمين ديگرى خريده است و

 خواهد زمين را بفروشد آيا خمس دارد؟االن مى

اى تتارت خريده است )يعنى خريده که قيمتش باال رود و بفروشد و سود ببرد( قيمت الع ى آن منداى مب غى که خمس آن را داده، خمس ج( اگر بر

 دارد.

 

 خمس محلى که تغيير کاربرى داده شده است

دت مکان تتارى در نظر گرالته شده است س: مکانى در ابتدا به عنوان پارکينگ مورد نياز خودرو ساخته شده است ولى بعداً نيت عوض گرديده و ج

 که به اجاره داده شود:
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 گيرد؟: آيا به پول ساخت آن خمس تع ق مى1س

 گيرد؟: چه موقع به پول ساخت آن خمس تع ق مى2س

ا تغيير کاربرى شده است، بج( اگر مکان مذکور در ابتدا پارکينگ احداث شده و حداقل تا يک سال از آن به عنوان پارکينگ خصوصى استفاده مى

 خمس ندارد ولى اگر در وسط همان سالِ احداث پارکينگ تبديل به مکان تتارى شده است، در حکم سرمايه است که خمس دارد.

 

 خمس پول واريز شده براى سيم کارت

واريزى که الع ً سيم کارت را تحويل  ام و سال مالى بنده نيز نزديک است آيا براى وجهس: بنده براى خريد سيم کارت ت فن همراه پول واريز نموده

 گيرد يا نه؟ام خمس تع ق مىنگرالته

گذارى( و مورد نياز و مطابق با شأن عرالى باشد، ج( اگر از درآمد بين سال واريز شده و مب غ مزبور به عنوان خريد بکار رالته )نه به عنوان سرمايه

 خمس ندارد.

 

 خريد خودروخمس سود مشارکت در پيش

نمايد و مابقى پول را به صورت اقساط تا زمان تحويل خودرو پرداخت پولى که انسان براى پيش خريد چيزى مث ً خودرو يا خانه پرداخت مى س: آيا

 دهند(خمس دارد؟کند خمس دارد؟ يا القط سود مشارکت )تخفيفى که مىمى

که خودرو را در وقت معيّن تحويل بگيرد و نياز به خودرو هم دارد، خمس خريد کرده و تمام پول آن را نقد پرداخته ج( اگر واقعاً خودرو را پيش

ندارد و سود مذکور هم اگر قبل از سال خمسى صَرف در خريد ماشين شود، خمس ندارد و در غير اين صورت خمس دارد و اگر سر سال خمسى 

 قابل درياالت باشد، بايد همان وقت خمسش را بپردازد.

 

 د بردن خريدارى شدهخمس زمينى که براى سو

تخميس س: شخصى زمين زراعى يا غير زراعى خريدارى کرده تا پس از ترقى قيمت بفروشد، آيا با الرا رسيدن سال، با اينکه الع ً قصد الروش ندارد، 

 زمين الزم است؟ در صورت لزوم به قيمت خريد بايد خمسش را حساب کند يا به قيمت الع ى؟

خمّس خريده، سر سال خمسى بايد خمس آن را بپردازد و اگر با پول مخمّس خريده، چنانچه سر سال خمسى ترقّى قيمت ج( زمين را اگر با پول غيرم

 داشته و قابل الروش بوده، بايد خمس ترقّى قيمت را به قيمت سر سال خمسى بپردازد.

 

 خمس زمين زراعى در سال اول خمسى

اند، آيا القط تخميس زمين الزم است، پس از الرا رسيدن سال با اينکه درختان به ثمر نرسيدهس: شخصى زمينى را جدت تتارت به باغ تبديل کرده 

 است يا زمين و درختان؟ آيا در سالداى بعد تخميس االزايش قيمت نيز الزم است؟

آن را بدهد، و در سنوات بعد  ها هم مخمّس نبوده، در سر سال خمسى به قيمت الع ى بايد خمسج( زمين را اگر با پول غير مخمّس خريده و ندال

 ترقّى زمين و قيمت نموّ درختان تا آندا را نفروخته، خمس ندارد.

 

 خمس حيوانات اهلى

کند، آيا با الرا رسيدن سال، اصل س: شخصى تعداد حيوان اه ى جدت استفاده از مزاياى آندا )شير، تخم مرغ و...( و يا خود آندا در منزل نگددارى مى

 گردد؟شمول خمس مىاين حيوانات م

 ج( حيوانات ياد شده حکم سرمايه را دارند که بايد خمس آندا پرداخت شود.

 

 خمس سود سرمايه غيرمخمّس

توان از آن سود استفاده کرد؟ يا بايد خمس آن س: آيا اگر از قبل سرمايه خمس داده نشده سودى حاصل شود و بر آن سود سال خمسى نگذرد مى

 را نيز پرداخت کرد؟ 

 ج( سود حاص ه از سرمايه غيرمخمّس، پيش از پرداخت خمس جايز نيست که صَرف در احتياجات زندگى شود.
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 خمس مبلغ دريافت شده بابت سر قفلى

يا  توان تا سر سال خمسىس: آيا خمس مب غ درياالت شده بابت سرقف ى مغازه را که توسط دادگاه تعيين شده ب الاص ه بايد پرداخت کرد يا اينکه مى

 تا سال بعد صبر کرد؟

ج( اگر درياالت آن شرعاً بصورت ح ل باشد، جزو درآمد سال وصول محسوب است که تا پايان سال خمسى اگر در مؤونه هزينه نشده باشد خمس 

 دارد.

 

 رسيدن سال خمسى در حين مدّت مضاربه

ده باشد و سال خمسى در اوايل اين قرارداد قرار داشته باشد و س: اگر پولى به مضاربه در دست شخص ديگرى باشد و زمان آن يک سال تعيين ش

گذار موظف به قطع ادامه قرارداد و پرداخت گذار اراده کند وجود داشته باشد آيا سرمايههمچنين اجازه مسترد کردن پول در هر زمانى که سرمايه

 خمس است؟

ن سال باشد، سر سال خمسى بايد خمس آن پرداخت شود هر چند در اوايل يا ج( پول واگذارى به ديگرى بعنوان مضاربه اگر از درآمد کسب بي

 اواسط مدت مضاربه باشد.

 

 س: در صورت ضرر وظيفه اوچيست؟

ج( پولى که از درآمد کسب باشد و بدون پرداخت خمس آن به عنوان سرمايه ى خريد و الروش به ديگرى واگذار کرده، در صورت ضرر، مقدار 

 ست.خمس آن را ضامن ا

 

 خمس ترقى قيمت کاال )خمس تورّم(

 شود؟س: آيا ترقى قيمت بازار و به عبارت ديگر تورم مشمول خمس مى

 ج( ترقى قيمت کاالى تتارى ولو به م حظه تورم و باال رالتن قيمت اجناس باشد در صورت زائد بر مؤونه سال بودن، خمس دارد.

 

 خمس پول جارى در مضاربه

اند تا به صورت مضاربه با آن کار شود و سر سال خمسى، آن پول در دست عامل، تبديل به کاال سپردهرا به بانک يا شخصى س: االرادى که پولشان 

 شده است، آيا اين گونه االراد نيز بايد خمس پولشان را بپردازند؟

که بوسي ه عامل مضاربه خريدارى شده قابل الروش  ج( اگر پول سپرده به بانک که متع ق خمس شده در سر سال خمسى قابل استرداد باشد يا کاالئى

 است. و استرداد پولش باشد، پرداخت خمس آن پول در سر سال خمسى واجب

 

 خمس سكه بهار آزادى

اش يا چند سال بعد اى که مشمول خمس نيست يا خمس آن داده شده باشد سکه بدار آزادى بخرد و بخواهد در سال مالى: اگر کسى با سرمايه1س

اش استفاده کند آيا سود حاصل از الروش )با توجه به اينکه معموالً قيمت ا الروش آندا کارى را شروع بکند يا از پول الروش آن در مخارج زندگىب

 شود يا نه؟يابد( مشمول خمس مىسکه نسبت به پول رايج کشور االزايش مى

شود، يا اينکه بعد از ها خمس واجب مىسال مالى بر االزايش حاصل از قيمت سکه ها را نگه دارد، آيا در سر هر: اگر کسى بخواهد چند سال سکه2س

 شود؟ الروش، بر سود حاصل، خمس واجب مى

 : حال اگر کسى با پولى که خمس آن داده نشده بخواهد سکه بدار آزادى بخرد، وضعيت چطور خواهد بود؟2س

بعداً صرف در احتياجات زندگى کند، ارزش االزوده آن جزو درآمد سال الروش محسوب  الروش خريده است ولو به اين که ها را اگر براى( سکه1ج

 شود که اگر صرف در مؤونه نشود، خمس دارد.مى

پرداخت خمس کار خوبى است ولى اگر ساالنه محاسبه نکرد، همان بار آخر که الروخت  ( ارزش االزوده هر سال را جداگانه حساب کردن براى2ج

هاى قبل از الروش، در صورتى که امکان الروش باشد و به قصد ى سالنه زائد بر آن سال را بايد بپردازد و در مورد ارزش االزودهخمس زائد بر مؤو
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 شود.ى سال الروش جزء درآمد سال الروش محسوب مىترقى قيمت هم خريدارى شده، مشمول خمس است و القط ارزش االزوده

 ها نيز خمس دارد.اى براى الروش بخرد، اصل آن سکهس آن داده نشده سکه( اگر با پولى که متع ق خمس بوده و خم2ج

 

 خمس وسايل کار و استهالک آنها

باشم، چند سال قبل با پول مخمس مقدارى لوازم دندانپزشکى به مب غ پنج مي يون تومان خريدم و در سال جارى آندا را س: اينتانب دندانپزشک مى

ه و چدار مي يون تومان هم به آن اضااله نموده و لوازم دندانپزشکى جديدى به مب غ شش مي يون تومان خريدم حال آيا به مب غ دو مي يون تومان الروخت

گيرد يا مقدار استد کى )سه مي يون( استثنا اين لوازم جديد خمس دارد يا نه؟ در صورت وجوب خمس آيا به تمام مب غ اضااله شده، خمس تع ق مى

 ؟بوده و بقيه خمس دارد

شود و در الرض ج( وسايل و ابزار کار، حکم سرمايه دارد که بايد تخميس شود و استد ک ساالنه آن به مقدار هر سال از درآمد همان سال کسر مى

 سال که با پول الروش وسايل سابق و اضااله کردن چدار مي يون بر آن وسايل جديد خريديد، آن چدار مي يون اضاالى خمس دارد.

 پس انداز:
 

 

 

 پس انداز براى فرزندان و خمس آن

 کنند و هدف آندا الرار از خمس نيست؛انداز مىاشخاصى که پول براى الرزندان پس

 گيرد يا خير؟: اگر الرزندان آندا بالغ نباشند چون پدر حق وکالت و اجازه دخل و تصرف دارد، آيا به اين پول خمس تع ق مى1س

 گيرد يا خير؟نداز الرزندان استفاده شود و متدداً جايگزين شود، آيا به پول اوليه، خمس تع ق مىا: اگر به ع ت نياز زندگى از پول پس2س

( اگر واقعاً به آندا هبه کنند و مناسب شأن هبه کننده باشد، خمس ندارد ولى دخل و تصرف در آن منوط به رعايت مص حت طفل است اما اگر 2و1ج 

 به نام آنداست خمس دارد. اندازهبه نشده است و صِرْف اين که پس

 

 هاى سال جديدخمس مال پس انداز شده جهت نيازمندى
انداز درآمد کسب براى تديه ضروريات زندگى بمترد رسيدن سال خمسى متع ق خمس است، يا پس از گذشت مدّتى؟ در الرض دوم س: آيا پس

 ميزان مدّت چقدر است مشخص الرماييد.

انداز ف در مؤونه در سال بعد، اگر در آستانه صرف در مؤونه تا چند روز آينده باشد، و يا خود داشتن مب غى پسانداز درآمد سال براى صَرج( پس

 جزو مؤونه او محسوب باشد خمس ندارد، وگرنه بايد خمس آن را بپردازد.

 

 خمس مبلغ مسدود شده در بانک

کند تا زمان تسويه حساب کامل که اکثراً  غى را در حساب گيرنده وام مسدود مىگيرد و بانک نيز پس از اعطاء وام مبس: کسى که از بانکى وام مى

 گيرد يا نه؟ کشد آيا به اينگونه وجوهى که بيش از يکسال مسدود بوده خمس تع ق مىبيش از يکسال طول مى

ود و وقتى که آن قابل وصول شد، خمس آن شج( اگر آن مب غ مسدود شده از درآمد سال او باشد، پس از الرا رسيدن سال خمسى مشمول خمس مى

 را بپردازيد.

 

 انداز زن از مال نفقهخمس پس

خواهى خودت بردار اگر زن بخشى از پول را به صورت کم کم برداشته و س: اگر شوهرى براى نفقه زن مقدارى را معين نکند و بگويد هر چه مى

 گيرد يا خير؟ى به آن خمس تع ق مىبراى روز مبادا کنار بگذارد آيا با الرا رسيد سال خمس

هاى کند که از پولبخشد، خمس ندارد و اگر زن را وکيل مىدهد و يا به او مىدارد، شوهر به عنوان نفقه واجب او مىهايى را که زن بر مىج( اگر پول

اضااله آمده جزو اموال مرد بوده که با تحقق شرايط،  موجود براى مخارج منزل بردارد و به اصط ح، زن مسئول خريد منزل باشد، در اين صورت مقدار

 باشد.پرداختن خمس آن بر عدده مرد مى
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 خمس وسايل استفاده نشده

س: جوانى يک سرويس ط  خريده وسال خمسى آن نزديک است. م ک اينکه گفته شود اين ط  استفاده شده و مشمول خمس نمى گردد چيست؟ 

 حارم خود دهد براى استفاده يا براى جشن عروسى بدهد خمس شامل آن نمى گردد.آيا اگر آن را به يکى از م

 ج( طريق مذکور براى الرار از خمس کاالى نيست.

 

 خمس کفن خريده شده

 س: اگر کسى کفنى براى خود بخرد و سال بر آن بگذرد آيا خمس دارد؟

 ج( اگر از درآمد بين سال خريده، خمس دارد.

 

 خمس امانات ديگران

 گيرد؟اگر پول شخصى به عنوان امانت نزد ما باشد آيا به آن خمس تع ّق مى س:

توانيد ج( خمس آن به عدده شما نيست، ب ه اگر ع م داريد که به عين آن مال خمس تع ّق گرالته و صاحبش آن را ادا نکرده، شما در آن مال نمى

 د. کنبش نمىتصرّف کنيد و دادن خمس آن هم از طرف شما کفايت از وظيفه صاح

 

 کسر ماليات از درآمد براى محاسبه خمس

خواستم خمس يک ساله خود را حساب کنم متوجه شدم که که مى 42خمس يک ساله سرمايه مغازه خود را حساب کردم. در سال  42س: در سال 

 را پرداخت کنم. 42و 41بايستى ماليات سال 

 را از سرمايه کم کنم با توجه به اينکه جاهل به مسأله ماليات بودم؟ 42و 41هاىليات سالتوانم مامى 42سوال اينست که آيا در محاسبه خمس 

 شود و باقيمانده اگر زائد بر مؤونه باشد خمس دارد.ج( بدهى بابت ماليات مغازه از درآمد همان سال مغازه کم مى

 

 هاى ماه اول سال جديد خمسى از سال قبلکسر کردن هزينه

هاى منزل و اقساط واقع توانم هزينهام آيا مىام را اول مدر تعيين کردهگيرم و سال خمسىرمند هستم و در انتداى هر ماه حقوق مىس: بنده چون کا

 در ماه مدر را از در آمد سال کسر کنم يا خير؟

انداز آينده باشد، و يا خود داشتن مب غى پس انداز درآمد سال براى صَرف در مؤونه در سال بعد، اگر در آستانه صرف در مؤونه تا چند روزج( پس

 جزو مؤونه او محسوب باشد خمس ندارد، وگرنه بايد خمس آن را بپردازد.

 

 خمس وسايل خريدارى شده براى آينده

من از اکنون شروع  خواستم سؤال کنم که اگرام وسايل زندگى تديه کنم مىخواهم براى زندگى آيندهس: من دانشتو هستم و قصد ازدواج دارم و مى

 آيا بايد براى آن خمس بدهم؟به تديه وسايل کنم در صورتى که يک سال از خريد آن بگذرد و استفاده نکرده باشم 

 شود، خمس ندارد.ج( اگر تديه لوازم زندگى براى آينده، عرالاً جزو مؤونه شما محسوب مى

 

 خمس باقيمانده مواد مصرفى

 ايش زنانه، عطر و ادک ن که قسمتى از آن استفاده شده و قسمتى از آن باقى مانده و بر آن سال گذشته، چيست؟س: حکم ق م، خودکار، لوازم آر

 ج( اگر از درآمد بين سال تديه شده و مقدار باقيمانده عرالاً ماليت داشته باشد، مشمول وجوب خمس است.

 

 خمس شهريه دانشگاه در سر سال خمسى

آورى کردم که زمان پرداخت اين شدريه در اوسط مدر در هر سال قراردادم، اما براى شدريه دانشگاه مب غى پول جمعس: من سال مالى خود را اول م

 است آيا با توجه به گذشت سال بايد خمس اين پول را بپردازم؟ )در صورت پرداخت خمس، پول باقيمانده از مب غ شدريه کمتر خواهد شد(.

 ج( در الرض مذکور خمس ندارد.

 

 س زمين خريدارى شده جهت مسكنخم

ج س: اگر مک ّف از درآمد سال، زمينى را جدت تديه منزل خريده و بعد از گذشت سال، آن را بفروشد تا پولش را صَرف خريد مسکن و يا مايحتا
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 ديگرى نمايد، آيا پول الروش زمين متع ق خمس است؟

ى مسکن ديگرى کند، خمس و پس از انقضاى سال، عين يا قيمت آن را صَرف تديه ج( اگر با درآمد سال زمينى را براى بناى مسکن خريدارى کند

 شود؛ ولى اگر آن را صَرف در مايحتاج ديگرى کند، صدق مؤونيّت در مورد آن زمين مشکل است.ندارد و درآمد جديد محسوب نمى

 

 داران و خمس تاکسىسال خمسى تاکسى

است، تک يف وى در سال خمسى يا درصورت نداشتن سال خمسى چيست و آيا تاکسى را که با وام مث ً س: بفرماييد کسى که شغل وى تاکسى دارى 

 گردد؟مي يونى خريده مشمول آن مى 5

 خمس دارد.انداز کرد، شود، خمس ندارد، ولى اگر درآمد او از سال خمسى اضااله آمد و چيزى پسج( اگر بدون آن تاکسى زندگى او اداره نمى

 

 ساط ماهيانه از درآمد سالکسر اق

ام کسر و سپس توانم مب غ بدهى خود را از سرمايهام حال که سال خمسى الرا رسيده است آيا مىس: اينتانب يک خودرو بصورت اقساط خريده

 خمس آن را محاسبه کنم؟ الزم به ذکر است که اقساط آن بيش از يکسال است. 

 توان از درآمد همان سال کسر نمود.شود مىمىج( اقساطى را که تا سر سال خمسى پرداخت 

 

 اى که در معرض استفاده بودهخمس وسيله

 گيرد؟اى در معرض استفاده باشد ولى تا يک سال از آن استفاده نشود به آن خمس تع ّق مىس: آيا اگر وسي ه

 ايد.ايد، خمس ندارد اگرچه استفاده نکردهدهايد و از درآمد سال پولش را داج( اگر مورد نيازتان بوده و براى رالع نياز خريده

 

 

 خمس منزل اختصاص يافته براى آينده فرزندان

ايم. اما اکنون در دست مستأجر است. محاسبه خمس اين مان دو واحد آپارتمان جدت سکونت الرزندانمان بنا ندادهس: در طبقه باالى خانه مسکونى

 واحدها چگونه است؟ 

ايد، خمس ندارد و براى الرزندان در حال حاضر از مخارجِ مناسبِ با شأن عرالى شما محسوب شود، آنچه به مصرف رسانده ج( اگر ساختن طبقه دوم

آن به در صورتى که اين چنين نباشد و در حال حاضر هم، نه خود شما و نه الرزندان شما به آن نياز ندارند، پرداخت خمس آن واجب است؛ و محاسبه 

 کند مگر آنکه با عين پول متع ق خمس تديه شده باشد که در اين صورت بايد به قيمت الع ى محاسبه شود.ت مىقيمت تمام شده کفاي

 

 خمس كتب چند جلدى

 شود؟اى نياز شود، چگونه محاسبه مىشود و ممکن است در آينده براى ط بهاى چاپ مىس: خمس کتابدايى که مانند کتب تفسير دوره

ورد نياز باشد و يا خريد ج دى که به آن احتياج است متوقف بر خريد دوره کامل آن باشد، خمس ندارد، در غير اين ج( اگر متموع آن دوره م

صورت بايد خمس مت ّداتى که اآلن مورد نياز نيست، پرداخت شود، و مترد خواندن يک صفحه از هر ج د کتاب، براى ساقط شدن خمس کاالى 

 نيست.

 

 خمِس مبلغ بازنشستگى

ام، خواهشمند است با توجه گرديده نتانب از آزدگان هستم. با عنايت به احتساب دو برابر مدت اسارت به عنوان سابقه خدمت اينک بازنشستهس: اي

 گيرد؟مى به مراتب الوق الذکر، بفرمائيد به پاداش پايان خدمت من خمس چگونه تع ق

 گيرد.ج( خمس تع ق نمى
 

 خمس سود هداياى پيش از بلوغ

ام يا ديگران به من ام از زمان بچگى تا کنون هرچه عيدى گرالتهرسيده به سن تک يف 42ساله هستم شدريورسال  19ا س م من دخترى س: ب

خواستم بدانم شدريور امسال که يک اند توسط پدر و مادرم در حساب ب ند مدت پس انداز و مقدارى سود به آن تع ق گرالته است حاال مىبخشيده

 گذرد چگونه بايد خمس مالم را حساب کنم.ن تک يف من مىسال از س

 ج( در الرض سؤال پرداخت خمس سود حاص ه، بنابر احتياط پس از رسيدن به سن تک يف بر شما واجب است.
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 خمس اجناس خريدارى شده توسط بُن کارمندى و کوپن

 گيرد؟شود خمس تع ق مىمى : آيا به بن کارمندى و يا به اجناسى که از طريق بن کارمندى خريدارى1س

 ( هديه و بخشش خمس ندارد.1ج

 شود چطور؟: به اجناسى که از کوپن شدرى تديه مى2س

ايد، آنچه را با ايد شامل دو بخش است، بخشى از آن را با يارانه دولت و بخش ديگر را با پول خود تديه کرده( اجناسى را که با کوپن تديه کرده2ج

ايد در سر سال خمسى مشمول وجوب خمس است؛ و طريقه يه محسوب شده و خمس ندارد و آنچه با پول خود تديه کردهيارانه دولت بوده هد

کند و پولى را هم که خود شخص داده مشخص است و باقيمانده همان تواند باشد که جنس مذکور را در بازار قيمت مىمحاسبه به اين صورت مى

تواند مشخص کند، بطور تخمين ست، اکنون هر مقدار از جنس کوپنى سر سال باقى مانده اگر بطور دقيق نمىمب غى است که دولت يارانه داده ا

 باشد.مقدارى که با پول خود خريده و زياد آمده، مشمول وجوب خمس مى

 

 خمس حقوق جانبازان

 گيرد؟س: آيا به حقوق جانبازى خمس تع ق مى

کند اگر در مقابل کار نباشد، خمس ندارد و اگر در مقابل کار و يا طبق قانون استخدام باشد عزيز هديه مى ج( آنچه که بنياد جانبازان به جانبازان

دهند اگر در قبال کار پرستارى باشد )که اگر پرستارى چنانچه از مخارج سال اضااله آيد خمس دارد و حقوقى که جدت پرستارى به همسر ايشان مى

 رج سال اضااله آيد خمس دارد و در غير اين صورت خمس ندارد.دهند( چنانچه از مخانکند نمى

 

 حکم مال بخشيده شده به کودک

به او  س: اگر مقدارى پول براى بچه کنار گذاشته شود که چند روزى بعد از سال خمسى چيزى که مورد نياز اوست خريدارى شود و ک ً به عنوان هبه

 ؟بخشيده شود آيا پول هبه شده خمس دارد يا نه

 ج( اگر بخشش به قصد الرار از خمس نبوده، متع ّق خمس نيست.

 

 خمس مبلغ بازخريد خدمت

ام واريز نمايم ولى نام کردهخواهم اين مب غ را به حساب مسکن مدر که قب ً ثبتام و مىس: اينتانب به تازگى از محل کارم بازخريد خدمت شده

شود و تا آن موقع پول پيش من خواهد ماند، حال با وجود اينکه بنده به غير از ده برسد سال تمام مىدهم تا نوبت بننکته اينتاست که من احتمال مى

 شود يا خير؟اين پول هيچ امکان ديگرى براى واريز حق عضويت خود ندارم آيا اين مب غ مشمول خمس مى

 ج( مب غ بازخريد خدمت خمس ندارد هر چند سال بر آن بگذرد.

 

 ارث رسيدههاى به خمس سكه

 گيرد يا نه؟ها خمس يا زکات تع ق مىس: تعدادى سکه نقره به من ارث رسيده آيا به اين سکه

 هم ندارند. هاى مذکور چنانچه مسکوک به سکه رايج معام ى نباشند زکاتج( مال االرث مشمول وجوب خمس نيست و سکه

 

 شك در تعلق خمس به تركه ميّت

اش قيد نموده ر زمان حياتش به نام من کرده بعد از الوتش به من ارث رسيده، با توجه به آن که پدرم در وصيت نامهس: زمينى که سند آن را پدرم د

 که خمس اموالش داده شود آيا خمس آن بر من واجب است؟

آيد و چنانچه ورثه در مى ج( اگر پدر شما در خصوص پرداخت خمس اين زمين وصيتى کرده، اول بايد به وصيّت عمل شود و سپس آن زمين به م ک

ايد در حالى که زمين متع ق خمس بوده، هبه درست است ولى به در زمان حيات، زمين مذکور را به شما تم يک کرده و شما هم آن را قبض کرده

 شود.مقدار خمس، م ک شما نمى

 

 خمس زمين ارثى

 نگددارى از آن زمين جدت باال رالتن قيمت آن چطور؟گيرد؟ در صورت س: آيا به زمينى که به ارث رسيده است خمس تع ق مى

 ج( خمس ندارد ولى اگر به قصد ارتقاى قيمت نگددارى شود و قيمت باال برود، ارتفاع مشمول وجوب خمس است.
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 وجوب پرداخت خمس براى بدهکار

 س: کسانى که قرض دارند آيا پرداخت خمس بر آندا واجب است؟

 الى نفسه مانع از تع ق خمس نيست.ج( با وجود شرايط، داشتن قرض 

 

 محاسبه اقساط آينده در خمس
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هزار تومان بابت قسط را بايد محاسبه  199ى و پرداخت خمس، آن باشد. آيا بنده در محاسبه سال مال 45/ 11/ 25قسطى باشد که سر رسيد آن 

 کنم يا نه؟

 توانيد حساب نکنيد.ج( اگر طورى است که با دادن خمس نتوانيد قسط را بپردازيد، مى

 

 هاى پرداخت شده در يك سالخمس قسط

 داخت شده در هر سال خمس دارد؟هاى پرهاى متمادى طول بکشد آيا قسطهاى آن سالس: اگر وامى درياالت کنيم و قسط

ايد، اقساط پرداختى مشمول وجوب خمس نيست، آرى ج( اگر وام براى مؤونه زندگى بوده و در هر سال خمسى از درآمد همان سال اداى دَيْن کرده

 اگر خود وام موجود باشد به ميزان اقساط پرداختى مشمول وجوب خمس است.

 

 پرداخت خمس رهن منزل

آورد )از محل بيمه و رهن منزل( آيا براى اين پول اش نزديک است و يکباره پول هنگفتى که مورد نياز است بدست مىل خمسىس: کسى که سا

 تواند يک سال خمسى جدا در نظر بگيرد يا بايد در پايان همان سال خمسش را بدهد؟مى

س دارد، ولى پول بابت رهن منزل اگر منزل خود را اجاره داده و از شود و در زائد بر مؤونه خمج( با متموع درآمد همان سال رويدم حساب مى

 مستأجر پولى به اسم رهن گرالته، آن پول در واقع قرض است که تا اقساط آن را نپرداخته، خمس ندارد.

 
 خمس مالى که از طريق وقف به شخصى رسيده است

 رسد. آيا بايد خمس اين پول را بدهم يا خير؟از اين راه مى اند و به من يک پولىس: اجداد مادرى من اموال خود را وقف کرده

 رسد، مشمول وجوب خمس نيست، گرچه احوط است.ع يه مىج( مالى که از طريق وقف به موقوف

 

 

 هاى طالخمس كتاب

 خرند سر سال بايد تخميس شود؟س: آيا کتابداى درسى که ط ب براى سالداى بعد مى

 شد خمس ندارد.ج( اگر مناسب شأن آندا با

 

 خمس اقساط پرداختى وام مسکن

ام که نيمى از قيمت آن بابت پاداش س: اينتانب خانم مع م بازنشسته آموزش و پرورش هستم. چند سال پيش يک واحد آپارتمان خريدارى نموده

سال ماهيانه قسط آن را پرداخت نمايم. هدف  19ام که بايد به مدت شود، و نيمى هم از بانک وام گرالتهباشد که خمس شامل آن نمىبازنشستگى مى

گيرد يا باشد و هم اکنون هم الرزندم در آن ساکن است. آيا به اين اقساط، خمس تع ق مىاينتانب از خريد اين واحد آپارتمان استفاده الرزندانم مى

 گيرد، هر ماهه بايد پرداخت شود يا يکباره؟خير؟ و اگر تع ق مى

نى را الع ً به الرزندانتان واگذار نموديد که در آن سکونت کنند، اقساط پرداختى بابت وامِ خريد آن واحد آپارتمانى خمس ندارد ج( اگر واحد آپارتما

 ولى اگر ساختمان را به الرزندان واگذار نکرديد، اقساط پرداختى وام آن در هر سال، سر سال خمسى، خمس دارد.

 

 خمس منزل اجاره داده شده

راى يک واحد مسکونى بودم سپس از طريق تعاونى مسکن محل کارم با پرداخت تدريتى و وامداى متعدد يک منزل آپارتمانى س: اينتانب دا

خمس ديگرى احداث کردم. بعد از آن، منزل قب ى را اجاره داده و از کرايه آن اقساط منزل جديد را پرداخت نمودم آيا به اين دو واحد مسکونى 

 گيرد؟تع ق مى
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ل قب ى اگر از درآمد بين سال تديه شده و حداقل يک سال در آن سکونت داشتيد، خمس ندارد؛ و منزل دوم که الع ً منزل مسکونى مورد نياز ج( منز

 شود نيز خمس ندارد.شما محسوب مى
 

 زمان شروع سال خمسى

براى گذراندن دوره آموزشى معرالى شديم و دوره آموزشى  42ام. در اول آبان س: اينتانب به تازگى در يکى از ندادهاى دولتى مشغول به کار شده

گرالتيم. در الروردين ماه بود که حقوق من کامل شد حال سؤال من اين است که سال ما حدود پنج ماه بود در مدت اين پنج ماه ما حقوق آموزشى مى

 گرالتم. ل از آن از زمانى که حقوق آموزشى مىام يا قبشود از اولى که حقوق کامل درياالت کردهخمسى من از چه تاريخى شروع مى

ايد اول سال خمسى شماست، ولى ج( اگر حقوق دوره آموزش به عنوان اجرت به شما داده شده است، از همان زمانى که اوّلين حقوق را درياالت کرده

 کنيد.وق رسمى خود را درياالت مىاگر به شکل کمک و هديه بوده است، خمس نداشته و اول سال خمسى شما زمانى است که اولين حق

 

 سال خمسى

 دهند؟س: مقصود از سال خمسى چيست و چگونه سال خمسى قرار مى

مان ج( سال خمسى، قراردادى نيست ب که يک امر قدرى و واقعى است يعنى تاريخ درياالت اولين درآمد، ابتداى سال خمسى شما بوده و در هر سال ه

از درآمد بين سال در زندگى مورد نياز و در حدّ شأن صرف شده، خمس ندارد و آنچه تا سر سال خمسى باقى روز سر سال خمسى شماست و آنچه 

هاى مصرالى از قبيل برنج، نخود و امثال آن که تا آخر سال مصرف نشده و چيزهاى خريدارى شده که مورد نياز نبوده يا بيش از مانده به اضااله جنس

د و سر سال خمسى تا مک ّف خمس خود را پرداخت نکرده حق تصرف در مال متع ق خمس را ندارد البته مدريه، حدّ شأن بوده، متع ق خمس هستن

توانيد به دالتر يا يکى از نمايندگان متاز مقام معظم ارث، هديه، عيدى و پاداش، خمس ندارد با اين وجود اگر در محاسبه خمس مشک ى داريد مى

 مراجعه و محاسبه نماييد.در امر وجوهات « دام ظ ه»رهبرى 

 

 تغيير سال خمسى

 توانم سال خمسى خود را تغيير دهم؟س: آيا مى

ج( تقديم و تأخير سال خمسى جايز نيست مگر با اجازه ولىّ امر خمس و بعد از حساب مدّت گذشته و مشروط است به اين که موجب وارد شدن 

 ضرر به صاحبان خمس نشود.

 

 تاريخ احتساب خمس چك

 ا تاريخ گرالتن اولين چک را بايد براى سال خمسى در نظر گرالت يا تاريخ نقد شدن آن را؟س: آي

 شود.ج( اگر زمان وصول چک پس از الرا رسيدن سال خمسى باشد و قبل از آن غير قابل وصول است، جزو درآمد سال وصول محسوب مى

 

 خمس اموال شخص بدهکار

دارد و به همان ميزان بدهکار است ولى قصد دارد مب غ ط ب را به بدهى اختصاص دهد واجب  س: آيا پرداخت خمس براى کسى که مب غى ط ب

 است؟

 شود.هاى زندگى همان سال او باشد از درآمد کسر مىج( اگر بدهکارى مربوط به هزينه

 

 خمس قرضى که موعدش بعد از سال خمسى است

از گذشت موعد سال خمسى باشد, پس از وصول، اين مال جزء درآمد همان سال است س: چنانچه انسان مالى را به کسى قرض دهد و وصول آن پس 

 گردد؟يا اينکه جزء درآمد سالى که قرض داده است محسوب مى

ج( جزء درآمد سالى است که قرض داده است بنابراين اگر بتواند تا آخر سال، قرضش را از بدهکار بگيرد، واجب است که هنگام رسيدن سال 

 خمس آن را بپردازد و اگر نتواند قرض خود را تا پايان سال بگيرد هر وقت آن را وصول کرد بايد خمس آن را بدهد.خمسىاش 

 

 خمس اموال حرام

 خواهد زندگى خود را ح ل کند تک يفش چيست؟اش حرام بوده و مىس: کسى که اصل سرمايه

داند حکم شناسد ولى مقدار مال حرام را مىرا ج ب کند و اگر صاحبان آن را نمىج( اگر صاحبان اموال حرام، مع وم هستند، بايد رضايت آنان 
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شناسد، داند و صاحبان آن را هم نمىالمالک را دارد که بايد از طرف صاحبانش به القير شرعى صدقه داده شود و اگر مقدار مال حرام را نمىمتدول

 بايد خمس آن را بپردازد.
 

 خمس اوراق بهادار

شود؟ با توجه به اينکه سر سال خمسى الرد داراى سدام چند شرکت است که معموالً نماد ورس اوراق بدادار خمس چگونه محاسبه مىس: در ب

شود يا اينکه سدم در قيمت روز معام تى چند تاى آندا به داليل رايج مثل حسابرسى متوقف است و مع وم نيست چه وقت و با چه قيمتى باز مى

تواند مى %2و بايد صبر کرد تا در روزهاى آينده قيمت به حدى پايين بيايد که خريدار داشته باشد )طبق قانون هر روز قيمت القط خريدار ندارد 

 تغيير کند( تا بتوان قيمت واقعى سدم را محاسبه کرد.

 گيرد.راهم شد محاسبه خمس انتام مىگذارى سدام مذکور اقدام گردد، هر زمان که امکان آن الج( با الرا رسيدن سر سال خمسى براى قيمت

 

 خمس بذر

گيرد يا بايستى خمس بذر را نيز س: کشاورزى با بذرى که خمس آن را نپرداخته زراعت کرده است؛ پس از نمو، خمس القط به محصول تع ق مى

 محاسبه نمايد؟

 ج( خمس بذر را ضامن است و محصول در زايد بر مؤونه سال نيز خمس دارد.

 

 س از مال قرضىپرداخت خم

 گيرد؟س: اگر از وام گرالته شده از اداره مب غ بدهکارى خمس سال گذشته پرداخت شود آيا به اقساط وام آن خمس تع ق مى

 ج( اگر اقساط هر سال را از درآمد همان سال بدهد، خمس ندارد.

 

 محل اداى خمس دستگردان شده

ايم بايد خمس را بعداً به همان دالتر پرداخت نماييم آيا اينگونه است يا گردان کرده س: مطرح شده است که در هر دالترى که پول خمس را دست

 الرمائيد که بعد از دست گردان به هر يک از نمايندگان شما در استاندا پول خمس داده شود؟اجازه مى

ست لذا به هر يک از نمايندگان متاز مقام ج( بدهى بابت دستگردان، بدهى به صندوق سدمين مبارکين است نه به شخصى که دستگردان کرده ا

 معظم رهبرى )دام ظ ه( بپردازيد کاالى است.

 

 دستگردان خمس براى ديگرى

 شود الردى جدت يک نفر ديگر در خصوص خمس دست گردان کند؟س: آيا مى

 ج( با داشتن وکالت از طرف صاحب پول مانع ندارد.

 

 تسريع در پرداخت سهمين

 توان خمس را از منفعت استثنا نمود و تا مدت کوتاهى )مث ً دو هفته( که نماينده را ببيند نزد خود نگددارد؟ال خمسى مىس: آيا بعد از رسيدن س

 باشد.اند نمىج( بايد سر سال بپردازيد مگر دسترسى نداشته باشيد و جدا ساختن سبب جواز تصرف در بقيه اموالى که مشمول خمس بوده

 

 ى که خمس به آن تعلق گرفته استپرداخت خمس از غير مال

الحسنه داشته باشد و خمس به او تع ق بگيرد ولى به آن پول دست نزند و از پولى که نزد خودش س: آيا اگر کسى مقدارى پول در حساب قرض

 اش چيست؟است بخواهد خمس آن را بدهد، وظيفه

بايد اول خمس آن درآمد را بدهد و سپس از باقيمانده آن بدهى مربوط به ج( اگر کسى بدهى خمسى خود را بخواهد از درآمد سال آينده بدهد، 

 خمس را ادا نمايد.

 

  خمس اقساط پرداختی بابت پس انداز 

 س( آيامواردذيل جز ء مؤونه محسوب می گردد ؟ 

 الف ( پرداخت اقساط حساب پس انداز مسکن به منظور درياالت وام جدت خريدخانه ی بدتر 
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 ط حساب پس انداز مسکن برای الرززندان ب(  پرداخت اقسا

 ج( پرداخت اقساط بيمه عمر

ج(: الف و ب : اقساط پرداختی بابت حساب پس انداز مسکن جدت درياالت وام برای خريد مسکن بدتر ويا خريد مسکن برای الرزندان تاسر سال 

 خمسی اگرصرف خريد درخريدمسکن نشده باشد خمس دارد 

 اقساط بيمه عمر خمس ندارد ج: مب غ پرداخت شده بابت 

 

 

 دار به عنوان بدهى سال خمسىهاى مّدتاحتساب چك

ام. آيا موقع سر نام الرزندم بابت پرداخت شدريه او، مد ت گرالته و مب غ را در طى دو القره چک چدار و شش ماهه پرداخت کردهس: هنگام ثبت

 آن را بايد از محل درآمد سال بعد تأمين کرد؟ شود يا پرداخترسيد سال مالى، اين مب غ جزو بدهى منظور مى

 شود.ج( در الرض سؤال جزو مؤونه سال بعد محسوب مى

 

 مالك پرداخت شدن خمس

تواند شخصاً حساب کند و پس س: کسى که سال خمسى دارد اگر به دالتر پرداخت وجوهات يا شخصى که وکالتاً اين کار را بکند، دسترسى ندارد مى

 ى پرداخت مراجعه نمايد؟از دو سه ماه برا

 نداده، اشتراک اموال او با خمس بحال خود باقى است و خمس پرداخت نشده است.« دام ظ ه»ج( تا به يکى از وک ى متاز مقام معظم رهبرى 

 

 اداى خمس شخص فاقد مشاعر

شود که پدر خواهد اين پول را بدهد، مط ع مىىدهد که به عنوان خمس بپردازد هنگامى که الرزند مس: شخصى در حال صحّت، پولى به الرزندش مى

 توان به عنوان خمس، قبول نمود؟مشاعرش را از دست داده است. آيا اين مب غ را مى

ج( اگر پدر، الاقد مشاعر در حدّ سقوط تک يف باشد، تصرالات او در مال خودش به پرداخت خمس و غيره ناالذ و صحيح نيست ولى اگر چنين شخصى 

 اند بدهى بابت خمس او را از ترکه جدا نموده و بپردازند تا بتوانند در ترکه تصرف کنند.ثه مک ّفالوت کند، ور

 

 خمس اموال شخص بدهگار

س( آيا پرداخت خمس برای کسی که مب غی ط ب دارد وبه همان ميزان بدهکاراست ولی قصددارد مب غ ط ب را به بدهی اختصاص دهد واجب است 

 ؟

 ط به هزينه های زندگی همان سال اوباشد ازدرآمد کسر می شود ج( اگربدهکاری مربو
 

 

 خمس خانه ساخته شده با پول غير مخمس

س: يک ساختمان با پول غير مخمس ساخته شده، اکنون بدون اينکه قصد الروش در کار باشد، بايد خمس مصالح و مخارج آن به روز حساب شود يا 

 خمس قيمت روز آن؟

ين پولى که در آن خمس بوده خريده باشد م کِ محاسبه قيمت الع ى است ولى چنانچه مصالح را به نحو ک ى الى الذمه خريده ج( اگر مصالح را با ع

 باشد خمس قيمت پرداختى بابت مصالح کاالى است.

 

 خريد مغازه با پول غيرمخمس

نون اگر آن را بفروشم آيا خمس مب غ پرداخت شده جدت ام، اکام در حالى که سال خمسى نداشتهس: حدود بيست سال قبل يک باب مغازه خريده

 خريد آن کااليست يا بايد خمس قيمت روز الروش پرداخته شود؟

 ج( پرداخت خمس پول خريد مغازه کاالى است ولى اگر مغازه را با عين پول غيرمخمس خريده باشد، تمام قيمت الع ى آن خمس دارد.

 

 خمس ندادن شريک

 کم اهل خمس نيست آيا من مى توانم سدم سرمايه خودم را به تندايى حساب کنم؟س: با توجه به اينکه شري
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خودتان را تخميس کنيد و سدم درآمد  ج( اگر بدم زدن شرکت و جدا شدن از شريکى که اهل خمس نيست بر شما حرجى باشد مانع ندارد، سدم

 خود را در پايان هر سال خمسى جدت تعيين مقدار خمس محا

 

 ماهى زينتى خمس پرنده و

ها خمس دارد خصوصاً اگر گران قيمت باشد يا جنبه زينتى دارد يا آکواريوم ماهى دارد آيا پرندگان يا ماهىس: کسى که در منزل پرنده نگه مى

 داشته باشد؟

 خمس ندارد. سبه نماييد.ج( اگر زايد بر مؤونه و شأن عرالى شخص باشد و از درآمد بين سال تديه شده باشد، خمس دارد و در غير اين صورت 

 

 

 

 هاى قديمىها و سکهخمس اسکناس

هاى قديمى ياجديد ه ايرانى يا خارجى مشغول هستم. با توجه به اينکه با والدين زندگى آورى اسکناس و سکهسال است که به جمع 2س: مدت 

 آورى شده خمس دارد؟هاى جمعکنم و مخارجم به عدده آنداست آيا اين پولمى

شوند و قب ً نيز به آندا خمس تع ق نگرالته و اکنون براى تتارت نيز تديه نشده باشند ب که ها الع ً در بازار به عنوان ثمن رد و بدل نمىگر اين پولج( ا

 اند و در حدّ شأن شما نيز باشند، مشمول وجوب خمس نيستند.آورى و تشکيل ک کسيون و آلبوم تديه شدهصِرالاً براى جمع

 

 خمس و سلب استطاعت حجّ  پرداخت

رسد، اگر بخواهد خمس بپردازد ديگر وجه کاالى براى ثبت نام س: اگر الردى مستطيع شده و سال خمسيش نيز قبل از ثبت نام حج تمتع الرا مى

 نخواهد داشت. آيا خمس به آن تع ق مى گيرد؟ و آيا اين الرد از استطاعت ساقط مى شود؟

در الرض سؤال بايد مب غ مذکور را با وکيل متاز ولىّ امر خمس دستگردان کرده و بدهى خويش را به تدريج ج( اگر قب ً استطاعت حاصل شده 

 بپردازد.

 

 هزينه کردن از پولهاى مخمس با غير مخمس

االه شده به هاى بعدى هم اضريال در حساب اينتانب باقى ماند، به مرور حقوق ماه 5599999س: پس از پرداخت خمس در الروردين امسال مب غ 

 ها چيست؟طورى که پول خمس داده شده و نشده باهم مخ وط شده است. وظيفه من در هنگام هزينه کردن اين پول

 کنيد يا پول مربوط به حقوق سال جديد را.توانيد مشخص کنيد که پول مخمّس را از حساب خود درياالت مىج( با نيّت خود مى

 

 تتفکيک پول مخّمس و غير مخّمس با نيّ 

س: طبق التوى جنابعالى تفکيک مال مخمس و غير مخمس موجود در يک حساب بانکى واحد با نيت ميسر است آيا نيت ک ى براى اين امر کفايت 

ر کند؟ مث ً الردى مايل است که اموال مخمس به حال خود باقى مانده و در طول سال تندا از در آمد جارى استفاده کند. ولى به طور موردى دمى

 ها اين امر را نيت نکرده است. در اين شرايط تک يف شرعى چگونه است؟رداشتب

کند از اموال غير مخمّس باشد، مادامى که خ ف آن را کند نيّت کند و چنانچه ابتداءً نيّت کند که هر چه از بانک برداشت مىج( هر موقع، برداشت مى

 ن نيتى داشته باشد.قصد نکرده الزم نيست به طور موردى در هر مرتبه چني

 

 فرار از خمس با بخشش پول به همديگر

 س: آيا اگر زن و شوهر پول خود را براى تديه مسکن به هم ببخشند تا خمس به آن تع ق نگيرد اشکال شرعى دارد؟

 شود.ج( الرار از خمس از طريق مذکور موجب سقوط تک يف نمى

 

 

 

 

 امانت دادن وجوهات شرعيه
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آيند تا شوند بعضى االراد پيش من مىها بسته مىکنم و متاز به اين کار هستم. بعضى اوقات که بانکآورى مىق شرعى جمعس: من در منطقه حقو

هايشان را نقد کنم آيا براى من جايز است که عين پول خمس را بدهم و در عوض او چک بگيرم تا آن شخصى که نياز الورى به پول دارد، نياز چک

 ؟خود را بر طرف کند

کنندگان وجوه، ج( شما متاز نيستيد امانات درياالتى بابت حقوق شرعيه را به کسى بدهيد؛ مگر آنکه از سوى مرجعى که از او وکالت داريد يا پرداخت

 اجازه داشته باشيد.

 

 احتساب اضافه پرداخت، به عنوان خمس سال بعد

 هاى بعد آن مب غ را بابت خمس حساب نمايد؟تواند در سالآيا مى س: در صورتى که شخصى خمس اضااله در سال مالى پرداخت کرده است،

 تواند آن را بابت بدهى خمس سال آينده حساب نمايد.ج( اگر پول پرداختى بابت خمس اضاالى، در دست گيرنده در سال بعد موجود نباشد، نمى

 خمس زمين تهيه شده براى احداث باغ
ام، در صورت رسيدن سال خمسى آيا شامل خمس خواهد شد ام که تاکنون موالق به ساخت آن نشدهمودهس: زمينى را به قصد ساخت باغ خريدارى ن

 و در صورت مثبت بودن پاسخ، خمس آن چگونه محاسبه خواهد شد؟

و مازاد بر شأن و ايد، ج( اگر زمين مذکور را از درآمد بين سال براى احداث باغ جدت تأمين مايحتاج زندگى و مح ى براى استراحت تديه کرده

 موقعيت عرالى شما نباشد، خمس ندارد.

 

 خمس پول وديعه گذاشته شده نزد بانك براى اخذ وام

 گيرد؟س: مب غى که نزد بانک به قصد اخذ وام و خريد مسکن به امانت گذاشته شده آيا خمس به آن تع ق مى

 ست.ج( مب غ مذکور اگر از درآمد بين سال بوده، پرداخت خمس آن واجب ا

 

 خمس جنس كنار گذاشته شده

س: چند روز پيش از سر سال خمسى يک تخته الرش جديد براى منزل گرالتم و الرش قب ى کنار گذاشته شد آيا خمس بر اين تخته الرش کنار 

 گيرد يا خير؟گذاشته شده تع ق مى

 گيرد.خمس تع ق نمىايد، استفاده بوده و اکنون کنار گذاشتهج( اگر الرش جديد مورد نياز شما بوده، خمس ندارد و همچنين بر الرشى که قب ً مورد 

 

 

 

 

 

 :زکات

 زكات سكه بهار آزادى

 س: آيا سکه بدار آزادى در صورت رسيدن به حدّ نصاب، زکات دارد يا خير؟

 شود، زکات ندارد.بدار آزادى در موقعيت کنونى سکه رايج معام ى محسوب نمى ج( اگر سکه
 

 زكات آرد گندم

 گيرد؟آيا به آرد گندم زکات تع ق مىس: 

 ج( اگر گندم متع ق زکات شده وتأديه نکرده اند زکات به آرد آن تع ق دارد.

 

 زكات انگور قبل از كشمش شدن

 س: آيا کشمشى که هنوز بين انگور و کشمش است زکات دارد؟

 ج( اگر در زمان کشمش شدن به مقدار نصاب برسد، انگور آن متع ق زکات است.
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 متعلقات زكات

 توان در نظر گرالت؟س: آيا براى متع قات زکات مثل شتر،گاو و گوسفند معادلى امروزى مثل خودرو مى

 ج( اموال زَکَوى عناوين خاص به خودشان را دارند که معادل ندارد وزکات به خود اموال زکوى تع ّق مىگيرد، نه به معادل آن.

 

 زكات گندم آبى ـ ديمى

تن گندم  49شود حکم زکات ما چگونه است؟ مث ً در شود البته تا عيد با آب باران آبيارى مىگندم بيشتر با آب چاه آبيارى مى س: در روستاى ما

 چقدر بايد زکات داد؟

ان آبيارى شده و ج( به نسبتى که با آب چاه آبيارى شده، يک بيستم و به نسبتى که با آب باران آبيارى شده، يک دهم؛ بنابراين اگر نصف با آب بار

 شود.نصف با آب چاه آبيارى شده باشد، زکات چدل تن گندم، سه تن گندم مى

 

 زکات فطره زن ناشزه

 شود؟کند، آيا زکات الطره او از شوهرش برداشته مىس: زنى که از تمکين شوهر خود دارى مى

 اشد.ج( خير، بايد شوهرش زکات الطره او را بدهد؛ مگر آنکه نان خور شخص ديگرى ب

 

 عدم پرداخت زكات فطره و تكليف زن و فرزند

 شود؟دهد، تک يف زن و الرزند او چه مىس: پدرى که زکات الطره نمى

 ج( بر آنان تک يفى نيست و الزم نيست الطره بدهند.

 

 زكات فطره زنى كه تأمين كننده مخارج زندگى است

 ؛ چه کسى بايد زکات الطره آندا را بدهد؟س: اگر زن به جدت نياز شوهر، در تأمين مخارج زندگى کمک کند

خور شوهر و کس ديگرى خور شوهر محسوب شود، بايد شوهر در صورت توانايى زکات الطره خود و همسرش را بدهد و اگر زن نانج( اگر زن نان

 اش را بدهد.نباشد، بايد خودش زکات الطره

 

 زکات فطره ميهمان

 شود؟اش چه مىانسان بيايد، تک يف الطره: ميدمانى که القط شب عيد الطر به خانه 1س

 ج( الطره او بر عدده صاحب خانه نيست.

 شود؟: اگر ميدمان الطره خودش را بدهد، آيا از عدده صاحب خانه ساقط مى2س

 شود.ج( در الرضى که نان خور محسوب شود اگر با اجازه صاحب خانه و از طرف او الطره خودش را بدهد، از عدده ميزبان ساقط مى

 : اگر انسان شب عيد الطر ميدمان داشته باشد و صبح متوجه شود که عيد بوده؛ آيا الطره آندا بر او واجب است؟2س

 باشد.ج( ناآگاهى از رؤيت ه ل، تأثيرى در حکم پرداخت الطره ندارد لکن گذشت که الطره ميدمان يک شبه بر عدده خودش مى

 

 

 

 زکات فطره فقير

 کسى که توان مالى ندارد، واجب است؟ س: آيا پرداخت زکات الطره بر

ات الطره ج( اگر القير باشد، زکات الطره بر او واجب نيست و اگر سه کي و گندم و مانند آن و يا قيمت آندا را دارد، مستحب است آن را به عنوان زک

دان کنند و بدتر است نفر آخر، آن را به کسى تواند آن را به قصد الطره، بين نفرات خانواده دست گربدهد و چنانچه االرادى تحت تکفل دارد، مى

 بدهد که از خودشان نباشد.

 

 زکات زيور آالت

دار است و درآمد ندارد حال آيا به نظر معظم له هاى متوالى همسر بنده مقدار زيادى ط  از اقوام و من هديه گرالته البته خودش خانهس: در طى سال
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 ؟گيرد يا خيربه همسر بنده زکات تع ق مى

 گيرد.ج( به ط ى غير مسکوک زکات تع ق نمى

 

 جنس زکات فطره

 س: زکات الطره را بايد از قوت متعارف داد، يا قوت شرعى؟

 کند و منحصر به قوت غالب نيست.ج( اگر از گندم، جو، خرما، برنج و مانند ايندا داده شود، کفايت مى

 

 مقدار زکات فطره

 س: مقدار الطره چقدر است؟

شوند، براى هر نفر سه کي و از خوراک مردم )مانند گندم، جو، خرما، کشمش، برنج، د براى خودش و کسانى که نان خور او محسوب مىج( شخص باي

 ذرت و يا مانند ايندا( و يا پول يکى از آندا را به مستحق بدهد.

 

 كنار گذاشتن فطره و تصرف در آن

 استفاده کند و بعد به جاى آن مال ديگرى بگذارد؟ تواند از آنس: اگر شخص الطره را کنار بگذارد، مى

 ج( خير، بايد همان را که کنار گذاشته، براى الطره بدهد.

