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ُ
«ف ْسئلوا أهل الذْك إن كنُت ال تعلمون»(نحل)39/؛
ِِ
قرآن کریم و روایات فراوان راه رسیدن به علم و دانش را سؤال و
پرسش از دانایان میدانند که استفتاء در امور دینی از بارزترین نمونههای آن

َ ُ َ
ِّ ْ
ُ
ْ َ
َ
الذْك إ ْن ك ْن ُ ْ
ُت ال
به حساب میآید ،قرآنکریم میفرماید« :ف ْسئلوا أهل
ِ ِ
َ َ
ت ْعل ُمون»(نحل)39/؛ «پس از اهل ذکر [از متخصّصین دینى عصرتان] بپرسید

اگر نمىدانید» ،اطالق کلمه «ذکر» شامل هر نوع آگاهی و یاد آوری و اطالع
بوده و«اهل ذکر» نیز به آگاهان جامعه در همه زمینهها صادق است ،که
خداوند به مسلمانان امر میکند آن چه را نمیدانند از اهل اطالع بپرسند و
خودسرانه در مسائلی که به آن اطالعی ندارند اقدام نکنند ،چنان که در آیه

َ ْ
ُْ َ ُ
ْ
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کریمهی دیگر میفرمایدَ « :و ال تقف ما ل ْيس لك ب ِه ِع مل إن الس ْمع َو ال َب َص َر َو الفؤاد كل
ِ
ِ
ُ
ُ
َ َ َ ْ ُ
اكن عنه َم ْسؤال»؛(اسراء« )96/آن چه را که بدان علم نداری پیروی نکن،
ولئك
أ
ِ

چه گوش و چشم و دل مسئولاند».
در آیات و روایات فراوان بر ایـن امـر تأکیـد شـده ،از جملـه مرحـوم
کلینی در کتاب شریف کافی ،بخـش دانـش ،بـابی را بـه فضـیلت و لـزوم
پرســش نمــودن اختصــاص داده اســت ،کــه ایــن نشــانهی اهمیــت امــر
سؤال کردن است ،اینک نمونههایی از آن روایات شریف:
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َ
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یکی از اصحاب امام صادق(ع) میگوید« :سألته ع ْن مجدور أص َابته َجن َابة
ْ
َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ َ َُ َ
َ
َ
وه أال َسألوا ف ِإن د َو َاء ال ِع ِّي السؤال؛ از حضرت پرسیدم ،مردی
فغسلوه فمات قال قتل

مبتال به آبله بود ،او را غسل دادند و بر اثر آن مُرده است ،حضرت فرمود :او
را کشتند! چرا مسئله را نپرسیدند؟ هرآینه داروی نفهمی و ندانی پرسیدن
است».
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َ َ

َ ُ ْ َ َ َُ

ُ

در سخن دیگر فرمود« :إَّنا َْيلك الن ُ
اس ِِلَّن ال ي ْسألون؛ چون (عدهای) از
ِ
ِ

مردم از پرسیدن خود داری میکنند به هالکت میافتند»

1

َ َُ
َ ََ ُ
َََ ُ
ْ
َ َ
اس حّت يسألوا َو َيفقهوا
درباره اهمیت سؤال و دین شناسی فرمود« :ال يسع الن
َ
ُ
َ َ
َ
ْ ُ ُ
َ َُ ُ
َُ
َو َي ْعرفوا ِإ َماَم ْم َو ي َس ُع ُه ْم أ ْن َيأخذوا ِبا يقول َو ِإ ْن اك َن ت ِقية؛ مردم در فراخی و
ِ
ِ

گشایش نیستند تا این که بپرسند و بفهمند و امام خویش را بشناسند و مطابق

گفتهی او عمل کنند و.»...
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و در سخن دیگر :امام صادق(ع) از پیغمبر اکرم(ص) نقل کرده که
ُ

َ َُ

ُ َْ

ُ

ُ ِّ
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َ َ

َ ُُ

َ
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فرمود« :أف ِل َر ُجل ال يف ِّرغ نف َسه ِف كل ُ ُُج َعة ِِل ْمر ِد ِين ِه ف َيت َعاهد َو ي ْسأل ع ْن ِد ِينه؛ اف
ِ

بر کسی که خود را هر روز جمعه برای دینش آماده نکند تا با آن تجدید
پیمان نموده و از [مسائل] دینش سؤال کند».
با نگاهی به سیرهی پیشوایان اسالم در مییابیم که یکی از برنامههـای آن
 .8کلینى ،محمد بن یعقوب بن اسحاق ،الکافی (ط  -اإلسالالمی ) ،جلالد ،8ص ،44دار الکتالب
اإلسالمی  -تهران ،چاپ :چهارم 8441 ،ق.

 .1همان.
 .3همان

مقدمه 7 ---------------------------- --------------------------------
بزرگواران پاسخ گویی به پرسش های مهم جویندگان حقیقت و جستجوگران
علم بوده ،حتی گاهی ائمه معصومین(ع) خود شان را جهت ترغیب مردم بـه
پرسش از عالم و غنیمت شمردن فرصتها در معرض پرسشها و سـؤاالت
مردم قرار میدادند ،چنان که أصبغ بن نباته نقل مـیکنـد :علـی(ع) روزی
روی منبر فرمود« :سلونی قبل أن تفقدونی؛ پیش از آن که از میان شما بـروم
[مسائل خود را] از من بپرسید» یعنی ای مردم تا زمانی که بـه مـا دسترسـی
دارید و ما در میان شما هستیم و می توانید از اقیانوس بـی کـران علـم مـا
بهرهمند شوید ،بیایید معضالت و مشکالت علمی و اعتقادی خویش را از ما
بپرسید؛ که ماجرای مفصل آن در منابع مختلف مذکور است.
اســالم بــه ســؤال از آگاهــان بســیار اهمیــت داده اســت؛ زیــرا غریــزه
پرسش یکی از غرایز اولیه بشـری اسـت و نشـانه رشـد و اعـتالی فکـر و
اندیشه انسان است؛ خداوند انسان را فطـرت و نهـاد پـاک عطـا کـرد ،تـا
همواره در جستجوی حـق باشـد و آغـازین جرقـه آن را بـا کنجکـاوی و
پرسشهـای کودکانـهی او بـه صـدا درآورد و هـی گـاه او را از توفیـق
هــدایت محــروم نســاخت و بعضــی از بنــدگانش را مُرشــد و راهنمــای
سـایرین قــرار داد ،کــه بهتــرین رهبـر و مُرشــد محمــد امــین(ص) را بــه
عنوان بزرگترین معلـم اخـالق و خـاتم رسـوالن معرفـی کـرد ،او بـا بـه
یادگار گذاشتن دو امانت بزرگ (قـرآن و عتـرت) تـا ابـد پرتـوی هـدایت
را در فــرا روی بشــریت بــه فــروغ واداشــت و ســعادت انســان را در
پیروی و اطاعت آندو دانسـت؛ تـا اینکـه از آغـاز لحظـات غیبـت مهـدی
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فاطمه(ع) دوازدهمین اختـر تابنـاک آسـمان امامـت و والیـت ،بـا اشـاره
حضــرتش هــدایت بشــر بــر عهــده فقهــاء گذاشــته شــد ،همــان فقهــای
وارستهای که عمر خویش را وقـف راه خـدا سـاختند و تـا پـای جـان در
این راه جانفشانی کرده و سوختند تـا دیگـران از نـور وجـود شـان بهـره
مند شده و در کوره راه زندگی سر درگم نشوند.
بــر اســاس ایــن اشــاره یکــی از رســالتهای علمــا و رهبــران دینــی در
تمام اعصار و امصار تبیـین دیـن و پاسـخ گـویی بـه پرسشـها و شـبهات
بوده و هست ،کـه مرجعیـت شـیعه و علمـای پیشـین در عصـر خـود بـه
این وظیفه سنگین بـه خـوبی عمـل کـرده و در برابـر شـبهات پاسـخهای
قــوی و قــویم از خــود بــه یادگــار گذاشــتهانــد و همــواره چــون نــور
افکنهای قوی ،روشنگر راه هدایت بشر بودهاند.
در عصــر حاضــر نیــز بحمــدهلل دانشــمندان عالیقــدر و فقهــای بــزرگ
عهــده دار ایــن رســالت عظــیم هســتند ،کــه در ســایه عنایــات امــام
عصر(عج) ،با تکیـه بـر دانـش و درایـت شـان ،فـارغ ازمحـدودیتهـای
زمانی و مکانی ،آزادانـه آمـوزه هـای دیـن و مـذهب را از منـابع معتبـر
آن (قـرآن کـریم ،سـنت ،عقـل و اجمـاع) اسـتخراج واسـتنبا

کـرده و

دراختیــار مســلمانان ،متــدینین و تمــام کســانی کــه در جســتجوی حــق
وحقیقت هستند قرار میدهند و بـا نشـان پویـایی و مانـدگاری فقـه غنـی
شیعه ،تمام مطالبات و سـؤاالت شـرعی ودینـی مـردم مسـلمان را پاسـخ
گفتــه و دســتورات دینــی را طبــق مقتضــیات زمــان در جامعــه اســالمی

مقدمه 9----------------------------- --------------------------------
نشر و گسترش میدهند ،کـه از آن جملـه اسـت وجـود بـا برکـت مرجـع

عظــیم الشــأن جهــان تشـیّع حضــرت آیــت اهلل العظمــی الحــاج شــیخ
قربان علی محقق کابلی(مـد ظلـه العـالی) ،کـه ایشـان بعـد از سـالها احـراز
شــرایط مرجعیــت و اعلمیــت ،بــا جهــاد رشــادت و خــدمت بــه دیــن و
مــذهب؛ در پــی تقاضــای ج ـدّی شــیعیان بــه ویــیه شــیعیان افغانســتان،
روحانیت ،مدرسین و طالب احسـاس تکلیـف و وظیفـهی شـرعی نمـوده
و در تــاریخ  2979/6/19هجــری شمســی ،رســالت ســنگین مرجعیــت را
رسماً پذیرفتند ،واقعا مرجعیّـت معظـم لـه تحـول بزرگـی را در جامعـه ی
تشیّع خاصتاً شـیعیان افغانسـتان بـه وجـود آورد ،بـه عبـارتی بـا پـذیرش
مرجعیت از سوی ایشان بـرای علمـاء روح امیـد و بـرای جوانـان شـور و
نشا و برای ملت آگاهی به مسائل شرعی به ارمغان آمد.
بعد از مرجعیـت ایشـان هـزاران اسـتفتاء از نقـا مختلـف جهـان بـه
وییه افغانسـتان ،ایـران ،پاکسـتان ،کشـورهای عربـی ،اروپـا و ...صـورت
گرفـت ،کــه توسـط واحــد پاسـخ بــه سـؤاالت دفتــر ایشـان بــا نظــارت
مستقیم معظم له پاسـخ داده شـد ،کـه از ایـن طریـق بسـیاری از ابهامـات
و مسائل شرعی حـل گردیـده و مـؤمنین بـه وظـایف شـرعیه شـان آگـاه
شدند.
حســب تقاضــای مــؤمنین مبنــی بــر جمــع آوری و دســته بنــدی
اســتفتاءات و چــاپ آن بــه صــورت کتــاب اســتفتاءات ،در تــاریخ
 2992/25/2بــرای اولــین بــار «جلــد اول اســتفتاءات» ایشــان بــه زیــور
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چاپ آراسته گردید ،که تا کنـون ده هـا بـار بـا تیـراژ هـای بـاال تجدیـد
چاپ گردیده است.
عالوه بـر نشـر و چـاپ اسـتفتاءات جلـد اول و نشـر اسـتفتاءات بـه
صورت متفرقه در رسانه هـای چـاپی و برقـی توسـط مـؤلفین ،مـؤمنین و
مقلدین ،بناء به ضـرورت کـه احسـاس مـی شـد «جلـد دوم اسـتفتاءات»
ایشان نیز در تـاریخ  2997/9/21بـه چـاپ رسـید ،کـه ایـن بـار نیـز بـا
استقبال گستردهی مؤمنین روبرو شد.
و اینــک در پــی درخواســت مکــرر علمــا ،طــالب و مقلــدین معــزز،
کتــاب «اســتفتاءات جلــد ســوم» ،حــاوی  2239پرســش و پاســخ فقهــی
منتخــب [از میــان هــزاران پرســش رســیده بــه بخــش اســتفتاءات] منتشــر
مــیگــردد؛ قابــل ذکــر اســت ایــن مجموعــه عمومـاً بــه مســائل فقهــی و
احکام عملی که در واحد سـایت اینترنتـی دفتـر مرکـزی (قـم) ،دریافـت،
جمع بندی ،ویرایش و تدوین گردیدهاند ،اختصاص یافته است.
امید که مـورد قبـول الهـی واقـع گردیـده و تشـنگان معـارف الهـی و
جویندگان زالل فقه جعفری(ع) را در سراسر جهان سیراب سازد.
در اینجا الزم مـیدانـم از تمـام عزیزانـی کـه در تهیـه ایـن مجموعـه
یار و مددکار بنده بودهانـد ،بـه ویـیه مسـئولین محتـرم بخـش اسـتفتاءات
حضــرات آقایــان محمــد بــاقر فاضــلی و حســین علــی افتخــاری (دام

عزهما) ،کـه اوالً منـابع را در اختیـار حقیـر قـرار دادنـد و ثانیـاً بـازبینی و
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تصحیح پاسخ ها را از نظـر مبنـایی و حکمـی متقبـل گردیدنـد ،صـمیمانه
تشکر و قدردانی مینمایم.
در پایان از خداوند استدعا دارم کـه ایـن عمـل نـاچیز را بـه کـرمش
قبول فرموده و ثوابی از آن بـرای تمـام کسـانی کـه در گـردنمـان حقـی
دارنــد نصــیب فرمایــد و دعــای خیــر شــما خواننــدگان عزیــز ،ذخیــرهی
باشد برای عالم قبر و قیامت حقیر؛ انشاء اهلل.
سردار حسین نظری
مبعث خاتم پیامبران(ص)  17رجب المرجب  2393هـ .ق
برابر با جمعه  2931/9/27هـ  .ش

ئ
ت
مسا ل قليد

اح کام تقليد
معنی تقلید و مرجع
 سوال ]8[ :مرجع تقلید به چه کسی میگویند؟
 جواب :مرجع تقلید بـه مجتهـد جـامع الشـرایطی گفتـه مـی شـود کـه
احکــام الهــی را از ادلــه چهارگانــه فقهــی (کتــاب ،ســنّت ،عقــل و
اجماع) استنبا کند.
 سوال« ]1[ :اجتهاد» و «تقلید» به چه معنا است؟
 جــواب« :اجتهــاد» در اصــطالح فقهــی :تــالش مجتهــد بــرای بدســت
آوردن و استنبا احکام شـرعیّهی فرعـی از منـابع آن (کتـاب ،سـنّت،
عقل واجماع) است؛ «تقلیـد» عبـارت اسـت از عمـل کـردن و پیـروی
نمودن از فتوای مجتهد جامع الشّرایط در احکام شرعیّه.


سوال ]3[ :بنده تا هنـوز از هـی کسـی تقلیـد نداشـتهام ،بنـاء سـوال
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من این است کـه آیـا مـیتـوانم از خـود جنـاب عـالی تقلیـد داشـته
باشم؟ اگر بلی ،چطور میتوانم انجام دهم.
 جواب :بله میتوانید از این جانـب تقلیـد نمائیـد ،رسـاله ایـن جانـب
را بگیریــد و بــر طبــق آن عمــل کنیــد ،ان شــاءاهلل درتقلیــد کفایــت
میکند.
عالوه بر آن ،در مواردی کـه حکمـش در رسـاله نیامـده یـا تطبیـق آن
دشوار است ،بـا یکـی از دفـاتر اینجانـب تمـاس حاصـل فرماییـد تـا
مورد به مورد مسائل بررسی و پاسخ داده شود.

راههای شناخت اعلم
 ســوال ]4[ :آیــا مــیتــوان بــه غیــر از شــش مرجعــی کــه نامشــان را
جامعه مدرسین حوزه علمیـه قـم آوردهانـد؛ از مجتهـدی دیگـر تقلیـد
نمود؟
 جواب :تشخیص مجتهد اعلم به عهده خـود مقلِـد اسـت ،کـه مکلـف
با استفاده از راههای ذکـر شـده در رسـاله عملیـه ،بایـد مجتهـد اعلـم
را پیدا کرده و از او تقلیـد کنـد؛ چـه نهـاد یـا سـازمانی آن مجتهـد را
نام برده باشـد یـا نـام نبـرده باشـد ،در فـرض سـؤال تقلیـد از اعلـم
واجب است.
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راههای دستیابی به فتوی


سوال ]1[ :آیا شنیدن فتـوا از طریـق وسـایل ارتبـا جمعـی ( ماننـد
تلفن ،اینترنت ،رادیو و )...برای مکلّفین حجیّت دارد؟

 جواب :اگر از طریق فرد یا رسـانهی موثّـق فتـوای مجتهـد را بشـنود،
این نقل فتوا حجّت است.

عمل بدون تقلید


سوال ]6[ :من بیسـت سـاله هسـتم ،هنـوز از کسـی تقلیـد نکـردهام،
اکنون باید چه کار کنم و تکالیف گذشتهام چطور میشود؟

 جواب :اکنون شما بایـد از مجتهـد جـامع الشّـرایط تقلیـد کنیـد؛ امّـا
نسبت به اعمال گذشـتهی تـان ،اگـر مطـابق بـا فتـوای مجتهـدی کـه
وظیفه شـما تقلیـد از او بـوده ،انجـام شـده باشـد ،صـحیح و مجـزی
است؛ چنانچه بر خـالف رأی مجتهـد (کـه وظیفـهی شـما تقلیـد از او
بوده) عمل کرده باشید ،اعمال گذشـته را بایـد مطـابق دسـتور مجتهـد
جامع الشّرایط قضا کنید.

2

( .8مسأله  :)81عبادت جاهل مقصّر ملتفت ،اگر چه مطابق باشد با واقع یا فتواى مجتهدى کاله
تقلید وى از او صحیح بوده ،به جهت عدم تحقق قصد قربت باطل است .ولى اگر عبالادت

  -------------------------------------------  08استفتائاتجدید/ج3


سوال ]1[ :آیا مسـلمان دوازده امـامی مـیتوانـد بـدون مرجـع تقلیـد
زندگی کند؟ اگر کسـی از مجتهـدی تقلیـد نکنـد آیـا مرتکـب گنـاه و
معصیت شده است؟
بهترین مرجع تقلید زنده کیست؟ و از مردهها کدامها بودهاند؟

 جواب :عمل عـوام اگـر تقلیـد نکنـد و مخـالف فتـوای مجتهـد اعلـم
(که وظیفهاش تقلید از او بوده) باشد ،باطل است.
مرجــع تقلیــد را هــم بایــد خــود مــردم (مکلّفــین) تحقیــق کننــد و بــا
مالکهای که در رساله عملیه 2بیان شده است ،تعیین نمایند.

را به رجاء امر انجام داده باشد و بعد کشف شود که امر موجالود بالوده ،عمالل محکالوم باله
صحّت است.
(مسأله  :)81عبادت جاهل قاصر ،یا مقصّرى که هنگام عمل غافل اسالت ،و قصالد قربالت از او
حاصل شده باشد ،و بعد از عمل کشف شود ،که مطابق با واقع ،یا فتواى مجتهدى که از او
تقلید مى کند ،باشد .صحیح است.
( .8مسأله  :)11اجتهاد مجتهد ،به چند طریق شناخته مى شود :اوّل :علم وجدانى؛
دوم :شهادت عدلین از اهل خبره و اگر عدلین از اهل خبر نباشند و احتمالال بالرود کاله از اهالل
خبره شنیدهاند ،به شهادت آنان نیز اجتهاد ثابت مىشود.
اگر دو نفر عادل از اهل خبره شهادت به اجتهاد کسى بدهند و دو نفر عادل دیگر غیالر از اهالل
خبره ،نفى اجتهاد او را نمایند ،شهادت عدلین از اهل خبره مقدّم است ،ولالی اگالر بیّنتالین،
اهل خبره باشند ،اجتهاد ثابت نمىشود.
سوم :شیاعى که مفید علم ،یا اطمینان ،به اجتهاد کسى باشد.
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مراجع عظـام تقلیـد گذشـته کـه خداونـد رحمـت شـان کنـد ،بسـیار
بودهاند ،شناختن تک تک آنها برای عموم ضرورتی ندارد.


سوال ]1[ :وظیفه کسی کـه تـاکنون مرجـع تقلیـد نداشـته چیسـت؟
و اعمال گذشتهاش چطـور مـیشـوند؟ چنانچـه اعمـال گذشـتهاش بـا
نظر مجتهدی که وظیفـهاش تقلیـد از او بـوده مخالفـت کنـد ،وظیفـه-
اش چیست؟

 جواب :چنانچه اعمال گذشـته او موافـق احتیـا و یـا مطـابق بـا نظـر
مجتهد که وظیفـهاش تقلیـد از او بـوده باشـد صـحیح اسـت ،در غیـر
این صورت باید اعمال گذشتهاش را اعاده و قضا کند.

تقلید از چند مرجع


سوال ]9[ :آیا میتوان در بـابی از ابـواب فقـه ،ازمرجعـی و در بـاب
دیگر ،از مرجع دیگری تقلید کرد؟

(مسأله  :)13اعلمیت مجتهد به بیّنه اى که معارض نداشته باشد و به شیاعى کاله مفیالد اطمینالان
باشد ،ثابت مىشود.
(مسأله  :)14هر گاه دو نفر مجتهد باشند ،عِلم و یا بیّنه قائم به اعلمیت یکى از آنها نشود ،اگالر
علم به اختالف فتوى بین آنها نباشد ،مکلّف در تقلید یکى از آنها مخیّالر اسالت و ظالن باله
اعلمیت یکى ،اثر ندارد ،ولی اگر علم به اختالف فتوى باشد ،باید به احوط القالولین عمالل
نمود و ظن به اعلمیت یکى مؤثر نیست ،چه رسد باله احتمالال اعلمیالت ،امّالا اگالر احتیالاط
ممکن نباشد ،باید از محتمل االعلمیّه تقلید کرد.

  -------------------------------------------- 01استفتائاتجدید/ج3
 جواب :اگر هر دو یـا چنـد مجتهـد در علـم و سـایر شـرایط اجتهـاد،
مســاوی باشــند تقلیــد از دو یــا چنــد مرجــع در ابــواب مختلــف فقــه
اشکال ندارد.
اگر یکی اعلم از دیگری باشد تقلیـد از غیـر اعلـم جـواز نـدارد ،مگـر
در مواردی که در رساله عملیه بیان شده است.


سوال ]84[ :آیا انسـان مـیتوانـد در بعضـی مـوارد از مجتهـد دیگـر
کسب تکلیف کند ،بـدون آنکـه قصـد تقلیـد دایمـی از وی ،یـا قصـد
تغییر مجتهد خود را داشته باشد؟

 جواب :کسـب تکلیـف در ارشـاد و هـدایت و نیـز راهنمـایی کـردن
در مسائل شرعی اشکال نـدارد؛ فقـط در مسـائل کـه مجتهـد خـودش
نظــر واســتنبا مخصــوص بــه خــود و اخــتالف در فتــوا بــا ســایرین
دارد ،مقلّد باید مطابق رأی مجتهد و مرجع خودش عمل کند.

