سواالت متداول

تبعيض در تقليد
س :1آيا مىشود در د اشكال ندارد و اگر اعلميّت هر يك از آنان در مسائلى كه مكلف بنا دارد در آن مسائل از
او تقليد كند محرز شود ،بنابر احتيابعضى از مسايل از مرجعى و در مسايل ديگر از مرجعى ديگر تقليد كرد؟
ج) تبعيض ابتدايى در تقليط ،تبعيض در تقليد در صورت اختالف فتوا در مسائل مورد نياز مقلّد ،واجب است.
عدول به مرجع ديگر
س :2اگر بخواهم مرجع خود را عوض كنم بايد چه مراحلى را طى كنم؟
ج) بنابر احتياط واجب ،عدول از مجتهد زنده به ديگرى جايز نيست ،مگر اينكه مجتهد دوم اعلم يا محتمل
االعلميه (كسى كه احتمال اعلميتش داده شود) باشد ،كه در اين صورت بنابر احتياط ،عدول واجب است.
تكليف مقلدين مقام معظم رهبرى (دام ظله)
س :3من به سن تكليف رسيدهام و مايل به تقليد از مقام معظم رهبرى (دام ظله) هستم چگونه عمل كنم؟
ج) كتاب اجوبة االستفتاءات (احكامِ عبادات و معامالت بصورت پرسش و پاسخ) ،مناسك حج و جزوه راهنماى
فتاوا (برخى از مواردى كه نظر مقام معظم رهبرى «مدّ ظله» با فتاواى حضرت امام خمينى «قدس سره» تفاوت
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مىباشد؛ و در مسائلى كه علم به اختالف فتوا نداريد ،مىتوانيد به دارد) چاپ شده است و در دسترس همگان
رساله حضرت امام «قدس سره» مراجعه نموده يا به صورت كتبى يا شفاهى و يا از طريق اينترنت استفتاء نماييد.

واليت فقيه
س :4آيا ولى فقيه مجتهدى است كه مكلف از آن تقليد مىكند يا اينكه به مجتهد حاكم گفته مىشود؟ و اصوالً
منظور از واليت فقيه چيست؟
ج) مراد از واليت فقيهِ جامع الشرايط اين است كه دين حنيف اسالم كه آخرين دين آسمانى است و تا روز قيامت
استمرار دارد ،دين حكومت و اداره امور جامعه است ،لذا همه طبقات جامعه اسالمى ناگزير از داشتن ولى امر و
حاكم و رهبر هستند تا امت اسالمى را از شر دشمنان اسالم و مسلمين حفظ نمايد ،و از نظام جامعه اسالمى
پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعيف جلوگيرى نمايد ،و وسايل پيشرفت و
شكوفايى فرهنگى ،سياسى و اجتماعى را تأمين كند.

سن بلوغ
س :5سن بلوغ و تكليف در پسران و دختران چه سنى است؟
ج) سن بلوغ دختران تمام شدن نه ( )9سال قمرى و در مورد پسران ،تمام شدن پانزده ( )15سال قمرى مىباشد.
اما اگر كسى قبل از آن جنب شود يا موى زِبر (خشن) بر روى عانه (شرمگاه) وى برويد ،بالغ و مكلّف محسوب
مى شود (ولو به سن ذكر شده هم نرسيده باشد).
تقليد ابتدايى
س :6آيا كسى كه به سن تكليف رسيده ،مىتواند از مجتهدى كه از دنيا رفته است ،تقليد كند؟
ج) بنابر احتياط واجب ،تقليد ابتدايى از مجتهد متوفى جايز نيست.

احتياط واجب و رجوع به مجتهدى ديگر
س :7آيا در موارد احتياط واجب مىتوان به مجتهدى ديگر رجوع كرد؟
ج) معناى احتياط واجب ،آن است كه مقلد مىتواند به همان احتياط عمل كند ،يا به فتواى مجتهد ديگرى كه پس
از آن مجتهد از ديگران اعلم است ،مراجعه كند.
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پوست جدا شده از لب و دست و ...
س :8آيا قطعهاى از پوست بدن يا لب كه كنده مىشود نجس است؟
ج) پوست نازكى كه خود بخود از دستها ،لبها ،پاها و ساير قسمتهاى بدن جدا مىشود ،محكوم به طهارت است.

رطوبت مشكوك
س :9آيا رطوبتى كه پس از تحريك شدن انسان (عمدى يا غير عمدى) از او خارج مىشود ،پاک است يا خير؟ و
آيا چنين رطوبتى حكم منى را دارد؟
ج) اگر در منى بودن رطوبت مذكور شك داشته باشد ،در صورتى كه خروج آن در مردان همراه با عالئم سه گانه
(احساس لذت شهوانى ،جستن و سست شدن بدن) باشد ،حكم منى را دارد و غسل جنابت واجب مىشود؛ در
مورد زنان هم فقط در صورتى حكم منى را دارد كه به اوج لذت جنسى برسند و در آن حال مايعى از آنها خارج
شود ،در غير اين صورت چيزى به عهده شخص نيست.