 

 زمان كنار گذاشتن فطره

 س: زمان کنار گذاشتن الطره و پرداخت آن چه موقع است؟

بنابر احتياط واجب بايد پيش از نماز پرداخت کند يا کنار  خواند،تواند آن را کنار بگذارد اگر نماز عيد الطر مىج( بعد از اثبات ح ول ماه شوال مى

 خواند، تا ظدر روز عيد الطر مد ت دارد.بگذارد و اگر نماز عيد نمى

 

 پرداخت زکات فطره پيش از ماه رمضان

 س: آيا جايز است پيش از ماه رمضان، الطره را به القير داد؟

 ان قرض به او بدهد و در روز عيد الطر، ط ب خود را بابت الطره حساب کند.تواند آن را به عنوکند؛ ولى مىج( خير، کفايت نمى

 

 انتقال زکات فطره

 س: جايز است زکات الطره را در شدر ديگرى بدهيم؟

 تواند آن را به شدر ديگرى ببرد.ج( اگر در محل و شدر خودش مستحق پيدا نشود، مى

 

 کيفيت پرداخت زکات فطره
 ان به خانواده القير غير متدين داد؟توس: آيا زکات الطره را مى

 دهد، بنابر احتياط نبايد زکات الطره داد.ج( در زکات الطره، عدالتِ گيرنده الزم نيست؛ ولى به کسى که آشکارا گناه کبيره انتام مى

 

 پرداخت زکات فطره به واجب النفقه

 بدهد؟ تواند زکات الطره را به الرزند دانشتوى خود که محتاج است،س: آيا پدر مى

توان چيزى از زکات الطره را بابت مخارج زندگى به آندا داد ولى ج( اگر الرزندان القير باشند، پدر و مادر بايد مخارج واجب آنان را بپردازند و نمى

 براى اداى دين و يا مايحتاجى که تأمين آن بر پدر واجب نيست اشکال ندارد.

 

 پرداخت زکات فطره به خويشان مستحق

 يز است زکات الطره را به عنوان هديه، به خويشاوندان آبرومند و مستحق داد؟س: آيا جا

 تواند به عنوان هديه بدهد و الزم نيست به او بگويد زکات الطره است؛ ولى بايد در نيت قصد زکات کند.ج( مى

 

 پرداخت فطره غير سيد به سيد
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 تواند الطره را به سيد بدهد؟س: کسى که سيد نيست، مى

 جايز نيست.ج( خير، 
 

 مصرف زکات فطره در امور فرهنگى

 شود صرف کرد؟س: آيا جايز است زکات الطره را در امور الرهنگى و مذهبى که باعث نشر معارف دين مى

 ج( صرف زکات الطره در راه نشر معارف دين اشکال ندارد؛ ولى بدتر است آن را به القير بدهند.

 

 فطريه سادات

باشد و من نيز سيّد نيستم و با عنايت به اينکه الطريه سادات با توجه به اينکه الطريه ايشان به عدده اينتانب مى باشندس: همسرم از سادات مى

 شود آيا الطريه مربوط به همسرم را در محل الطريه سادات بايد قرار داد؟جداگانه درياالت مى

توانيد الطريه خود را به سيّد بپردازيد هر چند همسر شما از ابراين شما نمىج( م ک در پرداخت الطريه معيل )پرداخت کننده الطريه( است نه عيال، بن

 سادات باشد.

 

 پرداخت فطريه به سادات فقير

 توان داد؟س: آيا الطريه را به سادات القير مى

 توانند به سادات الطريه پرداخت نمايند.ج( غير سادات نمى

 

 مصرف زکات فطره در درمان بيمار مستمند

اش که هزينه زيادى دارد نيازمند پول است، آيا زکات الطره به او تع ق ى وضع مالى خوبى ندارد و براى مداواى بيمارى دختر بچهس: اگر شخص

 گيرد؟ و اگر بعداً مع وم شود که اص ً او مستحق نبوده حکم چيست؟مى

ايد از بين دهيد و اگر بفدميد القير نبوده چنانچه مالى را که به او دادهتوانيد زکات خود را به او بج( اگر القير است، زکات الطره بر او واجب نيست و مى

 توانيد پس بگيريد و به مستحق بدهيد و اگر نتوانيد پس بگيريد، بايد از مال خودتان الطره را بدهيد.نرالته باشد، مى

 

 حج:

 حصول استطاعت با هداياى ازدواج

با آن براى حج تمتع ثبت نام کرد در صورتى که اط ع از آينده و توان يا عدم توان پرداخت بقيه مب غ  س: اگر هداياى ازدواج به ميزانى باشد که بتوان

ها يا به صورت وام هاى جانبى سفر را نداشته باشند آيا واجب الحج مى باشند يا خير در صورتى که مبالغى بدهکار باشند ولى بدهىو همچنين هزينه

 شود اگر حج تمتع در مدريه عروس وبه عدده داماد باشد از اين محل قابل پرداخت است يا خير؟مىباشد يا با مد ت مسئ ه چطور 

باشد و مى ج( اگر به حسب ظاهر با انتام حج، خ  ى در زندگى شما ايتاد نشود، حجّ بر شما واجب است؛ و اگر هدايا به داماد داده شده باشد، م ک او

 پرداخت مدريه از آن صحيح است.

 

 ران امر بين مسکن و حّج واجبدو

توانم با پول موجودم که به تر از سطح من خانه شخصى دارند. آيا مىاى در م کيت خود ندارم در حاليکه مردم در سطح من و يا پايينس: من خانه

 باشد خانه بخرم و حجّ رالتن را به تأخير بيندازم؟مقدار حجّ مى

 يع نيستيد.ج( اگر خانه نداريد و نياز داريد مستط

 

 حصول استطاعت براى بدهکار

س: کسى که با درياالت وام منزل مسکونى ساخته و يا ساير لوازم زندگى را بصورت قسطى تديه کرده است، آيا در صورت الراهم بودن شرايط 

 استطاعت بايد حتة االس م بتا آورد؟

 ادا کند و ساير شرايط استطاعت را نيز دارد حج بر او واجب است.تواند آندا را ج( اگر مطمئن است که در زمان پرداخت اقساط وام مى

 

 استطاعت كارگزاران حج
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 اند آيا مستطيع هستند و بايد حتةاالس م بتا آورند يا نه؟س: خدمه کارواندا و پزشکان و امدادگران و االراد ديگرى که با مأموريت به ميقات آمده

أموريت نباشد، و در برگشت از سفر حج وسايل ادامه زندگى متناسب با شؤون عرالى خود را در اختيار ج( اگر انتام مناسک حج مزاحم با وظايف م

 دارند مستطيع هستند.

 

 حج بذلى

ام آيا بعد از انتام اين حج واجب اگر اينتانب از لحاظ مالى مستطيع شوم باز س: اينتانب از سوى همسرم يک اليش حج واجب هديه درياالت نموده

من واجب است يا خير؟ در صورتى که جواب مثبت باشد با توجه به اينکه دولت اعزام به حج واجب را يکبار متاز دانسته تک يف من  هم حج به

 چيست؟

در  توانيد بقيه را تديه کنيد، شماج( اگر جدت رالتن به حج به شما بخشيده و مخارج ديگر حجّ را هم قبول کرده که بپردازد و يا خودتان به راحتى مى

 کند.اين شرايط با اين حجِّ بذلى مستطيع هستيد و کفايت از حتة االس م مى

 

 مرجع براى دريافت خسارت در بيع فضولى

ه هر س: اگر الضولى م ک غير را بفروشد و ثمن آن را هم درياالت نمايد مالک بعد از اط ع آن را اجازه نمايد براى درياالت ثمن آيا مخير است ب

 عنى مشترى و بايع الضولى رجوع نمايد يا اينکه القط حق رجوع به بايع الضول را دارد؟کدام از آندا ي

 ج( اگر ثمن ک ّى باشد و مالک اص ى قبض بايع را امضا کرده باشد، به بايع مراجعه کند واال به مشترى مراجعه کند.

 

 اند معام ه را بدم بزند و ثمن را از بايع الضولى مسترد کند؟توس: در چنين الرضى اگر او براى درياالت ثمن به مشترى رجوع کند آيا مشترى مى

 باشد.ج( با الرض امضا، بيع الزم بوده و موجبى براى خيار السخ موجود نمى

 

 تأخير حج واجب به سبب پرستارى از کودک دو ساله
اديق پاسخ سؤاالت در خصوص اينتانب و همسرم که تواند دليل به تاخير انداختن حج تمتع باشد؟ مصس: دارا بودن الرزند دوساله و مشک ت آن مى

 شود، چگونه است؟هردو کارمند هستيم و درآمدمان با يکديگر پس انداز و يا خرج مى

توانيد تأخير بيندازيد ولى اگر کند، مىمىماند و خطر او را تدديد سرپرست مىج( اگر کسى نباشد از او سرپرستى کند و با نبودن شما کودک بى

 است.انيد او را نزد شخص امين دلسوزى بگذاريد، حجّ بر شما واجب الورى بتو

 

 خارج کردن خود از استطاعت

شود همان سال س: با وجوديکه در حال حاضر امکان حج تمتع در سال استطاعت محقق نيست به اين معنى که وقتى انسان از نظر مالى مستطيع مى

 اموال خود تصرف کند و خود را از استطاعت مالى خارج کند؟ تواند درتواند به حج برود آيا مىنمى

 ج( بنابر احتياط واجب نبايد خود را از استطاعت خارج کند.

 

 کندشرايط استطاعت کسى که از وجوه شرعيه ارتزاق مى

مخارج حجّ باشد، آيا با وجود ساير  کند، اگر از آن خمس يا زکات اضااله آيد که به قدرس: کسى که از وجوه شرعى نظير خمس و زکات ارتزاق مى

 شرايط مستطيع خواهد بود يا نه؟

 ج( اگر استحقاق درياالت را به وجه شرعى داشت و باقيمانده واالى به هزينه حج بود و ساير شرايط را هم دارا بود، مستطيع است.

 

 استفاده از فيش حّج ميّت بدون اذن ورثه
نام و تديه ب يط و امثال اليش ميّت به حج مشرف شود، آيا استتازه از ساير ورثه به عنوان مقدمه واجب )مثل ثبتتواند با س: آيا کسى با اجازه ورثه مى

از  آن( واجب است يا نه؟ و نيز با الرض عدم استتازه چنانچه با همان اليش به حج برود و ساير شرايط را داشته باشد، حج او صحيح است و کفايت

 ه؟کند يا ناالس م مىحَتة

يه اليش باشد، ج( در استفاده از اليش ميّت اجازه ورثه الزم است، و چنانچه بدون اجازه از آن استفاده نمايد، اگر از ميقات به بعد هم استطاعت از ناح

تزى از االس م محسوب نيست ولى اگر از ميقات به بعد خودش هزينه حج را داشته باشد و ساير شرايط هم متحقق باشد حج او محج او حتة

 االس م است.حتة
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 قراردادن حج تمتع به عنوان مهريه

 س: اگر مدريه من حج تمتع باشد و به من ارث هم برسد آيا بايد با پول ارث به مکه بروم يا بايد شوهرم مرا به مکه بفرستد؟

االرث خود به حج رالتم بايد هزينه حج تمتع را به ر با مالج( بايد ابتداءً مدريه را از شوهرش مطالبه کند و چنانچه مدريه را نداد، به شوهر بگويد اگ

 من بدهى.

 

 خروج عمدى از استطاعت براى رفع نياز ديگران

توانم اليش حج خود را الروخته و به برادرم ام. اکنون به خاطر مشکل برادرم نياز به پول دارم آيا مىام و اليش حج هم خريدهس: من مستطيع شده

 بدهم؟

تواند بعد از رسيدن زمانى که بايد مال را براى رالتن به حج صرف کند، خود را از استطاعت خارج سازد. ب که احتياط تطيع شده، نمىج( کسى که مس

 واجب آن است که قبل از آن زمان نيز خود را از استطاعت خارج نکند.

 

 حج رفتن شخص مقروض

 ه بدهد؟ يا بايد قرض خود را باز پس دهد؟س: آيا کسى که مقروض است، جايز است که به حج برود يا صدق

 ج( اگر قرض مدتدار باشد و مدت آن سر نرسيده و يا ط بکار الع ً مطالبه ط ب خود نکند، مانع ندارد که حج برود يا صدقه بدهد.

 

 ترک حّج تمتع براى شخص مستطيع

هاى نيازمند بدهم و بعدها اگر به حج تمتع پول آن را به خانواده توانم بتاى رالتنس: من شاغل هستم و شرايط رالتن به حج تمتع را دارم آيا مى

 توانستم حج تمتع بروم؟

 ج( بر مستطيع واجب است الوراً حجّ بتا آورد.

 

 خمس لباس احرام

طواف براى کسى که حسابرسى خمس ندارد، پرداخت خمس لباس احرام و لباسى که در طواف و نماز  -س: آيا براى صحّت اعمال عمره و حج 

 کند يا بايد حسابرسى تمام اموال صورت گيرد؟پوشد، کفايت مىمى

 کند.پردازد کفايت مىج( در الرض سؤال پرداخت خمس براى اموال مذکور و همچنين براى پولى که براى قربانى مى

 

 فروش فيش حج به علت عسر و حرج

ام ليکن در حال حاضر به دليل نداشتن خودرو در عسر و ام حج تمتع نمودهس: با اينکه خودرو شخصى ندارم براى خود و همسرم اقدام به ثبت ن

 زحمت هستم. با توجه به نداشتن پول خريد خودرو آيا اجازه الروش اليش حج خود و همسرم را دارم يا خير؟

رود، متاز به الروش التن به حج از بين مىاالس م براى خود بوديد و با الروش اليش حج امکان رنام واجد همه شرايط وجوب حَتةج( اگر در زمان ثبت

شرعى رالتن به حجّ را نداريد، الروش اليش حج براى شما اشکال  نام و يا در حال حاضر استطاعتآن براى خريد خودرو نيستيد ولى اگر در زمان ثبت

 ندارد.

 عمره مفرده:

 

 هاعبور از حريم هوايى مکه مکرّمه و ميقات

کنند و قصد وررود ها، تک يف مساالران هوايى را که بر الراز آندا حرکت مىرم )خانه خدا( و محاذات هوايى ميقاتس: در مورد حد هوايى منطقه ح

 ها که القط قصد عبور دارند( بيان الرماييد.براى حج )عمره يا تمتع( دارند )و يا آن

 ت.ج( اگر قصد ورود به مکّه را مستقيماً از طريق هوا ندارند، نيازى به احرام نيس

 

 احرام از حديبيه

توانند از ميقات حديبيّه محرم شوند؟ و آيا حديبيّه نيز مانند خواهشمند است بفرماييد آيا زائران ايرانى بيت ال ّه الحرام در موسم حج و ياعمره مى

 باشد يا خير؟ساير مواقيت از قبيل ميقات شتره و جحفه مى
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خواهند براى کسانى که داخل مکّه هستند چه اهل مکه باشند و چه حاجيانى که پس از اعمال حج مى ج( حديبيّه مانند تنعيم ميقات عمره مفرده است

 عمره مفرده انتام دهند.
 

 حجاب بچه نابالغ در طواف

ده الزم جوراب نپوشيده باشد ، اعا "س: آيا حتاب بچه نابالغ )که قادر به حفظ حتاب نيست( هنگام طواف از شروط صحت طواف است؟ و اگر مث 

 است؟ اگر زنى به اين واجب عمل نکند، چطور؟

مچ  ج( اشتراط حتاب کامل در طواف بر بچه نابالغ مع وم نيست اگرچه احوط مراعات حتاب است، و بر زن واجب است در طواف پاهاى خود را نيز تا

 پا بپوشاند، که اگر عمداً پوشاندن ساق پا را ترک کرده باشد طواف صحيح نيست.

 

 ر ديگرى پيش از خود محرمتقصي

دارد  س: چنانچه محرمى قبل از اينکه خود تقصير کند سدواً محرم ديگرى را تقصير کند در اين صورت وضع اعمال هر دو چه حکمى دارد و آيا کفاره

 يا خير؟

ه، صحيح واقع شده و از احرام خارج ج( در صورت سدو، چيزى بر مباشرِ عمل نيست و ضمناً تقصير آن شخص هم چنانچه قصد خروج از احرام داشت

 شود.مى

 

 استفاده از پتو و لباس در حال احرام

 توانند از پوشش ديگرى مثل پتو يا لباس استفاده نمايند؟س: در صورت سرد شدن هوا آيا االراد مُحرم مى

 نپوشانند و دوخته بودن حاشيه پتو هم مانع ندارد.ج( چنانچه مخيط يا شبه مخيط نباشد اشکال ندارد ولى بايد مردان سرشان و زنان صورتشان را 

 

 استفاده از ماسک در حال احرام

اندازند که بخش کوچکى از سر را زنند و بند آن را پشت سر مىهايى که جدت ج وگيرى از تنفس هواى آلوده به دهن مىس: استفاده از ماسک

 پوشاند، براى مردان و زنان مُحرم چه حکمى دارد؟مى

 تفاده از ماسک براى زنان اگر در حدّ متعارف باشد مانعى ندارد و انداختن بند آن بر سر براى مردان جايز است.ج( اس

 

 پوشاندن پاى مصنوعى در حال احرام

ى س: پوشيدن جوراب روى پاى مصنوعى جانبازان در حال احرام چه صورتى دارد؟ پوشيدن جوراب روى پروتز جانبازان در حال احرام چه صورت

 دارد؟

 شود.ج( پاى مصنوعى حکم پاى اص ى را ندارد، بنابراين هيچ يک از محرمات احرام شامل آن نمى

 

 گره در لباس احرام
 س: آيا گره زدن در لباس احرام اشکال دارد؟

 ج( مانعى ندارد مشروط بر اينکه از صورت رداء بودن خارج نشود.

 

 پوشاندن سر محرم توسط ديگرى

که خودش محرم نيست جايز است چيزى روى سر مرد محرمى بيندازد، مث ً محرمى که خوابيده پتو را روى سر او بيندازد و  س: آيا براى کسى

 چنانچه خودش محرم باشد، چه حکمى دارد؟

ر ديگرى ولو محرم ج( بر محرم پوشاندن سر خودش حرام است خواه خودش بپوشاند يا به ديگرى دستور دهد که سر او را بپوشاند، ولى پوشاندن س

 باشد از محرمات احرام نيست.

 

 پوشاندن سر محرم به درخواست خودش

کند  س: اگر مرد محرم به غير محرم بگويد وقتى که خواب رالتم، پتو را روى سرم بينداز چه حکمى دارد؟ و بر الرض که او هم به اين درخواست عمل

 عدده چه کسى است؟ شود يا نه و بر الرض وجوب، کفّاره برکفّاره واجب مى
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ج( محرم متاز به چنين درخواستى از ديگرى نيست، و اگر آن شخص به درخواست محرم عمل کند، ثبوت کفّاره مع وم نيست، و در هر صورت بر 

 اى نيست.آن شخصى که درخواست را انتام داده کفّاره
 

 استظالل ُمحِرم در شبهاى بارانى

شدم در حين حرکت از مستد شتره به مکه در شب با اتوبوس سقفدار باران آرامى شروع به باريدن  اى که من امسال مشرفس: در سفر عمره

خواهم بدانم که آيا با بارش هر مقدار باران قربانى کردن گوسفند بر مک ف ى اتوبوس مشاهده کردم. حال مىگرالت و من نم باران را روى شيشه

 د که در عرف با بارش آن انسان به زير سقف برود؟شود يا بايد شدت باران به حدى باشواجب مى

 ج( اگر عرالاً به آن شب )ولو بعض آن( شب بارانى گفته شود، کفّاره به احتياط واجب ثابت است.

 

 کفّاره اخراج خون از بدن در حال احرام

کند. حال وظيفه او چيست؟ با توجه به اينکه اگر شود که آمپول انسولين را يادش رالته تزريق الحرام متوجه مىس: شخصى بعد از ت بيه در مستد

 آمپول بزند احتمال دارد از دستش خون بيايد آيا بخاطر خون آمدن از دستش بايد کفّاره بدهد يا نه؟

 تواند آمپول بزند ولو خون بيرون بيايد و کفّاره هم واجب نيست، گرچه دادن يک گوسفند مستحب است.ج( اگر ناچار است، مى

 

 ه از زينت آالت در حال احراماستفاد

 کرده است، آيا در صورت احرام بايد آن را خارج کند؟س: اگر کسى بطور دائم از النگوى زينتى استفاده مى

 ج( پوشيدن النگو در حال احرام اگر متعارفِ مک ّف باشد و به قصد زينت نباشد، اشکال ندارد.

 

 نذر احرام قبل از ميقات

ذر کند که در جدّه محرم شده، سپس براى انتام عمره مفرده به مکّه برود، آيا اين نذر صحيح است؟ و احرام او صحيح س: اگر کسى از ايران ن

 باشد؟مى

 ج( نذر و احرام او باطل است.

 

 

 

 

 

 نجاست لباس در هنگام احرام بستن

 و آيا با ترک عمدى آن، احرام صحيح است؟س: آيا طدارت لباس احرام يا ساير شرايط لباس نمازگزار، شرط صحتِ احرام نيز هست، 

 ج( طدارت لباس احرام شرط صحّت احرام نيست.

 

 استعمال عطر براى ُمحرم فاقد حس بويايى

کند، استعمال طيب و عطر زدن به بدن و لباس و گرالتن بينى از س: کسى که حسّ بويايى ندارد يا به ع ت زکام و سرماخوردگى بويى را احساس نمى

 ر او حرام است يا نه؟بوى بد ب

 ج( استعمال طيب در هر صورت جايز نيست اگرچه بوى آن به مشامش نرسد، و در گرالتن بينى حکم ساير مُحرمين را دارد.

 

 آويختن تسبيح به گردن در حال احرام
 اشکال دارد؟ در حال احرامس: آيا آويختن تسبيح و نظائر آن به گردن به هنگام وضو )درحال احرام( و يا دواليه کردن آن در بازو 

 ج( اشکال ندارد.

 

 احرام شخصى كه در ماه قبل قسمتى از اعمال عمره را بجا آورده

که قسمتى از اعمال عمره مفرده خواهد وارد مکه شود در صورتىس: کسى که در ماه جديد بعد از آنکه در ماه قب ى عمره مفرده انتام داده است، مى

 تواند بدون احرام وارد مکه شود يا نه؟القط طواف نساء و نماز طواف نساء باقى مانده، آيا مى ماه قبل را انتام داده و

 ج( در الرض سؤال بايد با احرام جديد وارد مکه شود.



154 

 

 :طواف
 مواالت در طواف

 خورد يا نه؟االى با طواف، به هم مىخورد؟ آيا با خواندن دو رکعت نماز مستحبى يا العلِ منس: مواالت ميان اشواط طواف و سعى، چگونه به هم مى

باشد که در صورت از بين رالتن  تمام نشدهاست و در سعى، مواالت معتبر نيست، مگر آنکه شوط اول ج( از بين رالتن مواالت، موکول به نظر عرف

 مواالت، احتياطاً از سر بگيرد.

 

 معيار کثير الشک در طواف

هاى رمى چيست؟ و عدم اعتنا به چنين شکى به چه معناست؟ آيا بنا بر اقلّ بگذارد يا ف و تعداد ريگس: معيار کثير الشک در تعداد دورهاى طوا

 اکثر؟

ى ج( معيار کثير الشک در طواف عرالى است و به همان معنايى است که براى کثيرالشک در نماز بيان شده است و اما کثير الشک در رمى حکم خاص

 تن، بايد آن قدر بياندازد تا ع م پيدا کند.ندارد و در صورت شک در عدد انداخ

 

 مواالت در اشواط طواف و سعى

 خورد يا نه؟هم مىخورد، آيا با خواندن دو رکعت نماز مستحبى يا العلِ مناالى با طواف بهس: مواالت ميان اشواط طواف و سعى، چگونه به هم مى

الت معتبر نيست مگر آنکه شوط اول تمام نشده باشد که در صورت از بين رالتن ج( از بين رالتن مواالت موکول به نظر عرف است و در سعى موا

 مواالت احتياطاً از سر بگيرد.

 

 تجديد تطهير در بين طواف و نماز طواف

قيقه س: اگر شخصى بعد از طواف واجب و قبل از نماز طواف وضوى خود را از دست داد و براى گرالتن وضو از مستد خارج شد )اين کار چندين د

 کند؟طول دارد( آيا به مواالت بين طواف و نماز طواف ضررى وارد مى

 ج( در الرض مرقوم، مضرّ به توالى بين نماز و طواف نيست.

 

 نجس شدن جوراب در اثناى طواف

 س: در صورتى که بين طواف جوراب نتس شود آيا بايستى طواف را قطع کرد؟

ايد طواف را از همانتا قطع کند و پس از تطدير پا اگر مواالت بدم نخورده باشد، طواف را از همانتا ج( اگر پا هم همراه جوراب نتس شده باشد، ب

ا ادامه دهد وگرنه از سر بگيرد. ولى اگر تندا جوراب نتس شده باشد ادامه طواف اشکال ندارد اگرچه احوط ادامه طواف پس از تطدير جوراب ي

 ب نتس است.درآوردن جوراب و ادامه طواف بدون جورا

 

 محل اداى نماز طواف

کنند و ها ممانعت مىويژه براى خانمس: در هنگام ازدحام و يا تشکيل صفوف نماز صبح، مأمورين مستدالحرام از انتام نماز طواف در خ ف مقام، به

 قابل رکن حتر تا مقابل رکن عراقى کاالى است؟دهند. در چنين شرايطى آيا نماز خواندن در محدوده ماالراد را مورد توهين و يا ضرب و شتم قرار مى

طواف ج( نماز طواف بايد پشت مقام ابراهيم خوانده شود مشروط بر اينکه مزاحمت براى ديگران نباشد و در صورتى که به خاطر ازدحام و يا کثرت 

 هاى دورتر بتا آورتوان در مکانکنندگان، امکان اقامه نماز، نزديک مقام نيست مى

 

 نماز طواف نساءبطالن 

 ايم، وظيفه ما چيست؟س: اگر بعد از بازگشت به وطن بفدميم که نماز طواف نساء را غ ط بتا آورده

 کند. ج( در الرض سؤال نماز را در وطن بخواند و کفايت مى

 

 نماز طواف مستحبى

 توان بدون نماز طواف انتام داد؟س: آيا طواف مستحبى را مى

 جزو طواف نيست اگر چه خواندن آن بدتر است.ج( در طواف مستحبى نماز 

 :سعی
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 فاصله انداختن نماز طواف و سعى

تواند سعى را با الاص ه زياد انتام دهد، مث  روز ديگر و اگر طواف و نماز را شب انتام داده و س: کسى که طواف و نماز طواف را انتام داده، آيا مى

 تا آورد؟تواند سعى را الردا ببسيار خسته است آيا مى

 روز مانعى ندارد. ج( اگر طواف و نماز را در روز انتام داد جايز نيست اختياراً سعى را تا الردا به تأخير بياندازد ولى به تأخير انداختن آن تا شب همان

 

 استحباب نفسى سعى

جا آورد، التوا به ردى که سدواً سعى را اضااله بهس: در التواى القدا، استحباب سعى وارد نشده است، آيا سعى استحباب نفسى دارد يا نه، و در موا

 توان استحباب سعى را استفاده کرد؟اند، آيا از اين مورد، مىاستحباب هفت شوط دوم داده

 ج( سعى استحباب نفسى ندارد.
 

 سعى عمره تمتع در طبقه فوقانى

م اعمال حج به من گفتند که حتت صحيح نيست. تک يف شرعى من س: من به ع ت جدل، سعى عمره تمتع را در طبقه باال انتام دادم بعد از اتما

 چيست؟

 ايد بايد حج را اعاده کنيد.ج( اگر در آن سال مستطيع بوده

 

 خواندن دعا با صداى بلند در اشواط سعى

دت شنيده شدن القرات دعا آن را اى از کاروانداى زيارتى به هنگام طواف و يا در اشواط سعى جدت حفظ تشکل و انستام نفرات خود و به جس: عدّه

 کنند , اين شيوه شرعأ مستحسن است يا مرجوح؟خوانند که قدرأ حال خشوع را از ديگران س ب مىبا صداى خي ى ب ند مى

 ديگران اذيت و مزاحمت باشد اشکال دارد.ج( اگر براى 

 

 :تقصیر

 تقصير براى ديگران در حال احرام

 تواند براى ديگرى تقصير کند )ناخن بگيرد يا مو بچيند(؟تقصير کند و از احرام خارج شود مىس: آيا محرم قبل از آن که خودش 

 ج( ناخن گرالتن اشکال ندارد ولى چيدن مو جايز نيست.
 

 فاصله الزم بين دو عمره

تّع و مفرده هم مراعات آن الزم است و س: الاص ه بين دو عمره چقدر است، و آيا اين امر اختصاص به دو عمره مفرده دارد يا در الاص ه بين عمره تم

 آيا در عمره نيابتى هم مراعات الاص ه الزم است يا نه؟

تواند بتاآورد، ولى آوردن عمره براى غير خود، ج( الاص ه معينى بين دو عمره شرط نيست ولى بنابر احتياط، در هر ماه القط يک عمره براى خود مى

 هر نفر يک عمره جايز است.

 

 اى که به قصد رجاء شروع شدهره مفردهرها کردن عم

 تواند در حين اعمال، آن را رها کند؟آورد، آيا مىجا مىس: در مواردى که استحباب عمره مفرده قطعى نيست، ب که رجاءً به

 تواند.ج( نمى

 

 حج تمتع:
 خروج از مکه در بين عمره تمتع و حج تمتع

توان از شدر مکه خارج شد و در صورتى که عمداً يا جد ً يا سدواً از مکه خارج شود تک يف حج تمتّع مى س: آيا در الاص ه بين اتمام عمره تمتع و احرام

 چيست؟

باشد که ج( اگر اطمينان داشته باشد که خارج شدن مانع از انتام حج نخواهد شد مانعى ندارد، ب ى در صورتى که خروج و برگشت او در غير از ماهى 

 شود و براى حج تمتع الزم است متدداً عمره تمتع انتام دهد.ه است، عمره قب ى باطل مىعمره تمتع انتام گرالت
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 نيت عمره تمتع بدون علم به بقا در مکه

ن امر س: شخصى که کارمند سازمان حج و زيارت است وبه ع ّت مأموريت شغ ى ممکن است از مکّه خارج شود؛ مث  به مدينه برگردد، ولى يقين به اي

 تواند به نيت عمره تمتّع محرم شود؟آيا وقت احرام در ميقات مى ندارد،

 تواند و خروج از مکه در صورتى که اطمينان به رسيدن براى اعمال حج را دارد الى نفسه مانعى ندارد ولى بايد احکام خروج از مکه در موردج( ب ى مى

 بط ن عمره سابق را رعايت کند.

 

 برداشتن سنگ از صحراى عرفات
 اند بايد بروند و آن را همانتا بيندازند؟دارند آيا برداشتن آن اشکالى دارد و اگر برداشتهها براى يادبود از صحراى عرالات سنگ بر مى: بعضىس

 ج( عرالات جزو حرم نيست و الى نفسه اشکال ندارد.

 

 وقوف اضطرارى مشعر براى بانوان

 ي ى مشعر را انتام دهند و قبل از اذان صبح از مشعر بروند يا اختصاص به معذورين دارد؟توانند وقوف اضطرارى لس: آيا بانوان، مط قاً مى

 ج( اختصاص به معذورين ندارد.

 

 

 بازگشت به مشعر الحرام براى درک وقوف اختيارى

ازگشت به مشعرالحرام براى س: اگر معذور پس از وقوف اضطرارى مشعرالحرام از مشعر خارج شد، و پيش از ط وع التر عذر او برطرف شد، آيا ب

 درک وقوف اختيارى الزم است؟

ام را ج( اگر اکتفا به وقوف اضطرارى به مشعرالحرام بخاطر عذر بوده و بعداً کشف شده که عذر ندارد بايد با بود وقت، وقوف اختيارى مشعرالحر

 درک کند.

 

 تأخير در رفتن از عرفات به مشعر
متاز است در شب عيد به مشعر نرود، مث ً چند ساعتى به مکه برود و پيش از اذان صبح يا پيش از نيمه شب س: پس از وقوف در عرالات آيا حاجى 

 خود را به مشعر برساند، يا بايد مستقيم به مشعر برود؟

 خود را به مشعر برساند.تواند چند ساعتى به مکه مکرمه يا جاى ديگر برود و پيش از ط وع التر ج( الزم نيست مستقيم به مشعرالحرام برود، مى

 :منی

 

 رمى ديوار جمره خارج از منى

مترى( جمره عقبه، خارج از منى باشد، با الرضِ صدقِ جمره بر متموع ديوار، آيا رمى آن  24س: با توسعه اخير جمرات، اگر قسمتى از ستون )ديوار 

 قسمت صحيح است؟

 اى از قسمتى است که از منى خارج نيست.منى، احوط رمى نقطهج( در صورت يقين به خروج قسمتى از جمره توسعه ياالته از 

 

 رمى جمرات جديد

متر ساخته متر و عرض يک 25س: اط عات حکايت از آن داردکه ستون قب ى جمرات در طبقات پايين و باال در هرجمره به صورت ديوارى به طول 

ازدحام براى تشخيص آن، کارى دشوار و يا غيرممکن است، از اين رو خواهشمند ها و ايستادن در آن محلّ پرشده است که تشخيص محلّ قب ى ستون

 است بفرماييد تک يف حتاج در رمى جمرات چيست؟

 کند يا خير؟مترى کفايت مى 25و آيا رمى تمامى ديوار 

ن رمى نمايد. و اگر جستتو از محل آن و رمى تواند بدون عسر و مشقّت، به آنچه در محلّ ستون قب ى قرار دارد رمى کند، واجب است به آج( اگر مى

 شاء ال ّه.ى آن ديوار رمى کند متزى است. انبه آن مست زم عسر و مشقّت است به هر نقطه

 

 نيابت در رمى

رد؟ در تواند براى رمى در صبح عيد نايب بگيس: کسى که بعد از ظدر عيد قربان که جمره عقبه خ وت است، خودش قادر است رمى کند، آيا مى

تواند صبح براى شود، آيا براى اينکه بتواند روز عيد قربانى کند مىصورتى که بخواهد خودش هنگام عصر رمى کند موالق به قربانى در روز عيد نمى
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 که عصر شخصاً قادر بر آن است؟رمى جمره نايب بگيرد؟ با اين

 اينکه عصر خودش قادر به رمى بوده است اکنون تک يفش چيست؟همچنين کسى که چندين سال صبح روز عيد براى رمى نايب گرالته با 

و ج( با الرض تمکّن از رمى در ساعتى از روز ولو در ساعات عصر، نايب گرالتن صحيح نيست. ولى اگر مأيوس از برطرف شدن عذر تا آخر روز بود 

است، و اعاده بر او الزم نيست. و نسبت به سالداى گذشته اگر نائب گرالت براى رمى، و اتفاقا عذرش بعد از عمل نائب برطرف شد، عمل نائب متزى 

 نائب گرالتن به نحو غير صحيح بوده، بايد تدارک کند.

 

 رمى در شب عيد براى بانوان

ر الرض جواز در توانند رمى روز دهم را شب انتام دهند، آيا حتماً بايد شب عيد باشد يا شب يازدهم نيز جايز است و دس: با توجه به اينکه بانوان مى

 صورتى که زن در اعمال حج نايب ديگرى باشد، چه صورت دارد؟

اگر  ج( در صورت تمکن بايد در همان شب عيد رمى جمره عقبه نمايد، مخصوصاً اگر حج او حجّ نيابى باشد و تأخير تا شب يازدهم صحيح نيست، ولى

 در روز دهم يعنى روز عيد رمى جمره عقبه نمايد، اشکال ندارد.

 

 هاى بکرمخلوط شدن ريگ رمى شده با ريگ

شود. آيا همين که هشت ريگ به هاى بکر مخ وط و مشتبه مىاالتد و با ريگس: هنگام رمى يا پيش از آن، يک ريگ مستعمل در کيسه ريگ ما مى

 جمره بزنيم که يکى از آندا احتماالً ريگ مستعمل است کاالى است؟ 

 ريک بکر، رمى او صحيح و متزى است.ج( با حصول يقين به تحقق رمى با

 

 ترتيب اعمال منى

توان قربانى را قبل از رمى جمره عقبه انتام داد، براى معذور و غيرمعذور چه حکمى س: آيا در اعمال روز عيد قربان، ترتيب شرط است و آيا مى

 دارد؟

 ج( به احتياط واجب بايد ذبح پس از رمى جمره عقبه انتام شود.

 

 نى حج بطور همزمان در ايرانانجام قربا

توانيم قربانى مراسم حج را توسط نماينده خودمان در ايران به صورت همزمان انتام دهيم يعنى از مکه به صورت ت فنى به نماينده س: آيا مى

 خودمان در ايران وکالت بدهيم که از جانب ما قربانى را در ايران انتام دهد؟

 نى متزى نيست.توانيد، يعنى چنين قرباج( نمى

 

 حدود ِمنى

 س: حدّ مِنى آيا جمره عقبه است يا خود عقبه که گردنه بزرگى است؟

که در نظر ج( بايد از اهل خبره ثقه استع م شود ولى به نحو ک ّى حدود مشاعر از عرالات و مزدلفه و منى مبنى بر مداقّه نيست ترتيب اثر بر آنچه 

کند و ظاهر صحيحه معاوية بن عمار خروج وادى محسّر و عقبه از مِنى است، که مِنى بين عقبه و يت مىعرف از مشاعر ذکر شده محسوب است کفا

 وادى محسّر است.

 

 آداب ومستحبات حج:

 سرايت مستحبات مکه به ساير اماکن

عراله و ايام تشريق ت وت قرآن را در  آورد و در روزجا مىس: يکى از مستحبات مکّه، ت وت قرآن و ختم آن است، آيا براى کسى که اعمال حج به

 دهد، همان استحباب وجود دارد، يا خصوص شدر مکّه است؟عرالات و مشعر و منا ادامه مى

 ج( اختصاص به شدر مکّه دارد.

 نایب گرفتن:
 نايب گرفتن در سرزمين حجاز
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که در آنتا شخصى را اجير نمايد و بتاى من مناسک را  شود پرداختتوان مب غ الزم را جدت اجير نمودن به کسى که بحج مشرف مىس: آيا مى

 انتام دهد و اگر امکان پذير است حج من چگونه است؟ 

ايد کند، ولى اگر سابقاً حجّ بر شما مستقر شده و انتام ندادهج( اگر مستطيع هستيد و توان انتام حجّ را داريد حجّ مذکور کفايت از حجّ واجب شما نمى

حجّ عاجز هستيد، واجب است نايب بگيريد، و مانع ندارد که براى نايب گرالتن، شخص ديگرى را وکيل کنيد، و نيز اگر بخواهيد  و اکنون از انتام

 توانيد شخص ديگرى را براى گرالتنِ اجير، وکيل کنيد.شخصى را براى انتام حجّ مستحبى اجير کنيد، مى

 نيابت شخص معلول از غير معلول در حج

جز نقص در مواضع ستده، مشک ى از نظر اعمال اختيارى عمره و حج ندارد، آيا نيابت او براى حج ندا يک دست يا يک پا ندارد و بهس: مع ولى که ت

 کند؟کفايت مى

 تواند نيابت کند.ج( چنين شخصى نمى

 

 قصد و نيت شخص نايب

حج تمتع براى »...نايب شده يا حج نذرى يا حج مستحب. اگر نيت کند االس م داند براى حتّةداند براى حج تمتع اجير شده، اما نمىس: نايب مى

 آيا کاالى و صحيح است يا نه؟« امحتى که براى آن اجير شده»يا « منوب عنه خودم

 ج( قصد اجمالى حتى که براى آن نائب شده، متزى است.

 

 نيابت كودك مميّز از بالغ

تواند در حج، در نماز يا در صوم نائب ات را با شرايط و جزئيات القدى و بطور کامل بتا آورد مىس: اگر کودک نابالغ اما رشد ياالته و مميز، عباد

 ديگران شود؟

 تواند نائب شود.تواند نائب شود ولى در مورد روزه و نماز چنانچه صبى مميّز باشد، مىج( در حجّ بنابر احتياط نمى

 

 نيابت در طواف مستحبى قبل از تکميل اعمال حج

 آورد، چه حکمى دارد؟جا مىجا آوردن طوافِ مستحبى، به نيابت از ديگرى و نيابت کردن در طواف کسى که او نيز اعمال بهدر موارد زير بهس: 

 : پس از احرام عمره مفرده يا تمتّع، پيش از طواف و بقيه اعمال.1

 : پس از احرام حجّ، قبل از رالتن به عرالات.2

 ز اعمال مکّه.: پس از اعمال منا، پيش ا2

 زند.( نيابت براى معذورين مانع ندارد ولى نيابت طواف مستحبى اگرچه احوط ترک است ولى به حج و عمره ضرر نمى2و1ج: 

 ( احوط آن است که تا اعمال واجب را انتام نداده طواف مستحبى نکند.2

 

 مخارج نايب

 نايب به عدده چه کسى است؟ س: در حج نيابتى ع وه بر هزينه سفر، بدهى و مخارج خانواده

 ج( به عدده شخص نايب است.

 

 عمره به نيابت از بيش از يک نفر

 نفر( عمره بتا آورد؟ 199تواند به نيابت از تعداد زيادى از االراد )مث ً : آيا يک نفر مى1س

 ج( اشکال ندارد.

نفر )که الزاماً از بين خودشان نباشد( به نيابت از جمع خود به عمره : اگر نيت االراد شرکت کننده در طرح عمره نيابتى اين باشد که صرالاً يک 2س

 مفرده مشرف شود و هزينه آن بين االراد شرکت کننده در اين طرح، از قبل تقسيم شده باشد، آيا اين کار جواز شرعى خواهد داشت؟

 ک کنند يعنى با رضايت او را نائب خود قرار دهند.اند همگى با رضايت خاطر به او کمج( عمده اين است که آن شخص را که انتخاب کرده

 علم به نوع نيابت
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حج تمتع براى »... داند براى حتةاالس م نايب شده يا حج نذرى يا حج مستحب. اگر نيت کند داند براى حج تمتع اجير شده است، اما نمىس: نايب مى

 و صحيح است يا نه؟آيا کاالى « امحتّى که براى آن اجير شده»يا « منوب عنه خودم

 ج( قصد اجمالى حتّى که براى انتام آن نائب شده متزى است.

 

 عنهوظيفه نائب حج در پرداخت خمس منوب

 عنه در زمان حيات خود اهل خمس نبوده است چيست؟داند منوبشود و میس: تک يف شخصی که به عنوان نايب به حج مشرف می

 ای ندارد.گيرد، در اين رابطه وظيفهائب قرار نمیج( اگر عين مال متع ق خمس در اختيار ن

 

 قرائت قرآن براى غير منوب عنه

 تواند به نيابت از شخص ديگرى تبرّعاً يا استيتاراً قرآن ت وت کند؟س: آيا کسى که در اعمال عمره يا حج يا خصوص طواف اجير غير باشد، مى

 ج( اشکال ندارد.

 

 کفارات حج:

 محرمات احرام مصرف قسمتى از کفّاره

ى را خريدارى س: در هنگام احرام در انتام عمره، من در روز زير سايه سفر کردم. لذا از والدينم خواستم که کفاره بدهند. آندا هم براى کفاره، حيوان

 گرالتند. آيا اين درست است؟ کردند. مقدارى از گوشت را به خويشاوندان، مقدارى را هم براى خودشان و باقيمانده را هم براى نيازمندان در نظر

 شرايط و وضعيت تقسيم گوشت گوسفند به عنوان کفاره چيست؟ يعنى به چه کسى و چه مقدار بايد داد؟

توانند همه را به يک القير هم بدهند و کفارهاى که ج( کفاره محرمات احرام را تماماً بايد به القير شرعى تس يم نمايد و تقسيم الزم نيست ب که مى

 اند کاالى نيست.ى از آن را براى خود برداشته و مقدارى هم به خويشاوندان تعارف کردهمقدار

 
 

 :متفرقات

 تکرار عمره

 س: آيا مى توان در حج براى احتياط در يک ماه براى خود دو بار عمره انتام داد؟

 ج( مانع ندارد.

 

 خمس پول ثبت نامى

ا دارند، بايد براى حفظ نوبت، مب غ مقرّرى را به بانک بسپارند که اين مب غ مطابق قرارداد س: هم اکنون کسانى که قصد تشرّف به حج يا عمره ر

رسد، اصل پول و سود آن را درياالت ها الرا مىگيرد و زمانى که پس از حدود سه سال، نوبتِ تشرّف آنمضاربه است و سودى نيز به آن تع ّق مى

شوند. حال با توجّه به اينکه سپردن پول به بانک مقدّمه رالتن به عمره يا حجّ و به عمره يا حج مشرف مىسپارند کنند و به سازمان حج و زيارت مىمى

ت، آيا به است و چنانچه کسى اين پول را به بانک نسپارد نوبتى را براى رالتن به عمره و يا حج نخواهد داشت و اکنون طريق رالتن به حج نيز همين اس

 گيرد يا نه؟ق مىاصل پول و سود آن خمس تع ّ

رود، خمس ندارد، ولى اگر نوبت حج او پس از آن سال خمسى است، به اصل گذارى به حج مىج( در الرض مرقوم، اگر در همان سالِ خمسى سپرده

 باشد.گيرد و سود آن از مناالع سال وصول مىپول خمس تع ق مى

 

 تحيّت مسجدالحرام

 کعبه؟س: تحيّت مستدالحرام، نماز است يا طواف 

 ج( طواف است.

 

 معيار کثيرالشک در طواف و رمى

هاى رمى چيست؟ و عدم اعتنا به چنين شکى به چه معناست، آيا بنا بر اقل بگذارد يا س: معيار کثيرالشک در تعداد دورهاى طواف و تعداد ريگ

 اکثر؟
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در نماز بيان شده است و اما کثيرالشک در رمى حکم خاصى ج( معيار کثيرالشک در طواف عرالى است و به همان معنايى است که براى کثيرالشک 

 ندارد و در صورت شک در عدد انداختن بايد آنقدر بيندازد تا ع م پيدا کند.
 

 پرداخت خمس اموال دخيل در حج
ف و نماز طواف س: آيا براى صحّت اعمال عمره و حج ه براى کسى که حسابرسى خمس ندارد، پرداخت خمس لباس احرام و لباسى که در طوا

 کند يا بايد حسابرسى تمام اموال صورت گيرد؟پوشد، کفايت مىمى

 کند.پردازد، کفايت مىج( در الرض سؤال پرداخت خمس براى اموال مذکور و همچنين براى پولى که براى قربانى مى

 

 استحباب غسل ورود به مسجدالحرام

آورد يا براى هر مرتبه رالتن به مستدالحرام نيز قادم و کسى است که اعمال عمره بتا مىس: آيا استحباب غسل ورود به مستدالحرام تندا براى 

 مستحب است؟

 ج( اختصاص به ورود اول ندارد.

 

 خارج شدن از شهر مکه و منى در ميان اعمال

 س: خارج شدن از شدر مکه و منى، مث ً رالتن به جدّه، مدينه يا طائف در موارد ذيل چه حکمى دارد؟

 : پس از اعمال روز عيد قربان پيش از اعمال مکه.الف

 ب: در روز يازدهم پس از رمى جمرات.

 ج: پس از بيتوته نيمه اول شب يازدهم يا دوازدهم.

 د: پس از اعمال ايام تشريق، پيش از اعمال مکه.

 نده را در وقت خودش انتام دهد.اشکال است ولى بايد خروج به نحوى باشد که بتواند مناسک باقيماج( در همه صور ياد شده بى

 

 پيدا شدن غير عمدى موى زن ُمحرم

 شده قبول است؟کرده و بدون اينکه خود بداند کمى از موهايش ديده مىس: حج زنى که براى باز نگه داشتن صورت در حال احرام ت ش مى

 کند.ج( حج صحيح است و إن شاء اهلل خداوند قبول مى

 معامالت:
 خرید وفروش:

 

 روش مواد غذايى حرامف

هاى بدون ال س است طبخ نموده و به برادران توانم از غذاهايى که حاوى خرچنگ، صدف و ماهىس: اگر در کشورم رستورانى راه اندازى کنم، آيا مى

 سنى و يا غير مس مانان بفروشم؟

باشد هر چند خريدار آندا را مد حاصل از آندا نيز حرام مىباشد باطل است و پول و درآج( الروش آن دسته از مواد غذايى که خوردن آن حرام مى

 ح ل بداند.

 

 خريد کاالهاى شانسى

 س: آيا خريدن کاالهاى شانسى جايز است؟

مقدار الخصوصية والج( اگر مورد معام ه، همان کاالى داخل جعبه باشد، اشکال ندارد. ولو به اميد ياالتن جايزه باشد. اما اگر مورد معام ه چيز متدول

 باشد، چنين بيعى باطل است.

 

 فروشداى که غذاى حرام مىخريد امتياز مغازه

 الروشد جايز است؟اى که غذاى حرام هم مىس. آيا خريد امتياز و مالکيت مغازه

 نيست.ج( اگر امتياز، امتياز صرالاً اغذيه الروشى است، خريد امتياز محل کسب و م ک آن اشکال شرعى ندارد ولى شرعاً متاز به الروش اغذيه حرام 

 



161 

 

 

 

 واگذارى منفعت ملك براى مّدت محدود

 انى، براى مدت محدودى در سال به اشخاص حقيقى يا حقوقى قابل واگذارى است؟س: آيا م کيت زم

ج( واگذارى منفعت م ک به شخص حقيقى يا حقوقى براى مدّت محدود در يک سال يا براى همان مدّت محدود در چند سال به صورت اجاره يا ص ح 

واگذارى منفعت به چند نفر به نحو مشاع که در همان زمان واگذارى، همه  منفعت اشکال شرعى ندارد خواه واگذارى تمام منفعت به يک شخص و يا

 کند.االراد مورد نظر مالک آن منفعت باشند، لکن مشروط به اينکه بين خود تواالق کنند که هر الردى به تندايى در يک زمان معين از آن استفاده 

صى، اين صورت شرعى ندارد خواه به صورت الردى و خواه به صورت جمعى به ولى م کيت زمانى عين به نحوى که عين را مالک باشد تا زمان مشخ

صى مالک آن نحو اشاعه، به نحوى که نفر اول القط در زمان اول و نفر دوم در زمان دوم مالک عين باشد و يا چند نفر متموعاً به نحو مشاع تا زمان خا

 دارتعين باشد، اين صورت شرعى ندارد. خريد سفارشى و پرداخت مدّ

دهند. مانند سفارش ساخت در، هاى اقتصادى براى تديه کاالهاى مورد نياز خود به سازنده آن کاالها سفارش ساخت مىس: گاهى مردم عادى يا بنگاه

مشخصات معين ساخته شود کاالى مورد نظر را با پنتره، اتومبيل، کشتى، هواپيما، خانه، بيمارستان و... در اين موارد سازنده طى قراردادى متعدد مى

پيش پرداخت،  ٪25شود مب غ معينى را طبق زمانبندى مشخص بپردازد )براى مثال در تاريخ مشخص تحويل دهد و سفارش دهنده نيز متعدد مى

مستدعى است بعد از دو ماه پس از تحويل(. در اين قراردادها بطور معمول مواد اوليه و مصالح به عدده سازنده است.  ٪25زمان تحويل و  59٪

 نسبت به سؤاالت زير راهنمايى الرماييد:

 : آيا چنين قراردادى صحيح است؟1س

 گيرد يا عقد مستق ى است؟: ايا اين قرارداد که در کشورهاى عربى به عقد استصناع معروف است در قالب يکى از عقود متعارف قرار مى2س

 زم است يا عقد جايز؟: در صورتى که عقد استصناع عقد مستقل باشد، آيا عقد ال2س

 : در صورتى که عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خياراتى در آن جارى است؟4س

 : در صورتى که عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرايط صحّت آن چيست؟5س

 تواند ساخت کاالى مورد نظر را به ديگرى واگذار نمايد؟: آيا سازنده مى0س

 اى را خريدارى و به سفارش دهنده تحويل دهد؟الى ساخته شدهتواند کا: آيا سازنده مى0س

 ى صحّت و نفوذ بيع است.( قرارداد مزبور از مصاديق بيع و شراء است و مشمول ادله1ج

 م موضوع.( عنوان بيع و شراء بر آن منطبق است اگر چه شرايط بيع نسيه و بيع س ف را ندارد، زيرا شرايط مذکوره شرايط حکم است نه قصد مقو2ج

 ( باز عقد الزم است.2ج

 ( خيار شرط و خيار غبن در آن جريان دارد.4ج

 ى صحّت بيع است.( همان شرايط عامه5ج

 تواند به ديگرى واگذار کند.( اگر شرط مباشرت خودش نشده باشد، مى0ج

 تديه نمايد و تحويل مشترى دهد.ى دست ديگرى را ( اگر شرط مباشرت شخص خودش در ساخت آن نشده باشد، مانع ندارد ساخته0ج

 
 

 فروش جنس داخلى با نام يك شركت خارجى

کنم که محصوالت آن مشابه خارجى دارد و البته عمدتاً نمونه خارجى، کيفيتى برتر يا مساوى و قيمتى گرانتر دارد. به س: من در شرکتى کار مى

شود. با توجه به اينکه ام يک شرکت خارجى و به قيمت آن به مردم عرضه مىهاى الروش، محصول توليدى اين شرکت بندرخواست يکى از نمايندگى

کند در حالى که واقعاً اينطور نبوده و محصول کام ً ايرانى است و مصرف کننده، يقيناً بعنوان جنس خارجى اين محصول را خريدارى و مصرف مى

 خته است لطفاً مشخص نماييد که اين کار چه حکمى دارد؟مصرف کننده به همين خيال پول بيشترى نسبت به جنس ايرانى پردا

کند ساخت آندا عنوان تق ّب و تدليس صدق نمى ج( اگر داخ ى يا خارجى بودن خود آن وسي ه با مشاهده براى مشترى قابل شناسايى و تميز باشد، بر

ى مذکور با وصفى که مخالف واقع است صورت بگيرد، معام ه صحيح ولى اع ن و اخبار خ فِ واقع راجع به آندا کذب و حرام است و اگر بيع بر کاال

 مط ّع شود، اختيار السخ خواهد داشت. است ليکن اگر مشترى بعد از آن از واقعيت امر
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 اشتراط استفاده مبيع براى منظور خاص

فاده کند مث ً شخصى زمينى را به کسى بفروشد و با تواند ضمن عقد شرط کند که خريدار مورد معام ه را براى منظور خاصى استس: آيا الروشنده مى

 خريدار شرط کند که او زمين را القط براى کشاورزى استفاده کند؟

 تواند شرط کند و خريدار پس از قبول شرط، مک ّف است که بر طبق آن عمل نمايد و تخ ّف نکند.ج( مى
 

 شرط انفساخ عقد بيع در صورت عدم تحويل جزئى از ثمن

قد بيع براى تحويل جزئى از ثمن موعد معين گرديده و شرط شده هرگاه مشترى تا موعد مقرر باقيمانده ثمن را تحويل ندهد معام ه س: در ع

 گردد، آيا چنين شرطى در معام ت صحيح است؟بخودى خود منفسخ مى

 ج( شرط انفساخ عقد بيع به نحو شرطِ نتيته، دلي ى بر صحّت ندارد.

