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 مقدمه:

باشد، فراگيري احكام دين اي برخوردار مييكي از مهمترين واجبات دين مبين اسالم كه از اهميت ويژه
 .است كه درك و فهم درست نسبت به مسائل آن و عمل بر طبق آن تضمين كننده سعادت انسان است

هاي آن را به طور كامل در همه قلمروهاي گزيند بايد برنامهه عنوان دين خود بر ميكسي كه اسالم را ب
يفي ن تكلزندگي خود بپذيرد و رفتار و عملكرد خويش را مطابق با احكام دين تنظيم نمايد، انجام چني

 ش پيشطلبد فرد مسلمان نسبت به مقدار مورد نيازش از احكام دين كه به آن احتياج دارد و برايمي
روايات  آيد، شناخت پيدا كند تا بتواند آن را در زندگي خود اجراء نمايد، بر اين اساس قرآن كريم ومي

شويق تالسالم) بر اين موضوع تأكيد بسيار نموده و همگان را به ياد گرفتن احكام دين ائمه هدي(عليهم
 :اندي بر حذر داشتهشنا نبودن با احكام الهآاند و از ضررهاي فراوان و ترغيب كرده

فرا گرفتن يك حديث درباره حالل و «السالم) فرمودند: در حديث نقل شده است كه امام صادق(عليه
 »هاي آن استحرام از شخصي راستگو، براي تو بهتر از دنيا و زر و سيم

دهد  را انجامكسي كه بدون علم و آگاهي اعمالش «السالم) فرمودند: نيز روايت شده كه امام صادق(عليه
تر مانند فردي است كه به سمت سرابي در بيابان حركت كند لذا هر چه تندتر برود از مقصدش دور

  .»دشومي
ن شرعي و آيين نامه اجرايي قانون گزينش كشوراز آنجاكه در تعيين موازي 4با عنايت به ماده  

ض)و ولي فقيه مي (رتطبيق كليه امور گزينش،معيار و مالك آرائ فقهي حضرت امام خميني 
باشد، مجموعه حاضر منتخبي از جديدترين پاسخگويي مقام معظم رهبري حضرت آيت اهللا 

ه برداشت شد Leader.irخامنه اي(دامت بركاته) به استفتائات فقهي مي باشد كه از سايت 
م است. قابل ذكر اينكه احكام مربوط به پوشش و حجاب نيز از مجموعه پاسخگويي به احكا

  له رسيده است.انتخاب شده كه به تاييد دفتر معظمKhamenei.ir  عي مخاطبين در سايت شر
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  آموزش احكام 

 يا كسي كه در آموختن احكام ديني مورد نياز خود كوتاهي مي كند، گناه كار است؟آ-1

  .اگر نياموختن احكام به ترك واجب يا ارتكاب حرام بينجامد، گناه كار است 
  نماز

دي كه در طول سال هفته اي يك بار در ارتباط با شغلش به سفر ميرود، آيا در اين سفر كارمن-2
   ها نمازش تمام است؟

  در فرض سؤال نمازش تمام است.

ها بر ذمه وارث پسر آيا اگر پسر بزرگ كه قضاي نماز پدر بر عهده اوست، فوت نمايد، انجام آن-3
  ؟شوددرِ پسر بزرگ) منتقل مي كه به پسر بعديِ پدر(برابزرگ است يا اين

قضاي نماز و روزه پدر كه بر پسر بزرگ واجب است، با فوت وي پس از فوت پدرش، بر پسر و يا برادر او واجب 
   .شودنمي 

  آيا اين گفته كه بايد مردان هنگام نماز جلوتر از زنان بايستند، صحيح است؟-4

ال نماز، حداقل يك وجب فاصله باشد و در اين صورت اگر زن بنا بر احتياط واجب الزم است بين زن و مرد در ح
 .و مرد محاذي يكديگر بايستند يا زن جلوتر از مرد بايستد نماز هر دو صحيح است

صورت بعد از قنوت در حال نماز، موجب بطالن آن مي گردد، و در ها بهآيا ماليدن دست -5
  سوب مي شود؟صورتي كه نماز را باطل كند، آيا معصيت و گناه مح

  .كراهت دارد ولي نماز را باطل نمي كند 
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 و ترخّص 	حد بين خواندن نماز 	براي مسافري كه قصد اقامت ده روز در غير از وطن را دارد-6
  است؟ چگونه برگشت و رفت در اقامت، محل

 به رسيدن تا را نماز	در فرض سؤال بايد احتياطاً نماز را جمع بخواند(هم شكسته و هم تمام) و در غير اينصورت 
  .اندازد تأخير به اقامت محل

دهد، حكم نماز لرزه رخ مي ها پساي، غالباً در مدت كمي ده بعد از وقوع زلزله در منطقه-7
   آيات در اين موارد چيست؟

  .اي دارد اي، چه شديد و چه خفيف، اگر زلزله مستقلي محسوب شود، نماز آيات جداگانههر زلزله 

  جام نمازهاي مستحبي به نيابت از افراد زنده صحيح مي باشد؟آيا ان-8

بله جايز است، هر چند بهتر است نماز مستحبي را بدون قصد نيابت انجام دهيد، و سپس ثواب آن را به شخص  
  زنده مورد نظر، هديه كنيد.

ت به كند، تكليف او نسبتواند سجده معمولي انجام دهد و بر صندلي سجده ميكسي كه نمي-9
 گذاشتن مواضع سجده چيست؟

ضع ر مواپيشاني بنابر احتياط بايد بر چيزي كه سجده بر آن صحيح است گذاشته شود، ولي نسبت به ساي
 سجده، گذاشتن الزم نيست؛ هرچند احتياط خوب است.

  مردان نماز آيات را بايد بلند بخوانند يا آهسته؟-10
  .مستحب است قرائت آن را بلند بخوانند

ه ماز نافله مغرب و غفيله كدام مقدم بر ديگري است؟ در صورت كمبود وقت كداميك اقامن-11
  شود بهتر است؟

  اولويت با نافله است.
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  اگر در نماز آيه سجده را بشنود حكم چيست؟-12
ي سجده، بجاي سجده ي سجده را بشنود، نمازش صحيح است و بايد پس از شنيدن آيهاگر در اثناي نماز آيه

   دن، اشاره به سجده كند.كر
  آيا نماز در لباس معطر به عطرهاي امروزي كه حاوي الكل است، صحيح است؟-13

  .ندارد هاي مذكور اشكالاگر علم به نجاست آن عطرها نداشته باشد، نماز در لباس
 آيا در سجده، انگشتان نيز جزئي از كف دست محسوب مي شود، و الزم است بر زمين قرار-14

  ؟گيرند
ين وي زمرانگشتان جزئي از كف دست است، و در سجده بنابر احتياط واجب بايد كف دست به گونه اي بر  

  		گذاشته شود كه عرفاً صدق كند تمامي كف دست روي زمين است.
  ؟آيا بستن چشم در نماز به منظور تمركز بيشتر و دوري از اتفاقات اطراف اشكالي دارد-15

  .شرعي ندارد، گر چه در غير ركوع مكروه مي باشد بستن چشم ها در نماز مانع

آيا در هنگام مسح پا در وضو بايد انگشتان دست خم شده و پوست جلوي ناخنهاي پا را نيز -16
  مسح كند يا اينكه منظور از سر انگشتان پا همان نوك ناخنهاي پا مي باشد؟

   .ح جلوي انگشت الزم نيستمحل مسح پا، روي پا، از سر يكي از انگشتان تا مفصل است و مس

گر خونريزي از دهان يا بيني از اول وقت نماز تا نز ديك آخر آن ادامه داشته باشد، نماز چه ا-17
   حكمي دارد؟

  .اگر تطهير بدن ممكن نباشد و بترسد وقت نماز فوت شود، نماز را در همان حالت بخواند

  شتر از سه بار خواند؟ توان به عمد تسبيحات اربعه را كمتر يا بيآيا مى-18

ذكر تسبيحات اربعه يك مرتبه كافى است ؛ ولى بهتر است سه بار بگويد و خواندن آن بيش از سه مرتبه به  
   .قصد ذكر، اشكال ندارد
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 چيست نمازش حكم بخواند را دار سجده هاي سوره از يكي سهواً يا عمداً نمازش در كسي اگر-19
  دارد؟ اي وظيفه چه و

ها را بخواند تا به دار جايز نيست و اگر عمداً يا سهواً يكي از آن سورههاي سجدهجب، خواندن سورهدر نماز وا
ي تالوت را بجا آورد و برخيزد و اگر سوره تمام نشده آن را ي سجده برسد بايد بنابر احتياط واجب سجدهآيه

ي سجده متوجه شد قبل از رسيدن به آيهتمام كند و نماز را به آخر برساند سپس نماز را اعاده كند. و اگر 
ديگري بخواند و نماز را تمام كند و سپس نماز را اعاده  احتياط واجب آن است كه سوره را رها كند و سوره

  .نمايد

  بايست با كف دست مسح نمود؟در مسح سر و پا، آيا مسح با سر انگشت كافي است يا مي-20

  جام مي شود و فرقي بين سر انگشت و ساير كف دست نيست.سح با رطوبت باقيمانده در كف دست انم

   اگر نمازگزار در بين نماز آيات بفهمد كه وقت نماز يوميه تنگ است وظيفه اش چيست؟-21

بايد نماز آيات را قطع كند و نماز يوميه را بخواند اگر غير از نماز يوميه كاري كه منافات با نماز دارد، انجام نداده 
آيات را از همان جائي كه قطع كرده ادامه دهد و تمام كند و نيازي به شروع از اول نيست وگرنه  ميتواند نماز

  بايد دوباره نمازآيات را از اول بخواند.

بنا به نظر مبارك مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) هر كس مي تواند حداكثر چند وطن -22
  براي خود اتخاذ كند؟

آن بدنيا آمده و رشد و نمو نموده) داشتن دو وطن اتخاذي اشكال ندارد ولي اگر  غير از وطن اصلي(جايي كه در
خواست سه وطن اتخاذ كند كه در هر يك در طول سال چهار ماه زندگي كند منوط به صدق عرفي وطن است 

  وگرنه وطن سوم اشكال دارد.
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ماند، وقتي به حد نجا بآمسافري كه به غير وطن به جايي مي رود كه مي خواهد ده روزدر- 23
    ترخص برسد، نمازش چگونه است ؟

رسيدن به حد ترخّص شهري كه قصد ماندن ده روز را دارد، بنا بر احتياط واجب، موجب اتمام نيست، و احتياط 
واجب در جمع بين قصر و اتمام و يا تأخير در نماز تا ورود به شهر است. رسيدن به حد ترخّص شهري كه قصد 

وز را دارد، بنابر احتياط واجب، موجب اتمام نيست و احتياط واجب در جمع بين قصر و اتمام و يا ماندن ده ر
  تأخير در نماز تا ورود به شهر است.