ذبح مرغ با دستگاههاى جديد
س :11حكم ذبح مرغ با دستگاه كه به علت سرعت كار ،براى هر يك از حيوانات نام خدا برده نمىشود،
چيست؟
ج) براى آن دسته از مرغها كه بعد از گفتن «بسم اهلل» با هم ذبح مىشوند ،گفتن يك «بسم اهلل» كفايت مىكند و
براى دسته بعدى كه فرصت گفتن «بسم اهلل» مىباشد ،بايد «بسم اهلل» تكرار شود.
بسمه تعالى
س :11آيا «بسمه تعالى» حكم لفظ جالله را دارد؟
ج) حكم لفظ جالله را ندارد.
همزه و چند نقطه (ا)...
س :12آيا (ا )...حكم لفظ جالله را دارد؟
ج) همزه و چند نقطه (ا )...كه به جاى لفظ جالله نوشته مىشود ،حكم لفظ جالله را ندارد.
لمس آرم جمهورى اسالمى
س :13آيا لمس آرم جمهورى اسالمى بدون طهارت جايز است؟
ج) اگر در نظر عرف اسم جالله محسوب شود ،لمس آن بدون طهارت جايز نيست.
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وسواس
س :14بنده يك جوان  23ساله هستم .متأسفانه سالهاست كه اسير وسواس شديد مىباشم؛ مخصوصاً نسبت به
طهارت و نجاست لباس و منزل و  ...بارها به دكتر مراجعه كردهام اما اثرى نداشته است .خواهشمندم مرا
راهنمايى كنيد.
ج) از نظر شرع مقدس ،در طهارت و نجاست اصل بر طهارت و پاكى اشياء است؛ يعنى در هر موردى كه كمترين
ترديدى در نجس شدن چيزى حاصل شد ،حكم به عدم نجاست مىشود.
كسانى كه داراى حساسيت نفسانى شديدى در مورد نجاست هستند (به اين افراد در اصطالح فقهى وسواسى گفته
مىشود) حتى اگر گاهى يقين به نجاست هم پيدا كردند بايد حكم به عدم نجاست كنند ،مگر در مواردى كه
نجس شدن يك شىء را با چشمان خود ببينند به طورى كه اگر فرد ديگرى هم آن را ببيند يقين به سرايت
نجاست كند فقط در اين موارد بايد حكم به نجاست كنند ،استمرار اجراى اين حكم در مورد افراد مزبور تا زمانى
است كه اين حساسيت به طور كلى از بين برود و بايد توجه داشت كه وسوسه از شيطان است و شخص مبتال به
وسواس ،ناخواسته و ندانسته از شيطان اطاعت مىكند و بايد هر چه سريعتر براى رفع آن اقدام كند.
دفعات شستن اعضاى وضو
س :15شخصى گفته است كه هنگام وضو فقط بايد دو مشت آب بر صورت ريخته شود ،و اگر بار سوم آب
ريخته شود وضو باطل خواهد بود .آيا اين سخن صحيح است؟
ج) شستن صورت و دستها بار اول واجب است و بار دوم جايز و بيش از آن غير مشروع است .تعيين كنندهى بار
اول يا دوم يا بيشتر ،قصد وضو گيرنده است ،يعنى مىتواند به قصد بار اول ،چند مرتبه آب به روى صورت بريزد.
وضوى مبطون
س :16كسى كه وضوى خود را نمىتواند نگهدارد( .بطور مثال دائماً حدث از او سر مىزند) ،نماز او به چه صورت
مىباشد؟
ج) چنين شخصى حكم مبطون را دارد و مبطون كسى است كه غائط از وى به صورت مستمر خارج مىشود و
وظيفهاش آن است كه اگر فرصتى براى نماز خواندن همراه با طهارت وجود داشته باشد – ولو وقت به اندازهاى
باشد كه به همان واجبات نماز اكتفا كند  -بايد منتظر آن وقت بماند و در آن وقت تطهير كرده و نماز بخواند ،ولى
اگر چنين فرصتى نداشت ،چنانچه در بين نماز غائط يك يا دو يا سه بار از او خارج مىشود ،در صورتى كه براى او
حرج و مشقت نداشته باشد بايد ظرف آبى پهلويش بگذارد و هر وقت غائط يا باد معده از او خارج شد ،در همان
اثناى نماز وضو گرفته و از همان جايى كه نماز را قطع كرده ،ادامه دهد .اما اگر به طور مستمر و مرتب غائط يا باد
معده از او خارج مىشود ،بنابر احتياط واجب بايد براى هر نماز يك وضو بگيرد.
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خالكوبى
س :17خالكوبى چه حكمى دارد؟ و آيا اثر آن براى غسل و وضو مانع محسوب مىشود يا خير؟
ج) خالكوبى فى نفسه حرام نيست ،و اثرى كه از آن در زير پوست باقى مىماند مانع از رسيدن آب نيست ،و وضو
و غسل با آن صحيح است.
حكم فرايض انجام شده با غسل باطل
س :18تكليف نماز و روزه ،قضا و كفّاره روزه فردى كه جاهل به موضوع مىباشد چيست؟ مثالً كسى كه مىداند
با آب نجس غسل باطل است ولى نمىدانسته كه آب نجس است و با آن غسل كرده و چند روز نماز خوانده و
روزه گرفته است.
ج) در فرض سؤال (مثال مذكور) نمازهايى كه با غسل باطل خوانده بايد قضا نمايد ولى روزههاى او صحيح است.
وظيفه نمازگزار در حالت تكرار استحاضه
س :19اگر مستحاضه متوسطه براى نماز صبح غسل كند و بعد از نماز خونش قطع شود ولى دوباره قبل از نماز
ظهر متوسط گردد ،آيا براى نماز ظهر و عصر بايد غسل نمايد؟
ج) در فرض سؤال بايد مجدداً غسل نمايد.
تكرار خون ديدن در يک ماه
س :21خانمى كه هر ماه يك بار خون مىبيند اگر در يك ماه دوبار خونى با فاصله اقل طهر ببيند كه خون دوم
داراى اتصال است ولى (در غير وقت عادت) نشانههاى حيض را ندارد ،وظيفه او چيست؟
ج) اگر خون اول در ايام عادت است آن را حيض قرار مىدهد و خون دوم اگر داراى صفت استحاضه است احتياط
كند به جمع بين تروک حائض و اعمال مستحاضه.
دفعات شستن اعضاى وضو
س :21شخصى گفته است كه هنگام وضو فقط بايد دو مشت آب بر صورت ريخته شود ،و اگر بار سوم آب
ريخته شود وضو باطل خواهد بود .آيا اين سخن صحيح است؟
ج) شستن صورت و دستها بار اول واجب است و بار دوم جايز و بيش از آن غير مشروع است .تعيين كنندهى بار
اول يا دوم يا بيشتر ،قصد وضو گيرنده است ،يعنى مىتواند به قصد بار اول ،چند مرتبه آب به روى صورت بريزد.
اجراى سرود در مسجد
س :22ما گروهى هستيم كه سرود اسالمى كار مىكند .نظر شما در مورد بردن ارگ براى اجراى سرود در
مسجد چيست؟
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ج) از انجام هر كارى كه با قداست و شؤون مسجد منافات دارد اجتناب شود.
كف زدن در مسجد
س :23دست زدن در مجالس جشن و اعياد مذهبى مخصوصاً در مساجد و حسينيهها چه حكمى دارد؟
ج) بطور كلى كفزدن به نحو متعارف ـ در جشنهاى اعياد يا براى تشويق و تأييد و مانند آن ـ فىنفسه اشكال
ندارد ،ولى بهتر است فضاى مجالس دينى بخصوص مراسمى كه در مساجد و حسينيهها و نمازخانهها برگزار
مىشود ،به ذكر و صلوات معطّر گردد تا انسان به ثواب آن هم برسد.
تزريق آمپول براى روزهدار
س :24آيا روزهدار مىتواند به بدنش آمپول يا سرم تزريق كند؟
ج) احتياط واجب آن است كه روزهدار از استعمال آمپولهاى مقوّى يا مغذّى يا آمپولهايى كه به رگ تزريق مىشود
و نيز انواع سرمها خوددارى كند ،ولى تزريق آمپول براى بىحس كردن و نيز دارو گذاشتن بر زخمها و جراحتها
اشكال ندارد.
جنابت غير اختيارى در حال روزه
س :25حكم روزه كسى كه با خود كارى انجام دهد كه بطور غيراختيارى جنب شود ،چيست؟
ج) اگر كار مذكور به قصد انزال بوده ،و يا مىدانسته كه با اين كار جنب مىشود ،و يا عادت او بر اين بوده است؛
و در عين حال عمداً چنين كارى كرده و جنب شده ،حكم جنابت عمدى را دارد يعنى هم قضا بر عهده او مىباشد
و هم كفاره.
روزه در حال جنابت
س :26اينجانب زمانى كه به سن تكليف رسيدم نسبت به احكام جنابت و حتى خود جنابت آگاهى نداشتم .حكم
نماز و روزههايى كه در آن حال انجام دادهام چيست؟
ج) نمازهايى را كه در حال جنابت خواندهايد بايد قضا نماييد و روزهها در صورتى كه جاهل به اصل جنابت بوده و
اصالً نمىفهميدهايد جنابت چيست ،صحيح است ولى اگر جنابت را مىدانسته و جاهل به وجوب غسل بودهايد،
بايد قضاى روزهها را بجا آوريد و اگر در ياد گرفتن مسأله كوتاهى نكرده باشيد كفاره ندارد واالّ بنابر احتياط
واجب كفاره هم دارد.
وظيفه كسى كه روزه نگرفته
س : 27اگر كسى چند سال با عذرهاى واهى يا از روى سهل انگارى روزه نگرفته باشد ،چه كار بايد بكند؟
ج) قضاى آنچه از ماه رمضان از او فوت شده ،بر او واجب است ،و اگر افطار ،عمدى و بدون عذر شرعى بوده،
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عالوه بر قضا ،كفاره هر روز هم واجب است كه عبارت است از :شصت روز روزه يا اطعام شصت فقير و يا دادن
شصت مدّ طعام به شصت مسكين كه سهم هر كدام يك مدّ ( 751گرم) است.
فرو بردن خلط در حال روزه
س :28آيا اگر خلط از بينى وارد دهان بشود ،در صورت فرو بردن آن روزه باطل مىشود؟ فرو بردن خلطى كه
به واسطه سرماخوردگى در گلو وجود دارد چطور؟
ج) تا به فضاى دهان نرسيده اشكال ندارد و اگر به فضاى دهان رسيده ،بنابر احتياط واجب نبايد فرو برد و اگر
عمداً فرو برد ،بنابر احتياط قضا و كفاره بر او واجب مىشود.
مصرف زكات فطره
س :29زكات فطره را در چه راهى بايد مصرف كرد؟
ج) مصرف زكات فطره ،همان مصرف زكات مال است ولى احتياط آن است كه با وجود فقير در محل ،به مصارف
ديگر نرسد.
تعيين سال خمسى
س :31من حدود دو سال است كه استخدام دولتى شدهام ولى تاكنون خمس مالم را حساب نكردهام .لطفاً مرا در
تعيين سال خمسى راهنمايى فرماييد.
ج) شروع سال خمسى نياز به تعيين از سوى خود مكلف ندارد ،بلكه خود بخود براساس چگونگى حصول در آمد
ساالنه متعيّن مىشود .بنابراين ابتداى سال خمسى امثال كارگران و كارمندان از اولين روز امكان دريافت اولين
درآمد از درآمدهاى كار و كارمندى است ،و سال خمسى تجّار و مغازهداران از تاريخ شروع به خريد و فروش و
سال خمسى امثال كشاورزان از تاريخ برداشتِ اولين محصول كشاورزى ،سال شروع مىشود.
فروش مؤونه
س :31كسى كه يك منزل شخصى كوچكى از خودش داشته باشد و در آن زندگى مىكند بخواهد با فروش خانه،
خانه بزرگترى كه مورد نيازش مىباشد ،بخرد ،آيا پس از فروش خانه در فرض اينكه پول آن به اندازه خريد
همان خانه جديد باشد ،به او خمس تعلق مىگيرد يا خير؟
ج) فروش مؤونه خمس ندارد.
خمس اجناس منزل
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س :32آيا به لوازم منزل و همچنين مواد خوراكى كه تا سر سال باقى مىماند ،خمس تعلق مىگيرد؟
ج) لوازمى كه با استفاده از آنها عين آن باقى مىماند (مثل فرش ،لباس ومانند آن) در صورتى كه مطابق با شأن
عرفى شخص باشد ،خمس ندارد ،ولى خوراكىها (اعم از خوردنى و آشاميدنى) كه با استفاده از آنها عين آنها باقى
نمىماند (برنج ،آرد ،روغن ،حبوبات و )...هر چه تا سر سال خمسى مصرف نشود و باقى بماند ،بايد خمسش
پرداخت گردد.
خمس پول قرضى
س :33اگر پولى را به فردى قرض بدهيم و بعد از سال خمسى آن را برگرداند ،آيا بايد خمس آن را پس از
دريافت بپردازيم؟
ج) اگر مالى را كه قرض دادهايد از درآمد كسب و حقوق بوده و سر سال خمسى قابل وصول نباشد ،فعالً خمس
آن بر شما واجب نيست ،بلكه هنگامى واجب مىشود كه آن را دريافت كنيد.
معاشرت با كسى كه خمس نمىدهد
س :34آيا مىشود با كسى كه خمس نمىدهد رفت و آمد كرد و از غذايى كه برايمان تهيه مىكند خورد و آيا
هداياى وى را مىتوان پذيرفت؟
ج) صِرف رفت و آمد و معاشرت فى نفسه اشكالى ندارد و تا زمانى كه يقين به وجود حرام در غذا يا اموالى كه در
اختيار شما قرار مىدهد يا هديهاى كه به شما مىدهد نداشته باشيد ،استفاده از آن مانعى ندارد.
خمس درآمد كسب
س :35آيا به درآمد كارگران هم خمس تعلق مىگيرد؟
ج) آنچه كه از درآمد بين سال تا سر سال خمسى صرف در نيازمندىهاى زندگى نشود و اضافه بماند ،خمس
دارد.