 

 امكان خريد مجدد مبيع توسط فروشندهفروش به شرط پيش

الروش س: شخصى به ع ت نياز به پول جدت تکميل ساختمان و ج وگيرى از نزول، تعدادى از واحدهاى ساختمان نيمه تمام خود را در غالب بيع پيش

صورت توانايى الروشنده، همان الرضاً به قيمت مترى سيصد هزار تومان معام ه کرده است و در ضمن آن شرط کرده که پس از مدتى معين در 

ر اين واحدهاى الروخته شده را با محاسبه سود سه درصد بنا به آنچه در عرف بازار است مث ً به قيمت مترى سيصد و ده هزار تومان بخرد و در غي

 صورت معام ه به قوت خود باقى بماند، آيا معام ه مذکور صحيح است؟

دقيق واحدهاى مورد الروش و شرط خريد از خريدار به مب غ قراردادى در آينده اشکال شرعى ندارد به  ج( الروش به نحو مذکور با تعيين مشخصات

 شرط آنکه الروش و خريد جدّى باشد نه الرار از رباى قرضى که بخواهد پولى از خريدار اسمى بگيرد و بعداً همان پول را با سود برگرداند.

 

 مرجع براى دريافت خسارت در بيع فضولى

ر اگر الضولى م ک غير را بفروشد و ثمن آن را هم درياالت نمايد مالک بعد از اط ع آن را اجازه نمايد براى درياالت ثمن آيا مخير است به هس: 

 کدام از آندا يعنى مشترى و بايع الضولى رجوع نمايد يا اينکه القط حق رجوع به بايع الضول را دارد؟

 ايع را امضا کرده باشد، به بايع مراجعه کند واال به مشترى مراجعه کند.ج( اگر ثمن ک ّى باشد و مالک اص ى قبض ب

 

 از بايع الضولى مسترد کند؟ تواند معام ه را بدم بزند و ثمن راس: در چنين الرضى اگر او براى درياالت ثمن به مشترى رجوع کند آيا مشترى مى

 باشد.نمىج( با الرض امضا، بيع الزم بوده و موجبى براى خيار السخ موجود 

 

 معامله فضولى و سود آن

ى ى همان پول مسؤول است يا به اندازههاى زيادى ببرد آيا به اندازهتومان و از آن پول استفاده 5999س: اگر الردى پولى را از ديگران بردارد مث  

 برد؟هايى که از آن مىاستفاده

تام داده، الضولى و موقوف بر اجازه صاحب پول است و در صورت اجازه صاحب پول، ج( تمام معام تى که با پول ديگرى بدون اجازه صاحب پول ان

 تمام سودهاى حاص ه اختصاص به صاحب پول دارد و شخص الضولى حتى استحقاق اجرت المثل را هم ندارد.

 

 فروش نسيه به قيمت بيشتر

 بنا به تصميم و اختيار خريدار اشکال ربوى دارد؟ س: آيا الروش کااليى به مب غى بيش از قيمت روز در ازاى درياالت چک ده روزه

 ج( نسيه الروختن اشکالى ندارد اگر چه از قيمت نقد بيشتر بگيرد.

 

 افزودن قيمت کاال به خاطر فروش اقساطى آن

 مشخص باشد؟ س: جنسى که بصورت قسطى الروخته مى شود و روى هر قسط آن سود کشيده مى شود چه حکمى دارد؟ آيا اين سود بايد به مقدار

ج( اگر به هنگام الروش جنس، قيمت آن را به طور نسيه و يا قسطى تعيين کنند، معام ه صحيح است، هر چند قيمت قسطى بيشتر از قيمت نقدى 

 باشد. ولى اگر معام ه بر قيمت نقد انتام گيرد و در تقسيط پرداخت ثمن چيزى بر آن بيفزايد، چنين قراردادى حرام و باطل است.

 

 يافت خسارت در برابر ديرکرد پرداخت بدهىدر
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توان از باشد و خريدار ضرر و زيان عدم پرداخت بدهى خود را متقبل شده است آيا مىس: العاليت اينتانب الروش اجناس به صورت قسطى مى

 خريدار ضرر و زيان وارده را وصول نمود؟

تواند شرط خيار براى خود در صورت تأخير پرداخت رعى ندارد ولى الروشنده مىج( التزام به پرداخت ضرر و زيان ديرکرد و درياالت آن، صورت ش

 بدهى از مورد مقرر نمايد که اگر بدهى در وقت مقرر پرداخت نشده، اصل معام ه انتام شده را السخ نمايد.

 

 

 

 

 اختالف قيمت نقد و اقساط

خرى قيمتش ال ن است و اگر به صورت اقساط بخرى بايد ع وه بر قيمت اص ى اى به خريدارى بگويد که اگر ال ن کاال را نقداً بس: اگر الروشنده

 ايم بايد چه کنيم؟تومان اضااله بپردازى آيا پرداخت اين مب غ اضااله اشکال دارد؟ در صورت اشکال اگر اين کار را انتام داده 4999ماهى مث ً 

 با تراضى طرالين اشکال ندارد.ج( الروختن کاال به صورت اقساط به قيمتى بيشتر از قيمت نقد 

 

 بيع دين به دين يا کالى به کالى

گردد، آيا اين شود و براى تس يم مبيع نيز مدّت معين مىکند. براى پرداخت ثمن اجل تعيين مىس: شخصى م ک معينى را از ديگرى خريدارى مى

 باشد؟الدين بالدين )کالى بکالى( است و باطل مىبيع از نوع بيع

 رض اين که مبيع، عين شخصى خاص باشد معام ه به نحو مذکور اشکال ندارد.ج( با ال

 

 پيش فروش محصول

ه آن س: قصد دارم ک يه محصول گندم مزرعه خود را به صورت س ف به خريدار بفروشم با توجه به اين که قيمت دقيق ارزش گندم با جوايز متع قه ب

ريال کمتر از خريد دولت، ک يه محصول به خريدار تع ق 299ام که دد با خريدار تواالق نمودهگرمع وم نيست و هنگام تحويل به دولت مشخص مى

 گيرد و هم اکنون مب غى به عنوان ع ى الحساب از خريدار درياالت نمايم آيا اين معام ه صحيح است؟

الروش از خريدار تحويل نگيرد، معام ه باطل الروشد مشخص نباشد و در همان زمان ج( در هر صورت اگر قيمت گندمى را که به صورت س ف مى

 است.

 

 خريد قسطى همراه با بهره

 کنم.س: من در آمريکا راننده تاکسى هستم و ماهانه دو هزار دالر بعنوان اجاره )تاکسی( پرداخت مى

دالر  499ارتمانى مستأجرم و ماهى شوم. همچنين در آپسال صاحب تاکسى مى 5اگر به صورت قسطى همراه با بدره اين ماشين را بخرم، بعد از 

 شوم.پردازم اگر آپارتمان را به همين صورت قسطى همراه با بدره بخرم، در آينده صاحب آپارتمان مىمى

 آيا دادن سود در اين مسايل درست است، راهنمايى الرماييد.

اطى آن بيش از قيمت نقدى است چنين تفاوتى ربا نيست و ج( اگر مقصود، خريد تاکسى يا آپارتمان به صورت نسيه و اقساطى باشد که قيمت اقس

خريد بدين صورت اشکال شرعى ندارد، و اگر بخواهيد پول با بدره قرض کنيد و با پول قرضى ماشين يا مسکن بخريد و قسط قرض را با بدره 

ر احتياجات زندگى با پول قرض اين چنينى، اشکال بپردازيد چنين قرضى شرعاً حرام است ولى اصل قرض صحيح است و خريد ماشين يا منزل يا ساي

 ندارد.

 

 اختالف قيمت نقد و اقساط

اى به خريدارى بگويد که اگر ال ن کاال را نقداً بخرى قيمتش ال ن است و اگر به صورت اقساط بخرى بايد ع وه بر قيمت اص ى س: اگر الروشنده

 ايم بايد چه کنيم؟ن مب غ اضااله اشکال دارد؟ در صورت اشکال اگر اين کار را انتام دادهتومان اضااله بپردازى آيا پرداخت اي 4999ماهى مث ً 

 ج( الروختن کاال به صورت اقساط به قيمتى بيشتر از قيمت نقد با تراضى طرالين اشکال ندارد.

 

 اسقاط خيار غبن فاحش
ارداد اسقاط خيار غبن الاحش براى طرالين عقد است. پس از بيع، الروشد. يکى از شروط قرمي يون تومان مى 14س: الردى م ک خود را به مب غ 



164 

 مي يون تومان است. آيا در چنين الرضى حق السخ دارد؟ 299شود ارزش م ک او بيش از الروشنده متوجه مى

غبن الاحش ساقط شده  شود ولى به همان اندازه که مورد نظر بوده است؛ در الرض مذکور در مسأله کهج( خيار غبن با شرط سقوط خيار ساقط مى

شود نه است آن مقدار غبنى که عرالاً نسبت به معام ه مذکور الاحش باشد مث ً در معام ه چدارده مي يون تومانى تا دو برابر آن الاحش حساب مى

 حق السخ دارد. پانزده برابر، بنابراين در الرض مذکور الروشنده

 

 خيار تخلّف شرط در فروش ملک

هايى که داشت نيمى از آن را بصورت قطعى به شخصى الروخت و آن ساختمان تتارى بود که مدتى قبل به دليل بدهى س: پدر اينتانب صاحب يک

ها را پرداخت کرده است و نسبت به پرداخت بقيه هاى پدرم را به ط بکارانش پرداخت کند اما القط نصف بدهىشخص در عوض متعدد شد بدهى

 پدرم ثابت است؟ کند آيا حق السخ براىخوددارى مى

شود که خوددارى خريدار از ج( با توجه به اينکه بايد ثمن و نيز شرط ضمن عقد بطور دقيق مشخص باشد در الرض صحت عقد مذکور عرض مى

بل از عقد هاى الروشنده را که دقيقاً قپرداخت بدهى الروشنده، متوّز السخ معام ه نيست ولى اگر در معام ه شرط کردند که تا مدّت معيّنى بدهى

مشخص شده است بپردازد و خريدار عمل به شرط نکرده، از باب تخ ّف شرط، حق السخ ثابت است؛ و ضمناً مع وم باشد اگر خريدار با مواالقت 

خت بدهى ط بکاران ط ب آنان را تقبّل کرده، الروشنده ديگر بدهى نسبت به ط بکاران ندارد ولى چنانچه تواالق القط بين خريدار و الروشنده بر پردا

 الروشنده حاصل شده باشد، هر مقدار بدهى الروشنده را که خريدار نپرداخته، بر عدده شخص الروشنده باقى است که بايد بپردازد.

 شرط ضمن عقد 

يمان شوند ام و در پايان قولنامه، اين مط ب نوشته شده است که اگر هر کدام از طرالين، پشس: مدتى پيش اينتانب اقدام به الروش م ک خود نموده

توانم با توجه به پشيمان شدنم با پرداخت پنتاه هزار بايد مب غ پنتاه هزار تومان بابت حق پشيمانى بپردازند آيا متن الوق خيار شرط است و من مى

 تومان معام ه را السخ کنم؟

يل معام ه است و اين شرط اگر در ضمن عقد شود ب که شرط پرداخت مب غى در صورت انصراف از اتمام و تکمج( اين شرط، شرط خيار محسوب نمى

ها که در قيمت مبيع مؤثّر هستند مدّت معيّنى ذکر شود و اال الزم باشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد شود اشکال ندارد. ولى بايد براى اين قبيل شرط

 باطل است.

 
 شرط پرداخت حق پشيمانى در معامالت

ام و در پايان قولنامه ذکر شده است که در صورت پشيمانى هر يک از طرالين معام ه، آن  ک خود نمودهس: مدتى پيش اينتانب اقدام به الروش م

 شخص بايد مب غ معيّنى را به طرف مقابل بپردازد.

 متن الوق آيا شرط خيار است؟

م ه است و اين شرط اگر در ضمن عقد شود ب که شرط پرداخت مب غى در صورت انصراف از اتمام و تکميل معاج( اين شرط، شرط خيار محسوب نمى

ر شود و اال الزم باشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد شود اشکال ندارد. ولى بايد براى اين قبيل شرطدا که در قيمت مبيع مؤثّر هستند مدّت معيّنى ذک

 باطل است.

 

 ى حق فسخ بايعمحدوده
 تواند کاالى خود را پس بگيرد؟آيا بايع در حاالت زير مى

 ه وقتى مع وم شود که کاال را خي ى کمتر از قيمت واقعى آن الروخته است. 1

 ه وقتى بخاطر پيشگيرى از يک وضعيت حرجى آن را الروخته، ولى بعد از آن، وضعيت حرجى رالع شده باشد. 2

 دار معتبر از او بگيرد.هى مدّته در صورتى که مشترى از ابتدا براى انصراف بايع و قصد پس گرالتن او جريمه بگذارد مث ً يک سند بد2

 ( اگر با ناآگاهى از قيمت عادله، به مقدارى معتنى به مغبون شود خيار غبن دارد.1ج

 شود.( ارتفاع حرج و اضطرارى که او را وادار به انتام معام ه کرده موجب حق السخ نمى2ج

 ه، موجب سقوط حق السخ او نيست.( در مورد داشتن حق السخ، تعيين جريمه بر الروشنده در ضمن عقد معام 2ج

 

 خيار غبن در بيع مرابحه
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 س: آيا احکام خيار غبن در بيع مرابحه نيز جارى است؟

و بعداً مع وم ج( خيار غبن در بيع مرابحه نيز تصوير دارد، بدين معنا که جنسى را با اع م قيمت خريد به مشترى با سود مث ً پنج درصد الروخته باشد 

 له چنين متاعى در بازار چدل درصد است.شود که سود عاد

 

 اى بودن زمينفسخ معامله بجهت مصادره

اى بودن زمين آپارتمان مورد معام ه را در موقع تنظيم ام الروشنده مصادرهقيمت آن را پرداخته و در آن سکونت کرده %49س: آپارتمانى خريده و 

اى بودن نامه موضوع مصادرهنظر به اينکه در موقع تنظيم بيع اى الروخته است.مت غير مصادرهمبايعه نامه مخفى کرده و آپارتمان را به عنوان و قي

 اى چيست؟توانم معام ه را السخ نمايم؟ حکم چنين معام هام، آيا مىزمين آپارتمان را از الروشنده سؤال کرده

 ج( در الرض سؤال، هم از باب عيب و هم از باب غبن حق السخ داريد.

 

 

 بيع شرط

خرد بدين صورت که با پرداخت سى مي يون تومان مدت يکسال در خانه سکونت کند و پس از يکسال اگر اى را بطور مشروط مىس: کسى خانه

ى خانه، چدل مي يون به آن شخص پرداخت کند خانه را تخ يه کند و اگر نتوانست، خانه از آن او شود. حکم شرعى اين معام ه چگونه است؟ الروشنده

 الروشنده بعد از يکسال چدل مي يون بپردازد ده مي يون اضاالى چه حکمى دارد؟ اگر

اى براى الرار از ربا باشد، حکم ربا دارد و معام ه باطل است هر چند بيع شرط جدى اگر حي ه نباشد، از معام ت ج( اگر بيع شرط، حي ه و وسي ه

 شرعيه و صحيح است.

 

 لمينخريدن ماهى از بازار مسلمين و غيرمس

 است؟ س: خريدن ماهى به منظور خوردن و غير خوردن، از بازار اهل تسنن يا اديان ديگر در صورتى که ندانيم داراى ال س بوده يا تذکيه شده جايز

آب مرده است، و اند و در خارج ج( خريد از بازار مس مين جايز است و از بازار کفّار در صورتى جايز است که بدانيد ال س دارد و زنده از آب گرالته

 خريد براى غير خوردن چنانچه منفعت عق يى داشته باشد، مانعى ندارد.

 

 تحقيق راجع به گوشت براى خريد

تواند در هر جايى س: آيا در کشور اس مى که اکثريت جمعيت آن مس مان هستند، نيازى به تحقيق و سؤال در مورد گوشت است يا شخص مى

 گوشت بخورد؟

 ار مس مين تديه شود محکوم به ح يت است و الحص الزم نيست.ج( اگر از باز

 

 اعتبار ضوابط مندرج در بليط هواپيما
االجرا کند آيا قوانينى که روى ب يط هواپيما چاپ شده، معتبر و الزمس: با توجه به اينکه خريدارِِ ب يط هواپيما، ب يط را پس از پرداخت پول درياالت مى

 است؟است و آيا قرارداد صحيح 

خريد ج( رعايت شرايط مندرج در پشت ب يط هواپيمايى براى خريدار ب يط الزم است، ع وه بر اينکه اط ع از مندرجات پشت برگ ب يط، موقوف بر 

 ب يط و پرداخت وجه آن از قبل نيست.

 

 مصرف پول تقلّبى

داند که به چه کسانى و چه مب غى داده است خواهشمند است و حتى نمى س: اگر کسى بدون آنکه متوجه باشد به بازار رالته و پول تق ّبى را خرج کرده

 است من را راهنمائى کنيد.

 الروشنده است. ج( کسى که با پول تق بى )ولو ندانسته( جنسى خريده و مصرف کرده، ضامن قيمتِ جنسِ خريدارى شده، براى

 

 تفاوت مبيع در معامله و جنس تحويل داده شده

تواند معام ه را بدم بزند و با رد ثمن محصول را  ه بذر پياز باشد لکن بعد از زرع مع وم شود بذر محصول ديگرى است آيا بايع مىس: اگر مورد معام

ز تواند غرامتى را که در نتيته زرع به او وارد شده اتواند تفاوت قيمت بذر را از بايع مطالبه کند؟ در الساد بيع آيا مشترى مىتم ک کند؟ مشترى مى



166 

 بايع مطالبه کند؟

تواند آن را پس بگيرد ولکن بايد ج( چون بذر درياالت شده توسط مشترى، مورد معام ه نبوده است، در م ک بايع باقى است و اگر بايع بخواهد مى

شکل که، مشترى بذر پيازى را  توانند در اين مورد با يکديگر مصالحه کنند به اينخسارت وارده به مشترى را جبران کند کما اينکه مشترى و بايع مى

 کند، و در هر صورت اين معام ه از موارد قابل السخ نيست. که از بايع ط ب دارد با اين بذر موجود مصالحه

 

 مخلوط کردن آب با شير قبل از فروش

نکه ميکروب تب مالت از بين برود داريم. براى ايس: برادر من يک ماست بندى دارد. براى ماست کردن اول اينکه شير جوش بيايد، شير را برمى

دقيقه  5توانيم به اندازه نيم ساعت جوشيدن )بخار آب( در شير آب بريزيم. و به جاى بايد حدود نيم ساعت شير را بتوشانيم. حال آيا ما مى

 دقيقه بتوشانيم تا ميکروب تب مالت از بين برود. و خداى نکرده مردم تب مالت نگيرند؟ 29جوشيدن، 

 مشترى مط ع باشد مانعى ندارد. ج( اگر

 

 فسخ معامله پس از قطعى شدن آن

س: مکانى مصادره سپس توسط دولت واگذار و آپارتمان سازى شده است پس از خريد و سکونت مط ع شدم. عدم رضايت خود را به الروشنده اع م 

 ام. آيا حق السخ معام ه را دارم؟کرده

 ور نيست.ج( صِرف عدم رضايت سبب السخ معام ه مذک

 

 خريد، فروش و استفاده از کاالهاى چرمى

رود چه حکمى س: خريد، الروش و استفاده از کاالهاى ساخته شده از چرم مثل کفش و ک ه و کمربند که احتمال تماس بدن و لباس خيس با آن مى

 دارد؟

ريد و الروش و استفاده آن اشکال ندارد و هم چنين اگر ( است خ1ج( کاالهاى چرمى موجود در بازار مس مين يا کشورهاى اس مى در حکم مذکى)

صورتى  کشور سازنده آن کشور اس مى باشد؛ ولى اگر از بازار غير مس مين و از کشور غير اس مى براى الروش عرضه شود، خريد و استفاده از آن در

ست، محکوم به طدارت است و خريد و الروش و استفاده از آن دانيد که مذکى يا غير مذکى اکه يقين داريد غير مذکى هست جايز نيست و اگر نمى

 اشکال ندارد اما نماز خواندن با آن صحيح نيست.

 
 حيوانى که ذبح شرعى شده است. -1

 

 پول گرفتن در ازاى خون دادن

 تواند در قبال گرالتن پول به نيازمندى خون بدهد يا خير؟س: آيا انسان مى

 شود خون بدهد، اشکال ندارد.مى ج( پول گرالتن براى اينکه حاضر

 

 هاى حرام گوشت براى امور ديگرخريد و فروش ماهى

 هاى بدون ال س در بازار جدت خوردن انسان يا جدت خوراک دام و طيور جايز است؟س: خريد و الروش ماهى

وراک دام و طيور داشته باشد، خريد و الروش آن هاى بدون ال س براى خوردن جايز نيست ولى اگر مناالع عق يىِ ح ل مثل خج( خريد و الروش ماهى

 به قصد مزبور مانع ندارد.

 

 فروش ماهى حرام به غيرمسلمانان

دانند، جايز ها را جايز مىس: الروش و صادرات آبزيان حرام گوشت يا ح ل گوشتى که در آب مرده به کسانى که در دين و مذهبشان خوردن آن

 الروخته شود چه حکمى دارد؟است؟ اگر جدت امرى غير از خوردن 

 ج( الروش آن براى خوردن، جايز نيست اما براى مصارف ح ل و عق ئى ديگر، منع شرعى ندارد.
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 هاى مرده در آب به مستحل آنفروش ماهى

 داند؟اند به کسى الروخت که آن را ح ل مىگيرى و داخل آب مردههايى را که در تور ماهىتوان ماهىس: آيا مى

 هاى غذايى انسان جايز نيست هر چند خريدار خوردن آن را ح ل بداند.ى استفادهج( برا

 

 فروشداى که غذاى حرام مىخريد امتياز مغازه

 الروشد جايز است؟اى که غذاى حرام هم مىس: آيا خريد امتياز و مالکيت مغازه

 م ک آن اشکال شرعى ندارد ولى شرعاً متاز به الروش اغذيه حرام نيست. ج( اگر امتياز، امتياز صرالاً اغذيه الروشى است، خريد امتياز محل کسب و

 

 تجارت ارز از طريق اينترنت

گيرد. روش کار نيز به اين باشد که از طريق اينترنت صورت مىمى« الارکس»مشروعيت تتارت در بازار مبادالت ارز و يا همان  س: سؤال من درباره

دالر(.  2999دهد )مث ً يا يک شرکت، مب غى را به عنوان سپرده نزد يکى از کارگزاران اين بازار قرار مى صورت است که يک معام ه گر حقيقى و

کنيم که از کند به اين صورت که از طريق تماس ت فنى و يا اينترنت به کارگزار اع م مىگر و بانک عمل مىکارگزار هم به عنوان واسطه بين معام ه

دالر از اين سرمايه من را به نرخ الع ى از دالر  299دالر آن را بردار و مث ً يورو بخر به عبارت ديگر  299که در نزد شما دارم دالرى  2999اين مب غ 

کنيم که اين مب غ را دوباره گيريم و درخواست مىبه يورو تبديل کن. بر الرض که پس از مدتى ارزش يورو باال رالت دوباره با کارگزار خود تماس مى

باال رالته  يورو به دالر تبديل کن يعنى يورو را که ارزش آن در بازارهاى جدانى باال رالته است بفروش و دوباره دالر بخر. در اين معام ه چون قيمت از

اين معام ت کنيم. ايم با کاهش ارزش روبرو شود مب غى ضرر مىشود و ب عکس اگر آن ارزى را که خريدهاست مقدارى سود به سرمايه ما اضااله مى

دهند مث ً اعتبار صد برابر شود. نکته ديگر اينکه کارگزاران به سرمايه ما در نزد خودشان اعتبار مىدر مورد تعداد زيادى از ارزهاى کشورها انتام مى

تداى هر معام ه به ما قرض دالر در اب 0099دالر در نزد آندا براى خريد و الروش قرار دهيم آندا هم مب غ  199به اين صورت که اگر ما مب غ 

 گيرند.دهند و پس از خريد و الروش آن را از ما پس مىمى

گر اگر به ج( مبادله ارزى با ارز ديگر که همتنس هم نيستند اشکال ندارد و سود حاص ه نيز ح ل است ولى اعتبار دادن کارگزاران به سرمايه معام ه

گر صورت اى از طرف کارگزار براى معام ههمراه با درياالت سود است، در اين صورت چنين معام هگر باشد که قدراً عنوان قرض دادن به معام ه

 شرعى ندارد.

 

 گرفتن پول در قبال جابجايى محل تحصيل
قيقت حاصل شود و با تواالق طرالين همراه است اشکال دارد؟ )با توجه به اين مط ب که شخص در حس: آيا پولى که در جابتايى دانشگاهدا گرالته مى

 الروشد( در حالت اضطرار چطور؟ت ش خودش را مى

 ج( اگر به عنوان ص ح در مقابل رالع يد از حقش و يا به عنوان هبه باشد، مانع ندارد.

 

 خريد ماهى از مسلمان

 کند جايز است؟س: آيا خريدن ماهى جدت خوردن از صياد مس مانى که رعايت مسائل شرعى را نمى

 بدانيد مرده از آب گرالته است و يا بدانيد ال س ندارد.ج( جايز است، مگر 

 

 :اجاره

 پرداخت بدهى به مربى بدون اطالع آموزشگاه

ميدم س: بنده پول يک ج سه آموزش رانندگى را به آموزشگاه بدهکار شدم، نصف پول را بدون اط ع آموزشگاه به مربى پرداخت کردم، اما بعداً الد

 توانم نصف ديگر را هم به مربى بپردازم؟زشگاه و نصفى به مربى تع ق دارد، آيا مىکه طبق قانون نصف پول به آمو

استند ج( بدهى را در هر صورت بايد بپردازيد و در پرداخت بدهى، آموزشگاه و مربى، هر دو را در جريان قرار دهيد تا بين خود به هر نحو که خو

 تواالق کنند.

 

 انجام عمل مورد اجاره توسط غير اجير

نداشته  س: اگر کسى براى نماز و روزه شخصى اجير شده باشد و به هر دلي ى نتواند آن روزه و نماز را بتا آورد و به شخص اجير کننده نيز دسترسى

 تواند آن را به شخص ديگرى واگذار کند؟باشد، آيا مى
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جير صورت گيرد، واگذارى آن به ديگرى مانع ندارد هر چند ج( اگر احراز شود که اجاره بر اصل انتام عمل واقع شده هر چند توسط غير شخص ا

 احتياط آن است که به کمتر از آنچه اجاره شده واگذار ننمايد.
 

 اجاره به شرط قرض

پردازند و همچنين مقدارى به صورت اجاره س: در بين عموم رايج است که در هنگام اجاره منزل مقدارى مب غ تحت عنوان رهن به صاحب خانه مى

 کنند و يا منزل را به صورت رهن کامل اجاره مى کنند.پرداخت مى

 اوالً: حکم شرعى اين دو نوع معام ه را بيان نمائيد.

 ثانياً: در صورت عدم صحت اين عمل روش صحيح براى اجاره کردن منزل را بيان نمائيد.

 ست چيست؟ثالثاً: حکم وضو و نماز در منزلى که به يکى از دو روش الوق معام ه شده ا

ام را به اين مب غ معيّن ه مث ً ده تومان ه به شما اجاره خانه»ج( بطور ک ّى اجاره به شرط قرض صحيح است )مث ً اگر صاحب خانه به مستأجر بگويد: 

رعى ندارد(، ولى قرض به شرط و مستأجر قبول کند، اشکال ش« الحسنه بدهيددادم به شرط اينکه ال ن مب غ معيّن ه مث ً صد هزار تومان ه به من قرض

اش از قرار ماهى مث ً دويست هزار اى که بطور متعارف اجارهاجاره، صحيح نيست، و در صورت اوّل هم بايد اجاره به نحو متعارف باشد، يعنى خانه

 که ممکن است آن را مث ً به صد هزار اى متعارف نيست بشود بخاطر گرالتن قرض به ماهى هزار تومان تنزّل کند زيرا چنين اجارهتومان است نمى

صحيح  تومان تق يل داد، و از همين جا مع وم شد اجاره به شرطِ رهنِ کامل )يعنى در قبال درياالت قرض، هيچ مب غى را از مستأجر ط ب نکند( نيز

 است.باشد؛ و در هر صورت نماز و وضويى که در خانه با رضايت و اجازه صاحب خانه انتام شده صحيح نمى

 

 مفهوم اجاره به شرط تمليک

 س: اجاره به شرط تم يک چه نوع قراردادى است؟ آيا اين قرارداد مشروعيت القدى دارد؟ جايگاه القدى حقوقى آن چيست؟

يا بيشتر با شرط ج( اجاره به شرط تم يک عبارت است از واگذارى م کى به اجاره ماهانه به مب غ معيّنى تا مدّت مث ً ده سال يا بيست سال يا کمتر 

اى  هضمنى تم يک آن به مستأجر در پايان مدّت اجاره متاناً يا با درياالت مب غ مختصرى که در ضمنِ شرط آن مب غ را تعيين نمايند، چنين معام

از نظر حقوقى مستأجر اشکال است و عبارت است از عقد اجاره به شرط تم يکِ عينِ مستاجره در پايان مدت اجاره به مستأجر و شرعاً صحيح و بى

 حق مطالبه تم يک عين مستأجره به خود را در پايان مدّت اجاره دارد و اجاره دهنده شرعاً و قانوناً مک ّف به عمل به چنين شرطى است.

 سكونت غصبى در ملك ديگران

 س: اگر کسى م کى را اجاره کرد و پس از مدت تعين شده تخ يه نکرد چه حکمى دارد؟

 ه مالک، بعد از مدّت اجاره، حکم غصب را دارد.ج( بدون اجاز

 

 سوار کردن مسافر مست

 توانم مساالرانى را که مست هستند، سوار کنم؟س: من راننده تاکسى هستم. آيا مى

ت پرداخت اجرت کند، ص حيّج( در قرارداد اجاره و تعيين اجرت بايد طرالين قرارداد عاقل، بالغ و م تفت باشند و شخص مست که مشاعرش کار نمى

 به شما را ندارد.

 

 بها بصورت يكجادريافت اجاره

هاى شود. آيا اگر مب غ چک، بيش از متموع اجارهس: به پيشنداد مستأجر، اجاره يکسال بطور يکتا و در پايان زمان اجاره طى يک چک پرداخت مى

 ماهانه باشد چنين کارى وجاهت شرعى دارد يا نه؟

ره را ه به م حظه اينکه نسيه يکساله است ه بيشتر از مقدار وجه اجاره نقد، در عقد اجاره تعيين کنند اشکال ندارد ولى االزودن ج( اگر از اول وجه اجا

 مب غى بر اجاره قراردادى در عقد اجاره به حساب مدت تأخير، ربا و حرام است.

 

 جريمه تأخير در پرداخت مبلغ اجاره

چنانچه مستأجران مب غ کامل اجاره را تا »جاره که مستأجران قبل از رالتن به خانه بايد آن را امضاء کنند ذکر کنم: س: آيا جايز است که در قرارداد ا

شود و ىروز پنتم ماه ندهند بايستى براى هر روز تأخير مب غى را به عنوان جريمه بپردازند به اضااله جريمه عدم پرداخت که آندم مستق ً حساب م

 ؟«حق درياالت کامل اجاره در تاريخ مورد نظر صرالنظر نخواهد کردصاحبخانه نيز از 
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 ج( جريمه تأخير در پرداخت وجه اجاره يا جريمه اصل امتناع از پرداخت وجه اجاره صورت شرعى ندارد هر چند در قرارداد اجاره شرط شود، و

 دازد، چيز ديگرى بدهکار نيست.مستأجر بيش از مقدار اجاره که در قرار داد تعيين شده است و بايد حتماً بپر
 

 شرط حرام در ضمن عقد اجاره

الروشد آيا اين شرط ضررى به عقد وارد س: اگر شخصى براى اجاره رستوران يا پذيرش مديريت آن شرط کند که در اين رستوران مشروب مى

 کند؟ و آيا عقد اجاره صحيح است يا نه؟مى

رعاً باطل و ب  اثر است و اگر اجاره به منظور استفاده از چنين عمل حرامى هم باشد، چنين قرارداد ج( شرط استفاده حرام از م ک مورد اجاره، ش

 اى باطل است.اجاره

 :هبه

 هبه معوضه

 ى معوضه چيست؟س: هبه

دهد هبه گيرنده نيز مى اى کهاى است که در آن شرط ثواب و يا عوض شود چه در قالب ص ح و يا هبه، مثل آنکه شرط شود در مقابل آن هبهج( هبه

 چيزى به واهب ببخشد و هکذا اگر شرط نشده ولى عم ً در مقابل هبه، هبه گيرنده نيز چيزى را به هبه دهنده ببخشد که در اين صورت معوضه

 شود و احکام خاص خود را دارد.مى

 

 ادعاى بدهکار مبنى بر هبه بودن پول قرضى

پيه بدون مطالبه داد بعد از مدتى بين طرالين اخت ف پيدا شد مادر زن از داماد خود پول را تقاضا نمود س: مادر زنى به دامادش دويست هزار رو

 گويد که اين پول هبه بود.)بدليل اينکه پول مذکور قرض بود( ولى داماد مى

 جنابعالى نظر خود پيرامون مسأله باال ايراد الرماييد.

در زن گرالته است، مديون است آن را به مادر زن بپردازد مگر اينکه ثابت کند که به عنوان هبه گرالته است و ج( اگر داماد اقرار کرده که پول را از ما

 کند.خورد و يا قسم را به مدّعى ردّ مىمادر زن مب غ را به او بخشيده است، اگر بينه نداشته باشد مادر زن نزد قاضى قسم مى

 

 رجوع همسر در هبه

انگارى محرز زن هديه به سرقت رالته است. کند. اما به ع ت سدلدهد. بعد از گذشت مدتى مرد هديه را ط ب مىاى مىس: مردى به زن خود هديه

 شود؟آيا زن به مرد بدهکار مى

ع کرده است، ج( اگر قبل از رجوع واهب عين موهوبه به سرقت رالته است، حقى بر زن ندارد و اگر بعد از رجوع و مطالبه آن، زوجه از پس دادن امتنا

 ضامن است ولى احتياط آن است که مرد چيزى از او مطالبه نکند.

 

 

 

 پس گرفتن هديه

 اى را از الردى هديه بگيرم و بعد از مدتى هديه دهنده اع م نارضايتى کند حکمش چيست؟ س: اگر وسي ه

 ج( اگر موجود باشد و از ارحام هبه کننده نباشيد بايد برگردانيد.

 

 تخلّف شرط هبه مشروطه و

آن : شخصى م ک مسکونى خود را به الرزندش هبه نموده و شرط نموده اوالً آن را نفروشد ثانياً واهب تازمانى که زنده است حق داشته باشد در 1

 ن کند؟ تواند واهب را از منزل بيرومنزل سکونت نمايد. اما متدب با تخ ّف از شرط، م ک را به ديگرى الروخته است. آيا خريدار م ک مى

تواند القط عقد دوم را بدم بزند؟ در صورتى که واهب عقد هبه را به ع ت تخ ّف شرط متدب بدم بزند آيا م ک از خريدار )متصرف : آيا واهب مى2

 گردد؟بعدى( مسترد مى

المنفعة مادام حيات واهب، به خريدار تواند واهب را که حق سکونت در آن منزل را دارد از آن منزل بيرون کند ب که منزل مس وب( خريدار نمى1ج

 استناد خيار عيب السخ کند. تواند معام ه خريد خود را بهشود و خريدار اگر از جريان اط ع نداشته مىمنتقل مى
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هب تواند قرارداد هبه خود را به استناد تخ ّف شرط السخ کند که در صورت السخ م ک به خود وا( واهب حق السخ دوم را ندارد ولى مى2ج

 گردد.برمى
 

 هديه دادن از روى خجالت
کننده س: اگر انسان از کسى هديه درخواست بکند و شخص مقابل در رو در بايستى قرار بگيرد و از روى ختالت و به اکراه هديه را به شخص ط ب

 شود؟ حکم نماز خواندن با اين هديه چيست؟بدهد آيا اين هديه غصبى مى

 راضى نيست، تصرف در آن جايز نيست و چنانچه لباس باشد، نماز با آن باطل است.ج( اگر بدانيد هديه دهنده 

 

 :شراکت

 شراکت در کسبى که سرمايه اوليه آن از قرض ربوى بوده

اى مشغول بکار هستم که سرمايه اوليه از کسى قرض گرالته شده و اصل سرمايه و سود آن به شخص برگردانده شده است. من هم س: در مغازه

 باشد يا حرام؟آورم ح ل مىام. آيا رزقى که بدست مىون يکى از شرکاى مغازهاکن

 ج( در الرض مرقوم اشکال ندارد. هر چند شخصى که قرض ربوى گرالته است کار حرامى مرتکب شده است.

 

 طلب سود، خارج از متن قرارداد

از يکى و انتام امور به عدده ديگرى باشد و سود و زيان نصف شود و از  س: اگر دو نفر در يک کار تتارى شريک شوند به شرط اينکه تأمين سرمايه

هنگام شروع به درآمد زايى شريک دوم بطور اقساط از درآمد شرکت سدم سرمايه گذارى را به نيابت از شريک اول پرداخت نمايد؛ آيا شريک 

 ول از شريک دوم ط ب و درياالت نمايد؟سرمايه گذار حق دارد بتز هزينه هاى واقعى، مب غ بيشترى به عنوان سود پ

ک ج( اگر قرارداد مشارکت به عنوان مضاربه به نحو صحيح شرعى بسته شد و سدم هر يک از سود حاص ه با درصد معيّنى تعيين گرديده است، هيچي

 از طرالين حق مطالبه و برداشت زيادتر از سدم خود از سود را ندارد.

 

 ذارىگشراکت بدون پرداخت سهم سرمايه

گذارى( را شود و بعداً از درآمد شرکت سدم الشرکه )سدم سرمايهگذارى اوليه شريک مىس: شخصى در شرکتى بدون پرداخت مب غ سرمايه

الروشد آيا متاز است براى پرداخت خمس تا پردازد آيا اين نحوه شراکت صحيح است؟ اين شخص قبل از سررسيد سال خمسى سدام خود را مىمى

 صبر کند يا اينکه بايد جداگانه خمس اين مب غ را بپردازد؟ سال خمسى

شود و از سود حاصل از سرمايه ديگران سدمى ندارد و هر وقت مبالغى بابت سدم گذارى، شرکت حاصل نمىج( بدون پرداخت سدم سرمايه

گذارى شرکت اگر متع ق خمس بوده و پيش دم سرمايهبرد؛ و مبالغ پرداختى بابت سگذارى پرداخته، به همان نسبت از سود حاص ه سدم مىسرمايه

گذارى پرداخته است، پول الروش سدام در سر سال خمسى خمس دارد ولى سود حاصل از الروش سدام جزو از پرداخت خمس آن بابت سدم سرمايه

صَرف در مؤونه شده باشد، خمس آن را درآمد سال الروش محسوب است که اگر تا پايان آن سال خمسى نزد او باقى بماند، خمس دارد و چنانچه 

 بدهکار نيست.

 

 تعيين سود از طرف عامل

شود به هنگام کنم، آيا مىام و در خريد و الروش چندين ق م کاال از آن استفاده مىس: ع وه بر سرمايه شخصى مقدارى پول از چند نفر گرالته

الحساب تعيين و طبق آن عمل رضايت کامل طرالين، نرخ معقولى جدت سود ع ى درياالت سرمايه از مالک، بر پايه محاسبات رياضى و منطقى و با

د حاص ه نمود؟ به شرط آنکه اگر سود حقيقتاً کمتر از نرخ تواالقى باشد، عامل با رضايت کامل از سدم خود به مالک هديه نمايد. و اگر حقيقتاً سو

 ش به عامل هديه نمايد؟بيشتر از نرخ تواالقى باشد، مالک با رضايت کامل از سدم الرو

بايد سود  ج( اگر کار با سرمايه خود و درياالتى از ديگران به عنوان مشارکت باشد پس از کسر حق الوکاله در بکار بستن سرمايه درياالتى از ديگران،

صحيح شرعى باشد بايد سدم  اختصاصى هر يک از شرکاء به نسبت سدم سرمايه بر متموع سرمايه، حساب شود. و چنانچه کار شما مضاربه به نحو

التفاوت مبالغ پرداخت شده سود صاحب سرمايه به صورت کسر مشاع )يعنى درصد( تعيين شود. در اين صورت تواالق بعدى نسبت به مصالحه در مابه

قراردادى شرعاً مضاربه  الحساب با سود واقعى اشکال ندارد، ولى اگر سدم سود صاحب سرمايه به صورت مب غ معيّن تعيين شود چنينبصورت ع ى

 کند.نيست، در نتيته قراردادِ تقسيمِ سود، باطل و سود حاص ه از سرمايه هر کس تماماً به خودش اختصاص پيدا مى
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 :مضاربه

 چگونگى اجراى مضاربه

 شود؟س: مضاربه صحيح چگونه اجرا مى

است که سدم صاحب سرمايه و عامل، از سود، به صورت کسر مشاع  ج( عقد مضاربه مختص به کارگيرى سرمايه در تتارت است و در اين عقد شرط

الحساب به صاحب سرمايه در ازاى سدم سود او بپردازد و در پايان مدت مانند نصف و ث ث و غيره باشد ب ى اگر هر ماه، عامل مب غى را به عنوان ع ى

نيز اگر شرط کنند که در صورت بروز خسارت به سرمايه، عامل ضامن باشد، مضاربه نسبت به سود حاص ه با يکديگر مصالحه نمايند، اشکال ندارد و 

 اشکال ندارد.

 

 شركت وكيل در سود مضاربه

قع سود س: اگر کسى مالى را به وکي ش بدهد تا با آن با شخص معينى مضاربه بنمايد و وکيل با عامل، قرارداد کند که اضااله بر مب غى که مالک تو

 د، آيا مقدار زياده به او تع ق دارد يا به مالک؟بردن دارد از او بگير

تواند سدمى ندارد، ولى وکيل مى زنىِ وکيل براى سرمايه منظور شده، اختصاص به مالکِ سرمايه دارد و وکيل در آنج( هر مقدار سود پول ولو با چانه

 الزحمه وکالت خود چيزى از مالکِ سرمايه به عنوان مزد مطالبه نمايد.بابت حق

 :بيمه

 

 ديه و مخارج درمانى ناشى از حكم نادرست قاضى

گردد ه براى مصدومى که از عمل قاضى س: آيا درياالت و تصرف ديه و مخارج درمان ه که ناشى از حکم نادرست قاضى است و از بيمه پرداخت مى

 شود يا خير؟باشد همچنين آيا وى مالک اين ديه مىمط ع است، جايز مى

 ف ديه و مخارج درمان به استناد حکم غير قانونى و باطل قاضى، جايز نيست و شرعاً موجب ضمان است.ج( درياالت و تصر

 

 حكم به پرداخت ديه در صورت تغيير صحنه جرم

الرض س: در صورتى که قاضى نسبت به تغيير صحنه تصادف ع م دارد، آيا حکم به پرداخت ديه و مخارج مصدوم از بيمه براى او، جايز است؟ و بر 

 باشد؟عدم جواز آيا حکم مزبور، صحيح و ناالذ مى

 باشد.ج( حکم پرداخت ديه و مخارج مصدوم از بيمه در الرض سؤال، الاقد اعتبار و غير ناالذ مى

 

 تغيير صحنه تصادف براى استفاده از بيمه

ديه و مخارج مصدوم را ندارد، آيا جايز است که س: در صورتى که خودروى شخصى در سانحه تصادف، بيمه نبوده و اين شخص نيز توانايى پرداخت 

 اى خودروى پدر يا ديگرى را که داراى بيمه است با خودروى الاقد بيمه خود در همان سانحه جابتا کند تا از بيمه آن بدره مند گردد؟ به گونه

 ج( جابتايى براى سوء استفاده از بيمه جايز نيست.

 

 تقسيم بيمه عمر قبل از فوت

توان سدم هر نفر از وراث را از حقوق پس از مرگ و يا خسارت بيمه عمر بنا به دلخواه مشخص هايى توزيع شد که در آن مىاره ما برگهس: در اد

توان سدم هر يک را بر خ ف شود. آيا با وجود در قيد حيات بودن همه ورثه مىنمود )قرارداد بيمه عمر( و سازمان نيز موظف به رعايت آن مى

بيمه ارث مشخص نمود مث ً پدر را بخاطر عدم نياز مالى حذف و سدم او را به يکى از الرزندان و يا همسر واگذار کرد؟ آيا اص ً اين قرارداد  دستور

 عمر تابع قوانين شرعى ارث است؟

است، به هر نحو که قرارداد را  بيمه گذار با شرکتها تابع چگونگى عقد قرارداد بيمههاى بيمه، در بيمه عمر و ساير خسارتج( پرداختى شرکت

 منعقد سازند، اشکال ندارد؛ و اين موضوع ربطى به ماترک ميّت، ورّاث و ورثه بر طبق کتاب و سنّت ندارد.
 

 بيمه عمر

سال شخصى  15طى  نمايند که مث ً با درياالت مب غ ساالنه يک مي يون تومانس: برخى از شرکتداى بيمه خصوصى در ضمن عقد بيمه عمر قرارداد مى

گذارى در امور بازرگانى و يا بازار بورس باشد و تعدد نمايد مب غى را به عنوان سود قطعى به را بيمه نمايند چنانچه شرکت مزبور مدعى سرمايه
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ه پرداخت نمايد و در تومان به ورث 49,999,999پذير بپردازد و در صورتى که در هر مقطع شخص به هر دليل الوت نمايد مب غى قطعى مث ً بيمه

تومان بپردازد آيا پرداخت وجه به شرکت مزبور و درياالت مبالغ الوق  299,999,999سال، مب غ  15صورت عدم الوت و پرداخت حق بيمه به مدّت 

 بدين شکل وجاهت شرعى دارد و يا خير؟

ين بيمه شونده و بيمه کننده و يا قرارداد مضاربه بين آن دو ج( قرارداد بيمه به نحو مذکور در سؤال صورت شرعى ندارد، ولى اگر قرارداد شرکت ب

 منعقد شود اشکال ندارد و هر يک از دو قرارداد ياد شده، احکام و آثار شرعى خاص خود را دارد.

 

 خمس اقساط پرداختى به بيمه

داد بسته است که بعد از پرداخت اقساطى طى چند س: شخصى براى پرداخت مدريه همسر خود از طريق بيمه مدريه با سازمان بيمه به اين نحو قرار

باشد درياالت کند. آيا سر سال خمسى بايد خمس اقساط سال، در پايان دوره، سرمايه بيمه را که بيش از دو برابر مب غ اقساط پرداخت شده مى

 پرداختى را داد؟

االت حق بيمه متقاب ً مسؤول به پرداخت مدريه همسرش باشد، نه ج( بيمه به نحو الوق الذکر صورت شرعى ندارد ولى اگر شرکت بيمه بعد از دري

مؤونه بيمه آنکه پول درياالتى اقساطى را ثانياً به بيمه شونده مسترد بدارد در اين صورت بيمه بدين نحو اشکال ندارد و اقساط پرداختى ماهانه جزو 

 شونده محسوب است که خمس ندارد.

 

 ربا:

 معامله کاال با کاالى همجنس

باشد با هم معام ه شوند آيا اين اى مىباشند و نيز الروش آندا بصورت وزنى و يا پيمانهس: اگر دو چيز همتنس که به لحاظ ارزش و قيمت متفاوت مى

ه جنس ديگرى معام ه صحيح است؟ اگر در اين معام ه قصد ربا نباشد ولى اگر بخواهند يکى از آندا جنس خود را جداگانه بفروشد و بعد با پول حاص 

 توانند آن اجناس را با هم معام ه کنند؟را بخرد و اين روش برايش هزينه بردارد آيا در اين صورت مى

ديگر از  ج( اگر از نظر وزن مساوى باشند، اشکال ندارد ولى اگر از نظر وزن متفاوت باشند، ربا و حرام است مگر اينکه به آن که کمتر است يک چيز

 ند.جنس ديگر ضميمه ک

ای و يا حتی از طريق کوپن ارزاق عمومی مث ً برنتی با کيفيت متوسط درياالت کنيم و بخواهيم اين برنج را س: در صورتی که از تعاونی مصرالی اداره

بدتری اما کمتر  شود آن را به صاحب برنج خوبتر داده و به عوض آن از نظر مقدار برنجبا نوع بدتری تعويض نماييم حکم اين معاوضه چيست؟ آيا می

ی نوع اول از مصاديق ربا هست از برنج اولی درياالت کرد؟ و يا اينکه بايستی برنج را الروخت و با پول آن برنج مرغوب را خريداری نمود؟ آيا معام ه

 يا خير؟

 ج( در الرض مرقوم، معام ه نوع اول از مصاديق ربا است و نوع دوم صحيح و بدون اشکال است.

 

 ستعمل با طالى نوتعويض طالى م

 س: آيا اگر ط ى مستعمل را با ط ى نو معاوضه کنيم و مب غى را بابت خريد ط ى نو به ط الروش بپردازيم اشکال دارد؟

 ج( ط ى مستعمل را به قيمت معيّنى به او بفروشيد و بعد ط ى نو را به قيمت معيّن بخريد.

 

 اجراى حيله براى فرار از ربا

ام و براى الرار از ربا همراه آن يک شيئ کم ارزش را به مب غ دويست هزار تومان به او يک مي يون تومان به کسى قرض داده س: اينتانب مب غ

 ام و او هم به خاطر آن يک مي يون آن شيئ کم ارزش را خريده آيا اين چنين معام تى صحيح است؟الروخته

 از رباى قرضى است، شرعاً حرام و باطل است. اى که در واقع نوعى حي ه براى الرارج( چنين معام ه

 

 ضمان مبلغ سود ربا

 س: مب غ پولى را به ربا خوارى بدهکارم آيا بايد به او پرداخت نمايم؟

 ج( مقدار زائد بر بدهکارى را ضامن نيستيد.
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 رباى جايز

 س: ربا بين چه کسانى جايز است؟

بين مس مان و کاالرى که در پناه اس م نيست )يعنى ربا گرالتن مس مان از  -2بين زن و شوهر  -2بين پدر و الرزند  -1ج( موارد جواز عبارتند از: 

 کاالر غيرذمى جايز است(.

 

 امور بانكی واعتباری:

 وام ومعامالت بانكی:
 

 گرفتن قرض با بهره از بانک

 حساب خود برداشت کند.تواند از س: صاحب حساب جارى بانکى در صورتى که در حساب او موجودى کاالى باشد، مى

دهد صاحب حساب مقدار خاصى از حساب برداشت کند اين مسأله با اطمينان به مشترى البته، بانک حتى اگر در حساب، اعتبارى نباشد نيز اجازه مى

 گويند.ه را اضااله برداشت مىکند ]بر حسب مدت[. اين مسألشود )ج ب توجه مشترى(. بانک نيز بر مقدار برداشت شده )بدره( سود وارد مىانتام مى

 آيا در اين حالت برداشت بيشتر از حساب جايز است؟ در چه حالتى جايز است؟

 است. ج( اگر اين کار در قالب يکى از عقود اس مى باشد اشکال ندارد ولى اگر به قصد اقتراض از بانک با بناى پرداخت بدره باشد ربوى و حرام

 

 اخذ وام با سود در انگلستان

شود. يکى از شرايط اين وام اين است که دانشتو موظف به بازپرداخت وام نيست تا وقتى که بعد از س: در انگ ستان، به دانشتويان وام پرداخت مى

تورم اقتصاد کند و بر اساس نرخ الارغ التحصي ى پول درياالتى و حقوق ساالنه او باالتر از حد معين شود. هر چند قرض وام هم هر ماه االزايش پيدا مى

 باشد؟گيرد. حال آيا قرض گرالتن اين پول براى تحصيل که بر اساس سود مذکور است جايز مىانگ ستان اين رشد صورت مى

 شود و تصرف در آن جايز است.ج( قرض مذکور که شرط سود در آن شده از نظر تک يفى حرام است ولکن وام گيرنده مالک آن مى

 

 خريد و فروش وام

 وش وام مسکن شرعاً اشکال دارد؟س: آيا الر

 ج( اگر از طريق شرعى حق وام پيدا شده باشد و از نظر قانونى منعى نداشته باشد، مصالحه امتياز آن مانع ندارد.

 

 مصرف کردن وام در غير جهت آن

 کم وضعى و تک يفى آن را بيان الرماييد؟س: در صورتى که گيرنده وام قصد مصرف آن در مورد قرارداد را ه که تعمير خانه است ه نداشته باشد، ح

اش را تعمير کند اختصاص داده، شخص درياالت کننده اگر قصد تعمير منزل را ندارد از همان خواهد خانهج( اگر بانک وامى را براى کسى که مى

ى که تعيين شده استفاده کنند و در غير آن جايز شود. و از تسدي ت بانکى بايد در همان جدتابتداء حق گرالتن چنين مب غى را نداشته و مالک آن نمى

 نيست.

 

 الحسنههاى قرضگرفتن کارمزد در صندوق

 الحسنه چه حکمى دارد؟هاى قرضس: گرالتن کارمزد توسط صندوق

هاى جارى زينهشود لذا مسئولين محترم صندوق بايد طورى محاسبه کنند که کارمزد به مقدار هج( کارمزد به عنوان مخارج صندوق، گرالته مى

نظر  صندوق مانند آب و برق و حقوق کارمندان و امثال آن باشد حال اگر اين محاسبه صورت گرالت و احياناً مب غى اضااله آمد، مصرف آن بستگى به

 مسئولين صندوق دارد.

 

 اىوام دوره

اند، روى هم ار تومان طبق قراردادى که همه آن را قبول کردهس: در بين مردم باب شده که تعدادى از االراد، مث ً بيست نفر، ماهانه هر کدام ده هز

گيرد همه ماهه همان ده هزار دهند و الردى که پول را مىهاى مالى به يکى از االراد مىگذارند و هر ماه آن را به قيد قرعه براى رالع گرالتارىمى
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گيرد، لطفاً گيرند و هيچگونه سود يا کارمزد به هيچ کس تع ق نمىپول را مىپردازد و بقيه نيز به قيد قرعه و نوبت تومان را تا تمام شدن قسط مى

 حکم شرعى اين مسأله را بفرماييد.

 ج( مشارکت در قرض دادن به اعضاى صندوق به شرح مذکور اشکال ندارد.

 

 گذارىپرداخت وام در صورت سپرده

ام، صندوق پرداخت مب غ مذکور را مشروط به باز عنوان وام درخواست نموده الحسنه مب غى را بهس: اينتانب براى خريد خودرو از صندوق قرض

ماه( قابل برداشت نبوده و هيچ  44نمودن حساب با موجودى مب غ يک مي يون تومان اع م داشته، ضمن اينکه اين مب غ تا پايان پرداخت اقساط وام )

 واهد شد.سودى هم در قبال اين مب غ به درياالت کننده وام پرداخت نخ

 خواهشمند است بفرماييد وجه شرعى اين امر چگونه است؟

ج( اگر پرداخت وام در قرارداد وام مشروط به سپردن مب غى به صندوق باشد، چنين قراردادى ربوى و حرام است، ولى اصل قرض صحيح و پول 

 پرده دارند، اشکال ندارد.قرضى ح ل است، و چنانچه از باب تخصيص اعطاى وام به کسانى باشد که در صندوق س

 

 دارخريد و فروش چک مّدت

 دار( در چه صورتى جايز است؟س: خريد و الروش چک )مدّت

 ج( الروش چک به شخص ثالث به مب غ کمتر جايز نيست ولى الروش آن به بدهکار اشکال ندارد.

 

 دارنقد کردن چک مّدت

 ن جايز است؟دار و نقد کردن آس: آيا کسر کردن بخشى از مب غ چک مدت

بقيه را نقد بگيريد(، اشکال ندارد  ج( اگر با خود شخصى که صاحب چک بوده و به شما بدهکار است چنين کارى انتام دهيد )يعنى مب غى کم کنيد و

 ولى با ديگرى جايز نيست.