   نماز جمعه وجماعت

كيفيت اتصال و عدم اتصال صفوف زنان و مردان در نماز در صورت نبودن پرده و حائل -24
  چگونه است؟

 .ان بدون فاصله بايستندزنان مي توانند پشت سر مرد

يه و آيا در حال حاضر و بسط يد ولي فقيه، اقامه نماز عيد فطر و قربان فقط توسط ولي فق-25
كه ائمه جماعات هم در مساجد و  نمايندگان وي كه مجاز به اقامه هستند بايد انجام شود يا اين

  توانند اقامه نمايند؟جاهاي ديگر مي

 هترب 	اگرچه كال نداردر منصوبان از طرف ولي فقيه به قصد رجا، نه به قصد ورود، اشغي اقامه نماز عيد براي 
  .نشود آن ياقامه متصدي كسي فقيه ولي طرف از منصوب از غير كه است

 ز است؟اگر نماز عصر را شخصي غير از امام جمعه بخواند، آيا اقتدا به او در نماز عصر جاي-26

ندن ط در خوااحتيا به غير امام جمعه اشكال ندارد، ولي هرگاه بخواهد با مراعاتاقتدا در نماز عصر روز جمعه 
 سي اقتدابه ك نماز ظهر پس از خواندن نماز جمعه نماز عصر را به جماعت بخواند، احتياط كامل اين است كه

  .نمايد كه نماز ظهر را احتياطاً بعد از نماز جمعه خوانده است
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اي اشتباه واندن حمد و سوره، آيه اي را نخواند و يا در تلفظ كلمهاگر امام جماعت موقع خ-27
  كند، وظيفه مأموم چيست

گر در حين نماز، مأموم متوجه اشتباه امام شود، به نحوي به امام تذكر داده شود كه امام اشتباه خود را تصحيح ا
نيت فرادا نموده و بقيه نماز را به صورت كند؛ و اگر امكان آن نبود، و يا امام اشتباه خود را تصحيح نكرد، بايد 

  .صحيح و فرادا بخواند

 جماعت به نمازش آيا بگويد، االحرام تكبيرة جماعت امام با همراهاگر كسي در نماز جماعت -28
  باشد؟مي درست

   .نماز جماعتش صحيح است 

 چيست؟ نه؛ وظيفهدر ركوع به امام اقتدا كرديم، ولي شك داريم كه به ركوع امام رسيديم يا  - 29

 هبعيد نيست ك اگر خيال مي كرديد به ركوع امام مي رسيد ولي شك كنيد كه به ركوع امام رسيده ايد يا نه،
   .ماييدنمستحب) آن است كه آن را تمام كرده و إعاده (نمازتان به طور فرادا صحيح باشد؛ و احتياط 

 است؟ آيا اقتدا به مأموم صحيح است؟ آيا رضايت كسي كه در نماز به او اقتدا مي شود، شرط-30
رضايت امام جماعت شرط صحت اقتدا نيست، و اقتدا به مأموم تا وقتي كه نمازش را به جماعت ادامه مي دهد، 

  نيست. صحيح

اگر مأموم چيزي از خطبه هاي نماز جمعه را درك نكند، بلكه فقط هنگام نماز حاضر شود و به -31
  يا نماز او صحيح و مجزي است؟امام جمعه اقتدا نمايد. آ

 .نماز او صحيح و مجزي است، حتي اگر ركوع ركعت آخر نماز جمعه درك كند

معناي وجوب تخييري در مسأله نماز جمعه چيست؟- 32  

معناي آن اين است كه مكلّف در اداي فريضه واجب ظهر روز جمعه بين خواندن نماز جمعه يا نماز ظهر مخير 
 است.
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ده امام جمعه، نماز جمعه مي خواند و به نيت نماز جمعه اقتدا نمود و بعد شخصي خيال كر- 33
  معلوم شد امام مشغول نماز عصر است وظيفه اش چيست؟

		نماز او باطل است، مي تواند بعد از شكستن نماز ، به نيت نماز ظهر به امام جماعت اقتدا نمايد. 	

 مكلف نماز حكم باشد، نمازگزار	مميزدر صف جماعت اگر اطراف مأموم بچه مميز و غير -34	
  چيست؟

در فرض سؤال اگر بچه مميز فاصله شود و ندانند نماز او باطل است، نماز جماعت اشكال ندارد، همچنين اگر 
يك يا چند بچه غير مميز يا بچه مميزي كه مي دانند نمازش باطل است فاصله شود در صورتي كه فاصله بين 

 نباشد، يا از جلو يا طرف ديگر اتصال برقرار باشد نماز جماعت اشكال ندارد.دو مأموم بيش از يك قدم 

  وضو وغسل

  وضو گرفتن در شرايطي كه شخص ديگري آب را بريزد و ما وضو بگيريم چه حكمي دارد؟-35

  اگر ديگري صرفاً آب را بريزد و شخص خودش شستن را انجام مي دهد اشكال ندارد.

  ستن اعضا هنگام وضو يا غسل، چه حكمي دارد؟ايجاد فاصله زماني در ش-36

فاصله زماني (عدم مواالت) در غسل اشكال ندارد. ولي در وضو اگر فاصله به مقداري باشد كه اعضاي قبلي 
  .خشك شوند، وضو باطل است

 آيــا مــس آرم جمهــورى اســالمى ايــران بــدون وضــو، حــرام اســت؟        -37

ورت شود، مس آن بدون طهـارت حـرام اسـت و در غيـر ايـن صـ      اگر در نظر عرف، اسم جالله محسوب و خوانده 
  .اشكال ندارد، اگرچه احوط ترك مس آن بدون طهارت است

  اگر هنگام مسح كشيدن راه برويم، وضو باطل مي شود؟-38
   .راه رفتن در حال مسح اشكال ندارد
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حكمي  وضو گرفتن در دستشويي هايي كه فاضالب آن به چاه توالت ريخته مي شود، چه-39
  دارد؟

  .وضو گرفتن اشكال ندارد؛ ولى مكروه است

ها و صورت به قصد وضو اقدام به باز و بسته اگر شخص وضو گيرنده، هنگام شستن دست -40
  كردن شير آب نمايد، اين كار او چه حكمي دارد؟

قبل از مسح با آن،  زند. ولي اگر بعد از فراغت از شستن دست چپ واي نميوضو لطمه اشكال ندارد و به صحت 
مسح با  دستش را روي شيري كه خيس است بگذارد و آب وضوي دست با آب خارج از وضو مخلوط شود، صحت

 .باشد رطوبتي كه مختلط از آب وضو و آب خارج است، محل اشكال مي

توان قبل از داخل شدن به وقت نماز به قصد آيا وضو به خودي خود مستحب است؟ و آيا مي-41
  ربت وضو گرفت و با همان وضو نماز خواند؟ق
  .ستاوضو به قصد طهارت از نظر شرعي مستحب و مطلوب است و خواندن نماز با وضوي مستحب جايز  

   آيا بودن چند قطره آب بر روي پا هنگام مسح، براي وضو ضرر دارد؟-42

  .بر پا تأثير بگذارد نه بر عكس واجب است كه محل مسح از آن قطرات خشك شود تا هنگام مسح، رطوبت دست

  روزه

  شود؟ اش چه مي ميهماني كه فقط شب عيد فطر به خانه انسان بيايد، تكليف فطره-43

 .فطره او بر عهده صاحب خانه نيست

  اگر شخص روزه دار در اثر فراموشي چيزي بخورد، آيا تذكر دادن به او واجب است؟-44

  .خير، تذكر دادن به او واجب نيست 
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   دارد؟ جويدن آدامس و مكيدن كندر براي روزه دار چه حكمي-45

 .كندشود مانعي ندارد، ولي مكيدن كُندر روزه را باطل مياگر چيزي وارد حلق نمي

اند روزه اگر در ماه رمضان براي سحري بيدار شويم وسحري بخوريم وبعد بفهميم اذان گفته-46
  ؟قبول است يا بايد روزه آن روز قضا شود

اگر تحقيق نموده و با علم به اينكه هنوز صبح نشده خورده است و بعد فهميده كه صبح شده، روزه صحيح است  
  .و قضا ندارد

تواند آن را رها كند چنانچه بر اثر تشنگي يا گرسنگي اگر شخصي جهت شغلي كه دارد و نمي-47
ها مشقّت شديد گرفتن براي آنروزه برايش حرجي باشد، و همچنين افراد كم سن و سال كه روزه 

  كه حكم ديگري دارند؟توانند افطار كنند يا ايندارد آيا از اول روز مي

  .توانند افطار نموده و بعداً بايد روزه آن روز را قضا نماينددر فرض سؤال، هر وقت دچار حرج و مشقّت شدند، مي

كه ايم را مسواك نزدم، و بدون اينهدر يكي از روزهاي ماه رمضان روزه گرفتم ولي دندان-48
ها را عمداً ببلعم، خودبخود بلعيده شده است. آيا قضاي روزه آن مانده غذاهاي البالي دندانباقي

  روز بر من واجب است؟

هايتان و يا علم به رسيدن آن به حلق نداشته ايد و فرو رفتن آن مانده غذا در بين دنداناگر علم به وجود باقي 
  .و با التفات نبوده، قضاي روزه بر شما واجب نيست هم عمدي

دختري كه به سن تكليف رسيده، ولي به علت ضعف جسماني توانايي روزه گرفتن ندارد، و -49
كه ماه رمضان سال بعد فرا بعد از ماه مبارك رمضان هم نمي تواند قضاي آن را به جا آورد تا اين

  مي رسد، چه حكمي دارد؟
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ن روزه و قضاي آن به مجرد ضعف و عدم قدرت موجب سقوط قضاي روزه نمي شود، بلكه قضاي ناتواني از گرفت
 .روزه هاي ماه رمضان كه از او فوت شده، بر وي واجب است

اهللا تعالي بزودي ماه مبارك رمضان فرا شاءان .است شيرخوار كه هستم فرزندي داراي 		من-50
گيرم ولي در صورت روزه گرفتن، شيرم خشك خواهد رسيد. در حال حاضر مي توانم روزه ب

كه داراي بنيه ضعيفي هستم و كودكم هر ده دقيقه شير مي خواهد، چه خواهد شد. با توجه به اين
  اي دارم؟وظيفه 

تان را افطار  اگر به دليل كم يا خشك شدن شيرتان بر اثر روزه، خوف ضرر بر طفل خود داشته باشيد، روزه
 .جا آوريدروزي بايد يك مد طعام به فقير بدهيد و قضاي روزه را هم بعداً بهكنيد، ولي براي هر 

نوعي داروي طبي براي اشخاص مبتال به تنگي نفس شديد وجود دارد كه عبارت است از يك -51
قوطي كه در آن مايع فشرده شده وجود دارد و با فشار دادن آن داروي مايع به صورت پودر گاز 

ريه شخص بيمار شده و موجب تسكين حال وي مي گردد. گاهي بيمار مجبور  از طريق دهان وارد
مي شود در يك روز چندين بار از آن استفاده كند، آيا با وجود استفاده از اين دارو، روزه گرفتن 
جايز است؟ با توجه به اين كه بدون استفاده از آن روزه گرفتن غيرممكن و يا بسيار سخت خواهد 

 بود

  .كور اگر صرفاً براي بازكردن راه تنفّسي استفاده مي شود مبطل روزه نيستوسيله مذ .