خمس حقوق بازنشستگى
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س :36بابت بازنشستگى مبلغى دريافت نمودهام آيا به آن خمس تعلق مىگيرد؟
ج) حقوق بازنشستگى كه به كارمند پرداخت مىشود جزو درآمد سال وصول است اگر تا سر سال خمسى صرف
در مؤونه نشود ،خمس دارد.
خمس باز خريد
س :37اينجانب به تازگی از محل كارم بازخريد خدمت شدهام و برای بازخريد سنوات خدمتم مبلغ  7ميليون
تومان دريافت كردهام و میخواهم اين مبلغ را به حساب مسكن مهر كه قبالً ثبتنام كردهام واريز نمايم ولی نكته
اينجاست كه من احتمال میدهم تا نوبت بنده برسد سال خمسى من فرا مىرسد ،و تا آن موقع پول پيش من
خواهد ماند با وجود اينكه بنده به غير از اين پول هيچ امكان ديگری برای واريز حق عضويت خود ندارم آيا اين
مبلغ مشمول خمس میشود يا خير؟
ج) مبلغ بازخريدِ خدمت خمس ندارد هر چند سال بر آن بگذرد.
خمس ارث
س :38آيا به ارث هم خمس تعلق مىگيرد؟
ج) ارث خمس ندارد ،مگر يقين حاصل شود كه خمس به آن تعلق گرفته و پرداخت نشده است.
خمس كمک هزينه تحصيلى
س :39خواهشمند است در مورد تعلق و يا عدم تعلق خمس به مقررى تحصيلى دانشجويان بورسيه خارج از
كشور كه تنها درآمد زندگيشان از اين راه تأمين مىشود ،حكم شرعى را بيان فرماييد.
ج) كمك هزينه تحصيلى خمس ندارد ،مگر اينكه شخص استخدام شده و در قبال تحصيل ،حقوق دريافت نمايد.
مهلت خواستن براى پرداخت خمس
س :41آيا مىشود مبلغ خمس را به صورت قسطى پرداخت نمود؟
ج) اگر پرداخت خمس بصورت يكجا فعالً براى شما امكان ندارد ،مىتوانيد به يكى از نمايندگان مقام معظم
رهبرى (دام ظله) كه در اينگونه امور اجازه دارند ،مراجعه و پس از دستگردان نمودن به تدريج بپردازيد.
سيادت
س :41آيا كسانى كه فقط از طرف مادر به پيامبر اكرم (صلى اهلل عليه و آله و سلم) منسوب هستند ،حكم سيد را
دارند؟
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ج) اگر چه منتسبين به پيامبر اكرم (صلى اهلل عليه و آله و سلم) از طرف مادر هم از اوالد آن حضرت محسوب
مىشوند ولى مالک ترتب آثار و احكام شرعى سيادت ،انتساب از طرف پدر است.

زكات سكه بهار آزادى
س : 42اگر چند سكه بهار آزادى داشته باشم كه به حدّ نصاب زكات برسد آيا پرداخت زكات آن واجب است
يعنى اصالً آيا سكه بهار آزادى زكات دارد يا خير؟
ج) اگر سكه بهار آزادى در موقعيّت كنونى سكه رايج معاملى محسوب نمىشود ،زكات ندارد.
مقدار مجاز نگاه كردن در ازدواج
س :43ديدن موى دختر به قصد ازدواج چه حكمى دارد؟
ج) كسى كه مى خواهد با زنى ازدواج نمايد ،براى اطالع و آگاهى از او مىتواند به صورت ،دست ،مو و محاسن او
بدون قصد لذت نگاه كند (اگر چه قهراً لذت حاصل شود) مشروط بر اينكه اوالً شناخت و آگاهى قبلى از وى
نداشته باشد و ثانياً علم نداشته باشد كه به او جواب ردّ مىدهند.
اختالف بر سر مهريه
س :44آيا در ازدواج ،ديگران مىتوانند مهريه را تعيين نمايند؟ اگر شخصى بدون رضايت قلبى ،پيشنهاد ديگران
را درباره مقدار مهريه قبول كند آيا ملزم به پرداخت آن خواهد بود؟
ج) مقدار مهر به رضايت و توافق طرفين (پسر و دختر) بستگى دارد ،ولى اگر به هنگام اجراى صيغه عقد به
مهريه پيشنهادىِ والدين و ديگران رضايت داده و آن را قبول كنند ـ هرچند نظر شخصى و قلبى آنان چيز
ديگرى بوده ـ عقد صحيح است و شوهر شرعاً ملزم به پرداخت آن به همسرش خواهد بود ،مگر اينكه پس از
عقد ،زوجه همه يا مقدارى از مهريه را به شوهرش ببخشد.
ازدواج با كفار
س :45آيا با زن غير مسلمان مىتوان ازدواج كرد يا جايز نيست؟
ج) ازدواج موقت مرد مسلمان با زنان اهل كتاب مانعى ندارد ،ولى ازدواج با ساير كفّار (و لو موقت باشد) جايز
نيست.
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س :46ازدواج زن مسلمان با مسيحيان چه حكمى دارد؟
ج) ازدواج زن مسلمان با كفار (چه اهل كتاب باشند چه غير آن) در هيچ صورتى جايز نيست.
شرايط ازدواج موقت
س :47ازدواج موقت چه شرايطى دارد و آيا در ازدواج موقت اطالع و رضايت پدر نيز الزم است؟
ج) عقد ازدواج موقت همچون ازدواج دائم نياز به خواندن صيغه ايجاب (از طرف زن يا وكيل او) و قبول (از طرف
مرد يا وكيل او) دارد و جز در پاره اى موارد (مانند :عدم وجوب پرداخت نفقه از طرف مرد ،لزوم تعيين مدت،
ارث نبردن زن و مرد از يكديگر و نبودن طالق در ازدواج موقت و )...در بقيه احكام مانند ازدواج دائم است و
فرقى ندارد.
در ازدواج (موقت يا دائم) شرط است كه زن ،شوهر نداشته باشد و در عدّه كسى ديگر هم نباشد و اگر دختر
باكره است بايد بنابر احتياط واجب از ولى (پدر يا جد پدرى) وى اذن گرفته شود.