 

 استفاده از کارت اعتبارى و پرداخت بهره

کنم ولى بايد يک که گاه )بدون اينکه پولى در حسابم باشد( از پول اعتبارى کارت خرج مى کنم،س: من از کارت دستگاه خودپرداز بانک استفاده مى

شود، کفاره اين گناه ام بپردازم. اگر اين بدره حساب مىدرصدى اضااله بدا به صورت ماهانه، نسبت به آن مقدار پولى که از کارت استفاده کرده

از اين گناه در آينده خ ص کنم، چرا که بايد در طى بيست ماه آينده اين پول اعتبارى را با اضااله بدا ام را توانم خود و خانوادهچيست و چگونه مى

 پس بدهم.

ايد که بعداً با بدره بپردازيد، اصل قرض صحيح است و پول قرضى ح ل ج( اگر با استفاده از کارت اعتبارى پول را به عنوان قرض درياالت کرده

 اگر بابت کارمزد نباشد ربا و حرام است و شما شرعاً بدهکار آن نيستيد اگرچه بانک خواه و ناخواه از شما خواهد گرالت.است، ولى درصد اضااله، 

 :مشاغل

 پرورش و خريد و فروش تمساح

شود حرام فاده نمىس: آيا تمساح و کرکديل حرام هستند؟ آيا استفاده از پوست آندا براى ساخت کيف و کفش و مثل ايندا که در نماز از آندا است

 شود براى صادر کردن و ورود ارز به داخل کشور اشکال دارد؟است؟ آيا پرورش اين حيوان که گوشت و پوست آن در خارج از کشور استفاده مى

االرادى که  اند ولى اگر ذبح شرعى شوند، استفاده از پوست آندا اشکال ندارد ولى الروش گوشت آندا حتى بهج( تمساح و کرکديل حرام گوشت

دانند، جايز نيست. و لکن تکثير و پرورش و الروش حيوانات حرام گوشت )مثل تمساح و کرکديل( اگر براى منفعت مح  ه خوردن آن را حرام نمى

حيوانات ديگر اى همچون استفاده از پوست آندا براى موارد مذکور در سؤال باشد و يا استفاده از گوشت اين حيوانات براى تع يف )خوراک( مقصوده

 .باشد، اشکال شرعى ندارد

 

 داندفروش ماهى تذکيه نشده به کسى که آن را تذکيه شده مى
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تواند به مق ّدين مرجعى س: اگر الروشنده مق ّد مرجعى باشد که معتقد است: چنانچه ماهى که در تور ماهيگرى داخل آب مرده حرام است آيا مى

 بفروشد که قائل به ح يت آن هستند؟ 

 هاى غذايى انسان جايز نيست هر چند خريدار خوردن آن را ح ل بداند.( براى استفادهج

 

 فروش حلقه مردانه از جنس طالى سفيد

و  س: در زمان خريد لوازم عقد با اصرار خانواده همسرم و با اکراه اجازه خريد انگشتر ط ى سفيد را دادم و القط براى چند لحظه در شب عقد

توانم آنرا بفروشم و از پول آن استفاده نمايم؟ در صورت منفى بودن پاسخ آيا ت کردم. حال با توجه به مردانه بودن آن آيا میعروسى آنرا بدس

 مأذون هستم که آن را با ط ى زنانه معاوضه نمايم؟ در صورت مثبت بودن، پرداخت يا درياالت وجه براى تعويض چه حکمى دارد؟

گيرد، در اين صورت واگذار بکار مىر و تبديل باشد به شرطى که ندانيد خريدار و درياالت کننده آن را در مورد حرام ج( اگر آن انگشتر قابل تغيي

 کردن آن به ديگرى تحت عناوين مذکور در سؤال مانعى ندارد.

 

 دهى اينترنت و استفاده حرام مشتريانسرويس

نت يان براى چت )گفتگو( با االراد نامحرم و همچنين رالتن به سايتداى غيراخ قى به کاالىنت داشته باشد و بداند که برخى مشترس: اگر کسى کاالى

 نت چيست و کسب درآمد از اين راه ) با شرايط ذکر شده( چه حکمى دارد؟ آيند، در اين وضعيت تک يف او به عنوان صاحب کاالىمى

کند، جايز نيست و کسب درآمد از اين طريق نيز اشکال دارد شود استفاده حرام مىده مىج( با ع م به اينکه مشترى از ابزارى که در اختيار او قرار دا

 کند، اشکال ندارد.ولى در صورت شک در اينکه مشترى از آن بصورت حرام استفاده مى

 

 «باربى»خريد و فروش محصوالت داراى عكس 

 باشد؟ باشد که با اهداف خاصى توليد شده جايز مىکه ساخت کشور آمريکا مى «باربى»هاى س. آيا نگددارى و خريد وسايل و لوازمى که داراى عکس

گيرى درآمد حاصل از ساخت آن در ج( هرگونه خريد و الروش و نگددارى وسايل و لوازمى که کمک به کشور غير مس مان سازنده آن در جدت بدره

 د گردد، جايز نيست.ى السامعارضه و مبارزه با اس م و مس مين باشد و يا موجب اشاعه

 

 گرى در خريد و فروش اجناس بدون رّد و بدل شدن نقدينگىواسطه 

کند حتى اگر وجدى را مبادله نکند و صرالاً به دليل خوش سابقه بودنش معام ه بدون وجه انتام اى معام ه مىس: آيا شخصى که به صورت واسطه

 و تصرف کند؟ تواند در آن دخلآورد مىدهد سودى را که بدست مىمى

 گيرد و سپس آن را به ديگرى بفروشد، معام ه مذکور ب مانع است.خرد و ثمن آن را به ذمّه مىج( اگر جنس را مى

 
 گذارى مولدهاى سرمايهمشارکت در شرکت 

ع آورى سرمايه با عرضه سدام به هاى مشخص کشاورزى، صنعتى و خدماتى اقدام به جمس: شرکتى براى انتام العاليتداى اقتصادى ه توليدى در زمينه

نمايد. اين شرکت به منظور تشويق سدامداران موجود به جذب سرمايه سرمايه گذاران و در قالب عقود اس مى جعاله، ص ح، مضاربه و غيرذلک مى

به همه  "ايه گذارى مولدجايزه مشارکت در ايتاد امکان سرم"گذاران جديد و توسعه سرمايه گذارى، از طريق اعطاى جايزهاى تحت عنوان 

کنند و جايزه درياالت خواهند کرد( سدامدارانى که تقدم خريد سدام داشته باشند، توسط سدامداران )که متعاقباً آندا هم نسبت به بعديدا تقدم پيدا مى

العاليتداى شرکت هم در قالب عقود نمايد. چنانچه اين موضوع با اط ع و رضايت کامل همه سدامداران صورت گيرد و نوعى گردش پول ايتاد مى

 باشد؟اس مى و مشروع باشد آيا اين روش کار الاقد اشکال شرعى مى

 ج( روش کار مزبور با التفات به مفاد صدر و ذيل سؤال، صورت شرعى ندارد.

 

 خريد کتاب و داخل شدن در چرخه بازاريابى هرمى
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کند. هاى درخواستى را با پست متانى ارسال مىکند و در ازاى آن کتابمى س: يک شرکت داخ ى الروش کتاب، براى عضويت مب غى درياالت

اگر هر عضو، االراد ديگرى را به عضويت شرکت ترغيب کند، به ازاى هر دو نفر و با شرايط خاص، مب غ دو هزار تومان به شخص معرالى   همچنين

گردد. در شخص، داراى دو نفر زير متموعه مى  شود و هراى ثبت مىرت شبکهعضويت االراد به صو کند.کننده به عنوان حق بازار يابى پرداخت مى

گردد الرايند الوق باشند پرداخت مىصورت تشکيل يک زوج به عنوان زير متموعه يک شخص، دو هزار تومان به او و همه االرادى که باالتر از او مى

 چه حکمى دارد؟

 ج( اينگونه معام ه وجه شرعى ندارد.

 

 روش وسايل مشترک بين قمار و غير آنخريد و ف

کارى شده و در وح ه اول جنبه تزئينى دارد و کنم که تماماً خاتمس: من الروشنده انواع صنايع دستى هستم تخته شطرنتى را خريد و الروش مى

و يک جفت تاس تديه کند )من اين دو  هاتواند براحتى با آن بازى کند. داخل اين شطرنج طورى است که اگر کسى مدرهچنانچه کسى هم بخواهد مى

تواند با آن تخته نرد بازى کند. لطفاً به من بگوييد با توجه به اين که اصل اين کاال تخته شطرنج است و من هم آن را با همين الروشم( مىق م را نمى

گيرد. حال از نظر شرعى زى تديه و مورد استفاده قرار مىرسانم و در عرف نيز با همين نام و با هدف شطرنج باهاى شطرنج به الروش مىنام و با مدره

 خريد و الروش اين تخته شطرنج براى من چه حکمى دارد؟

شود، خريد و الروش آن مانع ندارد و همچنين آالتى که ج( اگر مک ّف تشخيص دهد که در حال حاضر شطرنج عرالاً از آالت قمار محسوب نمى

 حرام است اگر به قصد ح ل خريد و الروش شود، مانعى ندارد. استفاده از آندا مشترک بين ح ل و

 

 هاى تبليغاتىپول دريافتى جهت بازديد از سايت

کنند، و از اين راه س: برخى سايتداى تب يغاتى براى اينکه تعداد بازديد کنندگانشان باال برود، بابت بازديد ما از تب يغاتشان، مقدارى پول پرداخت مى

ها براى ما هم زمان گيرند. با توجه به اينکه بازديد از تب يغات اين سايتهاى توليدى سفارش تب يغات مىعداد بازديد کنندگان، از شرکتبا باال رالتن ت

 باشد؟ و آيا اصوالً اشکال ديگرى دارد؟ها مصداق اکل مال به باطل مىبرد و هم هزينه، آيا گرالتن اين وجوه از اين سايتمى

ها و درياالت هاى تب يغاتى، ترويج الساد از قبيل نشر اکاذيب و ارائه مطالب باط ه يا خوف وقوع در حرام نباشد، بازديد از سايتاز سايتج( اگر بازديد 

 مب غ مذکور اشکال ندارد.

 

 کسب درآمد با کارى که مستلزم اشغال معابر عمومى است

 است ح ل است؟ براى عابرين با ايتاد مزاحمت و همراه عموم س: آيا کسب درآمد و مصرف آن در زندگى از مح ى که متع ق به

 نفسه اشکال ندارد.ج( تک يفاً مرتکب حرمت شده ولى پولى که تحصيل کرده، الى

 

 تحصيل نفقه عيال

 س: آيا دنبال کار و کسب درآمد رالتن واجب است؟

 کار مطابق آبروى او موجود باشد، واجب است کار کند. النفقه در صورت امکان در صورتى کهج( براى تحصيل نفقه خود و عيال واجب

 

 محرميت عروس و پدر شوهر

 ماند يا خير؟س: آيا پس از الوت شوهر يا پس از ط ق، رابطه محرميّت بين عروس و پدر شوهر باقى مى

 .ج( محرميّت ابدى است و پس از الوت شوهر يا پس از ط ق باقى است

 

 دین وقرض:
 تقاص از بدهکار

 آيا برداشتن اموال الرد بدهکار بدون اط ع و اجازه وى جايز است؟س: 

اص ج( تقاص از ط بکار در صورتى متاز است که بدهکار، بدهى خود را انکار کند يا در پرداخت آن کوتاهى کند و براى رسيدن به حق راهى جز تق

 جايز نيست. باقى نباشد؛ در غير اين صورت برداشتن مال از او بدون اذن و تصرف در آن
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 قرض دادن جهت گرفتن بهره

اى س: شخصى به کسى که در وضعيت مالى بدى گير کرده پول به عنوان قرض بدون بدره داده و به او پيشنداد کرده که اين پول و مقدارى از پولد

 :خودش را به کسى بدهد و بدره آن را بگيرد و مشک ش را حل کند و در آخر القط عين پول او را پس بدهد

 الف: اوالً آيا کار خطايى انتام داده يا خير؟ 

 گيرد حرام است يا نه؟ ب: دوماً آيا پولى که پس مى

 ج: سوماً اگر مشکل دارد با توجه به اين که از مقدارى از اين پول براى حج واجب استفاده شده چه بايد کرد؟

 شود.گرى ربا بگيرد، اين عمل خطا محسوب مىکه او بواسطه آن پول از دي ج( الف: اگر پول را به او قرض داده

 گيرد اگر ع م ندارد که عين مال حرام است، مانعى ندارد.ب: پولى را که پس مى

 ج: در الرضى که ع م به حرمت عين مال ندارد، چيزى بر او نيست و هزينه کردن آن در راه حجِّ واجب، مانعى ندارد.

 

 رباى قرضى

کند به شرط آنکه يک ونيم برابر آن را در چند قسط از شما يم قرض بگيريم يا بدهيم. شخص پول دهنده شرط مىخواهس. از کسى مب غى پول مى

 دهم.بگيرم پول را به شما مى

 گيرد ح ل است يا حرام؟اى که وام دهنده مىالف( آيا پول اضااله

 آيد؟ب( آيا براى قرض گيرنده شرعاً مشک ى پيش مى

 ربا است و ربا دادن و ربا گرالتن حرام است. ج( روش مذکور

 

 

 

 باز پس گرفتن قرض از پول حرام

خواهد پول ما س: اگر پولى را به الردى قرض بدهيم و بعداً متوجه شويم که او پول را در يک کسب حرام به کار بسته است و از سود آن کار حرام مى

 کرد؟ شود پول را از او قبول تک يف چيست؟ مى را پس بدهد.

 توانيد آن را قبول کنيد.ج( اگر از عين مال حرام است، نمى

 
 تعيين مدت در ادای دين

 تواند قبل از رسيدن وقت، دين را مطالبه کند؟س: آيا تعيين مدت در اداء دين الزم است؟ آيا دائن می

 ز رسيدن اجلِ دَيْن حق مطالبه ندارد.دار(، دائن قبل اج( تعيين مدّت در ادای دَيْن الزم نيست و در دَيْن مؤجّل )مدّت

 
 پرداخت بدهى که ارزش آن بيشتر شده

ايتاد  س: اگر الردى چند سال قبل مب غى به دالر بدهکار شده باشد و االن قصد باز پرداخت آن را دارد ولى ارزش دالر در حال حاضر نسبت به زمان

 اساس ارزش الع ى دالر پرداخت کند و يا واجب است مصالحه کند؟ بدهى بسيار االزايش پيدا کرده است آيا بدهکار الزم است بر

 شود.ج( ميزان در الرض مذکور همان مقدار از ارز مورد نظر است که بدهکار بوديد و االزايش قيمت سبب کاهش مقدار پرداختن شما نمى

 

 لحاظ تفاوت قدرت خريد در اداى دين

 التفاوت از طرف مقرض چيست؟تفاوت قدرت خريد و مطالبه ما بهس: حکم اداى دين پس از مدت طوالنى با الرض تحقق 

 ج( اگر دين پول باشد، در مقدار تفاوت الاحش قدرت خريد، احوط تصالح است

 
 اىوام دوره .
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عضويت پنج ايم به اين صورت که هر ماه به ازاى هر سدم س: به اتفاق چند نفر از دبيران پنج سال است که يک صندوق قرض الحسنه تشکيل داده

ها اشکال دهيم آيا اين وامهاى قبل به قيد قرعه به يک نفر وام مىها و اقساط وامکنيم و از متموع اين پولهزار تومان به حساب صندوق واريز مى

 شرعى ندارند؟

 ج( دادن وام با رضايت همه اعضاى صندوق به کسى که قرعه به نام او درآمده است، اشکال ندارد.

 ار در برابر طلبكار متوفّىوظيفه بدهك

 اى دارد؟س: بدهکار در برابر ط بکارى که الوت شده است چه وظيفه

 برند بپردازد و يا اگر ميّت وصى عادلى دارد، به او بپردازد.ج( وظيفه او اين است که بدهکارى خود را به ورثه ميّت به نسبت ارثى که مى

 

 شرط ضمن قرض

ام در جبران اين کار مدّت چند سال نماز و روزه براى اموات الحسنه و اينتانب تعدد کردهارد بعنوان قرضس: شخصى مب غى پول در دست من د

 داد حکم مسأله از نظر شرع چيست؟الحسنه نمىايشان بتا آورم بطورى که اگر اين تعدد من نبود اين مب غ را بطور قرض

 حرام و باطل است هر چند اصل قرض صحيح است.ج( اين تعدد و شرطِ منفعتِ حکمى در قرض است و شرعاً 

 
 المال ضمان ضرر به بيت

کرده و همچنين کارهايى را انتام …مورد از وسايل اعم از گچ و ماژيک و آب وى بىس: کسى که در دوران تحصيل در مدرسه يا دانشگاه استفاده

( براى اداى دين چه کارى بايد انتام دهد؟ باتوجه به اينکه انتام اين …يزها وشود )مانند نوشتن روى مالمال مىداده که باعث آسيب رساندن به بيت

 ايم براى ما نامع وم است.المال زدهکارها به دليل عدم آگاهى بوده و هم چنين مقدار ضررى که به بيت

 المال بازگرداند.ج( ضامن است و مقدار ضرر يقينى را بايد به بيت

 

 

 

 

 

 صدقه:

 ى به سيّددادن صدقه مستحب

 س: آيا دادن صدقه مستحبى به سيّد جايز است؟

 ج( مانع ندارد.

 

 قرض دادن عين پول صدقه

س: اگر صدقه جمع شده با رضايت خودم به کسى قرض دهم تا مشکل طرف مقابل حل شود و بعد از حل مشکل به من برگرداند و براى صدقه 

 استفاده کنم حکم آن چيست؟

ايد، از م ک شما خارج نشده و اختيار آن دست خود شماست مگر اينکه در ايد و هنوز به القير ندادهتان بوده و جمع کردهج( اگر مب غ صدقه از خود

 صندوق کميته امداد ريخته باشيد.

 

 :وقف

 عزل توليت وقف

د از حياتم به عدده شخص ديگرى ام و توليت آن را در زمان حياتم به عدده خودم و بعهس: اينتانب يک باب منزل را وقف حوزه ع ميه کرد

 ام. آيا اجازه دارم اکنون توليت بعد از خودم را تغيير بدهم؟گذاشته

، ج( واقف القط در وقت واقع ساختن وقف و در ضمن عقد آن اجازه قرار دادن حق توليت براى خودش يا ديگرى را دارد اما بعد از تمام شدن وقف

 باشد.واقف بيگانه از وقف مى
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 بزرگترين فرزند پسر براى تصدى توليتتعيين 

نامه، توليت وقف بر عدده بزرگترين الرزند پسر خانواده از هر نسل گذارده شده باشد، آيا اين بدان معناست که بعد از الوت پدر، با س: اگر در وقف

 رسد يا عموى او متولى است؟وجود عمو، نوبت به پسر آن مرحوم مى

 نحو مزبور در الوق انتقال توليت از ولد اکبر به الرزند اکبر وى است.ج( ظاهر تعيين توليت وقف به 

 

 کيفيت تحقق وقف براى مسجد

 س: آيا احکام مستد صرالاً با خواندن صيغه مستد الزم االجراء است؟

 کند.فايت مىج( احداث مکانى به نام مستد و واگذار کردن آن به نمازگزاران و خواندن ولو دو رکعت نماز، در تحقق وقفيّت آن ک

 

 

 

 وقف عقد است يا ايقاع

 تواند رد کند؟س: وقف عقد است يا ايقاع مث ً اگر در وقف محصور، چيزى را به کسى وقف کنند او مى

عين موقواله را تحويل نگيرد، وقف محقق « ب»ج( وقف ايقاع است ولى در صحّت وقف، قبض موقوف ع يه شرط است، ال ذا در الرض سؤال اگر شخص 

 شود.نمى

 

 وقف کردن غير ملک

باشد بدون اجازه بقيه ورّاث آن م ک را وقف نموده باشد حکم اين وقف س: اگر زمينى چند وارث داشته باشد و يکى از ورّاث که در قيد حيات نمى

 باشد؟چه مى

 ج( در الرض سؤال وقف آن م ک صحيح نيست.

 

 آورى مبالغ و وقف آن براى جايزه به محققينجمع

ها و االراد خيّر براى اهداى جوايز به محققان دانشگاهى و نگددارى آن وجوه بصورت وقف در حسابى آورى مبالغى با هماهنگى سازمانجمعس: آيا 

 ويژه براى استفاده از مناالع ساالنه آن جايز است؟

ا با اخذ وکالت از آنان، مبالغ مزبور را به شکل مورد تواند با اجازه صاحبان پول يج( تطبيق عنوان وقف با اين مورد محل شبده است لکن دانشگاه مى

 گذارى کند.نظر خود سپرده

 

 وقف اموال از طرف مالكان حقوقى

 س: نحوه واگذارى زمين براى احداث مستد و حسينيه از طرف مالکان حقوقى چگونه است؟

 رايط الزم، جايز است.ج( وقف اموال از سوى مالک حقوقى مثل وقف ام ک دولتى بوسي ه دولت با لحاظ ش

 

 ماندن مهر مسجد در جيب شخص

 س: اگر مدر نماز متع ق به مستد در جيب کسى بماند تک يف چيست؟

 ج( اگر براى خصوص آن مستد وقف شده باشد بايد به آنتا برگرداند و در صورت شک نيز حکم همين است.

 

 مصرف اموال موقوفات

توان ماشين به نام وقف و يا امامزاده خريد و آن را در اختيار اداره اوقاف قرار داد تا استفاده نمايد؟ ها مىهس: آيا با پول موقوالات و نذورات امامزاد

 باشد به صورت تمام وقت در اختيار اداره اوقاف باشد؟بگير وقف و امامزاده مىتوان کارمند و کارگر امامزاده و يا موقوالات که حقوقآيا مى

شده مصرف شود و نذر بر امامزاده بايد صَرف  مشروعى که نذر والات بايد طبق نظر واقف عمل شود و نذورات نيز در هر راهج( در مصرف عوائد موق

 کشند.مصالح آن امامزاده شود، و از آن جم ه است اجرت کسانى که براى آن امامزاده زحمت مى

 

 صرف درآمدهاى موقوفه در احداث بناى وقفى

ى متع ق به ثالث عوايد موقواله و از محل واگذارى حقوق استيتارى ام ک آن، مبادرت به احداث اعيان بر روى عرصه س: شخصى از محل درآمد و

د که وقف نبوده، نموده است و م ک و اعيان مورد بحث را ابتداءً به تصرف موقوف ع يدم نيز داده است، نظر حضرتعالى را در خصوص اعيان مور
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 باشد بيان الرماييد.شخصى مىبحث و اينکه متع ق به چه 

ان جدت ج( اگر شرعاً متاز به صرف درآمد موقواله در احداث بناى اعيانى ديگر بوده، آن اعيانى احداثى حکم وقف را دارد که بايد درآمد آن در هم

 ى اولى صرف شود.وقف موقواله

 

 تبديل درآمد سال به كاال يا سكه براى صرف در مؤونه

د سال خمسى را در پايان سال خمسى تبديل به کاال و يا سکّه نمايد تا آن را در آينده جدت مصرف در مؤونه بفروشد، آيا س: چنانچه انسان درآم

 شود يا نه؟وجوب تخميس از او ساقط مى

وجوب خمس آن ج( تبديل درآمد سال در پايان سال خمسى به سکه يا کاالى ديگر جدت الروش آن در آينده براى صرف آن در مؤونه موجب سقوط 

 شود.نمى

 

 االولجمعى به سوى مساجد در شب اول ربيعحركت دسته

رود، ماجرا از االول حرکتى در بعضى مساجد باب شده است شائبه بدعت و يا ترويج نوعى خرااله در آن مىس: چند سالى است در شب اول ماه ربيع

ها هستند با در دست داشتن شمع پشت درب مساجد تا اذان صبح االرادى که غالباً خانم االول از حدود نيمه شباين قرار است که در شب اول ماه ربيع

دهند و نمايند، البته اين عمل را تا هفت مستد ادامه مىمراجعه و با کوبيدن به درب مساجد و خواندن اذکارى توسل جسته و حاجات خود را ط ب مى

دهند نظر االول را خبر مىرسد و معتقد هستند بدينوسي ه اتمام ماه صفر و آمدن ماه ربيعخود مىخصوصاً اين حال توسل در هنگام اذان صبح به اوج 

 حضرتعالى در اين باره چيست؟

اى است، اى قابل تأييد نيست. اگر چه اصل اذکار و ادعيه و ط ب حاجات از خداوند متعال عمل پسنديدهج( عمل مذکور مستند روايى ندارد و شيوه

حت از ل در شيوه عمل به نحو ياد شده است، آقايان ع ماى اع م )دامت االاضاتدم( و مؤمنين )ايدهم اهلل تعالى( با پند و اندرز و موعظه و نصيلکن اشکا

 رواج چنين رالتارهايى که چه بسا ممکن است منتدى به وَهْن مذهب گردد، ج وگيرى نمايند.

 

 تبديل اموال وقفى غير مستعمل

 کاسه مسى مربوط به حسينيه روستا است که قابل استفاده نيست و استفاده از آندا معمول نيست تک يف ما در اين مورد چيست؟س: مقدار زيادى 

توانيد آن را با هاى ديگر هم قابل استفاده نباشد؛ مىها در آن حسينيه که براى آن وقف شده، قابل استفاده نباشد و در حسينيهج( چنانچه آن ظرف

 ابل استفاده مبادله نماييد.هاى قظرف

 

 تغيير کاربرى جزئى از زمين موقوفه مسجد

س: زمينى جدت ساخت مستد وقف شده در طراحى جدت ساخت ، قسمت زير زمينى آن جدت امور الرهنگى ه ورزشى مستد در نظر گرالته شده 

 است. )اين قسمت از شبستان مستد کام ً متزا است( آيا اين امر اشکالى دارد؟

 تواند آن را تغيير دهد.نمىاز وقف براى مستد  تواند يک قسمت زمين خود را براى غير مستد وقف کند، اما پساز ابتدا واقف مىج( 

 

 

 

 

 

 

 

 تخلّف از شرط ضمن عقد هبه

ش خارج گردد و همچنين س: شخصى زمينى را به آموزش و پرورش هبه نموده و در سند زمين تأکيد کرده که زمين نبايد از اختيار آموزش و پرور

 نام او نبايد از مدرسه برداشته شود. سند هم توسط معتمدترين الرد محل در زمان حيات واهب امضاء و تأييد شده است.

توان ىتواند به دليل عدم نياز الع ى، زمين را به غير بفروشد؟ آيا با وجود تأکيد واهب در زمان حيات و تأييد معتمد، م: آيا آموزش و پرورش مى1

 بعد از گذشت چند سال از الوت واهب به رضايت او نسبت به تغيير نام مدرسه يا تغيير کاربرى زمين ع م پيدا کرد؟

 تواند زمين مزبور را معاوضه نمايد؟: آيا آموزش و پرورش مى2
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زم است شرايط واگذار کننده را در صورت ( اگر زمين را به آموزش و پرورش تم يک کرده، اختيار آن با آموزش و پرورش است اگرچه ال2و1ج

يل و امکان مراعات نمايند ليکن اگر زمين را براى کاربرى بخصوصى در اختيار آموزش و پرورش قرار داده، اداره آموزش و پرورش حق تغيير و تبد

 الروش و معاوضه آن را ندارد.

 

 استفاده از زمين بالاستفاده مجاور مسجد

ها است ب استفاده مانده است و هيچگونه دخل و تصرف معقول و منقول و يا حتى عرالى تاورت مستد قرار دارد که سالس: قطعه زمينى وقفى در م

گردد، خواهشمند است نظر خويش را در مورد تبديل اين زمين موقواله يا حداقل زير زمين آن را براى استفاده بدتر از قبيل حوزه ع ميه، در آن نمى

 هاى الرهنگى ه ورزشى ه و يا منبع درآمد اقتصادى براى مستد بيان الرماييد.محل انتام العاليتحسينيه، کتابخانه، 

ن ج( با الرض اينکه آن قطعه زمين به عنوان مستد وقف شده و با نماز خواندن اهالى محل در آنتا به عنوان مستد به قبض مستد درآمده و عنوا

هاى ديگر از آن شرعاً جايز نيست ولى وصل کردن آن به مستد جنب آن است، و استفاده مستديت تحقق پيدا کرده، حکم مستد بر آن مترتب

 ى مستد مانع ندارد.جدت توسعه

 

 تخلّف از مورد وقف

هر روز يک جزء قرآن بخواند ولى به آن عمل نکرده وظيفه او  اى دارد مث ً طبق وقف بايد الردکند که وقف نامهس: کسى که در مکانى زندگى مى

 چيست؟

 تواند در مکان مذکور تصرف نمايد.ج( تخ ّف از مورد و جدت وقف حرام است و نمى
 

 :وکالت

 اسقاط حق عزل وكيل

الروش  س: عقد وکالتى بين اينتانب و شوهرم منعقد گرديد که طى آن ايشان حق دخالت در تمام امور مالى و غير مالى مرا دارد )البته به استثناى

و در ضمن عقد جايز وکالت شرط شده که حق عزل او را از امر وکالت ندارم. آيا اشتراط چنين شرطى در عقد جايز از نظر  وسايل نق يه موتورى(

 باشد يا خير؟شرعى صحيح مى

بعد از  توانيد عقد وکالت را السخ کنيد کهشود و شما مىج( در مفروض سؤال شرط الى نفسه اشکال شرعى ندارد ولى لزوم عقد وکالت را موجب نمى

 شود.السخ، آن شرط، خودبخود باطل مى

 

 : نذروعهد وقسم

 

 اجازه شوهر براى نذر زن

 س: نذر زن بدون اجازه همسر چه حکمى دارد؟

 ج( اگر شوهر حضور دارد، بايد بنابر احتياط نذر زن با اجازه او باشد.

 

 مسائل متفرقه نذر

شب  12تد. اگر مراد خاصى از روز در نذرش معين نکرده باشد آيا روز تا ساعت ص وات بفرس 199کند در ده روز هر روز س: شخصى نذر مى

 ها را بفرستد انتام نذرش درست است؟شب يادش بيايد و ص وات 12است؟ و اگر در يکى از روزها بعد از ساعت 

خصوص را نخوانده است، ترک آن عمل نيز ساعت انتام دهد، کاالى است و چنانچه در نذر، صيغه م 24ج( در الرض عدم تعيين، چنانچه در خ ل 

 مانعى ندارد، ضمن آنکه انتام آن پس از وقت مذکور نيز صحيح خواهد بود.

 

 عمل نکردن به نذر

 شود؟روز روزه بگيرم ولى تا االن نتوانستم حاال تک يف من چيست؟ اگر به نذرم عمل نکنم چه مى 29س: من نذر کردم که تا رسيدن اين رمضان 

ايد بايد به نذرتان عمل کنيد و اگر عمل نکنيد بايد کفاره ايد و قدرت گرالتن سى روز روزه را داشتهموقع نذر کردن صيغه نذر را خواندهج( اگر 
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عد از ها را بمخالفت نذر را بپردازيد، و کفاره نذر مثل کفاره قسم است، و اگر پس از نذر صحيح بواسطه عذرى نتوانستيد روزه بگيريد بايد آن روزه

 مرتفع شدن عذر قضا کنيد و در الرض مذکور کفاره ساقط است.
 

 اداى نذر

خواهم کفاره ام و مىجمعه پست سر هم روزه بگيرم اما تاکنون موالق نشده 14س: اينتانب صيغه نذر جارى نموده بودم که پس از روا شدن حاجتم 

 آن را پرداخت نمايم چگونه بايد اين کار را انتام بدهم؟

 ايد و وقتش وسعت دارد، بايد به نذر خود عمل کنيد.ها تعيين نکردهگر وقت معينى براى جمعهج( ا

 

 مسائل متفرقه نذر

شب  12ص وات بفرستد. اگر مراد خاصى از روز در نذرش معين نکرده باشد آيا روز تا ساعت  199کند در ده روز هر روز س: شخصى نذر مى

 ها را بفرستد انتام نذرش درست است؟شب يادش بيايد و ص وات 12از ساعت است؟ و اگر در يکى از روزها بعد 

ساعت انتام دهد، کاالى است و چنانچه در نذر، صيغه مخصوص را نخوانده است، ترک آن عمل نيز  24ج( در الرض عدم تعيين، چنانچه در خ ل 

 مانعى ندارد، ضمن آنکه انتام آن پس از وقت مذکور نيز صحيح خواهد بود.

 

 

 

 

 هاى نذرىسفر در اثناء روزه

چه س: بنده نذر کردم که چدل روز پشت سر هم روزه بگيرم اما سفرى براى من پيش آمده که ناچار از انتام آن هستم. تک يف نماز و روزه بنده 

 شود؟مى

است کرده بتا آورد؛ ولى اگر وقت تعيين نکرده  ج( اگر براى آن، وقت تعيين کرده است و ناچار شد به سفر برود، بايد قضاى آن مقدارى را که سفر

 بايد در موقع ديگرى چدل روز پى در پى روزه بگيرد.

 
 هاى مذهبىنذرى اقليت

کنم که: در س: اينتانب در مح ه ارامنه مسئوليت هيئت را به عدده دارم و در خصوص نذورات مسائل مبالغى بابت کشتن گوسفند درياالت مى

 ها دارد يا خير؟هاى دينى الرقى بين مس ماناق يتخصوص گوسفند نذرى 

سفند ج( اگر پول به شما بدهند و شما را مخيّر کنند، اختيار دست شما است هر گوسفندى را که خواستيد بخريد و ذبح شرعى بکنيد؛ و نسبت به گو

 ها( ح ل نيست.ح کنند، ذبيحه آندا )مثل ساير غير مس مانها خودشان گوسفند را ذبهاى دينى و مس مين نيست ولى اگر اق يتنذرى الرقى بين اق يت

 

 کفاره عهد و قسم

 س: کفاره عدد و قسم چگونه است؟

دن ج( کفاره عدد سير کردن شصت القير يا دو ماه روزه است که بايد سى و يک روز آن پى در پى باشد و کفاره قسم سير کردن ده القير يا پوشاني

 سه روز روزه بگيرد و بنابر احتياط واجب بايد پى در پى باشد.آنداست و اگر نتوانست بايد 

 

 قسم به قرآن به همراه دست گذاشتن بر آن

اى بر بنده واجب س: بنده با دست گذاشتن بر قرآن متيد بر ترک عم ى قسم خوردم که متأسفانه متدّداً آن عمل را مرتکب شدم. آيا اکنون کفّاره

 باشد؟قدر مىاست؟ در صورت وجوب مقدار آن چ

 اى بر عدده شما نيست.ج( اگر قسم به يکى از اسامى و يا اوصاف خداوند متعال نبوده، کفاره

 

 

 امر به معروف و نهى از منکر:
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 امر به معروف و نهى از منکر در صورت احتمال ضرر

 باشد؟ اى داشته باشد جايز مىرر نمرهس: آيا امر به معروف و ندى از منکر به مع مان در صورتى که احتمال بدهيم که براى ما ض

 ج( موارد معروف و منکر مخت ف است و صرف احتمال ضعيف ضرر، راالع تک يف نيست.

 

 امر كافر به معروف

 س: با توجه به وجوب امر به معروف آيا ما بايد کاالران را نيز امر به معروف کنيم؟

نکر است و کفار ولو مک ف به الروع هستند ولى چون توجه و اعتقاد به ح يت و حرمت ج( مورد وجوب امر به معروف مورد ع م طرف به معروف و م

 باشند.ندارند مورد امر به معروف و ندى از منکر نمى

 

 تکرار امر به معروف

 س: اگر الردى بعد از امر به معروف کار ناپسندش را تکرار کند آيا بايد متدداً او را ارشاد کنيم؟

 ود شرايط امر به معروف و ندى از منکر الزم است امر به معروف و ندى از منکر کنيد.ج( آرى متدّداً با وج

 

 اعالن تخلّفات به نيروى انتظامى

ين را س: در همسايگى ما شخصى داراى دستگاه ماهواره است. اگر امر به معروف به صورت گفتار و به نرمى باعث شود ما متضرر شويم و يا احتمال ا

 ا اثرى نداشته باشد. آيا وظيفه ما اين است که به نيروى انتظامى اط ع دهيم؟بدهيم که در آند

شود و با اع م به نيروى انتظامى ج وى استفاده حرام گرالته خواهد شد، اع م، از مصاديق ندى از منکر است و ى حرام مىج( اگر از ماهواره استفاده

 شود.الزم مى

 

 ف و نهى از منكرتحصيل پست و مقام جهت امر به معرو

 تواند در آندا به روند امر به معروف و ندى از منکر در جامعه کمک کند واجب است؟س: آيا براى انسان پيگيرى و بدست آوردن مقامدايى که مى

جب از قبيل امر به معروف اگر اتفاقاً زمينه انتام وا ها در آينده واجب نيست ولىج( تحصيل پست و مقام به هر طريقى که باشد جدت انتام مسئوليت

 و ندى ازمنکر پيش آمد، مبادرت بر انتام تک يف، واجب است.

 

 :حقوق

 سپردن والدين از كار افتاده به خانه سالمندان

اى که نهشده و هم اکنون نيز قادر به انتام هيچ کارى نيست به گو برد و االتادهس: اينتانب مادرى دارم که مدت نُه سال است از سکته مغزى رنج مى

کنند اکنون با توجه به اينکه ديگر نگددارى ايشان در منزل به ص ح خود مريض نيست اگر ايشان را به الرزندان پسر وى را به اصط ح تر و خشک مى

 رد يا خير؟خانه سالمندان که جاى بدترى از لحاظ امکانات پزشکى و رالاهى است منتقل کنيم آيا از لحاظ شرعى و برّ به والدين اشکالى دا

شود و بايد هميشه مراقب ج( اگر عرالاً نسبت به مريض بدتر و آبرومندتر است، اشکال ندارد ولى مسئوليت شرعى از دوش الرزندان برداشته نمى

 احواالت او باشند.

 

 هاى تصادفىضمان اُفت قيمت ماشين

دهد کفايت ، يا همان مب غى که بيمه به عنوان خسارت مىس: آيا شخص مقصر در تصادالات رانندگى، ضامن االت ماشين طرف مقابل هم هست

 کند؟مى

 ج( در الرض سؤال نسبت به االت ماشين ضامن نيست.

 

 هاى تقلبىخرج كردن پول

کرده ام چيست؟ با توجه به اينکه گيرنده پول نيز، آن را خرج هايم يک هزار تومانى تق بى ياالتم و آن را خرج کردم. اآلن وظيفهس: بنده در پول

 است، آيا بايد معادل آن را در صندوق صدقه بيندازم؟

ج( در الرض سؤال ضامن هستيد و بايد از عدده آن برآييد و انداختن پول در صندوق صدقات کاالى نيست ب که بايد به صاحبش برگردانيد و اگر 

 بدهيد.شناسيد بايد بنابر احتياط واجب با اذن حاکم شرع به نيّت صاحبش به القرا صدقه نمى
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 قوانين دولتی:

 استفاده غير قانونى )بدون اشتراک( از آب و برق

 کند چه حکمى دارد؟س: زندگى کردن در خانه کسى که بطور غير قانونى از آب و برق شدرى استفاده مى

حکم غصب را دارد که حرام و ج( استفاده از آب و برق سازمان آب و شرکت برق بدون اجازه و نصب کنتور انشعاب از طرف سازمانداى مربوطه 

عمال انتام اعمال عبادى با چنين آبى باطل است، مگر آنکه در گذشته خودش غاصب نبوده، و موضوعاً اط ع از غصب نداشته است که در اين صورت ا

 گذشته محکوم به صحّت است ولى ضامن هزينه آب و برق مصرالى است.

 

 استفاده از برق شهرى در هيأتهاى عزادارى

 شود استفاده کرد؟هايى که در ماه محرم برپا مىتوان از برق شدرى براى چراغانى کردن هيأت: آيا مىس

 ج: اگر برخ ف مقررات باشد، اشکال دارد و موجب ضمان است.

 

 هاى دولتىتکليف شرعى در قبال مانده پول

ها کردم و مقدارى اه گرالتم و آن را صرف خريد غذا و تديه ماشين بچهس: من مب غى را از دانشگاه جدت برپايى بازديد ع مى دانشتويان از دانشگ

الزحمه بدون ام به عنوان حقتوان اين مقدار اضاالى را در حالى که بنده تمام کارها و زحمات اردو را کشيدهپول و مواد غذايى اضااله مانده است. آيا مى

 اجازه آندا بردارم؟

اند مگر آنکه اى بايد با اجازه کسانى باشد که مب غ را پرداخت کردهالزحمهايد، درياالت هرگونه حقتانيّت نکردهج( اگر از انتام امور مذکور قصد م

 اختيار تام به شما داده باشند.

 

 استفاده غير مجاز از امكانات دولتى

پردازند و حتى گاهاً آب و الاض ب نمىآب  خود را به سازمان هاى نظامى دولت به دليل مشک ت مالى، هزينه آب بداى مصرالىس: برخى يگان

ها بصورت غيرقانونى به شبکه آب متصل است.خواهشمند است بفرماييد آيا با اين آب )که متع ق به دولت است و ما نيز جزئى مصرالى بعضى از يگان

 يا بايد تيمم کرد؟ توان وضو و غسل انتام دادکنيم( مىگرديم و در جدت خدمت به مردم ت ش مىاز دولت محسوب مى

توانند از آب ديگرى ها الزم است اجازه سازمان آب و الاض ب را راجع به استفاده از آن آب تحصيل نمايند، ولى پرسنل اگر نمىج( بر مسئولين يگان

 که مباح باشد استفاده نمايند مانع ندارد از آن آب براى وضو، و غسل و ساير تصرالات استفاده کنند.

 

 امور ديگر در زمان کار اشتغال به

 توان به کارهاى ديگر پرداخت؟س: آيا در محل کار و در ساعت کارى در زمانى که کار خاصى براى انتام دادن وجود ندارد مى

نيست  ج( شخصى که موظّف است در وقت معيّنى کارى انتام دهد، حتى در وقت بيکارى هم نبايد وقت خود را صَرف در کارهايى که مربوط به آنتا

 بکند، مگر با اذن مسئولى که شرعاً و قانوناً حق اذن دادن داشته باشد.

 

 

 نحوه پرداخت حقوق کارمندان

 س: حقوق کارمند در خارج از کشور مطابق قانون ايران به ارز خارجى مشخص شده است. اگر حقوق ماهيانه را نقداً يا به صورت چک به کارمند

کند. اما اگر حقوق ماهيانه را به حساب بانکى او )ع يرغم عدم رضايت کارمند( بريزند کارمند مع وم را درياالت مى پرداخت کنند دقيقاً همان مقدار

اش مطابق آن مقدار مع وم اش از بانک بايد مقدارى را به عنوان کارمزد پرداخت کند. در اين صورت ديگر حقوق ماهيانهبراى درياالت حقوق ماهيانه

 باشد صحيح است؟دليل کارمزد پرداخت شده کمتر است. آيا عمل به اين رويه که متضمن ضرر به اصل حقوق کارمند مىشده نيست ب که به 

 شود بايد عمل شود و در غير اين صورت بايد با تواالق طرالين باشد.ج( هر طور که در قرارداد اوليه قيد مى

 

 غيبت از کار و دريافت حقوق آن

ام. ليکن ايشان اين مدت را براى بنده حضور ثبت کرده و در نتيته حقوق مدير مربوطه در محل کارم حضور نداشته س: اينتانب، مدتى با اط ع

ام و اکنون بر آن سال گذشته است. استدعا دارم در مورد چگونگى تصرف در مب غ پرداخت شده است. البته اينتانب در مب غ مذکور تصرف نکرده

 با توجه به اينکه بازگشت آن از نظر سيستم غير ممکن است، راهنمايى نماييد.مذکور و پرداخت وجوهات آن، 
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سر  ج( تابع مقررات قانونى اداره مربوطه است و در صورتى که مقررات اجازه تم ّک آن مال را به شما داده باشد، جزو درآمد شما محسوب شده و

 سال خمسى اداى خمس آن واجب است.

 

 ارهحکم خوب خدمت نکردن در اد

 توانم خوب خدمت کنم وظيفه من چيست؟س: من يکى از کارکنان نيروهاى مس ح هستم و به ع ت مشک ت شخصى نمى

 ج( بايد به اط ع مسئول آن اداره برسانيد و طبق مقررات عمل کنيد.

 

 شوددريافت حقوق در ازاى ساعاتى که کارى انجام نمى

رغم اينکه کارى را طورى در نظر گرالته باشد که خرج زندگى آندا را تأمين نکند و کارگران ع ىس: در صورتى که کارالرما مب غ حقوق کارگران 

 کارى ح ل است و مشک ى ندارد؟دهند، آيا حقوق مربوط به اضاالهکارى بمانند با توجه به اينکه در آن ساعات کارى انتام نمىندارند اضااله

 شود اشکال دارد.رد و حقوق و مزدى که بابت آن درياالت مىکارى وجه شرعى نداج( در مفروض سؤال اضااله

 

 استفاده غير مجاز از اموال دولتى

هاى سازمانى دولتى براى کسانى که امکان مالى دارند يا خانه شخصى دارند از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ و اگر به وسي ه پارتى س: استفاده از خانه

 از در آن اشکال دارد يا خير؟بازى و... به آن دست يابيم خواندن نم

 ج( اگر برخ ف مقررات است، جايز نيست و اگر از طريق نامشروع اشغال شده است، نماز در آن حکم غصب را دارد.

 

 

 

 مخالفت با والدين

 س: آيا مخالفت با س يقه پدر و مادر در کارها حرام است؟

ه خودشان است، شما حق دخالت نداريد ولى اگر مخالفت با س يقه آنان در رابطه با کارهاى ج( اگر منظور مخالفت با س يقه پدر و مادر در کار مربوط ب

 خود شماست، صرف مخالفت حرام نيست لکن ايذاى والدين حرام است.

 

 اشغال معابر عمومى

 المال و متع ق به همه مردم است چه حکمى دارد؟س: اشغال بخشى از معبر عمومى که در حکم بيت

 حم عابرين بوده و يا مخالف مقررات باشد، جايز نيست.ج( اگر مزا

 

 تصرف در مال شبهه ناك

 توان آن را خرج مواد غير خوراکى و پوشاک کرد؟ناکى است ولى حق الناس نيست مىس: اگر مالى حرام يا شبده

 ج( تصرف در مالِ حرام جايز نيست.

 

 هاى جارى و زيرزمينىحق تقدم در استفاده از آب

که ستفاده از آب رودخانه و آبداى زير زمينى در صورت نياز مبرم و در حد نياز در مناطق مرتفع با اهالى همان منطقه است يا اهالى مناطقى س: حق ا

 کنند؟ها کي ومتر دورتر زندگى مىده

استفاده از آب رودخانه احداث نموده باشند، در اين  اى را پيش از اقدام اهالى منطقه پايين به اميدج( اگر اهالى منطقه باال ساختمان مسکونى يا مزرعه

هاى زير زمينى، اگر حفر چاه در مناطق پايين، صورت اهالى منطقه باال در استفاده از آب رودخانه به مقدار نياز خودشان حق تقدم دارند و در مورد آب

 د.هاى باال را به خودش جذب نکند، اهالى مناطق باال حق ممانعت ندارنآب چاه

 

 اماکن مذهبی:
 غسل ورود به مسجد الحرام

آورد يا براى هر مرتبه رالتن به مستدالحرام نيز س: آيا استحباب غسل ورود به مستدالحرام تندا براى قادم و کسى است که اعمال عمره بتاى مى

 مستحب است؟

 ج( اختصاص به ورود اوّل ندارد.
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 تحيت مسجد الحرام

 است يا طواف کعبه؟س: تحيّت مستدالحرام، نماز 

 ج( طواف است.

 

 بيرون بردن قرآن مسجد

 توان قرآن را از مستدالحرام جدت قرائت بيرون برد و متدداً به مستد بازگردانيد؟س: آيا مى

 ربط اجازه بگيرند جايز نيست.ج( برداشتن آندا بدون اينکه از متصدى ذى

 

 هاى كوچك به مسجدبردن بچه

 ک به مستد کراهت دارد؟هاى کوچس: آيا بردن بچه

 ج( اشکال ندارد مگر موجب هتک مستد يا مزاحم نمازگزاران باشد.

 

 ى مسجدفروش اثاِث بدون استفاده

توان آندا را جدت باشد. آيا مىس: مستدى وسايل مستعمل زيادى از قبيل منبر و درب و پنتره و ظروف اضاالى و غيره دارد که مورد استفاده نمى

 تعميرات آن الروخت و يا به مصرف حسينيه که در جنب مستد است رساند؟ مخارج مستد يا

ج( اگر در همان مستد قابل استفاده نيست بايد در مساجد ديگر به نحو اقرب الاالقرب استفاده شود و اگر اين هم ممکن نيست الروش آن جايز 

 بايد در صورت امکان و نياز همان جنس الروخته شده تديه شود. است ولى

 

 واب در مسجدخ

 س: حکم خواب در مستد چيست؟

 ج( خوابيدن در مستد اگر انسان ناچار نباشد مکروه است.

 

 حکم زيرزمين مسجد

يز س: مستدى تتديد بنا گرديده و زير مستد )محل اقامه نماز( زير زمين بنا شده اين زير زمين چه حکمى دارد و آيا آداب مستد در آن مکان ن

 بايد رعايت شود؟

 ر الرض سؤال زيرزمين مستد حکم مستد را دارد و مستد است.ج( د

 

 حکم بالکن در مساجد

 س: بالکن مستد چه حکمى دارد و آيا احکام مستد بايد در آن مکان جارى شود؟

 ج( بالکن اگر در داخل الضاى مستد است، حکم همان مستد را دارد.

 

 تصرف در موقوفات مسجد

 اذن متولّى آن چه حکمى دارد؟س: استفاده از موقوالات مستد بدون 

 ج( تصرف در موقواله مستد بايد در همان جدت وقف وبا اذن متولى شرعى وقف باشد.

 

 تخريب مسجد جهت توسعه امامزاده

قدار اى واقع شده است. حرم امامزاده نياز به توسعه دارد و تندا مانع اين طرح مس: در محل سکونت ما مستدى است که در نزديکى آن امامزاده

باشد باشد که بايد خراب شود، شايان ذکر است در صورت تخريب، اين مستد از طرف شرق و شمال قابل توسعه مىمساحت کمى از اين مستد مى

 باشد؟که نسبت به تتديد بنا اين مستد اقدام خواهد شد با اين الرض آيا تخريب مستد متاز مى

 جدت توسعه حرم امامزاده جايز نيست.ج( تخريب مستد ولو به مقدار مساحت کمى از آن 

 
 

 تصرف در اموال هيأت
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تاکنون به مرور و با کمک االراد وساي ى از قبيل دستگاه صوتى، وس يل  00هاى محل تأسيس شده است از سال س: هيئتى داريم که با همت بچه

ها وقف هيئت است ب که کم کم که مردم کمک نقدى بگويد اينايم ولى کسى آندا را وقف نکرده است که چراغانى، ظروف و... براى هيئت تديه کرده

جدت  شود آندا را به االراد و اعضا هيئتاند بنا به نياز هيئت وسايل تديه شده است. حال سوال اين است که اين وسايل چه حکمى دارد و آيا مىکرده

شود وسايل را به االراد مخت ف کرايه داد ع ق به هيئت است؟ و يا آيا مىاستفاده قرض داد با توجه به اينکه وسايل متع ق به شخص خاصى نيست و مت

 و هزينه درياالتى را صرف مخارج هيئت کرد؟

 ج( اگر وقف بودن آندا محرز نيست کيفيّت استفاده از آندا، تابع اجازه اهدا کنندگان پول است..

 

 ضمان خسارات وارده به اموال هيأت

کند و با ى تديه امکانات و هزينه جارى هيأت از بانک مب غى را به عنوان وام مضاربه به نيابت از هيأت درياالت مىس: مسؤول يک هيأت عزادارى برا

کند در صورت منفعت و ضرر اصل وام و سود تعيين شده به بانک داده شود و اين وام در مدت سه ماه هزينه اجاره مغازه و حقوق بانک ص ح مى

ها است؟ در شود. چه کسى ضامن اين خسارتشود اما بعد از مدتى بدليل عدم الروش مناسب، مغازه بسته مىخريد جنس مى کارکنان و دکور مغازه و

 باشد؟ و تشخيص آن با چه کسى است؟صورت تفريط در مضاربه خسارت متوجه چه کسى مى

هاى جارى هيئت نموده، همه اعضاى هيئت يه امکانات و هزينهج( اگر مسئول هيئت به وکالت صريح از اعضاى هيئت اقدام به درياالت وام جدت تد

ضامن خسارت وارده هستند وگرنه شخص مسئول هيئت که پيش خود اقدام به درياالت وام نموده ضامن خسارت وارده است و اگر خسارت وارده در 

 ست.اثر تفريط باشد، هر کس که تفريط نموده ضامن است و تشخيص آن با اعضاى هيئت و عرف ا

 

 هااموال مساجد و حسينيه

توان اين وسايل را گذارند بدون عنوان وقف که اضااله بر نياز است )مانند الرش( آيا مىس: بعضى از خيرين وساي ى را در مستد يا حسينيه مى

 هاى همان مکان کرد؟الروخته و پولش را صرف نيازمندى

ها قابل استفاده نيستند به مساجد و ش و تبديل نيستند، و چنانچه در آن مساجد يا حسينيهاند، قابل الروج( اگر صاحبان وسايل آندا را وقف کرده

 توان آندا را تغيير يا تبديل کرد و يا الروخت.اند، با اجازه صاحبان آندا مىکنند بايد منتقل شوند؛ و اگر وقف نکردههاى ديگر که استفاده مىحسينيه

 

 دور انداختن عكس اماكن متبركه

 توان دور انداخت؟شود را مىها استفاده مىعکس کعبه و حرم مطدر ائمه )ع يدم الس م( را که در کارت دعوت س:

 احترامى محسوب شود، جايز نيست.ج( اگر بى

 

 

 

 
 امور فرهنگی واجتماعی:

 هاى مختلط غربىتحصيل زنان در دانشکده

 رغم وضع بد اخ قى و رالتار ناهنتار دختران و پسران دانشتوى آنتا، جايز است؟ع ىس: آيا براى زن مس مان تحصيل در دانشکده مخت ط در غرب 

 ج( با مراعات وظايف شرعى )از جم ه حتاب( الى نفسه اشکال ندارد.

 

 تحصيل و اقامت در آمريکا

ام هايى درياالت کردهپژوهش دعوتنامه باشم و از طرف دانشگاه هاى آمريکايى براى تحصيل وس: اينتانب يکى از مخترعين ايران عزيز اس مى مى

ها چه حکمى دارد و در صورت جواز، برگشت و يا عدم برگشت از اين کشورها پس از پايان تحصي ت عنايت الرموده و بفرماييد اجابت اين دعوتنامه

 باشد؟چه احکامى را دارا مى

ى اس مى و قيام با جنگ اليزيکى و الرهنگى ع يه ب د اس مى، در دعوت ج( با توجه به موضعگيرى کشورى مثل آمريکا در برابر اس م و کشورها

 مغزهاى متفکر براى تحصيل به آمريکا دو هدف دارد:

 برداراى از آنان.ه جمع کردن نخبگان بشرى و مغزهاى متفکر عالم در کشور خود براى بدره1

 آنان از هرگونه پيشرالت ع مى و صنعتى. ه خالى کردن کشورهاى اس مى از مغزهاى متفکر به منظور ال ج کردن2
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ه دعوت با اين حال پيداست که کشور دعوت کننده از شما قصد خير براى شما و کشور شما ندارد ب که قصد خيانت دارد با اين وصف آيا باز ماي يد ک

عزم قاطع به برگشتن به ايران عزيز جدت چنين کشور خيانتکار را اجابت کنيد؟ مگر آنکه تصميم جدّى براى حصول پيشرالت ع مى براى خود و 

 بکارگيرى مع ومات بدست آمده در پيشرالت و سرب ندى مس مين و ايران اس مى داشته باشيد.