آيا تبعيت از اهل سنت در وقت افطار روزه در مراسم عمومي و مجالس رسمي و غير آن، -52
جايز است؟ اگر مكلّف تشخيص دهد كه اين متابعت از موارد تقيه نيست و دليلي براي التزام به آن 

   چيست؟اشوجود ندارد، وظيفه

تبعيت از ديگران در افطار روزه بدون احراز دخول وقت افطار، جايز نيست، و اگر از موارد تقيه باشد افطار جايز 
است، ولي روزه آن روز قضا دارد، و جايز نيست به طور اختياري افطار نمايد 
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 .نمايداحرازرعيشحجتباياوحسيبايقينراروزافتنيپايانوشبشدنداخلكهمگربعدازآن

 شود؟ميباطلامكند،آياروزهاگر روزه دار باشم و مادرم مرا وادار به خوردن غذا يا نوشيدن-53
  .باشدديگريشخصاصراروهرچندبراثردرخواستكند،خوردن و آشاميدن روزه را باطل مي

تا ماه رمضان زني به علت بيماري از روزه گرفتن معذور است و قادر بر قضا كردن آن ها -54
  شوهرش؟بريااستواجبسال آينده هم نيست، در اين صورت آيا كفّاره بر او

اگر افطار روزه ماه رمضان از جهت بيماري و تأخير قضاي آن هم از جهت ادامه بيماري بوده است، براي هر روز 
   .يك مد طعام به عنوان فديه بر خود زن واجب است و چيزي بر عهده شوهرش نيست

اگر زن به جهت نياز شوهر، در تأمين مخارج زندگي كمك كند؛ چه كسي بايد زكات فطره -55
 آنها را بدهد؟

اگر  دهد وباگر زن نان خور شوهر محسوب شود، بايد شوهر در صورت توانايى زكات فطره خود و همسرش را  
 .زن نان خور شوهر و كس ديگرى نباشد، بايد خودش زكات فطره اش را بدهد

  آيا رعايت ترتيب بين قضا و كفّاره، در كفّاره روزه واجب است يا خير؟-56

  .واجب نيست 

هجده روز روزه به علت مسافرت در ماه رمضان براي انجام مأموريت ديني بر عهده ام مي -57
  است؟ واجب باشد، وظيفه من چيست؟ آيا قضاي آن ها بر من

  .از شما فوت شده، واجب استقضاي روزه هاي ماه رمضان كه بر اثر مسافرت 

شخصي به مدت ده سال بر اثر جهل نماز نخوانده و روزه نگرفته است، فعالً توبه نموده و به -58
سوي خدا بازگشته و تصميم بر جبران آن ها گرفته است، ولي توانايي قضاي همه روزه هاي فوت 



14 

 

د، آيا صحيح است شده را ندارد و مالي هم ندارد كه با آن كفّاره هايش را بپرداز
   كند؟اكتفااستغفاربهفقطكه

قضاي روزه هاي فوت شده در هيچ صورتي ساقط نمي شود، ولي نسبت به كفّاره افطار عمدي روزه ماه رمضان، 
چنانچه قدرت بر روزه دو ماه و يا اطعام شصت مسكين براي هر روز نداشته باشد، بايد به هر تعداد فقير كه قادر 

و احتياط آن است كه استغفار نيز بكند و اگر به هيچ وجه قادر به دادن غذا به فقرا نيست فقط  است غذا بدهد
  »)استغفراهللا (از خداوند بخشايش مي طلبم«كافي است كه استغفار كند يعني با دل و زبان خود بگويد: 

 پدري كه زكات فطره نمي دهد، تكليف زن و فرزند او چه مي شود؟-59

  .ى نيست و الزم نيست فطره بدهندبر آنان تكليف 

من به علّت عدم قدرت مالي و بدني نتوانستم براي انجام كفّاره هايي كه بر من واجب شده -60
بود روزه بگيرم و يا به مساكين اطعام نمايم و در نتيجه، استغفار نمودم لكن به لطف الهي اكنون 

  ؟چيستاموظيفهدارم،نمودناطعامتوان روزه گرفتن يا

 .شـــوددادهانجـــامكـــهاســـتآنمســـتحباحتيـــاطچـــهگـــرنيســـتدر فـــرض مرقـــوم، انجـــام كفّـــاره الزم 

تقريباً يك ماه روزه گرفته ام به اين نيت كه اگر روزه اي بر عهده ام باشد قضاي آن محسوب -61
ـ   اب شود و اگر روزه اي بر عهده ام نيست به قصد قربت مطلق باشد، آيا اين يك ماه روزه بـه حس

  شود؟ميمحسوبدارم،ذمهبركهروزه هاي قضايي

اگر به نيت آن چه كه در زمان روزه گرفتن شرعاً مأمور به آن بوده ايد، اعم از روزه قضا يا مستحبي، روزه گرفتـه  
 .شودميمحسوبقضاروزهعنوانهب ايد و روزه قضا هم برعهده شما باشد،

قضا دارد و با فرض داشتن روزه قضا روزه مستحبي كسي كه نمي داند چه مقدار روزه -62 
   شود؟ميمحسوبقضاروزهبگيرد، اگر معتقد باشد كه روزه قضا ندارد، آيا به عنوان

  .روزه هايي را كه به نيت استحباب گرفته به جاي روزه قضايي كه بر عهده اش هست، محسوب نمي شود
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ر يكي از روزها براي خوردن سحري بيدار اگر شخصي كه در ماه رمضان روزه دار است، د-63
نشود و لذا نتواند روزه را تا غروب ادامه دهد و در وسط روز حادثه اي براي او اتفاق بيفتد و روزه 

   را افطار كند، آيا يك كفّاره بر او واجب است يا كفّاره جمع؟

حرجي شود و در نتيجه آن را افطار اگر روزه را تا حدي ادامه دهد كه روزه بر اثر تشنگي و گرسنگي براي او 
 .نمايد، فقط قضا بر او واجب است و كفّاره اي ندارد

كسي كه هنگام بلوغ فقط يازده روز از ماه رمضان را روزه گرفته و يك روز را هم در موقع -64
ظهر افطار كرده و در مجموع هجده روز روزه نگرفته است، و در مورد آن هجده روز نمي دانسته 

  ترك عمدي روزه كفّاره بر او واجب است، چه حكمي دارد؟ كه با

اگر روزه ماه رمضان را از روي عمد و بدون عذر شرعي افطار كرده، بايد عالوه بر قضا، كفّاره هم بدهد اعم از اين  
  .كه هنگام خوردن روزه عالم به وجوب كفّاره و يا جاهل به آن باشد

رمضان اجير شود و بعد از زوال افطار كند، آيا كفّاره  اگر كسي براي گرفتن روزه قضاي ماه-65
   بر او واجب است يا خير؟

  . .نيست كفّاره بر او واجب

 
نظر شريف جناب عالي درباره شخصي كه بر اثر جهل به مسـأله، عمـداً روزه اش را افطـار    -66

   كرده، چيست؟ آيا فقط قضا بر او واجب است يا اين كه كفّاره هم بايد بدهد؟

اگر به سبب بي اطالعي از حكم شرعي، كاري را انجام دهد كه روزه را باطل مي كند ـ مثل اين كه نمي دانست 
خوردن دارو نيز مانند ساير خوردني ها روزه را باطل مي كند و در روز ماه رمضان دارو خورد ـ روزه اش 

 .نيستباطالست و بايد آن را قضا كند ولي كفّاره براوواجب
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كه در اوائل سن تكليف بر اثر ضعف و عدم توانايي، نتوانسته روزه بگيرد، آيا فقط قضا كسي -67
   بر او واجب است يا قضا و كفّاره با هم بر او واجب است؟

اگر روزه را تا حدي ادامه دهد كه روزه بر اثر تشنگي و گرسنگي براي او حرجي شود و در نتيجه آن را افطار 
  .جب است و كفّاره اي نداردنمايد، فقط قضا بر او وا

كسي كه تعداد روزهايي كه روزه نگرفته و مقدار نمازهايي را كه نخوانده نمي داند، وظيفه -68
اش چيست؟ كسي هم كه نمي داند روزه اش را بر اثر عذر شرعي افطار كرده و يا عمداً آن را 

   خورده است، چه حكمي دارد؟

ز و روزه هايش كه يقين به فوت آن ها دارد، اكتفا نمايد، و در صورت جايز است كه به قضاي آن مقدار از نما
 .شك در افطار عمدي كفّاره واجب نيست

اگر پزشك به بيماري بگويد كه روزه براي شما ضرر داد و او هم روزه نگيرد، ولي بعد از چند -69
است، آيا قضا و سال بفهمد كه روزه براي وي ضرر نداشته و پزشك در تشخيص خود اشتباه كرده 

  كفّاره بر او واجب است؟

اگر از گفته پزشك متخصص و امين و يا از منشأ عقاليي ديگر، خوف از ضرر پيدا كند و روزه نگيرد، فقط قضا بر  
 .او واجب است

از بعضي از علما و غير آنان شنيده ايم كه اگر انسان هنگام روزه مستحبي به خوردن غذا -70
آن را قبول كرده و مقداري از غذا ميل كند و با اين كار روزه اش باطل  دعوت شود، مي تواند

  .نمي شود، بلكه ثواب هم دارد اميدواريم نظر شريف خود را در اين باره بيان فرماييد

قبول دعوت مؤمن در حال روزه مستحبي، شرعاً امري پسنديده است و خوردن غذا به دعوت برادر مؤمن  
 .مي كند، ولي او را از اجر و ثواب روزه محروم نمي سازدهرچند روزه را باطل 
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  تواند روزه نذر كند؟ كسى كه قضاى روزه ماه رمضان بدهكار است، آيا مى-71
  .تواند روزه نذر كندخير، نمى