بقا بر تقلید میت


سوال ]88[ :مقلّد یکی از مراجع بودم و پس از وفات او ،بدون رجـوع
به مجتهد زنده ،به تقلید از او باقی ماندهام؛ اکنون چه وظیفهای دارم؟

 جواب :اگـر مجتهـد میـت اعلـم از مجتهـدین زنـده بـوده بـا اجـازه
مجتهد زنـده مـی توانیـد بـه تقلیـد از میـت بـاقی بمانیـد؛ چنانچـه از
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مجتهدین حی کسی که اعلم از مجتهد میـت اسـت باشـد ،بایـد بـه او
رجوع کند.
در فــرض ســؤال در ایــن مــدت اگــر اعمــال شــما مطــابق فتــوی
مجتهدی که وظیفه شـما تقلیـد از او بـوده باشـد ،صـحیح اسـت و االّ
باید قضا شود.
 سوال ]81[ :آیا طبق فتوای حضـرتعالی ،بقـاء بـر تقلیـد مجتهـد اعلـم
که وفات نموده است ،جایز است؟
 جواب :اقـوی جـواز بقـاء بـر تقلیـد از میـت اسـت ،چنانچـه مجتهـد
میت اعلم از احیاء باشد ،بقاء بر تقلید از میت واجب است.


سوال]83[ :

 جواب:

  -------------------------------------------  00استفتائاتجدید/ج3

تغییر مرجع تقلید
 ســوال ]84[ :اگــر بعــد از فــوت مرجــع ،مرجــع تقلیــد زنــدهای را
انتخاب کنند و بعد از سـالها متوجـه شـوند مرجـع اعلـمتـری نسـبت
به مرجع انتخاب شده وجود داشته ،آیـا مـیتواننـد مرجـع تقلیـد شـان
را عوض کنند؟
 جواب :چنانچه مرجـع دوّم اعلـم باشـد ،مـؤمنین هرگـاه کـه عِلـم بـه
اعلمیّت پیدا کردند ،باید به اعلم عدول کنند.
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 سوال ]81[ :سن تکلیف برای دختر چند سالگی است؟
 جواب :طبق نظر مشـهور فقهـاء تمـام کـردن نـه سـال قمـری اسـت،
ولــی بــه نظــر اینجانــب اگــر دختــر در مــاه رمضــان قــدرت بــر روزه
گرفتن نداشته باشد و یا بـرایش حرجـی باشـد و هنـوز عـادت ماهانـه
هم نشده باشد ،تا سیزده سال قمری به تکلیف نمیرسد.
 سوال ]86[ :به نظر حضـرت عـالی دختـران در چـه سـنی بـه بلـوغ
مــیرســند؟ و آیــا نُــه ســال تمــام موضــوعیّت دارد یــا مثــل مرحــوم
صــاحب جــواهر (در جلــد  ،16صــفحه  )3آن را امــاره بــرای بلــوغ
طبیعی میدانید ،چنانچـه از نظـر مرحـوم شـیخ طوسـی و قاضـی ابـن
برّاح ،محقق حلّی ،عالمـه حلّـی ،شـهید اول نیـز ایـن مسـأله اسـتفاده
میشود.
خالصه این که آیا بلـوغ یـک مسـأله تعبّـدی و فقهـی اسـت ،یـا ایـن
که یک موضوع خـارجی ،آیـا عالئـم و امـارات بیـان شـده از طـرف
شارع مقدس از قبیل سن ،احتالم ،حیض و ...موضوعیت ندارند؟

  -------------------------------------------  06استفتائاتجدید/ج3
 جواب :اگر دختران بعـد از گذشـت نُـه سـال عـادت ماهانـه نشـوند،
به نظر اینجانـب طبـق روایـات صـحیحه در سـن سـیزده سـالگی بـه
میرسند و اگر قـدرت بـر نمـاز و روزه داشـته باشـند احتیاطـاً
تکلیف 
بعد از نُه سالگی تکالیفشان را انجام دهند.
در فرض سؤال سن ،احتالم و حیض عالیم بلوغ شرعیاند.
 ســوال ]81[ :تعیــین ســن بــرای انجــام فــرایض دینــی ،بــا احکــام
امضائی و معامالتی فرق دارند؟ آیـا بـین سـن انجـام فـرائض دینـی از
قبیل نماز و روزه ،با احکـام امضـائی و معـامالتی فرقـی قائـل هسـتید
یا هر دو را در نُه سالگی میدانید؟
 جواب :در فـرایض بلـوغ شـرعی کـافی اسـت ،ولـی در معـامالت و
 ...بلوغ عقلی نیز الزم است.
 سوال ]81[ :آیا بین بلـوغ عقلـی ،بلـوغ دینـی و بلـوغ جنسـی فـرق
قائل هستید؟ یا نه .یا به تعبیر دیگـر بـه نظـر جنـاب عـالی بـرای همـه
تکالیف سن واحدی (نُـه سـالگی در دختـران) جعـل و تشـریع شـده،
یا این که هر تکلیفی سنی خاصّی را اقتضا میکند؟
 جــواب :بلــه فــرق اســت ،در بلــوغ شــرعی ســن و ســایر عالئــم
کافیست ،ولی در بلوغ عقلی تشخیص منفعت و ضرر الزم است.
 سوال ]89[ :روزه در چه سـنی واجـب مـیشـود ،آیـا ایـن امـر در
کلیه کشورها یکی است؟ چـون کشـورهای مثـل پاکسـتان ،افغانسـتان
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و  ...با عربستان و ماننـد آن فـرق دارد ،کـه دخترهـا تـا سـن نُـه و ده
سالگی بسـیار ضـعیفانـد و توانـایی روزه گـرفتن را ندارنـد تکلیـف
آنهــا چگونــه اســت؟ اگــر لطــف کنیــد و در رابطــه بــا ایــن مســئله
توضیحات ارائه نمایید ،هدایت بخش خواهد بود.
 جواب :پسرها بعد از تمام کردن پانزده سال قمـری و دخترهـا در سـن
سیزده سالگی (در صورتی که قبل از سیزده سالگی عادت ماهانه نشوند)
به تکلیف میرسند ،که اگر قدرت دارند بعد از نُه سالگی نماز بخوانند و
روزه بگیرند ،بنابر احتیا نمازش را بخوانند و روزه هم بگیرنـد واالّ در
صورتی که هنوز عادت نمیشوند و توان روزه گرفتن ندارند سن تکلیف
دختران تا سیزده سالگی تأخیر پیدا میکند.
 سوال ]14[ :نظر مبارک راجع بـه سـن بلـوغ دختـران چیسـت؟ لطفـا
بفرمایید آیا دختران با تمام شـدن نُـه سـال قمـری بـالغ مـیشـوند یـا
داشتن قدرت بـر انجـام واجـب شـر اسـت؟ اگـر در مـاه رمضـانی
نتوانــد روزه بگیــرد و تــا رمضــان بعــدی نتوانــد قضــای آن را انجــام
دهــد تکلــیفش چیســت؟ در فــرض کــه نُــه ســاله مکلّــف نشــوند،
تصرفات مالی و ازدواج دختران چه صورت خواهد داشت؟
 جواب :در فرض سؤال اگـر دختـری بعـد از اکمـال نُـه سـال قـدرت
بر روزه گرفتن نداشته باشد ،قضا بـر او واجـب نیسـت؛ امـا در رابطـه
با تصرفات مالی هم بایـد تـا سـن سـیزده سـالگی یـا دیـدن حـیض،
احتیا شود.

  ------------------------------------------- 08استفتائاتجدید/ج3
 سوال ]18[ :درباره سن بلوغ دختران ،بفرمایید:
الف) سن بلوغ دختر از نظر شرعی چند سالگی است؟
ب) آیــا بــرای دختــر از حیــث بلــوغ مــیتــوان بــین عبــادات ،عقــود و
ایقاعات تفاوتی قائل شد؟ یا خیر.
ج) برای اجرای حدود و قصاص چطور؟

 جواب:
الف) اگر دختـری قبـل از سـیزده سـالگی عـادت ماهانـه نشـود ،در سـن
سیزده سالگی در حد تکلیف شـرعی مـیرسـد ،اگرچـه احـو انجـام
دادن نماز و روزه بعد از نه سالگی است.
ب) در بلــوغ دخترهــا تفــاوت وجــود دارد ،ممکــن اســت بعضــیهــا بــه
رشد فکـری نرسـند کـه بتوانـد نفـع و ضـرر خـود را در اوایـل سـن
بلــوغ تشــخیص دهنــد؛ لــذا بعــض عقــود و ایقاعــات را نمــیتواننــد
انجام دهند.
ج) در اجرای حـدود و قصـاص هـم بلـوغ شـرعی و رشـد عقلـی معتبـر
است.

ت
پس
ل
ک
ی
سن ف ران
 سوال ]11[ :شرایط واجـب شـدن روزه بـرای پسـران در چـه سـنی
است آیا همان بلوغ شرعی است؟
 جــواب :بلــه ،تمــام کــردن پــانزده ســال قمــری مــالک اســت ،ولــی
چنانچه قبل از آن سایر عالیـم بلـوغ را داشـته باشـند ،مکلـف و بـالغ
محسوب میشوند.
 سوال ]13[ :نشانه هـای بـالغ شـدن در پسـران چیسـت؟ لطفـاً بیـان
فرمایید.

 جواب:
2ـ تمام کردن پانزده سـال قمـری؛ 1ــ جنابـت؛ 9ــ روییـدن موهـای
خشن باالی عورت.
 ســوال ]14[ :آیــا پســری کــه عالئــم ســبیل و ریــش در صــورتش
پیداست ،میتواند از نشانههای بالغ شدن او باشد؟
 جواب :موارد یاد شده از عالئم بلوغ محسوب نمیشوند.
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 ســوال ]11[ :حکــم پســری کــه عالئــم بلــوغ را در خــودش کــامالً
میبیند ،اما در انجـام تکـالیف خـود شـک دارد و فکـر مـیکنـد کـه
هنوز احکام شرعی برایش واجب نشده است چیست؟
 جــواب :اگــر یکــی از عالئــم بلــوغ در آن موجــود باشــد ،بایــد بــه
احکام شرعی خود عمل کند.
 سوال ]16[ :پسـری هسـت کـه بـه حـد بلـوغ رسـیده ،امـا پـدر و
مادرش نمـیگـذارد کـه روزه بگیـرد ،مـیگوینـد ضـعیف مـیشـود،
تکلیف روزه و نماز این پسر چگونه است؟
 جــواب :در تــرک واجبــات و انجــام محرّمــات اطاعــت از والــدین
جایز نیست ،باید به تکالیفش عمل کند.
 سوال ]11[ :کسی که نمـیدانسـته بـه حـد بلـوغ رسـیده و نمـاز و
روزه برایش واجب شده است ،بعداً میفهمـد کـه چنـدین سـال نمـاز
نخوانده و روزه نگرفته است ،وظیفهاش چیست؟
 جواب :در فرض سؤال اگر قضـایی نمـاز و روزههـای گذشـته رابجـا
آورد کافیست ،کفّاره ندارند.

ئ
مسا ل عبادی

اح کام طهارت
سیزده چیز نجاست را پاک مىکند ،که آنها را مطهّرات گویند :
2ـ آب؛ 1ـ زمین؛ 9ـ آفتاب؛ 3ــ اسـتحاله؛ 2ــ انقـالب؛ 6ــ انتقـال؛
7ـ اسالم؛ 9ـ تبعیّت؛ 3ـ برطرف شـدن عـین نجاسـت؛ 25ــ اسـتبراء
حیوان نجاسـتخوار؛ 22ــ غائـب شـدن مسـلمان؛ 21ــ خـارج شـدن
خون متعارف از ذبیحه؛ 29ـ سنگ و کهنه استنجاء.

طهارت کودک مسلمان:
 سوال ]11[ :اگـر شخصـی بـا فرزنـد یـک و نـیم سـاله ( 29ماهـه)
خود غذا بخورد ،یعنی با قاشقی که بـه او غـذا مـیدهـد خـودش نیـز
غذا بخورد ،چون آن طفـل پـاکی و نجسـی خـود را نمـیفهمـد ایـن
کار از نگاه شرعی چه حکمی دارد؟
 جواب :چون دهان بچهی مسـلمان پـاک اسـت غـذا خـوردن بـا ایـن
بچه در یک ظرف و حتی با یک قاشق اشکال ندارد.
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روش تطهیر متنجس
 سوال ]19[ :برای پاک کـردن جـایی کـه نجـس اسـت و آب کشـیده
نمیشود ،آیا سه بار کشیدن دستمال خـیس پـاک کـه هـر دفعـه آن را
آب کشیدهایم کافیست؟
 جواب :تنها دستمال خـیس کشـیدن کفایـت نمـیکنـد ،ولـی چنانچـه
آب جــاری ماننــد :آب شــیر را یکبــار در محــل نجــس جــاری کنــد
طوری که عین نجاسـت زایـل شـود و بعـد محـل را بـا پارچـه پـاک
خشک کند ،آن محل پاک میشود.


سوال ]34[ :آیا موکت چسپیده به زمـین بـه وسـیله آب لولـه کشـی
پاک مـیشـود؟ اگـر پـاک مـیشـود آیـا فشـار دادن و جمـع کـردن
غساله آن با دستمال و مانند آن الزم است؟

 جــواب :اگــر آب جــاری ماننــد آب شــیر بــه محــل نجــس جریــان و
استیال بر عین نجس پیدا کنـد و آن را از بـین بـرد ،محـل نجـس پـاک
میشود و نیاز به فشار دادن نیست.
 سوال ]38[ :چوب نجس چگونه پاک میشود؟
 جواب :اگـر چـوپ نجـس را بـین آب کـر بگذارنـد یـا طـوری زیـر
باران بگذارند که آب در آن نفوذ کند ،پاک میشود.
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تطهیر لباس با ماشین لباسشویی


سوال ]31[ :شستن لباس نجـس در لباسشـوییهـای تمـام اتوماتیـک
که عمل شستن ،آب کشیدن و خشـک کـردن را انجـام مـیدهنـد چـه
حکمی دارد؟ آیا لباس نجس با این روش پاک میشود؟

 جواب :چنانچه بعد از بر طرف شدن عین نجاست و بعـد از ریخـتن آب
روی لباس ،آن را طوری فشار دهد که آب اول (غساله) از لباس خـارج
شود ،چون آب موجود در لباسشویی حکم آب قلیـل را دارد ،اگـر ایـن
عمل را بنابر احتیا سه بار تکرار کند ،لباس نجس پاک مـیشـود و االّ
طهارت لباسها محل اشکال است.

معاشرت با غیر مسلمان
 سوال ]33[ :حکـم معاشـرت بـا غیـر مسـلمان چیسـت؟ آیـا کسـانی
که در کشورهای غیر اسالمی زندگی میکننـد مـیتواننـد از غـذاهـای
غیر گوشتی آنها استفاده کنند یا با آنها داد و ستد داشته باشند؟
 جواب :اگر آن غذا و ظـرفهـا بـا رطوبـت بـدن آنهـا تمـاس نگرفتـه
باشند ،پاک است و االّ باید اجتنـاب گـردد؛ روغـن حیـوانی در حکـم
گوشت حیوان است ،اگر ذبـح شـرعی آن احـراز نشـود نجـس اسـت،
همچنین غذاهای غیر گوشتی ،اگـر ملـوث بـا چربـی نجـس یـا ظـرف
نجس باشند حراماند .ولـی داد و سـتد بـا غیـر مسـلمانان در صـورتی
که مفسدهی نداشته باشد اشکال ندارد.
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سوال ]34[ :من در یک کشوری هستم که پر از کافر هست؟ نشست و
برخاست و حرف زدن و زندگی با آنها چه حکمی دارد؟

 جواب :اگر تحت تأثیر آنهـا قـرار نگیریـد زنـدگی و رفـت و آمـد بـا
آنها اشکال ندارد؛ ولـی آنهـا نجـس هسـتند ،دسـت دادن بـا رطوبـت
بدن با آنها اشـکال دارد؛ همچنـین خـوردن غـذا در ظـرفهـای آنـان
جایز نیست.


سوال ]31[ :مـن مـدت دو سـال اسـت کـه در یـک رسـتوران کـار
مــیکــنم و همکــار هنــدی بــا آئــین هندوئیســت دارم ،ایشــان وظیفــه
آشپزی دارد ،حتی در مـاه رمضـان المبـارک کـه عـدهای از خیّـرین از
رستوران ما افطار صائم تهیه میکنند؛ ایشـان (آشـپز هنـدو) غـذای مـا
را آماده میکند حکم شرعی در این باره چیست؟

 جواب :کسانیکه مسلمان نباشـند محکـوم بـه نجاسـت انـد؛ اگـر غـذا
با رطوبت به بـدنهای آنهـا مالقـات کنـد نجـس مـیشـود و خـوردن
نجس حرام است.
 سوال ]36[ :بوسیدن دست یک استاد هندو (غیر مسلمان) چـه حکمـی
دارد؟ حکم غذا خوردن با یک غیر مسلمان در یک ظرف چیست؟
 جواب :بوسیدن دست غیـر مسـلمان مشـروعیت نـدارد؛ همچنـین غـذا
خوردن با آنها در یک ظرف جایز نیست.
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سوال ]31[ :مـن در کشـوری زنـدگی مـیکـنم کـه تمـام کافرنـد و
من تمـام روز بـا آنهـا ارتبـا دارم واسـتادان مـا نیـز کافرنـد وحتـی
بعضی اوقات در هتلهای غیـر مسـلمان غـذای غیـر گوشـتی خـوردم
تکلیف شرعی من چیست؟

 جواب :کفار و ظرفهای آنان محکـوم بـه نجاسـتند و گوشـت ذبیحـه
آنها نیز حرام است؛ ولی اصل معاشرت با آنها اشکال ندارد.
 ســوال ]31[ :آیــا آئــین هنــدوها و ســیکهــا و همــین طــور آئــین
بودایی شرک است یا بت پرستی؟
وظیفه مسلمانان افغانستان که در کشورشـان یـک اقلیّـت سـیک اسـت
که مراسم شان آزادانه اجرا میشود چیست؟
 جــواب :هنــدوها و بــودائیهــا مشــرکند و بــت پرســتی همــان شــرک
اســت؛ در فــرض ســؤال اگــر آنهــا مقــررات حکومــت اســالمی را
رعایت کنند در امانند؛ ولی محکوم به نجاست هستند.
 ســوال ]39[ :بنــده همــراه خــارجیهــا کــار مــیکــنم ،مشــکل مــن
اینســت کــه در آشــپزخانه تمــام کارمنــدان خــارجی مــیباشــند ،در
آشــپزخانه آنهــا گوشــت خــوک طــبخ مــیشــود و درکنــارش دیگــر
طعامها نیز هسـت ،ممکـن اسـت روغـنش مخلـو باشـد یـا از یـک
دیگ اسـتفاده کننـد ،ناگفتـه نمانـد کـه آشـپزها از دسـتکش اسـتفاده
میکنند ،آیا میتـوانیم از سـایر گوشـتهـا یـا مـوادی کـه در روغـن
پخته میشود ،استفاده کنیم؟

  ------------------------------------------- 38استفتائاتجدید/ج3
لباس هایمان را نیز خارجی ها همراه لبـاس خودشـان مـیشـویند؛ آیـا
با این لباسها میشود نماز خواند؟

 جواب:
ج .2طعام خوردن از چنین آشپزخانه های جـائز نیسـت ،ولـو دسـت کفّـار
به آن طعامها نخورد ،خود گوشت و روغن خوک نجس است.
ج.1آن لباس ها ،لباس های شما را هم نجـس مـیکنـد ،مگـر اینکـه لبـاس
هایتان را دوباره تطهیر شرعی کنید ،یـا اینکـه لبـاسهـا بـا آب جـاری
شستشو شود و با دست کفار مالقـات نکنـد کـه در ایـن صـورت نیـز
لباسها پاک میشود.
 سوال ]44[ :من جهت تحصـیل بـه هنـد آمـدهام ،در مـورد اسـتفاده
از نان و سایر مواد خوراکی آن سـوال دارم ،مـواد غـذایی کـه توسـط
هندوها تهیه میگردد ،چه حکمی دارد؟
 جواب :غذاهای که بـا دسـت هنـدوهـای غیـر مسـلمان ،بـا رطوبـت
تماس بگیرد نجس است و خوردن آن جواز ندارد.
 سوال ]48[ :آیا کار کـردن بـا خـارجیهـا و کسـب معـاش از کـار
کردن با آنها جواز شرعی دارد؟ یا خیر.
 جواب :کار کردن با آنان اشـکال نـدارد؛ مگـر اینکـه مفسـدهی داشـته
باشد که موجب انحـراف شـود ،یـا سـبب شـود کـه شـما از غـذایی
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آلــودهی بخوریــد کــه بــا دســت کفــار بــا رطوبــت برخــورد کــرده و
نجس شده است و ماننـد آن ،کـه در ایـن صـورتهـا از معاشـرت بـا
آنان باید خودداری کنید.
 سوال ]41[ :آیا انسـانهـای مسـیحی نجـس هسـتند؟ غـذا خـوردن
با آنها چه حکمی دارد؟
 جــواب :در فــرض ســؤال شــخص مســیحی نجــس اســت و خــوردن
غذای که با رطوبـت بـا بـدن آنـان مالقـات کـردهانـد ،جـایز نیسـت؛
چون تماس بدن آنها با رطوبت به غذا ،غذا را نجس میکند.
 سوال ]43[ :مسلمانی که حـداقل بـه زبـان مـیگویـد مـن مسـیحی
هستم و عمالً به کلیسـا مـیرود و تـارک الصـالة و صـوم اسـت ،آیـا
معاشرت با او جایز است؟ یا خیـر؛ در یـک ظـرف نـان خـوردن بـا او
و در خانه او چای خوردن و ...چه حکمی دارد؟
 جــواب :مســلمانی کــه مــیگویــد مــن مســیحی هســتم و کلیســا هــم
مــیرود و اهــل نمــاز روزه هــم نیســت ،ایــن شــخص مرتــد حســاب
میشود و نجـس اسـت ،همچنـین سـایر احکـام مرتـد بـر او مترتـب
است؛ لـذا تمـاس بـدن و لبـاس و هـر چیـزی دیگـری کـه مرطـوب
باشد با بدن و لبـاس مرتـد نجـس مـیشـود و حکـم معاشـرت بـا او
مانند معاشرت با سایر کفار است.
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تولیدات گوشتی غیر مسلمان
 سوال ]44[ :حکـم اسـتفاده از چرمهـای خـارجی کـه در کشـورهای
اسالمی فروخته میشوند چست؟
 جواب :چـرمهـای خـارجی کـه حیـوان آن مشـکوک التذکیّـه باشـند،
محکوم به نجاستاند؛ چنانچـه بـه دالیلـی یقـین کننـد کـه چرمـی از
پوست حیواناتی تهیه شدهاست کـه تذکیّـه شـرعی گردیـدهانـد ،پـاک
است.

استنجاء و طهارت
 ســوال ]41[ :اگــر کســی ادرار کنــد مــیتوانــد مخــرج بــول را بــا
دستمال توالت تطهیـر کنـد ،چـون در جـایی کـه مـن کـار مـیکـنم
امکــان تطهیــر بــا آب وجــود نــدارد و فقــط دســتمال توالــت موجــود
است؛ در ضمن اگر بخواهم نمـاز ظهـر را بعـد از بـاز گشـت از کـار
بخوانم ،نمازم قضا خواهد شد.
 جواب :بـول فقـط بـا آب قابـل تطهیـر اسـت ،بـا چیـز دیگـر تطهیـر
نمیشود ،چنانچه بـدون تطهیـر بـا آب ،نمـاز بخوانـد نمـازش باطـل
است؛ مگر اینکه امکان تطهیر با آب بـه هـی وجـه نباشـد ،کـه در آن
صورت با همان بدن نجـس نمـازش را بخوانـد؛ ولـی سـعی کنـد کـه
با بدن و لباس پاک نماز بخواند.
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سوال ]46[ :در برخـی از کشـور هـای خـارجی کـه در توالـت آنهـا
آب نیست ،اگر با کاغذ طهـارت کـرده و بـا آن حالـت نمـاز بخـوانیم
اشکال شرعی وجود دارد؟ یا خیر.