 

 تبادل نظر و ارتباط با دانشمند خارجى

کنند و سبب بيماريداى گاهاً ايت مىکند در جريان روند بيماريدايى که از حيوان به انسان سرس: از آنتايى که شغل اينتانب )دامپزشکى( ايتاب مى

شوند باشم و از آنتايى که دسترسى به متخصصين معتبر خارجى از راه اينترنت ساده بوده و جواب مد ک )مثل تب مالت يا آنفوالنزاى مرغى( مى

صوص وضعيت بيماريدايى از اين قبيل گردد آيا تماس با دانشمندان آمريکايى و اروپايى جدت کسب اط عات مورد تأييد روز در خسريع اخذ مى

 باشد؟جايز مى

 ج( تماس با دانشمندان براى کسب اط ع، بخودى خود منع شرعى ندارد.

 

 ترک وطن براى تحصيل

س: آيا ترک وطن براى ادامه تحصيل و صرف تحقيق ع مى در تحت نظارت کسانى که دشمن بودن دولتشان با پيشرالتداى ع مى ما ثابت شده جايز 

 باشد؟مى

 .ج( اگر احتمال بدهيد به لحاظ خصومتشان، يا چيزى به شما نياموزند و يا در صدد انحراف شما باشند، حضور در متامع آندا وجه شرعى ندارد

 

 

 

 الزهراء )سالم هللا عليها(مراسم عيد

 س: نظر شما راجع به برگزارى مراسمى به اسم عيدالزهراء )س م اهلل ع يدا( چيست؟

 م ى که وسي ه سوء استفاده دشمنان اس م يا موجب تفرقه بين مس مين شود، حرام و ممنوع است.ج( هر ع

 

 کيفيّت سجده واجب قرآن

 شوند؟هاى واجب قرآن چگونه انتام مىس: ستده

مستحب است و بدتر است ج( در ستده واجب قرآن، گذاشتن پيشانى بر زمين کاالى است و الزم نيست در آن ذکر گفته شود ولى گفتن ذکر در آن 

االاهلل عبوديتاً ورقاً ستدت لک يا رب تعبداً و رقاً المستنکفاً والمستکبراً بل انا عبد اهلل ايماناً و تصديقاً الالهاالاالاهلل حقاً حقاً الالهالاله»اين ذکر را بگويد: 

 ذليل ضعيف خائف 

 

 «.مستجير

 تالوت قرآن در مّكه

آورد و در روز عراله و ايام تشريق، ت وت قرآن را در ت وت قرآن و ختم آن است، آيا براى کسى که اعمال حج به جا مىس: يکى از مستحبات مکه، 

 دهد، همان استحباب وجود دارد، يا خصوص شدر مکه است؟عرالات و مشعر و منا ادامه مى

 ج( اختصاص به شدر مکه دارد.

 

 نوشتن بر صفحه اّول قرآن

 در نخستين صفحه قرآن براى اهداء به دوستان منع شرعى دارد؟« يادمان....»س: آيا درج عنوان 

 ج( الى نفسه مانع ندارد.

 

 ثواب قرائت قرآن از روى صفحه رايانه

 س: الضي ت قرائت قرآن از روى قرآن بيشتر است يا از روى صفحه رايانه؟

 است. ج( هر دو ثواب دارد ولى از روى قرآن با م حظه آدابِ الزم آن بدتر
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 افتادن آيه قرآن در چاه دستشويى

رب س: چندى پيش در مستد محل حرز يکى از بانوان نمازگزار که محتوى قرآن بوده است در چاه توالت االتاد براى اينکه آن حرز را پيدا کنند د

 اند تک يف امام جماعت هيئت امنا و نمازگزاران مستد چيست؟دستشويى را موقتاً بسته

نيست و بايد صبر کند تا يقين کند حرز پوسيده شده و از بين رالته  کسى که برايش شرعاً ثابت شده است، رالتن به آن دستشويى جايزج( القط براى 

دانند، تک يفى نيست و کسى که حرز را انداخته الزم نيست به ديگران بگويد و اگر عسر و حرج است الزم نيست چاه را است و اما براى آنان که نمى

 کنند. تخ يه

 

 قراردادن قرآن در اختيار غير مسلمانان

اى از قرآن کريم به ترجمه ارمنى تديه و در اختيار دارد جدت اشاعه الرهنگ ناب قرآن کريم و اس م عزيز قرار است نسخهس: احتراماً معروض مى

 غير مس مانان قرار گيرد لذا خواهشمندم حکم شرعى اين عمل را بيان الرماييد.

 خواهند از محتواى آن مط ع شوند، الى نفسه منع شرعى ندارد.ادن ترجمه قرآن کريم در اختيار کسانى که مىج( قرار د

 

 آيات قرآن

 ها چه بايد کرد؟اى که آيه قرآن روى آن نوشته شده است شکسته است با خرده شيشهس: قاب شيشه

 د.اى ندارياى باشد که آيه قرآن محو شده باشد، وظيفهج( اگر بگونه

 

 گوش دادن به تالوت قرآن

 شود گوش الرا دهيم و از انتام کارهاى ديگر خوددارى کنيم )مث ً نماز خواندن(؟ س: آيا در هنگام قرائت قرآن بايد به آياتى که ت وت مى

 ج( گوش دادن به قرائت قرآن به احترام قرآن خوب است ولى واجب نيست.

 

 تايپ قرآن بدون وضو

يا اسامى معصومين و اسماءاهلل بدون وضو چه حکمى دارد به خصوص با توجه به اينکه روى دستگاه تايپ يا صفحه ک يد  س: تايپ آيات قرآن

 باشند؟کامپيوتر، حروف برجسته مى

 ج( اشکال ندارد.

 

 تکرار بعضى عبارات ادعيه

باشد يا کنند از نظر شرعى صحيح مىتبه يا بيشتر تکرار مىس: لطفاً بفرماييد جم تى که در ادعيه مشدور مثل دعاى کميل و زيارت عاشورا سه مر

 باشد؟خير و آيا روايتى در اين زمينه موجود مى

 ج( الى نفسه بدون قصد ورود مانع ندارد گرچه خوب است ادعيه و زيارات را همانگونه که وارد شده است قرائت کنند.

 

 گذاشتن اسم ايليا بر روى فرزند

باشد درست گويند نام انتي ى و توراتى اين امام بزرگوار مىهاى اسم امام ع ى )ع( که مىم اي يا براى الرزند به عنوان يکى از ت فظس: آيا استفاده از نا

 است؟ 

 ج( اگر چه انتخاب چنين نامى جايز است ولى نام ع ى موضوعيت دارد.

 

 اطمينان از عدم وجود اسماء متبركه در كاغذهاى باطله

 کاغذى را پاره کنيم آيا الزم است که نسبت به نبودن اسماء متبرکه در داخل آن اطمينان حاصل کنيم؟ س: اگر بخواهيم

 ج( الزم نيست.

 

 افزار قرآنى به دستشويىبردن نرم

 س: همراه داشتن ت فن همراه که قرآن و ادعيه در آن ذخيره شده در جاهايى مانند دستشويى و توالت چه حکمى دارد؟

 رد.ج( اشکال ندا
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 افزارهاى قرآنىنرم

 باشد آيا حکم خود قرآن را دارد؟س: قرآنى که بصورت متن يا صوت و يا تصوير در يک لوح الشرده يا حاالظه گوشى موبايل مى

 ج( حکم قرآن را ندارد.

 

 هاى فرهنگىخوانى و... همايششرکت در غزل
هاى الرهنگى مثل آواز، شود که دانشتويان به اين مناسبت، برنامهشى برگزار مىس: من دانشتوى دانشگاه کشمير هستم. در اينتا ساالنه هماي

 خواهم در اين همايش غزل ارائه کنم.کنند من هم مىاى هماهنگ و سازگار ارائه مىمسابقه، غزل و ... را به گونه

 هايى بفرماييد.آيا اين تصميم من درست است. لطفاً نظرتان را براى چنين برنامه

سبِ غزل خوانى و آواز الى نفسه اشکال ندارد ولى چنانچه کيفيت خواندن آواز و غزل به صورتى است که همراه با ترجيع و طرب همراه بوده و مناج( 

متالس لدو اى است که متناسب با شود چنانچه به گونهاى که همراه با آواز و غزل خوانى نواخته مىمتالس لدو و گناه باشد، جايز نيست و نيز موسيقى

 و عيش و نوش است، جايز نيست.

 

 شنيدن موسيقى در حال ورزش

شود چه حکمى دارد اگر از هدالن استفاده کنيم به نحوى که موسيقى را نشنويم يا به س: شرکت در ک سداى ورزشى که در آندا موسيقى پخش مى

 طور ضعيف بشنويم چطور؟

 تشخيص آن به عدده خود مک ّف است.ج( اگر موسيقى مطرب لدوى نباشد مانعى ندارد و 

 

 آواز زنان

 س: گوش دادن به آواز زنان در صورتى که از لحاظ شعر و موسيقى لدو و لغو نباشد چه حکمى دارد؟

 اى باشد که مديج شدوت گردد و يا گوش دادن به آن موجب ترتب مفاسد باشد جايز نيست گوش کند.ج( اگر آواز زنان بگونه

 

 به صداى زنتبديل صداى مرد 

 س: اگر مردى صداى خود را چه خودش و يا با دستگاهى شبيه زن کرده و کام ً مثل صداى زن شود چه حکمى دارد؟

 ج( اينگونه رالتارها خالى از اشکال نيست.

 

 تشخيص موسيقى حرام و غنا

 س: تشخيص غنا و موسيقى ح ل از حرام براى اينتانب مشکل است تک يف چيست؟

 و موسيقى لدوىِ حرام، با نظر عرالى شخص مک ّف است. ج( تشخيص غنا

 

 غنا و صداى زنان

 س: اگر در موردى صداى زن مصداق غنا نباشد گوش دادن آن چه حکمى دارد؟

ه يا ج( در حرمت غنا الرقى بين اين که مغنّى زن باشد يا مرد نيست و شنيدن صداى زن اگر غنا نباشد، حرمت شرعى ندارد مگر آن که به قصد ريب

 موجب ترتّب مفسده باشد ولى شنيدن خوانندگى زن که غالباً مشتمل بر مفسده است جايز نيست.

 

 فرزندان و موسيقى حرام

دهند ممکن است به آن نوار ع قه پيدا اند و در رالت و آمد با اقوامى که نوار غنا گوش مىس: با توجه به اينکه الرزندان ما هنوز به تک يف نرسيده

 ا توجه به اينکه چنانچه آندا را محروم کنيم ممکن است پندانى آن را گوش دهند تک يف چيست؟کنند و ب

موسيقى ج( گرچه بچه نابالغ تک يف شرعى ندارد و استماع غنا و موسيقى حرام، بر او حرام نيست ليکن اقدام بزرگترها بر در اختيار گذاشتن نوار 

ف شرعىِ والدين کوشش در آشنا کردن اطفال پيش از ب وغ بر ضوابط و موازين و اخ ق شرعى است و حرام و غنا براى اطفال جايز نيست؛ و تک ي

 جايز نيست به عذر اين که بچه تک يف ندارد او را در ارتکاب هر عم ى آزاد بگذارند.
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 مداحى بانوان

 س: آيا مداحى براى بانوان جايز است؟

 شنود اگر موجب ج ب توجه و تدييج نامحرم و يا مفسده ديگرى گردد، جايز نيست.اى او را مىداند نامحرم صدج( مداحى زن در جايى که مى
 

 خواندن شعرى با محتواى یأس از رحمت خدا

س: اگر محتواى شعرى نااميدى از لطف حق باشد و با ترجيع خوانده شده باشد ولى براى عرف مناسب با متالس لدو و مطرب به حساب نيايد و 

 نيز به گناه سوق ندهد چه حکمى دارد؟مک ّف را 

ج( اگر محتواى شعرى موجب نااميدى و يأس از رحمت خدا باشد خواندن آن در هر صورت حرام است ولى اگر محتواى شعر، محتواى صحيح و 

 ح ل باشد خواندن آن به صورت غنا باز در هر صورت حرام است و چنانچه غنا نباشد اشکال ندارد.
 

 ان و انساننقاشى عکس حیو
 توان براى رساندن پيام، از حيوانات و يا انسان نقاشى کرد؟س: براى يک موضوع هنرى، آيا مى

 ج( الى نفسه مانع ندارد.

 
 ساخت مجسمه و نصب آن در میادین

  هاى شدداء و نصب آن در ميادين چه حکمى دارد؟س: ساختن متسّمه همچنين تنديس

 ج( مانع ندارد.
 

 زارهاافشکستن قفل نرم
هايى دىزنند چيست و حکم خريد چنين سىها دست به چنين کارى مىس: نظر حضرتعالى راجع به شکستن قفل سى دى يا کپى رايت که االن بعضى

 براى مردم چيست؟

ز اشکال نيست و ج( الزم است که در نسخه بردارى و تکثير سى دى حقوق صاحبانش از طريق کسب اجازه از آنان رعايت شود و خريد آن خالى ا

 باشد.رعايت مقررات و قوانين مربوط به آن الزم مى

 
 انددى هایى كه از طریق غیرمجاز تكثیر شدهاستفاده و تكثیر سى

 دى و اينترنت بيشتر اين تداجم راگيرد و امروز با ابزار رايانه، سىى خود کمک مىاى براى حم هاز آنتايى که تداجم الرهنگى غرب از هر وسي ه

شود و اين در حالى است که دى هاى مبتذل به صورت رايت شده و با قيمت خي ى نازل و الراوان در بازار عرضه مىبينيم که سىدهد، مىانتام مى

دى ها را شکسته و به صورت ها مشکل است لذا االرادى قفل اين سىشود که خريد آن براى خي ىهاى گزاف عرضه مىدى هاى مذهبى با قيمتسى

 کنند. حال با اين مقدمه چند سؤال از محضر شريف دارم:تر عرضه مىرايتى و با قيمت خي ى نازل

 دى هايى چه حکمى دارد؟: استفاده از چنين سى1س

 دى رايتى را رايت کرد و از آن استفاده برد؟توان سى: آيا مى2س

 اى چيست؟دى رايتى هديه: حکم سى2س

 دى هاى آندا رايت شده باشد، استفاده از آن چه حکمى دارد؟دى امانتى در صورتى که سىهند و سىددى هايى که امانت مى: سى4س

شان هاى ما قبلشود که نسبت به برنامهترى وارد بازار مىهاى کامپيوترى پيشرالته: با توجه به پيشرالت ع م و تکنولوژى هر سال برنامه5س

 باشد؟تر جايز مىدى هاى رايتى قديمىاز سى تر هستند، آيا استفادهتر و کاملپيشرالته

 توان به مرجع ديگرى رجوع کرد؟: آيا در کل مسائل الوق مى0س

دى تکثير شده بدون اجازه ناشر اص ى دى و تکثير آن بدون اجازه ناشر اص ى آن جايز نيست و استفاده و خريد و الروش سى( شکستن قفل سى1ج

 جايز نيست.

 در پاسخ قب ى بيان شد.( حکم همان است که 2ج

 اى و ابتياعى در اين باره نيست.دى هديه( الرقى بين سى2ج
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 ( حکم آن از بيان باال روشن شد.4ج

 ( بدون اذن ناشر اص ى اولى جايز نيست.5ج

 ( مسأله از موارد رجوع به غير نيست.0ج
 

 دریافت پول در مقابل بازدید از سایتهاى تبلیغاتى

اى از تب يغشان از طريق اين سايت در اينترنت ايتاد شده که شرکتداى بزرگ تتارى در مقابل بازديد روزانه عده س: سايتداى آموزشى خاصى

کند. اى به ازاى بازديد روزانه اين االراد از سايت وجدى را پرداخت مىنمايند. سايت آموزشى هم با ثبت نام عدهاى را به آن سايت پرداخت مىهزينه

اگر من هم جزو ثبت نام کنندگان اين سايت باشم و ماهيانه پولى را به خاطر همين بازديدها درياالت کنم اشکال شرعى دارد يا خواستم بدانم مى

 خير؟

 ى مطالب باط ه نباشد و مب غ درياالتى به عنوان هديه باشد، بازديد ازج( اگر بازديد از سايتداى تب يغاتى، ترويج الساد از قبيل نشر اکاذيب و ارائه

 ها و درياالت مب غ مذکور اشکال ندارد.سايت
 

 چهارشنبه سورى
 س: نظر جنابعالى درباره چدارشنبه سورى چيست؟

 ج( ع وه بر آنکه هيچ مبناى شرعى ندارد مست زم ضرر و الساد زيادى است که مناسب است از آندا اجتناب شود.

 
 جواب دادن به نامه

حضرت امام صادق )ع يه الس م( آمده است: جواب دادن به نامه واجب است مانند جواب س م )رد س: در کتاب شريف اصول کاالى در حديثى از 

 جواب الکتاب واجب کوجوب رد الس م(. بر اساس اين حديث، آيا دادن جواب نامه واجب است؟

 ج( احتياط در جواب دادن است.

 
 شرکت در انتخابات کشورهاى غیر مسلمان

 خابات م ى در کشور کاالر جايز است؟: آيا رأى دادن در انت1س

کنند توان به کانديدايى رأى داد که مس مانان در برخى از موضوعات )مث ً عقب نشينى از عراق( او را پشتيبانى و تأييد مى: اگر جايز است، آيا مى2س

 و نه به شخص ديگرى؟

سياسىِ مشروع، مانع ندارد و الرقى در اين باره بين کانديداى مس مان و  ( رأى دادن به کانديداهاى متالس م ّى براى تصدّى امور اجتماعى و2و1ج

 غير مس مان نيست.

 
 استخاره در اینترنت

 تواند م ک قرار گيرد؟ها است مىس: آيا استخاره که در برخى سايت

 هاى معمول است مانعى ندارد.ج( اگر طبق روش

 

 

 اموال پیداشده:
 

 استفاده از چیزهاى کم ارزش
رسد، اشکال دارد آيا تصرالات جزئى مثل رد شدن از روى مصالح ساختمانى کنار خيابان، يا بعضى چيزهاى کم ارزش ديگران که به دست ما مى :1س

 يا نه؟

ما قاطى  : و استفاده از سبزى خوردکنداى عمومى بازار يا آبغوره و آبميوه گيرى که مقدارى از مال شخص قب ى در آن به جا مانده است و با مال2س

 مى شوند اشکال دارد يا نه؟

 ( در هر دو الرض مرقوم استفاده اشکالى ندارد.2و1ج
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 حکم اموال بجا مانده در خوابگاهها
کند در صورتى که بعد از تخ يه خوابگاه وساي ى از آندا س: احتراماً مسئول خوابگاهداى دانشتويى ضمن اسکان دانشتو در خوابگاهدا با آندا شرط مى

.. بماند به بيرون منتقل خواهد شد )دور ريخته خواهد شد( آيا اين شرط براى بيرون ريختن وسايل به جا مانده از قبيل: کتاب، قاشق، پتو و.باقى 

 کند، با توجه به اينکه اگر خواسته باشيم وسايل به جا مانده را نگه داريم و بعداً اع م نماييم مشقت دارد.کفايت مى

 نتقال اين اموال به خارج از محل مذکور مانعى ندارد.ج( پس از تواالق، ا

 
 فروش لُقطه

شود آن را به برادرم الروخته و مب غ آن را ام آيا مىس: من دو سال قبل ساعتى از اماکن تفريحى خارج از شدر پيدا کردم و تا االن آن را نگه داشته

 صدقه دهم؟

توانيد خود ساعت يا پول آن را به القير ايد، از صاحبش تحقيق کنيد و پس از مأيوس شدن مىج( وظيفه شما اين است که در مکانى که آن را ياالته

 بدهيد.
 

 هاى مشابهعوض شدن كفش
ا س: من پس از اتمام مت سى، کفش خود را نياالتم و القط کفشى را ياالتم که نوتر و بسيار شبيه به کفش خودم بود. اکنون يک هفته از آن ماجر

جدت تعويض کفش مراجعه نکرده است. آيا با توجه به اينکه آن الرد اشتباه کرده است و هنوز مراجعه نکرده است آيا جايز است  گذرد اما کسىمى

 ام چه کنم؟من در آن تصرف کنم؟ در صورت منفى بودن جواب بفرماييد من بايد با اين کفش و کفش مفقود شده

يأس از پيدا شدن صاحب آن بنابر احتياط با اجازه حاکم شرع از طرف صاحبش به القير صدقه  المالک را دارد که باج( جايز نيست و حکم متدول

دهيد مگر آنکه بدانيد صاحب آن رضايت داشته يا خود صاحبِ کفشِ باقى مانده، کفش را برده است و در صورت اخير اگر قيمت کفش موجود از 

 به القير صدقه دهيد.التفاوت را از طرف صاحب آن کفش شما بيشتر باشد مابه

 

 مسایل قضایی:

 تصرف در پول دیه متعلق به فرزند

اش نمايد يا خير و آيا الزم است براى س: پول ديه ناشى از تصادف الرزند )شکستن پا( را پدر او مى تواند صرف تامين مخارج زندگى خود و خانواده

 او خرج نمايد؟آن الرزند نگددارى نمايد و يا بعداً به او برگرداند و يا براى 

 ج( القط در صرف براى احتياجات بچه متاز است و در غير آن جايز نيست.
 

 ديه ضربه منجر به خونريزى از لب

 ى با پشت دست زدن به دهان و خون آمدن از لب چيست؟ زن باشد و يا بچه نابالغ؟س: ديه

 و تفاوتى هم ميان زن و يا بچه نابالغ وجود ندارد.ج( در الرض سؤال اگر پارگى در لب ايتاده شده باشد، ديه آن دو شتر است 

 دیه سرخ شدن بدن

 : اگر کسى را طورى کتک بزنيم که بدنش سرخ شود و البته بعد از چند دقيقه خوب شود آيا بايد ديه بدهيم؟ مقدار ديه چقدر است؟1س

 و بايد ديه بدهيم؟ ايم؟: اگر با کودک صغيرى جورى شوخى بکنيم که بدنش سرخ شود آيا معصيت کرده2س

 باشد(.گرم ط  مى 2/ 0اش سه چدارم دينار است )يک دينار شرعى معادل ( ديه ثابت است و اگر در بدن باشد ديه2و1ج

 دیه زن

 شود چيست؟: منظور از اينکه ديه زن اگر به ث ث ديه مرد برسد نصف مى1س

رسد بايد همان را به زن بپردازد، مثل آنکه دو انگشت يا سه انگشت زن را قطع کند، ( ديه هر عضوى از اعضاى بدن زن اگر به حدّ ث ث ديه مرد ن1ج

يا  و اگر ديه عضوى را که بر آن جنايت وارد کرده بيش از ث ث ديه مرد باشد، نصف آن را به زن بدهکار است، مثل اين که يک گوش زن را ببرد،

در صورت تتاوز از ث ث ديه مرد به نصف، ميزان ديه هر عضوى است که جنايت بر آن وارد يک چشم او را کور کند و بدانيد که در بازگشت ديه زن 

د و يک کرده است نه آن که متموع اعضا جمع شود، و به حساب متموع، م حظه زيادتر از ث ث و ارجاع به نصف گردد، مث ً اگر دو انگشت زن را بري

باشد و ديه دو انگشت خمس ديه کام ه است که بايد آن را بپردازد و ديه دو ه ربع ديه کام ه مىچشم او را کور کرد، ديه چشم، نصف ديه مرد است ک



194 

 شود تا متموع نصف گردد.انگشت با ديه چشم جمع نمى

 

 ذمّه است؟ : آيا مطالبه نکردن ديه دليل بر ابراء2س

 هکار ديه آن عضو نيست، ولى صِرف مطالبه نکردن، ابراء ذمّه نيست.ع يه نسبت به ديه عضوى ابراء ذمّه نمايد، جانى بد( در صورتى که متنى2ّج
 

 فقدان یا عدم تمکّن عاقله از پرداخت دیه
ه بر عدده س: در مواردى که پرداخت ديه بر عدده عاق ه است، هر گاه عاق ه )عصبه( وجود نداشته و يا متمّکن از پرداخت ديه نباشند، آيا پرداخت دي

المال است و يا آنکه پس از اعسار عاق ه )عصبه( و يا القدان آندا، مراجعه به جانى وجدى نداشته و ديه از اعسار او، بر بيتخود جانى و در صورت 

 المال پرداخت گردد؟بيت

 المال پرداخته شود.ج( در صورت القدان يا القر و عتز عاق ه در قتل خطأى، ديه بايد از بيت

 
 قاتل پرداخت دیه توسط اقارب بعد از فرار

شود و چنانچه مالى اند که هرگاه قاتل عمد الرار کرده و به او دسترسى نباشد ديه از اموال او گرالته مىس: القداى عظام با عنايت به روايت الرموده

شود، با لمال پرداخت مىانداشته باشد ديه از اموال نزديکان او به نحو االقرب الاالقرب و اگر بستگانى نداشت و يا بستگان او متمکّن نبودند از بيت

 عنايت به اخت ف التاوا:

اند عاق ه است يا االرادى اعم از آندا، به نحوى که شامل الرزندان اناث، صغير و الف: آيا مراد از االقرب همانگونه که بسيارى از القدا استفاده کرده

 متنون نيز گردد.

 الف( اناث و صغار و متانين مشمول اين حکم نيستند.

 

 شود؟حکم مزبور مختص به قتل عمد است و يا شامل قتل شبه عمد و خطاى محضى که پرداخت ديه بر عدده جانى است، نيز مىب: آيا 

ى خود جانى است، در صورت الرار جانى و باقى نگذاشتن مال، ب( اين حکم مخصوص به قتل عمد است، و در شبه عمد و خطأ محضى که ديه بر عدده

 شود.مىالمال داده ديه از بيت

 
 حکم دیه در صورت علم اجمالى به قاتل

بطور س: در مورد ع م اجمالى هرگاه جانى مردد بين دو يا چند نفر معين بوده و امکان اثبات جنابت از طريق قسامه وجود نداشته باشد آيا ديه 

 شود؟ديه مشخص مى المال و يا با قرعه مسئول پرداختشود و يا از بيتمساوى از اطراف ع م اجمالى گرالته مى

المال داده شود، مگر در صورتى که منشأ ع م اجمالى، اقرار دو نفر به قتل ع ى نحواالستق ل باشد که در اين صورت ج( احتياط آن است که ديه از بيت

 ى کام ه از هر کدام از دو نفر.بعيد نيست تخيير ولىّ در گرالتن ديه

 
 حكم مطالبه نكردن دیه

 ذمّه است؟ کردن ديه دليل بر ابراءس: آيا مطالبه ن

 ع يه نسبت به ديه عضوى ابراء ذمّه نمايد، جانى بدهکار ديه آن عضو نيست، ولى صِرف مطالبه نکردن، ابراء ذمّه نيست.ج( در صورتى که متنىّ

 
 حکم ارش جراحت زن در زاید بر ثلث

شود حال چنانچه ارش جراحت زن به ث ث يا مازاد آن برسد نصف ديه مرد مى با توجه به اينکه ديه زن چنانچه به ث ث ديه کامل مرد برسد س:

 شود؟شود؟ يا قاعده الوق شامل ارش نمىهمينطور نصف مى

 ج( ارش حکم ديات مقدّره در نصف شدن براى زن در زايد بر ث ث را ندارد.
 

 محاسبه نرخ دیه
 س: مبناى محاسبه ديه سال وقوع عمل است يا اکنون؟

 ن، نرخ ديه در روز پرداخت است.ج( ميزا
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 تأدیب کودک
س: تأديب به چه معناست؟ آيا همان تعزير است؟ حدّ شرعى آن چيست؟ تاديب و واليت بر تاديب کودک براى حاکم شرع، ولى کودک، مع م در 

 تع يم و مومنان عادل به چه صورت است؟

حاکم بستگى دارد و تأديب از ناحيه پدر مث ً و يا مع ّمِ متاز از طرف ولىِ طفل،  ج( تأديب و تعزير و آنچه مربوط به حاکم شرع است به نظر خود

 شود.مشروط به آن است که موجب ديه نشود و اگر سياه يا کبود و يا قرمز شود، ديه الزم مى

 
 
 

 احکام پزشکی:
 

 انجام تحقیقات پزشكى روى حیوانات
ر پايان، حيوانات از بين بروند، صرف نظر از ضمان، آيا چنين کارى براى پيشرالت پزشکى جايز س: اگر آزمايشات طبى روى حيوانات انتام شود و د

 است؟

 الى نفسه منعى ندارد لکن بايد طورى عمل شود که موجب اذيت و آزار حيوان نشود. ج(

 
 ضرورت یادگیرى پزشكى براى بانوان

ب بر آن، آيا بر زنانى که استعداد يادگيرى ع وم پزشکى مربوط به زنان را دارند، س: با توجه به مراجعه زنان به برخى پزشکان مرد و آثار مترت

 واجب است که اين ع وم را ياد بگيرند؟

 يادگيرى درحد رالع نيازهاى ضرورى، واجب کفائى است. ج(
 

 قرار دادن خود در معرض آزمایشات خطرناك، براى پیشرفت علم پزشكى

تواند خود را در معرض چنين آزمايشدايى قرار دهد، با الرض اينکه ع م به ضرر يا مامى االراد بشر باشد، آيا مىس: اگر الايده آزمايشدا به سود ت

 احتمال ضرر و يا عدم ع م به ضرر داشته باشد؟

 پذير نباشد.امکانخطرتر خطر و يا کمج( جايز نيست مگر ضرورت پزشکى و مص حت اهم اقتضا نمايد و تأمين اين ضرورت از راهداى ديگر و بى
 

 انجام آزمایشات پزشكى بر روى بیمار بدون اطالع او
س: در صورتى که آزمايش خاص پزشکى براى پيشرالت ع م هيچگونه ضررى براى بيمار نداشته باشد، آيا پزشک بدون اط ع به بيمار و بدون کسب 

 تواند چنين اقدامى نمايد؟اجازه او مى

 ج( جايز نيست.

 
 رار بیمار براى پیشرفت علم پزشكىفاش كردن اس

م يا س: آيا جدت امر آموزش بالينى دانشتويان و انترندا و رزيدنتدا متاز هستيم شرح حال مريض و بعضاً اسرار وى را در جمع پزشکان مطرح کني

 خير؟

 ج( اگر اين امر به مص حت بيمار بوده و يا براى آموزش دانشتويان مفيد باشد مانعى ندارد.

 
 ش در طب اسالمىپژوه

س: انتام دادن تحقيق و پژوهش در مورد حتامت و الصد )و ساير موضوعات پزشکى مشابه که در روايات موجود است(، مطابق با استانداردهاى 

 ع مى بين الم  ى و بررسى آمارى نتايج حاصل از آن، از نظر شرعى چه وجدى دارد؟

 باشد.مى با رعايت اصول و موازين پزشکى روز ب مانع ج(

 
 آموزش اقشار جامعه براى مبارزه با ایدز

بار بودن بيمارى ايدز، آيا آموزش گروهداى مخت ف سنى را در مورد راهداى انتقال و نحوه پيشگيرى از بيمارى ايدز، جايز س: با توجه به مصيبت

 دانيد؟مى

 اشته باشد.نفسه منعى ندارد مگر آنکه مست زم مفسده بوده و نتايج سوئى دالى  ج(
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 انجام آزمایشات پزشكى توسط غیر مماثل

تواند اين کار را انتام دهد؟ س: اگر براى ازدواج، نياز به آزمايش خون باشد، چنانچه دکتر زن براى اين کار نباشد آيا دکتر مرد که نامحرم است مى

 کند تک يف چيست؟د اقدام به اين کار مىتوجدى و امثال آن، دکتر مردر صورتى که دکتر زن وجود دارد ولى در اثر بى

 توجدى متوز اين امر نيست.انگارى و بىاگر ضرورت باشد مانعى ندارد لکن سدل ج(
 

 معاینه پزشكى توسط نامحرم براى كنترل سالمتى
 س: آيا معاينه االراد غير بيمار براى کنترل س متى آندا، توسط پزشک نامحرم جايز است؟

 باشد جايز نيست.ج( اگر ضرورت ن

 
 نگاه به جسد همجنس و غیرهمجنس

 س: نگاه به جسد همتنس و غيرهمتنس، مس مان باشد يا غيرمس مان تا چه حدى جايز است؟

 ج( نگاه به جسد همتنس غير از عورتين اشکال ندارد و در غير همتنس حکم زمان حيات را دارد.

 
 محرمّیت پزشك غیرمماثل براى درمان نازائى

ام نزد نازايى حکم مرض را دارد تا مراجعه به دکتر مرد حاذقتر، متاز باشد؟ و با توجه به باال رالتن سن بنده و اينکه تا جايى که توانسته س: آيا

 ام، الع ً متاز به معاينه شدن توسط دکتر مرد هستم يا خير؟دکترهاى مترب زن رالته

دهيد که گردد ب ى اگر احتمال عق يى مىمراجعه به پزشک نامحرم براى لمس و نظر حرام نمىشود و متوز نازائى الى نفسه، بيمارى محسوب نمى ج(

جدت نازايى شما ناشى از بيمارى قابل ع ج باشد و دسترسى به پزشک زن که بتواند شما را معالته و معاينه کند نداريد، مراجعه به پزشک مرد 

 معاينه و معالته اشکال ندارد.

 
 ك نامحرم در موارد ضرورىمراجعه به پزش

س: اگر بيمار خانمى که جانش در خطر است به تندا پزشک يک روستاى دوراالتاده که مرد است، مراجعه کند آيا اين پزشک متاز است هرگونه 

 معاينه ضرورى را در مورد بيمار انتام دهد؟

 چنانچه مورد ضرورت باشد اشکال ندارد. ج(

 
 محرممراجعه روستائيان به پزشك نا

 س: اگر زنى دچار بيمارى خفيفى شده بطورى که جانش در خطر نيست، با الرض دورى او از شدر و وجود پزشک مرد در روستا حتماً بايد به پزشک

 خانم در شدر مراجعه کند و يا در همان جا پزشک مرد متاز است با انتام معاينات ضرورى، اقدام به تشخيص و درمان نمايد؟

 طور عادى و بدون حرج و مشقت، رالتن به شدر ميسّر است، بايد در شدر به پزشک زن مراجعه نمايد.چنانچه به  ج(

 
 نگاه كردن به داخل شكم بیمار نامحرم

گيرد و بيشتر داخل شکم مشاهده س: در صورتى که شکم بيمار توسط دستيار زن باز شود، با توجه به اينکه نظر به پوست و ظاهر شکم صورت نمى

 ها بپردازد؟تواند به عمل بستن لولهشود، آيا پزشک مرد مىمى

 نگاه به باطن بدن زن و ظاهر آن الرقى ندارد و در هر دو صورت اگر ضرورت باشد جايز است و در غير اين صورت جايز نيست. ج(

 
 برهنه كردن بیمار براى حفظ حالت استریل اتاق عمل

 توان متروح را برهنه کرده و از مقابل انظار پزشکان و پيراپزشکان عبور داد؟مل مىس: آيا به خاطر حفظ الضاى استريل اتاق ع

 اى که قب ً استريل شده، بعد از بيرون آوردن لباسداى بيمار استفاده نمود تا بيمار برهنه نباشد.توان از لباسدا يا م حفهج( مى

 
 كمك مرد به زن در حال زایمان
 تواند دخالت کند؟ى نباشد تا به زائو در وضع حمل کمک کند، آيا مرد مىس: بفرماييد در صورتى که زن

 اگر عدم دخالت مرد موجب تدديد حيات مادر يا کودک باشد، مانعى ندارد. ج(
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 حجامت كردن نزد نامحرم
 تواند نزد زن نامحرم حتامت کند؟آيا مرد مى -1

 بدن( تواند نزد دکتر زن نامحرم رود؟ )با لمسآيا مرد مى -2

 ( با توجه به اينکه حتامت مست زم نظر به بدن مرد و احياناً لمس است جايز نيست.1ج

( با امکان لمس از روى لباس يا با دست کردن دستکش هنگام معالته مانع ندارد وبدتر است اگر ضرورت ندارد مرد به دکتر زن مراجعه نکند 2ج

 ت.وچنانچه مست زم لمس يا نظر حرام باشد، جايز نيس
 

 توسط پزشك نامحرم« نورپالنت»قرار دادن 
 توسط پزشک مرد در صورتى که القط سطح خارجى بازو مشاهده شود، چه حکمى دارد؟« نورپ نت»س: قرار دادن 

عمل براى با وجود پزشک زن، پزشک مرد مبادرت به اين عمل ننمايد مگر آنکه ضرورتى درکارباشد مانند اينکه پزشک زن وجود نداشته، واين  ج(

 آن زن الزم باشد.

 
 جلوگيرى از باردارى زنى كه در معرض خطر است

تواند با اذن شوهر از انعقاد نطفه ج وگيرى کند؟ بدون اذن شوهر دار شدن موجب بروز خطراتى براى مادر باشد، زن مىس: آيا در صورتى که بچه

 چطور؟

 تواند مانع انعقاد نطفه شود.قابل توجه داشته وحرجى باشد بدون اذن شوهر نيز مى ج( مانعى ندارد اما درصورتى که باردارشدن براى او خطر

 
 وظیفه شخصى كه خود را عقیم كرده

 س: شخصى با عمل جراحى خود را عقيم کرده، آيا واجب است دوباره خود را معالته کند تا در صورت امکان به حالت اول درآيد؟

 واجب نيست. ج(

 
 دن زوجینحق تقدم در عقیم كر

 هاى زن يا مرد اجازه داده شود، حق تقدم با کدام يکى است؟س: در صورتى که بستن لوله

 در صورت رعايت شروط شرعى حق تقدمى در کار نيست و از جدت تفاوت موقعيت االراد با پزشک مشورت شود. ج(

 
 جلوگیرى از باردارى با آى.یو.دى

 گيرد. آيا انتام دادن اين عمل توسط پزشک زن، جايز است؟دى، در حال حاضر، لمس و نظر صورت مىس: با توجه به اينکه در قرار دادن آى.يو.

 در الرض مرقوم جايز نيست مگر در مقام ضرورت. ج(

 
 اهداى جنین به غیر

دس، تأييد شده است و سن توان به الرزندى قبول نمود و الرزند خواندگى توسط شرع مقس: از آنتايى که الرزند متولد شده از زوجى ديگر را مى

ى شوهر )اسپرم شوهر( و تخمک همسرش را پس از انعقاد نطفه و تشکيل توان جنين حاصل از نطفهمولود اهميتى در الرزند خواندگى ندارد آيا مى

 اش قرار داد که پس از تولد او را بزرگ نمايد؟شدن جنين در همان يکى دو روز اول در رحم مادرخوانده

 باشد.منعى ندارد لکن بايد از لمس و نظر حرام اجتناب شود و الرزند م حق به صاحب نطفه و تخمک مى الى نفسه ج(

 
 اجاره رحم براى بزرگ كردن جنین دیگران

 ى مرد اجنبى، چه حکمى دارد؟س: اجاره دادن يا اجاره کردن رحم زن براى ت قيح نطفه

 ز مقدمات حرام مانند لمس و نظر اجتناب شود.نفسه اشکال ندارد ولى واجب است اعمل مذکور الى ج(

 
 بانك اسپرم

در  س: نگددارى اسپرم غير شوهر )اعم از محارم زن يا غير محرم با زن( در بانک اسپرم يا محل نگددارى دراز مدت اسپرم مرد و استفاده از آن

 مواقع لزوم براى زن، چه حکمى دارد؟

نفسه اشکال ندارد ولى بايد از مقدمات حرام از قبيل نگاه و لمس حرام و غير آندا اجتناب شود و به هر حال ت قيح زن از طريق نطفه مرد نامحرم الى ج(
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شود ب که م حق به صاحب نطفه و به زنى است که صاحب رحم و تخمک در صورتى که با اين روش کودکى به دنيا بيايد، م حق به شوهر آن زن نمى

 است.

 
 
 
 
 

 در آزمایشگاههاى باقى مانده تخمك

ماند. حکم استفاده از آندا براى زن و شوهر نازاى ديگر و يا دور ريختن يا س: بعد از انتقال تخم لقاح ياالته تعدادى از آندا در آزمايشگاه باقى مى

 کارهاى آزمايشگاهى مانند مطالعات ژنتيک بر روى آندا چيست؟

 اشکال ندارد. ج(
 

 هاى برداشت تخمك از زنروش
آنتايى که در انتام لقاح آزمايشگاهى، جدت آبستنى مصنوعى، گرالتن اسپرم )نطفه( از شوهر و نيز برداشت تخمک از تخمدان زن ضرورت  س: از

 دارد، نظر مبارک حضرت عالى در موارد ذيل چيست؟

طريق مدبل )واژن( زن، که اين کار توسط  ه برداشت تخمک از تخمدان با هدايت سونوگراالى )دستگاه تصويربردارى با کمک امواج ماوراء صوت( از1

 متخصص زنان و در اتاق عمل تحت شرايط کام  استريل )بدداشتى( و با ضرورت نگاه به عورت زن انتام مى پذيرد.

ت زن ه برداشت تخمک با هدايت سونوگراالى، ولى از طريق الپاراسکوپى )يعنى بازکردن شکاف کوچک در جدار شکم( که مست زم نگاه به عور2

 شود.نيست. شايان ذکر است در سالداى اخير به خاطر پرخطر و پرهزينه بودن، از اين روش استفاده نمى

 نفسه اشکال ندارد ولى واجب است از مقدمات حرام مانند لمس و نظر اجتناب شود.در تمامى موارد عمل مذکور الى ج(

 
 بارورى استفاده از تخمك زن اجنبى با وجود تخمك ضعیف زوجه براى

آورد آيا جايز است تخمک زن دومى را در آزمايشگاه با اسپرم شوهر زن اى به دنيا مىباشد و لذا الرزندان ناقص الخ قهس: تخمکداى زنى ضعيف مى

 اول لقاح دهند و سپس جنين را به رحم زن اول منتقل نمود؟

 ج( الى نفسه منعى ندارد.

 
 كنترل جمعیت

 توانند از آن استفاده کنند؟ آيا استفاده از کاندوم و... صحيح است؟توالد چيست؟ آيا مس مانان مى س: نظر اس م در مورد کنترل

 ج( کنترل توالد وازدياد اوالد واستفاده از کاندوم الى نفسه اشکال ندارد.
 

 سقط جنین بخاطر حفظ آبرو
 نم در سه ماهه اول آن را سقط کنم؟تواام شود، آيا مىس: اگر باردارى باعث ختالت و آبروريزى من يا خانواده

 باشد.ج( سقط جنين شرعاً حرام است و آنچه در سؤال ذکر شده متوّز آن نمى

 
 حکم سقط جنین

خونى، ناراحتى معده و ضعف ک ى بدن مايل به سقط جنين س: اينتانب زنى باردار هستم با توجه به وضعيت نامناسب جسمانى و ترس از تشديد کم

 کم شرعى را بيان کنيد.هستم. لطفاً ح

 باشد.ج( سقط جنين جايز نيست و موارد مذکور موجب ح يّت آن نمى

 
 كتمان ناقص بودن جنین از والدین

دهند و اگر بخواهند ناقص الخ قه بودن س: با پيشرالت ع وم پزشکى و جنين شناسى در دوران باردارى اطباء ناقص الخ قه بودن جنين را تشخيص مى

ط ع والدين برسانند ممکن است آندا اقدام به سقط جنين يا اقدام به رالع نقص جنين نمايند در حالى که احتمال بدبودى بسيار ضعيف جنين را به ا

 است. در الرض سؤال اط ع دادن دکتر جايز است يا نه؟
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عه به طبيب و پرداخت پول به او اط ع از حال ج( اط ع دادن الى نفسه واجب نيست مگر آنکه قانونى در اين زمينه موجود باشد، يا غرض از مراج

 جنين باشد.

 
 میردسقط جنینى كه به نظر پزشك حتماً مى

 دانيم مس ماً جنين بعد از تولد خواهد مرد آيا سقط درمانى جايز است؟س: در صورتى که مى

باشد، در اين صورت جايز است قبل از دميده شدن ىاگر تشخيص بيمارى در جنين قطعى است و داشتن و نگدداشتن چنين الرزندى موجب حرج م ج(

 روح، جنين را اسقاط کنند ولى بنابر احتياط، ديه آن بايد پرداخت شود.

 
 دیه طفلى كه به دستور مادر، سقط شده

 شود يا قصاص؟س: اگر دکتر به دستور مادر، جنين را سقط کند، ديه ثابت مى

 ى دکتر است.دهشود و بر عدج: در الرض مرقوم ديه ثابت مى

 
 وجوب پرداخت دیه بر مباشر سقط

 شود، به عدده کيست؟ى سقط جنين که با رضايت کامل پدر و مادر، و از راهداى مخت ف انتام مىس: ديه

اوست و اگر مادر  باشد. اگر دکتر مستقيماً سقط را انتام دهد ديه بر عدده اوست و اگر پرستار تزريق نمايد به عددهج: ديه بر عدده مباشر سقط مى

باشد و در همه موارد ديه بايد به ورثه طفل پرداخت شود که در موارد اول و دوم پدر و مادر و در مورد سوم پدر است دارو را خورده بر عدده مادر مى

 شود هر چند گناه آن که قتل نفس يا مشابه آن باشد ثابت است.که اگر ايشان عفو نمايند ساقط مى

 
 سقط جنين مالك در جواز

شود. آيا سقط درمانى، ها و بيماريداى مخت ف، با درصد تعيين مىس: در منابع و عرف پزشکى، خطر جانى و مرگ مادر و احتمال عوارض در حام گى

 تواند متوز باشد؟کند، جايز است، يا درصد پايين نيز مىالقط در مواردى که درصد بااليى از خطر، مادر يا کودک را تدديد مى

شود، ولى اگر تدديد حيات مادر بر اثر استمرار الخ قه بودن جنين، متوّز شرعى براى سقط جنين حتّى قبل از ولوج روح در آن محسوب نمىج( ناقص

 حام گى مستند به نظر پزشک متخصص و مورد اطمينان باشد و يا موجب مشقّت شديده باشد، سقط جنين قبل از ولوج روح در آن اشکال ندارد.

 
 ها براى حفظ بقیهاز بین بردن تعدادى از جنین

االتد، که در اکثر موارد، با هاى چند ق و )چدار ق و( اتفاق مىشود، گاهى اوقات حام گىس: با توجه به روشداى درمان نازايى که در حال حاضر انتام مى

شود، روند. يکى از روشدايى که امروزه در دنيا انتام مىز بين مىزايمان زودرس در ماهداى پنتم و ششم همراه است و جنيندا به ثمر نرسيده و ا

آيا اين کاهش تعداد اين جنيندا در ماهداى اول حام گى )پنتاه تا شصت روزگى( است، تا بقيه جنيندا بتوانند رشد نمايند و حام گى به ثمر برسد. 

 روش درمانى از نظر شرع مقدس اس م جايز است يا خير؟

 بعضى از جنيندا، موجب زنده ماندن بقيه شود )و عدم کاهش، سبب از بين رالتن همه آندا گردد( اشکال ندارد. ج( اگر کاهش
 

 خارج كردن زود هنگام جنین از رحم مادر براى نجات جان او
ه خواهد داد، آيا جايز س: اگر دکتر متخصص تشخيص دهد که اگر جنين با عمل جراحى خارج شده و در دستگاه نگددارى شود به حيات خود ادام

 است که اقدام به عمل جراحى شود؟ آيا حکم مسأله قبل از ولوج روح و بعد از آن الرق دارد يا نه؟

 با الرض اينکه جنين در دستگاه زنده خواهد ماند، بيرون آوردن آن اشکالى ندارد و الرقى بين قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح نيست. ج(

 
 سقط جنین

 ام. نسبت به سقط جنين چه بايد بکنم؟ر هفته دهم حام گى عمداً جنين را سقط کردهس: من د

و ج( سقط جنين بر شما حرام بوده است که مرتکب شديد ولى کفاره ندارد ليکن ديه شرعى جنين را ضامن هستيد، و بايد ديه را به وارث شرعى ا

 بريد.بپردازيد و خودتان از اين ديه ارث نمى
 

 الخلقههاى ناقصسقط جنین
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هاى هايى که دچار عيوب ژنتيک بوده و يا مادر آندا در طى باردارى بر اثر ابت ء به بعضى بيمارىتوان با تشخيص قطعى بيمارى در جنينس: آيا مى

 اند، قبل از دميده شدن روح )چدار ماه و ده روز( جنين را سقط نمود؟عفونى بيمار شده

بارى به سر خواهند برد و خانواده و جامعه نيز بداى گزاالى را از نظر ن از بدو تولد تا پايان عمر دائماً در وضع مشقّتالزم به ذکر است اين کودکا

 روانى و مادى بايد به دوش بکشند.

به مقدارى که در الخ قه براى والدين داراى زحمت و مشقت بيش از متعارف باشد مانده و ناقصج( اگر نگددارى و بزرگ کردن طفل مع ول و عقب

 شود، اسقاط جنين پيش از دميده شدن روح در او مانع ندارد.عسر و حرج واقع مى
 

 جراحى بینى و گوش
 س: جراحى بينى و يا گوش جدت زيبايى شرعاً چه حکمى دارد؟

 ج( اگر موجب ضرر قابل اعتنا و چشمگير نباشد، الى نفسه منعى ندارد.

 
 تغییر جنسیت

 جايز است يا خير؟س: آيا تغيير جنسيت 

 نفسه اشکال ندارد، ولى واجب است از مقدمات حرام پرهيز شود.اين کار الى ج(

 
 تغییر جنسیت افراد دو جنسى

ها و اشخاص خنثى که تغيير جنسيت در عمل براى آنان ممکن است تا آندا را به يکى از دو جنس م حق کنند و س: آيا تغيير جنسيت براى دوجنسى

ن و مردانى که آثار مرد يا زن بودن به روشنى در آندا ديده مى شود ولکن در خود بعضى از آثار جنس مخالف و ازجم ه حرکات و رالتار هم چنين زنا

 کنند جايز است يا نه؟ و آيا تنقيص جنسيت جايز است يا نه؟ لطفاً جواب را مشروحاً بيان الرماييد.و سکنات جنس مخالف را مشاهده مى

اى مذکور براى کشف و آشکار کردن واقعيت جنسى آنان اشکال ندارد، به شرطى که اين کار مست زم العل حرام و ترتّب مفسده ج( عمل جرّاحى

 نباشد.

 
 تشریح جسد مسلمان در صورت نبود جسد كافر

م محتاج پزشکانى ماهر و زبردست ى اس مى هس: با توجه به اينکه در شرايط الع ى به دست آوردن جسد انسان کاالر ممکن نيست و از طرالى جامعه

 است تا از اين نظر به خودکفايى برسد، لذا خواهشمند است نظر مبارک خود را در مورد تشريح در شرايط الع ى مرقوم الرماييد.

مارى که زندگى اگر نتات نفس محترمى يا کشف مطالب پزشکى جديدى که جامعه به آن نيازمند است ويا دستيابى به اط عاتى راجع به يک بي ج(

کند منوط به تشريح باشد، اين عمل جايز است. ولى سزاوار است که تا حد امکان از جسد متع ق به مس مانان استفاده نشود لکن در مردم را تدديد مى

 صورت عدم امکان، مانعى ندارد.

 
 تشریح جسد براى تشخیص جرم

 تواند اقدام کند؟شکاالى کرد يا نه؟ آيا قاضى شرع، بدون رضايت ولى مى توان براى تشخيص جرم در مرگداى مشکوک، کالبدس: آيا مى

 ج( اگر کشف حقيقت متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد و اجازه ولى شرط است مگر اينکه کشف حقيقت متوقف بر آن بوده و قاضى نيز آن را الزم

 بداند.

 
 دیه تشریح مّیت مسلمان

معمول، ب که ضرورى است. آيا براى اين موضوع مدم اجتماعى، تشريح جسد مس مان جايز است يا نه؟ و آيا س: در تع يم و تع م طب، تشريح جسد 

 شود يا نه؟موجب ديه مى

 در صورت امکان استفاده از بدن غير مس مان، از بدن مس مان استفاده نشود و در صورت لزوم ديه ندارد. ج(

 
 وصيت مسلمان بر تشريح جسد يا اهداى اعضاء

اثرى در  س: آيا وصيت قب ى مس مان در زمان حيات، در مورد استفاده از بدن او براى تشريح يا استفاده از بعضى اعضاى او مانند ک يه، ق ب و چشم،

 حکم جواز و رالع ديه دارد يا نه؟
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قبل از مرگش و يا با اذن اولياء او بعد از  در مورد تشريح، در صورت لزوم تأثيرى ندارد لکن در استفاده از اعضاء اگر با رضايت و اذن ميت ج(

 مردنش باشد اشکال ندارد و موجب ديه نيست.
 

 تشریح مرده مشكوك
 باشد؟س: آيا تشريح جسدى که در اس م او ترديد است، جايز مى

 تشريح مرده مشکوک که راهى براى حکم به اس م او نباشد مانعى ندارد. ج(

 
 حتجسس در اسالم مّیت براى تشری

 س: آيا دانشتوى پزشکى که موظف به تشريح است بايد از کم و کيف چگونگى تديه اجساد براى تشريح آگاهى يابد يعنى تتسس کند که آيا مسائل

 شرعى رعايت شده يا نه؟ جسد مربوط به مس مان است يا نه؟

 تتسس، الزم نيست. ج(

 
 نگاه به جسد نامحرم و لمس آن در طى تشریح

 يز بودن کالبد شکاالى، حکم عورتين و نگاه نامحرم به بدن ميت و مس ميت موقع کالبد شکاالى را بيان الرمائيد؟س: در صورت جا

اگر درمان بيماريدا و يا نتات نفس محترمى متوقف بر آموزشى باشد که ياد گرالتن آن مست زم نگاه به عورت ديگران است، اشکال ندارد.  ج(

 ورت مس کردن آن غسل واجب بر آن مترتب است.اگرميت را غسل نداده باشند در ص

 
 تشریح اجساد اهل تسنن

 س: آيا تفاوتى بين اهل تسنن و اهل تشيع، در عدم جواز تشريح جسد، وجود دارد؟

 تفاوتى بين مس مانان، چه اهل تشيّع و چه اهل تسنّن نيست. ج(

 
 تشریح جسد مسلمان اعدامى

اى( را که به خاطر ارتداد، الساد اخ قى، قاچاق مواد مخدر، مسائل سياسى و ... اعدام مان )مس مان شناسنامهتوان جسد االراد به ظاهر مس س: آيا مى

 اند، تشريح کرد؟شده

فاده از اجساد متع ق به مس مانان و يا کسى که محکوم به اس م است استفاده نشود مگر آن که ضرورت باشد اما ارتداد محکوم به کفر است و است ج(

 ز جسد او مانع ندارد.ا

 
 وارثتشریح اجساد بى

شود و يا اعضاى آندا را مثل س: در دانشگاهداى ع وم پزشکى، از اجساد االرادى که صاحب ندارند، براى تشريح و يادگيرى دانشتويان استفاده مى

 ان را در اين مورد بيان الرماييد؟کنند، لطفاً نظرتها نگددارى مىق ب، کبد و ک يه اغ ب بدون اجازه ى صاحبان ميت در شيشه

 نداشتن صاحب، دليل بر جواز امر مذکور نيست. ج(

 
 خريد جسد كّفار

تا از س: با وجود امکان تديه جسد کاالر از خارج که مست زم تعيين بودجه و خريد آن است، آيا واجب است که مسئولين ذيربط به آن اقدام نمايند 

 خير؟ تشريح ميت مس مان ج وگيرى شود يا

 واجب است تا حد امکان از جسد ميت مس مان استفاده نشود. ج(

 
 الهویه تشریح جسد مجهول

 

اى پيدا شود که هيچ اط عى از م يت و مذهب او وجود ندارد؟ آيا چنين اجسادى قابل تشريح هستند س: گاهى اوقات ممکن است جسد متدول الدويه

 يا نه؟

 يز نيست. چون حکم اس م بر او مترتب است.اگر در ب د اس مى، باشد جا ج(
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 پیوند اعضاى حیوانات به انسان
توان براى پيوند اعضا از اعضاى حيوانات چه حرام گوشت چه ح ل گوشت وچه نتس العين براى انسان استفاده کرد لطفاً نظرتان را در س: آيا مى

 اين مورد بفرماييد.