اختالف زن و شوهر در چگونگى عقد
س :48احتراماً استدعا دارد از نظر شرع مقدس اسالم به سؤال زير پاسخ فرماييد:
اگر زنى مدعى عقد دايم با مردى باشد و هيچ مدرک يا شاهدى نداشته باشد ولى مرد مدعى عقد موقت باشد با
وى ,و شهود و ادله در خصوص موقت بودن عقد نيز داشته باشد حكم اين عقد چيست؟ قول مرد معتبر است يا
قول زن؟ از نظر شرع شهود و ادله و ادعاى مرد مالک است يا ادعاى زن؟ در صورت اختالف ,عقد چه حكمى
دارد؟
ج) اگر مرد كه مدعى وكالت در اجراى عقد موقت است نتواند اثبات كند كه وكالت در ذكر مدت هم داشته و در
عين حال ثابت شود كه عقد را با ذكر مدت و به صورت عقد متعه خوانده عقد باطل است مگر آنكه زوجه آن را
تنفيذ و امضا كند ،و اگر ثابت نشود كه عقد را به صورت عقد متعه خوانده ،عقد در فرض سؤال صحيح است و
آثار عقد دائم بر آن مترتب است.
عقيم سازى
س :49آيا جلوگيرى دائمى از باردارى (عقيم سازى) براى زنان يا مردانى كه فرزندان معيوب به دنيا مىآورند،
جايز است؟
ج) اگر با يك غرض عقاليى صورت بگيرد و ضرر قابل توجهى هم نداشته باشد و در مورد زنان با اجازه شوهر
باشد ،فى نفسه اشكال ندارد.
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جلوگيرى از بچهدار شدن
س :51جلوگيرى از باردارى و استفاده از وسايل ضد باردارى (قرص ،دستگاه و )...چه حكمى دارد؟
ج) جلوگيرى از بچهدارشدن اگر با اجازه شوهر باشد ،فى نفسه منعى ندارد و استفاده از وسايل ضد باردارى نيز
اگر مستلزم لمس و نگاه حرام نباشد و ضرر قابل مالحظهاى هم نداشته باشد ،اشكالى ندارد.
شير دادن و محرميت
س :51لطفا بگوييد در احكام شيردادن در چه صورت محرميت بوجود مىآيد؟
ج) شرايط شير دادنى كه سبب محرميّت مى شود عبارتند از:
 -1كودک ،شير زنِ زنده را بخورد.
 -2شير آن زن از حرام نباشد (شير مادرى كه از زنا حامله شده ،موجب محرميت نمى شود).
 -3بچه شير را از پستان بمكد (اگر شير را در گلوى او بريزند ،نتيجه ندارد).
 -4شير خالص باشد (با چيزى مخلوط نكرده باشند)
 -5دو سال بچه تمام نشده باشد (يعنى  24ماه قمرى).
 -6شير از يك شوهر باشد (زنى كه از شير خود كودكى را چند مرتبه شير دهد ،بعد شوهر ديگرى اختيار كند و
از آن شوهر نيز شيردار شود و شيردادن را تكميل كند ،اينگونه شير دادن موجب محرميّت نمى شود).
 -7كودک ،به سبب بيمارى شير را قى (استفراغ) نكند.
 -8حدّاقل يك شبانه روز ،شيرِ سير بخورد و در بين آن ،غذا يا شير زن ديگرى را نخورد ،يا  15مرتبه شير
بخورد و در بين  15مرتبه شير زن ديگرى را نخورد .يا مقدارى شير بخورد كه باعث رويش گوشت و محكم
شدن استخوان كودک شود.
ـ اگر معلوم نباشد شرايطى كه با شير خوردن موجب محرميت مىشود ،تحقق پيدا كرده ،حكم به محرم بودن
نمىشود.
ازدواج با مرد سنى
س :52ازدواج زن شيعه با مرد سنى چه حكمى دارد؟
ج) اگر خوف انحراف از مذهب نباشد ،مانعى ندارد.
نحوه محرميت دختر خوانده
س :53نحوه محرميت دختر خوانده را توضيح دهيد.
ج) مىتوان آن دختر را ـ در صورت وجود مصلحت و اذن حاكم شرع يا وكيل او ـ به عقد موقتِ پدرِ پدرخوانده،
درآورد.
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حجاب زن
س :54زن چه مقدار از بدنش را بايد از نامحرم بپوشاند؟
ج) زنان بايد تمام سر و بدن خود را به جز صورت و دستها تا مچ كه زينت و آرايش نشده باشند با لباسى كه
توجه نامحرم را جلب نكند ،بپوشانند.
پوشيدن چادر
س :55اگر حجاب زن با مانتو و روسرى كامل باشد كفايت مىكند يا حتماً بايد چادر باشد؟
ج) در حجاب و پوشش واجب ،لباس معينى شرط نيست ،و هر لباسى كه تمامى بدن زن (بجز صورت و دستها تا
مچ كه استثناء شده) و همچنين برجستگيهاى بدن را بپوشاند و توجه نامحرم را جلب نكند ،كفايت مىكند .البته
در طول ساليانِ دراز ،زنان جامعه ما چادر را ترجيح داده و براى حفظ حجاب بهتر اسالمى ،آن را انتخاب كردهاند.
لباس شهرت
س :56منظور از لباس شهرت چيست و پوشيدن آن چه حكمى دارد؟ آيا نماز خواندن با آن اشكال دارد؟
ج) لباس شهرت لباسى است كه پوشيدن آن براى شخص به خاطر رنگ يا كيفيت دوخت يا مندرس بودن آن و
يا علل ديگر مناسب نيست ،به طورى كه اگر آن را در برابر مردم بپوشد توجه آنان را به خود جلب نموده و
انگشت نما مى شود .پوشيدن چنين لباسى بنابر احتياط واجب جايز نيست ،ولى نماز خواندن با آن اشكال ندارد.
استفاده زن و مرد از لباس يكديگر
س :57آيا استفاده از دمپايى و جوراب مردانه براى زنان ،مصداقِ تشبّه به جنس مخالف است؟ در اين صورت
تكليف چيست؟
ج) استفاده زن و مرد از لباس ،كفش و دمپايى يكديگر ،اگر مختص جنس خاص باشد بنابر احتياط واجب ،جائز
نيست ولى استفاده هاى محدود به نحوى كه آن را زىّ و پوشش خود قرار ندهند اشكال ندارد.

پوشش مردان
س :58از نظر شرعى حدّ پوشش الزم براى مردان چقدر است؟
ج) بر مرد پوشاندن سر و گردن و صورت و دستها تا جايى كه معموالً نمىپوشانند الزم نيست.
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كراوات
س :59آيا در مجالس عروسى يا ميهمانيهاى خصوصى ،زدن كراوات براى آقايان جايز است؟
ج) به طور كلى ،پوشيدن كراوات و ديگر لباسهايى كه پوشش و زیّ غير مسلمانان محسوب مىشود و استفاده از
آن منجر به ترويج فرهنگ منحط و معاند غربى مىشود ،جايز نيست.
كيفيت حجاب
س :61آيا بر بانوان در نگاه نامحرم پوشاندن چانه نيز الزم است و مقدارى از چانه كه موقع پوشيدن مقنعه بيرون
مىماند چه حكمى دارد؟
ج )1پوشاندن زير چانه الزم است ولى ظاهر چانه كه جزو صورت است واجب نيست.
س :61خانمى كه حدّ الزم پوشش صورت را رعايت كرده و صورتش را آرايش ننموده اگر بداند نامحرم به قصد
ريبه به صورت او نگاه مىكند ،آيا الزم است گردى صورت را هم بپوشاند؟
ج )2اگر باز بودن گردى صورت موجب جلب نظر نامحرم است احتياطاً بايد بپوشاند.
س :62آيا بر بانوان پوشاندن صورت خود از نامحرم در صورتى كه صورت و ابرو را اصالح كرده باشند واجب
است يا نه؟
ج )3اصالح صورت و ابرو اگر در نظر عرف زينت محسوب نباشد پوشاندن آن الزم نيست.
نگاه كردن به فيلم و عكس نامحرم
س :63ديدن تصاوير نامحرم كه حجاب كامل ندارند ,چه حكمى دارد؟
ج) نظر به فيلم و عكس نامحرم به قصد لذت و ريبه حرام است و بدون قصد لذت ،اگر صاحب عكس را نشناسد
و مستلزم مفسدهاى هم نباشد ،اشكال ندارد.
س :64با توجه به اينكه در سايتهاى مختلف اينترنتى (حتى سايتهاى خبرى) عكسهايى از زنان خارجى (اعم از
مسلمان و غير مسلمان) وجود دارد ،نگاه كردن به آنها جايز مىباشد يا خير؟
ج) نگاه كردن به تصوير زن نامحرم حكم نگاه كردن به خود زن نامحرم را ندارد ،بنابراين اگر نگاه از روى لذت
نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصوير هم متعلق به زن مسلمانى كه بيننده آن را مىشناسد نباشد ،اشكال
ندارد و بنابر احتياط واجب در صورت عدم رعايت حجاب نبايد به تصوير زن نامحرم كه بطور مستقيم از
تلويزيون و برنامههاى اينترنتى ،پخش مىشود نگاه كرد .نگاه كردن به تصاوير و فيلمهاى مستهجن نيز بطور
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مطلق حرام است.