 جواب :با کاغـذ طهـارت حاصـل نمـیشـود و نمـاز خوانـدن بـا آن
جایز نیست.
 ســوال ]41[ :مــن بعــد از اینکــه تشــناب (توالــت) مــیروم بعــد از
ادرار ،آبی مانند منـی ،ولـی سـفید مثـل آب و غلـی بـا شـدت زیـاد
بیرون میآیـد؛ هـر بیسـت و چهـار سـاعت یکبـار ایـن حالـت پـیش
میآید ،آیا غسل دارد؟ یا نه.
 جواب :اگر عالئم و نشانههـای منـی را داشـته باشـد ،یعنـی بـا التـذاذ
خارج و بعد از خارج شدن بدن سسـت شـود ،آن مـایع منـی اسـت و
غسل جنابت واجـب مـیشـود ،ولـی چنانچـه عالیـم منـی را نداشـته
باشد برای آن غسل واجـب نیسـت ،کـه اگـر ایـن آب بعـد از اسـتبرا
خارج شده باشد ،پاک است و االّ نجس هست.

2

( .1مسأله  :)394اگر رطوبتى از انسان خارج شود و نداند منى اسالت یالا بالول ،یالا غیالر اینهالا،
چنانچه با شهوت و جستن ،بیرون آمده و بعد از بیالرون آمالدن آن ،بالدن سسالت شالود ،آن
رطوبت حکم منى را دارد و اگر هیچ یک از این سه نشالانه یالا بعضالى از اینهالا را نداشالته
باشد ،حکم منى را ندارد ،ولى در مریض الزم نیست آن رطوبت ،بالا جسالتن بیالرون آمالده
باشد ،بلکه اگر با شهوت بیرون آید ،و در موقع بیرون آمدن ،بدن سسالت شالود ،در حکالم
منى است.
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 سوال ]41[ :شخصی بر اثر تصـادف پـایش آسـیب دیـده ،از ران تـا
بند پا را گـ گرفتـه اسـت ،ایـن شـخص در اسـتنجاء مشـکل دارد و
فعالً بـا تـیمم نمـاز مـیخوانـد ،آیـا نمـازش صـحیح اسـت؟ «قابـل
یاداوری است که وضو گرفتن از نظر صحی برایش ضرری ندارد»
 جـواب :در فـرض سـؤال ایـن شـخص بایـد وضـو بگیـرد و اگـر در
استنجا مشکل دارد و نمیتواند ازالـهی نجاسـت کنـد بـا همـان وضـع
باید نماز بخواند ،بعداً هـر چنـدروزی کـه بـا تـیمم نمـاز خوانـده ،آن
نمازها را قضاء کند.


سوال ]49[ :ما در کشور هنـد بـرای تحصـیل آمـدهایـم و در جـایی
که ما زندگی میکنیم ،دستشـویی (توالـت) روبـه قبلـه مـیباشـد ،آیـا
از نظر شرعی(البته در حالت مجبوری) تکلیفی داریم؟

 جواب :موقع تخلّى بایـد طـرف جلـود بـدن یعنـى شـکم و سـینه رو
به قبله و پشت به قبله نباشد.
در فرض سوال اگر اصال امکان نداشته باشد کـه رو بـه قبلـه و پشـت بـه
قبله بول نکنید ،پشت به قبله بول کردن اشکال ندارد.

نظافت و بهداشت
 ســوال ]14[ :آیــا مــویهــای اضــافی کــه زیــر بغــل و ســایر بــدن
(شرمگا) میروید ،از نگاه دین اسالم باید تراشیده شود؟ یا خیر.
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برخی از روحانیون گفتند کـه در صـورت امکـان مسـتحب اسـت کـه
ازاله شود ،اگر بخـواهیم ازالـه کنـیم ،آیـا حتمـا بایـد بتراشـیم یـا بـا
استعمال مو برهای امروزی و ...نیز میتوانیم موها را زایل کنیم؟
 جواب :ازاله موهای که در مواضع بدن میرویند از جملهی نظافت است
و نظافت هم طبق حدیث نبوی جزء ایمان است؛ سزاوار است که موهای
زاید برطرف گردد ،در هر صورت فرقی بین ازالهی آن با تراشیدن یـا بـا
استعمال پودرهای بهداشتی و مانند آن نیست.
 ســوال ]18[ :اســتفاده از مــویبَرهــای دایمــی بــرای از بــین بُ ـردن
موهای زاید بدن ،چه حکمی دارد؟
 جواب :اگر موجب ضرر نباشد اشکال ندارد.
 سوال ]11[ :آیا اصالح موهایی کـه در سـنین بلـوغ در زیـر بغـل و
میان پاهای انسان میروید واجب است؟
اگر اصالح آن واجب است چگونـه بایـد آن را اصـالح نمـود؟ یعنـی
صرفا کوتاه کردن آن در هفتهای یـک یـا دو بـار کفایـت مـیکنـد یـا
باید حتما با تیغ اصالح شود؟
اگر کسـی نمـیدانسـته اسـت نمـاز و روزههـای گرفتـه شـده او چـه
حکمی دارد؟ آیا باید قضا و اعاده کند؟
 جواب :اصالح آن واجب نیست ،بلکه مسـتحب اسـت و بـه هـر نحـو
اصالح شود کفایـت مـیکنـد و نمـاز و روزه بـدون اصـالح موهـای
مذکور صحیح است ،قضا و اعاده ندارد.
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چیز پاک چگونه نجس مى شود
 سوال ]13[ :شبههای به این صورت است که اگر سگی از ظـرف آبـی،
که دقیقا برابر با میزان آب کر میباشد ،آب بخورد ،حجـم آب ظـرف از
حجم آب کر کمتر میشود و بدیهی است که آب با مالقات سگ کـامالً
نجس میشود؛ ولی اگر آن سگ به جـای نوشـیدن آب در ظـرف ادرار
نماید (نه به میزانی که رنگ و بوی آب را تغییر دهد) با این که میدانـیم
آب حاوی ادرار سگ هست ،حکم این آب که به اندازهی ادرار سـگ از
حجم آب کر نیز بیشتر است ،چیست؟
 جواب :در صورت مالقات سگ با آبی که درحین مالقات کمتـر از کـر
باشد آن آب نجس میشود؛ ولی اگر در آبی که هنگام مالقات نجس بـه
اندازه کر بوده است و سگ در آن ادرار کنـد و اوصـاف سـه گانـه آب
(رنگ ،بو و مزه) تغییر نکند آن آب پاک است.
 سوال ]14[ :مـا در افغانسـتان زنـدگی مـیکنـیم ،اینجـا آب تشـناب
که نجس است داخل کوچه میآید ،وقتـی کـه بـاران مـیآیـد و همـه
جا گل میشود ،سؤال اینسـت کـه در صـورت گلـی شـدن لبـاسهـا،
آیا با لباس گلی میشود نماز خواند؟
 جواب :اگر یقین به نجاسـت آن گِـلهـا پیـدا کنـد نجـسانـد و نمـاز
خواندن با آن جایز نیست؛ اگـر کسـی یقـین بـه نجاسـت آنهـا نـدارد،
لباس های گِلی پاکاند و نماز خواندن با آن بالمانع است.

نجـاسات
(مسأله) :نجاسات ( )22چیز است:
اول«بول» ،دوم «غائط» ،سوم «منـى» ،چهـارم «مـردار» ،پـنجم «خـون»،
ششــم و هفــتم «ســگ و خــوک» ،هشــتم «کــافر» ،نهــم «شــراب»،
دهم «فقاع» ،یازدهم «عرق شتر نجاستخوار».

خون


سوال ]11[ :بعد ازتزریق آمپول مقداری خـون خـارج مـیشـود کـه
معموال با پنبـه الکلـی آن را پـاک مـیکننـد؛ حـال مـیشـود بـا ایـن
وضعیت (که با پنبه پاک کردهانـد) نمـاز خوانـد یـا بایـد آن محـل را
آب کشید؟ در صورت عـدم خـروج خـون آیـا آن آمپـول وارد شـده
در بدن نجس است؟

 جواب :اگر الکـل بـا خـون مخلـو شـود باعـث نجـس شـدن بـدن
میشـود ،کـه درایـن صـورت بـا الکـل نجـس نمـاز خوانـدن جـواز
ندارد ،ولی چنانچه خون تنها باشـد و از سـر انگشـت کمتـر ،در نمـاز
اشکال ندارد؛ هر چند خود خون نجس است و باید تطهیر گردد.
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شراب و مست کننده ها
 سوال ]16[ :شرابی که از دیگر میوهها سـاخته مـیشـود ماننـد تـوت
و سیب چه حکمی دارد؟
 جواب :اگر مست کننده باشند خوردن آن جواز ندارد.
 سوال ]11[ :حکم آبغورهای که جوشانده شده است چیست؟
 جواب :غوره ی که انگور شده است ،اگـر جـوش بیایـد تـا زمـان کـه
دو سوّم آن براثر جوشـیدن از بـین بـرود نجـس اسـت؛ ولـی غـورهی
که انگور نشده باشد ،با جوش آمدن نجس نمیشود.
 ســوال ]11[ :نظــر بــه اینکــه اغلــب ماءالشــعیرهای وارداتــی در
کارخانجــاتی تولیــد مــیشــوند کــه در همــان خــط تولیــد انــواع
نوشیدنی های الکلی و مسکر نیـز تولیـد مـیشـوند ،آیـا مصـرف ایـن
نوع از ماءالشعیرها از لحاظ شرع اشکال دارد؟
 جواب :اگـر مـاء الشـعیر بـا مسـکرات و نجـس مالقـات کنـد نجـس
میشود؛ چنانچه شک داشته باشد که بـا نجـس مالقـات کـرده یـا نـه؟
در صــورتیکه ظــرف آن محکــوم بــه نجاســت نباشــد ،آن مــاء الشــعیر
پاک است و االّ نجس میباشد.
 سوال ]19[ :آیا استفاده از الکل در داروها مجاز است؟
 جواب :اگر مسکر نباشد اشکال ندارد.

اح کام نجاسات
استفاده غیر حرام از نجس


سوال ]64[ :در طبیعت خوک بـه عنـوان پاکسـاز طبیعـت(همـه چیـز
خــوار) شــناخته شــده اســت ،در کشــور مســلمان مــالزی و خیلــی از
کشــورهای دیگــر از ایــن خصیصــهی خــوک بــرای کــاهش مقــدار
زبالهی (پسـماند مـواد غـذایی) خـانگی ،هتلهـا ،رسـتورانها ،پادگانهـا
و ...اســتفاده مــیشــود ،هــر هفتــاد و پــنج رأس خــوک پرورشــی در
بیســت و چهــار ســاعت یــک تــن ( 2555کیلــو) زبالــه را مصــرف
مــینمایــد ،خــوک پرورشــی در مکــانهــای محصــور و زیــر نظــر
دامپزشکان پرورش مییابد.
فواید گوشت و پوست وچربی آن نیز بسیار فراوان است.
دخالــت مســلمان در پــرورش و تولیــد محصــوالت جــانبی خــوک
جهــت صــادرات و مصــرف اقلیــتهــای دینــی و ارز آوری و کــاهش
مقدار زباله جهت حف محیط زیست چه حکمی دارد؟
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 جواب :استفاده از گوشت و زبالـه آن در غیـر اکـل و لـبس (خـوراک
و پوشاک) ،مانند تقویت زراعت و کشاورزی اشکال ندارد.
 سوال ]68[ :خرید و فروش سگ تزئینی چه حکمی دارد؟
 جواب :سگ حیوان نجـس اسـت و نمـیتوانـد اسـباب زینـت باشـد؛
تنها خرید و فروش سگ گلّه یـا سـگ نگهبـان خانـه وبـاغ و زراعـت
اشکال ندارد؛ خرید و فروش بقیه سگها جائز نیست.

واسطهها در متنجس
 سوال ]61[ :اگر چیز نجس بـه چیـز پـاک برخـورد کنـد شـ پـاک
نجس می شود ،ایـن نجاسـت تـا چنـد واسـطه قابـل سـرایت هسـت؟
یعنــی اگــر دســت نجــس بــه دســت دیگــر برخــورد کنــد آن نجــس
میشود آیا برخـورد دسـت دوم و سـوم بـه دسـت دیگـر نیـز باعـث
نجاست آنها میشوند؟
 جواب :از سه واسطه بیشـتر اجتنـاب الزم نیسـت ،در فـرض سـوال از
دست چهارم اجتناب الزم نیست.

حکم وسایل دسته دوم غیر مسلمان


سوال ]63[ :میخواستم بدانم که اجناس دست دوم ،مثل گوشی و لپ
تاپ که از کشورهای کفر وارد میشوند ،آیا پاکاند؟ یا نجس.
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 جواب :اگر علم به نجاست آنها نداشته باشند ،محکوم به طهارتاند.
 سـوال ]64[ :قطعـات الکترونیکـی ازقبیـل فلـش دیسـک وکـامپیوتر
و ...کــه دربــین افــراد خــارجی دســت بــه دســت مــیشــوند از نظــر
طهارت چه حکمی دارنـد؟ زیـرا ایـن قبیـل اجنـاس قابـل تطهیـر بـا
آب نیســتند؛ درضــمن آن افــراد همگــی اهــل کتــاب و غیــر مســلمان
هستند؟
 جواب :در فـرض سـؤال اگـر انسـان علـم بـه نجاسـت ایـن وسـائل
نداشته باشد پاکاند؛ ولی اگر یقـین بـه نجاسـت داشـته باشـد ،ولـو از
هر راهی یقین بـه نجاسـت آن پیـدا کـرده باشـد ،آن وسـایل محکـوم
به نجاستاند.

اح کام وضو
 سوال ]61[ :آیـا مـیتـوان مسـح سـر را از جلـوی سـر بـه سـمت
باالی سر کشید؟
 جواب :در فرض سوال احتیا ایـن اسـت کـه مسـح سـر از بـاال بـه
پائین باشد.
 سوال ]66[ :آب مسجدی برای نماز گزاران همان مسجد وقـف شـده
اگر بعد از نماز و خروج از مسجد یقین حاصل کند ،نمازی را که بـا آن
وضو در مسجد خوانده به دلیل اخالل در رکن باطل بوده است و هنـوز
حدثی از او سر نزده آیا برای اعاده نماز خارج از مسـجد بایـد مجـددا
وضو بگیرد یا با همان وضو میتواند نماز را خارج از مسجد اعاده کند؟
 جواب :در فرض سـؤال اگـر از اول نمـیدانسـته اسـت کـه ایـن آب
وقف خاص ایـن مسـجد اسـت ،بعـد از وضـو و نمـاز متوجّـه شـود
نمازش صحیح است؛ ولی بـرای اعـاده نمـاز احتیـا ایـن اسـت کـه
وضو را نیز تجدید کند.
 سوال ]61[ :آیا با غسـلهـای مسـتحبی کـه در مـاه مبـارک رمضـان
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وارد شده است ،میتوان نماز واجب خواند؟
 جواب :بله با غسل مستحبی میتواند نماز بخواند و نیاز به وضو ندارد.

وقت و دفعات وضو
 سوال ]61[ :آیـا وضـو گـرفتن مخصـوص بـرای نمـاز واجـب یـک
ساعت قبل از وقت نماز صحیح است؟
 جواب :اگر قصد وجوب کـرده باشـد وضـو صـحیح نیسـت ،امـا اگـر
با طهارت بودن را قصد کند اشکال ندارد.
 سوال ]69[ :آیا انسان میتواند بـا وضـویی کـه بـرای نمـاز واجـبش
گرفته است قضای نمازهای یومیّـهای را کـه قـبالً نخوانـده اسـت بجـا
آورد؟ آیا میشود بـا وضـویی بـه نیـت طهـارت و پـاکی ،نمـازهـای
واجب و نمازهای واجب قضا را خواند؟
 جواب :درهر دو فرض سؤال میتواند نماز بخواند.

شستن پا در وضو
 ســوال ]14[ :از کــودکی عــادت کــردهام کــه در طهــارت کــردن
همیشه پاهایم را بشویم ،آیا نماز و طهارت من درست است؟
 جــواب :در فــرض ســؤال اگــر عــوض مســح ،پاهــا را شســته باشــید
وضــوی شــما باطــل بــوده اســت ،بایــد نمازهــای کــه بــا ایــن وضــو
خوانده شده را قضـا کنیـد؛ ولـی چنانچـه قبـل از مسـح و یـا بعـد از
مسح پاها را شسته باشید ،اشکال ندارد.
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موانع صحّت وضو
 سوال ]18[ :آیا رنـگ و جـوهر خودکـار معمـولی مـانع از رسـیدن
آب به اعضای وضو و غسل میشود؟
 جواب :در فرض سؤال رنـگ خودکـار معمـوالً مـانع رسـیدن آب بـه
پوست نیست ،اگر مـانع از رسـیدن آب در پوسـت نشـود پـاک اسـت
و مانع از صحت وضو و غسل نمیباشد.
 سوال ]11[ :نظـر حضـرتعالی را در خصـوص خـالکـوبی بـر روی
بدن میخواستم بدانم ،با این توضیح کـه خـال کـوبی را هـم بـا آب و
هم با رنگ انجام مـیدهنـد آیـا خـالکـوبی مشـکل شـرعی دارد؟ یـا
خیر.
 جواب :اگر خـال کـوبی مـانع از رسـیدن آب بـه بـدن نشـود اشـکال
ندارد (از آنجایی که معمـوال خـال کـوبی زیرپوسـت انجـام مـیشـود
لذا مانع از رسیدن آب نمیشود) در فرض سوال اشکال ندارد.
 سوال ]13[ :آیا خالکوبی برای وضو اشکال دارد؟
 جواب :اگر خال مانع از رسـیدن آب بـه پوسـت بـدن نباشـد اشـکال
ندارد.
 سوال ]14[ :وظیفه کسـی کـه از کـرمهـای جـرم دار (ریمیـل و )...

مسائلعبادي/احکاموضو 33---------------------------------------
و معمــولی قبــل از وضــو و غســل اســتفاده کــرده چیســت؟ آیــا در
صورتی که مـانع از رسـیدن آب باشـد یـا نباشـد فـرق مـیکنـد؟ یـا
خیر.
 جواب :اگر مانع از رسـیدن آب در موقـع وضـو و غسـل شـود ،وضـو
و غسل باطل است و نمـیتوانـد بـا آن وضـو و غسـل نمـاز بخوانـد،
در غیر موقع وضو و غسل اشکال ندارد.

مسح موی مصنوعی سر
 سوال ]11[ :حکم شرعی مسح و غسل موهای مصنوعی چیست؟
 جواب :اگر جزء بـدن قـرار گیـرد مسـح روی آن اشـکال نـدارد و در
غسل هم مانع حساب نمیشود.
 سوال ]16[ :آیامسح سر به انـدازه یـک انگشـت بـه کنـار سـر جـایز
میباشد؟ (باالی سر موی مصنوعی دارم)
 جواب :یک قسـمت از چهـار قسـمت سـر کـه مقابـل پیشـانی اسـت،
جای مسح میباشد و هـر جـای ایـن قسـمت را بـه هـر انـدازه مسـح
کندکافیست؛ اگـر تمـام پیشـانی شـما مصـنوعی اسـت در صـورتیکه
جزء بدن حسـاب مـیشـود و از سـر جـدا نمـیگـردد مسـح روی آن
اشکال ندارد؛ ولی اگر جدا میشـود ،موقـع مسـح زیـر آن بایـد مسـح
شود و مس روی آن و قسمتهای دیگر سر کفایت نمیکند.
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وضوی شخص معلول
 سوال ]11[ :سالم من دست چپم از م قطع شده چگونه وضو بگیرم؟
 جواب :در موقع وضـو از آرنـج بشـویید و پـای چـپ تـان را بـا مـ
دست مسح کنید.

اح کام جنابت
اسباب جنابت
 سوال ]11[ :چه زمـانی بـر زنـان غسـل جنابـت واجـب مـیشـود؟
اگر دخول صورت نگیرد ولـی زن احسـاس شـهوت نمـوده و آبـی از
رحمش خارج شود ،تکلیف چیست؟
 جواب :انسان به واسطه دو چیز جنـب مـیشـود و غسـل جنابـت بـر
او واجب میگردد:
2ـ جماع؛
1ـ بیرون آمدن منى ،در خواب باشد یـا بیـدارد ،کـم باشـد یـا زیـاد،
با شهوت باشد یا بى شهوت ،با اختیار باشد یا بىاختیار؛
در فرض سؤال چنانچه زنـان بـه اوج لـذت جنسـی برسـند و همزمـان
رطوبتی از آنها خارج گردد (که غالبـاً همـراه بـا سسـتی بـدن خواهـد
بود) رطوبت مذکور حکم منـی را دارد و بایـد غسـل جنابـت نماینـد؛
ولی در صورت شک وظیفهی (غسل) ندارد.
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 سوال ]19[ :هرگـاه زنـان بـه اوج لـذت جنسـی برسـند و همزمـان
رطوبتی از آنها خارج گـردد و شـک کنـد کـه رطوبـت مـذکور منـی
بوده یا نه تکلیف چیست؟
 جواب :اگر یقین بـه منـی بـودن دارد غسـل جنابـت واجـب اسـت و
اگر شک داشته باشد غسل واجب نیست.
 سوال ]14[ :آیا کسانی که دچـار قطـع نخـاع هسـتند ،بـا توجـه بـه
این که خارج شدن منـی در آنهـا مشـهود نیسـت ،آیـا پـس از جمـاع
باید غسل کند؟
 جواب :اگرچه منی خارج نشود ،بعد از جماع غسل واجب است.
 ســوال ]18[ :از شخصــی بــه علــت بیمــاری دائمــاً منــی خــارج
میشود و نمیتواند خود را کنترل کنـد ،آیـا ایـن فـرد همیشـه جنـب
است؟
 جواب :اگر منی خـارج شـود آن شـخص جنـب اسـت و اگـر غسـل
کردن برایش ضرر دارد ،عوض غسل تیمم کند.
 سوال ]11[ :اگر در خـواب آبـی بـدون بـو از انسـان خـارج شـود،
بــدون اینکــه آدم بفهمــد ،آیــا جنــب شــده وغســل بــر او واجــب
میشود؟ یا خیـر؛ در ضـمن احکـام لبـاسهـایی کـه در بـدنش بـوده
چیست؟
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 جواب :عالمت هـای خـروج منـی در رسـاله هـای عملیّـه ذکـر شـده
است 2اگـر آن عالیـم و نشـانه هـا نباشـد جنابـت صـدق نمـیکنـد و
غسل واجب نمیشود.
اگر در لباس خود منى ببیند و بدانـد کـه از خـود او اسـت ،کـه بـراد
آن غسل نکرده ،بایـد غسـل کنـد و نمازهـائى را کـه یقـین دارد بعـد
از بیرون آمدن منى خوانده قضـا کنـد؛ ولـى نمازهـائى را کـه احتمـال
مى دهد ،پیش از بیرون آمدن منى خوانده الزم نیست قضا نماید.
 ســوال ]13[ :بــا توجــه بــه اینکــه وطــی از دبــر بعضــاً منشــأ
بیماری های گوناگونی مـیشـود آیـا ایـن کـار بـا رضـایت یـا بـدون
رضایت زوجه جواز دارد؟ یا خیـر .کسـی کـه ایـن عمـل را مرتکـب
شــده و بــه اوج لــذت جنســی هــم نرســیده آیــا غســل او از وضــو
کفایت میکند؟ یا خیر.
 جواب :وطی از دبر با رضایت زوجـه کراهـت شـدید دارد ،ولـی اگـر
دخول واقع شده باشد غسل جنابت از آن ،کفایت از وضو میکند.
1ال (مسأله  :)394اگر رطوبتى از انسان خارج شود و نداند منى است یالا بالول ،یالا غیالر اینهالا،
چنانچه با شهوت و جستن ،بیرون آمده و بعد از بیالرون آمالدن آن ،بالدن سسالت شالده آن
رطوبت حکم منى را دارد و اگر هیچ یک از این سه نشالانه یالا بعضالى از اینهالا را نداشالته
باشد ،حکم منى را ندارد ولى در مریض ،الزم نیست آن رطوبت ،بالا جسالتن بیالرون آمالده
باشد ،بلکه اگر با شهوت بیرون آید ،و در موقع بیرون آمدن ،بدن سسالت شالود ،در حکالم
منى است.