زه اگر شخص نذر كند كه در روز معين روزه بگيرد و در آن روز مبتال به مرضى شود كه رو-72
  د آيا نذر او ساقط است و اگر نذر او ساقط نيست تكليفش چيست؟براى آن ضرر داشته باش

  .قط استذر او ساد و ناگر مريض است و براى معالجه بايد افطار كند يا روزه براى او ضرر دارد، نبايد روزه بگير
 آيا شخصى كه احتمال مى دهد روزه قضا دارد مى تواند روزه مستحبى بگيرد و اگر براى-73

  انند اعتكاف نذر كند چطور؟روزه مستحبى م
   . كسى كه روزه قضا دارد نمى تواند روزه مستحبى بگيرد

  آيا مى شود روزه قضا و روزه مستحبى را با هم در يك روز نيت كرد؟-74

 .بايد فقط روزه ى قضا را نيت كند، البته ثواب مستحبى را هم مى برد

  تحبى بگيرد؟ تواند روزه مسآيا كسى كه كفّاره روزه دارد، مى-75
  .خير، با داشتن كفّاره روزه، گرفتن روزه مستحبى جايز نيست

   آيا دادن پول يك مد طعام به فقير تا با آن غذايي براي خودش بخرد، كافي است؟-76

اگر اطمينان داشته باشد كه فقير به وكالت از او طعام خريده و سپس آن را به عنوان كفّاره قبول مي كند، 
  .اشكال ندارد

   خمس

هزار تومان در اند كه هر يك از آنان هر ماه مثالً بيستتعداد ده نفر از مؤمنين توافق كرده 77
هاى صندوقى بريزند و در هر ماه يك نفر به قيد قرعه آن مبلغ را برداشته و به مصرف هزينه

ى كه او شخصى خود برساند كه بعد از دوازده ماه نوبت به آخرين نفر خواهد رسيد، بدين معن
دارد، آيا خمس بر شود، برمىهزار تومان مىآنچه را در اين مدت پرداخته كه مقدار آن دويست
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شود؟ اگر اين فرد سال خمسى معينى داشته ى وى محسوب مىاو واجب است يا اينكه جزو مؤونه
ت براى اين باشد و مقدارى از پولى كه دريافت شده، پس از پايان سال نزد او بماند، آيا جايز اس

 قسمت از آن مبلغ، سال خمسى معينى قرار دهد تا از لزوم پرداخت خمس آن رهايى يابد؟

شان در بين سال باشد، هر آنچه را كه هر يك از پردازند، اگر از درآمد ساالنهج. آنچه را كه افراد به صندوق مى
كند اگر مقدارى از آن قرض از صندوق و  نمايد تا در مخارج سال صرفافراد در نوبت خود از صندوق دريافت مى

مقدارى معادل مبالغى باشد كه از درآمد همان سال به صندوق پرداخته است، خمس ندارد، ولى اگر از درآمد 
سال قبل باشد، بايد خمس آنچه را كه از درآمد سال قبل است، بپردازد و اگر از درآمد هر دو سال باشد، درآمد 

دارد و چنانچه مبلغ دريافتى او از سهم خود كه از درآمد سال به صندوق واريز  هر سالى حكم خاص خود را
تواند براى فرار از خمس مقدار زائد، سال خمسى مستقلّى براى آن قرار نموده، بيش از مخارج آن سال باشد، نمى

درآمد بيش  ى خود يك سال خمسى قرار دهد و خمسى درآمدهاى ساالنهدهد، بلكه واجب است كه براى همه
  از مصرف آن سال را بپردازد.

مطابق فتواي فوق موضوع چند حالت  -تر مسئله فوق توجه به نكات زير ضروري است: براي فهم بهتر و ساده
كند دارد. اول اينكه سال خمسي فردي مثال اول فروردين است و از انتهاي فروردين شروع به پرداخت اقساط مي

حال  -نمايد. اين شخص خمسي بر گردنش نيست. ال بعد وام را دريافت و خرج ميو تا قبل از يك فروردين س
همان فرد (با سال خمسي اول فروردين) از مهرماه شروع به پرداخت اقساط نمايد و مثال ارديبهشت سال بعد  اگر

ي پرداخت قرعه وام به نامش در بيايد. اين شخص بايد خمس آن مقدار اقساط كه از منافع سال خمسي قبل
قسط پنجاه هزار توماني  6كرده و االن وامش را گرفته بپردازد. يعني چه؟ يعني در مثال باال فرد از مهر تا اسفند 

هزار تومان) بدهد ولي چون هنگام سررسيد سال خمسي  60(جمعا سيصد هزار تومان) داده و بايد خمسش را (
ا هر وقت وام را گرفت مبلغ خمس بر عهده اوست. يادمان تواند پول را دريافت كند و نوبت وامش نشده لذنمي

تواند چند سال خمسي داشته باشد مثال براي اين وام از مهرماه سال خمسي بگذارد و براي باشد يك فرد نمي
ساير امور از فروردين. علت تفاوت در حكم خمس اقساط وام خانگي و وام بانكي در اين است كه در وام خانگي 

هاي بانكي موضوع به عكس است. توجه شود ولي در وامشود و بعد وام دريافت ميخت اقساط آغاز ميابتدا پردا
  هاي خمسي بسيار ضروري است.به اين نكته ساده در محاسبه سال
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شخصي چندين سال است كه خمس درآمد ساالنه خود را نمي پرداخته، و فعالً نمي داند چه -78
او در حال حاضر چگونه مي تواند خود را از خمس بري الذمه  مقدار بدهي از اين بابت دارد،

 نمايد؟

ها را بپردازد، و در موارد ها تعلّق گرفته، حساب كند و خمس آنواجب است تمام اموالي را كه خمس به آن 
  .مشكوك بايد با ولي امر خمس يا وكيل او مصالحه نمايد

 شده، پرداخت آن خمس كه پولي با زندگي اتاحتياج از هاآن غير يا ماشين يا خانه اگر-79
 به سپس و شده خريداري تجارت يا فروش براي هاآن از استفاده قصد به نه شخصي استفاده جهت
 مي تعلّق خمس بوده، بازار قيمت افزايش اثر بر كه هاآن قيمت اضافه به آيا شود، فروخته علتي
  گيرد؟

  .مس نداردسود حاصل از افزايش قيمت در فرض سؤال، خ 

كه نياز به آن آيا مالك عدم وجوب خمس در مؤونه استفاده از آن در طول سال است يا اين-80
مالك در امثال لباس و فرش در طي سال كافي است، هرچند موردي براي استفاده از آن پيش نيايد؟

ا است. ولي معيار در احتياجات هها باقي مي ماند، نياز به آنو مانند آن از چيزهايي كه هنگام استفاده، عين آن
ها زياد بيايد، خمس مصرفي روزانه زندگي مانند برنج و روغن و غيره، مصرف است كه هر چه از مصرف ساالنه آن

  .دارد

ها زياد مي آيد، با توجه به آيا بر كارمنداني كه گاهي مقداري مال از مخارج ساالنه آن-81
 مس واجب است؟كه بدهي هاي نقدي و قسطي دارند، خاين

صورت ل بهاگر بدهي بر اثر قرض كردن در طول سال براي مخارج همان سال يا خريد بعضي از مايحتاج سا 
د آن مانده درآماقيبنسيه باشد، در صورتي كه بخواهد دين خود را از منافع همان سال ادا نمايد، مقدار دين از 

  د.مانده خمس دارقيمد باشود، و در غير اين صورت، تمام درآسال استثنا مي 
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پارچه هايي كه از درآمد سال براي دوختن لباس خريده مي شود ولي تا سر سال خمسي  -82
  دوخته نمي شود، آيا مشمول خمس مي شود يا خير؟

رديد، اري مي كخريد واگر به آن ها احتياج داريد، به طوري كه براي استفاده ي از آن ها بايد از قبل پيش بيني 
  ارد.خمس ند

چند سال پيش از بانك وام گرفته و آن را به مدت يك سال به حساب بانكي ام واريز كردم، و -83
كه موفق به استفاده از آن وام شوم، هر ماه قسط آن را مي پردازم، آيا به اين وام، بدون آن

  علّق مي گيرد؟تخمس 

منفعت كسب خود پرداخت كرده ايد، واجب خمس آن مقدار از وام مزبور كه اقساط آن را تا سر سال خمسي از  
  .است

اگر شخصي مدتي بر سجاده يا با لباسي كه خمس به آن تعلّق گرفته است، نماز بخواند، -84
  نمازهاي او چه حكمي دارد؟

   .نمازهايي كه تا به حال در آن خوانده، صحيح است 

رسيده، اگر بعد از سال من كار كردم، ولي هنوز دستمزدم را نگرفتم. االن سال خمسي من -85
  خمسي ام پولم را دريافت كنم، آيا بايد خمسش را بپردازم يا نه؟

اگر قبل از سال خمسي، بدون مشقت امكان دريافت آن بوده، خمس دارد، و در غير اين صورت جزو درآمد سال 
  باشد؛ و چنانچه تا سر سال خمسي صرف در مؤونه شود، مشمول خمس نمي شود. جديد مي

اگر كسي قبل از سال خمسي اش، مقداري از درآمد خود را به كسي قرض دهد و بعد از -86 
   گذشت چند ماه از سر سال خمسي خود آن را دريافت كند، اين مبلغ چه حكمي دارد؟

  .پرداخت خمس قرض پس از گرفتن آن از بدهكار، واجب است



21 

 

  

  حج

واجب است كه ثبت نام دولتي انجام به واسطه گرفتن ارث مستطيع شده ام، در شرايط فعلي -87
   دهم يا فيش آزاد براي رفتن به حج خريداري كنم؟

  در صورتي كه منع قانوني نداشته باشد و توانايي داشته باشيد، بايد فيش آزاد تهيه كنيد.

آيا كسي ميتواند جهت رفتن به حج قرض بگيرد و در صورت انجام فريضه حج با پول قرضي، -88	
  استطاعت تكليف به قوت خود باقي است يا اينكه همين حج كفايت ميكند؟آيا در زمان 

اگر قبالَ حج بر مكلف واجب نشده است، و اآلن هزينة رفتن به حج را در اختيار ندارد، اما مي تواند قرض بگيرد و 
گيرد، حج سپس به سادگي قرض خود را ادا كند، واجب نيست كه خود را با قرض گرفتن مستطيع كند، اما اگر ب

  بر او واجب مي شود و حجة االسالم محسوب ميشود.