س :65آيا ديدن فيلمهاى زناشويى براى زن و شوهر از لحاظ شرعى اشكال دارد؟
ج) ديدن اين گونه از فيلمها كه هميشه با نگاه شهوت برانگيز همراه است جايز نيست.
نگاه به زن نامحرم
س :66آيا نگاه كردن به زن نامحرم (بصورت عادى و بدون قصد لذت) اشكال دارد؟
ج) نگاه به زن نامحرم جايز نيست مگر به صورت و دستها تا مچ ،بدون قصد لذت و ريبه در صورتى كه زينت و
آرايش نشده باشد.
ارتباط با نامحرم
س :67ارتباط با نامحرم (مكاتبه ،گفتگو ،ارتباط اينترنتى و )...چه حكمى دارد؟
ج) هر گونه ارتباطى كه خارج از ضوابط و احكام شرعى باشد و يا مفسده اى بر آن مترتب شود ،جايز نيست.
دست دادن با نامحرم
س :68دست دادن مرد با زن خارجى و همچنين با نزديكان غيرِ محرم چه حكمى دارد؟ مخصوصاً با افراد غير
مسلمان كه اجتناب از چنين كارى توهين تلقى مىشود؟
ج) دست دادن با نامحرم حرام است ،مگر اينكه از روى حايلى ( مانند دستكش و )...باشد ،به شرط اينكه همراه با
فشار دادن دست نباشد.
نگاه زن به مرد نامحرم
س :69حكم شرعى در مورد نگاه كردن زن به مرد چيست؟ حدود آن چيست؟
ج) نگاه به سر و صورت و گردن و دستها تا جايى كه معموالً نمىپوشانند ،بدون قصد لذت و ريبه اشكال ندارد.
نگاه زن به بچه مميّز و پوشش نزد او
س :71نگاه كردن به پسربچه غير بالغ مميّز بدون قصد لذت چه حكمى دارد؟
ج) اگر بچه مميّز به مرحلهاى رسيده كه نگاه كردن به او يا نگاه او به زن موجب تهييج شهوت مىشود ،نگاه به او
جايز نيست و زن هم بايد خود را نزد او بپوشاند.
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لمس و نظر حرام در حين آموزش پزشكى
س :71آيا دانشجويان رشته پزشكى براى فراگيرى اين علم مىتوانند بدن غير همجنس را لمس كنند؟
ج) تحصيل و فراگيرى علم پزشكى از طريق معايناتى كه فى نفسه حرام هستند در مواردى كه ياد گرفتن اين
علم و شناخت راههاى درمان بيماريها متوقف بر آن باشد ،اشكال ندارد مشروط به اينكه دانشجو اطمينان داشته
باشد كه توانايى نجات جانِ انسانها در آينده ،متوقف بر اطالعاتى است كه از اين طريق بدست مىآيد و همچنين
مطمئن باشد كه در آينده در معرض مراجعه بيماران بوده و مسؤوليت جان آنان را بر عهده خواهد داشت.
س :72در دانشكده پزشكى در واحد تشريح ،اجساد مرد تشريح مىشود ،كه اغلب پوشش جسدها بيشتر از حدّ
ضرورت كنار زده مىشود و دانشجويان دختر هم آن اجساد را تشريح مىكنند لطفاً حكم نگاه به جسد مرد و
لمس آن توسط دانشجويان دختر را بيان فرماييد.
ج) نظر زن بر بدن مرد نامحرم بجز سرو گردن و دستها و همچنين لمس بدن نامحرم بر زن شرعاً حرام است،
مگر در موارد استثنايى ضرورت ،آن هم فقط همان مقدارى كه ضرورت اقتضا كند.
رجوع به پزشک غير همجنس
س :73من يك زن و پزشك عمومى هستم .با توجه به اينكه مراجعينِ مطب ،آقا و خانم مىباشند و من هم در
هنگام معاينه ،مراقب عدم تماس لمسى با نامحرم مىباشم و كليه شؤونات مذهبى را رعايت مىكنم ،آيا مجاز به
معاينه مردان هستم؟ و اصوالً مراجعه مردان به دكتر زن و برعكس چه حكمى دارد؟
ج) اگر معالجه مستلزم لمس و نظر حرام باشد ،با امكان رجوع به پزشك همجنس ،رجوع به غير همجنس جايز
نيست.
زينت و مالك آن
س :74آيا ابروى اصالح شده براى زن حكم زينت را دارد؟ تا چه حدّ بايد پوشانده شود؟
ج) تشخيص مصداق زينت ،عرفى است و هرچه عرفاً زينت محسوب شود ،زن بايد آن را از نگاه نامحرم بپوشاند.
زينت بانوان
س :75پوشيدن انگشترى طال براى زن چه حكمى دارد؟
ج) استفاده زنان از زينت و زيور آالت و آرايش نمودن خود اشكال ندارد ،لكن بايد از نامحرم پوشانده شود.
برداشتن ابرو
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س :76برداشتن ابرو (اصالح و مرتب كردن آن) در صورتى كه باعث تغيير شكل ابرو شود (تغيير چشم گير
ايجاد كند) يا تغيير شكلى ايجاد نكند (فقط زير ابرو خالى شود) چه حكمى دارد؟
ج) آنچه كه عرفاً زينت محسوب مىشود ،بايد از نامحرم پوشانده شود.
طالى سفيد
س :77استفاده از طالى سفيد و پالتين براى آقايان چه حكمى دارد؟
ج) اگر چيزى كه طالى سفيد ناميده مىشود همان طالى زرد است كه بر اثر مخلوط كردن مادهاى رنگ آن سفيد
شده ،حرام است ،ولى اگر عنصر طال در آن به قدرى كم است كه عرفاً به آن طال نمىگويند ،مانع ندارد و پالتين
نيز اشكال ندارد.

نگاه كردن به رقص
س :78نگاه كردن به رقص چه حكمى دارد؟
ج) نگاه كردن مرد به رقص زن نامحرم بطور مباشر و مستقيم جايز نيست و در غير اين صورت ،اگر به قصد
لذّت و ريبه باشد يا موجب تحريك شهوت شود يا مستلزم مفاسد ديگرى گردد حرام است.
طالق زنهاى بالتكليف
س :79زنى كه با شوهرش سرناسازگارى دارد و يا مدت طوالنى از شوهرش خبرى نيست بايد چكار كند؟ آيا
مىتواند خودش را مطلّقه كند؟ و اگر چنين طالقى صورت گرفت ،رجعى است يا بائن؟
ج) اگر زوج غائب است و يا بين زن و شوهر اختالف وجود دارد و شوهر راضى به طالق نيست و ادامه اين زندگى
موجب عسر و حرج و مضيقه است و زن نمىتواند اين شرائط را تحمل نمايد ،مىتواند به محاكم قضائى مراجعه
كند تا پس از احراز موضوع (با شرايط شرعى و قانونى) ،صيغه طالق را جارى نمايند .چنين طالقى رجعى مىباشد.

عدّه زنا
س :81آيا زنا عدّه دارد؟ در صورتى كه با زانيه ازدواج موقت انجام شده باشد ،چطور؟
ج) زنا عدّه ندارد ،اما اگر شخصى با چنين زنى ازدواج موقت كرده باشد ،پس از تمام شدن مدت ،بايد عده
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نگهدارد و ازدواج قبل از پايان عدّه با او جايز نيست و در صورت دخول ،موجب حرمت ابدى آن دو به هم
مىشود.
معامله با شركتهاى خارجى
س :81آيا معامله و تجارت با شركتها و مؤسسات خارجى جايز است؟
ج) رعايت مقررات نظام اسالمى مصوّب مجلس شوراى اسالمى و مورد تأييد شوراى نگهبان يا مجمع تشخيص
مصلحت در خصوص تجارت خارجى و معامله با كشورهاى غيراسالمى الزم است و معامله طبق آن مانعى ندارد.
در هر موردى كه مقررات خاصى وجود ندارد ،چنانچه معامله و همكارى با آنان كمك به رژيم نژادپرست
صهيونيستى و دشمنان اسالم و مسلمين نباشد و مفسدهاى هم بر آن مترتب نشود ،فى نفسه مانعى ندارد.
معامله با شركتهاى صهيونيستى و آمريكايى
س : 82آيا معامله با شركتهاى يهودى يا آمريكايى و يا اروپايى با وجود اين احتمال كه شركتهاى مزبور به تقويت
دولت غاصب صهيونيستى مىپردازند ،جايز است؟
ج) هر گونه معامله با شركتهايى كه منافع آن عايد رژيم نژادپرست صهيونيستى و يا دشمنان اسالم و مسلمين
مىشود ،حرام است؛ و بر آحاد مسلمين واجب است كه از خريد و استفاده از چنين كاالهايى اجتناب كنند.

گلد كوئيست ،الماس ،كارتهاى پنتاگونو و مشابه آن
س :83معامالت شبكهاى و زنجيرهاى وجود دارد (مثل گلدكوئيست ،الماس و )...كه شركت اقدام به فروش طال يا
الماس يا محصولى ديگر از طريق بازاريابى شبكه اى كرده است به اين صورت كه شخص مبلغى به حساب آنان
واريز مىكند و سپس براى شركت بازاريابى مىكند و به ازاى هر چند مشترى كه بواسطه اين فرد ثبت نام كرده
و براى خريد الماس يا طال يا كااليى ديگر پيش پرداخت بدهند و زنجيره به حد نصاب برسد ،مبلغى به عنوان
كميسيون به حساب وى واريز مىشود و يا امتياز خريد ساير محصوالت شركت به وى داده مى شود .معامله به
اين شيوه چه حكمى دارد؟
ج) معامله به شيوه مذكور صورت شرعى ندارد و جايز نيست.
قيمت نقد و نسيه كاال
س :84خريد كاال بطور نسيه مدت دار (مثالً به مدت يك سال بصورت اقساطى) به قيمتى بيشتر از قيمت نقدى
آن چه حكمى دارد؟
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ج) اگر كاالهاى مذكور داراى دو قيمت باشند ،يك قيمت نقد و يك قيمت نسيه (اقساطى)؛ خريد و فروش كاال به
صورت نسيه به قيمتى بيشتر از قيمت نقد اشكال ندارد و اين قبيل معامالت ،ربوى محسوب نمىشود.
قرض ربوى
س :85ما در خارج از كشور زندگى مىكنيم گرفتن وام از بانكهاى خارجى ،با توجه به اينكه مجبوريم درصدى را
به عنوان بهره به آنها بپردازيم ،چه حكمى دارد؟
ج) در فرض سؤال ،قرض ربوى است و گرفتن آن تكليفاً جايز نيست (يعنى كار حرامى است) هرچند شخص
مالك اصلى قرض مىشود ،و راه پرهيز از حرمت تكليفى در صورت اضطرار اين است كه انسان قصد پرداخت
سود را نداشته باشد ،هرچند كه مىداند از او خواهند گرفت.
صندوقهاى قرض الحسنه
س :86بعضى از صندوقهاى قرضالحسنه پيشنهاد مىكنند كه مبلغى در آن صندوق وديعه گذاشته شود و پس از
چند ماه دو برابر مبلغ وديعه ،وام مىدهند و كارمزدى نيز دريافت مىكنند حكم آن چيست؟
ج) اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد كه آن پول براى مدتى نزد صندوق به صورت قرض بماند به اين
شرط كه صندوق هم بعد از آن مدت ،وامى در اختيار او قرار دهد و يا وامدادنِ صندوق ،مشروط به اين شرط
باشد كه او قبالً مبلغى را در صندوق گذاشته باشد ،اين شرط در حكم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است ،ولى
اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحيح مىباشد.
س :87در بين مردم باب شده كه تعدادى از افراد مثالً  21نفر ماهانه هر كدام ده هزار تومان طبق قراردادى كه
همه آن را قبول كردهاند روى هم مىگذارند و هر ماه به يكى از افراد به قيد قرعه كل مبلغ را مىدهند و فردى
كه پول را مىگيرد همه ماهه همان ده هزار تومان را تا تمام شدن قسط مىدهد و بقيه نيز به قيد قرعه و نوبت
پول را مىگيرند و هيچگونه سود يا كارمزد به هيچ كس تعلق نمىگيرد.
لطفاً حكم شرعى اين مسئله را بفرماييد.
ج) مشاركت در قرض دادن به اعضاى صندوق به شرح فوق الذكر اشكال ندارد.
استفاده از وام بانكى در غير مورد واگذار شده
س :88در خصوص وامهاى بانكى كه داراى مصارف خاص مىباشد در صورتى كه وام گيرنده تمام شرايط دريافت
آن وام را دارا باشد آيا مىتواند پس از اخذ وام آن را صرف مسائل ديگر نمايد .به عنوان مثال وامهاى تعمير و يا
ساخت مسكن كه از جمله شرايط آن داشتن خانهاى نيمه ساز با سند شش دانگ و پروانه كسب مىباشد اگر
شخصى تمامى شرايط را دارا بوده واز نظر كارشناسان بانك هيچ گونه منعى نداشته باشد و وام مذكور را به وى
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تحويل نمايند حال با توجه به اينكه اكنون وام گيرنده شخصاً صاحب و مالك اين پول مىباشد آيا مىتواند پولهاى
دريافتى را صرف كارهاى ضرورىتر نمايد و بعداً از پول شخصى خود منزل را تعمير نمايد؟
ج) تخلف از مقررات بانك جايز نيست و در صورت تخلف از شرط ،بانك مىتواند وام را استرداد كند.
س :89آيا مىتوان وامهايى را كه جهت مصارف خاص (مثالً براى تعمير مسكن) داده مىشود را براساس نياز در
جاى ديگرى (مثالً پرداخت بدهى) صرف نمود؟
ج) آنچه را قرض دهنده به اشخاص مىدهد اگر واقعاً قرض باشد و شرط كند كه حتماً بايد در مورد خاصى
مصرف شود ،تخلف از اين شرط جايز نيست و همچنين آنچه را كه صاحب پول به گيرنده مىدهد اگر به عنوان
سرمايه مضاربه يا شراكت و مانند آن باشد حق ندارد آن را در غير كارى كه صاحب پول بخاطر آن ،پول را در
اختيار او گذاشته است مصرف نمايد.
كارمزد
س :91ما در يك صندوق قرض الحسنه توافق كردهايم  %2كارمزد از اعضا دريافت كنيم ،اشكالى دارد يا خير؟
ج) كارمزد اگر واقعاً مزد كار باشد ـ نه صرف تغيير اسم ـ اشكال ندارد.