  ------------------------------------------- 38استفتائاتجدید/ج3
 سوال ]14[ :اگر کسـی بـه واسـطه اسـتمناء (جلـق) جنـب شـود و
فرصتی برای غسل نداشته باشـد ،آیـا او نمـاز بخوانـد یـا هـی نمـاز
نخواند؟
 جواب :در فـرض سـؤال کـه مرتکـب یکـی از معصـیتهـای کبیـره
شده است باید توبه کند؛ امـا اگـر فرصـت بـرای غسـل نداشـته باشـد
باید تیمم کند و نماز بخواند.
 سوال ]11[ :اگر کسـی بـا دیـدن فیلمـی تحریـک جنسـی شـود و از
او مقدار بسیار کمی حدود یـک قطـره آب شـفافی کـه اصـالً شـباهت
به منی ندارد بیرون شود ،آیا حکم جنابت را دارد؟ یا خیر.
 جواب :اگر عالئـم منـی [کـه در مسـئله 935رسـاله عملیـه بیـان شـده
است] را نداشته باشد حکـم منـی را نـدارد و اگـر بـا شـهوت خـارج
شود و یا بعد از بیـرون آمـدن آن بـدن سسـت شـود در ایـن صـورت
آن مایع منی بوده وغسل جنابت واجب میشود.
 ســوال ]16[ :کســی چنــدین ســال در حــال جنابــت ،روزه گرفتــه و
نمــاز خوانــده؛ در حــالی کــه نمــیدانســته جنــب بایــد غســل کنــد،
تکلیفش چیست؟
 جواب :باید نمـازش را قضـا کنـد و بنـابر احتیـا واجـب روزهاش را
نیز قضا کند.
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 سوال ]11[ :چنانچه جنـب بدانـد کـه عمـداً یـا غیـر عمـد تـا آخـر
وقت نمیتواند غسل کند آیـا مـیتوانـد بـا تـیمم در اول وقـت نمـاز
بخواند؟
 جواب :در صورت علم به عـدم امکـان غسـل مـیتوانـد در اول وقـت
نماز را با تیمم بخواند.
 سوال ]11[ :کسی به دلیل نبـود آب مجبـور بـه تـیمم بـدل از غسـل
جنابت میشود و با آن تیمم نمـاز مـیخوانـد ،سـپس در سـاعات بعـد
دسترسی به آب پیدا میکند ،آیا اکنون بایـد غسـل کنـد تـا نمـاز هـای
بعدی را بخواند یا همان تیمم بدل از غسل قبلی کفایت میکند؟
 جواب :وقتـی دسترسـی بـه آب پیـدا کـرد ،تـیمم آن شـخص باطـل
میشود باید غسل کند و نماز بخواند.
 سوال ]19[ :اگر کسـی جنـب باشـد و بنـابر مشـکلی نتوانـد غسـل
جنابت را در مـدت یـک و یـا دو روز انجـام دهـد ،تکلیـف نمـاز آن
شخص چطور میشود؟ آیا شخص نماز بخواند یا نه؟
 جواب :در فـرض سـؤال آدم جنـب اگـر غسـل نتوانـد بایـد بـدل از
غسل تیمم کند و نماز بخواند.

اح کام حائض
 سوال ]94[ :آیا در عادت ماهیانـه ،بـرای انجـام غسـل بایـد تـا پـاک
شدن کامل لکهها که مدت هشـت یـا نُـه روزی طـول مـیکشـد صـبر
کند؟
 جواب :در فرض سؤال باید تـا زمانیکـه از حـیض کـامالً پـاک نشـده
الزم است غسل حیض را به تأخیر اندازد.

عادت زنانیکه دارو مصرف میکنند
 سوال ]98[ :به علـت مصـرف قـرصهـای ضـد بـارداری در حـالی
که 25روز پیش از عادت ماهیانـه پـاک شـدم دوبـاره خـونریزی شـبیه
حیض دارم حکم شرعی آن چیست؟
 جواب :اگـر خـون ریـزی دوّم در ایـام عـادت شـما باشـد و یـا بـین
خـــونریزی دوم و قبلـــی ده روز فاصـــله شـــده باشـــد و عالیـــم
مخصوص خون حیض را داشته باشد آن خون ،خون حیض است.
 سوال ]91[ :کسی که قـرض جلـوگیری بـرای قطـع عـادت اسـتفاده
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میکند اگر لکـه هـایی ببینـد آیـا حکـم حـیض را دارد یـا استحاضـه
است؟
 جواب :حکم استحاضـه را دارد؛ مگـر اینکـه خـون مصـادف بـا ایّـام
عادت باشد که در این صـورت اگـر کمتـر از سـه روز و زیـاد تـر از
ده روز نباشد حکـم حـیض را دارد ،بایـد بـه مقـدار عـادت سـابقه را
حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

زنانی که شرایط عادت را ندارند
 سوال ]93[ :آیا زنان که رحم آنهـا را بـه طـور کامـل برداشـتهانـد و
در ســن یائســگی نیســتند؛ خــونی کــه مــیبیننــد عــادت محســوب
میشود؟ یا خیر.
اگر این زنها از شوهران شـان طـالق بگیرنـد یـا شـوهران شـان فـوت
کنند ،آیا عده دارند؟ یا خیر.

 جواب:
ج )2بنــابر احتیــا واجــب اگــر عالئــم خــون حــیض را داشــته باشــد؛
احکام حیض را جاری کنند.
ج )1بله اگر یائسه نباشند هم عده وفات دارند و هم عده طالق.
 ســوال ]94[ :اگــر زنــی در ســن یائیســگی خــونی ببینــد کــه تمــام
شرایط حیض را داشته باشـد ،عـادت ماهیانـه محسـوب مـیشـود ،یـا
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نه؟ اصوالً سن یائیسگی چه سالی است و آثار آن چیست؟
 جواب :خون حیض حساب نمیشـود و آثـار یائسـگی ایـن اسـت کـه
اگر شوهرش طالق دهد عده ندارد.
سن یائسگی در زنان غیر قریشی پنجـاه سـال و در زنـان قریشـی (سـیده)
شصت سال میباشد.

اعمال عبادی زنان حائض
 سوال]91[ :
2ـ آیا حضور زنان حـائض و جُنـب در حسـینیّه هـا بـه هنگـام عـزادارد،
رفتن به گلـزار شـهداء ،قرائـت فاتحـه بـر مـزار گذشـتگان و شـرکت
در جلسات قرآن جایز است؟
1ـ با توجّه به این که دعاد شـریف کمیـل ،مشـتمل بـر آیـه اد از سـوره
َ
ََ َ ْ َ ُ ْ
َ َ ْ َ
الي ْسن ُ
نتوون»ســوره
فاسننق
اكن
ن
م
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ن
م
ؤ
ســجده اســت (جملــه «افم ن اكن م ِ
ِ

سجده آیه  ،)29آیا قرائت این دعا براد زنان حائض جایز است؟

 جواب:
ج :2اشکال ندارد.
ج :1با توجه به این که آیه مذکور آیه سـجده نیسـت قرائـت آن بـر زنـان
حایض حرام نیست؛ ولی احتیا در ترک آن است.
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 سوال ]96[ :کسی کـه عـادت ماهیانـه باشـد و نـذر صـلوات داشـته
باشد ،آیا در ایّام عادت میتواند نذر را ادا کند؟
 جواب :فرسـتادن صـلوات در ایـام عـادت اشـکال نـدارد؛ در فـرض
سؤال میتواند نذر صلواتش را در حال عادت اداء نماید.
 ســوال ]91[ :زنــی اقربــایش فــوت کــرده اســت ،جلســه خــتم در
مسجد برگـزار مـیشـود؛ بـه طـور اتفـاقی ایـن خـانم در ایـن موقـع
حـائض مـیشـود و نمـیتوانـد بـه مسـجد بـرود .اگـر مسـجد نـرود
آبرویش میرود ،حال تکلیف شرعی چیست؟
 جواب :اطاعت از اوامر و نواهی الهـی ،هـی گـاه باعـث آبـرو ریـزی
کسی نمیشود و مجوّز ارتکـاب حـرام نیسـت؛ لـذا مکـث در مسـجد
برای این زن به این عذر که آبرویش در خطر است جائز نیست.
 ســوال ]91[ :جلســه خــتم و فاتحــه در مســجدی گرفتــه مــیشــود،
خانمی که باید در ختم شرکت کند ،در ایـن موقـع حـائض مـیشـود،
شرکت نکردن او باعـث نـاراحتی صـاحبان عـزا مـیشـود و احتمـال
دارد موجــب بغــض و عــدوات گــردد ،وظیفــه شــرعی ایــن زن
چیست؟
 جواب :اگر ایشـان عـذرش را بـا صـاحبان عـزا بگوینـد ،هـی کسـی
ناراحت نمیشـود چـون عـذری اسـت کـه همـهی زنهـا گرفتـار آن
میشوند؛ لذا ناراحتی معنا ندارد.

غس ميّ
لت
 سوال ]99[ :یکی از بستگان ما در خارج از کشور فوت کرده اسـت و
یک شخص سنّی او را غسل داده است میخواستم بدانم تفـاوت غسـل
میت شیعه با غسل میت سنّی چیست؟ آیا این غسل مجزی است؟ یا خیر.
 جواب :تفاوت غسل در این است که شیعه سه غسل را واجب میدانند:
یک غسل با آب خالص و یک غسل با آب سـدر و یـک غسـل بـه آب
کافور؛ ولی اهل سنّت فقط یک غسل را واجب میدانند که آن غسـل بـا
آب خالص باشد و دوتا غسل دیگر را مستحب میداننـد؛ در صـورتیکه
غسل دهنده شیعه پیدا نشود این غسل کفایت میکند.
 سوال ]844[ :آیا جدا شدن عضـو از بـدن انسـان مـرده یـا زنـده در
هنگام دفن ،نیاز به غسل دارد؟
 جواب :اگـر دارای اسـتخوان هسـت و قـبالً غسـل داده نشـده باشـد،
غســل آن واجــب و االّ غســل آن واجــب نمــیباشــد ،بایــد در یــک
پارچه بپیچند و دفن کنند.

غس م ميّ
لس ت
 سوال ]848[ :در برخـی از شکسـتگیهـا اسـتخوان آشـکار مـیشـود
در حالی که از بـدن جـدا نشـده اسـت ،آیـا مـس آن نیـاز بـه غسـل
دارد؟
 جواب :در فرض سوال غسل واجب نیست.
 سوال ]841[ :داکتری روزانـه بـا سـه یـا چهـار طفـل مـرده تمـاس
دارد تکلیف غسل مس میت او چیست؟
 جواب :اگر بدون دستکش ،دسـت یـا بـدن انسـان بـا بـدن میـت کـه
سرد شده است ،تماس بگیرد غسل مس میـت واجـب مـیشـود؛ ولـی
اگر تماس با جسد از روی دسـتکش و ماننـد آن باشـد موجـب غسـل
مس میت نمیگردد.
 سـوال ]843[ :یـک داکتـر روزانـه چنـدین میـت را لمـس مـیکنـد
تکلیف چیست؟
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 جواب :اگر دسـتکش نداشـته باشـد غسـلهـای متعـدد بـر او واجـب
مــیشــود ،ولــی یــک غســل از همــه غســلهــای واجــب او کفایــت
میکند؛ امّا اگر با دسـتکش مـس کنـد غسـل بـر مـس کننـده واجـب
نمیشود.
 سوال ]844[ :تماس با بافت هـای مـردهی مجـاور عضـو سـالم بـرای
مراقبت از موضع عمل و جلوگیری از عفونت چه حکمی دارد؟
 جــواب :در صــورتی کــه خــود شــخص زنــده باشــد ،تمــاس بــا
بافت های مـرده مجـاور عضـو سـالم اشـکال نـدارد و غسـل واجـب
نیست.

غ
س
اح کام لاه
 سوال ]841[ :آیا تمام غسلهای واجب و همچنین غسلهـای مسـتحبی
که با دلیل معتبر ثابت شده (مثـل غسـل جمعـه ،غسـل احـرام ،غسـل
شبهای قدر و مانند آن) کفایت از وضو میکند؟ یا خیر.
 جواب :تمام غسلهای واجب و غسـلهـای کـه اسـتحباب آنهـا توسـط
دلیل معتبر ثابـت شـده اسـت کفایـت از وضـو مـیکننـد؛ بلکـه هـر
غسلی که با قصد قربت انجام شود ،از وضو کفایت میکند.
 سـوال ]846[ :آیـا در غسـل ،پـس از شسـتن سـر و گـردن رعایـت
ترتیب شستن چپ و راست بدن واجب است؟
 جواب :رعایت ترتیب بین طرف راست و چپ احو است.
 سوال ]841[ :در غسل جنابـت اگـر لبـاس زیـر (غیـر از عـرق گیـر)
بر تن داشته باشیم و زیر دوش قرار بگیـریم آیـا غسـل صـحیح اسـت
یا باید حتماً جریان آب به تمام بدن برسد؟
 جواب :باید آب در تمام بدن جریـان پیـدا کنـد و اگـر لبـاس مـانع از
رسیدن آب شود غسل صحیح نیست.
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 سوال]841[ :
2ـ اگر در بین غسل حـدثی (بـاد معـده) از انسـان سـر بزنـد آیـا غسـل
باطل میشود؟
1ـ آیا با انجام این غسل میتوان نمـاز یـا کارهـای دیگـری کـه نیـاز بـه
وضو دارد را خواند و انجام داد؟
 جواب :بنا بر احتیـا غسـل را ادامـه دهـد و دوبـاره غسـل را اعـاده
کند و احتیاطاً برای کارهایی که نیاز به وضو دارد وضو نیز بگیرد.
 سوال ]849[ :اگر زنی از عادت ماهیانـه خـالص شـود وهنـوز غسـل
آن را انجام نداده و غسـل دیگـر ماننـد جنابـت و ...نیـز بـر او واجـب
شود ،تکلیفش چیست؟
 جواب :هرگاه شخصـی جنـب باشـد و غسـل دیگـری ماننـد حـیض،
نفــاس ،مــس میــت و ...نیــز بــر ذمــهاش باشــد ،یــک غســل از تمــام
غسلهای ما فی الذمه کفایت میکند.

نبش رقب
 سوال ]884[ :میتی را بـدون حنـو دفـن کـردهانـد ،از نظـر شـرعی
ایــن مســئله چگونــه مــیباشــد؟ آیــا نســبت بــه میــت بعــد از دفــن
وظیفهای هست؟ یا خیر.
 جواب :اگر تازه دفن شده باشد و نبش قبـر تـوهین بـه حسـاب نیایـد،
باید نبش قبر شود و میت را در قبر حنو نمایند.
 سوال ]888[ :اگر در بدن میت چیـز گـرانبهـایی باشـد ،آیـا از نظـر
فقهی جایز است بـدن را شـکافته و آن چیـز را در بیـاوریم؟ آیـا ایـن
کار هتک حرمت بدن مسلمان حساب نمیشود؟
 جواب :در صـورتی کـه هتـک حرمـت میـت حسـاب نشـود درآوردن
آن اشکال ندارد و االّ جایز نیسـت؛ ولـی اگـر آن چیـز غصـبی باشـد
در ایــن صــورت در آوردن آن جــایز بلکــه راجــح اســت ،اگرچــه
موجب هتک شود.

اح کام نماز
 ســوال ]881[ :تکلیــف نمــاز و روزه مس ـلمانان در قطبــین چگونــه
میشود؟ آیا بین افراد بومی و مهاجر در احکام فرق هست یا نه؟
 جواب :بین آنها فرق نیسـت ،اگـر قـدرت نداشـته باشـند کـه احکـام
و دستورات دینی شان را انجام دهند ،از آنجا مهاجرت کنند.
 سوال ]883[ :آیا بیدار کردن همسـر ،فرزنـد یـا هـر شـخص دیگـری
برای نماز صبح واجب است؟ یا خیر.
 جواب :در فرض سؤال بنـابر احتیـا واجـب در موقـع نمـاز همسـر و
فرزندان را بیدار کند ولی بیدارکردن دیگران واجب نیست.
 سـوال ]884[ :دسـت کـردن حلقـه طـالی سـفید بـرای مـرد حـالل
است یا حرام؟ آیا طالی سفید همان پالتین است؟
 جواب :طال چه سفید باشـد یـا زرد بـرای مـرد حـرام اسـت و اگـر از
جــنس طــال نباشــد اســتعمالش بــرای مــرد اشــکال نــدارد ،در مــورد
تعیین اینکـه طـالی سـفید از جـنس طـال اسـت یانـه ،بهتـر اسـت از
متخصصین در امور طالجات و فروشندگان آن سؤال شود.
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مسائلعبادي/احکام
 سـوال ]881[ :هـل یجـب علـی المـؤمن أن یـوق أبنـاءه المکلّفـین
لصالة الصبح؟ خاصّه إذا کان ترکـه لهـم موجبـاً لعـدم إتیـانهم صـالة
الصــبح ف ـی وقتهــا أغلــب أی ـام الشــهر ،مــثالً إذا تــرکهم لحــالهم ال
یقومون ألداء الصـالة إال أیامـاً معـدودة مـن الشـهر الواحـد فهـل فـی
هذه الحالة یجب علیه أن یوق ابناءه أم یترکهم لحالهم؟
 جـواب :ال یجـب علـیکم أن یـوقظهم ألنّهـم غیـر مکلّفـین فـی حـال
النّوم ولکن األحو إیقاظهم.
 سوال ]886[ :برخـی از مراجـع مـیگوینـد بسـتن چشـمان در نمـاز
مکروه است ،به نظر حضرتعالی اگـر راه حضـور قلـب منحصـر بـه آن
گردد تکلیف چیست؟
 جواب :اگر به قصد ورود نباشد اشکال ندارد.

اواقت شرعی
 سوال ]881[ :وقت افطار روزه چـه زمـانی اسـت؟ آیـا بـرای افطـار
باید صـبر نمـود تـا سـرخی مشـرق (یعنـی حمـره مشـرقیه) برطـرف
شود؟ یا خیر.
 جواب :معیـار در افطـار و نمـاز خوانـدن غـروب شـرعی اسـت ،در
صورت شک در غروب شـمس ،احتیـا کنـد تـا اطمینـان بـه غـروب
شرعی پیدا نماید.
 سوال ]881[ :علمای اهل تسـنّن مـردم را در تعجیـل افطـار دعـوت
میکنند ،امّا مردم شـیعه تـا خـتم اذان مغـرب افطـار نمـیکننـد ،ولـی
علمای اهل تسنّن در این مورد مـیگوینـد کـه شـیعیان خـالف سـنّت
پیامبر(ص) عمل میکنند ،به نظر حضـرتعالی علـتِ دیـر افطـار کـردن
شیعیان چیست؟ و ادعای آنان حقیقت دارد؟ یا خیر.
 جواب :در موقـع غـروب شـرعی افطـار جـایز اسـت و علـت اینکـه
شیعهها زود افطـار نمـیکننـد از بـاب احتیـا اسـت ،تـا یقـین پیـدا
کنند به غروب شرعی؛ اگـر کسـی یقـین پیـدا کنـد کـه در موقـع اذان
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غروب شرعی تحقـق پیـدا کـرده در ایـن صـورت الزم نیسـت افطـار
را به تأخیر اندازد.
 سوال]889[ :
2ـ شب قدر را خداوند بـزرگ یـک شـب گفتـه اسـت ،پـس اگـر شـب
قدر یـک شـب باشـد ،در آن شـب نـیم کـره زمـین روز اسـت ،پـس
آنها از شب قدر بیبهره میماند ،اگـر آنهـا شـب قـدر داشـته باشـند
ما بیبهره میمانیم ،اگر هـر دو داشـته باشـیم پـس دو شـب قدرشـده،
هــی وقــت نیســت کــه هــر دو کــره جهــان همزمــان شــب باشــد در
صورتی که شب قدر یک شب است.
1ـ شب قدر از قدیم بوده یا همین کـه قـرآن کـریم بـر پیـامبر(ص) نـازل
شد شب قدر نام گذاری شد؟

 جواب:
ج )2در فرض سـؤال شـب قـدر هـر کـس و هـر منطقـه اختصـاص بـه
همان منطقه و کشـور دارد ،پـس شـب قـدر همـان یـک شـب اسـت،
منتهی شب قدر هر نقطه از کـره زمـین نسـبت بـه همـان نقطـه اسـت؛
مثل اینکه جمعه کشورهای آسیای غیر از جمعه قاره آمریکا است.
ج )1شب قدر قبل از اسالم و قبل از نزول قرآن بوده است.
 سوال ]814[ :آیا شب قدر در تمام دنیا یکی است؟
 جواب :شب همان قـرار گـرفتن سـایهی قسـمتی از کـرهی زمـین بـر
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روی قسمت دیگر است ،بنابراین ،اگر شـب قـدر مـثالً از مکّـه شـروع
شود تا زمانی که این سایه تمام کـرهی زمـین را فـرا گیـرد شـب قـدر
ادامــه دارد و در واقــع شــب قــدر بیســت و چهــار ســاعت طــول
میکشد و در تمام کرهی زمین یک شب است.
 سوال ]818[ :من در سوئد زنـدگی مـیکـنم و اوقـات شـرعی را از
اینترنــت گرفتــهام ،ولــی در آن تــا روز چهــاردهم مــاه مبــارک وقــت
اذان صبح نوشته نشده اسـت ،ولـی بعـد از روز چهـاردهم وقـت اذان
هست و هر روز گاهی پـانزده دقیقـه و یـا ده دقیقـه اخـتالف دارد ،مـا
باید چی کار کنیم یعنی چه زمـانی از خـوردن دسـت کشـیده و نمـاز
صبح را بخوانیم؟
 جــواب :در چنــین مــوارد احتیــا کنیــد ،دیــر تــر افطــار نماییــد و
درموقــع ســحر زودتــر از ســحری خــوردن دســت بــر داریــد و یــا از
منابع معتبر و افراد کارشناس آنجا اوقات شرعی را سؤال کنید.
 ســوال ]811[ :آیــا روزه مــا در وقــت ســحر بــا اذان بــرادران عامّــه
باطل میشود؟
 جــواب :اگــر اذان بــرادران اهــل س ـنّت بعــد از اذان بــرادران شــیعه
باشد ،کفایت نمـیکنـد؛ مـالک در طلـوع صـبح و دسـت کشـیدن از
مفطرات طلوع فجر صادق است.
 سوال ]813[ :هوا تاریک شده باشد و نفهمـد کـه شـام شـده اسـت
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یا نه ،یعنـی اذان گفتـه یـا نـه! و نمـاز مغـرب را خوانـده باشـد و در
رکعت سوم نمـاز عشـاء باشـد کـه اذان بگویـد ،آیـا هـر دو نمـازش
(مغرب و عشاء) صحیح است یا فقط عشاء؟
 جواب :در فرض سؤال نماز مغرب و عشاء را دو باره بخواند.