شکال دارد مگر اينکه از قبيل چيزهايى باشد که داراى حيات است که با پيوند آن به بدن انسان حيات پيدا کند ج( مانع ندارد ولى نماز خواندن با آن ا

 العين نيست.و جزو بدن انسان گردد. و در حکم مذکور تفاوتى ميان انواع حيوانات، حتى نتس

 
 پیوند اعضاى مسلمان به غیر مسلمان و برعكس

 مس مان و برعکس چه حکمى دارد؟س: پيوند اعضاى مس مان به غير 

 ج( در اهداى عضو جدت پيوند، الرقى نيست که گيرنده مس مان باشد يا غير مس مان.
 

 اهداى اعضاى اصلى انسان
 س: قطع اعضاى غير رئيسه از شخص زنده چه حکمى دارد؟

 ج( اگر حفظ نفس محترمى موقوف بر آن باشد جايز است.

 
 
 

 پیوند اعضاى مرده

 ى مرده در صورتداى ذيل چه حکمى دارد؟س: قطع اعضا

 : وصيت کرده بر اينکه اعضاى او را پس از مرگ براى پيوند جدا کنند؟1

 ج( با اجازه ولىّ ميّت مانع ندارد.

 

 : وصيت نکرده ولى حفظ جان مس مان بر آن متوقف است؟2

 ج( در اين صورت اشکالى نيست.

 
 گرفتن پول در برابر اهداى عضو

 در برابر اعضاى جدا شده چه حکمى دارد؟ س: پول گرالتن

 تواند در مقابل واگذارى حق اختصاص يا در مقابل اجازه دادن پول بگيرد.ج( مانع ندارد و مى

 
 حكم اعضاى پیوند شده از جهت طهارت و نجاست

 س: پس از پيوند عضو حکم آن از نظر طدارت و نتاست در حاالت زير چگونه است؟

 جراحى که پيوند صددرصد برقرار نشده است.الف( در ابتداى عمل 

 ب( با گذشت زمان که پيوند صددرصد برقرار شده است.

 ج: الف( اگر هنوز ميته باشد، نتس است.

 ب( چنانچه صدق ميته به آن نکند، پاک است.
 

 انتقال خون بین مسلمان و غیرمسلمان
 س: آيا انتقال خون بين مس مان و غيرمس مان، جايز است يا نه؟

 جايز است. ج(

 
 فروش خون

 س: الروش خون چه حکمى دارد؟

 با الرض اينکه انتقال خون داراى منفعت عق يى است الروش آن مانعى ندارد. ج(
 

 وجوب اهداى عضو در صورت عدم ضرر
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حفظ جان "ين حکم اهميت چيست؟ چنانچه مبناى ا "پيوند اعضاء"مبناى حکم جواز  "حرمت اضرار به نفس"س: با توجه به اتفاق القدا در حکم 

شود که اگر شخص اهدا کننده عضو شيعه و شخص گيرنده عضو، غير شيعه يا باشد، اين سؤال مطرح مى "حرمت اضرار به نفس"در برابر  "مس مان

 مدمتر است؟ "اضرار به نفس يک شيعه"از  "حفظ جان چنين شخصى"غير مس م باشد، آيا باز هم 

پيوند به بدن شخص ديگر از مصاديق اضرار به نفس به نحو ک ى نيست زيرا   بر حرمت ندارد و اهداى عضو جدتج( مط ق اضرار به نفس دليل 

مذهب باشد يا غير کثيرى از االراد ضرر به همراه نداشته باشد و در اهداى عضو جدت پيوند الرقى نيست که گيرنده مس مانِ هم ممکن است براى

دهنده ضرر معتنابه نداشته باشد چه بسا واجب است که اهدا کند  س مان متوقف بر پيوند عضو باشد چنانچه براىمس مان، و اگر نتات جان گيرنده م

 و يا بفروشد.
 

 تهیه داروهاى ضرورى از منابع حرام یا نجس
آندا تديه مى شوند و معموال اين  س: با توجه به اينکه برخى از داروهاى ضرورى و حياتى از منابع حرام يا نتس مثل اعضاى انسان يا حيوان و غير

 ؟گونه داروها از کشورهاى خارجى و غيرمس مان وارد مى شوند، حکم شرعى مصرف اين گونه داروها براى انسان و نيز معام ه بر روى آندا چيست

 اگر معالته بيمارى متوقف و منحصر در آن باشد اشکال ندارد. ج(

 
 راى پیراپزشكانلزوم یادگیرى مسائل شرعى مورد ابتال ب

م س: دانستن مسائل شرعى براى پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، پرستاران و به طور ک ى پيراپزشکان، در حين آموزش و کار تا چه حدّى الز

 است؟

 اگر نياموختن احکام به ترک واجب يا ارتکاب حرام بيانتامد، گناهکار است. ج(

 
 دستورات غیرشرعى در مؤسسات پزشكى

در صورتى که التواى مراجع با عم کرد و گفتار بعضى از رؤساى بيمارستانداى آموزشى يا آزمايشگاهدا مطابق نباشد، تک يف دانشتويانى که س: 

 اند، چيست؟ آيا بايد از اساتيد تبعيت کنند يا خير؟موظف به اجراى دستور اساتيد و پزشکان در امر معاينه

هاى الزم را انتام دهند و در صورت عدم هماهنگى موارد آن ه مسئولين ماالوق مراجعه کنند تا آندا هماهنگىدر اين زمينه دانشتويان بايد ب ج(

 مخت ف است و در هر جا که ضرورت باشد بايد بر اساس آن عمل نمود.

 
 اطالع دادن نجاست وسایل پزشكى به بیمار

ست نتس بودن وسايل مورد استفاده در مصارف پزشکى )از قبيل: تخت معاينه، وسايل س: با توجه به امکان نتس شدن لباس و بدن بيمار، آيا الزم ا

 پزشکى، يونيت و ...( را به وى تذکر دهيم؟

 الزم نيست. ج(

 
 هاى بالد غیراسالمىنجاست وسایل بیمارستان

کنند، م. آيا تختى که بيماران روى آن استراحت مىس: اينتانب به ع ت نياز به عمل جراحى متبور شدم به يکى از بيمارستانداى خارج از کشور برو

 نتس است؟ حکم خود بيمارستان از لحاظ طدارت و نتاست چيست؟

 تا يقين به نتاست آندا نباشد، محکوم به طدارت هستند. ج(

 
 دادن پرونده پزشكى بیمار به سایر پزشكان

 شود، در اختيار پزشکان ديگر غير از پزشک معالج يا بستگان بيمار قرار داد؟مىاى را که اسرار بيمار در آن بايگانى توان پروندهس: آيا مى

ر مواردى ج( موارد آن مخت ف است و در صورتى که اين عمل باعث دستيابى به معالته بيمار و يا نتات جان بيماران ديگر باشد مانعى ندارد و ب که د

 الزم است.

 
 موارد ضرورى فاش كردن اسرار بيمار براى بستگانش در
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کند که نوع بيمارى براى بستگانش الاش شود، وظيفه س: اگر بيمار نارضايتى خود را از االشاى بيمارى خود اع م نمايد، ولى ضرورت درمان اقتضا مى

 پزشک معالج در اين صورت چيست؟

 ج( در صورتى که نتات جان او بستگى به آن داشته باشد، الزم است.
 

 تهیه شده از حرام گوشتان استفاده از نخ بخیه
 هاى بخيه که احياناً بعضى از آندا از اجزاى حيوانات حرام گوشت به دست آمده است، چه حکمى دارد؟س: استفاده پزشک از نخ

 الى نفسه اشکال ندارد. ج(

 
 ضمان لطمات وارده شده به بیمار بدون تفریط پزشك
 شود، ضامن کيست؟اى وارد مىثل اخت ل در دستگاهدا و رالتن برق و ...( به بيمار لطمهس: در مواردى که به ع ل غيرمربوط به کار پزشک )م

 باشد.ها و وصل برق ذخيره و ازاين قبيل کوتاهى کرده ضامن مىدر الرض مرقوم پزشک ضامن نيست و کسى که در بررسى دستگاه ج(

 
 انجام جراحى ضرورى بدون رضایت بیمار

و بالغ که نيازمند عمل جراحى هستند، به ع ت ترس يا هر توجيه ديگرى حاضرند درد و رنج را تحمل نمايند، ولى تن به س: برخى از بيماران عاقل 

داند که در صورت عمل نکردن، بيمار به زودى خواهد مرد يا دچار عوارض سختى خواهد شد. با اين عمل ندهند، و اين در حالى است که پزشک مى

اى را صادر کنند، تک يف با تصميم خود، او را عمل جراحى کند؟ اگر ع ى رغم مخالفت بيمار، بستگان وى چنين اجازه تواندالرض، آيا پزشک مى

 پزشک چيست؟

 اگر نتات بيمار از مرگ مست زم عمل جراحى است، اشکال ندارد. ج(

 
 انجام جراحى غیر ضرورى به اصرار همراهان بیمار

ن عمل جراحى روى بيمار، تاثير در زنده ماندن او ندارد، و در هر صورت، بيمار پس از مدت کوتاهى خواهد س: پزشکى يقين دارد که انتام گرالت

 مرد. آيا پزشک جايز است بنا به اصرار همراهان بيمار يا مسئوالن بيمارستان، اقدام به جراحى نمايد يا نه؟

 مل، اقدام به عمل جراحى مانعى ندارد.با اط ع دادن به بيمار يا همراهان او نسبت به عدم تاثير ع ج(

 
 سزارین زنى كه توانایى زایمان طبیعى دارد

توانند به وضع طبيعى زايمان کنند، اصرار دارند که سزارين شوند تا درد کمترى را تحمل کنند. در اين زمينه نظر هاى حام ه که مىس: برخى از خانم

 حضرت عالى چيست؟

 يا کودک نداشته باشد، منعى ندارد.اگر ضررى براى خود مادر  ج(

 
 خارج كردن زود هنگام جنين از رحم مادر براى نجات جان او

س: اگر دکتر متخصص تشخيص دهد که اگر جنين با عمل جراحى خارج شده و در دستگاه نگددارى شود به حيات خود ادامه خواهد داد، آيا جايز 

 قبل از ولوج روح و بعد از آن الرق دارد يا نه؟ است که اقدام به عمل جراحى شود؟ آيا حکم مسأله

 با الرض اينکه جنين در دستگاه زنده خواهد ماند، بيرون آوردن آن اشکالى ندارد و الرقى بين قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح نيست.  ج(

 
 هاى پرخطر براى تأخیر انداختن مرگدرمان

اى مثل لوسمى، و يا متاستاز يا برخى از سرطاندا و برخى تومورها به زودى خواهد مرد، آيا ر بيمارىس: اگر بدانيم يا احتمال بدهيم بيمارى در اث

هاى درمانى پرخطر و پرعارضه، مانند شيمى درمانى که اغ ب عوارض آن بسيار شديدتر متازيم براى االزايش طول عمر او )در حد چند ماه( از شيوه

 يم؟از بيمارى اوليه است، استفاده نمائ

 ج( اشکال ندارد ب که بعيد نيست در برخى موارد الزم باشد.

 استفاده از هیپنوتیزم
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 در ع وم پزشکى و درمان بيماريداى قابل ع ج با اين روش چيست؟ « هيپنوتيزم»س: نظر حضرتعالى در خصوص کاربرد 

 بگيرد و همراه با کار حرامى هم نباشد اشکال ندارد. خواهد هيپنوتيزم شود صورتاگر به منظور غرض عق يى و با رضايت کسى که می ج(

 
 هاى بنیادین براى مقاصد درمانىاستفاده از سلول

آورى است س: آيا استفاده از س ولداى بنيادين استخراج شده از جنين انسان قبل از النه گزينى در رحم براى مقاصد درمانى، جايزاست؟ )الزم به ياد

 آورند(. ( به دست مىIVF)هاى بارورىهاى خود را از جنينداى دور ريخته شده در موسسهنمونه که مراکز تحقيقاتى معموالً

 الى نفسه منعى ندارد. ج(

 
 تغییر ژنتیكى جنین انسان

و غيره، جايز س: آيا تغيير ژنتيکى جنين انسان به منظور اص ح نژاد و ايتاد اوصاف دلخواه در آن، مانند انتخاب رنگ پوست، االزايش ضريب هوشى 

 است؟ 

 اى نباشد، الى نفسه منعى ندارد.اگر مست زم مفسده ج(

 
 اندكسانى كه فقط از نظر پزشكى زنده 

 باشند و يا بالعکس چه حکمى دارند؟س: بيمارانى که از نظر عرف، مرده به حساب مى آيند اما از نظر ع م پزشکى زنده مى

 حکم انسان زنده را دارد. ج(

 

 

 
 اد كشنده به محتضرتزريق مو

کنند؛ آيا اين عمل جايز است يا نه؟ و در صورت عدم جواز، به او مواد مد که )کشنده( تزريق مى س: گاهى به جدت تعتيل در راحت شدن محتضر،

 آيا عام ن اينکار، در قتل او شريکند؟ 

 گردد.جايز نيست و در صورتى که موجب قتل شود قصاص يا ديه آن واجب مى ج(

 
 توقف زندگى بیمار بر عمل جراحى

س: بنا بر تشخيص اطباء حاذق در صورت ترک نمودن عمل جراحى بيمار، به زودى خواهد مرد و در صورت اقدام به عمل جراحى، به احتمال قوى 

 شود، تک يف اين بيمار چيست؟ ماند ولى تا پايان عمر دچار درد و رنج شديد و توانفرسا مىزنده مى

 شود اقدام به عمل واجب است.مذکور که ترک عمل و معالته موجب مرگ مى در الرض ج(

 
 ترك معالجه بیمار روانى خطرناك

اى که هر زمان احتمال دارد دست به آدمکشى بزند، بيمارى ديگرى هم پيدا کرد، آيا جايز است براى اينکه جان االرادى تههوسط س: اگر بيمار روانى

 ان بيمارى جديد او اعراض نموده و او را مورد معالته قرار نداد؟ وى به خههطر نيفتد، از درم

در هر صورت حفظ جان انسان الزم است و ترک درمان در صورتى که موجب مرگ شود، جايز نيست لکن بايد او را طورى نگددارى کنند که  ج(

 موجب آزار ديگران نشود.

 
 كشتن بیمار مرگ مغزى

 کند:زند و حرکت مىدرک وشعور و شنوايى و بينايى و حس خود را از دست داده و القط ق ب او مىس: شخصى که در اثر آسيب مغزى 

 اگر کسى او را در اين شرايط بکشد، آيا بايد ديه کامل بپردازد؟

 ب ى ديه دارد. ج(

 توان اين بيمار را به همان حال باقى نداد تا ق ب او هم از کار بيفتد؟س: آيا مى

 توان چنين کارى را انتام دادشود، نمىى به او وصل شده و برداشتن دستگاه موجب مرگ وى مىاگر دستگاه ج(
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 تسریع در مرگ بیمار

 س: آتانازى بر سه قسم است:

 شود(. الف( نوع العّال )با تتويز داروى کشنده از طرف پزشک به زندگى بيمار خاتمه داده مى

 مداوا و زنده نگاه داشتن بيمار محتضر(  ب( نوع انفعالى )به صورت خوددارى از ادامه

ز کداميک ج( نوع غير مستقيم )با قرار دادن داروهاى به مقدار زياد در دسترس بيمار تا بيمار شخصاً به زندگى پر رنج خويش پايان دهد( استفاده ا

 ب اشکال است؟

 ولى هر کارى که موجب مردن او باشد، مثل دو قسم ديگر جايز نيست. .حفظ محتضر و تأخير مرگ او واجب نيست، بنابراين قسم دوّم مانع ندارد  ج(

 
 

 وظیفه داروساز در مواقع ضرورى

باشد، به استثناى داروهاى بدون نسخه، چنانچه مريض به حال اضطرار مراجعه کند و با ى داروساز نمىس: نظر به اينکه قانوناً تتويز دارو به عدده

 ن دارو، منتر به نقص، جرح يا الوت بيمار گردد، آيا داروساز در عواقب الوق متدم به قصور است؟توجه به الوريت، در صورت نداد

 با الرض اينکه طبق قانون رالتار کرده تک يفى متوجه او نيست. ج(

 
 ضمان کارکنان داروخانه در قبال تحویل دارو

گذار شده و طبق قوانين موجود، داروساز موظف به تحويل داروى س: با توجه به اينکه تشخيص بيمارى و تتويز دارو به عدده پزشک معالج وا

باشد، آيا داروساز نسبت به عواقب يا عوارض ضررهاى ناشى از تتويز غيرع مى يا غيرضرورى و احياناً تتويز بر اساس سودجويى و تتويزى مى

 غيره ضامن است؟

 و ضرر چشمگير براى بيمار دارد.در الرض مرقوم ضامن نيست مگر اينکه بداند اين دارو عوارض  ج(

 
 حق طبابت پزشك

باشد؛ به نظر حضرت عالى بدترين راه تعيين ميزان حق طبابت چيست؟ آيا مقدار س: با توجه به اين که حق طبابت از لحاظ مادى، غيرقابل تعيين مى

 تعيين شده توسط دولت، در هر شرايطى قابل درياالت است و پزشک مديون نخواهد بود؟

 هاى معين شده، گرالته شود منعى ندارد.اگر طبق تعراله ج(

 ضمان ضرر ناشى از حساسيت دارويى بيمار 

 س: با توجه به اينکه ممکن است جان بيمار به طور اورژانس در خطر باشد و زمان، جدت تعيين حساسيت الرد نسبت به دارويى خاص وجود نداشته

ت پيدا کرده و دچار عوارض شديد يا مرگ شود، آيا پزشک معالج در قبال اين عوارض، مسئوليتى باشد، اگر با تتويز دارو، بيمار به آن حساسي

 خواهد داشت؟

شود، در موارد ثبوت ضمان، گذشت که اذن بيمار يا کسان وى کسى که آن دارو را به بيمار خورانده يا تزريق کرده ضامن است. توضيحاً يادآور مى ج(

ضمان ندارد، ولى کسى که در صورت ايراد آسيب به بيمار ضامن است، اگر پيش از اقدام بر عمل جراحى يا هر عمل ع جى تأثيرى در ارتفاع و سقوط 

 ديگر از بيمار يا از اولياى وى برائت از ضمان پيشاپيش بگيرد، در اين صورت ضامن نيست.

 
 دریافت حق طبابت قبل از بهبودى بیمار

 بدبودى بيمارى، طبق روش مرسوم صحيح است؟س: آيا درياالت حق طبابت قبل از 

 الى نفسه منعى ندارد. ج(

 
 دریافت حق طبابت و عمل قبل از انجام آن كار

 س: آيا درياالت حق طبابت و يا عمل جراحى، قبل از انتام آن کارها، جايز است؟

 اگر بر اساس تواالق طرالين و مطابق مقرّرات نظام پزشکى باشد اشکال ندارد. ج(

 
 ن گواهى پزشكىنوشت
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گويند که به ع ت سرماخوردگى دو نمايند. مث ً مىمى …کنند و از او تقاضاى گواهى پزشکى براى محل کار وس: برخى از االراد به پزشک مراجعه مى

 توان گواهى برايشان صادر کرد؟اند. آيا در صورت اطمينان به صحت گفتار آندا مىروز به اداره نرالته

 م که پزشک اطمينان به بيمارى آندا دارد، اگر خ ف قانون و مقررات مربوطه نباشد، صدور گواهى مانعى ندارد.در الرض مرقو ج(

 
 صدور گواهى نادرست براى بیمار

 س: صدور گواهى نادرست از طرف پزشک براى بيمار، سدواً يا عمداً، چه حکمى دارد؟

 ان آن را تدارک و جبران کند.عمداً جايز نيست و در صورت سدو بايد در صورت امک ج(

 
 روكش طال و پالتین دندان

 س: آيا گذاشتن روکش ط  روى دندان اشکال دارد؟ روکش پ تين چطور؟

 ت.گذاشتن روکش ط  يا پ تين روى دندان اشکال ندارد، ولى پوشاندن دندانداى ج و با ط ى زرد، اگر به قصد زينت باشد، خالى ازاشکال نيس ج(

 
 در حال اعمال جراحى دهان خونریزى

 شود الزم است داخل دهان را نيز آب بکشد يا نه؟ کند، هنگامى که دهانش خونى مىس: کسى که دندانش را پر مى

 شود.بطورک ى باطن بدن انسان با زوال عين نتاست پاک مى ج(

 
 مراجعه بیمار زن به دندانپزشك مرد

 معالتات دندانپزشکى چه حکمى دارد؟ س: مراجعه بيمار زن به دندانپزشک مرد جدت

 اگر براى اينگونه کارها، دسترسى به پزشک زن دارند، مراجعه به پزشک مرد )اگر مست زم نظر و لمس حرام باشد( جايز نيست. ج(

 
 ورود مجدد وسایل پزشكى نجس به داخل دهان

 د بيمار نتس گرديده به داخل دهان او چه حکمى دارد؟اى که در اثر ترشحات آلوده به خون دهان خوس: ورود متدد و مکرر وسي ه

 ورود متدد وسي ه نتس به دهان بيمار اشکال ندارد. ج(
 

 ضمان لطمات وارده بر بیمار در حین درمان وى
دهد که کرده، ماساژ مىشود. مث ً براى احياى ق ب بيمار سکته اى ديگر به بيمار مىس: در مواردى براى درمان بيمار، پزشک ناچار به ايراد لطمه

شود، آيا در موارد الوق پزشک ضامن ى کوشش پاره مىزند و پردهشود يا براى تحريک رال کس بيمار به او سي ى مىها مىمنتر به شکستن دنده

 است؟

 اگر نتات جان بيمار، مست زم ايراد آسيبى بر وى باشد، پزشک ضامن نيست. ج(

 
 ان پزشكضمان لطمات وارده از طرف دستیار

نمايند و به دليل کمى مدارت دستياران و دانشتويان، عوارض و خطراتى متوجه س: در مراکز آموزشى که براى آينده پزشک متخصص تربيت مى

 گردد، اگر احياناً نقص عضو و الوتى واقع شود، آيا دستيار مربوطه ضامن است يا پزشک مسئول و استاديار مربوطه؟جان بيمار مى

 ض مزبور دستيار يا هر کس که به بيمار آسيب رسانده، ضامن است.در الر ج(

 
 اجازه عمل جراحى

انگارى اقدام به عمل جراحى بيمارى نموده است و در حين عمل، آسيبى به بيمار وارد گرديده است. آيا داشتن س: پزشک حاذق و ماهر، بدون سدل

 ديه به عدده کيست؟اجازه عمل از بيمار يا بستگان در رالع ضمان مؤثر است؟ 

 به نحو ک ى در موارد ثبوت ضمان، اجازه بيمار يا بستگان وى راالع ضمان نيست. ج(

 
 نبش قبر مشكوك

 س: اگر ندانيم قبرى متع ق به مس مان است يا غير مس مان، آيا متازيم نبش قبر کنيم؟

 اگر در ب د مس مين باشد جايز نيست. ج(
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 هاى ژنتیكىاستفاده از میوه

 ها و مواد غذايى حاص ه از تغييرات ژنتيکى، جايز است؟: آيا استفاده از ميوهس

 مانعى ندارد. ج(

 
 سازى حیواناتشبیه

 ( حيوانات، جايز است؟س: آيا ک ونينگ )شبيه سازى

 الى نفسه منعى ندارد. ج(

 
 دادن دارو بدون تجويز پزشک
باشد، به استثناى داروهاى بدون نسخه، چنانچه مريض به حال اضطرار مراجعه کند و با ساز نمىى داروس: نظر به اينکه قانوناً تتويز دارو به عدده

 توجه به الوريت، در صورت ندادن دارو، منتر به نقص، جرح يا الوت بيمار گردد، آيا داروساز در عواقب الوق متدم به قصور است؟

 ست.با الرض اينکه طبق قانون رالتار کرده تک يفى متوجه او ني ج(

 
 عمل جراحى بدون اجازه بستگان بیمار

ک س: اگر پزشک منتظر اجازه بستگان بيمار براى عمل جراحى شود ممکن است بيمار دچار نقص يا از کار االتادگى عضو شود در اين صورت آيا پزش

 تواند بدون اجازه اقدام به عمل جراحى کند؟مى

 نيست. در مواردى که پزشک ضامن ديه است، بايد از مال خود بپردازد. اگر خطر الوت بيمار در ميان باشد، تأخير جايز ج(

 
 تعیین جنسیت جنین با رژیم غذایى

 شود؟س: آيا تعيين جنسيّت جنين به کمک رژيم غذايى جايز است؟ و آيا اين عمل دخالت در، طبيعت و خواست الدى محسوب نمى

 ج( الى نفسه اشکال ندارد.
 

 زودرسدرمان با داروى موجب مرگ 
کورتيکو »اى ج و بيندازد حکم چيست؟ مث  از س: اگر کسى براى بدبودى موقتى يا رالع درد از داروئى استفاده کند که مرگ را بطور قابل م حظه

 استفاده شود. « سيک و سپورين»يا « زيدودين»و يا « استرئيد

 به عق يى نداشته باشد در مقام ع ج الى نفسه اشکال ندارد.ىج( اگر موجب مرگ زود رس باشد ع ج نيست و در هر صورت اگر ضرر معتن

 
 مطالبه مبلغ اضافى از بیمار بابت عمل جراحى

خواهند عمل کنند مب غى پول به عنوان حق الزحمه عمل جراحى )که به ايد اکثر پزشکان از بيمارانى که مىس: همانطورى که به احتمال زياد شنيده

 رند، حال مىخواستم بدانم اين پول چه حکمى دارد؟ ح ل است يا حرام است؟ زيرميزى مشدور شده( مىگي

کند و يا عمل جراحى را بر اساس درياالت اجرت عمل ج( پزشک اگر کارمند دولت در بيمارستان باشد که حقوق خود را از صندوق دولت درياالت مى

 را ندارد.نمايد، حق مطالبه مب غ اضاالى از بيمار از شرکت بيمه درياالت مى

 
 فروش داروى خطرناک بدون تجویز پزشک

 س: آيا الروش داروهاى که مصرف آندا عوارض شديد در بردارد، بدون تتويز پزشک جايز است؟

 ج( بدون تتويز دکتر، نفروشيد.

 
 حکم بیمارکشى از روى ترحم

شود و به منظور کوتاه کردن مدت درد و رنج بيمار الع جى است س: از آتا نازى در الارسى به )قتل از روى ترحم( و )بيمارکشى با ترحم( تعبير مى

مار که بر اساس دانش پزشکى امروز هيچ اميدى به شفا و يا بدبود او وجود ندارد اقدام به اين کار چه حکمى دارد؟ آيا سرپرست يا نزديکان بي

 اى بدهند؟توانند به پزشک همچين اجازهمى

 شود.مى ج( جايز نيست و قتل نفس محسوب

 احکام نگاه وپوشش ...
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 نگاه به عكس و فيلم همسر

 تواند به عکس يا الي م همسرش نگاه کند؟: آيا به قصد لذت مرد مى1س

 : اگر همسرش الوت کرده باشد حکم چگونه است؟2س

 ج( نگاه به الي م يا عکس همسر با قصد لذت مط قاً جايز است.

 
 هانگاه كردن به مو و بدن زنان در فیلم

 هاى ت ويزيونى جايز است؟ها و برنامهس: آيا نگاه کردن به ج وى مو و پيشانى دختران و زنان در الي م

هاى غير مستقيم ت ويزيونى حکم نظر به نامحرم را ندارد مگر آنکه از روى ها و برنامهج( نظر به موى سر و صورت و حتى بدن دختران و زنان در الي م

 ا خوف التنه باشد.شدوت و يا موجب مفسده و ي

 
 

 ظهور و چاپ عكس نامحرم
 ها چه حکمى دارد؟باشند توسط عکاسىها با محارم خود و بدون حتاب کامل مىهاى خانوادگى و يا عروسى که در آندا خانمس: ظدور و چاپ عکس

 التنه و الساد اشکال ندارد.شناسد بدون قصد ريبه و لذت و خوف وقوع در ج( ظاهر کردن و چاپ آن نزد عکاسى که آندا را نمى

 
 هاى مبتذلدیدن فیلم

 هاى مبتذل چيست؟س: حکم ديدن الي م

ساز ترتب مفاسد و گناهان بوده و به هاى مستدتن و حاوى منکرات، موجب تقويت هواهاى شيطانى نفس، تضعيف اراده و ايمان و زمينهج( ديدن الي م

 هيچ وجه جايز نيست.

 
 ه دهنده جهت آزمایش اعتیادنگاه كردن به عورت شخص نمون

شود، الرد کارمند موظف به نگاه مستقيم به عورت الرد گيرى ادرار زوجين مشخص مىس: با توجه به الزام آزمايش عدم اعتياد که با نمونه

ه و زوجين را ذکر کننده است و زوجين هم بايد جدت حصول اطمينان عورت خود را باز بگذارند، تک يف و وظيفه شرعى ناظر آزمايشگامراجعه

 الرماييد.

ج( کشف عورت ديگران و نگاه کردن به آن و وادار کردن صاحب عورت به کشف عورت در برابر ديگران، جايز نيست مگر آنکه ضرورتى مثل 

 رعايت قانون و يا معالته، آن را اقتضا کند.

 
 حکم تماس بدنى با اهل کتاب

   رام است؟س: آيا دست دادن يا تماس بدنى با اهل کتاب ح

 ج( دست دادن و تماس بدنى مرد با زن نامحرم حرام است اگرچه از اهل کتاب باشد، و دست دادن مرد مس مان با مردى ديگر هر چند که از اهل

 کتاب است مانع ندارد.

 
 حد ارتباط با نامزد
اينترنت پيام يا ايميل بفرستيم؟ روابط ما تا چه حدّى شرعى  شود براى هم از طريقها هم در جريان هستند آيا مىس: با دخترى نامزد هستم خانواده

 است؟ )عقد يا صيغه هم به هيچ وجه الع ً ممکن نيست(.

 ج( بايد از بيان مطالبى که محرّک شدوت و يا مناسب زن و شوهر شرعى باشد، اجتناب کنيد.

 
 ارتباط با شخص خنثى

 باشد. حکم داشتن رابطه دوستى با اين الرد را از نظر شرعى و عرالى بگوييد.س: به تازگى الدميدم که يکى از دوستانم دو جنسى مى

د شرعاً ج( اگر محرز باشد واقعاً دو جنسى است اصل ارتباط و معاشرت با وى اشکال ندارد ولکن بايد از آنچه که در معاشرت مرد با زن و زن با مر

 يد.حرام است از قبيل لمس و نظر حرام و مانند آن اجتناب نما
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 حدود ارتباط با نامحرم

 س: مستدعى است حدود ارتباط مردان و زنان مس مان با يکديگر در عرصه جامعه را بيان الرماييد.

ج( بر هر زن و مرد مک فى شرعاً واجب است در تماس و نشست و برخاست با جنس مخالف حريم ضوابط شرعى و مقررات اس مى را دقيقاً مراعات 

 ه عمل و رالتارى که آميخته به ريبه و يا موجب ترتب التنه و الساد باشد، جداً احتراز نمايند.نمايند و از هرگون

 الزام به حجاب

 س: اگر همسر حتاب را رعايت نکند آيا بايد شوهر، او را با دعوا و درگيرى به رعايت حتاب وادار کند؟

و درگيرى و کتک کارى ندارد، و القط متاز است با م يمت، امر به ج( در رعايت حتاب واجب و انتام ساير تکاليف شرعيه، شوهر حق دعوى 

 معروف و ندى از منکر زبانى نمايد.

 
 مقدار حجاب زنان

 خواهم بدانم پوشش زنان چگونه بايد باشد؟هاى متفاوتى دارند حال مىام که حتابس: زنان زيادى را ديده

 ها از سر انگشتان تا مچ، بقيّه اعضاى بدن خود را بايد از نامحرم بپوشانند.است و دست ج( زنان بتز صورت به مقدارى که شستن آن در وضو واجب

 حجاب پیران

 س: آيا زنان پير بايد رعايت حتاب کنند؟

 ج( ب ى واجب است. 

 
 هاى مجردحجاب و نگاه و آرایش خانم

 يا متاز به گرالتن موهاى صورت و يا گرالتن ابرو هستند؟ توانند آرايش کنند؟ مث ً آس: دختران باکره قبل از ازدواج تا چه ميزان مى

 اى مترتب شود و يا در معرض ديد نامحرم باشند، جايز نيست.ج( الى نفسه مانع ندارد ولى اگر بر اين کار مفسده

 پوشاندن بينى بعد از عمل زيبايى

 شود؟پوشانيدن بينى خود مىدهد موظف به س: آيا کسى که عمل انحراف بينى همراه با عمل زيبايى انتام مى

 ج( در الرض سؤال پوشاندن بينى واجب نيست مگر آنکه عمل زيبايى، عرالاً زينت محسوب شود.

 
 تاتو کردن ابرو

 س: حکم حضرتعالى درباره تاتو کردن ابرو براى زنان چيست؟

 شود بايد از نامحرم بپوشانند.ج( مانع ندارد، و اگر در نظر عرف زينت محسوب مى

 
 اندن زینت و آرایش بانوانپوش

 س: آن مقدار از زيور زنان که ظاهر است مثل ح قه نامزدى، آرايش معمولى ابروان و ... آيا واجب است پوشانده شود؟

 شود بايد از نگاه نامحرم پوشانيده شود.ج( هر آنچه عرالاً زينت محسوب مى

 
 پوشیدن لباس آستین کوتاه براى مردان

 کوتاه براى مرد چه حکمى دارد؟ س: پوشيدن لباس آستين

 ج( اگر مست زم مفسده باشد، جايز نيست.

 
 محدوده حجاب صورت براى زن 

 آيد لطفاً محدوده آن را مشخص کنيد.آيد؟ اگر به حساب مىس: آيا چانه جزو محدوده حتاب زنان به حساب مى

 ار گرالته پوشش الزم نيست ولى زير چانه بايد پوشانده شود.ج( چانه نيز جزو صورت محسوب شده و مقدارى از آن که در ظاهر صورت قر
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 هااستفاده از سرمه براى خانم
 ى چشم در صورت رؤيت آن توسط نامحرم اشکال دارد؟ ها استفاده از سرمهس: آيا براى خانم

 ج( اگر زينت باشد و موجب ج ب توجه نامحرم گردد، اشکال دارد.

 
 نىهاى تزئیاستفاده مردان از سنگ

 س: استفاده مردان از سنگدايى از قبيل زمرد، ال وريت و... به عنوان دستبند يا مدال چه حکمى دارد؟

 ج( الى نفسه اشکال ندارد.

 
 عینك دودى براى زنان

 س: آيا زدن عينک دودى در الصل تابستان براى يک خانم چادرى اشکال دارد؟

 نامحرم نمايد. اى باشد که ج ب توجهج( اشکال ندارد مگر آنکه بگونه

 

 استفاده از کرمهاى ضد آفتاب و عطر

 س: زدن کرمداى ضد آالتاب در الصل گرما با توجه به بوى آندا چه حکمى دارد؟ و زدن عطر در اين الصل براى ج وگيرى از بوى عرق بدن چه حکمى

 دارد؟

 ور نکند.کند بايد از کنار نامحرم عبج( الى نفسه مانع ندارد ولى اگر ج ب توجه نامحرم مى
 
 
 

 پوشش پا براى زنان

 س: آيا پوشاندن پا براى زنان واجب است؟ اگر ب ه، آيا بايستى در نماز هم پوشانده شود؟

 ج( پوشاندن پا از نامحرم واجب است، ولى واجب نيست قدم پا براى نماز پوشانده شود.

 محارم و غیر محارم در صورت ازدواج مجدد

  شود؟دختر همسر اولم در شرف ازدواج است. آيا دامادم نسبت به همسر دومم محرم مى امدواج متدد کردهس: همسر اينتانب الوت شده و از

 شود.ج( داماد شما به همسر دوم شما مَحْرم نمى

 
 

 محرمیت فرزند خوانده

اين دختر حفظ حتاب ج وى اين مرد واجب  شود. آيا براىگيرد تا اينکه دختر بالغ مىس: مردى داوط بانه وظيفه بزرگ کردن دخترى را به عدده مى

 است؟

 آورد.ج( صِرف بزرگ کردن دختر محرميت نمى

 
 هاى َمْحرم کردن بچه شیرخوارشیوه

 ايم چه راهدايى وجود دارد تا اين پسر با همسرم محرم گردد؟ماهه را به الرزند خواندگى گرالته 0تا  4شويم پسر دار نمىس: از آنتا که بچه

 اد محرميت در الرض سؤال راهدايى موجود است؛ از جم ه: ج( براى ايت

 م است.ه اگر خواهر اين خانم شير داشته باشد چنانچه با رعايت شرائط مذکور در رساله اين بچه را شير دهد اين خانم، خاله او شده و با او محر1

 آن خانم بوده و محرم است.ه اگر مادر اين خانم شير داشته باشد و به او شير دهد اين بچه برادر رضاعى 2

 اگر خواهرزاده يا برادرزاده يا زن برادر اين خانم به او شير دهند. -2
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 محدوده محرمیت سببى فرزندان

 کند؟: آيا با ازدواج مردى که الرزند پسر دارد با زنى که الرزند دختر دارد, آن پسر و دختر را بر يکديگر محرم مى1س

 شوند؟ين و اجداد اين زن و مرد محرم مى: آيا آن پسر و دختر بر والد2

 شود.( ازدواج آن مرد و زن، موجب محرميت پسر و دختر نمى1ج

 ( پسر و دخترِ زن و مرد مذکور بر والدين و اجداد اين زن و مرد محرم نيستند.2ج

 

 

 

 
 شرايط حصول رضاع شرعى

ولى در اين مدت غذاى ديگرى هم خورده باشد، آيا اين مقدار، باعث  س: اگر کودک پانزده مرتبه يا يک شبانه روز کامل شير زنى را بخورد

 شود؟محرميّت مى

شود مگر آنکه غذا خوردن به قدرى روز، مانع محسوب مىج( غذا خوردن در بين پانزده مرتبه مانع از تحقق محرميت نيست ولى در بين يک شبانه

 کم باشد که عرالاً نگويند غذا خورده است.
 

 جین بعد از مرگ یكى از آنهامحرمّیت زو

 گردد يا به قوت خودش باقى است؟س: آيا با الوت يکى از زوجين رابطه محرميت زايل مى

 شود.ج( در الرض سؤال به مترّد مرگ، محرميّت زايل نمى
 

 مقدار مجاز لمس بدن محارم
 س: مقدار متاز لمس بدن محارم چقدر است؟

 به آن جايز است، لمس آن هم بدون قصد ريبه اشکال ندارد.ج( هر موضع از بدن محارم که نظر کردن 
 

 نگاه به اهل كتاب
 س: نگاه کردن به اهل کتاب بدون حتاب چه حکمی دارد؟

 رد.ج( نظر به عورت زنان اهل ذمّه به هيچ وجه جايز نيست ولى نظر به ساير مواضع بدنشان که عادتشان بر نپوشاندن آن مواضع است، اشکال ندا
 

 با زنان اهل كتاب نزدیكى

 آيند؟ راه شرعى کدام است؟س: حکم نزديکى کردن با زنان کاالر )غير اهل کتاب( چيست؟ آيا آنان کنيز به حساب مى

 ت.ج( نزديکى با زن کاالره اگر از اهل کتاب باشد با اجراى عقد متعه با اجازه او، حکم زوجه را دارد و در غير اين صورت حکم زنا مترتب اس
 

 دینبا افراد بى مراوده
 اند متاز است؟دينس: آيا دوستى با االرادى که بى

 دينى نباشد و موجب ترتب الساد نگردد، اشکال ندارد.ج( صرف مراوده و رالت و آمد اگر تشويق آنان بر خ الکارى و بى
 

 دخالت در زندگى فرزندان
 دگى دختر يا پسرشان بعد از ازدواج )عروسى( دخالت داشته باشند؟توانند در امور زنس: آيا از نظر شرعى پدر و مادر زوج يا زوجه مى

 ج( والدين زوج يا زوجه به عنوان ولّىِ شرعى حق دخالت در زندگى شخصى و خصوصى آندا را ندارند.

 
 بردن بدحجاب به اماکن عمومى

 س: اگر ما کسى را که به حتابش توجه ندارد به پارک ببريم گناه او گردن ما هم هست؟

 شويد.گيرد اگر چنين کارى انتام دهيد، گناهکار محسوب مى( با ع م به اينکه در معرض ديد نامحرم قرار مىج

 
 ديدن و لمس مجسمه انسان

هاى يک انسان واقعى را تداعى هايى قرار دارند که خي ى شبيه انسان هستند و در حالت عريان حالتهاى لباس متسمهس: در برخى از الروشگاه
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 ها اشکال ندارد؟د آيا ديدن و لمس اين متسمهکننمى

 ج( اگر مفسده نداشته باشد و موجب خوف ارتکاب گناه نباشد، مانع ندارد.

 
 سرمه کشیدن براى مردان

 تواند بکشد؟س: به نظر جنابعالى کشيدن سرمه براى مرد چه حکمى دارد آيا مى

 ج( الى نفسه اشکالى ندارد.

 
 واناستعمال کرم و عطر براى بان

 : زدن کرمداى ضد آالتاب در الصل تابستان با توجه به بوى آندا براى بانوان چه حکمى دارد؟1س

 : زدن عطر در اين الصل براى ج وگيرى از بوى عرق بدن براى آنان چه حکمى دارد؟2س

 کند بايد از کنار نامحرم عبور نکنند.: الى نفسه مانعى ندارد ولى اگر ج ب توجه نامحرم مى2و1ج

 
 هاشیدن لباس سیاه در عزادارى پو

 س: آيا پوشيدن لباس مشکى جدت عزادارى امام حسين )ع يه الس م( و ساير امامان استحباب دارد؟

 ج( بطور ک ى پوشيدن لباس مشکى اگر براى تعظيم شعائر باشد، داراى اجر و ثواب خواهد بود.
 

 محرمیت در فرزندانى که از یک پدر و مادر نیستند
ل مردى از زن اول خود الرزند داشته باشد و از زن بعدى نيز الرزنددار شود، و زن دوم هم قب ً ازدواج نموده و الرزند داشته باشد، و در حاس: اگر 

ونه د چگحاضر نيز اين زن و مرد الرزند داشته باشند، رابطه محرميت الرزندان اول زن، الرزندان اول مرد با هم و با الرزندان حال حاضر اين زن و مر

 است؟

الرزندانى که زن باشند و الرزندانى که زن دوم از ازدواج قب ى دارد با ج( الرزندانى که مرد از زن اول دارد با الرزندانى که از زن دوّم دارد، مَحْرم مى

 باشند.باشند ولى نسبت به الرزندانى که مرد از زن اول دارد، مَحرم نمىدوم از اين مرد دارد، محرم مى

 
 دهدى كه خود را در معرض دید نامحرم قرار مىآرایش زن

دهند؟ و همچنين کاشت ناخن توسط او داند به نامحرم نشان مىهايى را آرايش کند که مىتواند خانمس: آيا خانمى که شغل آرايشگرى دارد، مى

 يره شود.(شود که مدتى وضو و غسل شخص به صورت جبجايز است؟ )با توجه به اينکه با انتام آن، سبب مى

شود، جايز نيست چنين آرايشى را انتام دهد، حکم کاشتن ناخن که احياناً موجب بردارى مىداند که کار او در جدت حرام بدرهج( اگر آرايشگر مى

 شود، در باال گذشت.اى مىوضو و غسل جبيره
 

 ازدواج وطالق:
 

 ازدواج مرد غیر مسلمان با زن مسلمان
 شود؟که با مرد غير مس مان ازدواج کرده و بعد از ازدواج، آن زن مس مان شده چيست؟ آيا بر شوهرش حرام مىس: حکم زن غير مس مانى 

 شود.ج( زن بايد يک عدّه صبر کند، چنانچه در اين زمان شوهر نيز مس مان شد، ازدواج باقى است واال السخ مى

 
 خبر ندادن از عيوب زوج هنگام عقد

سابقه بيماريداى صعب الع ج از قبيل سرطان زوجه در زمان عقد و مشخص شدن آن پس از ازدواج به عنوان الريب در س: آيا کتمان حقيقت وجود 

 ازدواج ت قى شده و امکان السخ نکاح وجود دارد؛ در هر صورت آيا پرداخت مدريه بر شخص الريب خورده الزامى است يا خير؟

شود، بنابراين اگر صورتى که بدون پوشاندن براى بيننده قابل تشخيص باشد تدليس محسوب مىج( اع م عيوب الزم نيست ب که پوشاندن عيوب در 

عيب قابل تشخيص را پوشانده و مخفى کرده تا داماد مط ع نشود و يا در ضمن عقد نکاح شرط س مت از عيب شده باشد، خيار السخ دارد وگرنه 

 ندارد. 

 
 ازدواج با خواهر رضاعى
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رعايت آداب کامل از مادرش شير خورده است آيا محرمند و بايد از هم جدا شوند؟ در صورت محرميت آيا براى جدا شدن س: همسر شخصى با 

 احتياج به ط ق هست؟

 ج( در الرض سؤال محرم هستند و بايد از همديگر جدا شوند و نيازى به ط ق نيست.

 
 کیفیت وکالت مرد از طرف مقابل در اجراى صیغه

 بايد چگونه صيغه را قرائت کند تا صحيح باشد؟ وقت اگر مرد خودش وکيل زن شودس: براى عقد م

، و بعد «اَنْکَحْتُ مُوَکِّ َتى لِنَفْسى الِى المُدّة المَع ومَة ع ى المَدْر المَع وم»گويد: ج( در عقد موقّت بعد از تعيين مَدر و مدّت و اخذ وکالت از زن، مرد مى

 «.کَذاٰ   ْتُ هقَبِ»گويد: ب الاص ه مرد مى
 

 عقد ازدواج باطل
 س: آيا اگر مرد و زنى متوجه شوند که عقدشان اشتباه بوده بايد دوباره بخوانند؟

 ج( در صورت اطمينان به بط ن عقد، بايد آن را بطور صحيح انشاء کنند.

 
 هاعقد ازدواج به روش سنى

 ها صحيح است يا خير؟س: آيا عقد ازدواج به روش سنى

 قد ازدواج پس از حصول شرايط صحت، انشاء جدى عقد کاالى است خواه بر اساس مذهب اهل سنت نزد عدلين باشد يا نباشد.ج( در ع

 
 اجراى صیغه عقد بدون آگاهى زن

يديم مادرم و اند که يک پسر داشت بعد از اينکه ما به سن تک يف رساند و مادرم بعد از شدادت ايشان با آقايى ازدواج کردهس: پدر من شديد شده

اند و براى دار محرميت خواندهمدت ام، صيغهبراى خواهر بزرگ من و پسر خوانده  همسرشان تصميم گرالتند تا مسأله محرميت را در خانه حل کنند

خواهيد در خانه راحت باشيم و ام القط به ما گفته بودند آيا مىام( هم همينطور. ولى بدون اط ع دقيق من و خواهرم، پدرخواندهمن و ابوى )پدر خوانده

دانستيم قرار است ما را به شود يعنى نمىدانستيم اين محرميت چگونه حاصل مىمشکل محرميت نداشته باشيم؟ و ما اظدار رضايت کرديم ولى نمى

اى صيغه ت قى کرده و صيغه را جارى عقد چه کسى درآورند، ولى ايشان همين اظدار رضايت براى راحت بودن با پسرشان را به مثابه اظدار رضايت بر

 کردند. با توجه به عدم ع م من به چگونگى محرميت، نظر مبارک حضرت عالى در مورد صحّت اين عقد بفرماييد.

آثار دانستيد آنچه قرار است اجرا شود، صيغه ازدواج موقّت شما با يک شخص است، ولو شخص را نشناسيد، اين ازدواج واقع شده و ج( اگر شما مى

و در شرعى بر آن مترتب است و همچنين اگر پس از اط ع از اجراى صيغه و قبل از انقضاى آن سکوت اختيار نموده باشيد که ناشى از رضايت باشد 

 هر صورت رعايت احتياط در اين مسأله مط وب است.
 

 اجازه پدر در عقد دختر
نديم. سال قبل به خواستگارى او رالتم و بعد از انتام آزمايش قرار بر اين شد که تا مسال است که من و دختر عمويم به هم ع قه 2س: در حدود 

 اتمام درس همديگر صبر کنيم. آيا ازدواج موقت در شرايط الع ى بدون اط ع خانواده با شرط نداشتن رابطه جنسى جايز است؟

 باشد.ج( بنابر احتياط واجب ازدواج ولو موقّت بايد با اجازه ولىّ شرعى دختر 

 
 اذن ولى شرعى دختر باکره در ازدواج

ها راضى شدند ها مطرح کرديم و بعد از آشنايى خانوادهمند شديم. اين مسئ ه را در خانوادهس: چندى پيش با دختر خانمى آشنا شدم و به هم ع قه

هاى من و خانم راضى به خواندن صيغه و... نشدند و گفتند و تهرغم خوسها به مسائل مذهبى، ع ىکه ما با هم نامزد باشيم، ولى بع ت عدم تقيد خانواده

خواستم بدانم براى االرادى مثل ما که پدر دختر مقيد توانيم الع ً با هم دوست باشيم و بعد از آنکه وضع کار من درست شد، يکتا عروسى کنيم مىمى

 نيست، راه ح ى وجود دارد؟

 ا با وى رضايت دارد، براى اجراى صيغه اذن جديد شرط نيست.ج( اگر ولىّ شرعى دختر به اصل ازدواج شم
 



215 

 إذن ولى در ازدواج با مسیحى باكره
 س: آيا متعه با يک زن جوان مسيحى بدون اجازه والدينش جايز است؟

 ج( نکاح موقّت با دختر مسيحى اشکال ندارد ولى اگر باکره باشد بنابر احتياط اذن پدر شرط است.

 
 عقد نکاح فضولى

 : آيا صيغه نکاح به گونه الضولى صحيح است؟س

 شود.ج( صيغه نکاح الضولى با اجازه متأخر )بعدى( تصحيح مى

 
 عقد موقّت به شرط محرميت محدود

 تواند زنى را به عقد موقت خود در آورد با اين شرط که ده روز اول هر ماه بر هم محرم شوند؟س: سؤالى که من داشتم اين است که آيا شخصى مى

 ج( صحيح نيست.

 دار نشدنفسخ ازدواج به خاطر بچه 

 تواند باعث السخ ازدواج شود؟دار شدن مىس: آيا عدم توانايى مرد براى بچه

باشد، ب که جدايى زن در وضعيّت مذکور، نياز به ط ق دارد و ط ق در اختيار مرد است و زن در صورتى که ادامه ج( اين مورد از موارد السخ نمى

 تواند به حاکم شرع مراجعه نمايد.راى او عسر و حرج باشد، مىزندگى ب

 آشکار شدن عدم بکارت دختر بعد از عقد

 س: اگر پس از جارى شدن صيغه عقد دائم مع وم شود که دختر باکره نبوده آيا عقد باطل است؟ و نيازى به خواندن صيغه ط ق است؟

 خود موجب السخ نکاح نيست. ج( عيب مذکور به خودى

 
 وجوب فسخ به علت تدلیس در ازدواج

 گردد؟س: تدليس در ازدواج در چه صورت موجب حق السخ مى

بنى ج( اگر وجود صفت کمال يا س مت از عيوب و نقائص در ضمن عقد، شرط يا دختر توصيف به آن شده باشد و يا قبل از عقد ذکر گرديده و عقد م

، زوج حق السخ عقد را دارد و اگر دخول شده و مُدَلِّس )الريب دهنده( زوجه بوده، استحقاق مدر را بر آن واقع شده باشد و سپس خ ف آن ثابت شود

تواند اى که هنگام عقد مشخص شده( را استحقاق دارد و زوج بعد از پرداخت مدر به زوجه، مىندارد و اگر مُدَلِّس غير زوجه بوده، مدرالمسمّى )مدريه

 نمايد. به مُدَلِّس رجوع و از او اخذ
 

 تدلیس در ازدواج
اى آشنا شده و ايشان را بطور رسمى به عقد خويش درآوردم. نامبرده خود را قبل از ازدواج ديپ مه معرالى س: اينتانب در سال گذشته با دوشيزه

باشد و آيا درست است ر ازدواج مىخواستم بدانم آيا عمل ايشان مصداق تدليس دنموده بود که بعد از ازدواج متوجه شدم به من دروغ گفته است مى

 بواسطه اين عمل عقد نکاح را السخ نمايم؟ 

 باشد.شود و موجب السخ نکاح نمىج( عمل مذکور تدليس محسوب نمى

 
 
 
 

 تخلّف از شرِط نداشتن همسر و فرزند

ه ازدواج با او شود و بعد از عقد مع وم شود س: هرگاه شخصى به خواستگارى دخترى برود و بگويد همسر و الرزندى ندارم و دختر با اين شرط آماد

 که مرد دروغ گفته است آيا زن حق السخ دارد؟

 ج( اگر عنوان تدليس پيدا کند بطورى که عقد مبنى بر آن واقع شده باشد، دختر حق السخ دارد.

 
 قبول مهريه سنگين تحت شرايط حاکم بر مجلس خواستگارى
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ردم و در موقع تعيين مدريه با مشکل روبرو شدم به طورى که در ظاهر و با اکراه و بخاطر شرايط حاکم بر س: من براى خواستگارى و ازدواج اقدام ک

 سکه بود مواالقت کردم سؤالم اين بود که مسئ ه مدريه از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ 599مراسم با مب غ مدريه پيش ندادى که 

 شود.ر دهد و عقد ازدواج بر طبق آن مدريه خوانده شود، آن مقدار مَدر بر عدده شوهر الزم مىج( اگر داماد با رضايت خود مب غ زيادى را مَدر قرا

 
 تغيير شرايط مهريه

 خواستم بدانم آيا از نظر شرعى تغيير شرط عندالمطالبه بودن به عنداالستطاعه بودن چگونه است؟س: در خصوص شرايط مدريه مى

 ج( با تواالق زوجه ب مانع است.

 
 م نبودن طرح سكه مهریهمعلو

 س: اگر در عقدنامه )عقد دائم( مشخص نشده باشد م ک مدريه، سکه طرح قديم است يا جديد آيا عقد بر آن صحيح است؟

 ج( در الرض سؤال، اگر تعيين يکى از آن دو ه هر چند با متعارف بودن آن ه ممکن نيست، عقد صحيح است و شوهر بايد مدرالمثل را بپردازد.