اگر دانشجويي در موسم حج، امتحان دانشگاهي دارد، آيا مي تواند حج واجب را به سال -89
  آينده موكول كند، خصوصاً اگر امتحان درسي براي او جنبه حياتي داشته باشد و بسيار مهم است؟

  .ج را بجا آورد و مجرد آنچه ذكر شده مانع از تحقق استطاعت نيستدر صورتي كه مستطيع شده باشد بايد ح

فردي در سالهاي گذشته مستطيع بوده وثبت نام كرده ولي امسال كه امكان سفرحج براي او -90
  فراهم شده امكان مالي الزم را براي تامين تتمه مخارج سفر ندارد، تكليف حج او چيست؟

شود مگر اينكه در در فرض مرقوم تا زماني كه شرايط استطاعت فراهم نشود مستطيع نيستيد و حج مستقر نمي
گذشته حج بر او مستقر شده باشد (يعني عالوه بر استطاعت مالي امكان تشرف هم براي او فراهم بوده  هايسال

  اولين زمان ممكن براي حج اقدام كنيد. باشد و خود او در رفتن مسامحه كرده باشد) كه بايد به هر نحو در
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 مبلغي كه وديعه گذار حج چند سال قبل گذاشته خمس دارد؟-91

اصل سپرده اگر از درآمد كسب بوده و خمس آن داده نشده، خمس دارد اما سود حاصله اگر پيش از سال 
همان سال هزينه سفر  شود كه اگر درعزيمت به سفر حج قابل وصول نبوده، جزو درآمد سال وصول محسوب مي

  حج شود، خمس ندارد.

چون طبقه اول سعي صفا و مروه را به خاطر ازدحام بسته بودند، بنده قهرا مجبور شدم در -92
طبقه دوم سعي كنم، آن موقع كسي نبود كه مرا رهنمايي كند لذا اعمال حج را ادامه دادم، از 

ح بوده است؟ در صورت صحيح نبودن احرام خارج شده و به ايران برگشتم، آيا سعي من صحي
  سعي، وظيفه من چيست؟

سعي در مسيري كه باالتر از صفا و مروه است مجزي نيست، وظيفه ي عاجز از سعي ولو با وسيله اي از قبيل 
چرخ دستي، آن است كه نايب بگيرد. و اگر براي شما بازگشت به مكه و انجام سعي عسر و حرج دارد نائب 

   .ا را انجام دهدبگيريد تا سعي شم

  آيا در وضع كنوني با توجه به تصور عدم امنيت در سفر حج، آيا كسي مستطيع ميشود يا نه؟-93

  .مجرد آنچه ذكر شده مانع از تحقق استطاعت نيست

كسي كه حدود ده سال پيش براي حج ثبت نام كرده و امسال نوبت او فرا رسيده، لكن براي -94
آن مبلغ هست و امرش دائر بين يكي از اين دو خرج است (براي خريد جهيزيه دخترش نيازمند 

هركدام خرج كند، ديگري را نمي تواند تأمين كند) وظيفه اش چيست؟ مي تواند جهيزيه دخترش 
  را تأمين كند و حج را به سال هاي آتي در صورت استطاعت موكول كند؟

و پول ياد شده براي انجام حج و ازدواج كفايت  اگر مخارج ازدواج فرزندتان جزء مخارج عرفي فعلي شما باشد
  نكند، وقبالً حج بر شما مستقر نشده باشد، حج واجب نيست.
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   صله رحم

  اند؟ خويشاوندانى كه قطع رحم با آنان جايز نيست، چه كسانى-95

آنان و نيز عمو، عمه، شوند ؛ مانند: پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان اند كه در مراتب ارث واقع مىارحام كسانى
 .خاله، دايى و فرزندان آنان

واب نيمي از فاميل نزديك من اهل حجاب نيستند و در مهماني ها روسري سر نميكنند و در ج-96
عي سسال است  4مي گويند دل آدم پاك باشد و از اين قبيل حرفها، من نيز با ايشان بزرگ شدم و 

حم را با ايشان كم كردم و سالي يكي دو بار براي صله رفت و آمدم ر.در رعايت احكام ديني دارم
دامه حال تكليفم را نميدانم آيا بايد با ايشان قطع رابطه كنم يا همينطور ا .رفت و آمد داريم

  بدهم؟

اشد، ديني نب امور اگر معاشرت با آنان مستلزم ارتكاب گناه نبوده و نيز موجب تأييد ايشان در عدم التزام به
ترك  يد كهد. ولي به هر حال الزم است حريم و ضوابط شرعي مراعات گردد. و اگر احتمال بدهمانعي ندار

كر هي از منف و نشود به عنوان امر به معرو معاشرت با آنها موقتاً موجب خودداري آنها از ارتكاب معصيت مي
ه از و بازديد نيست بلكي رحم منحصر در ديد و بايد توجه داشت كه قطع رحم جايز نيست؛ و صله.واجب است

  شود.طرق ديگر مانند تلفن، نامه و امثال آن نيز محقّق مي
  مراد از رحم، كه قطع صله با آن ها جائز نيست، چه كساني هستند ؟-97

مرده ز ارحام شفاً امقصود از ارحام، خويشاوندان نَسبي هستند مشروط به اين كه آن قدر نسب دور نباشد كه عر 
ي رحم منحصر در ديد و بازديد نيست بلكه از طرق ديگر قطع ارحام حرام است ولي صلهطور كلي نشوند. و ب

 .شودمانند تلفن، نامه و امثال آن نيز محقّق مي

دهند، قطع تواند از نظر شرعي با خويشاونداني كه وظايف شرعي را انجام نميآيا انسان مي-98
 رفت و آمد نمايند؟

ست ولي اگر احتمال بدهيد كه ترك معاشرت و رفت و آمد موجب خودداري او از ارتكاب قطع صله رحم جايز ني 
 توان موقّتاً آن را (به عنوان امر به معروف و نهي از منكر) ترك كرد. شود، ميمعصيت و باعث بيداري او مي
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اگر بشود با ترك معاشرت در صورتي است كه با مراتب ديگر، نتواند از معصيت جلوگيري كند و  ه:تبصر
  .هاي ديگر نهي از منكر كرد، ترك معاشرت جايز نيستشيوه

دارند نبرخى از بستگان و خويشاوندان ما به طور كلى به نماز و روزه و ساير واجبات توجهى -99
كند ؛ آيا اى در آنها اثر نمىو اموالشان نيز حرام و يا مشكوك است و هيچ گونه نصيحت و موعظه

  جايز است؟ معاشرت با آنان
رد غذاى مو داريدنمعاشرت با آنان اشكال ندارد ؛ به ويژه اگر باعث هدايت آنان بشود و تا هنگامى كه يقين  

 .استفاده، از مال حرام است، تصرف در آن جايز است

  مسائل روز

  آيا شركت در انتخابات جمهوري اسالمي ايران شرعا واجب و عدم شركت حرام است؟-100
  .ستلهي ابات نظام جمهوري اسالمي براي افراد واجد شرايط، يك وظيفه شرعي، اسالمي و اشركت درانتخا

آيا شركت كردن در راهپيمائي هاي بيست و دوم بهمن و روز قدس واجب است و شركت -101
  نكردن حرام شرعي است؟

  .شركت نكردن اگر موجب تضعيف نظام اسالمى شود، حرام است
   جمهوري اسالمي ايران واجب عيني است يا كفايي؟آيا شركت در انتخابات -102

  	.واجب عيني است
  

  جايز است؟ مالك چيست؟ آيا صحبت كردن پشت سر كانديداها براي انتخاب فرد اصلح، -103
  .در امور مربوط به انتخابات در حد مشاوره، اشكال ندارد

ود آيا واجب شزل خارج بايست از منبا توجه به اين كه زن جهت شركت در انتخابات مي -104
يت است از شوهر اجازه بگيرد ؟ و اگر شوهر به همسرش اجازه شركت در انتخابات را ندهد يا رضا

  نداشته باشد تكليف زن چيست؟
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بايست يمدر ايام انتخابات جهت شناخت كانديداي مناسب،  .شركت در انتخابات منوط به اذن شوهر نيست
  .ا در گذشته و حال تفحص كرد تا فرد اليق را پيدا نمودنواقص و عيوب و امتيازات آنها ر

و  حكم رأي دادن سفيد و بي نام چيست ؟ در صورت عدم شناخت و تحقيق ، يا تحقيق كافي-105
  عدم وصول به نتيجه و تحير در انتخاب اصلح چطور؟

  .در هر صورت اگر رأي سفيد دادن موجب تضعيف نظام اسالمي باشد، حرام است
  زشكياحكام پ

القمند هستم اعضاي خود را هديه كرده و از بدن من بعد از مردنم استفاده شود و تمايل ع-106
نامه خود خود را هم به اطالع مسئولين رسانده ام. آنان نيز از من خواسته اند كه آن را در وصيت

  نوشته و ورثه را هم از خواست خود آگاه كنم، آيا چنين حقّي را دارم؟

اعضاي ميت براي پيوند به بدن شخص ديگر براي نجات جان او يا درمان بيماري وي اشكال ندارد و  استفاده از
ها از بدن ميت، موجب صدق عنوان مثله وصيت به اين مطالب هم مانعي ندارد مگر در اعضايي كه برداشتن آن

  .باشد و يا عرفاً هتك حرمت ميت محسوب شود

بايي براي زنان توسط پزشك مرد مستلزم نگاه كردن و لمس در صورتي كه عمل جراحي زي-107
  باشد آيا انجام آن جايز است؟

خاطر آن جايز نيست مگر در كردن و لمسِ حرام بهعمل جراحي زيبايي، درمان بيماري محسوب نمي شود و نگاه
  .دكردن باشمواردي كه براي درمان سوختگي و مانند آن باشد و پزشك مجبور به لمس و نگاه

خواند و عالقه شديدي دانشجويي به مدت چهار سال است كه در دانشكده پزشكي درس مي -108
               كه به فراگيري علوم ديني دارد، آيا ادامه تحصيل در رشته پزشكي براي او واجب است يا اين

 .يل علوم ديني بپردازد؟تواند آن را رها كرده و به تحصمي 

اي وجود دارد كه شايسته است به آن جا نكته رشته تحصيليِ خود آزاد است ولي در اين دانشجو در انتخاب
خاطر توانايي خدمت به جامعه اسالمي اهميت دارد، تحصيل كه اگر فراگيري علوم ديني بهتوجه شود و آن اين
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بيماري و نجات جان در رشته پزشكي هم به قصد آمادگي براي ارائه خدمات پزشكي به امت اسالمي و درمان 
   .آنان از اهميت زيادي برخوردار است

آيا جايز است انسان بعضي از اعضاي بدنش(مثل كليه) را به شخصي كه به آن نياز دارد، -109
  بفروشد؟

اگر آن عضو از اعضايي باشد كه برداشتن آن از بدن خطر و يا ضرر قابل مالحظه اي براي اهداء كننده عضو 
 .كال نداردنداشته باشد، اش