اوقات شرعی جاهای که شب و روز ندارند
 ســوال ]814[ :مــن در کشــوری فنالنــد ســکونت دارم ،ایــن کشــور
در قسـمت شــمالی کــره زمـین واقــع شــده اسـت ،اینجــا در زمســتان
روزها بسیار کوتـاه ودر تابسـتان روزهـا بسـیار بلنـد اسـت ،مـثال در
زمســتان ســاعت هفــت و نــیم ( )7:95اذان صــبح داده مــیشــود و
ساعت پانزده یعنی سـه بعـدازظهر اذان شـام داده مـیشـود؛ چـون مـا
ســر کــار و یــا مدرســه هســتیم و در آنجاهــا امکــان و موقعیــت نمــاز
خوانــدن را نــداریم ،بنــابراین نمازمــان قضــا مــیشــود و بــرعکس در
تابستان ساعت 9ــ  1:95صـبح اذان صـبح داده مـیشـود و اذان شـام
ساعت  13ـ  19یا همـان دوازده شـب داده مـیشـود کـه بـرای نمـاز
خواندن مان خیلی مشکل ایجـاد مـیشـود و از همـه مشـکل تـر روزه
گرفتن در تابستان اسـت کـه حـدوداً مـا بایـد 23ــ  29سـاعت روزه
بگیریم که قـادر بـه ایـن کـار نیسـتیم ،مـن بـاخبر شـدهام بعضـی از
مراجع تقلیـد بـه مقلـدان خـود اجـازه دادهانـد کـه در ایـن مواقـع از
اوقات شرعی دیگر کشورها مثال عربستان یا ایران پیروی کنند.
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نظر حضرتعالی در مورد این مسئله چیسـت؟ آیـا مـا مـیتـوانیم ،فقـط
در این مورد از دیگر مراجع تقلید و پیروی کنیم؟
ثانیاً :شرایط تعویض مرجع تقلید چیست؟
 جواب :در فـرض سـوال وظیفـه شـما نمـاز خوانـدن و روزه گـرفتن
هست ،البته بر طبق اوقات کشـورهـای همجـوار نمـیتوانیـد وظـائف
دینی خـود را انجـام دهیـد؛ زیـرا عمـل طبـق افـق کشـور دیگـر در
جاهای است که شب و روز نداشـته باشـد مـثال معـادل چنـد روز یـا
چند ماه شب یا روز باشد.
اگر قادر بـه روزه گـرفتن نیسـتید و آنجـا بـرای شـما در حکـم وطـن
باشــد بایــد هــر روز در مــاه رمضــان بیســت و دو و نــیم کیلــومتر
مسافرت کنید ،بعد از گذشتن از حد تـرخّص مـیتوانیـد افطـار کـرده
و برگردید.
اگــر قــدرت مســافرت در هــر روز را نداشــته باشــید و روزه گــرفتن
بــرای شــما امکــان نداشــته باشــد و یــا مشــقت شــدید داشــته باشــد،
دراین صورت مـیتوانیـد افطـار کنیـد و کفـاره عمـد ،کـه بـرای هـر
روز شصت مد طعام ( 32کیلـوگرم گنـدم یـا آرد) اسـت ،بـه  65فقیـر
کفاره بدهید و قضا آن را هـم بعـداً بگیریـد؛ ایـن مسـئله فتـوی اسـت
و حق رجوع ندارید.
ســوال ]811[ :مــن در فنالنــد زنــدگی مــیکــنم اینجــا خیلــی دیــر
تاریک میشود االن کـه مـاه رمضـان اسـت حـدوداً سـاعت  11شـب
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اذان مغرب میشود و این خیلـی دیـر اسـت ،مـیخواسـتم بپرسـم کـه
آیا من و خانوادهام میتوانم به وقت ایران یا مکه افطار کنم؟
 جــواب :در فــرض ســؤال کــه در  13ســاعت شــبانه روز مقــداری از
آن شــب و مقــداری روز اســت ،در مــاه رمضــان روزه بگیریــد و در
شب اعمال شب را انجام دهید که نمـاز مغـرب و عشـاء باشـد و اگـر
قدرت به روزه گرفتن ندارید و مدت سـه سـال و یـا بیشـتر در آنجـام
زندگی کردهاید بـرای فـرار از روزه ،هـر روز مقـدار بیسـت و دو نـیم
کیلومتر از شهر محل سـکونت خـود خـارج شـوید و روزهی خـود را
افطار کنیـد بعـد بـه محـل سـکونت خـود بـر گردیـد و در روزهـای
معتدل سال قضاء آن را بگیرید.
 سوال ]816[ :یکی از دوسـتانم در شـهر مسـکو زنـدگی مـیکنـد و
اوقات صبح و شام شهر مذکور از کابـل خیلـی فـرق مـیکنـد ،یعنـی
صبح در آن شهر تقریباً نصف شب اسـت و آنجـا مسـاجد هـم وجـود
ندارد و شام آنان تقریبآ ساعت سه بعد از ظهر است.
به نظر حضرتعالی ،افطار آنان چگونـه بایـد صـورت گیـرد؟ فعـالً وی
با دوستانش از جدول اوقاتی اسـتفاده مـیکننـد کـه از سـفارت ایـران
مقیم آنجا دریافت کردهاند.
 جواب :اگر آن جدول قابل اعتماد باشد بر طبق آن اوقات شرعیه اعمـال
شرعی خود را تنظیم کنند و شرایط اوقات نماز را در رسالههـای عملیـه
مطالعه کنند وبر طبق آن عبادات خود را انجام دهند.
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 سوال ]811[ :بنـده یـک سـال اسـت کـه در شـمال نـروژ زنـدگی
مــیکــنم اینجــا ســاعت یــازده ( 19شــب) تاریــک مــیشــود و مــن
ساعات نمـاز را از سـایت مسـلم دات نیـوز (کـه یـک سـایت سـنّی
است) میگیرم مـیخواسـتم بپرسـم وقـت نمـاز شـیعه و اهـل سـنّت
فرق مـیکنـد؟ یـا خیـر؛ چـون مـن نمـاز مغـرب را سـاعت ده شـب
میخوانم ،ولی این در حالی اسـت کـه هنـوز هـوا تاریـک نشـده آیـا
از نظر شرعی این مسئله مشکل دارد؟ یا خیر.
 جواب :شرایط اوقات نماز را در رسـاله عملیـه مطالعـه کنیـد و طبـق
آن اعمــال شــبانه روزی خــود را انجــام دهیــد؛ در فــرض ســؤال
مهاجرت ازچنین جاهای واجب اسـت ،بایـد درجاهـای زنـدگی کنیـد
که امور دینـی ومـذهبی را بتوانیـد بـه طـور معمـول ومتعـارف انجـام
دهیــد؛ نمــیشــود بخــاطر امــور دنیــوی در جــای زنــدگی کــرد کــه
واجبات دینی را نتواند در اوقات شرعی خودشان انجام داد.
 ســوال ]811[ :بنــده ســاکن کشــور نــروژ هســتم ،از آنجــایى کــه
کشور نروژ در شمالى تـرین نقطـه جغرافیـایى قـرار دارد طـول شـب
و روز در طى فصول سال بسـیار متغییـر مـىباشـد ،بـا نزدیـک شـدن
ماه مبـارک رمضـان و متقـارن شـدن بـا تابسـتان نـروژ طـول روزهـا
بسیار طوالنى و شـبها بسـیار کوتـاه مـىباشـد 27 .الـى  19/2سـاعت
روز و باقى شب هسـت البتـه ایـن بسـتگى بـه موقعیـت شـهرها دارد
که در شمال باشد یـا در جنـوب؛ سـوال مـا در مـورد اوقـات شـرعى
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نروژ هست ،تکلیف مسـلمانانى کـه در ایـن کشـور زنـدگى مـیکننـد
چیست و چگونـه بـراد انجـام واجبـات (نمـاز و روزه) زمـان بنـدد
کنند؟
 جواب :در فـرض سـؤال از چنـین جاهـای مهـاجرت واجـب اسـت؛
اگــر شــب و روز دارد روزهی روزهــای مــاه مبــارک رمضــان واجــب
است ولو روزها طوالنی باشد؛ مگر ایـن کـه عسـر و حـرج باشـد کـه
در صورت عدم امکان مهاجرت ،بـه انـدازه رفـع حـرج مـیتوانـد آب
بخورد و بعداً قضا کند.
 ســوال ]819[ :مــن در جــای هســتم کــه هــی وقــت هــوا تاریــک
نمیشود به نظر شما من چطور باید نماز بخوانم و روزه بگیرم؟
 جواب :به نظر اینجانـب ،مهـاجرت از چنـین جاهـای واجـب اسـت و
اقامــت در جاهــای کــه نتوانــد عبــادات روزانــه را بــه طــور معمــول
انجام داد جایز نیست.
 سوال ]834[ :من مجبـور هسـتم در جـایی زنـدگی کـنم کـه چهـار
ماه در سال هوا روشـن هسـت و مـن نمـیتـوانم آنجـا را تـرک کـنم
حاال به نظر شما من چگونه نماز بخوانم و روزه بگیرم؟
 جواب :به نظر این جانـب مهـاجرت از چنـین جاهـای واجـب اسـت
و باید مهاجرت کنید؛ چنانچه در عسـر و حـرج هسـتید و نمـیتوانیـد
از آنجا هجرت کنیـد ،بنـابر احتیـا واجـب نمـاز و روزه خـود را بـر
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اساس نزدیک ترین شهری کـه شـب و روز معتـدل دارد و بـا شـما در
خــط جغرافیــایی مشــترک قــرار دارد ،انجــام دهیــد؛ اگــر کشــورهای
همجوار شب و روز شـان متفـاوت باشـد آنکـه مطـابق احتیـا اسـت
را انتخاب کنید.
 ســوال ]838[ :اینجانــب مقــیم کشــور دانمــارک هســتم ،فهمیــدن
زمان نماز صبح و پایان سحری بـرای مـا مشـکل اسـت ،مـیخواسـتم
بدانم آیا از نگاه شرعی بـین طلـوع آفتـاب و نمـاز صـبح کـدام زمـان
مشخص است ،مثال یک ساعت ،دو ساعت یا کمتر یا بیشتر؟
 جواب :زمـان مشـخص نیسـت در چنـین مـوارد احتیـا کنیـد و بـه
مقـدار دوســاعت قبـل ازطلــوع آفتــاب ازخـوردن و آشــامیدن در مــاه
رمضان خود داری کنید.
 ســوال ]831[ :اینجانــب یکــی از مقلــدین شــما هســتم و در شــمال
کشــور ســوئد زنــدگی مــیکــنم و در فصــل تابســتان روزهــای اینجــا
خیلی طوالنی هست ،یعنی اینجـا فقـط سـه سـاعت شـب دارد ،یعنـی
فاصــله بــین مغــرب و نمــاز صــبح فقــط ســه ســاعت هســت ،کــه در
بعضی مناطق سوئد اصال نماز صـبح معلـوم نیسـت ،چـون هـوا اصـال
تاریــک نمــیشــود ،خیلــی از خــانوادههــای شــیعه در اینجــا زنــدگی
میکنند و مسافرت هم بـرای شـان مقـدور نیسـت ،تکلیـف ایشـان در
ماه رمضان چیست؟ میشـود روزه را برطبـق اوقـات شـرعی پایتخـت
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اینجا یعنی استکهلم گرفت؟ یا به افق کدام کشور نزدیکتر دیگر؟
 جواب :هـر جـایی کـه شـب و روز دارد بایـد مطـابق افـق خـودش
احکام شرعی را انجـام دهـد ،در فـرض سـوال روزه گـرفتن براسـاس
اوقات شرعی پایتخت یا شهر دیگر جایز نیست.

نماز جمعه و اح کام آن
 سوال ]833[ :آیا نماز جمعه کفایت از نماز ظهر مینماید؟
 جواب :بله کفایت از نماز ظهر میکند.
 سوال]834[ :
الف) آیا گوش دادن به خطبههای نماز جمعـه واجـب اسـت؟ اگـر کسـی
عمداً گوش ندهـد یـا در اثنـأ خطبـههـا حـرف بزنـد معصـیت کـرده
است؟
ب :اگــر کســی عمــداً گــوش ندهــد یــا در اثنــأ خطبــههــا حــرف بزنــد
میتواند نماز جمعه بخواند؟

 جواب:
الــف) در فــرض ســؤال ،گــوش دادن بــه دو خطبــه نمــاز جمعــه بــرای
کسانی که معنای خطبـه را مـیفهمنـد بنـابر احتیـا  ،واجـب اسـت و
اگر کسی عمداً گوش ندهد گناه کرده است.
ب) هر چند حرف زدن هنگام خطبه خواندن امام جایز نیست؛ ولی اگر کسی
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در وقت خطبه حرف زده باشد ،نماز جمعهاش صحیح است.
 سوال]831[ :
الــف) آیــا خوانــدن نمــاز جمعــه در عصــر غیبــت واجــب اســت؟ و آیــا
کفایت از نماز ظهر میکند؟
ب) آیـــا خوانـــدن نمـــاز ظهـــر و جمعـــه ،هـــر دو در روز جمعـــه
(جمعاً)رجحان دارد؟
ج) در نماز واجب یا مستحبی میشـود بـه جـای ذکرهـای سـجده ،ذکـر
دیگری گفـت مـثالً در رکـوع بـه جـای سـه مرتبـه سـبحان اهلل ،سـه
مرتبه اهلل اکبر گفت؟ و آیا مـیشـود در کنـار ذکـر واجـب هـر فعلـی
از افعال نماز ذکرها و دعاهای دیگری هم خواند؟

 جواب:
الف) خواندن نماز جمعـه در عصـر غیبـت اگـر شـرایط آن جمـع باشـد،
واجب تخییری است.
ب) بلی نمـاز جمعـه کفایـت از نمـاز ظهـر مـیکنـد و خوانـدن هـر دو،
یعنی هم نمـاز ظهـر و هـم نمـاز جمعـه در یـک روز جمعـه رجحـان
ندارد.
به جـای ذکـر سـجده کـه معـروف و مسـتحب اسـت گفـتن سـه مرتبـه
سبحان اهلل یا یک مرتبـه «سـبحان ربـی االعلـی و بحمـده» ،گفـتن هـر
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ذکری که به آن مقدار باشد کـافی اسـت ،همچنـین در کنـار هـر ذکـر
واجبی میتواند ذکر یا دعای دیگر را نیز رجاء ًا گفت.

نیّت نماز جمعه
 سوال ]836[ :اگر نماز جمعه را یـک شـخص طلبـه بـه دسـتور فقیـه
جامع الشرائط اقامه کند ،آیـا در هنگـام نیـت نمـاز جمعـه ،بایـد نیـت
کند که به دستور حاکم شرع نمـاز جمعـه را اقامـه مـیکـنم یـا چـون
ال آن شخص را بـه عنـوان امـام جمعـه معـین کـرده ،همـان تعیـین
قب ً
فقیه به عنوان امام جمعه کافیسـت و در حـال اقامـه نمـاز جمعـه الزم
نیست بگوید به دستور فقیه نماز را اقامه میکنم؟
 جواب :الزم نیست منتسب به فقیه کند.

شرایط شرکت در نماز جمعه
 ســوال ]831[ :آیــا شــرکت فــرد کــر و الل در نمــاز جمعــه جــایز
است؟ مجزی از نماز ظهرش میباشد؟
 جواب :بله جایز است و نماز جمعه از نماز ظهر کفایت میکند.

نماز ظهر در روز جمعه
 سوال ]831[ :برخی میگویند که در ظهر جمعـههـا ،تـا پایـان وقـت
نماز جمعه ،اقامه نماز ظهـر و عصـر بـه صـورت جماعـت یـا فـرادی
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نباید صورت گیرد ،آیا این کار صحّت دارد؟
 جــواب :بنابراحتیــا مســتحب از برگــزاری نمــاز جماعــت و فــرادی
خودداری شـود ،مگـر بـرای کسـانی کـه از شـرکت در نمـاز جمعـه
معذورند؛ مثل پیر مرد و پیر زنها و کسانی که مریض هستند.

شرکت در نماز جمعهی مخالفین
 سـوال ]839[ :مـن در شـهری زنـدگی مـیکـنم کـه تعـداد شـیعیان
بسیار کم است و مسلمانان اهل سنّت زیاد هسـتند ،آیـا مـن مـیتـوانم
روزهای جمعه با آنها بـه اقامـه نمـاز جمعـه بپـردازم؟ یـا خیـر؛ اگـر
آری ،با چه شرایطی؟
 جواب :شما مـیتوانیـد در نمـاز جمعـه آنهـا (عامّـه) شـرکت کنیـد؛
ولی حمد و سوره را خودتان آهسته قرائت نمایید.
 سوال ]844[ :من در هلمند کار میکنم و تمام همکارانم سـنّی مـذهب
هستند و در روز های جمعه از من میخواهند که در نماز جمعه شـرکت
کنم؛ رفتن به نماز جمعه ثواب زیاد دارد ،ولی مسجد تشیّع در این منطقه
نیست؛ لذا از مقام محترم خواهشمندم که در این زمینه مرا راهنمایی کند،
اگر در نماز جمعه آنها شرکت کنم چگونه وظایفم را انجام دهم؟.
 جواب :در فرض سؤال شما میتوانید در نماز جمعه آنها شـرکت کنیـد،
منتهی بعد از نماز جمعه نماز ظهر را هم بخوانید و نماز عصر را در صف
جماعت آنها باشید ،ولی نمازتان را خودتان بخوانید.

اح کام قبله
خانه کعبه که در مکّه معظمه مىباشـد قبلـه اسـت ،انسـان بایـد رو بـه
آن نماز بخواند ،ولى کسـى کـه دور اسـت ،اگـر طـورد بایسـتد کـه
بگویند رو به قبله نماز مـىخوانـد کافیسـت ،همچنـین اسـت کارهـاد
دیگر ،مانند سر بریدن حیوانات که باید رو به قبله انجام بگیرد.
کسى که نماز واجب را ایسـتاده مـىخوانـد ،بایـد صـورت و سـینه و
شکم او رو به قبلـه باشـد و احتیـا مسـتحب آن اسـت کـه انگشـتان
پاد او هم رو بقبله باشد.
 سوال ]848[ :در حال نماز ،اگـر سـهواً صـورت نمـاز گـزار از قبلـه
منحرف شود ،به نماز او اشکال وارد میشود؟ یا خیر.
 جواب :اگر به طـور کامـل منحـرف شـود بایـد نمـاز را دوبـاره بجـا
آورد.

شرائط لباس نمازگزار
 سـوال ]841[ :آیـا حرمــت مـوی گربــه در نمــاز مخـتص بــه گربــه
اســت یــا گربــه ســانان ماننــد شــیر ،ببــر و امثــال آن را هــم شــامل
میشود؟
 جواب :موی تمام حیوانات حرام گوشـت اگـر در لبـاس و بـدن نمـاز
گزار باشد ،نماز را باطل میکند.
 سوال ]843[ :دربـاره لبـاسهـای لیالمـی (دسـت دوم) کـه امـروزه
در بــازار عرضــه مــیشــود از قبیــل :کفــشهــای چرمــی ،جمپرهــای
(کاپشــن) چرمــی و لبــاسهــایی کــه از تکــه (پارچــه) ســاخته شــده،
اگراستفاده از آنهـا جـایز نباشـد ،از چـه نـوع چـرمهـایی مـیتـوانیم
استفاده کنیم؟
 جــواب :کفــشهــای چرمــی کــه از کشــورهای غیــر اســالمی وارد
میشوند یا لباسهـایی کـه تکـه هـای چـرم در آنهـا بکـار رفتـه و از
کشورهای غیر اسـالمی وارد مـیشـوند نجـس و نمـاز بـا آنهـا باطـل
اســت؛ امــا لبــاسهــایی کــه از پارچــه ســاخته شــده اســت ولــو از
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کشورهای غیر اسالمی وارد شده باشند پاکانـد و نمـاز بـا آنهـا جـائز
است .در فرض سوال مـیتوانیـد از کفـشهـای غیـر چرمـی خـارجی
استفاده کنید.
 ســـوال ]844[ :پوشـــیدن بـــوت لیالمـــی (دســـت دوم) کـــه از
کشــورهــای کفــر مــیآیــد از نظــر شــرعی جــواز دارد؟ یــا خیــر؛ در
صورت عدم جواز تکلیـف نمـازهـا و عبـادات قبلـیاش کـه از بـوت
لیالمی استفاده کرده چیست؟
 جواب :چـرمهـای خـارجی و کفـش جرمـی کـه از کشـورهای غیـر
مسلمان میآورند نجـس انـد و مـانع از صـحّت نمـاز مـیباشـد؛ مگـر
اینکه احراز شود که ذبح شـرعی شـده انـد و اگـر بـه نجاسـت کفـش
جاهل باشد (جاهل قاصـر) و بـا عـرق کفـش جـوراب پـایش عرقـی
شده باشد و ندانـد کـه عـرق آن نجـس اسـت و نمـاز خوانـده باشـد
نمازش صـحیح اسـت؛ ولـی اگـر در دانسـتن مسـئله کوتـاهی کـرده
نمازهای که با رطوبت کفش خوانده باید قضاء کند.
 سوال ]841[ :آیا پوشیدن لباس سیاه در نماز مکروه است؟
 جواب :در فـرض سـوال لبـاس سـیاه بـه جـز عمامـه و عبـا در نمـاز
مکروه است.
 سوال ]846[ :آیا یک مرد مـیتوانـد بـا لبـاس زیـر (شـلوارک) کـه
در حالت ایستاده تا قسمت باالی زانو قرار دارد ،نماز بخواند؟
 جــواب :در صــورتیکــه زنــان نــامحرم وجــود نداشــته باشــد نمــاز
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خواندن با آن حال اشکال ندارد و االّ احتیا استحبابی ستر است.
 ســوال ]841[ :شخصــی در مقعــدش زخمــی دارد کــه همیشــه
مقداری خون و چرک در لباس و بـدنش مـیباشـد؛ همچنـین بـا خـم
و راست شدن این زخم و خـون بیشـتر مـیشـود ،تکلیـف طهـارت و
نمازش چگونه است؟
 جــواب :اگــر قابــل معالجــه نیســت ،همــین کــه در موقــع نمــاز بــا
پالســتیک و غیــره از تعـدّی خــون بــه بــدن و لبــاس جلــوگیری کنــد
کافی است و میتواند نمازش را ایستاده بخواند.
 سـوال ]841[ :فـردی کـه بـی اختیـاری ادرار دارد ،نمـاز او چگونـه
است؟ فرد حتی بعد از تطهیـر خـود و عـوض کـردن لبـاس بـاز هـم
بــی اختیــاری ادرار دارد و در بــین نمــاز احتمــال خــارج شــدن چنــد
قطره ادرار هست ،میخواستم بدانم بـا ایـن وضـعیت چگونـه عبـادت
خود را انجام دهد؟
 جواب :اگر در موقع نماز امکان تطهیـر بـدن و لبـاس نباشـد بـا سـوند
وپوشک و غیـره از نجـس شـدن بـدن و لبـاس جلـوگیری کنـد و بـا
همان حالت نماز بخواند نمازش صحیح است.