 
 ردادهاى بعد از عقد در مورد پرداخت مهریهقرا

ال س: مردى از دنيا رالته است و مدريه همسرش هشت مي يون تومان بوده است. قبل از ازدواج در مورد سه دانگ خانه که القط زمين آن موجود و م

ج نوشته و در حضور چند شاهد امضاء کرده به زوج بوده است تواالق شده بود که مدر زن باشد در حاليکه هنوز خانه ساخته نشده بود. چيزى که زو

 قرار ذيل است:

دانگ آن را به نام  0دانگ مشاع از  2شوم هر زمان ساختمان خانه مسکونى خودم واقع در ... تکميل گرديد اينتانب بطور شرعى و قانونى م زم مى»

ضمناً در ذيل اين برگه پدر شوهر متعدد شده است «. تومان را رسيد نمايدمي يون  4همسرم... در يکى از دالاتر اسناد رسمى انتقال دهم و ايشان مب غ 

 سکه به زوجه دهد )تعدد بعد از عقد( که هنوز به وى نداده است. 29که 

ا پدر مي يون تومان؟ آي 4دانگ خانه که هنوز هم تمام نشده است يا  2قبل از تقسيم ارث چه چيزى بايد به عنوان مدريه به زوجه پرداخت گردد؟ 

 باشد؟عدد سکه به زوجه مى 29شوهر م زم به دادن 

اى را که شوهر بدهکار آن و زن ط بکار آن است خصوص همان مب غى است که در حين اجراى عقد نکاح، عقد بر آن خوانده شده و با الوت ج( مدريه

هر و همچنين قرار بعدى پدر شوهر اعتبار شرعى ندارد و شوهر، زن حق دارد آن مب غ را از ترکه شوهر مطالبه و درياالت کند، و قرار بعدى شو

 موجب حق مطالبه چيزى براى زوجه نيست.

 
 وظیفه زنان نسبت به انجام كارهاى خانه

اند و زنان در خانه براى خود وقت هيچ کنيم اينتا آقايان همه وظايف و امور خانه را به عدده زنان گذاشتهس: ما در يک کشور خارجى زندگى مى

 کنند، اين چه حکمى دارد؟العاليتى ندارند و مواقع تفريح هم براى آندا الراهم نمى

ج( همسران متاز نيستند زنان خود را مک ف به انتام کارهاى خانه کنند، و زنان شوهردار در کارهاى شخصى خود آزاد هستند و نسبت به 

 شوهرانشان هيچ تک يفى زائد بر اداى حقوق زناشويى ندارند.

 
 کردن زن و مديون شدن شوهر کار

 س: اگر مرد متأه ى شغل خود را از دست بدهد و زنش براى معاش خانواده بصورت موقت کار کند، آيا شوهر به زنش مديون خواهد شد؟

ز طرف ج( زن اگر درآمد کار خود را خودش تبرعاً خرج زندگى مشترک مى کند شوهر ضامن عوض آن نيست ولى اگر به شوهر قرض دهد سپس ا

 شوهر آن را خرج زندگى کند و يا به امر و درخواست شوهر آن را خرج زندگى مشترک کند، شوهر ضامن عوض آن است.

 
 نفقه همسر و حدود آن

اند. آيا دکند و آن را نفقه مىکنم اما بعضاً همسرم تقاضاى پول نقد بصورت ماهيانه مىس: ک يه مخارج زندگى را در حد توان براى خانواده تديه مى

 گردد؟ اين ادعا مورد قبول است؟ آيا هزينه دانشگاه آزاد ايشان که خارج از حد توان است جزء نفقه محسوب مى

 هاى متعارف، حق مطالبه چيزى از شوهر ندارد.ج( زوجه از باب نفقه بيش از مسکن و لباس و غذاى متعارف و متناسب با شأن خودش و هزينه درمان
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 تقدم نفقه زن

تواند مانع اى يا مؤونه زندگى به او داده شود آيا زن بنده مىکند ولى انتظار دارد در برخى مواقع هديهمادرم پيش يکى از برادرانم زندگى مى س:

 دادن اين هدايا و يا مؤونه اندک بطور ماهانه شود؟

 ج( نفقه زن مقدّم است، اگر بيش از نفقه او داريد اختيارش به دست خود شما است.
 

 امتناع از تمکین تا گرفتن مهریه

توانم تا مدريه نگيرم کنم و در مورد تمکين هم مىگويد کار منزل وظيفه زن نيست لذا من کار نمىس: همسر اينتانب معتقد است چون اس م مى

 تمکين نکنم. لطفاً مرا راهنمايى کنيد.

د تمکين نکند ه البته تمکين خاص مراد است ه تا مدريه خود را وصول نمايد ولى بعد از توانج( به طور ک ّى زن بعد از عقد و قبل از اولين تمکين مى

جب تحقق تمکين ولو يک مرتبه حق امتناع ندارد، و بر زوجه القط اطاعت از شوهر در امور مربوط به زناشويى واجب است و انتام کارهاى خانه وا

در هر صورت در چنين مواردى براى زندگى با هم تفاهم داشته و کمک يکديگر باشيد و  نيست مگر آن که در ضمن عقد چنين شرطى را کرده باشد

 سعى کنيد مثل بقيه مردم زندگى کنيد.
 

 برداشتن پول از شوهر به عنوان نفقه

کنم، آيا اين واجب منزل مىدارم و آن را خرج نفقه دهد کم است لذا من گاهى بدون اط ع او از جيبش پول بر مىاى را که به من مىس: شوهرم نفقه

 کار جايز است؟

 ج( نفقه واجبه زن گرچه برعدده شوهر است، ولى زن متاز نيست بدون اجازه از جيب او پول بردارد.
 

 كار كردن زن بدون اجازه شوهر

ى کار ايشان در عقد نامه شرطى دربارهبرد با توجه به اينکه ام اما هنوز در خانه پدرى بسر مىس: حقير دختر عموى خويش را به عقد خود درآورده

تواند ذکر نشده، مدتى است که بدون اط ع و رضايت من در ندضت سوادآموزى در يکى از روستاهاى دوردست مشغول بکار شده است، آيا او مى

 بدون رضايت من سر کار برود؟

 وط به اجازه شوهر نيست.کند، خروج او از خانه پدرى منج( تا وقتى که دختر، در خانه پدر زندگى مى

 
 ازدواج دائم با اهل کتاب

 س: آيا ازدواج دائم با اهل کتاب جايز است؟

 ج( بنابر احتياط واجب جايز نيست.
 

 ازدواج موقت با زن مسیحى

و برايم جايز است؟ اگر ام آيا طبق نظر معظم له متعه با اس: من از کشورم و همسرم دور هستم و در بيمارستان محل کارم با زنى مسيحى آشنا شده

تباه نگيرد ب ه بايد به او چه بگويم و چه توضيحاتى برايش بدهم تا مواالقت کند و اين مسئ ه را با مسائل قانونى و رسمى ازدواج در کشور مطبوعش اش

اين مسئ ه را با تمامى بارهاى حقوقى و او « ازدواج»شود ولى اگر بگويم پذيرد و اين رابطه همه چيز را شامل مىمى« دوستى»چون اگر به او بگويم 

توانم به او بگويم که اين قراردادى بين من و توست تا براى مدت زمان معينى با کند. آيا مىاش که در حقوق مدنى اينتا مطرح است تصور مىمالى

 هم رابطه داشته باشيم؟

 دواج متعه بدان نحو که صحيح است ندهد اين ازدواج محکوم به بط ن است.ج( به هر حال اگر ازدواج متعه درست به او تفديم نشود و رضايت به از
 
 رابطه زن و شوهر پس از اسالم آوردن شوهر 

هستند من هم قبل از اس م به همين « هامورمن»سال پيش به دين اس م مشرف شدم ولى همسر و الرزندانم معتقد به الرقه مسيحى  5س: من حدود 

شود. من روى دهم، تنش بيشترى در خانواده من ايتاد مىام را نسبت به اس م االزايش مىقدر که من مع ومات و اعمال عبادىالرقه معتقد بودم. هر چ

کند. من چه بايد بکنم؟ آيا ط ق گناه خواهد بود؟ اگر ط ق کنم ولى اين مسئ ه پيشرالت کمى مىام با شدت بيشترى العاليت مىروابط خانوادگى



218 

 هد بود؟ ندهم گناه خوا

 کند. شرايط سختى است.همسرم به مقدار م يمى نسبت به اس م دشمنى مى

ت اين ج( با الرض اينکه شما و همسرتان هر دو مسيحى بوديد و بر طبق آئين دين مسيح ازدواج نموديد با اس م شما و بقاى همسرتان بر دين مسيحي

 ى به ط ق و جدائى نيست و در هر صورت اختيار ط ق شرعاً با شوهر است.ع قه زوجيت بين شما شرعاً بقوت خود باقى است و نياز

 روابط زن و مرد بعد از جارى شدن صیغه عقد

صورى  چه ميزان آزادى وجود دارد در حاليکه هنوز مراسم خواستم بدانم در معاشرت با همسر شرعى و قانونى به لحاظ جارى شدن عقد دائمس: مى

 ؟انتام نشده است ازدواج

به ج( پس از خوانده شدن عقد نکاح، هرگونه استمتاع بين زن و شوهر جايز است مگر آنکه با تواالق طرالين يک نوع استمتاع خاص ممنوع و موکول 

 شب زالاف شده باشد که در اين صورت مرد بايد به شرط خود پايبند باشد.

 
 اختالف سنى در ازدواج

 هاى يک ازدواج خوب چيست؟بزرگتر است اشکال دارد؟ م ک س: آيا ازدواج با دخترى که شش سال از پسر

 ج( الى نفسه مانع ندارد و م ک ازدواج خوب آن است که بر اساس ايمان و اخ ق اس مى استوار باشد.

 
 ازدواج با اهل تسنن

 س: آيا ازدواج با دختران سنى جايز است؟

 ج( مانع ندارد.

 
 ترک ازدواج بخاطر مشکالت مالى

 وانى موقع ازدواجش است ولى به خاطر ترس از مشک ت مالى قادر بر ازدواج نباشد چه بايد بکند؟س: اگر ج

ين ترسى ج( اگر منظور، ترس از مشک ت مالى در آينده جدت اداره زندگى است، براى آينده توکل به خدايتعالى نمايد و روزى را از خدا بداند و چن

 کند کارى پيدا کند که بوسي ه آن بتواند امرار معاش نمايد. را به دل راه ندهد ب که بتاى آن کوشش

 
 مخالفت زوج با شاغل بودن زوجه

ذشت س: اگر زوجه قبل از ازدواج شاغل بوده باشد و در زمان عقد زوج با توجه به شرايط موجود با شاغل بودن وى مواالق بوده باشد اگر پس از گ

تواند با شاغل بودن زوجه مخالفت کند. آيا زوج مىاغل بودن زوجه به زندگيشان لطمه وارد مىمدتى از شروع زندگى مشترک زوج تشخيص دهد ش

 کند؟

 ج( اگر ضمن عقد شرط کرده باشند، بايد به شرط عمل کنند مگر اينکه با هم تواالق کنند.

 
 
 

 ازدواج با اسماعیلى

 س: ازدواج با پيروان اسماعي ية چه حکمى دارد؟

 شخاصى با رعايت شرايط صحّت ازدواج اگر مست زم ترتب مفسده نباشد اشکال شرعى ندارد.ج( ازدواج با چنين ا
 

 ازدواج پدر زن و مادر شوهر

 س: اگر پدر همسرم با مادرم ازدواج کند، آيا نکاح من و همسرم صحيح خواهد ماند يا خير؟

 شود.ج( موجب بط ن عقد شما نمى
 

 ازدواج زن شیعه با مرد سنى
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 توانم به جاى يک شيعه با يک سنّى ازدواج کنم؟ن شيعه هستم آيا مىس: من يک ز

 ج( ازدواج زن شيعه با مرد سنى اگر خوف خطر براى مذهب نباشد، اشکال ندارد.
 

 جشن ازدواج و فراهم آوردن مقدمات حرام برپایى

حکام شرع نبوده و از منازل خود به قصد شرکت در جشن با داند اغ ب اقوام او اهل رعايت اس: آيا گرالتن جشن و مراسم ازدواج براى کسى که مى

 باشد؟شوند محل اشکال است؟ و آيا صاحب مت س در گناه آنان سديم نمىآرايش و بدحتاب خارج مى

س الراهم نمايد ج( اصل برپايى جشن و مراسم ازدواج و دعوت از اقوام و دوستان اشکالى ندارد ولى متاز نيست مقدمات و اسباب حرام را در آن مت 

 ، ندى از منکر نمايند.«ندى از منکر»و بايد واردشدگان را در صورت تحقق موضوع 
 

 اختالف زن و شوهر در نوع عقد

اين عقد س: اگر زنى مدعى عقد دائم با مردى باشد اما هيچ مدرک يا شاهدى نداشته باشد و مرد با ارائه شدود و ادلّه مدعى عقد موقّت باشد، حکم 

 چيست؟

ا با ج( اگر مرد که مدعى وکالت در اجراى عقد موقّت است نتواند اثبات کند که وکالت در ذکر مدّت هم داشته و در عين حال ثابت شود که عقد ر

متعه  ذکر مدّت و به صورت عقد متعه خوانده، عقد باطل است مگر آنکه زوجه آن را تنفيذ و امضاء کند، و اگر ثابت نشود که عقد را به صورت عقد

 خوانده، عقد در الرض سؤال صحيح است و آثار عقد دائم بر آن مترتب است.
 

 طالق خلع

 طالق خلع بدون بخشیدن مبلغى از مهریه
 اى که رضايت مرد الراهم شود صحيح است؟س: آيا صدور ط ق خ ع بدون بخشيدن مب غى از مدريه به گونه

 باشد، ط ق خ ع نخواهد بود و الزم نيست عوض، مَدر يا جزئى از آن باشد.ج( ط ق خ ع، ط ق با عوض است که اگر عوض نداشته 

 
 
 
 

 شرایط طالق خلع

کنند در حالى که زن کراهتى زيادى )که در ها به صرف دادن مب غى از طرف زن به شوهر، ط ق را خ ع محسوب مىس: در حال حاضر بعضى دادگاه

توان گفت شود ولى با وجود اين، خواهان ط ق است آيا از جدت شرعى مىندگى به معصيت دچار نمىط ق خ ع معتبر است( نداشته و يا با ادامه ز

 ت؟ چنين ط قى ط ق خ عى است و اگر مرد در عده به زن رجوع کند با توجه به اينکه زن نسبت به آن مب غ رجوع نکرده، آيا رجوع مرد صحيح اس

و از سوى زن نباشد، چنين ط قى ط ق خ عى نخواهد بود و صِرف اين که پولى به شوهر بدهد تا او را ط ق ج( اگر کراهت از شوهر و ادامه زندگى با ا

 اثر است.دهد براى ترتب احکام ط ق خ عى کاالى نيست و در ط ق خ عى تا زن رجوع در بذل نکند مرد حق رجوع در ط ق ندارد و رجوع او بى

 
 مقدار بذل در طالق خلع

تواند با بذل بدى از مدريه زن هنوز بر ذمه شوهر باقيمانده باشد و بذل نشود آيا زن مىخ ع مقدار بذل بايد چقدر باشد؟ اگر مقدار معتنا س: در ط ق

 مال بسيار اندکى ط ق رجعى را به خ ع تبديل کند؟

 شود.ج( مقدار معيّنى ندارد ب که هر چند مال کمى هم بذل شود، ط ق خ ع محقق مى
 

 بین رفتن اثر دو طالق با متعهاز 

برد که بين مى س: اگر مردى زن خود را دوبار ط ق دهد و بعد از ط ق دوم و انقضاى عدّه، کسى او را متعه کند، آيا عقد متعه اثر دو ط ق سابق را از

 با ط ق سوم به مح ل محتاج نباشد؟

 الوجوبى.االحوطج( متعه هادم نيست ع ى
 

 طرفینطالق بدون حضور 
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 هاى متعددى را جمع کرده تا پيش شاهد عادل بخواند. مستدعى است در موارد ذيل حکم را بفرماييد:س: سر دالترى ط ق

 داند شرط ط ق در مط قه موجود است يا نه چون حضور ندارد و چندين روز گذشته ولو قب ً از زن سؤال شده.الف( وکيل حين خواندن ط ق نمى

شناسند و به ع وه تعداد توانند آقايان شدادت دهند با اينکه طرالين را نديده و نمىشود. بر الرض شدادت آيا مى ما خوانده مىب( ط ق در جمع ع

 ط ق زياد است؟

 ه باشد، اجراى آن در حضور دو شاهد عادل است ولى لزومى ندارد که شاهدها دو طرف )زوجين( را بشناسند، بج( آن چه که شرط صحّت ط ق مى

تغييرى مترى صيغه ط ق بايد در الرض غيبت زوجه، نام او را نزد شدود و در مت س هنگام خواندن صيغه ط ق ببرد. و زياد يا کم بودن تعداد ط ق 

 کند.در حکم مذکور ايتاد نمى
 

 اجراى صیغه طالق بدون رضایت قلبى طرفین

 رغم وجود شواهد کاالى بر عدم رضايت صحيح است يا خير؟ت زبانى، ع ىس: آيا ط ق بدون رضايت ق بى طرالين و تندا با احراز رضاي

 ج( ط ق اکراهى صحيح نيست ولى اگر بدون اکراه و اجبار با اراده و با اختيار و مراعات شرايط انتام بگيرد، صحيح است.
 

 ى طالق از طرف حاكم شرعاجراى صیغه
 مان انتام گرالته ولى به ع ت مفقوداالثر بودن شوهر امکان ثبت شرعى و قانونى آن نيست س: در بعضى از کشورهاى خارجى ط ق مح ى بانوان مس

برد که بر اثر اين ب تک يفى زوجه در عسر و حرج قرار گرالته و الرزندان حاصل از اين ازدواج نيز به دليل عدم حضور پدر و زن در ب تک يفى بسر مى

تواند صيغه ط ق را در چنين شرايطى با مراجعه زوجه و تظ م او اند. آيا حاکم شرع مىم گرديدهاز داشتن هرگونه مدرک هويتى کشورشان محرو

 جارى نمايد؟

 تواند در اينگونه موارد، صيغه ط ق را اجرا کند.ج( وکيل حاکم شرع مى

 
 طالق زن حامله

 توان زن حام ه را ط ق داد؟ اگر شرايط خاصى موجود است بفرماييد.س: آيا مى

 حام ه صحيح است. ( ط ق زنج

 
 شك در رعايت عّده، بعد از ازدواج مجدد

دانسته که بايد عدّه نگه دارد، بعد از مدتى که از اتمام مدت صيغه گذشته، س: خانمى که عقد موقتى داشته و با توجه به اينکه تخ يه رحم کرده، نمى

داند در واقع ازدواجش بعد از عدّه بوده يا در عدّه صورت گذرد، نمىسال از آن زمان مى ازدواج کرده و اکنون متوجه مط ب شده، با توجه به اينکه سه

شود يا خير؟ آيا در حکم الرقى بين خانمى که ع م به نگه داشتن عدّه دارد با خانمى که جاهل به گرالته است، آيا اين خانم به شوهرش حرام ابدى مى

 آن است، وجود دارد؟

دانست که قدش در عدّه واقع شده يا بعد از آن، عقد محکوم به صحّت است ولى اگر بداند که عقد در عدّه واقع شده ليکن نمىداند که عج( اگر نمى

 اند.بايد عدّه نگددارد، آن عقد باطل است و اگر آن مرد با او نزديکى کرده بر هم حرام مؤبّد شده

 
 متعه بعد از طالق

 اند، آيا اين کار جايز است؟قبل از اينکه عدّه زن تمام شود با هم ازدواج موقّت کرده س: مردى زن خود را ط ق داده است و

برگشته ج( اگر عدّه رجعيّه بوده عقد ازدواج موقّت باطل است و اگر بعد از عقد در زمان عدّه همبستر شدند، رجوع محقق شده و زوجيت بحال سابق 

 است.
 

 دانعده زنانى كه لوله رحم خود را بسته
شوند. آيا اين زنان هم جدت ازدواج موقّت نياز به نگدداشتن عده دارند در ع م پزشکى امروز گاه زنان با بستن لوله رحم به طور دائم نابارور مى س: 

 پذيرد؟در صورتى که به طور قطع و يقين اخت ط مياه صورت نمى

 د، عدّه دارد.ج( در هر صورت، اگر مدخول بدا باشد وبه سن يائسگى نرسيده باش
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 عّده كسى كه فاصله دو حیضش چند ماه است

روز عدّه نگددارد و يا  45التحيض است که بايد الحيض نباشد و الاص ه دو حيض او چندين ماه طول بکشد، آيا در حکم ممنبدا اگر مستقيمةس: متمتع

 تحيض است که بايد دو حيض ببيند؟در حکم من

 الاص ه طوالنى بايد تا عادت صبر کند.بيند ولو با ج( اگر حيض مى

 
 احکام بانوان:

 
 پخت غذاى نذرى توسط زن حائض

 تواند غذاى نذرى درست کند؟س: آيا زن در ايام قاعدگى مى

 ج( مانع ندارد.

 
 رفتن زن حائض به حسینیه و اماکن مذهبى

 ود؟تواند به حسينيه، مراسم عزادارى و نمازخانه و... وارد شس: آيا زن حائض مى

 ت.ج( رالتن به حسينيه و مراسم عزادارى مانع ندارد ولى مکث در مساجد، گذاشتن چيزى در مستد و رالتن در مستدالحرام و مستد النبى جايز نيس

 
 وضو گرفتن در زمان عادت

کند در اين وضو را باطل نمىگويند براى قران خواندن در حالت حيض بايد وضو گرالت و قران خواند حال سوال من اين است که مگر حيض س: مى

 باشد و ع ت آن چيست؟کند و آيا اين وضو صحيح مىحالت گرالتن و نگرالتن آن آيا الرقى هم مى

ج( وضوى مذکور صحيح است و مستحب است زن حائض در وقت نماز، خود را از خون پاک نمايد و پنبه و دستمال را عوض کند و وضو بگيرد و در 

 بنشيند و مشغول ذکر و دعا و ص وات و ت وت قرآن شود و در اين وقت ت وت قرآن مکروه نيست. جاى نماز رو به قب ه

 
 زیارت حرم ائمه )علیهم السالم( براى بانوان

يه تواند به زيارت بارگاه امام رضا )ع آيا مى خواستم بدانم حکم زنى که حايض است و براى زيارت به مشدد مقدس رالته به چه نحو است؟س: مى

  الس م( برود يا نه؟

ها و تواند توقف نمايد ولى توقف در رواقج( بنابر احتياط واجب در حرم آن حضرت )ع يه الس م( يعنى زير گنبد و اطراف ضريح مطدر، نمى

 اگر مستد نباشد، مانعى ندارد. هاى متّصل به حرم آن حضرت )ع يه الس م(قسمت

 
 رحمحکم خون خارج شده بعد از برداشتن 

 س: پس از عمل جراحى براى خارج کردن رحم )بدليل بيمارى( حکم خون مشاهده شده از لحاظ انتام الرائض عبادى چيست؟

 باشد و در غير اين صورت ممکن است خون حيض و يا استحاضه باشد.هايى است که از جراحت مىج( اگر خون جراحت باشد مثل ساير خون

 
 روزه بانوان

 ماه رمضان، پيش از اذان صبح از حيض پاک شود، تک يف او چيست؟ س: اگر زن حائض در

اش صحيح است. اگر از روى عمد، غسل يا تيمم نکند، ج( اگر براى غسل وقت دارد، بايد غسل کند و اگر وقت تنگ است، بايد تيمّم کند و روزه

 اش باطل است و بايد کفّاره بدهد.روزه

 
 دارنوان روزهرؤیت خون حیض در میان روز براى با

 اش چگونه است؟دار در روز مث ً يک ساعت به غروب خون حيض مشاهده کند، تک يف روزهس: اگر زن روزه

 شود و بايد بعد از ماه رمضان، قضا کند.ج( روزه باطل مى
 

 فاصله كمتر از ده روز بین دو رؤیت خون

تواند اقل طدر را با سه روز از خون بيند آيا اين شخص مىت روز ديگر خون مىس: خانمى پس از هفت روز خون ديدن و هفت روز پاکى، متدداً هف

 هاى حيض را دارد، کامل کند و مابقى را با وجود شرايط، حيض قرار دهد؟دوم که نشانه
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 ج( با الرض الاص ه شدن کمتر از ده روز بين دو خون، خون دوم در هر صورت محکوم به استحاضه است.
 

 له در نماز جماعتشركت مستحاضه قلی

 تواند براى نماز جماعت وارد مستد شود؟س: آيا زن در حال استحاضه ق ي ه، مى

 ج( مانع ندارد.
 

 سجده زیارت عاشورا در حال حیض

 هايى که عذر شرعى دارند، جايز است؟س: آيا ستده زيارت عاشورا براى خانم

 ج( اشکال ندارد.
 

 اه رمضانعلم به پاك شدن از حیض در اثناى روز م
بوده آيا تک يفش در اين  س: اگر زنى بع ت عدم اطمينان به پاکى از حيض, در سحر ماه رمضان غسل نکند و در بين روز متوجه شود که پاک شده

 روز امساک است؟

 ج( در الرض سؤال بايد نيت روزه کند ولى به احتياط واجب بايد قضاى آن را هم بگيرد.
 

 احکام افراد نابالغ ومحجور
 

 عقیقه

 گيريد؟ )مث ً القط گوسفند(س: آيا عقيقه به چيزهاى خاصى تع ق مى

 تواند عقيقه محسوب کرد ولى اقل آن يک گوسفند است.ج( شتر و گاو را نيز مى

شخاص شود معادل آن را بتاى ذبح گوسفند بصورت نقدى به شخص يا اس: در خصوص آداب عقيقه براى الرزند و ميزان تصرف در آن و آيا مى

 مستحق داد و بدترين شرايط استحقاق کدام است؟

 کند و گوشت گوسفند عقيقه را الزم نيست به ج( قيمت گوسفند را به القرا دادن کفايت از عقيقه نمى

 توان بين القير و غنى تقسيم کرد البته بدتر آن است که به مستحقين هم داده شود.مستحقين داد ب که مى

 
 آموزدیه تنبیه دانش

آموزى را تنبيه بدنى کرده بودم آيا از لحاظ شرعى کارم مشکل دارد يا نه و اگر دارد چکار بايد : در دوران تدريس در دبيرستان احياناً دانشس

 بکنم؟

 اشته باشيد.آموزى سياه يا قرمز و يا کبود شده باشد، ديه دارد و نياز به کسب رضايت دارد مگر اينکه يقين به رضايت آندا دج( اگر بدن دانش

 
 تفتيش وسايل دانش آموزان بدون اطالع آنها

 آموزان بدون اجازه صاحب کيف جدت ناامن کردن محيط آموزشگاه براى متخ ّفين و کسانى که اقدام به آوردن سىس: اقدام به تفتيش وسايل دانش

ها به اط ع ل شرعى داشته باشد چنانچه قب ً اينگونه تفتيشنمايند از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ در صورتى که مشکهاى مستدتن مىها و عکسدى

 آندا برسد حکمش چيست؟

دى و يا شود و اگر محتوى سىهاى شما تفتيش مىآموزان با آنان شرط کنند که روزانه هنگام ورودتان به مدرسه کيفنام دانشج( اگر در هنگام ثبت

آموزان به حدّ ب وغ شرعى نرسيده باشند و چنين شرايطى را در زمان اسم نويسى با اولياى آنان نشنوار غيراخ قى باشد ضبط خواهد شد و يا اگر دا

 در ميان گذاشته باشند و يا بعداً از آنان اجازه بگيرند، اين عمل اشکال شرعى ندارد.
 

 دستمزد فرزند

 م داده متع ق به چه کسى است؟ به پدر يا الرزند؟س: دستمزد کارى که الرزند در دوران کودکى، نوجوانى و جوانى در کنار پدر انتا

 گيرد.ج( به خود الرزند تع ق مى
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 شرطیت رشد در رفع حجر از غیر بالغ

 است يا بايد رشد او نيز احراز شود؟س: براى رالع حتر از غير بالغ، آيا رسيدن او به سن ب وغ کاالى

ى رشد نيست، ب که ولىّ طفل بايد رشد او را نيز و صرف رسيدن به ب وغ شرعى امارهج( شرط رالع حتر از غير بالغ، ع وه بر ب وغ، رشد او است. 

ال خود تصرف احراز کند. و بر ولىّ الزم است که اختبار از حصول رشد را در وقتى و به نحوى انتام دهد که او بتواند به مترّد ب وغ و حصول رشد در م

ى رشد محسوب تصرف در مال خود نگردد. و ظاهر آن است که در نزد قاضى نيز رسيدن به ب وغ، اماره کند و بخاطر کوتاهى ولىّ در اختبار، ممنوع از

 ى شرعيه استناد کند.شود و قاضى براى حکم به عدم حتر در مورد کسى که مسبوق به عدم رشد است، بايد با امارات مقررهنمى

 
 
 
 
 
 احرام کودک 

پدر و مادر حضور داشته و آنان قصد محرم کردنش را نداشته باشند، ولى خود بچه همراه با بقيه ذکر نيت و س: اگر بچه مميز در هنگام احرام بستن 

 شود؟ لبيک را گفته باشد، محرم حساب مى

 ج( اگر با التفات به خصوصيات احرام و با نيت احرام ت بيه را به نحو صحيح گفته باشد، احرامش صحيح است.

 
 بر سفیه محدوده والیت ولى شرعى 

اراده  سؤال اين است که با توجه به وجده غير مالى عقد نکاح و اين که واليت و قيموميت بر االراد محتور صرالاً در امور مالى است؟ آيا رضايت و

 اشتراکى است؟ )قصد( الرد سفيه براى عقد نکاح وى تاثيرى دارد يا نه؟ به عبارت ديگر واليت در اين مورد استق لى براى ولى يا قيم است يا 

بت است و ج( واليت ولىّ شرعى اختصاص به امور مالى ندارد و سفيه اگر بالغ شده و همچنان سفيه مانده است. همان واليت سابق بر ب وغ براى پدر ثا

ز واليت پدر خارج شد تمام تصرالات اين سفيه اعم از معام ت معاوضى و نکاح و غيره، امرش بدست ولى است، و اگر در زمان ب وغ رشيد بود و ا

کم ديگر پدر بر او واليت ندارد مگر اينکه حاکم شرع حکم به حَترش نمايد و در اين صورت مقدار حَتر و اختيارات سفيه، دائر مدار چگونگى ح

 حتر وى از سوى حاکم شرع است.

 
 قبول کردن هدیه از مجنون

خواهد او را بکشد و کند کسى مىدارد که دائماً الکر مى« کژپندارى»خاصى به اسم  س: پدرم مقدارى زمين به من هديه داده ولى او بيمارى روانى

 کند آيا قبول کردن اين هديه صحيح است؟هميشه خودش را يک الرارى حساب مى

 ج: اگر در حدّ جنون عرالى نرسيده باشد قبول کردن هديه مانع ندارد ولکن م ک شما شدن متوقف بر قبض شما است.
 

 ریت شخصى كه در حالت كماستاعالن محجو

 س: آيا شخصى که به اغما )کما( رالته باشد و بيمار مبت  به آن با تحريکات شديد هم امکان به هوش آمدنش نباشد چنين شخصى محتور شناخته

 توان حکم به عدم اه يت او داد؟شود يا خير؟ يعنى مىمى

 ج( نياز به اذن حاکم شرع دارد.
 

 ه از طرف ولّى صغیرحق قصاص یا دریافت دی
توانند س: آيا ولى قدرى )پدر يا جدّ پدرى( يا قيم انتخابى دادگاه در الرضى که اولياى دم مقتول در قتل عمدى، جم گى صغير يا متنون باشند مى

 براى درخواست قصاص يا ديه اقدام کنند؟

يت براى آنان از طرف شارع مقدس بخاطر حفظ مص حت مولى ع يه شود که جعل والى واليت صغير و متنون چنين استفاده مىج( از متموع ادله

ى غبطه و مص حت آنان اقدام کند و باشد ولىّ شرعى آنان بايد با م حظهى مورد بحث که اولياى دم صغير و متنون مىاست. بنابراين در مسأله

ى ى همهاست که تشخيص مص حت صغير و متنون بايد با م حظه العوض يا ب عوض ناالذ است بديدىانتخاب او نسبت به قصاص يا ديه يا عفو مع

 جوانب و از جم ه نزديک يا دور بودن او از سن ب وغ صورت گيرد.
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 ورزش ومسابقه وتفریح:
 

 هاى اینترنتىبرد و باخت در بازى
د بازى شد اگر ببريم اصل پولمان و جايزه به ما تع ق هاى اينترنتى دارند که بايد ابتدا مقدارى پول داد تا وارهاى خارجى بازیس: بعضى از سايت

 ها چگونه است؟دهيم. بازى کردن و پول دادن به اين سايتگيرد و اگر ببازيم پول خود را از دست مىمى

 ج( جايز نيست.

 
 تماشاى قمار بازى دیگران

 س: تماشاى پاسور بازى ديگران چه حکمى دارد؟

 عم ى آن محسوب شود، جايز نيست. ج( اگر مست زم مفسده و يا تأييد

 
 بیلیارد

 س: اخيراً ورزش بي يارد در سطع وسيعى رايج شده است نظر حضرتعالى درباره آن چيست؟

 ج( اگر با برد و باخت و يا موجب ترتب مفاسد اخ قى يا اجتماعى و يا مست زم همراه بودن با محرّمى از محرّمات الدى باشد، جايز نيست.

 
 رکت در مسابقاتدريافت حق ش

ها س: اگر براى برگزارى يک دوره مسابقه، از شرکت کنندگان پول )حق شرکت يا ثبت نام( درياالت شود و قرار باشد که از محل همان درياالت

ايراد دارد يا  جوايزى به شرکت کنندگان برتر داده شود، با توجه به اينکه هدف شرکت کنندگان به دست آوردن آن جايزه است، آيا اين رويه شرعاً

 خير؟ يعنى مصداق شرط بندى پيدا خواهد کرد؟

 ج( اگر به صورتى نباشد که از بازنده چيزى بگيرند که به برنده بدهند، مانعى ندارد واال صورت شرعى ندارد و همان شرط بندى است.

 
 انتخاب میزبانِى جمع از طریق قرعه

خرد آيا اين ها مواد خوراکى و يا نوشيدنى با پول خودش مىزنيم و يکى از رالقا براى همه بچهعه مىس. ما در بعضى از مواقع که رالقا با هم هستيم قر

 کار مشکل شرعى دارد؟

اوط ب ج( اگر شرط ابتدايى بوده و به عنوان برد و باخت و شرط بندى نباشد، ب که همه ماي يد که براى ديگران خرج کنيد ولکن در هر نوبت شخص د

 کنيد، منع شرعى ندارد.رعه تعيين مىرا از طريق ق

 
 شنا در دریا

 کنند، اشکالى دارد؟س: آيا شنا کردن در ساح ى که زنان و مردان بطور مخت ط در آن شنا مى

 ج( شنا کردن در دريا و غيره منعى ندارد، ولى اخت ط زن و مرد و يا نظر زن و مرد به بدن لخت همديگر حرام است.
 
 
 
 

 دنیها:خوردنیها وآشامی
 

 خوردن ماهى زنده

 هاى کوچک به صورت زنده ح ل است؟س: آيا خوردن ماهى

 ج( خوردن نوع ح لِ آن اشکال ندارد.

 
 حکم میگو

 س: آيا خوردن ميگو ح ل است و اگر ح ل است شرط تذکيه آن مردن در خشکى است؟

 باشد.ج( خوردن ميگو ح ل است و تذکيه آن مانند تذکيه ماهى مى
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 دارهاى فلساستفاده و خرید و فروش خاویار و تخم ماهى حکم
 ال س جايز است و اگر ح ل است چنانچه ماهى در آب مرده باشد چه حکمى دارد؟دار و بىهاى ال سس: آيا خوردن خاويار و تخم ماهى

 اهى که در آب مرده، حرام است.ال س و مدار که تذکيه شده، مانع ندارد و نسبت به ماهى بىج( خوردن خاويار و تخم ماهى ال س

 
 خوردن صدف دریایى

 س: آيا خوردن محتويات صدف دريايى ح ل است؟

 ج( ح ل نيست.

 
 خوردن صدف دریایى

 س: آيا خوردن محتويات صدف دريايى ح ل است؟

 ج( ح ل نيست.

 
 هاى صيد شدههاى کوچک موجود در شکم ماهىحکم ماهى

جان ديده شد که بعضى ب يعده شده و يد کرده بوديم شکاالتيم، چندين ماهى کوچک از نوع ديگر به شکل بىس: وقتى شکم ماهى بزرگى را که ص

 ها ح ل است؟سالم بودند و بعضى تکه تکه شده بودند آيا خوردن آن

 اند، اجتناب کنيد.خارج آب مردهدانيد موقع صيد در شکم ماهى زنده بوده و در شوند و نمىهاى داخل بدنش که مرده خارج مىج( از خوردن ماهى

 
 مالک حالل بودن ماهى

گويند که ال س داشته به گيريم ال س ندارد اما کارشناسان مىس: خوردن گوشت ماهى اوزون برون يا خاويار چه حکمى دارد؟ )وقتى زنده از آب مى

کند و چنانچه جواب مثبت است س داشته باشد کفايت مىها جدا شده است.( م ک ال س دار بودن هنگام صيد آن است يا در خ قتش ال ع  ى ال س

 کند؟تشخيص آن به عدده کيست اگر با گفته کارشناس به اطمينان برسيم کفايت مى

دار بودن با خود مک ّف است. و اطمينان از گفته دار باشد ح ل است، هر چند پس از صيد ال س خود را از دست بدهد. و تشخيص ال سج( اگر ال س

 کند.س نيز کفايت مىکارشنا

 
 شیوه ذبح طیور

ها بوسي ه دهند تا مرغ بيحال شود و براى ذبح تق  نکند بعضى از مرغهاى جديد براى ذبح مرغ ابتدا بوسي ه برق يک شوک به مرغ مىس: در روش

 ميرند آيا با ع م به اين موضوع خوردن مرغ شرعاً اشکال دارد يا خير؟اين شوک مى

 ايد که حيوان در اثر شوک مرده است، استفاده از آن مانعى ندارد.شود، تا يقين پيدا نکردهايط ذبح شرعى رعايت مىج( اگر بقيه شر
 

 حکم گوشت خرچنگ و قورباغه و نهنگ

 س: خوردن خرچنگ و قورباغه و گوشت ندنگ ح ل است؟

 دگان ح لند.دار و ميگو و بعضى از پرنج( ح ل نيست. از حيوانات دريايى القط ماهى ال س
 

 دارهاى فلسبخشهاى حرام ماهى

 س: آيا مدالوع و امعاء و احشاء داخل شکم و سر و چشم ماهى ح ل است؟

 ج( از ماهى آنچه که حرام است خون و کثاالات آن است و بقيه اعضاى آن ح ل است.

 
 حکم گوشت ماکیان گوشتخوار

 مدالوع آن نتس است؟ خورد گوشتش ح ل است؟ آياس: خروسى که گوشت پخته مى

 ج( گوشت آن ح ل و مدالوع آن نيز پاک است.

 
 ماهى داراى فلسهاى میكروسكوپى

شود چه حکمى دارد؟ و آيا براى س: نوعى ماهى که به نظر متخصّصين ال س دارد ولى ال سداى آن ميکروسکوپى است و با چشم غير مس ح ديده نمى

 ح يّت ماهى کاالى است يا نه؟
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 شود.ل حکم به ح يّت مىج( در الرض سؤا

 
 خريد و فروش كوسه

 س: آيا گوشت و ساير قسمتداى کوسه )بدون ال س( ح ل است؟ الروش آن به غير مس مانان چه حکمى دارد؟ ساير غذاهاى دريايى حرام چطور؟

 دانند، جايز نيست.ج( ح ل نيست و الروش آن براى خوردن، حتى به کسانى که آن را ح ل مى

 
 حيوان حالل گوشت خوردن جنين

 متر است حرام است؟سانتى 15تا  19اى که در شکم گوسفند است و هنوز به دنيا نيامده و اندازه آن س: آيا خوردن بره

 اى از شکمش بيرون آوريد، چنانچه خ قت آن بچه کامل باشد و مو يا پشم در بدنش روييده باشد، پاک وبريدن گوسفند، بچه مرده ج( اگر بعد سر از

 ح ل است.
 

 هاى پرورش ماهىصید ماهى با تخلیه آب حوضچه
ها جان دهند صيد محسوب هاى پرورش ماهى را به نيّت صيد ماهى باز کرده تا آب کام ً تخ يه شده و ماهىس: چنانچه دريچه تخ يه آب حوضچه

 ها ح ل است؟شود و ماهىمى

 شوند.محسوب نشده و تذکيه نمىاند، صيد ها جان دادهج( اگر در همان حال ماهى

 
 کیفیت صید ماهى و حلّیت آن

اى به سر ماهى زده و الوراً شکم آن را پاره کرده و الروشند، بعد از گرالتن ماهى از آب، ضربهس: در بعضى از مراکزى که ماهى را به صورت زنده مى

 اى ح ل است؟رکت دارد آيا خوردن چنين ماهىکنند در حالى که هنوز ماهى زنده و کمى حامعاء و احشاء آن را خارج مى

 ج( اشکال ندارد.

 کنند:هاى پرورش ماهى، از اتصال برق به آب استفاده مى: براى صيد ماهى از حوضچه2س

 ها چه حکمى دارد؟ الف: خوردن اين ماهى

جان به واسطه شک برق از آب گرالته شوند وظيفه ههاى نيمها به وسي ه برق داخل آب بميرند و مخ وط با ماهىب: چنانچه بعضى از اين ماهى

 چيست؟

حرام با  ج( اگر با اتصال برق، ماهى در آب بميرد، حرام است ولى اگر آندا را زنده بگيرند و در خارج آب بميرند، ح ل است؛ و اگر ماهىِ مرده و

 بايد اجتناب شود.هاى ح ل مخ وط شود و متموعاً مقدار محدود و کمى باشند، از همه آندا ماهى
 

 رو به قبله نبودن ذبیحه
باشد. با ذابح هم که صحبت س: در کشورى که اخيراً بازديد انتام شد وسايل و ماشين به صورتى تعبيه شده که امکان روبه قب ه نمودن حيوان نمى

 گويم.را مى« بسم اهلل»دانم روبه قب ه نيست ولى من کردم، گفت مى

اى را که رو به قب ه شود خواهشمند است حکم ذبيحههاى اين کشور به کشورهاى اروپا نيز به نام گوشت ح ل صادر مىردهبا توجه به اينکه الراو

 داند روبه قب ه نيست.نيست بفرماييد با ع م به اينکه ذابح هم مى

ه ح ل نيست ليکن از کتا چنين ع مِ شخصى نسبت به ج( اگر يقين حاصل شود که ذبيحه را با ترک استقبال قب ه عالماً عامداً ذبح نموده آن ذبيح

 شود؟ و در هر صورت با الرض عدم اط ع از چگونگى ترک استقبال قب ه، ذبيحه محکوم به ح يت است.موارد خاصه براى مک ف حاصل مى

 
 ذبیحه اهل سّنت

دانند، در اين صورت ذبح آندا چه اه به قب ه را شرط نمىباشد يا نه؟ بعضى از القداى اهل سنت اتتس: آيا ذبيحه اهل سنت براى شيعه مذکى مى

 حکمى دارد؟

 ج( ذبيحه مس مان محکوم به ح يت است و اخ ل به استقبال ذبيحه از روى جدل مضرّ به ح يت نيست.

 
 ذبح مرغ توسط ماشین

 شود؟ حيوانات ديگر چطور؟تواند توسط ماشين ذبح شود و آيا گوشتش ح ل مىس( آيا مرغ مى
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و آهن بودن آلت ذبح و مس مان بودن ذابح بايد عمل ذبح به « بسم اهلل»ج( در ذبح مرغ و هر حيوان ديگر ع وه بر وجوب رو به قب ه بودن و ذکر 

 نحوى باشد که مستند به ذابح گردد مثل آنکه چند مرغ را بخواباند و تيغه ماشين را بکشد تا گردن آندا را ببرد.

 
 حکم گوشت تذکیه نشده

 خورد، لطفاً توضيح دهيد؟« بسم اهلل»توان با يک س: در بعضى محاالل شنيدم که گوشت حيوان ح ل گوشت را که ذبح شرعى نشده مى

 شود.ج( خوردن گوشت حيوانى که ذبح شرعى نشده است، حرام است و ذکر بسم اهلل موجب ح يت آن نمى

 
 شرایط تذکیه ماهى

 ت؟س: شرايط تذکيه ماهى ح ل گوشت چيس

 ج( شرطش اين است که زنده از آب بگيرند و در خارج آب جان دهد.

 
 حکم ماهى صید شده توسط غیرمسلمان

 س: آيا در کشور غير مس مان خوردن ماهى که توسط غير مس مان صيد گرديده ح ل است؟

 ل است.ج( اگر بدانيد ال س دارد و زنده از آب گرالته و پس از گرالتن در خارج آب جان داده است، ح 

 
 ذبح توسط غیرمسلمان

 ام که خوردن گوشت ذبح شده توسط يدودى جايز است آيا درست است؟س: شنيده

 ج( ذبح غير مس مان ح ل نيست، هر چند ساير شرايط تذکيه شرعيه را مراعات کرده باشند.

 
 صید ماهى با خالى کردن آب استخر

 اند و ح لند؟ها صيد شدهتوان گفت ماهىها مىجان دادن ماهى هاى پرورش ماهى و پس ازس: آيا با خالى کردن حوضچه

 شود.ها در همان حال جان داده باشند، صيد محسوب نشده و تذکيه نمىج( اگر ماهى

 
 مسائل متفرقه صید
 شود؟شود ماهى جدت ح ل شدن بايد بيرون از آب جان دهد آيا شامل موارد ذيل مىس: اين که گفته مى

 صيد کرده و داخل پ ستيک انداخته سپس جان بدهد.الف: آن را 

 ب: آن را صيد نموده و زنده به سيخ کشيده و روى آتش قرار دهيم.

 آبى جان داده يا پاره کردن شکم.اى بى حس کرده و شکم آن را پاره کرده و مشخص نشود که از بىج: آن را با ضربه

 د: سر آن قبل از جان دادن بريده شود.

 اند.هاى کنار ساحل که بعد از وقوع جزر دريا به صورت مرده و زنده االتادههه : ماهى

هايى که بيرون آب االتاده و قبل از آنکه کسى آندا را زنده بگيرد ج( در مورد اول اگر داخل پ ستيک آب نباشد، در الرض سؤال ح ل است و ماهى

 اشکال ندارد. اند، حرام هستند. اما بقيه اقسامى که در سؤال آمده،مرده

 
 ذکر بسم هللا براى ذبح

 حکمى دارد؟ س: قبل از ذبح گوسفند يادم بود که بسم اهلل بگويم ولى موقع ذبح يادم رالته بگويم اگر قبل از جان دادن بسم اهلل يادم بيايد بگويم چه

 ج( در الرض سؤال اشکال ندارد.

 
 

 جدا کردن سر حیوان قبل از خارج شدن روح

بريدن حيوان اگر قبل از مفارقت روح از جسم سر حيوان بصورت کامل جدا شود، حکم گوشت ذبح شده و العل صورت گرالته  س: در هنگام سر

 چيست؟

 شود و ح ل است.ج( اين کار حرام است ولى گوشت آن حرام نمى
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 شرایط ذبح صحیح حیوان در حال مرگ
 توان حيوان را ح ل کرد؟وزک مىالف: در صورتى که حيوان در حال مرگ باشد، آيا با بريدن ج

 ب: آيا اين بريدن نيز بايد رو به قب ه باشد؟

 شود سر حيوان چه حکمى دارد؟حيوان ح ل مى« 2»ج: در صورتى که در الرض 

 شود.الف( اگر زنده باشد و الرصت بريدن اوداج اربعه )رگداى چدارگانه گردن حيوان( باشد، ح ل مى

 ته باشد.ب( همه شرايط را بايد داش

 ج( اگر موقع قطع اوداج اربعه سر متصل به بدن بوده است، سر نيز ح ل است.

 
 باز كردن دریچه حوضچه به نّیت صید

ها جان دهند آيا اين صيد هاى پرورش ماهى را به نيّت صيد ماهى باز کرده تا آب کام ً تخ يه شده و ماهىس: چنانچه دريچه تخ يه آب حوضچه

 ها ح ل است؟ماهى شود ومحسوب مى

 شوند.اند، صيد محسوب نشده و تذکيه نمىها جان دادهج( اگر در همان حال ماهى
 

 جان دادن ماهى در پالستیك

د اشکالى س: آيا ماهى براى اينکه ح ل باشد حتماً بايد روى خاک جان بدهد؟ مث ً اگر ماهى را زنده بخريم و داخل پ ستيک بياندازيم تا جان ده

 د؟دار

 ج( اشکال ندارد.

 

 آداب خوردن و آشاميدن:
 نوشيدن آب در حالت ايستاده

 س: دستور شريعت نسبت به نوشيدن آب در حال ايستاده چيست؟

 ج( ايستاده نوشيدن آب در شب مکروه است.

 
 سيگار کشيدن

 س: سيگار کشيدن چه حکمى دارد؟

  اى باشد يا موجب اذيّت و آزار ديگران گردد، جايز نيست.هج( حکم، تابع ميزان ضرر آن است اگر داراى ضرر قابل م حظ

 استفاده از الکل براى مداوا

 س: عموى من بيمارى سختى به همراه درد کشنده و غير قابل تحمل دارد که مربوط به مسائل مغزى و حم ت ق بى است. بيمارى او در حد مرگ و

 شود.با چاى بخورد. که باعث تخفيف درد مى« ويسکى*»وبار کشنده است. دکتر وى توصيه کرده براى آرامش روزى د

 دهد باز هم جايز نيست.خواهد بداند آيا در اين شرايط جايز است و اگر نه آيا در شرايطى که درد کشنده او را کاهش مىوى مى

آن هم القط به مقدار ضرورت، ولکن در روايات ج( استفاده از هرگونه خوردنى يا نوشيدنىِ حرام، شرعاً جايز نيست مگر در موارد ضرورت ع ج 

 آمده است که: خداوند منان شفا را در خمر قرار نداده است.

 * نوعى نوشيدنى الک ى

 
 الشعیرحکم نوشیدن ماء 

 هايى که به نام ماء الشعير وجود دارد، چه حکمى دارد؟ س: آشاميدن نوشيدنى

 ندارد، و با آب جو )القاع( که حرام است الرق دارد.ج( ماء الشعير طبّى پاک است و خوردن آن اشکال 

 پنیر مایه

خواستم بدانم باشد و من مى)نوعى مايه پنير( مى« رِنِت»کنم و بسيارى از پنيرهايى که در اينتا وجود دارد، داراى ترکيب س: من در آمريکا زندگى مى

 آيد.يه داخل معده حيوانات بدست مىکه آيا خوردن اين پنيرها حرام است يا خير، زيرا اين ماده از ال
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متنتس شود، خوردن پنيرى که با چنين ج( پنير مايه اگر از حيوان مرده گرالته شود و يا از حيوان نتس العين باشد و يا در خارج با تماس با نتس 

 اى درست شده، جايز نيست. پنير مايه

 
 هاى خارجىاستفاده از محصوالت غذایى شرکت

توانند بگويند در کدام کنند، لذا نمىايى و محصوالت در آمريکا، گاهى از ترکيبات حيوانى و گاه از ترکيبات گياهى استفاده مىهاى غذس: شرکت

دانيم کدام ح ل و کدام حرام است، آيا به خاطر اين محصول هنگام توليد از ترکيب گياهى استفاده شده و کدام از حيوانى، ما هم صددرصد نمى

 خوردن اين محصوالت ح ل است؟ و آيا بايد آن را پاک و طاهر و ح ل لحاظ کرد؟ندانستن، 

اى که تذکيه شرعى نشده است، استفاده ها اگر احياناً از اجزاى حيوان نتس العين و يا حيوان قابل تذکيهج( شرکتداى سازنده اغذيه و خوردنى

کنند، خريد و مصرف اغذيه ساخت چنين شرکتدايى جايز ا ترکيبات نباتى هم استفاده مىکنند و از همان دستگاه ساخت اغذيه براى ساخت اغذيه بمى

 ها مانع ندارد.کنند در اين صورت استفاده از اغذيه آن شرکتنيست، ولى اگر اغذيه با ترکيبات نباتى را با دستگاهداى ديگرى توليد مى

 هاى بسته بندى شدهخوردن مرغ 

 اى دارد؟دى شده که از طريقه ذبح شدن آندا آگاهى نداريم چه مسئ هبنهاى بستهس: خوردن مرغ

 ج( اگر از بازار مس مانان تديه شود، اشکال ندارد. 

 
 الحلیةهاى مشکوکوظیفه مکلّف در مورد ماهى

رسد و زمان براى الروش مى هايى که شبده در ح ل و حرام بودن آن وجود دارد وظيفه چيست؟ به خصوص که در سوق مس مين بهس: در مورد ماهى

 تحقيق وجود ندارد.

ق مس مين ج( در الرض سؤال اگر بدانيد ال س ندارد، جايز نيست واال جايز است. و اگر شبده از جدت تذکيه يا عدم تذکيه آندا باشد، خريد آندا از سو

 و استفاده آن اشکال ندارد.

 
 خون خارج شدن از گوشت كبابى

 چکد چه حکمى دارد؟دن گوشت حيواناتى مثل مرغ و گاو و گوسفند از آندا مىس: خونى که در حال کباب کر

 ج( محکوم به طدارت است ولى خوردن خون حرام است.
 

 خوردن جنین حیوان ذبح شده

 متر است حرام است؟سانتى 15تا  19اى که در شکم گوسفند است و هنوز به دنيا نيامده و اندازه آ ن س: آيا خوردن بره

اى از شکمش بيرون آوريد، چنانچه خ قت آن بچه کامل باشد و مو يا پشم در بدنش روييده باشد، پاک و بعد از سر بريدن گوسفند، بچه مرده ج( اگر

 ح ل است.
 

 مخلوط شدن اجزاى حالل و حرام ذبیحه در غذا

حيوان جدا گردد. اگر اين اجزاء همراه با اجزاء ح ل پخته  س: بعضى از اجزاى حيوان ح ل گوشت ذبح شده، شرعاً قابل خوردن نيست و بايد از الشه

 شود بطورى که جداسازى آن ممکن نبوده و قابل تشخيص نباشد، آن غذا چه حکمى پيدا مى کند؟

 ج( در الرض مرقوم، خوردن غذا اشکال ندارد.
 

 شیر حیوانات حرام گوشت

 باشد؟ام مىس: آيا شير حيوانات حرام گوشت تابع حرمت حيوان بوده و حر

 باشد.ج( تابع حيوان مى
 
 
 
 

 خوردن سس سویا
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 شود، با اين تفصيل، آيا خوردن سس سويا جايز است؟خارج مى سويا مواد الک ى س: قبل از درست شدن سس سويا از لوبياهاى

 ج( اگر مسکر نباشد، اشکال ندارد.
 