زندگي دانشجويي در خارج مستلزم ارتباط و معاشرت با كفّار است، در چنين موردي -110
ها كه مواد حرام مثل گوشت تذكيه نشده در آنها مشروط بر ايناستفاده از مواد غذايي ساخت آن

 ها داده شود، چه حكمي دارد؟نباشد، ولي احتمال تماس دست مرطوب كافر با آن

تمال تماس دست مرطوب كافر با مواد غذايي، براي وجوب اجتناب كافي نيست، بلكه تا يقين به تماس مجرد اح 
شود. كافر اگر از اهل كتاب باشد، نجس ذاتي نيست و تماس دست مرطوب او  حاصل نشود، حكم به طهارت مي

  .شودباعث نجاست نمي 

ود؟ شبه قبله كردن بيمار واجب مي آيا پزشك يا پرستاري كه شاهد بيمار محتضر است، رو -111
  آيا نياز به اجازه از ولي او دارد؟

  .بنابر احتياط واجب است و با علم به رضايت ولي، تحصيل اجازه الزم نيست
ه در صورتي كه هنگام ضرورت، معاينه بيماراني كه محرم نيستند، توسط دانشجويان رشت-112

  كسي است؟ پزشكي جايز باشد، مرجع تشخيص اين ضرورت چه
  .تشخيص ضرورت موكول به نظر دانشجو با مالحظه شرايط است 

گاهي در هنگام آموزش با مسأله معاينه غيرمحارم مواجه مي شويم و نمي دانيم اين كار 	-113
ها و وظيفه هرحال جزيي از روش درسي دانشگاهبراي آينده ضرورت دارد يا خير؟ ولي به
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تكليفي از طرف استاد است با توجه به اين مطالب آيا انجام  دانشجويي رشته پزشكي و يا حتّي
  معاينات مزبور براي ما جايز است؟

راي ز شرعي بكه معاينه پزشكي، از برنامه هاي آموزشي و يا از تكاليف استاد به دانشجو است، مجومجرّد اين 
 سان و ياان انوزشي براي نجات جارتكاب امر خالف شرع محسوب نمي شود بلكه مالك دراين زمينه فقط نياز آم

  اقتضاي ضرورت مي باشد.
ها وجود دارد اما پزشك در صورتي كه پزشك متخصص همجنس و غيرهمجنس براي خانم-114

از تخصص باالتري برخوردار است، آيا در اين صورت مراجعه به پزشك  مرد براي معاينه و معالجه
  ها جايز است؟مرد براي خانم

تواند معاينه و معالجه كند هرچند ممكن است پزشك شك همجنس وجود دارد و ميدر صورتي كه پز
ظر نغيرهمجنس تخصص باالتري داشته باشد، مراجعه به پزشك غيرهمجنس در صورتي كه مستلزم لمس و 

تواند معالجه اما اگر تخصص پزشك همجنس خيلي پايين است و مطمئن هستند كه نمي.حرام باشد جايز نيست
يد توجه ما باار اين صورت در حقيقت پزشك همجنس كه بتواند اين بيمار را معالجه كند وجود ندارد؛ كند، د

 او به مراجعه براي مجوزي كند،مي عمل بهتر و دارد باالتري تخصص غيرهمجنس پزشك 	ي اينكهداشت بهانه
  .نيست
نبض(فشارخون) و چيزهاي نگام گرفتن جنس با بيمار) هاگر براي پرستار غير مماثل(غير هم- 115

ن آديگري كه احتياج به لمس بدن بيمار دارند، دست كردن دستكش امكان داشته باشد، آيا انجام 
  ها استفاده مي كند، جايز است؟هايي كه پزشك هنگام درمان بيمار از آناعمال بدون دستكش

ماثل ير مغي به لمس بدن مريض با امكان لمس از روي لباس يا با دست كردن دستكش هنگام معالجه، ضرورت
  (غير هم جنس) وجود ندارد و بنا بر اين جايز نيست. 

  تماس دست با الكل طبي چه حكمي دارد؟-116
  محكوم به طهارت است.

  حجاب وپوشش وحريم نا محرم
  ؟چرا بايد حجاب داشته باشيم-117
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 وجه بهتدارد، واجب است و با حجاب يكي از دستورات الهي است كه رعايت آن طبق احكام و قواعدي كه 
كم الهي حينكه تصريح قرآن بر آن (در سوره هاي نور و احزاب و نساء)، از ضروريات دين حساب شده، انكار ا

اني قبل از حجاب از جمله احكامي است كه در اديان آسم.است، دروغ بستن به خدا است و موجب ارتداد است
ب نيز واج وديانجيل و تورات هم آمده و رعايت آن بر مسيحيان و يهاسالم نيز بدان دستور داده شده و در ان

  .بوده است
  ت؟آيا داماد خانواده (شوهر دختر خانواده) به مادرزن ناتني (زن ديگر پدر) محرم اس-118

   نا محرم مي باشد.
 ه ازكبا اين شرط  -در اينترنت به صورت گفتاري و يا نوشتاري با جنس مخالف  (Chat) چت -119

 ه حكمي دارد؟چ -مثالً براي تبادل نظر) (حدود شرعي خارج نشويم 

  اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد 
 ترك )اشدهر چند بدون قصد لذت هم ب(اگر جنس مخالف زن جوان باشد، بهتر است گفت وگو با او  :تبصره
  .شود

ست خود را براي مصافحه دراز مي كنند گناه دكه  - آيا دست دادن با زنان كهنسال نامحرم -120
  است؟

   .آرى، دست دادن با آنان جايز نيست
  يا دست دادن با دختران نابالغ جايز است؟آ-121

   .اگر خوب و بد را مى فهمند، دست دادن با آنان جايز نيست

چه حكمي  صدايي كه هنگام راه رفتن زنان از برخورد كفش آنان با زمين ايجاد مي شود،-122
   دارد؟

  .تا زماني كه باعث جلب توجه و ترتّب مفسده نشده است، في نفسه اشكال ندارد

   آيا پوشيدن كفش سياه برّاق توسط زن مؤمن جايز است؟-123

  .اشكال ندارد مگر آن كه رنگ و شكل آن باعث جلب توجه نامحرم و يا انگشت نما شدن او شود
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  كنند؟انتخابراسياهرنگمانند مقنعه، شلوار و پيراهن فقط آيا بر زنان واجب است در لباس-124

  .حكم لباس زن از جهت رنگ و شكل و كيفيت دوخت مانند كفش است كه در جواب سؤال قبل بيان شد

آيا پوشيدن چيزي كه مخصوص زنان است توسط مردان و برعكس، در خانه بدون قصد تشبه -125
   به جنس مخالف، جايز است؟

  .ي كه آن را به عنوان لباس براي خود انتخاب نكرده باشند، اشكال نداردتا زمان

   انداختن زنجير توسط مردان چه حكمي دارد؟-126

اگر زنجير از طال باشد و يا از چيزهايي باشد كه استفاده از آن ها مخصوص زنان است، انداختن آن براي مردان 
  .جايز نيست

ترام به عادت هاي اجتماعي باشد آيا به علت احتمال وجود اگر رفتن به عروسي به خاطر اح-127
   رقص اشكال شرعي دارد؟

اصل شركت در عروسي هايي كه احتمال رقص در آن ها وجود دارد تا زماني كه به عنوان تأييد مرتكب كار حرام 
  .محسوب نشود و موجب ابتال به حرام هم نشود، اشكال ندارد

  شود؟ي ازدواج براي خانم زينت محسوب ميدهي ساآيا استفاده از حلقه-128

كند كه مربوط به ازدواجش بوده يا خودش تهيه حاال فرقي نمي-ها اگر چشمگير نبوده و ساده باشد انگشتر خانم
پوشاندنش واجب نيست. اما اگر انگشتر چشمگير و خاص است بايد از نگاه نامحرم  -كرده و يا هديه گرفته است

  .پوشانده شود

ي حجاب هاي متنوع جهت جذب ديگران به مقولهي نوع خاصي از حجاب با رنگآيا استفاده-129
  جايز است؟
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نما كه خانم انگشتطورياي باشد كه موجب جلب توجه نامحرم شده بهگونههاي متنوع اگر بهاستفاده از رنگ
و شيك داشته باشند و مرتب  خواهند حجاب تميزشود جايز نيست. درست است كه برخي قصد خير دارند و مي

باشند و با اين كار ديگران را جذب كنند تا حجاب ترويج پيدا كند، اما بايد به اين نكته توجه داشته باشند 
نما شوند؛ يا موجب جلب توجه نامحرم شوند كه در اين ها انگشتطوري نشود كه در نگاه ديگران حتي بين خانم

شوند، گونه نيست و حجابشان عادي است و ديگران هم جذب اين حجاب ميدو صورت جايز نيست. اما اگر اين
  .قطعاً اشكالي ندارد

حكم پوشيدن ساپورت و شلوار لي يا شلوار جين و روسري و كفش رنگي و مانتوي كوتاه در -130
  زير چادر چيست؟

گونه اپورت، اينهاي بدن مشخص نباشد. در مورد سبراي پوشش شرايطي ذكر شده ازجمله اينكه برجستگي
هاي رنگي شلوار جين ي بدن مشخص است؛ بنابراين حجاب كاملي نيست اما نسبت به نوعاست كه تمام هندسه

قدري چسبان و لي، اگر زير چادر باشد و پيدا نباشد، حكم خاصي ندارد؛ به فرض اينكه پيدا هم باشد اگر به
و  -شاد باشد كه برجستگي بدن مشخص نباشديعني يك مقداري گ- ي بدن مشخص باشد نباشد كه هندسه

  .اصطالح لباس شهرت نباشد، اشكالي نداردنما شود و بهاي نباشد كه فرد انگشتگونهاينكه رنگش به

آيا پوشيدن چادر در كشورهاي غربي و يا استفاده از پوشيه در شهرهايي كه متداول نيست، -131
  ؟كند و اشكال داردحكم لباس شهرت را پيدا مي

حجاب هستند، او بايد حجاب را مراعات اصل مراعات حجاب الزم است يعني اگر فرد به جايي رفت كه افراد بي
كند؛ اگرچه چادر حجاب برتر و بهتر است اما اگر در جايي پوشيدن چادر يا پوشيه برايش مفسده دارد و ممكن 

   .ه از چادر يا پوشيه جايز نيستاست مورد تعرض قرار گيرد، در آنجا به خاطر وجود مفسده، استفاد

  آيا استفاده از چادر براق و رنگارنگ در برابر نامحرم اشكال دارد؟-132

نما اي باشد كه جلب توجه نامحرم كند يا در حدي است كه فرد انگشتگونهنه، اشكالي ندارد مگر اينكه به
   .شودمي
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  مصداق آرايش چيست؟-133