شرایط م کان نمازگزار
 ســؤال ]849[ :در یکــی از والیــات افغانســتان در دوران حکومــت
طالبــان هتلــی بــا اســتفاده از قــدرت حاکمــهی وقــت؛ منــزل (طبقــه)
دومش (مانند سـقف ،صـحن و تمـام دیوارهـایش) از خـاک محـدوده
قبرســتانی کــه توســط اهــالی قریــه و روحــانیون منطقــه بــرای دفــن
اموات تعیین گردیده بود ،اعمـار گردیـده و هنگـام سـاخت ایـن هتـل
نیز اهـالی متـذکر و مـانع اسـتفاده از خـاک قبرسـتان شـدهانـد ،ولـی
صاحب هتل اعتنایی نکرده و هتل را ساخته است.
آیــا خوانــدن نمازهــای یومیّ ـه مســافرین ،عــابرین و خصوص ـاً مــردم
ساحه در این هتل صحیح است؟ یا خیر.
ثانیاً حکم استفاده و کسـب منفعـت توسـط صـاحب هتـل کـه هـتلش
را از خــاک قبرســتان عمــومی ،بــدون رضــایت مــردم ســاخته اســت
چگونه است؟
 جواب :اسـتفاده از خـاک قبرسـتان موقوفـه جـواز نـدارد؛ اگـر کـف
هتل ازآن خاک نباشد نمازصحیح اسـت اگرچـه دیـوار هتـل از خـاک
غصبی باشد ،کسب منفعت از ملک غصبی حرام است.
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 ســوال ]814[ :کســی در مســجد جــا نمــاز پهــن ک ـرده و یــا روی
فرش سنجاق بزند به این معنی کـه جـای مـن اسـت و کسـی ننشـیند،
آیا این امر اعتبار دارد؟
 جواب :بله با پهن کـردن جـا نمـاز یـا نصـب سـنجاق حـق اولویـت
پیدا میکند.

اح کام مسجد
 سوال]818[ :

باالی مسجد ،خانـهی مسـکونی سـاختهانـد ،آیـا ایـن

کار مشکلی ندارد؟
 جواب :در فرض سـؤال اگـر واقـف از اوّل چنـین قصـدی داشـته کـه
باالی مسجد خانهی مسکونی ساخته شود ،اشکال ندارد.
 سوال ]811[ :در منزل دو طبقـه ،آیـا مـیشـود کـه فقـط طبقـه دوم
آن را مسجد قرار دهـیم و طبقـه اول را بـرای کارهـایی دیگـری ماننـد
واحدهای تجاری و  ...استفاده نماییم؟
 جواب :بله؛ میتواند فقط طبقهی دوم را مسجد قرار دهند؛
 سوال ]813[ :بـا توجـه بـه ضـرورت ورزش ،آیـا ورزش کـردن در
مســجد و حســینیه بــرای همگــان ،مخصوصــاً بــرای جوانــان و
نوجوانان ،که جای دیگر برای ورزش ندارند جایز است؟
 جــواب :ورزش مناســب شــأن و منزلــت مســجد نیســت ،احتیاط ـاً از
چنین کاری پرهیز شود.
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 سوال ]814[ :آیا فروش اشـیاء غیـر قابـل اسـتفاده مسـجد و صـرف
در سایر احتیاجات آن مسجد یا مساجد دیگر جایز است؟
 جواب :فروش اسباب و لـوازم مسـجد جـایز نیسـت ،مگـر اینکـه بـال
استفاده بماند ،که در این صورت فروش آن اشکال ندارد.
 سوال ]811[ :مـا حکـم زخرفـة المسـاجد؟ ومـا حکـم الصـالة فـی
مسجد فیه زخرفة ،مـع مالحظـة قـول النبـی(ص) أنهـا مـن فـتن آخـر
الزمان؟
 جواب :فی مفـروض السـؤال تـذهیب المسـجد حـرام و أمّـا الصـلواة
فیه صحیحة.
 سوال ]816[ :در حیـا بیشـتر مسـاجد توالـت قـرار دارد کـه چـاه
آنها داخل حیا مسـجد اسـت (البتـه پوشـیده اسـت) و دیگـر اینکـه
برای مالی مسجد خانـه در حیـا مسـجد بنـا مـیکننـد ،کـه شسـتن
لباس و ظروف در حیا مسجد انجام مـیگیـرد ،یـا اینکـه آب آنهـا و
حمام از داخل حیا مسجد عبور مـیکنـد و خـارج مـیشـوند و نیـز
مــال یــا خــادم مســاجد در حیــا مســجد بــرای خــود ســبزی کــاری
میکند و برای سبزیجاتش کود حیوانات استفاده میکنند.
اول اینکه خوردن آن سبزی چون که مـال مسـجد گفتـه مـیشـود چـه
حکم ـی دارد؟ و دیگــر اینکــه اســتفاده از کــود حیوانــات اهانــت بــه
مسجد است؟ یا خیر.
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 جواب :اگر قبل از تحقّق مسجد جـای را بـرای خانـه ی مـالی مسـجد
و غیره اسـتثناء کـرده باشـند ،آن محـل هـا حکـم مسـجد را ندارنـد و
نجس کردن آنها اشکال نـدارد؛ ولـی اگـر عنـوان مسـجد تحقـق پیـدا
کرده باشد نجس کردن آنها جـواز نـدارد و اگـر نجـس شـوند تطهیـر
آنها واجب است وکاشتن سبزی در زمـین مسـجد جـواز نـدارد؛ مگـر
اینکه آن محل را وقف برای مسجد نکرده باشند.
 ســوال]811[ :

 جواب :نعم ،تجری علی األحو وجوباً.
 ســوال ]811[ :در روســتایی مســجد کــوچکی اســت کــه در جــای
نامناسبی قرار گرفته اسـت ،آیـا جـائز اسـت کـه زمـین آن را فروختـه
و بــا پــول فــروش آن ،زمــین بزرگتــر و مناســبتری گرفتــه و مســجد
بزرگی بنا کنند؟
 جواب :خیر ،فروش زمین مسجد به هی وجه جواز ندارد.

اختیارات واقف مسجد
 ســوال ]819[ :آیــا شــخص واقــف در تعیــین امــام جماعــت بــرای
مسجد موقوفهی خود حق عـزل و نصـب دارد؟ یـا خیـر؛ بـا مخالفـت
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واقف از امامت شـخص معـیّن ،نمـاز خوانـدن بـه امامـت آن شـخص
چــه حکمــی دارد؟ شخصــی بــه عنــوان امــام جماعــت ،مســجدی را
بدون رضایت واقـف تصـرف نمـوده و واقـف آن شـخص را شایسـته
و اهل امامـت جماعـت نمـیدانـد و بـه آن عقیـده خـوبی نـدارد ،در
این صورت وظیفه واقف و مردم محل چگونه است؟
 جواب :در فـرض سـؤال اگـر واقـف کسـی را متـولّی تعیـین نکـرده
باشد ،مـی توانـد امـام جماعـت را نصـب و عـزل کنـد و در صـورتی
کــه واقــف امــام جماعــت را شایســتهی امامــت ندانــد ،آن شــخص
نمیتواند در آن مسجد اقامه جماعت کند.

اذان و ااقهم
ً

ع
أن ع
علي نا ویل عالل» را بعــد از
 ســوال ]864[ :آیــا جــایز اســت «أشننهد

شهادتین در تشهد نماز گفت؟
 جواب :شهادت به امامـت حضـرت امیـر المـؤمنین علـی(ع) [شـهادت
ثالثه] در تشهد نماز جائز نیست ،اگر کسی قائـل بـر جـواز باشـد ایـن
قول درست نبوده و مردود است.


سوال ]868[ :آیـا جـایز اسـت کـه از طریـق بلنـدگوهای مسـاجد و
تکایا مراسم دعـاخوانی ،روضـه خـوانی ،سـخنرانی ،منقبـت خـوانی و
امثال آن که در مراسـم هـای مـذهبی مرسـوم اسـت ،پخـش شـود؟ در
صــورتیکه حتــی باعــث اذیــت و آزار همســایه و اطرافیــان مســجد و
تکیه شـود و یـا کسـی بخواهـد بـه آن گـوش ندهـد ومشـغول امـور
دیگر زنـدگی باشـد ،درحالیکـه ایـن بلنـدگوها باعـث اخـالل گـردد،
آیا پخش چنین مراسمی جایز است؟

 جــواب :پخــش اذان و دعــا و ســخنرانی بــرای اعــالم مــردم و
همسایه های مسجد اسـت و صـدای بلنـدگو بایـد درحـدّی باشـد کـه
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موجب اذیّت و آزار همسایهها نگردد.
 سوال ]861[ :پخـش اذان بـه بیـرون از مسـجد هنگـام نمـاز صـبح،
ظهر و مغرب و دیگر برنامههـا از بلنـدگوی مسـاجد کـه ممکـن اسـت
باعث مزاحمت برای عدهای از همسایگان باشد چه حکمی دارد؟
 جواب :در فرض سـوال اگـر پخـش اذان موجـب اذیّـت و آزار مـردم
باشــد و عــذر همســایههــا عقالنــی باشــد ماننــد کســانی کــه مــریض
دارند ،مریضهـای قلبـی ،اعصـاب و ...در ایـن صـورت پخـش صـدا
بیرون از مسجد جایز نیسـت؛ امّـا اگـر صـرف ًا بخـاطر ایـن باشـد کـه
کسی را از خواب بیدار نکند ،ایـن عـذر معقـول نیسـت ،بایـد صـدای
اذان پخش شود.

فلسفه عربی خواندن نماز
 ســوال ]863[ :خوانــدن نمــاز بــه زبــان عربــی فقــط رمــز وحــدت
مسلمین است؛ یا دلیـل دیگـری دارد؟ چـرا خوانـدن ترجمـه نمـاز بـا
آنکه یاد گرفتنش راحت است ،کفایت نمیکند؟
 جواب :فلسفه احکام را جز از طریق تصریح معصوم نمـیدانـیم؛ شـاید
یکی از فلسفههای خواندن نماز به عربی وحدت بین مسلمین باشد.
چون دلیل برجـواز خوانـدن ترجمـه نمـاز نـداریم؛ لـذا خوانـدن ترجمـه
نماز جایز نیست.
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علت بلند و آهسته خواندن نماز


سوال ]864[ :در توضیح المسـائل آمـده کـه بایـد حمـد و سـوره را
در نماز صبح ،شام و خفتن بلند خواند لطفـاً بفرماییـد چـرا بایـد بلنـد
خوانده شود؟

 جواب :بلند خواندن حمـد و سـوره در نمـاز صـبح ،مغـرب و عشـا و
آهسته خواندن حمـد و سـوره در نمـازهـای ظهـر و عصـر یـک امـر
تعبّدی است ،از معصوم(ع) چنین وارد شده است.
همچنان که در شـریعت بسـیاری از مسـائل تعبّـدیانـد ،تـا خـود شـارع
فلســفه و حکمــت آن را بیــان نکنــد ،عقــل انســان از درک آن قاصــر
است؛ لـذا الزم نیسـت فلسـفه احکـام را بـدانیم ،آنچـه وظیفـه اسـت
عمل به دستورات شرع است.
اگر چه در بعضی روایـات ،ماننـد روایـات کتـاب علـل الشـرائع فلسـفه
آن چنین بیان شده است که:
خداوند به پیامبراسالم(ص) امر فرمود تـا نمـاز مغـرب ،عشـاء و صـبح را
بلند بخواند این در موقعی بود که خداونـد حضـرت را بـه آسـمان هـا
سیر داد و فرشتگان به آن حضـرت اقتـدا کردنـد ،تـا فضـل و برتـری
آن حضرت را بر مالئک و انسانها نشان دهد.
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سجده و آنچه که سجده برآن صحیح است
 سوال ]861[ :نماز خواندن در مسجد بدون مهر چه حکمی دارد؟
 جواب :سجده باید بر خاک یا بر سنگ یا بر چـوب یـا سـایر چیزهـایی
باشد که سجده بر آنها جایز اسـت و در مسـئله ( )2213-2211رسـاله
عملیه بیان شده است ،در فـرض سـوال اگـر کـف مسـجد بغیـر از آن
چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است پوشیده باشـد و انسـان در غیـر
شرایط تقیّه بر آن سجده کند نمازش باطل است.
 ســوال ]866[ :رجــل فـی حــال الســجود وضــع ظهــر قدمــه الیمنــى
علــى بــاطن الیســرد ،بعبــارة أخــرد رأس أصــابع الیمنــى لــم تمــس
األرض ،هل صالة هذا الشخص باطلة أم ال؟
 جواب :صالة هذا الشخص باطلة.


سوال ]861[ :از کودکی عـادت کـردهام کـه در نمـاز خوانـدن مهـر
نگذارم آیا نماز من درست است؟

 جواب :اگر بر چیزهای که سجده بـر آنهـا جـائز نیسـت سـجده کـرده
باشید نمازهای خود را قضا کنید.
 سوال ]861[ :چرا ما شیعیان در نماز مهر میگذاریم؟
 جواب :ادلّـه شـرعیّه داللـت دارد کـه سـجده بـر زمـین و یـا اجـزای
زمین باشـد و خـاک از اجـزای زمـین اسـت و مخصوصـاً سـجده بـر
تربت امام حسین (ع) ثواب بیشتری دارد.
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افزودن چیزی بر اذکار نماز
 ســوال ]869[ :حکــم شــهادت ثالثــه و رابعــه در نمــاز و یــا اذان و
اقامه چیست؟ آیـا موجـب بطـالن نمـاز ،اذان و اقامـه مـیگـردد؟ یـا
خیر.
 جواب :شهادت به والیـت امیـر المـومنین و سـایر ائمـه(ع) بـه قصـد
رجــاء در اذان و اقامــه اشــکال نــدارد؛ ولــی از خوانــدن آن در تشــهد
نماز و  ...خودداری کند.
 ســوال ]814[ :حکــم اضــافه کــردن «و عجــل فــرجهم» در صــلوات
نماز چیسـت؟ اگـر همیشـه گفتـه شـود بـه طـوری کـه تصـور شـود
واجب است حکم فرق میکند؟ یا خیر.
 جواب :سزاوار است که از ذکر آن در حال نماز پرهیز شود.
 ســوال ]818[ :نظــر حضــرتعالی در مــورد شــهادت بــه عصــمت
حضرت زهرا(س) در اذان و اقامـه بـه عنـوان تبـرّک و تـیمّن ،نـه بـه
قصد جزئیت و واجب ،چیست؟
 جواب :از ذکر آن حضرت در اذان و اقامه خودداری شود.

ع
ع
الل رب ع
السنننموات و
 ســـوال ]811[ :گفـــتن ذکـــر «الحمننند لل و سننننحان

االرض و سننننحان عالل منننن ُجينننع االوهنننا » در ســـجده و رکـــوع نمـــاز

واجب ،جایز است؟ یا خیر.
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 جواب :از گفـتن ذکـر فـوق در رکـوع و سـجود خـودداری شـود و
به ذکر وارده در رکوع و سجده اکتفاء گردد.
ً

ع
ع
ویل عالل) بــه قصــد
 ســوال ]813[ :آیــا شــهادت ثالثــه (أشننهد أن عليننا

رجاء در تشهد نماز جایز است؟
 جواب :شهادت ثالثـه در تشـهّد نمـاز بـه قصـد ورود جـواز نـدارد و
احو ترک شهادت ثالثه است.
 سوال ]814[ :در تشـهد نمـاز واجـب ومسـتحب ،گفـتن ذکـر (اشنهد
ع
ع
الل) یـــا (أشنننهد أن ع
ان ع
علينننا و أوالده املعصنننومن حجننن عالل) چـــه
علينننا ویل

حکمــی دارد؟ اگــر کســی عمــداً ایــن کلمــات را در تشــهد بخوانــد
حکم نمازش چسیت؟
ع
 جواب :گفتن جمله «أشنهد أن ع
ویل عالل» وامثال آن؛ در تشهد نماز حرام
علينا

است ،اگر عمداً به قصد جزئیت گفته باشد نمـازش باطـل شـده؛ چـون
جمالت نماز توقیفی است و باید تابع شارع باشیم.

اذکار و ادعیه
 ســؤال ]811[ :در یکــی از شــهرها ،عــدهای پــس از ذکــر صــلوات،
به صورت دسته جمعی و با صـدای بلنـد «یـا علـی» مـیگوینـد ،البتـه
این کار به قصد اسـتحباب یـا ورود در شـرع انجـام نمـیشـود ،بلکـه
به قصد ذکر است.
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در چنین شرایطی که همهی همّت دشمن بر ایـن شـده تـا نـام مبـارک
علی(ع) را از میان بردارنـد ،گفـتن ذکـر «یـاعلی» پـس از ذکـر «اللهنم

صل یلع محمد و آله محمد و عجل فرجهم» چه حکمی دارد؟

 جــواب :گفــتن ذکــر «یــاعلی(ع)» چنانچــه بــه قصــد رجــاء و ثــواب
باشد و موجب سـؤء اسـتفاده دشـمنان و معانـدین نگـردد ،در غیـر از
صلوات تشهد مانعی ندارد؛ اما در تشهد نماز جائز نیست.
 سوال ]816[ :آیا ختم انعـام ـ کـه بـا تـالوت سـوره انعـام و عمـل
بــه آن باعــث حــل مشــکالت گــردد ـ ســندیت دارد؟ اگــر هنگــام
تالوت سوره چیـزی بـه آن از دعـا و روضـه افـزوده شـود و توسـلی
انجام گردد چه حکمی پیدا میکند؟
 جواب :تمام سورههای قرآن دارای اثر است و اضافه کردن دعا و روضه
مزید بر ثواب و توسل است ،اما باید توجه داشت که از تفسیر به رأی و
نسبتهای غیر مستند به قرآن و آیات شریفه جداً پرهیز شود.
 سوال ]811[ :هل حدیث الکساء معتبّر وصحیح لدیکم سنداً ومتناً؟
 جواب :نعم هو صحیحٌ و معتبر.
 سوال ]811[ :ما هو رأیکم فـی األحادیـث التـی تقـول فـی تحریـف
القرآن؟
 جواب :القول بتحریف القرآن غیر صحیح و أمّا القائل به الیحسب کافراً.
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 سوال]819[ :
2ـ گذاشتن نوار قرآن کـریم در هنگـام کـار یـا در اطـاق خـالی و یـا در
سفر اشکال دارد؟ یا خیر.
1ـ خواندن قرآن کریم به زبـان فارسـی بـرای کسـیکه عربـی بلـد نیسـت
چه حکمی دارد؟

 جواب:
ج )2اشکال ندارد.
ج )1ترجمــه قــرآن کــریم خوانــدنش ثــواب دارد ،اگرچــه قرائــت خــود
قرآن بهتر است.

نماز مسافر


سوال ]814[ :حکم وطن چیست؟ آیا کسـی کـه قصـد داشـته باشـد
برای مدت طـوالنی (مـثال یـک سـال یـا بیشـتر) در محلـی سـکونت
داشته باشد ،یا هفته ای حـداقل سـه روز در محلـی باشـد ،آنجـا بـرای
او در حکم وطن محسوب مـیشـود ،کـه نیـازی بـه قصـد اقامـت ده
روز نداشته باشد؟ یا خیر.

 جواب :اگر کسـی قصـد کنـد کـه بیشـتر از سـه سـال در یـک شـهر
زندگی کنـد و یقـین بـه سـکونت در آن شـهر در ایـن مـدت داشـته
باشد ،بعد از ایـن کـه مـدتی در آنجـا بمانـد کـه عرفـ ًا بـه او مسـافر
نگویند ،حکم وطن پیدا میکند ،وقتـی از سـفر بـر مـیگـردد نیـاز بـه
قصد اقامت ده روز ندارد.
 ســوال ]818[ :مــالک در کثیــر الســفر بــودن چیســت؟ آیــا حــداقل
هفتــه ســه روز رفــت و آمــد در فاصــله شــرعی کفایــت مــیکنــد یــا
داشتن شرایط دیگر نیز الزم است؟
 جواب :رفت و آمـد سـه روز در هفتـه اگـر بیشـتر از سـه مـاه طـول
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بکشد ،کافیست و شرایط دیگر ندارد.
 ســوال ]811[ :اعــراض عملــی چیســت؟ اگــر شخصــی قصــد
بازگشت به وطن سابق را جهـت سـکونت مسـتمر داشـته باشـد ،ولـی
عمال مدت طوالنی گذشته [مثال پنج سـال یـا بیشـتر و کمتـر] و هنـوز
باز نگشته ،آیا اعراض عملی حاصـل شـده و در صـورت برگشـت بـه
آنجا نماز و روزهاش شکسته میشود؟ یـا خیـر؛ آیـا اگـر بـه صـورت
پراکنــده در ایــن مــدت (حــدود ســه چهــار مــاه) در آنجــا ســکونت
داشته باشد حکم فرق میکند؟
 جواب :اعراض عملی کفایت نمیکند ،اگر کسی قصد بر گشت به وطـن
و محل زندگیاش را دوباره دارد؛ ولو چندین سال مسافرت کرده باشـد،
وقتی بر میگردد نیاز به قصد اقامت ده روز ندارد.
 سوال]813[ :
2ـ حکم نماز و روزه در وطن سابق که از آنجا اعراض کرده باشد ،چیست؟
1ـ با وجـود تسـهیالت زیـادی کـه در مسـافرتها ایجـاد شـده ،حتـی در
عصــر و زمــان مــا کــه ســفر بــرای غالــب مــردم مشــکالت روحــی و
جسمی آنچنان ندارد ،فلسفه قصر نماز و روزه واقعاً چیست؟

 جواب:
2ـ اگر از وطن اعراض کرده باشد وقتـی بـه آنجـا بـر مـیگـردد نمـاز و
روزهاش قصر است؛ مگر اینکه قصد ماندن ده روز کند.

  ------------------------------------------- 016استفتائاتجدید/ج3
1ـ در سفر مطلقـاً چـه موجـب زحمـت و مشـقت باشـد چـه بـه آسـانی
مسافرت کند ،نماز و روزه قصـر اسـت و فلسـفه احکـام الهـی را غیـر
از شارع مقدس کس دیگری نمیداند.


سوال ]814[ :نمـاز طلبـه در حـوزه شکسـته اسـت یـا کامـل؟ آیـا
حوزه وطن دوم او محسوب میشود؟

 جواب :اگر قصد ماندن در حوزه بـه مـدّت بیشـتر از سـه سـال داشـته
باشد ،حکم وطن را دارد؛ وقتـی ازسـفر بـر مـیگـردد نیـاز بـه قصـد
اقامت ده روز نیست ،باید نماز را تمام بخواند و روزه بگیرد.
 ســوال ]811[ :مــن محصّــل هســتم و در دانشــگاه بامیــان درس
میخوانم و فـامیلم در کابـل اسـت ،زادگـاهم در حـدود سـی و پـنج
کیلــومتر از محــل اقــامتم فاصــله دارد ،مــن اگــر از محــل اقــامتم در
زادگــاهم بــروم و همــانطور از زادگــاهم بــه محــل اقامــت بــرگــردم
روزهام قصر است؟ یا خیر.
 جواب :نماز و روزه در زادگاه صحیح است و تمام.
اگر این رفت و آمـدتـان بـین زادگـاه و محـل اقامـت سـه مـاه و یـا
بیشتر از آن طول بکشد و رفت و آمـدتان در هفتـه سـه بـار یـا بیشـتر
باشد و یا بیشـتر در محـل اقامـت خـود باشـید درایـن صـورت دائـم
السفر هستید نماز را تمام بخوانید و روزه بگیرید.
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قضای نماز شکسته
 سوال ]816[ :وقتی که انسان قبل از غـروب آفتـاب بـه وطـن خـود
برسد ،آیا الزم است که نماز ظهـر و عصـری کـه در جـایی دیگـر بـه
طور شکسته خوانده دوباره کامل بخواند؟
 جواب :اگر آنچـه وظیفـه اش بـوده را صـحیح انجـام داده باشـد؛ الزم
نیست دوباره بخواند.