معامالت بانكى
س :91مقدارى پول از پدرم به من رسيده است .آيا مىتوانم آن را در بانك سرمايه گذارى كرده و از بهرهاى كه
بانك به آن مىدهد استفاده كنم؟ و كالً حكم بهرههايى كه بانكهاى كشور به سپردههاى مردم مىدهند چگونه
است؟
ج) بطور كلى ،معامالت بانكى كه بانكها بر اساس قوانين مصوّب مجلس شوراى اسالمى و مورد تأييد شوراى
نگهبان انجام مىدهند ،بىاشكال و محكوم به صحت است و سود حاصل از بكارگيرى سرمايه بر اساس يكى از
عقود اسالمى ،شرعاً حالل مىباشد.
ارمغان بهزيستى
س :92پرداخت وجه در مقابل گرفتن برگههاى خيريه كه پس از مدتى با قرعه كشى به خريدارانِ اوراق جوايزى
مىدهند (مانند ارمغان بهزيستى) و شركت در قرعه كشى آن چه حكمى دارد؟
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ج) توزيع و نشر اوراق جمعآورى تبرعات از مردم براى صرف آن در امور خيريه و تشويق و ترغيب متبرعين با
قيد قرعه ،منع شرعى ندارد و همچنين دريافت آن اوراق و پرداخت وجه به قصد شركت در امور خيريه مانعى
ندارد.
رشوه
س :93چنانچه انجام دادن كارى (كه قانونى است و حق كسى را تضييع نمىكند) در ادارهاى منوط به دادن مبلغى
به مجرى آن كار باشد ،بگونهاى كه اگر اين مبلغ را نپردازد كار انجام نخواهد شد ،پرداخت آن چه حكمى دارد؟
ج) پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد مراجعهكننده به كارمندان ادارات كه مكلّف به ارائه خدمات ادارى به
مردم هستند ،و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد ،عملى است كه از نظر شرعى حرام محسوب مىشود (هر
چند باعث ايجاد مشكل و زحمت براى ديگران نشود) و توهّم اضطرار ،مجوّزِ او در انجام اين كار نيست.
كارمندان ادارات هم حق ندارند هيچگونه مبلغى را بطور غير قانونى در برابر انجام كار مراجعه كنندگان
درخواست و يا دريافت كنند و جايز نيست در اين مال تصرف نمايند ،بلكه بايد آن را به صاحبانش بازگردانند.
هديه در محيط ادارى
س :94چنانچه فردى از باب تشكر و قدردانى از كارمند ،هديهاى به او اهدا مىكند ،حكمش چيست؟ هر چند آن
كارمند بدون هيچ گونه چشم داشتى كارى را انجام داده باشد؟
ج) هديه در محيط كار و از جانب ارباب رجوع ،يكى از خطرناكترين چيزها است و هر چه بيشتر از آن اجتناب
كنيد به صرفه دنيا و آخرت شما ،خواهد بود .فقط در يك صورت دريافت آن جايز است و آن اين است كه هديه
دهنده با اصرار زياد و با امتناع مأمور از قبول ،باالخره به نحوى آن را اهداء كند آن هم بعد از انجام كار و بدون
مذاكره و حتى توقع قبلى.
ساختن مجسمه
س :95ساختن مجسمه و يا عروسك چه حكمى دارد؟
ج) ساختن مجسمه كاملِ موجوداتى كه روح دارند (مانند انسان و حيوان) اشكال دارد ،اما خريد ،فروش ،نگهدارى
و ارائه آن اشكالى ندارد.
استعمال ،توليد و خريد و فروش مواد مخدر
س :96استعمال مواد مخدر از قبيل حشيش ،ترياک ،هروئين ،مورفين ،مارى جوانا و  ...بصورت خوردن ،نوشيدن،
كشيدن ،تزريق و يا شياف چه حكمى دارد؟ خريد و فروش و ساير راههاى كسب درآمد با آن مثل حمل و نقل و
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نگهدارى و قاچاق آنها چه حكمى دارد؟
ج) استعمال مواد مخدر و استفاده از آنها با توجه به آثار سوءشان از قبيل ضررهاى شخصى و اجتماعى قابل
مالحظهاى كه بر استعمال آنها مترتب مىشود ،حرام است و به همين دليل كسب درآمد با آنها از طريق توليد،
حمل و نقل ،نگهدارى ،خريد و فروش و غير آن هم حرام مىباشد.
كمک به متكديان
س :97كمك به كسانى كه در كوچه و خيابان تكدّىگرى (گدايى) مىكنند چه حكمى دارد؟
ج) اگر اين عمل ترويج دروغ ،بيكارى و تكدىگرى و تخلف از قانون باشد بايد از آن اجتناب شود .مىتوانيد
صدقات و تبرعات را به مؤسسات مورد اطمينانى كه در اين زمينه فعال هستند بدهيد.
استفاده شخصى از امكانات دولتى و اموال عمومى
س :98استفاده موردى از وسائل نقليه ادارات ـ با نظر موافق مسؤول اداره ـ در كارهاى شخصى چه حكمى دارد؟
ج) استفاده شخصى از امكانات دولتى و اموال عمومى بايد طبق قوانين و مقررات مربوطه باشد.
اجاره به شرط قرض
س :99آنچه امروزه در بين مردم متعارف شده كه هنگام اجاره دادنِ خانه مبلغى را جلوتر مىگيرند ،از نظر
شرعى چه وجهى دارد؟ (به اين شكل كه مثالً مستأجر مبلغ دو ميليون تومان پول پيش به صاحبخانه مىدهد به
همراه پنج هزار تومان ماهيانه) آيا صحيح است؟
ج) اگر خانه به مبلغى اجاره شود و در ضمن عقد اجاره شرط گردد كه مستأجر مبلغى را به صاحب خانه قرض
دهد ،اشكال ندارد.
تصرف اموال فرزندان توسط والدين
س :111آيا پدر و مادر بدون اجازه فرزند حق تصرف در مال او را دارند؟ (قبل و بعد از ازدواج)
ج) در مورد فرزند كبير و رشيد چنين حقى ثابت نيست و نسبت به فرزند نابالغ نيز منوط به تحقق شرايط است.
خريد و فروش بن و كوپن
س :111خريد و فروش بن و كوپن چه حكمى دارد؟
ج) در صورتى كه كاال محسوب نشود مطلقاً خريد و فروش آن جايز نيست و در فرض اين كه كاال محسوب شود،
ميزان در اين گونه امور ،قوانين و مقررات نظام جمهورى اسالمى مىباشد و بايد طبق آن عمل شود.
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مشروط كردن وام به ماندن پول در حساب
س :112در برخى از بانكها و مؤسسههاى قرضالحسنه ،گرفتن وام مشروط بر ماندن پول به مدت معينى در
بانك مىباشد ،آيا افتتاح حساب و گرفتن وام با شرط مذكور صحيح است؟
ج )1اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد كه آن پول براى مدتى نزد صندوق به صورت قرض بماند به اين
شرط كه صندوق هم بعد از آن مدت وامى در اختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق به اين شرط باشد كه او
قبالً مبلغى را در صندوق گذاشته باشد ،اين شرط در حكم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است ولى اصل قرض
نسبت به هر دو طرف صحيح مىباشد.
س :113افتتاح حساب در صندوقهاى قرضالحسنه محلى كه هر ماه به قيد قرعه به نام يكى از اعضاء در مىآيد،
چه حكمى دارد؟
ج )2اگر شرط ضمن قرض در ميان نباشد ،تخصيص وام به اعضاء صندوق يا به عضويت صندوق درآمدن ،به اميد
دريافت وام در آينده ،اشكال ندارد.
شطرنج
س :114آيا بازى با شطرنج جايز است؟ بدون شرط بندى چطور؟
ج) اگر به تشخيص مكلف امروزه شطرنج عرفاً از آلت قمار بودن خارج شده باشد ،بازى با آن بدون برد و باخت
اشكالى ندارد.