اگر كاري  -افرادي كه در محل زندگي شخص هستند-كند؛ يعني عموم مردم مصداق آرايش را بايد عرف تعيين 
را آرايش بدانند و خانم آن آرايش را داشته باشد بايد از نگاه نامحرم بپوشاند. مثالً كرم ساده و معمولي را كسي 

  .گويدآرايش نمي

وضو و غسل  ي مصنوعي چه حكمي دارد و تكليف چنين افرادي نسبت بهكاشت ناخن و مژه-134
  چيست؟

ست اين اداً مشكل است، بهتر داند كه برداشتن مانع بعگيرد و شخص مياگر اين كار در وقت نماز صورت نمي
ا غسل يبه وضو  واند وخواهد نماز بخكار را نكند. ولي اگر اين كار را انجام داده است، حال وقت نماز شده و مي

ي ژهمشد يا كند ناخن كاشته باانع را برطرف كند، فرقي هم نمياحتياج دارد؛ در اين وضعيت بايد اين م
 ه هر حالود، بمصنوعي، ولو اينكه اين برطرف كردن با صرف وقت يا هزينه يا كمك گرفتن از ديگران ممكن بش

-جه اگر متو اما.هاي اصلي و پوست برسدگذارد آب به مژهبايد اين مانع را برطرف كند زيرا وجود اين مانع نمي

ن ه االن ايي بسيار بااليي الزم است كگذرد و فرصت برداشتن اين مانع نيست يا هزينهشود وقت نماز دارد مي
شود؛ وض مييفه عهزينه را ندارد يا برداشتنش بسيار دشوار و سخت است و نتواند بردارد، آن وقت تكليف و وظ

 .يره انجام دهد و نمازش را بخواندبه اين معنا كه چون مانع وجود دارد بايد وضو و غسل جب

ها و الك چيست و تكليف وضو و غسل كسي كه حكم استفاده از لوازم آرايشي و انواع كرم -135
  باشد؟استفاده كرده است چه مي

در صورتي كه نخواهد در نگاه نامحرم ظاهر شود، براي شوهر يا حضور در  آراستگي و آرايش كردن براي خانم
كه هيچ مرد نامحرمي وجود ندارد اشكالي ندارد؛ اما اگر خداي ناكرده اين آرايش براي نامحرم باشد  مجلس زنانه

  .گيرد، آرايش كردن براي نامحرم حرام استداند در معرض نگاه نامحرم قرار مييا مي

ي مكلف نسبت به وضو و غسل تتو كردن ابرو و ساير اعضاي بدن چه حكمي دارد و وظيفه-136 
  يست؟چ
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تتو كردن اگر براي بدن ضرر قابل توجهي داشته باشد يا تصاوير مستهجن يا مطالب باطلي را بر بدن تتو كنند 
جايز نيست؛ اما اگر براي بدن ضرري نداشته باشد و مطالبي كه نوشته شده، مطالب يا نماهاي حرامي نباشد و 

تتو كردن .؛ اگرچه مستحب و پسنديده هم نيستي ديگري بر اين كار مترتب نشود اصلش اشكالي نداردمفسده
 - رودآن چيزي كه امروزه متداول است در تتو كردن كه جوهر زير پوست مي-همچنين نسبت به وضو و غسل 

اما حكم تتو كردن از جهت ديگر اين است كه اگر خانمي ابرو يا .مانع نيست و وضو و غسل فرد اشكالي ندارد
از باب ناچاري تكليف .حسوب شود ولو آرايش ثابت، بايد از نگاه نامحرم بپوشانددستش را تتو كرده و آرايش م

  .كندكند و حكم وضو و غسل جبيره را پيدا ميگيرد يا غسل ميشود و با همان وضعيت وضو ميعوض مي

  ها جايز است؟ آيا بلند بودن ناخن خانم-137

  .نما شونداينكه غيرمتعارف نباشد كه انگشت ها اشكال ندارد اما به شرطبلند بودن ناخن خانم

  ها و نمايش دادن آن به نامحرم چيست؟حكم استفاده از موي مصنوعي توسط خانم-138

نداشته باشد اشكال ندارد اما بنا بر احتياط واجب  اصل استفاده از موي مصنوعي اگر مانع وضو نباشد و مفسده
  .بايد از نگاه نامحرم پوشانده شود

  هايي از گونه يا ريش پروفسوري چيست؟حكم تراشيدن ريش يا قسمت-139

ها و زير تراشند بنا بر احتياط جايز نيست اما اصالح گونههايي كه مثل آن ميتراشيدن با تيغ يا وسايل و ماشين
  .پروفسوري بنابر احتياط جايز نيست اًگلو اشكالي ندارد و ريش اصطالح

   ي بين آرايش كم و زياد وجود دارد؟آيا از نظر شرعي فرق-140

گويند آرايش كرده مثالً ابروها يا چشم را فرقي بين آرايش كم و زياد نيست اگر خانم كاري كرده كه عرفاً مي
مداد كشيده يا رژ لب زده است و مقابل نامحرم نپوشانده است حرام است. اما اگر در حدي نيست كه عرفاً 

  .رمي زده و كمي زيباتر شده است پوشاندنش از نگاه نامحرم واجب نيستبگويند آرايش كرده مثالً ك
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        جادكنند؛ آيا اين كار براي وضو مشكل ايبرخي بانوان پلك پايين را با مداد سياه مي-141
  كند؟مي

ارد شك د اگر جرم داشته باشد در حدي كه روي پوست را گرفته و مانع رسيدن آب شود يا در حدي است كه
مانع است يا نه، بايد برطرف كند تا مطمئن شود چيزي روي پوست نيست اما اگر 

 .ندارداشكالينيستجرميمانعواستصرفاًرنگ

  
هاي آرايشي و حضور با اين حد از آرايش در جايي هاي پوست با كرمآيا محو كردن لك-142

  كه نامحرم حضور دارد اشكال دارد؟
تاب يا م ضدآفبرطرف كند يا كرمي زده و صورتش كمي شفاف شده است يا مثالً كر هاي صورت رااگر صرفاً لك

ر ت اما اگب نيسسفيدكننده زده اما در حدي نيست كه بگويند آرايش كرده است، پوشاندنش از نگاه نامحرم واج
   .شاندپوگويند آرايش كرده ولو آرايش كم باشد بايد از نگاه نامحرم ببيش از اين مقدار است كه مي

لي وپدر من پس از مرگ مادرم با خانمي ازدواج كرده است. من به اين خانم محرم هستم، -143
  آيا مادر اين خانم نيز به من محرم مي شود يا خير؟

  ت. در فرض سؤال مادر اين خانم محرم شما نيس
   كند؟ي دختر و پسر، با هم فرق مي آيا عقيقه-144

  براي پسر، حيوان نر و براي دختر، حيوان ماده عقيقه كنند.تفاوتي ندارد؛ بله مستحب است 
  ساير

كنند، براي  كنند و در موارد ديگر مصرف مي هايي كه براي خريد كاال دريافت مي وام-145
  رهايي از عمل انجام شده حكم شرعي آن شفاف نيست؟

  .است ربط ذي مسئوالن قانوني اختيارات و مشروع مقررات تابع

  م اعتكاف در مسافرت هستم، چگونه مى توانم از اعتكاف بهره ببرم؟ در ايا-146
  ت. اگر قصد ده روز كنيد، مى توانيد در اعتكاف شركت كنيد؛ ولى نذر روزه در مسافرت جايز نيس
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 باشـد  دراعتكـاف اگر تواند معتكف شـود و آيا بيمار و كسي كه روزه برايش ضرر دارد مي-147
  رد؟بمي ثوابي بگيرد وروزه

  .با علم و يا احتمال عقالييِ ضرر داشتنِ روزه، اعتكاف صحيح نيست   

من به دليل بدهكاري احتياج به سه ميليون پول دارم. خواهرم هم پولي در بانك دارد. با  -148
تواند پول را به پدرم قرض دهد توجه به اين كه ربا بين پدر و فرزند اشكالي ندارد آيا خواهرم مي

ود بگيرد و مجدداً بنده اين پول را از پدرم قرض گرفته و آن مبلغي كه قرار شده سود و از پدرم س
  بپردازد من آن مبلغ را به پدرم بپردازم. حكم شرعي چنين كاري چيست؟

    اي براي فرار از قرض ربوي باشد جايز نيست. در فرض سؤال اگر قرض دادن به پدرتان صوري و حيله

به صورت نقد به قيمت مثالً يك ميليون تومان و قسطي (مثالً شش ماهه)  دفاتر خدماتي بعضاً-149
برند، آيا اين اشكال دارد و ربوي  به قيمت يك ميليون و دويست هزار تومان افراد را به زيارت مي

  است؟

زمان هاي خدماتي و به نمايندگي از آنها فعاليت مي كند و در  به عنوان كارگزار شركت مذكور دفاتر چنانچه
پردازند و سپس  انعقاد قرارداد با مراجعه گنندگان ، مبلغ نقدي را از طرف آنها به شركت هاي خدماتي نقداً مي

كنند ، در اين صورت اخذ مبلغ  از مراجعه كننده آن مبلغ را به صورت قسطي و با مقداري اضافه تر دريافت مي
اتي از ابتدا به عنوان طرف قرارداد خدمات خود را به دو اضافه در حكم ربا و حرام است. ولي چنانچه دفتر خدم

  صورت نقد و اقساط و با مبالغ متفاوت ارائه كند، مبالغ اضافه اشكال ندارد.

شود كه فردي با شركتي قرارداد كار سه ماهه بسته است، بعد از گذشت يك ماه متوجه مي-150
  اشد. تكليف اين شخص چيست؟بسهام اين شركت متعلق به فرقه ضالّه بهاييت مي 30%

 مسلمين عليه بر 	از هر گونه كار و عمل يا ارتباط با فرقه ضالّه بهاييت كه موجب انحراف اشخاص و تقويت آنها
  .شود پرهيز گردد،



35 

 

 هاي اجتماعي مجازي را بيان فرماييد. حكم استفاده از شبكه-151

 و اكاذيب نشر فساد، ترويج 	ن مستلزم مفسده (مانندبه طور كلي اگر استفاده از شبكه هاي اجتماعي و مانند آ
اسالم و مسلمين) بوده يا خوف ارتكاب گناه باشد يا بر خالف قوانين و مقررات نظام  به ضرر باطل، مطالب

  جمهوري اسالمي باشد، جايز نيست و تشخيص موضوع بر عهده مكلف مي باشد.