 خوردن گوشت در رستوران فرد مسلمان

آيا براى خوردن گوشت اعم از گوشت قرمز و يا سفيد در رستوران الرد مس مان بايستى از الروشنده درباره ح ل  س: در يک کشور غير مس مان

 بودن و يا ذبح شرعى گوشت سؤال شود؟

ج( اگر رستوران واقع در کشور غير اس مى است خوردن غذاهاى گوشتى آن رستوران در صورتى که صاحب آن اع م به تذکيه شرعى آن نمايد 

 اشکال ندارد و تفحص الزم نيست مگر آنکه ظن به کذب او داشته باشد که در اين صورت بدون احراز تذکيه شرعى خوردن آن حرام است.
 

 استفاده از الکل در دارو و مواد غذایى

 شرب نيست نتس و غير قابل شرب است؟ شود و به تندايى قابلس: آيا الک ى که در داروها و يا مواد غذايى براى ماندگارى و تازگى آندا استفاده مى

ت براى ج( اگر مع وم نباشد که الکل مخ وط شده از قسم مايع باالصاله و مست کننده است يا نه، اشکال ندارد؛ و در هر صورت اگر دارو مورد ضرور

 ست و دهان و موضع اصابت دارو را تطدير کند.استعمال باشد اشکال ندارد لکن در صورت مخ وط بودن با الکل مست کننده بنابر احتياط واجب بايد د

 خوردن گیاهان دریایى

  س: آيا مصرف گياهان دريايى جايز است؟

 ج( اشکال ندارد.

 
 طهارت ماهى حرام گوشت

 س: ماهى حرام گوشت که در آب مرده نتس است؟

 ج( مرده حيوانى که خون جدنده ندارد، )همانند مار و ماهى( نتس نيست.

 
 رماى سرخ شده در روغنحکم کشمش و خ

 س: اگر کشمش را در روغن سرخ کنيم پاک است يا نتس؟ اگر نتس است طريقه صحيح پخت عدس پ و چيست؟ در مورد خرما چطور؟

 ج( در هر دو مورد پاک است.

 
 
 
 

 هاى مخمر آبجومصرف قرص

 ( چيست؟هاى مخمر آبتو )براى چاقىس: حکم قرص

 ج( اگر مسکر نباشد، مانع ندارد.

 
 وظیفه والدین در برابر عرضه غذاى حرام به فرزند در مدرسه

دهند که گاهى در آن ها غذا مىخواند. در مدرسه ژاپن به بچهساله دارم که در مدرسه ژاپنى درس مى 0کنم. دخترى : من در ژاپن زندگى مى1س

است و هم از جدات روحى روى بچه تأثير منفى دارد و  گوشت خوک هست. از آنتا که جدا کردن غذاى الرزندمان از غذاى ديگران هم مشکل

اند سؤالم اين است که تک يف چيست؟ آيا الزاماً بايد غذاى او را جدا کنيم ولو با حرج باشد؟ و يا اشکالى ندارد و همچنين هنوز به سن تک يف نرسيده

 ها تغذيه کند ولو گوشت خوک در غذا باشد؟تواند با همک سىمى

 ها ديدم که خوراندن چيز نتس به اطفال اگر زيان نداشته باشد اشکال ندارد. آيا سؤال اول من هم از اين باب است؟در بعضى رساله: ضمناً 2س

 اى براى منع نداريد.کنيد وظيفهباشد، و در الرضى که شما چنين کارى را نمىج( خوراندن گوشت خوک و چيز نتس به بچه حرام مى

 
 طهارت و حلیت رب خرما
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 س: آيا رب خرما حرام و نتس است يا نه؟

 ج( پاک و ح ل است مگر آنکه مست کننده باشد.

 
 افطار کردن با تربت امام حسین )علیه السالم(

  آورند( روزه را چه واجب و چه مستحب االطار کرد؟توان با تربت کرب  )مدر هايى که از کرب  مىس: آيا مى

 ددا )ع( است، خوردن کمى از آن مانع ندارد )چه در موقع االطار و چه غير آن(.ج( اگر احراز شود که تربت سيدالش
 

 احکام بعضی ازگناهان:

 
 احتكار

 شود؟ و احتکار در چه مواردى است؟س: انبار کردن چه چيزهايى احتکار محسوب مى

 اشد، جايز نيست.ج( ع وه بر حرمت احتکارِ اغذيه عمومى مردم، هر چه که احتکار آن در قانون غير متاز ب
 

 هاها و کذبروش جبران توهین
اعتبار کند، الرد هاى مشترک بيان کند و او را بىس: اگر شخصى )الف( در مورد شخص ديگرى )ب( مطالب بد و غير واقعى را در جمع مث ً در ايميل

ا الف بايد براى همه آندايى که ايميل توهين به شخص ب را تواند اشتباه خود را جبران نمود و حق ب را به طور کامل به جا آورد؟ آيالف چطور مى

اند ايميل الرستاده و رالع توهين کند؟ اگر الف اين کار را نکرد و ب هم مصرّ باشد که وى در جمع عذرخواهى کند، آيا در اين حال الف درياالت کرده

 اند عذرخواهى نمايد؟وهين بودهشود حتى اگر ب مصرّ باشد که وى در ج وى همه االرادى که شاهد تبخشيده مى

 هاى خود را به هر کس که رسانده تکذيب کند و از شخصى که به او اهانت کرده تحصيل رضايت نمايد.ج( بايد گفته

 
 کیفیت خطاب کردن نام دیگران

 س: مى خواستم بدانم که: اگر به جاى محمد به دوستان خودمان بگوييم ممد اشکالى دارد يا نه؟

 دارد ولى مناسب است اسم را صحيح بگوييد، و اگر اينگونه ناميدن موجب ايذاء يا هتک او شود جايز نيست.ج( اشکال ن

 
 هاگفتن و شنیدن لطیفه

 هاى رايج در کشور که مربوط به اقوام مخت ف است چه حکمى دارد؟س: گفتن يا شنيدن لطيفه

 نيست.ج( اگر غيبت بوده و يا موجب اذيت و هتک مؤمنى باشد، جايز 

 
 ورود و تصویربردارى از حریم خصوصى دیگران

 س: ورود به منازل ديگران و تصويربردارى و انتشار آن چه حکمى دارد؟

به ج( ورود به حريم خصوصى اشخاص بدون اجازه، شرعاً جايز نيست، اگر چه عنوان تتسّس بر آن منطبق نباشد؛ و گرالتن الي م و عکس و مانند آن 

 حرام و انتشار آن حرام دوم است. صورت مخفيانه شرعاً
 

 ضبط صداى دیگران بدون اجازه

 س: آيا ضبط کردن صداى ديگران )بدون قصد هيچگونه استفاده سوء( نيازمند کسب اجازه و دادن اط ع است؟ در مورد عکس و الي م چطور؟

دا و برداشتن عکس و گرالتن الي م بدون اجازه طرف جايز ج( موارد مخت ف است، اگر صحبت و حضور در ج سه عمومى و در مأل عام نباشد، ضبط ص

 نيست.
 

 هاى عمومىتقلب در پرداخت هزینه
رسيده است. استفاده از اين کدها براى الرد عادى مثل من که کارمند يک  س: اخيراً کدهايى جدت کاهش هزينه استفاده از ت فن همراه بدستم

 شرکت نيمه خصوصى هستم چه حکمى دارد؟

 ع مقررات دولت اس مى است.ج( تاب
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 تقلب
 س: تق ّب در موارد درسى چه حکمى دارد؟

 ج( تق ب مط قاً جايز نيست.

 
 دروغ گفتن بیماران روانى

هاى روانى الرد بيمار چون به اهداف و اميال مورد نظر دست پيدا نکرده است براى کمتر کردن بار الشار روانى ناشى از س: در بعضى از موارد بيمارى

رود که الرد اين وضعيت را کام ً باور نموده و براى ديگران کند و گاه اين تا جايى پيش مىم تواليق به اهداف خود را در اين حالت تصور مىعد

از دوش  کند آيا اين بيماران را حرجى است که با اين کار بار روانى راداند تعريف مىوضعيت خود را آنگونه که تصور دارد و غاية االمال خويش مى

 خود بردارند ولو به ارتکاب معصيت دروغ؟

 کند، دروغ بر او شرعاً حرام است ولى بيان حاالت خود بدانگونه که هست براى ديگران اشکال ندارد.ج( اگر مشاعر او همانند ساير عق  کار مى

 
 اصالح دروغ سهوى

 ام( آيا نيازى هست که آن را تصحيح کنم؟ام )يعنى دروغ گفتهکرده کردم صحيح است گفتم و بعد الدميدم که اشتباهس: حرالى را که الکر مى

، که در ج( الى نفسه لزومى ندارد مگر آنکه حکم شرعى را اشتباهاً بيان کرده باشيد و يا در اثر حرف شما حقى از کسى ضايع شود و امثال اين مورد

 اين صورت بايد ک م خود را تصحيح نماييد.

 
 نقل مطلب از منبع

حق ا... است يا  ايمايم يا نه؟ و اگر شدهمرتکب گناه شده اگر شک داشته باشيم که مط بى درست است يا نه و آن را به نقل از منبعى بگوييم، آيا س:

 حق الناس؟

 توانيد چيزى را که اطمينان به صحّتش نداريد به نقل از منبع بازگو کنيد.ج( مى
 

 هدایاى مشکوک به رشوه در ادارات
( بطورى که ارباب رجوع براى حل کارهايش به نظر مساعد او ى دولتى مسؤليت مديريتى دارد )رئيس حسابدارىکى از آشنايان ما در يک ادارهس: ي

شود آورند )البته برخى اوقات مشاهده مىآورند مث ً در اواخر سال برايش سررسيدهاى تب يغاتى مىاحتياج دارد. برخى اوقات براى او هدايايى مى

اند کنند که القط هديه دادهدهد و آن االراد هم ادعا مىهايى هم هست که آندا را به صاحبانش عودت مىها چک پولمث ً وسط صفحات همان سالنامه

ين هدايا براى ما جايز دهد. با توجه به اينکه آن شخص اهل رشوه گرالتن هم نيست آيا استفاده از انه مث ً رشوه و...( و او هم از همان هدايا به ما مى

 است؟

يان نبايد ج( اگر اين هدايا منترّ به تبعيض در انتام خدمات ادارى به مشتريان شود و در ندايت باعث الساد و از بين رالتن حقوق ديگران گردد، مشتر

 ب ارباب رجوع يکى از خطرناکترين چيزهاست.آن هدايا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرالتن آندا را ندارند؛ هديه در محيط کار و از جان

 
 اموال مسروقه در کودکى

دانم چکار کنم؟ چون خواهم جبران کنم، نمىام )از خانه، بستگان يا مغازه و...( ولى حاال که مىس: من در کودکى و نوجوانى از چند جا دزدى کرده

 دا صدقه بدهم؟توانم از طرف آنام. آيا مىکشم که بگويم دزدى کردهختالت مى

توانيد عين آندا و اگر عين ت ف ج( اگر صاحبان اموال مسروقه، حتى ورثه آندا مشخص و موجود باشند، نسبت به آندا ضامن هستيد و به هر شکل مى

دا به سرقت رالته است. اما اگر شده قيمت آندا را به صاحبانش برگردانيد و يا داخل اموال آندا بکنيد، و الزم نيست آندا مط ع شوند که اين اموال از آن

 توانيد به نيت صاحبانش بنابر احتياط واجب با اذن حاکم شرعى به القرا صدقه دهيد.به صاحبان آن دسترسى نداريد مى

 
 ضمان اموال تضييع شده در کودکى

 شود؟اجب مىس: اگر کسى در کودکى شيشه ساختمانى را بشکند ولى متوجه نباشد، آيا بعد از ب وغ بر کودک چيزى و

 ج( ضامن است.
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 برگرداندن اموال دیگران
 هاى حرامى برداشته و اکنون قصد بازگشت دارم بايد چه کار کنم؟س: من قب ً پول

المالک است و بايد بنابر احتياط واجب با اذن حاکم شرع به نيّت صاحبش به القير صدقه شناسيد متدولج( بايد به صاحبانش برگردانيد و اگر نمى

 دهيد.ب

 
 رّد مظالم

 س: مظالم چيست و کيفيت پرداخت آن چگونه است؟

عدالتى از بندگان خدا گرالته و نپرداخته است، و حکم شرعى آن اين شود که انسان از روى ظ م و بىهايى گفته مىج( مظالم اصط حاً به اموال و بدهى

ها را بايد شناسد و مع وم نيستند، اين اموال و بدهىبرگرداند، و اگر صاحب آندا را نمىشناسد بايد عين اموال را به آندا است که اگر صاحب آندا را مى

 از طرف آندا به القرا صدقه بدهد و براى اين کار احوط آن است که از حاکم شرع اذن بگيرد.

 
 برداشتن مال سارق به عنوان تقاص

اى شد و مقدارى اسباب و اثاثيه به سرقت برد و از خود چيزى مثل کيف يا پول نهس: سؤال من اين است که اگر کسى به قصد سرقت وارد مغازه يا خا

 تواند آن پول را براى خود بردارد؟يا اشيايى جا گذاشت آيا صاحب مغازه يا خانه مى

وس شود، آنگاه با اذن حاکم شرع دارد تا وقتى از ياالتن اجناس خود و پيدا کردن دزد مأيتواند در آن تصرف کند ب که بايد نگهج( صاحب مغازه نمى

 تواند تقاصّ کند.مى

 
 

 حفر چاه غیر مجاز

هاى زيرزمينى، س: با توجه به قوانين نظام مقدس جمدورى اس مى در خصوص منع حفر چاه غيرمتاز کشاورزى و استفاده غيرقانونى از نعمت آب

ها چه حکمى دارد؟ در صورت حرمت درآمد حاص ه از ستفاده از اينگونه چاهحکم حفر چاه غيرقانونى به لحاظ شرع مقدس چيست؟ درآمد حاص ه از ا

 اين طريق، کيفيت ردّ مظالم يا تطدير مال چگونه است؟

هاى زيرزمينى بدون اخذ متوز از اداره مربوطه قانوناً ممنوع و حرام است. ولى اگر خ ف کرد، آب استخراجى مباح ج( حفر چاه جدت استفاده از آب

جوار را، جذب د و درآمد حاص ه از آن ح ل است؛ ردّ مظالم و يا تطدير مال در اين رابطه مورد ندارد ليکن اگر چاه احداثى، آب چاهداى همباشمى

بکند که در نتيته آب چاهِ ديگران خشک يا کم شود، در اين صورت استفاده از آب چنين چاهى حکم غصب را دارد که بايد رضايت همسايه را 

 کند ولو به پرداخت خسارت. تحصيل
 
 
 
 

 سود حاصل از پول غصبى

گذارى کرده و سودى از آن مث ً يکصد هزار دالر در ده سال بدست س: الرض کنيد مردى مب غ ده هزار دالر دزدى کرده و آن را در تتارتى سرمايه

 بايد برگرداند؟آورده است. حاال آن مرد تصميم دارد که پول را به صاحبش برگرداند، چه مب غى را 

انده شود ج( اگر صاحب اص ى پول همه معام تى را که با آن پول انتام گرالته، امضا کند، اصل پول و تمام سود حاص ه بايد به صاحب اص ى پول برگرد

 و خودش هيچگونه حقى بابت انتام معام ت ندارد.

 حکم غیبت و حدود آن 

 الرماييد: س: لطفاً غيبت را با توجه به مسائل ذيل بيان

 اگر بين دو نفر مسأله مع ومى درباره نفر سوم در حال گفتگو باشد.  -1

 اگر گفتگو در مورد محسنات يک نفر باشد. -2

 کنند. اگر والدين براى تربيت صحيح الرزندان خود رالتار يکى از آشنايان را نقد مى -2

گفته  (1)شود و اين مط ب به قصد تنقيصلکن اگر او مط ع شود ناراحت مىج( بطور ک ى اگر پُشت سر مؤمن، مط بى گفته شود که حقيقت دارد 
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آيد، غيبت است و جايز نيست و صِرف تربيت الرزند متوّز غيبت نيست ولى گفتگو درباره خوبيداى يک شود يا نزد عرف تنقيص به حساب مىمى

 ندارد.الرد حکم غيبت را ندارد، همچنين در مورد مشاوره نيز اط ع دادن مانعى 
 

 عيب جويى (1)

 

 بدگویى كردن از دیگرى جهت رفع مشكل
اند و من از شدت ناراحتى و االسردگى در پشت سرشان با مادرم يا دوستم در ميان بگذارم حکم س: اگر کسى يا کسانى که در حق من بدى کرده

 توانم از خودم دالاع کنم و به کسى ديگر بگويم؟غيبت دارد يا نه مى

 تواند مشکل شما را حل کند، اشکال ندارد.ل و شکايت نزد کسى باشد که مىج( اگر درد د

 
 کیفیت تصرف در حقوق بازنشستگى

کند به خواهرم که تنگدست است مى دهد ولى سال قبل الوت کرده است( درياالت مى12س: مادر من مقدارى از پولى را که از بازنشستگى پدرم )که 

 آن دو حقى دارند و پول اهدايى چه حکمى دارد؟دو خواهر ديگرم راضى نيستند ايا 

ن در ج( اگر پول به مادرتان تع ق داشته باشد اهداى آن در الرض سؤال مانع ندارد و رضايت ديگران شرط نيست ولى اينگونه پولدا بايد طبق قانو

 اختيار صاحبان آن قرار گيرد.

 
 ها براى جهات خاصّ تصرف در اموال تعاونى

باشد بدون رضايت بعضى از اعضا دارم تعاونى مسکنى که در حال اجراى چندين پروژه است آيا متاز مىهاى مسکن معروض مىىس: در باب تعاون

ها دليل اى ديگر با عناوين مخت ف هزينه نمايد. آيا يکى بودن شماره حساب بانکى براى تمام پروژهپول واريزى اين االراد را به نفع اعضاى پروژه

 تواند باشد؟ل مىشرعى اين عم

 باشد.ج( تصرف در مال غير بدون اذن جايز نيست و وحدتِ حساب بانکى متوّز تصرف در مال غير نمى

 
 تصرف در مالى که صاحبش مصرف آن را معّين کرده است

يت نمايد و بخشى از اضااله آن را براى س: اگر مب غى براى مصارف معيّنى در اختيار انسان قرار گيرد و انسان با تدابيرى نحوه مصرف را بدينه و مدير

 بينى نشده مانند قرض به االراد در نظر بگيرد مشروط به اينکه به محض نياز عودت گردد چه حکمى دارد؟ساير مواردى که پيش

 ج( بايد به همان مصرف تعيين شده برسد مگر صاحب پول اجازه دهد در راه ديگرى صرف شود که در اين صورت جايز است.

 
 رف در اموال مورد اعراضتص

 توانيم آن را برداريم يا نه؟اند، اما آن وسي ه براى ما کارآيى دارد، آيا مىاى پيدا کنيم که مشخص باشد آن را دور انداختهس: اگر وسي ه

 ج( با احراز آنکه از آن وسي ه اعراض شده، تصرف در آن مانع ندارد.

 
 تصرف در اموال مّیت بدون اجازه ورثه

 دارم، شخصاً براى ايشان در راه خير خرج کنم؟ ٰ  شود بدهى کمى را که به شخص متوالىآيا مىس: 

 ج( در الرض سؤال بايد به ورثه ايشان بپردازيد.

 
 المالكهاى مجهولخوردن میوه

 ؟شود چه حکمى دارد؟ وظيفه چيستاى در جويبار و ندر روستا ياالت مىاى که به صورت تکى يا دستهس: مصرف ميوه

 ج( با اطمينان به اعراض صاحب آن، استفاده از آن مانع ندارد.

 
 جلوگیرى از خودكشى

 س: شخصى اقدام به خودکشى کرده است. آيا ج وگيرى از کار او بر ديگران واجب است؟

 اگر نفس محترمه باشد، ديگران تا بتوانند بايد از خودکشى وى ج وگيرى کنند. ج(
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 لوگیرى از خودكشى دیگرىبه خطر انداختن جان براى ج

اى بايد از اين دهنده باشد، تا چه اندازهس: اگر بازدارى شخص از خودکشى، مست زم استقبال از خطر جانى يا به خطر االتادن س مت شخص نتات

 خطر استقبال نمايد؟

 اقط است.دهنده باشد، تک يف از او ساگر احتمال عق يى بر عدم تأثير ج وگيرى يا خطر جانى نتات ج(
 

 جلوگیرى از خودكشى غیر نفس محترم
 س: آيا در نتات جان شخص خودکشى کننده، الرقى بين مس مان يا کاالر حربى يا کاالر غير حربى، وجود دارد؟

 در غير نفس محترمه اس مى ج وگيرى واجب نيست، اگرچه نتات جان هر انسانى مط وب است. ج(

 عدم رضايت خودکشى کننده از نجات جانش
س: آيا براى ممانعت از خودکشى، رضايت يا عدم رضايت خودکشى کننده، مدخ ّيت دارد يا خير و در صورت عدم رضايت اگر کسى اقدامى در جدت 

 نتات جان وى انتام داد و در ضمن، آسيبى هم به شخص خودکشى کننده وارد شد، آيا منتى ضامن است؟

نفسه مست زم آن نبود، ضمن ج وگيرى وى آسيبى به وى رسيد که اصل ج وگيرى از خودکشى الىرضايت طرف مقابل شرط نيست، ولى اگر در  ج(

 ج وگيرى کننده ضامن است.

 
 ناامیدى از توبه

 بخشد يا بايد نااميد شد؟س: اگر کسى در زندگى اشتباه کند، آيا خدا او را مى

شود و نااميد شدن از حضرت حق، خود گناه است گناه )اگرچه کبيره باشد( مىج( توبه حقيقى و جدى به پيشگاه خداوند غفار، موجب بخشيده شدن 

ت بايد ولى بايد توجه داشت که اگر حق الناس در ميان است، بايد پرداخت شود و نيز چنانچه حق اهلل از قبيل قضاى نماز يا روزه بر عدده شخص اس

 جبران شود.

 
 خراب کردن زندگى دیگران
 زندگى ديگران چه حکمى دارد و عقوبتش چيست؟ س: حسادت و خراب کردن

 ج( خراب کردن زندگى ديگران حرام است و عقوبت آن در اختيار خداوند است.

 
 کشتن حیوانات موذى
و آزار ها در کوچه زياد شود و موجب اذيت دهد همين امر موجب شده که تعداد گربهاى داريم که از روى ترحم گربه را غذا مىس: متأسفانه همسايه

 و احتمال بيمارى شده است لذا خواهشمندم بفرماييد آيا از نظر شرعى از بين بردن آندا چه حکمى دارد؟

 کند، جايز نيست.ج( دالع حيوان موذى اگر مم وک شخص ديگرى نباشد، جايز است و ظ م به حيوانى که اذيت نمى

 

 تراشيدن ريش
 هايش را با تيغ بزند )براى درست رشد کردن ريش(. آيا اين درست است؟ اى يکبار ريشتواند برام که پسر مىس: در بين دوستان شنيده

ن تيغ، ج( تا وقتى که مويى به صورت نروئيده است، کشيدن تيغ مانعى ندارد ولى اگر مو بر صورت روييده باشد ه ولو به شکل پراکنده و کم ه کشيد

 بنابر احتياط جايز نيست.

 

 اهکار عليه خودشاستفاده از روش شخص گن

هاى خودشان يعنى شود در مقابل کسانى که نفاق و دورويى و دروغ در رالتار و گفتار آندا مشدود است و به اين صفات مشدورند از حربهس: آيا مى

 نفاق و دروغ و دورويى استفاده کرد؟

 ج( جايز نيست.

 

 تشبّه زن به مرد در آرايش مو و لباس

ها ها شبيه آقايان يا لباس پوشيدن شبيه آقايان و يا امورى از اين قبيل بدون قصد تشبه به آقايان براى خانمدر خانمس: آيا کوتاه کردن موى سر 

 اشکال دارد؟

 ج( بدون قصد تشبه و بدون آن که شبيه مردان شوند، مانعى ندارد.
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 اشتغال در شرکتى با درآمد مخلوط به حرام

باشد و به مرور زمان پى ببرد که قسمتى از درآمد شرکت از طريق نيرنگ و دروغ و مستندسازى س: اگر الردى در يک شرکت خصوصى شاغل 

 شود، جدت ادامه درآمد و امرار معاش چه وظيفه شرعى دارد؟مدارک جع ى حاصل مى

 يب اثر ندهيد.دانيد، به صِرف احتمال ترتدهيد حرام است، بايد ترک کنيد ولى اگر نمىدانيد کارى که انتام مىج( اگر مى

 

 وجوب فورى توبه

 ديدم که توبه از گناه، واجب الورى است. آيا اين جم ه درست است؟ معناى دقيق آن چيست؟س: در جايى مى

ر ج( کسى که معصيتى کرده واجب است الوراً توبه کند و معناى توبه اين است که با پشيمانى از گناهى که کرده تصميم بگيرد تکرار نکند و اگ

 اهلل است و قضا دارد، قضا نمايد.ناس است از عدده برآيد و اگر حقالحق

 

 بلند کردن مو براى مرد

 س. ب ند کردن مو براى آقايان چه حکمى دارد؟

 ج( اگر بخواهد خود را شبيه به زنان کند، جايز نيست.

 

 معناى عدم قبول عبادات شارب خمر

 کند؟روز باطل مى 49نماز را تا س: آيا خوردن مشروبات الک ى حتى به ميزان ناچيز 

يا  ج( منظور اين است که شرب خمر مانع از قبول نماز و روزه است، نه اينکه با شرب خمر وجوب اداى نماز و روزه ساقط شود و قضاء واجب گردد

 جمع بين اداء و قضاء الزم شود.

 

 احكام ميت:
 رو به قبله کردن محتضر در بيمارستان

 دا واجب است بيماران محتضر رو به قب ه شوند؟س: آيا در بيمارستان

 ج( رو به قب ه کردن محتضر بر هر مس مان واجب است.

 

 هاى ميّت و حکم آنلمس استخوان

ها باشد به نظر حضرتعالى لمس کردن استخواندايى که مربوط به مردهس: با توجه به اينکه آناتومى از دروس رسمى دانشگاهى در رشته پزشکى مى

 شود يا خير؟اشد جدت آموزش موجب وجوب غسل ميت مىبمى

 ج( اگر مربوط به مس مانى باشد که او را غسل ميّت داده باشند، غسل مس ميّت الزم نيست و در غير اين صورت واجب است.

 

 مسح بدن سرد شده به علت سرما

باشد، ميرد و سردى آن مربوط به قبض روح نمىو ناگدان مىس: دست زدن به بدن بيمار يا متروحى که به خاطر سرما، بدنش سرد گرديده است 

 چه حکمى دارد؟

 در الرض مرقوم، مس آن پس از مرگ غسل دارد. ج(

 

 غسل غريق

 س: شخصى در آب خفه شده و مدتى در آب مانده و بدنش متورم شده است در رابطه با غسل او چه بايد کرد؟

 شود، تيمم دهند.شوند، غسل دهند و اگر متفرق مىراکنده نمىج( اگر با غسل دادن، اعضاى ميّت متفرق و پ

 

 غسل ميّت متالشى شده

 س: در اثر حادثه رانندگى، سر و سينه و شکم شخصى بک ى از بين رالته است او را چگونه بايد غسل داد؟

 دالن کنند.اى بپيچند و آن باشد، آن را غسل دهند و در پارچه ج( در الرض سؤال هر قسمتى که استخوان در

 

 قطعه شدهغسل جنين قطعه
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 اند آيا الزم است آن قطعات غسل داده شود؟س: جنينى که بيش از چدار ماه داشته را به ناچار قطعه قطعه کرده و از رحم خارج کرده

 اى بپيچيد و دالن کنيد.ج( اگر استخوان نداشته باشد بنابر احتياط به همان صورت در پارچه
 

 ز غسلخونريزى جسد بعد ا

توان ج وى خون را گرالت آيا صحيح است در چنين مواردى جسد را در کيسه پ ستيکى س: جسدى در اثر حادثه متروح شده و با چسب و گچ نمى

 شود؟بگذاريم و از روى پ ستيک، لنگ و و پيراهن را بپوشانيم؟ چون بدون پ ستيک، کفن به خون آلوده مى

 ج( اشکال ندارد.

 

 ردهلمس استخوان م

دانم که مس بدن ميت غسل مس ميت دارد لکن آيا س: من دانشتوى پزشکى هستم. من بايد هر روز استخوان انسانداى مرده را لمس کنم. من مى

 مس استخوان بدون گوشت به تندايى هم غسل مس ميت دارد؟

 اى که غسل داده نشده موجب غسل مس ميت است.ج( مس استخوان مرده

 

 مس ميت با دستكش

 گردد؟س: آيا لمس بدن ميّت با دستکش موجب غسل مسّ ميّت مى

 ج( تماس با دستکش موجب غسل مس ميت نيست.

 

 غسل مس ميّت بجهت مس زوايد مرده مثل عرق يا خون و...

 شود؟س: آيا مس زوايد باقيمانده از مرده مانند عرق، خون و... موجب غسل مى

شود و عرق ميّت اگر قبل از غسل دادن ميّت باشد، ه همراه با مسّ بدن او نباشد موجب غسل نمىج( صِرف مسّ عرق و خون ميّت در صورتى ک

 محکوم به نتاست است.

 

 وجوب غسل مس ميّت بر مادرى که جنينش داراى روح نبوده

 ست؟س: اگر جنين مادر قبل از اينکه روح در آن دميده شود سقط گردد آيا باز هم غسل مسّ ميت بر مادر واجب ا

 است.ج( اگر چدار ماه او تمام شده، مسّ آن، غسل مسّ ميّت دارد ولى اگر کمتر از آن است، غسل مسّ ميّت واجب نيست گرچه احتياط مستحب 

 

 ها و زوائد جدا شده از بدنتكه
ا به زباله دان ريخت و يا بايد آندا را دالن توان آندا رگردد، چه بايد کرد؟ آيا مىهاى گوشت و زوايدى را که در حين عمل از بيمار جدا مىس: تکه

 نمود؟

 اى پيچيده و دالن نمود.بنابر احتياط بايد آن را در پارچه ج(

 

 احكام جنين مرده

 س: آيا بايد براى کودکى که در دوران جنينى مرده است، احکام ميّت را جارى کرد؟

گردد ولى براى جنين چدار ماهه به باال بايد احکام مزبور جارى شود. ون غسل دالن مىاى پيچيده شده و بدج( اگر کمتر از چدار ماه دارد، در پارچه

 البته نماز ميت ندارد.

 

 سوزاندن بدن ميت مسلمان

باشد و تا آخر عمر در آنتا ساکنند در صورتى که الوت کنند چيست؟ کند و همسرش نيز اهل اين کشور مىس: حکم کسى که در ژاپن زندگى مى

 سوزانند.شود و القط اجساد را مىين کشور به هيچ وجه اجازه تدالين به سبک مس مين داده نمىزيرا در ا

ر دارد نيز ج( اگر مس مانى در آن ب د حضور ندارد که بتواند ميت مس مان را به دستور اس مى تتديز و دالن کند و تندا مس مانى که در اين باره حضو

مس مان ندارد، تک يف از او ساقط است، ليکن متاز به مساعدت و تديه مقدمات براى سوزاندن بدن ميّت  تمکن از اقدام به تتديز و تدالين ميّتِ

 باشد.مس مان نمى
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 پسر بزرگ و اعمال والدين

 س: آيا ع وه بر قضاى نماز پدر و مادر کفّاره نيز بر گردن پسر بزرگ است؟

 ج( کفّاره بر گردن پسر بزرگ نيست.

 

 ر عمرانىنبش قبر براى امو

خواهد شد در آينده مشک ت  س: در يک پروژه آبرسانى مخزن آب در گورستان قرار دارد و به جدت اينکه آب مشروب شدر از اين مخزن تأمين

 بدداشتى و پزشکى خواهد داشت نبش قبور و انتقال آن به محل مناسب چه حکمى دارد؟

 ه باشد.ج( نبش قبر جايز نيست مگر آنکه بدن تبديل به خاک شد

 

 نبش قبر و انتقال جسد

 س: نبش قبر و انتقال اجساد چه حکمى دارد؟

يت ج( نبش قبر براى نقل به غير مشاهد مشراله جايز نيست و براى نقل به مشاهد مشراله نيز اگر ميت وصيت نکرده باشد اشکال دارد؛ اما اگر وص

توانند نبش ى يا جدل به وصيت و يا مخالفت با آن در جاى ديگر دالن شده باشد، مىکرده باشد که او را در مشاهد مشراله دالن کنند و از روى الراموش

اى تغيير نکند که موجب هتک ميت و کنند و او را به مشاهد مشراله انتقال دهند، البته در صورتى که بدن تغيير نياالته باشد و تا وقت دالن نيز به گونه

 ها باشد.ايذاء زنده

 

 وصيت مادروظيفه فرزندان در قبال 

ر تمام س: اگر که مادرى بميرد و وصيت کرده باشد که سه سال نماز و روزه او را به جا آورند آيا عمل به آن وصيت بر پسر بزرگتر واجب است يا ب

 الرزندان؟

ازه ورثه الزم نيست ولى اگر زايد بر اإلجاره به مقدار ث ث تمامى اموال ميّت باشد، اجج( بر تمام الرزندان واجب است به وصيّت عمل نمايند، و اگر مال

 آن باشد، نسبت به مازاد بايد تمامى ورثه اجازه بدهند.

 

 ارث والدين از حقوق فرزندان

 برند يا نه؟س: پدر و مادر از حقوق الرزند پسرشان که الوت کرده ارث مى

برند ولى اگر از نظر قانون و مقررات اين مبالغ پس آن ارث مى ج( مب غ مذکور اگر به عنوان ترکه محسوب شود، بر اساس قانون ارث، والدين نيز از

 باشد در اين صورت به آندا اختصاص داشته و ديگران از آن سدمى ندارند.از الوت به شخص يا اشخاص خاصى متع ق مى

 

 چگونگى محاسبه ثلث

الروخته شد. آيا ما بايد  41لى که از او باقى مانده بود سالالوت نموده و ث ث مالش را براى خودش وصيّت کرده بود. و منز 01س: پدر من در سال 

 ؟41حساب کنيم يا به قيمت منزل سال  01ث ث مال را از قيمت منزل سال 

 ايد موقع الروش منزل ث ث قيمت آن رابايست الوراً انتام داده باشيد و چون تأخير انداختهشود و مىج( ث ث مال او به طور مشاع مربوط به وصيّت مى

 به قيمت روز الروش بايد به مصرف وصيّت برسانيد.

 

 ترک وصيّت و احکام آن

 اى دارند؟س: برادر بزرگ به وصيّت پدر عمل نکرده است. برادرها و يا خواهرهاى کوچکتر چه وظيفه

توان در ارث وصيّت عمل نشود نمى ( تا بهج( در وصيّت تم يکيّه )اگر وصيت کرده باشد که ث ث مالش را مث ً صَرف کار خير کنند يا به االرادى بدهند

 تصرف کرد و در وصيّت عدديّه هم بايد وصىّ را وادار کرد به آن عمل کند.

 

 وصيّت

 س: وصيّت کردن واجب است؟

 دانند، واجب است.ج( وصيّت به واجباتى که برگردن انسان است و ورّاث نمى
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 وصيّت نامه

 د شامل چه موضوعاتى باشد؟خواستم بدانم متن وصيت نامه بايس: مى

کند که پس از مرگ او مال آن ج( وصيّت يا تم يکيّه است و يا عدديّه، در تم يکيّه موصى )وصيت کننده( قسمتى از اموال خود را به ديگرى تمي ک مى

و اين وصيت تا ث ث اموال موصى شود، شود( قبول کرد پس از مرگ موصى مالک مىله )کسى که به نفع او وصيّت مىشخص باشد که چنانچه موصى

 ناالذ و بيش از آن را بايد ورثه اجازه بدهند. 

کند بعد از مرگ او کارى انتام دهند مث ًً راجع به دالن و محل آن و يا راجع به نماز و روزه استيتارى و يا وصيت عدديّه هم يعنى موصى توصيه مى

 چيزهاى ديگر.

 را وصيّت کند و براى اجراى آن وصىّ بگيرد. بر انسان الزم است واجبات و ديون خود

 

 محدوده تصرف وصى شرعى

 شود و درباره ورثه و ارثيه و صغار همان اختيارات ولىّ را دارد؟س: آيا وصى در انتام کارها، به منزله ولى ورثه محسوب مى

 ج( وصىِّ شرعى القط در محدوده مفاد صريح وصيت، حق دخل و تصرف دارد.

 

 ى سهم پسر و دختر در ارثوصيت به تساو

 س: پدرمان قبل از الوتش وصيّت کرده که سدم دختران و پسرانش از ارث مساوى باشد آيا اين وصيّت ناالذ است؟

سدم دختر را از ث ث، وصيّت  ج( وصيت به پرداخت سدم دختر به مقدار سدم يک پسر از ترکه ناالذ نيست و باطل است، مگر آن که مقدار زياده

 نمايد.

 توانيم در صورت ص حديد سدم خود را به صورت هديه به خواهر خود بدهيم؟آيا مى س:

 ج( اگر پسران بخواهند از سدم خود به خواهر به صورت هديه مب غى را بپردازند تا مساوى با سدم پسر شود، اشکال ندارد.

 

 پرداخت قسطى پول ثلث ميّت

است که آن زمين صرف چه مصارالى شود، حال الرزندان تصميم دارند که  ست ولى مشخص نکردهس: ميّتى هزار متر زمين را ث ث خود قرار داده ا

ت نمايند، اين هزار متر را خود خريدارى نمايند، آيا اين امکان براى الرزندان وجود دارد که بتوانند اين پول در چند قسط و در طى چند سال، پرداخ

 آيا اين کار از نظر شرعى اشکال دارد؟

ين مورد وصيت اگر براى او مصرف معيّنى از طرف ميّت تعيين نشده ليکن در عرف محل مال مورد وصيّت ميّت صَرف در قضاى نماز و روزه او ج( زم

 شود بايد آن زمين را صَرف در همين جدت کند و مانع ندارد که ورثه خودشان آن زمين را به قيمت عادله بخرند ولى پول آن راو خيرات براى او مى

 بايد نقداً در مصارالى که ذکر شده است، صرف کنند و حق تقسيط تا چند سال و چند ماه را ندارند.

 

 ميراث زن و مرد
 برد.س: در چند مورد زن برابر مرد ارث مى

 برند.ج( بستگان مادرى مثل برادر و خواهر مادرى و يا دايى و خاله و امثال ايندا مساوى ارث مى

 

 ثحکم مرکب ميّت در ار

 رسد؟س: آيا اتومبيل ميّت به عنوان حبوه به پسر بزرگ مى

 شود و به همه ورّاث تع ق دارد.ج( ماشين و يا مرکب ديگر جزو حَبْوه نيست و جزو ميراث حساب مى

 

 ميراث ميتى که مخلوط به مال ديگران است

امل به آندا واگذار نکرده آيا اکنون ورثه ايشان وظيفه دارند اين شان به صورت کس: جد مادرى من در زمان حيات، حق دو خواهرش را از ارث پدرى

 کار را بکنند يا نه؟

حق را بپردازيد و اگر خودشان ج( اگر بدانيد حق آنان پرداخت نشده است، شما که ورثه او هستيد اگر از ميراث او به شما رسيده است، بايد حق ذى

 شان را کسب کنيد.د و بدتر آن است که با آنان مصالحه کنيد و رضايتنيستند به ورثه آندا طبق دستور ارث بپردازي
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 ارث بردن زوجه از ساختمان

 برد؟آيا زوجه از زمين و ساختمان، هر دو، ارث مى اى جز زوجه و الرزند نداشته باشد،س: اگر از ميت منزلى بتا مانده باشد و ورثه

 برد.ساختمان روى آن حق ارث دارد و از عين زمين ارث نمى ج( در الرض سؤال، زوجه القط از قيمت زمين و قيمت

 

 حدود و صغور حبوه

 توان اتومبيل را بتاى اسب حساب کرد و آن را به پسر بزرگ خانواده داد؟س: آيا امروزه مى

 باشد.شود ب که جزو تَرَکه متوالّى مىمحسوب نمى« حَبْوَه»ج( اتومبيل جزو 

 

 وصيت در بيش از ثلث

 ود متوالّی وصيّت نموده باشد که اموالش بعد از الوت بين ورثه تقسيم نشود تا همه ورثه به حدّ رشد برسند چه حکمى دارد؟س: اگر خ

 ج( چنين وصيّتی ناالذ نيست.

 

 

 ارث زن از قيمت زمين

ى اين است که زوجه از قيمت زمين ايم که نظر مبارک حضرتعالس: در باب ارث زوجه از قيمت زمين دو التوى بين القداى عظام وجود دارد و شنيده

 برد. ارث مى

 خواهشمند است بفرماييد آيا در اين مسأله بين اينکه زوجه از ميّت، صاحب الرزند باشد يا خير تفاوتى وجود دارد؟

 برد.شد ارث مىج( زوجه خواه داراى الرزند از شوهرش باشد يا نباشد از قيمت زمين خواه زمين خانه يا مغازه يا زمين باغ يا مزرعه با

 

 سهم ارث شوهر از همسرش

 س: سدم شوهر از زن متوالّى خود چه اندازه است؟

 باشد.ج( اگر متوالّى اوالد داشته باشد، سدم شوهر يک چدارم اموال متوالى مى

 

 ارث كافر با داشتن فرزند مسلمان

 برند؟ه زرتشتى هستند از او ارث مىس: اگر الرزند يک پدر زرتشتى، شيعه باشد آيا پس از مرگ پدر، الرزندان ديگر ک

 برد.ج( در الرض سؤال، تندا وارث مس مان از شخص متوالّى ارث مى

 

 تعّدد بدهى ميّت

کند، س: مردى الوت شده است که هم مردم از او ط ب دارند و هم خمس مال او بايد داده شود و هم همسرش مدريه خودش را از اموال او ط ب مى

 م است؟کدام يک بر ديگرى مقد

 کند، بايد همه را از اصل مال بردارند واال بايد به نسبت، بين همه توزيع شود.ج( اگر مال او کفايت مى

 

 ارث بردن از مهريه به قيمت روز

اند حال پولى که در سال الوت نموده 1204و زن در سال  1202تومان بوده و شوهر زن در سال  2599مب غ  1252س: مدريه شخصى در سال 

 باشد؟رسد چه مقدار مىبابت مدريه به وراث زن مى 1244

ج( مدريه استحقاقى زن همان مب غى است که در عقد نکاح تعيين و عقد بر آن واقع شده است ولکن با الرض تفاوت چشمگير قدرت خريد در زمان 

م تقسيم نشده و به حال خود باقى است، احتياط در مصالحه عقد نسبت به زمان حاضر، اگر ط ب زن بابت مدريه تا به حال ادا نشده و ما تَرَک شوهر ه

 باشد.مقدار تفاوت با ورثه زن مى

 

 افزايش مبلغ بدهى از ميزان تركه ميّت

 او خمس، زکات، ديه، حج، رد مظالم و کفّاره است. ترکه او را چگونه بايد صرف کرد؟ س: بدهى شخص ميّتى بيش از ترکه اوست. و مورد بدهى
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ت الى که متع ق خمس يا زکات شده موجود باشد بايد اول مقدار بدهى بابت خمس و زکات را از ترکه بپردازند و بقيه ترکه را بين بقيه واجباج( اگر م

االى به ها به نسبت بايد توزيع نمايند و سدم حج اگر وتوزيع نمايند، و اگر عين مال متع ق خمس يا زکات موجود نباشد، ترکه موجود را بين همه بدهى

 ها در اين باره ساقط است.حج ميقاتى باشد الزم است صرف در حج شود وگرنه تک يف از زنده

 

 عمل به وصيت ميت نسبت به مكان دفن

اى روى س: شخصى سالدا پيش الوت شده و وصيت کرده که جسدش به کرب  منتقل گردد اما تاکنون امکان انتقال نبوده است و جسد ميّت در جعبه

باشد بر ديگران الرض است که او را باشد آيا اکنون که امکان سفر به کرب  الراهم شده با الرض اينکه وصى نيز در قيد حيات نمىامانت مى خاک به

 منتقل کنند؟

، دالن اى روى خاک به امانت گذاشته شده استج( اگر جسد ميت خاک نشده و بحال خود باقى است با الرض اينکه دالن شرعى نشده ب که در جعبه

باشد، و اما بردن جسد به کرب  براى عمل به وصيت با الرض اينکه وصى الوت کرده، بر ديگران واجب نيست، گرچه شرعى آن بر مؤمنين واجب مى

 به کرب  منتقل کنند. اگر ديگران خواستند اشکال ندارد جسد ميت را

 

 ارث بردن نوه از پدر بزرگ بعد از مرگ پدر

 

 رسد يا نه؟االرث پدرشان چيزى مىدرش الوت کند آيا بعد از الوت پدر به الرزندان او از سدمس: اگر کسى قبل از پ

 .برندج( در الرض سؤال ارث نمى

 

 رسدتقسيم ارثى كه از مادر به فرزندان مى

 برد؟دو سدم و دختر يک سدم مى پسر شود؟ يعنىرسد تقسيم مىرسد همانند ارثى که از طرف پدر مىس: آيا ارثى که از طريق مادر به الرزندان مى

 ج( در حکم مذکور تفاوتى ميان تَرَکه پدر و مادر وجود ندارد.

 

 مالكيت طالهاى مادر پس از مرگ او

خواستم ببينم آيا از نظر شرعى س: در بين بعضى از مردم اين اعتقاد وجود دارد که ط هاى متع ق به مادر پس از مرگش القط به دختر تع ق دارد. مى

 رسد؟شود يا القط به دختر مى هاى زينتى مادر پس از مرگش بين دختر و پسر تقسيم مىط

 هاى عم يه مذکور است ه تقسيم شود.ج( مط ب مذکور صحيح نيست و بايد بين ورثه ه بر طبق قانون ارث که در رساله

 

 احكام قبرستان:
 حضور در قبرستان هنگام غروب و شب

 دن الاتحه براى اموات در وقت غروب و يا شب چه حکمى دارد؟س: رالتن به قبرستان و خوان

 ج( اشکال ندارد.

 

 نماز خواندن در قبرستان

 س: آيا خواندن نماز در قبرستان اشکال دارد يا خير؟

 .ج( اشکال ندارد، هر چند مکروه است

 

 بيرون آوردن دندان طالى مرده

 چه حکمى دارد؟هاى مرده که از جنس ط  هستند س: بيرون آوردن دندان

 حرمتى به او نباشد، اشکال ندارد.ج( چنانچه موجب هتک و بى

 

 صغير استفاده از اموال ميّت داراى فرزند

 توان در مت س ترحيم شخصى که داراى الرزند صغير است چيزى خورد؟س: آيا مى

کند ولى اگر مع وم عى آن کودک که به مص حت او کار مىتوان تصرف کرد مگر با اجازه قيّم شرج( در مالى که بچه صغير در آن شريک است نمى

 نيست که مخارج مت س از اموال صغير برداشته شده اشکال ندارد.
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 جنين زن فوت شده

 اى که الوت نموده و مع وم نيست الرزند داخل رحم او چه وضعيتى دارد، چيست؟س: با الرض نبود امکانات پزشکى حکم زن حام ه

 ماه تمام شده باشد بدون احراز مرگ الرزند، دالن آن زن جايز نيست. ج( در صورتى که چدار

 

 قصد نيابت از ميّت در اثناى عمل

تواند براى ختم قرآن به نيابت از ميّت اجير شود در حالى که قبل از اجاره بخشى از آن را بدون نيت قرائت کرده و از اين به بعد س: آيا انسان مى

 بت کند؟نسبت به قبل و بعد، نيت نيا

 ج( کاالى نيست.

 

 اصطالحات فقهی:
 

 جاهل قاصر
 س: منظور از جاهل قاصر چيست؟

 داده که کارش اشتباه است و يا امکان سؤال و دسترسى براى جواب نباشد.ج( جاهل قاصر کسى است که احتمال نمى

 

 مؤمن

بريد حال منظور از د بدتر است قبول کرده اما ثواب را کامل مىس: در مورد روزه مستحبى گفته شده که اگر برادر مؤمنتان به شما غذا تعارف کر

 توان مؤمن ناميد؟برادر مؤمن چيست؟ يعنى مادر و خواهر شامل اين دسته نيستند؟ م ک ايمان چيست؟ يعنى هر الردى را مى

 ج( مؤمن يعنى کسى که شيعه اثنى عشرى است.

 الناسمفهوم حق

 ن حق در دسترس نباشند چه بايد کرد؟الناس چيست؟ و اگر صاحبان آس: حق

يعنى مالى که شخص از کسى ت ف کرده يا جنايتى که موجب ديه است بر او وارد کرده و يا دينى از او بر گردن دارد و امثال ايندا که « الناسحق»ج( 

ر با اذن حاکم شرعى بنابر احتياط واجب به القير در صورت دسترسى نداشتن به آندا ه ولو در آينده و يا از طريق واسطه ه بايد به ميزان حق مذکو

 صدقه بدهد.

 منظور از فى نفسه در رساله عمليه

 باشد؟هاى عم يه آمده است، چه مىکه در رساله« الى نفسه»س: منظور از ک مه 

 ج( يعنى بدون م حظه جدات ديگر.

 

 موضوع شناسى در فقه

 س: موضوع شناسى کار متتدد است يا کار مق د؟

 ّد گر موضوع از حقائق شرعيه و يا از موضوعات استنباطى از ادلّه شرعيه باشد، تشخيص آن با متتدد است و در غير آن، موضوع شناسى وظيفه مقج( ا

 است.

 

 الّذمه و رجاءنيّت ما فى

 الذمه و نيّت رجاءً چيست؟ س: نيّت ما الى

 يعنى انتام عمل به اميد مط وبيّت يا درک ثواب.« رجاءً»ده مک ّف است، و اى که بر عديعنى انتام عمل به قصد وظيفه« الذمّهماالى»ج( 

 

 مالقى شبهه محصوره

 ى محصوره يعنى چه؟س: منظور از م قى شبده

 ج( اگر يکى از چند چيز نتس باشد ولى ندانيم کداميک از آنداست و چيز مرطوبى با يکى از آن چند چيز م قات کند، به آن چيز م قى شبده

 حصوره گويند.م



243 

 

 قربت در عبادات قصد

 شود؟س: از آنتايى که بنا به الرموده شما ريا القط در عبادت مصداق دارد بنابراين چه چيزى عبادت محسوب مى

شود ولى ساير اعمالى که تحقق آن ج( هرگونه عم ى که صحت آن شرعاً موقوف بر قصد قربت باشد عبادت محسوب و ريا در آن موجب بط ن مى

شود، ولى آن عبادتى که ريا مضر به آن است کند و ثواب بر او مترتب مىشروط به قصد قربت نيست هر چند با قصد قربت عنوان عبادت پيدا مىم

 باشد.نمى

 
 چند استفتاء از  اى )دام ظّله(محضر مبارك آية ّللاّ العظمى خامنه

 قابل الدم براى بنده شرح دهيد. لطفا مسأله غنا و موسيقى و آالت آن را به طور ساده و - 1

گذرانى اين نوع خوانندگى حرام است هم خواندن و هم هاى مخصوص و متناسب با متالس عيش و لدو و خوشج: غنا عبارت است از: خوانندگى

م بکاربردن و هم شنيدنش حرام شود هشنيدنش، سازها و آالت موسيقى نيز اگر به نحوى به کار رود که معموالً در آنگونه متالس از آن استفاده مى

شود و اگر است. بنابراين موسيقى اگر از نوع غنا )خوانندگى مخصوص آن متالس( يا از نوع آنچنان صداهاى آالت موسيقى باشد حرام محسوب مى

 از اين قبيل نباشد ح ل است.

 

 

 ها چه حکمى دارد؟عروسى رقص زن در ميان زنان يا محارم و همچنين مرد در ميان مردان يا محارم در - 2

 ج: رقص اگر موجب تدييج شدوت يا مست زم مفسده يا حرام باشد جايز نيست مگر رقص زن براى شوهر و بالعکس در خ وت.

  

 نظر حضرت عالى درباره احضار ارواح چيست؟ - 2

 ج: احضار ارواح الى نفسه منعى ندارد مگر اينکه همراه حرام يا به قصد حرامى انتام گيرد.

  

 هيپنوتيزم از لحاظ شرعى چه حکمى دارد؟ - 4

 ج: با رضايت طرف مقابل براى غرض عق يىِ ح ل الى نفسه اشکال ندارد.

  

 نگاه به زن نامحرم چه حکمى دارد؟ - 5

 ج: نگاه به صورت نامحرم و دستدا تا مچ اگر با احساس شدوانى همراه نباشد حرام نيست.

 

 ر رحم زنى قرار بدهند آيا از نظر شرعى درست است يا نه؟اگر نطفه مرد ناشناس را د - 0

 ج: عمل مذکور الى نفسه منع شرعى ندارد لکن از لمس و نظر حرام بايد اجتناب شود.
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 اگر جنين تشکيل شده از يک زوج را در رحم زن اجنبى بکارند حکم شرعى آن چه خواهد بود؟ لطفا احکام وضعى مسأله را هم بيان الرماييد. - 0

 ج: اين عمل الى نفسه اشکال ندارد هر چند بايد از لمس ونظر حرام اجتناب شود والرزند م حق به مرد و زن صاحب نطفه است و نسبت به آنان و

 شود ونسبت به زن صاحب رحم هم بايد احتياط شود.اقارب آنان محرميت ثابت مى

 

 دارد؟ اگر بستن لوله منتر به عقيم شدن شود چه حکمى دارد؟ بستن لوله در زنان و مردان به صورت موقت يا دائم چه حکمى - 4

به و در زوجه با اذن شوهر باشد الى نفسه منعى ندارد و الرقى ميان دائم و ج: بطور ک ى بستن لوله اگر براى غرض عق يى و مصون از ضرر معتنى

 موقت و يا ميان موجب عقيم شدن و نشدن نيست.

 

 ايد اذن پدر الزم است آيا اين حکم التوى است يا احتياط؟اکره که الرمودهدر مورد ازدواج دختران ب - 0

 ج: اذن پدر در ازدواج دختر باکره به احتياط واجب شرط است.

 

 اى را به الرزندى قبول کردم حال به دنبال راه ح ى هستم که آن را محرم نمايم.دختر بچه - 19

 حاکم شرع به عقد موقت پدر خود در آوريد.توانيد آن دختر را با وجود مص حت و اذن ج: مى

 

 تواند پنتاه قسم بخورد؟آيا در قسامه يک الرد مى - 11

ى ج: در موارد قسامه هر جا که عدد سوگند خورندگان کمتر از پنتاه نفر باشد )در طرف مدعى( اجراى حکم به استناد اين قسامه محل اشکال جد

 است.

 

دم مقتول، صغير يا متنون باشند، آيا ولى قدرى )پدر يا جدّ پدرى( يا قيّم انتخابى دادگاه، حق درخواست قصاص يا اگر در قتل عمد، همه اولياء  - 12

 مطالبه ديه را دارند؟

شود که جعل واليت براى آنان از طرف شارع مقدس بخاطر حفظ مص حت مولّى ج: از متموع ادله واليت اولياى صغير و متنون چنين استفاده مى

باشند ولىّ شرعى آنان بايد با م حظه غبطه و مص حت آنان اقدام کند و است. بنابراين در مسئ ه مورد بحث که اولياى دم، صغير و متنون مىع يه 

العوض يا ب عوض ناالذ است. بديدى است که تشخيص مص حت صغير و متنون بايد با م حظه همه انتخاب او نسبت به قصاص يا ديه يا عفو مع

 و از جم ه نزديک يا دور بودن او از سنّ ب وغ صورت گيرد. جوانب

 
 
 