نماز قضاء
 سوال ]811[ :خاله و دختر خالهام بر اثر حادثه رانندگی فوت کـرده و
شوهر خالهام مجروح گردیده است؛ از آنجـایی کـه بـین خـانوادههـای
خالهام و شوهرش کدورتهایی وجود داشت ،ایشان در مراسم تشـییع و
دفن خالهام هی گونه همراهی نداشتند؛ رانندهی مقصر مبلغی را به عنوان
هبه و بخشش (این پول هیچگونـه ربطـی بـه دیـه نـدارد) بـه دایـی و
بازماندگان خالهام داد تا در مراسمات ختم و نیز اموری که ثوابش نصیب
آن مرحومه شود؛ مصرف گردد.
سوال اینکه آیا ما میتوانیم از باقیمانـده ایـن پـول بـرای نمـاز و روزه
قضــایی آن مرحومــه اســتفاده نمــاییم؟ چــرا کــه شــوهر آن مرحومــه
اعتقادی به این مسائل نـدارد؛ هـر چنـد کـه نمـاز و روزه قضـایی زن
بر شوهرش است.
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و یا اینکه این پول فقط باید صـرف امـور مسـتحبی(ماننـد خـتم قـرآن
و نذورات و  )...گردد؟
 جواب :در فـرض سـؤال اگـر پـول را بـرای امـور مسـتحبی مرحومـه
داده است ،باید در موارد ثـوابی مصـرف شـود؛ ولـی اگـر پـول را بـه
شوهر ایـن خـانم داده اسـت؛ بـدون اجـازه شـوهر نمـیشـود جـای
قضای نماز و روزهی ایشان بدهید.
ضمناً قضای نماز و روزه زن هم بر گردن شوهر واجب نیست.


سوال ]811[ :آیـا قضـای نمـاز شکسـته را بایـد شکسـته خوانـد؟ و
همچنــین قضــای نمازهــایی کــه حمــدو ســوره در آن بلنــد خوانــده
میشود را باید بلند خواند؟

 جواب :قضای نمـاز قصـر ،قصـر و قضـای نمـازی کـه تمـام اسـت،
تمام میباشد ،در جهر و اخفات هم حکم اصل نماز را دارد.


سوال ]819[ :پیرزنـی در سـن هفتـاد و پـنج سـالگی سـکته مغـزی
میکند و دچـار فراموشـی مـیشـود و در بسـتر بیمـاری مـیافتـد بـه
طوری که نزدیکان خویش را هـم نمـیشناسـد ،بـا همـین وضـع بعـد
از هشت سال مـیمیـرد تکلیـف نمـاز و روزه او در ایـن هشـت سـال
چیست؟

 جواب :اگر در حـال هـوش و درک نبـوده و نمـیتوانسـته نمـاز را بـا
اشاره بخواند ،آن نمازها قضاء ندارند.
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 سوال ]894[ :من مـردی هسـتم سـی و سـه سـاله درگذشـته نمـاز و
روزه را بارهــا عمــداً تــرک نمــودهام وحــاال حســاب از دســتم رفتــه،
حتی تقریبی هـم نمـیدانـم کـه چـه مقـدار نمـاز و روزه را مـدیونم،
تکلیف من چیست؟ اگـر مسـاله کفـاره دادن باشـد هـم کسـی هسـتم
کــه فقــط قــرض دار نیســتم امــا یــک افغــانی هــم ذخیــره نــدارم از
گذشتهام خیلی پشیمانم چگونه میتـوانم دیـنم را ادا کـنم؟ کـه مـورد
عفو و بخشش الهی قرار گیرم.
 جــواب :هــر مقــدار یقــین داری ـد بــه قضــاء نمــاز و روزه ،قضــاء آن
واجــب اســت و بجــا آوردن مشــکوکات را از بــاب احتیــا خــوب
است و هر مقـدار عمـداً روزه را افطـار کـردهایـد کفـاره هـر روز آن
دو ماه روزه و یـا شصـت مسـکین را اطعـام کـردن و یـا شصـت مـد
طعام (که چهل و پنج کیلوگرم گندم یـا آرد و )..مـیشـود بـه شصـت
نفر فقیر دادن است که عالوه بر این ،قضاء آن را هم باید بگیرید.
 سوال ]898[ :اگـر شخصـی یـک مـاه نمـاز قضـایی داشـته باشـد و
بخواهد قضـای آن را ادا کنـد بایـد چگونـه عمـل نمایـد؟ (آیـا ایـن
درست است که باید بعد از هر نمـاز یومیـه قضـای آن وعـده از نمـاز
قضا را بخواند)؟
 جواب :در بین نمازهایی که در آن ترتیـب شـر اسـت ماننـد ظهـر و
عصــر ،مغــرب و عشــا بایــد ترتیــب رعایــت شــود ،ولــی در غیــر آن

  ------------------------------------------- 001استفتائاتجدید/ج3
ترتیب الزم نیسـت ،هـر موقـع قضـا نمـاز را بخوانـد اشـکال نـدارد،
یعنی الزم نیست قضا هر نماز را بعد از آن نماز بخواند.
 ســـوال ]891[ :اگـــر شخصـــی را بـــرای قضـــای نمـــاز و روزه
اســتیجاری أجیــر نمایــد و ایــن شــخص از یــک چشــم نابینــا و از پــا
معیوب باشد ،اشکال دارد که أجیر شود؟ یا نه.
 جواب :در قضـاء نمـاز نمـیتوانـد اجیـر شـود؛ ولـی اجیـر شـدن در
قضاء روزه اشکالی ندارد.

شرایط قضای نماز والدین
 ســوال ]893[ :قضــای نمــاز و روزه والــدین کــه بــر پســر بزرگتــر
واجب است ،آیا فقط نمازها و روزههـایی را در بـر مـیگیـرد کـه بـر
اثر عذر شرعی ترک کرده و موفّق بر قضـای آن نشـدهانـد ،یـا نسـبت
به غیر آنها نیز وظیفه دارند؟ اگـر والـدین نسـبت بـه قضـای عبـاداتی
که عصیاناً ترک کردهاند ،نیـز وصـیّت کـرده باشـند عمـل بـه آن الزم
است؟ یا خیر.
 جواب :مطلقاً قضـاء آن بـر پسـر بزرگتـر واجـب اسـت؛ چـه بخـاطر
عذر باشد چه عصیاناً ترک کرده باشـد؛ مگـر اینکـه والـدین وجـوبش
را انکار کنند که در این صورت قضا واجب نیست.

اح کام نماز جماعت
 ســوال ]894[ :اگــر در نمــاز جماعــت چنــد نفــر در صــف اول بــا
ویلچر نماز بخوانند ،آیا به نماز سایرین اشکال وارد میشود؟
 جواب :اگـر سـایر شـرایط صـحّت جماعـت و نمـاز موجـود اسـت،
اشکال ندارد.
 ســوال ]891[ :شخصــی امــام جماعــت را در حــال نمــاز مــیبینــد،
ولی نمیداند که ایشان نماز واجـب ماننـد نمـاز یومیّـه مـیخوانـد یـا
نمــاز مســتحبی ماننــد نمــاز تحیّــت مســجد و  ...آیــا ایــن شــخص
میتواند به امام مسجد اقتدا کند؟ یا خیر.
 جواب :در فرض سؤال اقتدا جایز نیست.
 سوال ]896[ :در نماز جماعتی کـه مـأموم یـک رکعـت یـا بیشـتر از
امام جماعت عقب است ،وقتی نماز امام بـه اتمـام مـیرسـد آیـا امـام
می تواند با قبـول داشـتن آن فـرد از جهـت عـدالت و غیـره ،در ادامـه
نماز مأمومش سـریع نمـاز واجـب دیگـری را بـه او اقتـداء کنـد؟ یـا

  ------------------------------------------- 000استفتائاتجدید/ج3
خیر؛ و همچنین آیا فـرد دیگـری بـه غیـر از امـام جماعـت کـه از راه
رسیده میتواند به نماز آن فرد اقتداء کند؟
 جواب :در فرض سؤال ،اگر امام عقیـده بـه عـدالت و صـحّت قرائـت
مأموم دارد ،در صـورتی کـه مـأموم در بقیـهی رکعـات قصـد فـرادی
کرده باشد ،امام و غیر امام میتوانند به او اقتداء کنند.
 سوال]891[ :

 جواب:
.

اهمیّت شرکت در نماز جماعت


سوال ]891[ :خواندن نماز فرادی به هنگام اقامـه نمـاز جماعـت چـه
حکمی دارد؟ در صورتی که هتک به نماز جماعت یـا تـوهین بـه امـام
جماعت محسوب شود یا محسوب نشود فرق میکند؟ یا خیر.

 جواب :اگـر بـه فـرادی خوانـدن نمـاز تـوهین بـه جماعـت یـا امـام
حساب شـود ایـن کـار حـرام اسـت ،کـه در ایـن صـورت ،نمـازش
نیزخالی از اشکال نیست.
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شرکت در نماز جماعت عامّه
 ســوال ]899[ :مــن جــوانی شــیعه هســتم و در یــک کشــور غیــر
مسلمان به همراه فامیل خود زنـدگی مـیکـنم ،در شـهری کـه مـا بـه
سر میبریم تعداد مسلمانان بسیار کـم اسـت کـه بیشـتر آنهـا بـرادران
اهــل سـنّت هســتند و آنهــا یــک مکــان را از دولــت گرفتــهانــد و بــه
عنوان مسجد از آن استفاده میکننـد ،حـال سـؤال ایـن اسـت کـه آیـا
اشکال دارد نماز جماعـت را در آن مکـان و بـا بـرادران اهـل سـنّت،
ولی دست باز اقامه کنیم؟
 جواب :شما در ظاهر به آنها اقتدا کنید امـا حمـد و سـوره را خودتـان
بخوانید ،اگر چه در نمازهای جهریه آهسته بخوانید اشکال ندارد.
 سوال ]144[ :مـن یکسـال اسـت کـه در عربسـتان سـعودی زنـدگی
میکنم میخواستم بـدانم آیـا مـن مـیتـوانم در نمـاز جماعـت اهـل
سنّت شرکت کنم چون سـر کـار مـیروم اگـر بخـواهم نمـاز ظهـر و
عصرم را برگردم و در منزل بخـوانم دیـر (قضـا) مـیشـود ،ولـی اگـر
در جماعت با دست باز نمـاز بخـوانم ممکـن اسـت بـرایم مشـکالتی
ایجاد شود؛ تکلیف بنده چیست؟
 جواب :در فرض سـوال اگـر مـورد ،مـورد تقیـه باشـد و تـرک تقیـه
بــرای شــما دشــوار و موجــب عســر و ح ـرج گــردد ،مــیتوانیــد در
جماعت آنها با دست بسته نماز بخوانید.
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 سوال ]148[ :مـیخواسـتم بپرسـم کـه در رابطـه بـا نمـاز تـراویح،
برای ما چگونه دستور العمل است؟
 جواب :برادران اهـل سـنّت قائـل بـه تـراویح هسـتند کـه نمـازهـای
مستحبی شـبهـای مـاه مبـارک رمضـان را در جماعـت مـیخواننـد؛
ولــی از نظــر فقهــای شــیعه خوانــدن نمــازهــای مســتحبی شــبهــای
رمضــان و غیــر آن ،بــه جماعــت بــدعت و حــرام اســت؛ لــذا بایــد
نمازهــای مســتحبی فــردی خوانــده شــود ،کــه در جماعــت و تــروایح
عامّه خواندن کفایت نمیکند.

شرایط نمازی که به جماعت خوانده میشود
 سوال]141[ :
2ـ آیا نماز عید و نماز جمعه واجب است ،یا سنّت؟
1ـ آیا نماز مستحب در جماعت خوانده میشود؟ یا خیر.

 جواب:
ج )2نماز عید مستحب است و نماز جمعه واجب تخییری است.
ج )1نماز مستحب به صورت جماعـت جـایز نیسـت ،مگـر در نمـاز عیـد
فطر ،قربان و نماز استسقاء (طلب باران) که دستور شرعی داریم.


سوال ]143[ :آیـت اهلل لطـف اهلل صـافی گلپایگـانی اظهـار داشـتند:
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مباحث زیـادی در مـورد چگـونگی برپـایی عیـد غـدیر مطـرح اسـت
که بارزترین آن برپایی نماز عید غـدیر خـم اسـت؛ کـه بـه نظـر بنـده
مستحب است نماز عید غدیر خم را بـه جماعـت خوانـد امـا هـر فـرد
میتواند آن را به فرادی نیز اداء نماید.
آیا مقلـدین آیـت اهلل العظمـی محقـق کابلی(مـد ظلـه العـالی) هـم ایـن
اجازه را دارند؟وطریقه آن چگونه است؟
 جواب :در فـرض سـوال اسـتحباب ایـن نمـاز بـا جماعـت بـه نظـر
اینجانب ثابت نشده؛ لذا مؤمنین میتوانند فرادی بخوانند.
اما کیفیت آن؛ دو رکعت است و بهتر است در رکعت اول بعد از حمد سوره
قدر و در رکعت دوم بعد از حمد سوره توحید را بخوانند.

شرائط امام جماعت


سوال ]144[ :بعضی از ائمه جماعـات «یـوم الـدین» را بـه ضـم یـاء
(یُوم) میخوانند و مـیگوینـد واو مـا قـبلش را مضـموم مـیخواهـد،
آیا نماز صحیح است؟

اگر تکبیرات را در محل انجام ندهند چه حکمی دارد؟
 جواب :اگر قرائت امـام جماعـت صـحیح نباشـد ،یـا ارکـان دیگـر را
رعایت نکنـد اقتـداء بـه اوجـائز نیسـت ،در فـرض سـوال ماقبـل واو
مضموم نیست و قرائت مذکور در سؤال غلط است.
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 ســوال ]141[ :آیــا در صــورتی کــه دسترســی بــه روحــانی واجــد
شرایط نباشد ،امامـت غیـر روحـانی واجـد شـرایط امامـت جماعـت،
جایز است؟ اگر دسترسی بـه روحـانی واجـد شـرایط باشـد ،امـا غیـر
روحانی هم از نظر عـدالت و تقـوی بـا او برابـر یـا بهتـر باشـد در آن
صورت تکلیف چیست؟

 جواب:
ج )2شر امامـت جماعـت روحـانی بـودن نیسـت ،اگـر سـایر شـرایط
موجود باشد ،امامت غیر روحانی اشکال ندارد.
ج )1در فرض سوال اگـر روحـانی عـادل و غیـر روحـانی عـادل هـر دو
وجــود داشــته باشــند ،اولویــت بــا روحــانی اســت ،مــؤمنین بایــد بــه
روحانی اقتدا کنند.


سوال ]146[ :اگر امام جماعـت پیـر و نـاتوان باشـد کـه بـه وسـیله
تکیه بر عصا بایستد آیا جایز است که به او اقتدا کرد؟ یا خیر.؟

 جواب :اگر سایر شـرایط را دارا باشـد در فـرض سـؤال اقتـداء کـردن
به او اشکال ندارد.


سوال ]141[ :گفتـه مـیشـود کـه بایـد امـام جماعـت را بشناسـی،
شناخت ایشان باید در چه حدی باشـد؟ مـثال زمـانی کـه مـا بـه حـرم
معصومین(علیهم السـالم) مشرف میشویم یا اینکـه جـایی سـفر مـیکنـیم و
بخواهیم در مسجدی نمـاز بخـوانیم از کجـا بایـد آن امـام جماعـت را
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بشناسیم؟ آیا بدون شناخت میتوان اقتداء کرد؟
 جواب :در مواردی کـه انسـان امـام جماعـت را نمـیشناسـد ،اگـر از
اقتداء علماء و طالب و مـؤمنین اطمینـان بـه عـدالت امـام پیـدا کنـد،
میتواند به امام جماعت اقتداء کند.


سوال ]141[ :اگـر امـام جمـاعتی آشـکارا و مسـتمراً از امـوال بیـت
المال بدون اذن شـرعی و قـانونی الزم ،سـوء اسـتفاده شخصـی کـرده
و این موضوع در نزد مـأموم ثبـوت یابـد ،در ایـن فـرض و بـا توجـه
به لزوم شـر عـدالت در امـام جماعـت ،اقتـدا بـه او چـه وضـعیتی
پیدا میکند؟

 جواب :اگر بدون مجـوز شـرعی از بیـت المـال اسـتفاده کنـد ،اقتـداء
به او در نماز جماعت جواز ندارد.
 سوال ]149[ :امام جماعتی که چشـمش ضـعیف یـا کلّـاً نابینـا شـده
است ،باز هم میتواند پیش نماز باشد؟ یا خیر.
 جــواب :اگــر امــام جماعــت عــادل باشــد و قــرائتش صــحیح باشــد،
نابینایی یا ضعف بینایی ضرری نمـیرسـاند و اقتـداء بـه ایشـان جـایز
و بال اشکال است.
 سوال ]184[ :هـل تجـوز صـالة الجماعـة خلـف مـن یسـتلم راتـب
من الحکومة النضمامه تحت کـادر االئمـة الـذی أقرتـه الحکومـة فـی
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البحرین إذا کان راجعـا إلـی تشـخیص نفسـه بـالجواز أو کـان راجعـا
إلی فتوی فقیه؟ و هل یجوز تفسـیقه مـن قبـل العلمـاء و دعـوة النـاس
إلی عدم الصالة خلفه؟
 جواب :األحو ترک الصّالة خلـف هـؤالء االئمـة إن کـانوا منصـوبین
من قبل الحکومة و ال یجوز تفسـیقهم ایضـاً إن لـم یکونـوا متجـاهرین
بالفسق.
 سوال ]188[ :ما حکم الصالة خلـف االمـام الـذی یسـتلم راتـب مـن
الحکومة النضمامه تحت الکـادر الـذی أقرتـه الحکومـة فـی البحـرین
بالتعاون مع ادارة االوقاف الجعفریـة إذا رجـع إلـی تشـخیص نفسـه او
إلی فتوی فقیه کفتـواکم التـی أجـزتم فیهـا قـبض الراتـب علمـا بأنـه
لیس منصوباً مـن قبـل الحکومـة و إنمـا مـن قبـل أهـل المسـجد مـن
المؤمنین کمـا أنـه عـادل فـی نفسـه کمـا أنـه مسـتقل و ال یمکـن أن
یقبــل أی تــدخل مــن الحکومــة فــی أمــوره الدینیــة أو فــی واجباتــه
الشرعیة (صرحت الحکومة فـی جریـدة االیـام البحرینیـة أنـه ال سـلطة
لها علـی أئمـة الجماعـة و أنهـا ترسـل االمـوال الـی االوقـاف و هـی
تقوم بتوزیعها علـی أئمـة الجماعـة صـرحت ذلـک فـی یـوم الجمعـة
الماضی) هذا و دمتم ذخرا لنا و للمؤمنین.
 جــواب :إذا کــان اامــام واجــداً لشــرایط الجماعــة و ال یکــون عملــه
تقویة للظلمّة فـال إشـکال فـی الصـالة خلفـه و فـی مفـروض السـؤال
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مجرد أخذ الراتب من االوقاف ال یکون مانعاً من الصالة خلفه.


سوال ]181[ :قرائت امـام جماعـت مسـجدمـان اشـکال دارد و ایـن
موضــوع را برایشــان تــذکر هــم دادهایــم ،ولــی متأســفانه اصــالح
نکردند ،از طرفـی تغییـر دادن ایشـان بـرای آن تعـداد مـأمومین کـه از
مشکل قرائت شـان بـا خبرنـد امکـان پـذیر نیسـت و مسـجد دیگـری
هم در آن نزدیکیها نیسـت تـا اقامـه نمـاز جماعـت کنـیم آیـا جـایز
است هنگام جماعـت ،نمـاز را فـرادی بجـا آوریـم و یـا در جماعـت
با نیت فرادی حاضر شویم؟

 جواب :در فرض سوال اگـر اهانـت بـه امـام جماعـت نشـود نمـاز را
در آنجا فـرادی بخوانیـد و اگـر اهانـت مـیشـود در غیـر آن مسـجد
نماز بخوانید و یا بعد از جماعت ایشان نمازتان را بخوانید.
 سوال ]183[ :آیا زن میتواند امام جماعت شود؟
 جواب :اگـر واجـد شـرایط امامـت جماعـت باشـد ،مـیتوانـد بـرای
زنها امامت کنـد؛ ولـی امـام جماعـت شـدن زن بـرای مردهـا جـواز
ندارد.

شرایط اجیر شدن برای نماز
 سوال ]184[ :شخصی از ناحیه پا عـاجز اسـت ولـی مـیتوانـد مثـل
دیگران رکوع و سجود نماز را بجـا آورد ،آیـا ایـن شـخص مـیتوانـد
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نماز استیجاری بگیـرد؟ آیـا نمـازش صـحیح اسـت؟ یـا خیـر؛ ضـمناً
این شخص از یک چشم معیوب اسـت ،آیـا بـاز هـم مـیتوانـد اجیـر
شود؟ یا خیر.
 جواب :اگر قرائـت نمـازش صـحیح باشـد و مواضـع سـبعه در زمـین
برسد در فرض سوال استیجارش اشکال ندارد.

اح کام روزه
فلسفه روزه
 سوال ]181[ :من روزه میگیرم اما نمـیدانـم چـرا؟! مـیشـود معنـا
و فلسفه روزه را برایم توضیح دهید.
 جــواب :وجــوب روزه یکــی از ضــروریات دیــن اســالم و مــذهب
شــیعه اســت ،اگــر کســی عالم ـاً و عامــداً انکــار کنــد مرتــد و کــافر
میشـود و فلسـفه روزه در روایـات بـا تعبیـرات مختلـف بیـان شـده
است مانند :روزه سپری اسـت در برابـر آتـش جهـنم؛ روزه را واجـب
کرده تـا اغنیـا متوجـه فقـرا شـوند ،اراده را قـوی مـیکنـد ،روزه بـه
معنای خـودداری کـردن از مفطـرات نـه گانـه از اول طلـوع فجـر تـا
غروب شـرعی بـه دسـتور خداونـد تعـالی اسـت ،شـما بـرای کسـب
معلومات بیشتر به کتب اخالقی در این رابطه مراجعه نمایید.