  

  آيا دروغ گفتن به شوخي گناه دارد؟-152

خالف واقع بدهد و مقصودش اين باشد كه مخاطب آن را جدي بگيرد حرام است، اما اگر در آنچه كه  اگر خبري
مي گويد قصد جدي ندارد و نمي خواهد خالف واقع مطلبي بگويد مثل اين كه به شوخي از زبان شخصي يا 

  حيواني مطلبي را نقل مي كند، حرام نيست.

 مي به منظور گرفتن سود بانكي چه حكمي دارد؟گذاشتن پول در بانك هاي جمهوري اسال-154
گهبان ترم نعمليات بانكي كه بانكها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي و مورد تأييد شوراي مح

   .انجام مي دهند، بي اشكال است
 ي بلند كرد؟توان آن را خيلتراشيدن سبيل چه حكمي دارد؟ و آيا مي-155

قداري كه به م شتن و بلند نمودن آن في نفسه اشكال ندارد؛ بله، بلند نمودن آنتراشيدن سبيل و باقي گذا 
   .هنگام خوردن و آشاميدن با غذا يا آب برخورد كند، مكروه است

آيا ساخت و خريد و فروش قطعات طال براي استفاده ي آقايان مثل حلقه و انگشتر و زنجير، -156
   حرام است؟

  .حرام است

  ي بيني در تيمم، بين ابروهاست؛ يا روي بيني را هم شامل مي شود؟منظور از باال-157

  .شامل بيني نمي شود
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  آيا گذاشتن روكش طال روي دندان اشكال دارد؟ روكش پالتين چطور؟-158

گذاشتن روكش طال يا پالتين روي دندان اشكال ندارد، ولي پوشاندن دندان هاي جلو با طالي زرد، اگر به قصد 
 .الي از اشكال نيستزينت باشد، خ

ه ساخت، خريد و فروش ظروف طال و نقره كه بعنوان ظرف خوردن و آشاميدن مورد استفاد-159
  گيرد، چه حكمي دارد؟قرار مي

 هايي كه آب طال يا نقره به آن داده شده، و يا از فلزي ساخته كه قدري طال يا نقرهب: حكم ظرف
 ير ازغف طال و نقره حرام است. ولي استفاده هاي ديگر خوردن و آشاميدن از ظر مخلوط دارد، چيست؟

 خوردن و آشاميدن حرام نيست. و اگر به قصد استفاده براي خوردن و آشاميدن ساخته
  .نيستجايزشود،فروشوخريديا

  گويند، حكم ظروف طال و نقره را ندارد.طوري است كه به آن ظرف طال يا نقره نميب. اگر به
ه فقير از گوشت قرباني براي مصرف خودمان هم استفاده كنيم يا حتما بايستي ب آيا ميتوان-160
  داد؟

د ثواب ي كنياگر قرباني مستحب است، استفاده خودتان اشكال ندارد، ولي به مقداري كه خودتان استفاده م
  .صدقه يا اطعام را ندارد

  

نوان حق عه از ميوه هاي آن به لطفاً بفرماييد اگر باغي حصار و ديوار داشته باشد، استفاد- 161
  الماره جايز است؟

ه در اي كسي كست برورود به باغ بدون رضايت مالك جايز نيست، اما استفاده از ميوه هاي باغ كه در مسير راه ا
رفته باشد ن مسير نبه آ مسير خود به آن برخورد كند اشكال ندارد، مشروط به اينكه: اوالً به قصد استفاده از ميوه

برد و نود همراه هاي آن را نشكند و ثالثاً همانجا ميوه را خورده و با خثانياً به درخت آسيب نرسانده و شاخهو 
  .رابعاً بنابر احتياط علم نداشته باشد كه صاحب درخت از اين كار اكراه دارد

جنس ز ا...» و ان يكاد «نظر به اينكه طال بر جنس مذكر حرام است آيا پالك آيه مباركه -162
  طال كه هنگام تولد نوزاد پسر به لباس وي آويخته مي شود مشكل شرعي دارد يا خير؟
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 .استفاده از طال براي نوزاد منع شرعي ندارد

  آيا شرط بندي در تير اندازي با تفنگ بادي جايز است؟-163
فنگ رچه تـ اگشرط بندي بين مسابقه دهندگان با هر وسيله اي كه موجب تقويت بنيه دفاعي و نظامي است 

  بادي باشد ـ، اشكال ندارد.
   شوند؟هاي واجب قرآن چگونه انجام ميسجده-164

ن ذكر ي گفتدر سجده واجب قرآن، گذاشتن پيشاني بر زمين كافي است و الزم نيست در آن ذكر گفته شود ول
االاهللا قاً الالهاهللا ايماناً و تصديالااالاهللا حقاً حقاً الالهالاله«در آن مستحب است و بهتر است اين ذكر را بگويد: 

  ».يرائف مستجعيف خعبوديتاً ورقاً سجدت لك يا رب تعبداً و رقاً المستنكفاً والمستكبراً بل انا عبد ذليل ض
هاي خرد كن برقي بيان  نظر مبارك خود را در خصوص امحاي اسماء جالله با دستگاه-165

  فرماييد.
 آيات حسوب نشود اشكال ندارد، لكن اگر موجب محو حروف لفظ جالله ودر صورتي كه عرفا هتك حرمت م

    قرآن نشود، كافي نيست.

  
ارد؟ تايپ آيات قرآن يا اسامي معصومين(عليه السالم) و اسماءاهللا بدون وضو چه حكمي د-166

  باشند.با توجه به اينكه روي دستگاه تايپ يا صفحه كليد كامپيوتر، حروف برجسته مي
  ارد.اشكال ند

  
مقدار قابل توجهي پول به حساب شخصي واريز شده كه صاحب حساب پس از گذشت يك -167

ت سال هنوز نتوانسته منشأ پول را پيدا كند، حال تكليف صاحب حساب با اصل پول و سود اين مد
  چيست ؟

  اگر از يافتن مالك آن مأيوس شده ايد، به فقير بپردازيد.
  خاطب شرط است؟آيا در حرمت دشنام، حضور م-168

 ن اگردر حرمت دشنام حضور مخاطب شرط است؛ چه مخاطب همان فرد مسبوب باشد و چه غير او؛ بنابراي
    انسان در خلوت كه مخاطبي ندارد، دشنامي به ديگري بدهد، حرام نيست.
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در سند ازدواج، شوهر تعهد مي كند بدون اذن همسر ازدواج نكند. آيا مبادرت به ازدواج -169
  ااست؟ جايز اذن بدون 		اذن همسر شرعا حرام است؟ آيا ازدواج موقت بدون

گر ضمن عقد نكاح يا عقد الزم ديگري آن را شرط كرده باشند، بايد به شرط عمل كند و بدون اذن همسر، 
   	ازدواج دائم يا موقت جايز نيست.

م اسراف محسوب غذاهايي كه گرم كردن دوباره آنها براي بدن ضرر دارد، اگر دور بريزي-170
  مي شود؟

  .اگر قابل استفاده براي پرندگان و امثال آن نيست، و ضرر قابل توجه دارد، دور ريختن آنها اسراف نيست 

من اين  اگر در مجلسي از مؤمني غيبت كنند، ميدانم كه نهي از منكر بر ما واجب است، سؤال-171
ي كه امؤمن هم بر ما واجب است (به گونه  است كه: عالوه بر نهي از منكر، آيا دفاع از آبروي آن

اگر آن غيبت تهمت باشد بتوانيم به اطرافيان ثابت كنيم كه اين حرف درست نيست) و اگر از 
 آبرويش دفاع نكرديم، آيا گناه كرده ايم؟

 .رد غيبت (نفي نسبتي كه غيبت كننده به غيبت شونده مي دهد) واجب است

  ه زمين چگونه است؟كيفيت تطهير موكت چسبيده ب-172
ر باي كه همه آن محل را فرا گيرد. و بنا گونهبعد از زوال عين نجاست آب لوله را به جاي نجس وصل كند به 

  .شودمي احتياط واجب با جابجا شدن آب در حين اتصال به كر هرچند با فشار آب و يا دست كشيدن، پاك
  آيا بردن بچه هاي كوچك به مسجد كراهت دارد؟-173	
 هند مسجددتمال راه دادن بچه به مسجد اگر به گونه اي باشد كه موجب مزاحمت براي نمازگزاران باشد يا اح 

تحسن و ود مسرا نجس كند مكروه است و در غير اين دو صورت اگر باعث عالقه مندي آنان به مسجد و نماز ش
  نيكو است.

ده باشد و بعد از وفات او به دنيا بيايد در وقت فوت پدر، فرزند پسرش هنوز به دنيا نيام راگ-174
  و ميت پسر ديگري هم نداشته باشد آيا اين پسر در مورد نماز و روزه قضاي او تكليفي دارد؟
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  واجب است. ردر فرض سؤال نماز و روزه ي قضا شده ميت، بعد از بلوغ بر پس

ود صغير محسوب اموالي مانند عيدي كه به كودك صغير هديه داده مي شوند آيا ملك خ-175
   شوند يا ملك پدر و مادر او؟مي

  .ها را قبض كرده باشد، ملك صغير محسوب مي شونداگر پدر به عنوان واليت بر صغير، آن

برادرم مقداري پول دارد كه در بانك گذاشته و سودش را مي گيرد. بنده مي خواهم از -176
گذارم، و سودي را كه بانك به وي مي ايشان اين پول را قرض كنم، و جهت وام مسكن در بانك ب

   دهد، من به ايشان بدهم. مي خواستم نظر مرجع گرانقدر را در اين مورد بدانم؟

 ربا و حرام است.

  ااهانت به مقدسات ديگر مذاهب چه حكمي دارد؟-177

ه و عملي كه ينجانب همچون بسياري از علماي اسالم و دلسوزان امت اسالمي بار ديگر اعالم ميكنم كه هر گفت
هاي مسلمان يا موجب برافروختن آتش اختالف ميان مسلمانان شود و نيز اهانت به مقدسات هر يك از گروه

  .تكفير يكي از مذاهب اسالمي، خدمت به اردوگاه كفر و شرك و خيانت به اسالم و حرام شرعي است

به  نظر شرعي واجب استاگر كسي قسم بخورد كه كاري را انجام دهد يا ترك كند، آيا از -178
ا يا در صورتي واجب است به قسم عمل كند كه آن كار مرجوح* نباشد و به اسم خدقسم خود عمل كند؟

ق و انند خالماست،  يا صفاتي كه مراد از آن معموال خداوند "مقلب القلوب و االبصار"صفات مختص به او، مانند 
  رازق قسم بخورد

   ی مادی و معنوی ندارد و بهتر است انجام نشود. فايده * به کاری مرجوح گفته می شود که

  پايان                                                                                                                              
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