پاسور و نرد
س :115مستدعى است نظر آن حضرت را راجع به حرمت يا عدم حرمت بازى كردن پاسور بفرمائيد .ضمناً بازى
با تخته نرد چه حكمى دارد؟
ج) بازى با پاسور و نرد كه جزو آالت قمار محسوب مىشوند ،بطور مطلق حرام است.
حيوانات دريايى
س :116خوردن هشت پا و خرچنگ دريايى چه حكمى دارد؟
ج) از آبزيان (حيوانات دريايى) فقط ماهى فلسدار و ميگو حاللند.
ذبح مرغ با دستگاههاى جديد
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س :117حكم ذبح مرغ با دستگاه كه به علت سرعت كار ،براى هر يك از حيوانات نام خدا برده نمىشود،
چيست؟
ج) براى آن دسته از مرغها كه بعد از گفتن «بسم اهلل» با هم ذبح مىشوند ،گفتن يك «بسم اهلل» كفايت مىكند و
براى دسته بعدى كه فرصت گفتن «بسم اهلل» مىباشد ،بايد «بسم اهلل» تكرار شود.
سيگار كشيدن
س :118با توجه به زيان سيگار و قليان به بدن ،استعمال آن چه حكمى دارد؟
ج) تابع ميزان ضرر آن است؛ اگر موجب ضرر قابل مالحظهاى براى بدن باشد ،جايز نيست.
حكم كشمش پخته
س :119پختن يا سرخ نمودن كشمش كه سبب باد كردن آن مىشود ،چه حكمى دارد؟
ج) در فرض مرقوم كشمش پاک و حالل است.
فروش اموال وقفى مسجد (و حسينيه و )...
س :111اگر وسيلهاى از وسايل مسجد ـ وقف شده ـ قابل استفاده در آن مسجد نباشد ،آيا مىتوان آن را فروخته
و پول آن را صرف مخارج مسجد كرد؟
ج) اگر استفاده از آن در همان مسجد به هيچ وجه امكان ندارد ،در مسجد ديگر بهرهبردارى كنند و اگر آن هم
امكان ندارد ،در مصالح عامه از آن استفاده نمايند و اگر بهرهبردارى از آن به هيچ وجه ممكن نيست مگر به
فروش آن ،مىتوانند بفروشند و پول آن را به همان نحو و ترتيب كه گفته شد مصرف كنند.

تغيير وقف
س :111آيا مىشود زمينى را كه جهت ساخت مدرسه وقف شده ،در امور خيريه ديگر استفاده كرد؟
ج) وقف ،قابل خريد و فروش و تغيير و تبديل نيست و از موقوفه بايد در همان جهت وقف استفاده شود.
موسيقى و غنا
س :112آيا گوش دادن به نوارهاى موسيقى خارجى و يا موسيقىهاى ايرانى كه در خارج ضبط مىشود ،مجاز
است يا خير؟
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ج) هرگونه خوانندگى و نوازندگى كه مطرب و لهوى متناسب با مجالس عيش و نوش و خوشگذرانى باشد ،حرام
است.
س :113برخى از خوانندگان شعرهايى را مىخوانند كه محتواى عرفانى دارد (مثالً برخى از اشعار حافظ را) حكم
گوش كردن به چنين آوازى چيست؟
ج) اگر خوانندگى بصورت غنا (كه عبارت است از رفت و برگشت صدا در گلو همراه با طرب و متناسب با
مجالس لهو و گناه) باشد ،حرام است و فرقى نيست مضامين آن چه باشد.
آالت موسيقى
س :114حكم خريد سه تار و يادگيرى نوازندگى با آن چيست؟
ج) آن دسته از آالت موسيقى كه عرفاً از آالت مشترک و قابل استفاده براى كارهاى حالل محسوب مىشود،
خريد و فروش و استفاده از آن به قصد منفعت حالل جايز است ،ولى خريد و فروش و استفاده از آالتى كه عرفاً
از آالت مخصوص لهو (موسيقى حرام) محسوب مىشود ،جايز نيست.
س :115چه آالتى لهو محسوب مىشوند؟
ج) آالتى كه نوعاً در لهو و لعب بكار مىروند و منفعت حاللى در بر ندارند ،آالت لهو محسوب مىشوند.
معناى لهو
س :116به چه نوع موسيقى يا خوانندگى ،لهوى گفته مىشود؟
ج) هر نوع خوانندگى و نوازندگى كه انسان را از خداوند متعال و معنويات و فضائل اخالقى دور نموده و به سمت
بىبند و بارى ،بيهودگى و گناه و شهوترانى سوق دهد ،لهوى بوده و حرام مىباشد.
موسيقى در عزادارى
س :117استفاده از آالت موسيقى (مانند ارگ) و يا استفاده از طبل و سنج در مراسم عزادارى ائمه معصومين
«عليهم السالم» چه حكمى دارد؟
ج) استفاده از آالت موسيقى ،مناسب با عزادارى ساالر شهيدان (عليه السالم) نيست و شايسته است مراسم
عزادارى به همان صورت متعارفى كه از قديم متداول بوده برگزار شود .البته استفاده از طبل و سنج به نحو
متعارف اشكال ندارد.
گوش دادن به موسيقى بدون اختيار
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س :118اگر در مكانى باشيم كه موسيقى لهوى بىاختيار به گوش ما مىرسد (و نهى از منكر هم اينجا اثرى
ندارد) چه وظيفهاى داريم؟
ج) اگر ترک آن محل و يا آن مجلس ممكن نباشد و يا موجب مشقت باشد ،شما به آن اعتنا و توجه نكنيد اگر چه
بىاختيار به گوش شما برسد.

حضور در مجلس گناه
س :119اگر در يك مجلس عروسى از نوارهاى مبتذل و يا موسيقى و آالت موسيقى مانند ارگ و امثال آن
استفاده شود ،رفتن به اين گونه مجالس چه حكمى دارد؟
ج) اگر حضور در آن مجلس موجب ارتكاب گناه و يا تأييد آن باشد يا نهى از منكر متوقف بر خروج از آن
مجلس يا شركت نكردن در آن باشد ،بايد آن مجلس را ترک كرده و يا شركت ننمائيد.
عقيم سازى
س :121آيا جلوگيرى دائمى از باردارى (عقيم سازى) براى زنان يا مردانى كه فرزندان معيوب به دنيا مىآورند،
جايز است؟
ج) اگر با يك غرض عقاليى صورت بگيرد و ضرر قابل توجهى هم نداشته باشد و در مورد زنان با اجازه شوهر
باشد ،فى نفسه اشكال ندارد.
درمان با محرمات
س :121آيا مىشود براى مداوا از چيزهايى كه خوردنش حرام است ،استفاده كرد؟
ج) اگر به گفته طبيب حاذقِ مورد اطمينان ،معالجه متوقف بر آن باشد ،اشكال ندارد.
جلوگيرى از بچهدار شدن
س :122جلوگيرى از باردارى و استفاده از وسايل ضد باردارى (قرص ،دستگاه و )...چه حكمى دارد؟
ج) جلوگيرى از بچهدارشدن اگر با اجازه شوهر باشد ،فى نفسه منعى ندارد و استفاده از وسايل ضد باردارى نيز
اگر مستلزم لمس و نگاه حرام نباشد و ضرر قابل مالحظهاى هم نداشته باشد ،اشكالى ندارد.
پيوند اعضاى ميت
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س :123شخصى عالقمند است اعضاى بدنش را پس از مردن براى پيوند به بيماران نيازمند استفاده كنند .آيا او
حق وصيت كردن چنين مسألهاى را دارد؟
ج) استفاده از اعضاى ميّت براى پيوند به بدن شخص ديگر ،اگر با اذن ميّت در دوران حياتش و يا با اذن اولياى او
بعد از مردنش باشد و يا نجات جان نفس محترمى وابسته به آن باشد ،اشكال ندارد و وصيّت به اين مطالب هم
مانعى ندارد ،مگر در اعضايى كه برداشتن آنها از بدن ميّت ،موجب صدق عنوان مثله باشد و يا عرفاً هتك حرمت
ميّت محسوب شود.

اطاعت از والدين
س :124اگر والدين در اعمال مستحبى مثل رفتن به جمكران و ...مانع انسان شوند يا بطور كلى در مسألهاى
مخالفت كنند و يا نسبت به انجام كارى اصرار داشته باشند ،اطاعت از آنها واجب است؟
ج) اطاعت از والدين واجب نيست ،لكن اذيت كردن آنان حرام است ،مگر در انجام واجبات و ترک محرمات.
قطع رحم
س :125برادرى دارم اعتقادى به احكام شرعى ندارد ،به خيلى از علما توهين مىكند ،از نظر مالى نيز مقيد به
نحوه تحصيل درآمد نيست .آيا اجازه دارم رابطهام را با او قطع نمايم؟ چون ادامه ارتباط براى فرزندانم به علت
استفاده وى از ماهواره و ديگر منكرات ،خطرناک است؟
ج) قطع رحم حرام است ،ولى صله رحم منحصر در ديد و بازديد نيست ،بلكه از راههاى ديگر (مانند تلفن ،نامه و
امثال) آن نيز محقق مىشود.
زنجير زنى با چاقو
س : 126آيا استفاده از زنجيرهايى كه داراى تيغ هستند و در برخى كشورها متداول است ،در عزادارى جايز
مىباشد؟
ج) اگر استفاده از زنجيرهاى مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و يا باعث ضرر بدنى قابل توجهى
گردد ،جايز نيست.
تعزيه و شبيه خوانى
س :127مراسم شبيه خوانى كه در حال حاضر در خيلى جاها مرسوم است .چه حكمى دارد؟
ج) تعزيه و شبيه خوانى اگر مشتمل بر دروغ و باطل نباشد ،مفسدهاى هم نداشته باشد و موجب وهن مذهب هم
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نشود ،اشكالى ندارد ،لكن بهتر است بجاى آن مجالس وعظ و ارشاد و ذكر مصائب حسينى و مرثيه خوانى برپا
شود.
قمه زنى
س :128قمه زنى در روز عاشورا چه حكمى دارد؟
ج) قمه زنى عالوه براينكه عرفاً از مظاهر حزن و اندوه شمرده نمىشود و در زمان ائمه (عليهم السالم) و پس از
آن نيز سابقه ندارد و تأييدى از ائمه معصومين (عليهم السالم) نيز در مورد آن  -نه به شكل عام و نه به شكل
خاص  -نشده است ،در حال حاضر وهن مذهب شمرده مىشود و جايز نيست.

باال و پايين پريدن در سينه زنى
س :129آيا هروله كردن در موقع سينه زنى (باال و پايين پريدن) صحيح است؟
ج) اگر موجب وهن مذهب يا مؤمنين يا مراسم عزادارى معصومين «عليهم السالم» باشد ،جايز نيست و در هر
حال بهتر است مؤمنين مراعات شؤون عزادارى معصومين «عليهم السالم» بويژه سيد و ساالر شهيدان اباعبداهلل
الحسين «عليه السالم» را بنمايند.
موسيقى در عزادارى
س :131استفاده از آالت موسيقى (مانند ارگ) و يا استفاده از طبل و سنج در مراسم عزادارى ائمه معصومين
«عليهم السالم» چه حكمى دارد؟
ج) استفاده از آالت موسيقى ،مناسب با عزادارى ساالر شهيدان (عليه السالم) نيست و شايسته است مراسم
عزادارى به همان صورت متعارفى كه از قديم متداول بوده برگزار شود .البته استفاده از طبل و سنج به نحو
متعارف اشكال ندارد.
پوشيدن لباس مشكى در عزاى اهلبيت (عليهم السالم)
س :131آيا پوشيدن لباس سياه در عزاى امامان معصوم «عليهم السالم» مكروه است؟
ج) كراهت آن ثابت نيست ،بلكه اگر براى تعظيم شعائر باشد داراى اجر و ثواب نيز خواهد بود.
توصيه ترك گناه
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س :132چگونه مىتوان بر وسوسههاى شيطانى كه دامنگير برخى از ما جوانان شده فائق آمد و با كنترل هواى
نفس و شهوت ،موفق به ترک گناه شده و توبه كنيم؟

ج) ممكن است ترک گناهى كه عادت شده ،در اول كار ،مقدارى مشكل به نظر برسد ،اما بايد عواقب خطرناک
دنيوى و اخروى آن را مد نظر داشته باشيد و بدانيد كه با ارتكاب گناه ،خودتان را در دنيا و آخرت به هالكت و
بدبختى خواهيد انداخت.
و لذا با عزم و ارادهاى جدى و با توكل به خداوند متعال و استعانت از درگاه رحمت او ،چنين گناهانى را ترک
كرده و از ديدن و شنيدن صحنه ها و مطالب مفسدهانگيز و معاشرت با دوستان ناباب هم خوددارى كنيد.
مداومت در خواندن قرآن ،شركت در مجالس وعظ و خطابه ،توسل به اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السالم)،
تالش و جديت در تحصيل و كسب علوم و معارف ،ورزش مستمر ،اشتغال به كار مفيد و هنرهاى سودمندى چون
خطاطى ،نقاشى ،صنعت و ,...غافل نبودن از ياد مرگ و روز قيامت مىتواند انسان را در اين راه يارى كند.
و چنانچه ازدواج نكردهايد سعى كنيد با ازدواجى ساده ،كم خرج و سالم ،دين و جسم خود را از آثار مخرب
گناهان ،حفظ كنيد .ان شاء اهلل توفيقِ توبه واقعى نصيب شما شود.
استخاره
س :133پسرى از خانوادهاى متعهد از من خواستگارى نموده كه البته بنده نيز على رغم اينكه وضعيت مالى
مناسبى ندارد به وى عالقمندم اما خانوادهام مىخواهند كه حتماً استخاره بگيرم .استخاره در مسائلى مانند ازدواج
چه حكمى دارد؟ اگر قصدم اطمينان از وضعيت زندگى آيندهام باشد چطور؟
ج) شايسته است انسان در امورى كه مىخواهد راجع به آنها تصميم بگيرد ،ابتدا تأمل و دقت كند و يا با افراد با
تجربه و مورد اطمينان مشورت نمايد و در صورتى كه با اين كارها تحيّر او برطرف نشد ،مىتواند استخاره كند؛
چون استخاره براى رفع حيرت و ترديد در مورد امر مباحى است كه شخص قادر بر اتّخاذ تصميم نباشد( ،اعم از
اينكه ترديد در اصل عمل باشد يا در چگونگى انجام آن) .بنابر اين در كارهاى خير كه در آنها حيرت وجود
ندارد ،استخاره الزم نيست و همچنين استخاره براى آگاهى از آينده شخص يا عمل نمىباشد.
كشتن حشرات و حيوانات
س :134آيا از بين بردن حشرات (مثالً مورچههايى كه در حياط منزل النه كردهاند) جايز است؟
ج) اگر موذى بوده و يا وجود آنها موجب آلودگى محل زندگى گردد ،اشكال ندارد.
امر به معروف و نهى از منكر
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س :135وظيفه مردم در امر به معروف و نهى از منكر چيست؟ مخصوصاً در مواردى كه راه جلوگيرى از وقوع
منكَر منحصر به ايجاد مانع بين فعل حرام و فاعل آن است .آيا در چنين مواردى مىتوان بر او سخت گرفته و يا
در اموال وى تصرف كرد؟ يا اينكه چنين مواردى جزو وظايف حكومت است؟
ج) با وجود شرايط و حفظ مراتب ،تكليف شرعى و وظيفه همگانى ،امر به معروف و نهى از منكر زبانى مىباشد .و
در صورت نياز به مراحل باالتر ،موضوع به مسؤولين ذيربط در نيروى انتظامى و قوه قضاييه ارجاع دهند.
تكثير نرم افزار
س :136نظر رهبر معظم انقالب در مورد كپى از سىدىهاى موجود (اعم از سىدىهاى توليد شده در داخل
كشور و يا نرمافزارهاى خارجى) چيست؟
ج) تكثير نرمافزارهاى توليد داخل ايران ،بايد با اجازه ناشر يا صاحب اصلى آن باشد ،تكثير نرمافزارهاى خارجى
نيز تابع قرار داد دولت جمهورى اسالمى ايران و كشور توليد كننده آن است.

عضويت خانمها در نيروى انتظامى
س :137آيا خدمت زن در نيروى انتظامى (به عنوان پليس يا غيره) جايز است؟
ج) طبق ضوابط و مقررات شرعى و قانونى ،مانع ندارد.
ترويج فرهنگ غرب
س :138پوشيدن لباسهاى مدّ غربى يا شلوارهاى تنگ يا لباسهايى كه مارک و عالمت برخى از شركتهاى معروف
غربى را دارند و متأسفانه در برخى جاها ديده مىشود ،چه حكمى دارد؟
ج) استفاده از لباسى كه موجب ترويج فرهنگ مهاجم غرب شود و يا مهيج شهوت باشد و يا مفسدهاى بر آن
مترتب شود ،جايز نيست.
تراشيدن ريش.
س :139تراشيدن صورت با تيغ يا ماشين اصالح چه حكمی دارد؟
ج) بنابر احتياط واجب ،تراشيدن ريش و يا كوتاه كردن آن به گونهاى كه از نظر عرف ريشتراشى بر آن صادق
باشد ،جايز نيست.
س :141تراشيدن موهاى صورت و باقى گذاشتن موهاى روى چانه (كه اصطالحاً به آن ريش فرانسوى يا
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پرفسورى مىگويند) چه حكمى دارد؟
ج) تراشيدن مقدارى از ريش حكم تراشيدن تمام آن را دارد و بنابر احتياط واجب ،جايز نيست.
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