نیّت روزه
 سوال ]186[ :نیـت روزه مـاه مبـارک رمضـان چگونـه اسـت؟ آیـا

  ------------------------------------------  000استفتائاتجدید/ج3
واجب است هر روز نیت روزه کند یـا اینکـه در اول مـاه نیـت کامـل
ماه رمضان کند کفایت میکند؟
 جــواب :اگــر از اول مــاه رمضــان نیــت یکمــاه روزه کنــد کفایــت
میکند.
 سوال ]181[ :اگر کسی پـیش از اذان صـبح نیـت روزه کنـد و بعـد
بیهوش شـود و قبـل از اذان ظهـر بـه هـوش بیایـد تکلیـف روزه اش
چیست؟
 جواب :آن روز را باید نیت روزه کند و روزهاش صحیح است.
 سوال ]181[ :اگر کسی پـیش از اذان صـبح نیـت روزه کنـد و قبـل
از اذان صبح با استعمال چیـزی مسـت شـود و در بـین روز بـه هـوش
آید حکم روزهاش چیست؟
 جواب :اگر چیز (مفطری) نخورده باشد روزهاش صحیح است.
 ســوال ]189[ :اگــر کســی پــیش از اذان صــبح بخوابــد ،نیــت روزه
هم نکند به این امید که صبح بیدار میشـود ،امـا یـک سـاعت بعـد از
اذان ظهر از خواب بیدار میشود تکلیف روزهاش چیست؟
 جواب :اگر اجماالً نیت روزه کرده باشد ،آن روزه صحیح است.
 سوال ]114[ :شخصی یادش نیسـت کـه نیـت روزه کـرده یـا نـه و
روزهاش را با شک و تردیـد در صـحت و عـدم صـحت کامـل کـرده
آیا روزه او صحیح است؟ یا خیر.
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 جواب :اگر از اول مـاه رمضـان نیـت روزه داشـته و یـا سـحری بلنـد
شده ،همین مقدار در نیـت کفایـت مـیکنـد و اگـر اصـالً نیـت روزه
نکرده باشد آن روز را قضا کند.
 سوال ]118[ :اگر کسـی در روز مـاه مبـارک رمضـان از نیـت خـود
بر گشت و بنـا گذاشـت کـه روزه نگیـرد و بعـد از آن قبـل از اینکـه
ال باطـل کنـد ،پشـیمان
مفطری را مرتکـب شـود و روزه خـود را عمـ ً
شده و بنا را بر روزه گذاشته است ،تکلیفش چیست؟
 جواب :آن روز را هم روزه بگیرد و هم قضا کند.
 سوال ]111[ :اگـر کسـی یـادش بـرود کـه نیـت روزه کنـد ،بـدون
نیت روزه گرفته باشد آیا مجزی است؟ یا خیر.
 جواب :اگر اصال نیت روزه نکرده باشد باید آن روز را قضا کند.
 سوال ]113[ :اگر مکلف در ماه رمضـان بـه جـای نیـت ادا اشـتباهاً
نیت قضا کرده باشد ،تکلیف روزه او چگونه خواهد بود؟
 جواب :آن روزه صحیح است.


سوال ]114[ :کسی کـه شـب بـه نیـت اینکـه فـردا از روزه گـرفتن
فرار کند و به مسافرت برود بخوابـد ،ولـی فـردا ایـن فرصـت بـرایش
پیش نیاید و تصمیم بگیـرد کـه روزه باشـد ،حکـم روزهاش چیسـت؟
با وجود اینکـه شـب نیـت باطـل داشـته ،مـیتوانـد روزه بگیـرد؟ یـا
خیر.

  ------------------------------------------  003استفتائاتجدید/ج3
 جـواب :حکـم روزه اش صـحت اسـت ،در صـورتی کـه نیـت روزه
کند و از مفطرات امساک کند.

خوردن و آشامیدن در روزه
 ســوال ]111[ :کســی کــه در مــاه مبــارک رمضــان روزه دار اســت،
اگر به علت فراموشی یا غفلـت چیـزی بخـورد یـا بیاشـامد ،آیـا روزه
اش باطل میشود؟ یا خیر.
 جــواب :روزهاش باطــل نمــیشــود ،نیــت روزه کنــد و روزهاش
صحیح است.
 سوال ]116[ :اگـر کسـی از تشـنگی در حـال ضـعف قـرار داشـته
باشد ،آیا مـی توانـد بـه انـدازه نیـاز آب بیاشـامد؟ اگـر بلـی ،در چـه
شرایطی قرار بگیرد که مجاز به شرب آب باشد؟
 جواب :درصورت تشنگی شدید کـه معمـوالً قابـل تحمـل نباشـد ،بـه
مقداررفع تشنگی میتواندآب بنوشدولی قضای آن راباید بگیرد.
 سوال ]111[ :اگـر انسـان در مـاه مبـارک رمضـان حمـام بـرود در
صورت که هوا سرد باشد حمام پـر از بخـار مـیشـود آیـا ایـن بخـار
روزه را باطل میکند؟
 جواب :بنابراحتیا واجب بخار غلی روزه را باطل میکند.
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 سوال ]111[ :کسـی کـه هنگـام سـحری تریـاک مـیکشـد و روزه
هم میگیرد چه حکمی دارد؟
 جواب :روزهاش صحیح است.
 ســوال ]119[ :آیــا دود ســیگار و تنبــاکو و قلیــان مبطــل روزه
است؟
 جواب :بله مبطل روزهاند.
 ســوال ]134[ :آیــا کشــیدن نســوار در مــاه رمضــان روزه را باطــل
میکند؟
 جواب :بنابر احتیا واجب از نسوار کشیدن خودداری کند.
 سوال ]138[ :اگـر تـرک نسـوار در روزه دار مشـکل باشـد ،امـا بـه
حد حرج نرسد چه حکمی دارد؟
 جواب :از کشیدن نسوار در این صورت خودداری کند.
 سوال ]131[ :کسانی کـه بـه کشـیدن نسـوار عـادت دارنـد ،نسـوار
را زیر زبان میگذارند به طوری کـه نسـوار بـا آب دهـان مخلـو یـا
آب دهان با نسوار مخلو میشود ،امـا بـه حلـق نمـیرسـد و بعـد از
چند دقیقه دور میاندازند با این وصـف کشـیدن نسـوار بـازهم مبطـل
روزه است؟
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 جواب :بنابر احتیا واجب از کشیدن نسوار خودداری شود.
 سوال ]133[ :آیا در مـاه مبـارک رمضـان مـیتـوان از اسـپریهـای
خوشبو کننده دهان استفاده کرد؟
 جواب :اگر هوا باشد مبطل روزه نیست.
 ســوال ]134[ :اســتفاده از عطــر و ادکلــن بــرای روزه دار چــه
حکمی دارد؟
 جواب :کراهت دارد.
 سوال ]131[ :اگر انسـان سـرش را ماننـد غواصـان بپوشـاند و زیـر
آب برود ،آیا روزه اش باطل میشود؟
 جواب :در ماه رمضان از این عمل خودداری کند.

محتلم شدن در حال روزه
 ســوال ]136[ :مــن شــب گذشــته ســحری خــوردم و بعــد از نمــاز
صــبح خوابیــدم ،در هنگــام خــواب مــن جنــب شــدم و از مــن منــی
خارج شد ،میخواستم بدانم که آیـا روزه مـن باطـل اسـت؟ یـا خیـر؛
اگر باطل نیست غسل را به چـه نحـوی بایـد انجـام بـدهم کـه روزهام
به وسیله آن باطل نشود؟
 جواب :اگر کسی در شب مـاه رمضـان جنـب شـود بایـد قبـل از اذان
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صــبح غســل کنــد ،ولــی اگــر در روز و در حــال روزه محــتلم شــود،
بعد از بیدار شـدن طـوری غسـل کنـد کـه تمـام سـرش را یکجـا در
آب فـرو نبــرد و چنانچــه عمــداً یـا ســهواً هــم غســل نکنــد ،روزهاش
صحیح است.
 ســوال ]131[ :اگــر شخصــی بعــد از اذان صــبح بخوابــد و نــاخود
آگــاه جنــب شــود و بعــد از دو یــا ســه ســاعت غســل نمایــد حکــم
روزهاش چیست؟ آیا کفاره و قضا دارد؟ یا خیر.
 جــواب :در فــرض ســؤال روزه صــحیح اســت نــه قضــاء دارد و نــه
کفاره.
 ســوال ]131[ :خوابیــدن در روز مــاه مبــارک رمضــان چــه حکمــی
دارد؟
 جــواب :خوابیــدن در روز مــاه رمضــان اشــکال نــدارد؛ اگــر چــه در
حــال روزه بخوابــد و بــی اختیــار جنــب شــود ،روزهاش باطــل
نمیشود.
 سوال ]139[ :نگاه کـردن بـه عکـسهـا و فـیلمهـای مبتـذل و چـت
کردن درباره موضوعات از این قبیل آیا روزه را باطل میکند؟
 جواب :اگر انزال منی نشود روزه را باطل نمـیکنـد ولـی نگـاه کـردن
به آن عکـسهـا جـایز نیسـت و روزه واقعـی را باطـل مـیکنـد روزه
دار واقعی کسی است که چشم و گوش و  ...روزه دار باشد.

  ------------------------------------------ 008استفتائاتجدید/ج3

بقاء بر جنابت در روز ماه رمضان
 ســوال ]144[ :اگــر کســی قبــل از اذان صــبح مــاه مبــارک رمضــان
خــودش را جنــب کنــد و بعــد از خــوردن ســحری و قبــل از اذان در
حالیکه وقت برای غسل تنگ بوده عمـداً غسـل نکنـد ،تـا اینکـه بعـد
از اذان غسل کند ،تکلیفش چیست؟
 جـواب :در فـرض سـؤال روزه باطـل اسـت ،هـم قضـاء دارد و هـم
کفاره.
 سوال ]148[ :زن و شـوهری در مـاه مبـارک رمضـان امکـان رفـتن
بــه حمــام قبــل از اذان صــبح را در طــول مــاه مبــارک ندارنــد ،آیــا
میتوانند با هم نزدیکی کننـد و قبـل از اذان ظهـر غسـل کننـد ،یعنـی
در جنابت باقی بمانند و قبل از اذان ظهر غسل کنند؟
 جــواب :بایــد قبــل از اذان صــبح غســل کننــد و اگــر غســل امکــان
نداشته باشد ،قبـل از اذان صـبح بایـد عـوض غسـل تـیمم کننـد و االّ
روزهشان باطل میشود و کفاره نیز دارد.


سوال ]141[ :اگـر شخصـی در مـاه مبـارک رمضـان جنـب شـود و
وقت برای غسل نداشـته باشـد ،اگـر تـیمم کنـد آیـا روزهاش صـحیح
است؟ در مورد نمازچه! درهـر نمـاز بایـدتیمم بـدل از وضـو کنـد یـا
همان تیمم بدل از غسل از سایر نیز کفایت میکند؟
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 جواب :در فـرض سـؤال بـدل از غسـل تـیمم کنـد ،روزهاش صـحیح
است و این تیمم از وضو نیز کفایت میکند.


سوال ]143[ :شخصی بـا زنـش از روی شـوخی بـه انـدازه ختنگـاه
دخــول مــیکنــد ،البتــه بنــا ندارنــد کــاری کننــد کــه روزه را باطــل
میکند ،آیا روزه او باطل میشود؟ اگـر بـر اثـر ندانسـتن مسـأله باشـد
چه؟

 جواب :در فرض سؤال روزه باطل مـیشـود و کفـاره هـم دارد ،مگـر
اینکه جاهل قاصر باشد در این صورت کفاره ندارد.
 ســوال ]144[ :اگــر انســان هنگــام غســل جنابــت صــدای اذان را
نشنود ولی بعد بدانـد کـه قسـمتی از غسـل یـا تمـام آن بعـد از اذان
واقع شـده ،حکـم روزههـای او چگونـه اسـت؟ همچنـین اگـر هنگـام
غسل ،صدای اذان را بشنود ،چه حکمی دارد؟
 جواب :اگـر غسـل را عمـداً بـه تـأخیر انداختـه و تـیمم هـم نکـرده
باشد ،هم قضا واجب است و هم کفاره دارد.


سوال ]141[ :شـخص کـه جنـب شـده ،اگـر بـه خـاطر دور بـودن
حمام یا باز نبودن آن ،یـا بـه دلیـل نداشـتن حمـام و تـرس داشـتن از
آب ســرد ،قبــل اذان تــیمم کنــد و بعــداً غســل کنــد ،آیــا روزهاش
صحیح است؟

 جواب :در فرض سؤال روزهاش صحیح است.

  ------------------------------------------  031استفتائاتجدید/ج3
 سوال ]146[ :اگر مهمـانی محـتلم شـود بـه خـاطر نبـودن حمـام یـا
سردی هوا یا خجالت از میزبـان ،یـا اگـر حمـام بـرود شـاید در ذهـن
میزبان برداشت بد شود ،چـه بسـا مشـکل خـانوادگی در آن خانـه بـه
وجود بیاید؛ لذا چارهی جز تـیمم نمـیبینـد ،چنـد روز بـا تـیمم روزه
میگیرد و نماز می خوانـد ،آیـا بایـد بـرای هـر نمـاز و هـر روز روزه
تیمم کند؟ اصوالً نماز و روزه او صحیح است؟ یا خیر.
 جواب :اگـر آب نباشـد و یـا ضـرر داشـته باشـد ،مـیتوانـد عـوض
غسل تـیمم کنـد؛ ولـی خجالـت کشـیدن و امثـال آن عـذر محسـوب
نمیشود.

استعمال دارو در حال روزه
 سوال ]141[ :من پسری بیست و پـنج سـاله هسـتم و تکلیـف معـده
دارم و قبل از هر وعده غذایی بایـد قـرص بخـورم ،البتـه حـداقل نـیم
ساعت قبل از غذا ،در هنگـام سـحری آسـانتر اسـت امـا مشـکل مـن
هنگام افطاری است آیا نیم سـاعت ویـا یـک سـاعت قبـل از افطـاری
میتوانم قرص خویش را بخورم ،اگـر مـیتـوانم آیـا بـا کمـی آب یـا
به تنهایی؟ لطفاً واضح فرمایید.
 جـواب :قبـل از موقـع غـروب شـرعی خـوردن و آشـامیدن در حـال
روزه جــواز نــدارد ،در فــرض ســوال ،شــما مــیتوانیــد قــرصتــان را
هنگام افطار بخورید و مدتی بعد از اول افطار ،طعام بخورید.
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 سـوال ]141[ :اگــر پزشــک تشـخیص دهــد کــه بــرای عــالج درد
بیمار باید وسائل پزشـکی را از راه دهـان وارد شـکم بیمـار کنـد آیـا
روزهی او باطل میشود؟
 جــواب :بنــابر احتیــا از ایــن کــار خــودداری کنــد و در صــورت
ضــرورت اگــر آن کــار را انجــام داد،آن روز را امســا کنــد و روزهاش
صحیح است.
 سوال ]149[ :آیا مصـرف شـیافهـای رکتـال و کـرمهـای واژینـال
که بعضی از مریض ها از راه مقعـد اسـتفاده مـیکننـد موجـب بطـالن
روزه میشود؟
 جواب :شیافها که برای معالجـه اسـت اشـکال نـدارد امالـه بـا چیـز
روان مبطل است.
 سوال ]114[ :آیا تزریق آمپولهـای آمپسـیلین و سـرمهـای تقـویتی،
مضر به روزه است؟ سرمهای خوراکی چطور؟
 جــواب :آمپــول وســرم مبطــل روزه نیســت ،ولــی از ســرم تقــویتی
احتیاطاً خودداری کند و در شب استفاده شود.
 سوال ]118[ :آیا ریخـتن داروهـای ماننـد قطـره در چشـم و گـوش
هنگام روزه بودن موجب بطالن است؟ یا خیر.
 جواب :ریخـتن قطـره در چشـم در مـاه رمضـان کراهـت دارد ،ولـی
مبطل روزه نیست.

  ------------------------------------------ 030استفتائاتجدید/ج3
 سوال ]111[ :آیـا اسـتفاده بیمـاران تنفسـی و ریـوی از اسـپریهـا،
مضر به روزه است؟ یاخیر.
 جواب :اگـر جسـم نـدارد و هـو اسـت اسـتعمال آن در روزه اشـکال
ندارد.
 سوال ]113[ :بیماران قلبی معموالً قـرصهـای را بـرای درمـان زیـر
زبان استفاده مـیکننـد واز حلـق عبـور نمـیدهنـد و دارو توسـط رگ
هاخاصی که در زیـر زبـان اسـت جـذب مـیشـود آیـا ایـن داروهـا
مبطل روزهاند؟
 جــواب :اگــر آب و ذرات آن در حلــق فــرو نــرود روزه را باطــل
نمیکند.
 سوال ]114[ :حضرتعالی در جریان هسـتید کـه مبتالیـان بـه مـرض
قند مجبورند در هر روز یک یـا دو بـار آمپـول انسـولین تزریـق کننـد
و نباید در وعدههای دارویـی و غـدایی آنهـا تـاأخیر و فاصـله بیفتـد،
زیرا باعـث پـائین آمـدن میـزان قنـدخون و در نتیجـه نـوعی تشـنج و
بیهوشی میشود؛ لذا گاهی پزشکان به آن هـا توصـیه مـیکننـد کـه در
روز چهـار نوبــت غـذا بخورنــد ،خواهشـمندیم نظــر شـریف خــود را
درباره آن بیان فرمائید.
 جواب :اگر روزه گـرفتن بـرای آنهـا ضـرر داشـته باشـد ،مـیتواننـد
افطار کنند اگر تا سال بعد قـادر بـه گـرفتن قضـا نشـدند بیسـت و دو
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ونیم ( )11,2کیلو طعام کفاره (فدیه) بدهند.
 ســوال ]111[ :حکــم اســتفاده از اســپری بــرای شــخص روزه دار
چیست؟ گـاهی بیمـار مجبـور اسـت در یـک روز چنـدین بـار از آن
استفاده کند ،آیا باز هم روزه گرفتن بر او واجب است؟
جواب :قبال ذکر شد که اگر هوا باشد اشکال ندارد.
 ســوال ]116[ :آیــا اســتفاده از قــرصهــای جلــوگیری بــرای قطــع
عادت ماهیانه در مـاه رمضـان و غیـره ،بـرای دختـران و زنـان جـواز
دارد؟
 جواب :اگر ضرر معتنا به نداشته باشد اشکال ندارد.

مسواک زدن در حال روزه
 ســوال ]111[ :مســواک زدن بــا خمیــر دنــدانهــای امــروزی چــه
حکمی دارد؟ آیا روزه را باطل میکند؟
 جواب :اگر به حلق فرو نرود روزه را باطل نمیکند.
 ســوال ]111[ :ســؤال مــن دربــاره مســواک زدن در مــاه مبــارک
رمضان است ،آیا مجاز هسـتیم کـه در طـول روز یـا در اول صـبح بـه
هنگام رفتن سر کار مسواک بزنیم؟
 جواب :مسواک زدن در ماه مبارک رمضان روزه را باطل نمیکند ،ولـی
آب مسواک را چند بار بیرون دهد تا چیزی از آن وارد حلق نشود.

  ------------------------------------------ 033استفتائاتجدید/ج3

خون دادن و حجامت در حال روزه
 ســوال ]119[ :خــون دادن در مــاه رمضــان و در حــال روزه چــه
حکمی دارد؟
 جواب :خـون دادن در مـاه رمضـان اگـر سـبب ضـعف و مـانع روزه
گرفتن نشود ،اشکال ندارد.


سوال ]164[ :آیـا آدم روزه دار مـیتوانـد خـون بدهـد؟ خـونی کـه
برای تست یا زیادتر از آن نیاز است؟

 جواب :اگر خـون دادن موجـب ضـعف مفـر نشـود ،تـا حـدی کـه
روزهدار از روزه گــرفتن بــاز نمانــد ،خــون دادن اشــکال نــدارد؛
چنانچه باعث ضعف مفر شود خون دادن جایز نیست.

روزه با لثهی خونی
 سـوال ]168[ :در صـورتیکه لثـههـا در مـاه رمضـان بـدون اختیـار
خونی شود و با آب دهان خـورده شـود روزه باطـل اسـت؟ یـا خیـر؛
شخصی که همیشه این تکلیف را دارد روزهاش چگونه است؟
 جواب :اگر خـون بـه قـدری کـم باشـد کـه بـا آب دهـان مسـتهلک
شــود ،قــورت دادن و فــرو بــردن آن اشــکال نــدارد ،اگــر مســتهلک
نشود و عمداً قورت دهد روزه باطـل مـیشـود ،هـم قضـا دارد و هـم
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کفاره جمع ،که دو ماه روزه متـوالی و سـیر کـردن شصـت مسـکین و
یا چهل و پنج کیلو گندم یا آرد (طعام) برای شصت فقیر بدهد.

استعمال سیگار در حال روزه
 سوال ]161[ :میخواسـتم بـدانم کـه سـیگار کشـیدن روزه را باطـل
میکند؟ یا نه.
 جواب :بنابر احتیا واجب سیگار کشیدن روزه را باطل میکند.

فرو بردن سر در آب در حال روزه
 سوال ]163[ :مـیخواسـتم بـدانم آیـا رفـتن در اسـتخر آب و شـنا
کردن در آب ،در ماه رمضان روزه را باطل میکند؟
 جواب :فرو بردن تمـام سـر در زیـر آب مبطـل روزه اسـت ،اگـر سـر
را زیر آب فرو نبرد اشکال ندارد.
 ســوال ]164[ :در روزه حکــم آببــازی چیســت؟ درصــورتیکه ســر
زیرآب میشود ،آیا روزه را باطل میکند؟
 جــواب :فــرو بــردن تمــام ســر در زیــر آب موجــب بطــالن روزه
میشود ،اگر آب بازی مثل شـنا ،باعـث فـرو رفـتن سـر در آب شـود،
در حال روزه جایز نیست.

  ------------------------------------------ 036استفتائاتجدید/ج3

اماله کردن
 سوال ]161[ :شخصی قطع نخاعی به طـوری طبیعـی قـادر بـه دفـع
مدفوع نیست ،بنـابراین از شـیاف یـا بـا تزریـق آب بـه وسـیله سـوند
برای دفع مدفوع اقدام میکند در مـاه رمضـان روزه ایـن شـخص چـه
حکمی دارد؟
 جواب :در فرض سـؤال در صـورت اسـتفاده از شـیاف روزه صـحیح
است و در صورت تزریق آب و اماله روزهاش باطل میباشد.

استعمال مواد آرایشی در حال روزه
 سوال]166[ :
2ـ میخواسـتم بـدانم وقتـی کـه آدم روزه دارد مـیتوانـد از کـرمهـای
مرطوب کننده دست و صورت اسـتفاده کنـد؟ حکـم کلـی اسـتفاده از
لوازم آرایشی هنگام روزه داری چیست؟
1ـ آیـا آدم روزهدار مـیتوانـد از کـرمهـایی کـه طبـق دسـتور پزشـک
برای پوست داده شده استفاده کند؟

 جواب:
ج :2استفاده از لـوازم آرایشـی در مـاه رمضـان اگـر بـرای غیـر شـوهر و
نامحرمان نباشد و مـانع از رسـیدن آب در بـدن موقـع وضـو و غسـل
نگردد ،اشکال ندارد.
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ج :1اگر مانع از رسیدن آب در موقع وضو و غسل نشود ،اشکال ندارد.

کسانى که واجب نیست روزه بگیرند
 ســوال ]161[ :فــردی نــاراحتی معــده و ورم روده دارد و دلــش
میخواهد روزه بگیرد ،ولی در اثـر ضـعف و عـدم قـدرت و توانـایی
نمیتوان روزه بگیرد ،تکلیف او چیست؟
 جواب :اگر قـادر بـه روزه گـرفتن نیسـت در طـول سـال عـوض هـر
روز یک مد طعام کفاره بدهد.
 ســوال ]161[ :شخصــی مبــتال بــه مرضــی اســت کــه قطــرات منــی
همراه بول از او خارج میشود حکم روزه ایشان چیست؟
 جواب :اگر حفـ بـول در طـول روز بـرایش ضـرر دارد ،مـیتوانـد
افطار کند و کفاره ندارد.
 سوال ]169[ :آیـا روزه بـرای شـخص کـه کـم خـونی دارد باعـث
سرگیجه او شود واجب است؟
 جواب :اگر خوف ضرر میکشد روزه بر او واجب نیست.
 ســوال ]114[ :بعضــی از کــارگرانی کــه در کارخانــه هــای ،بلــوک
زنی ،موزائیک سـازی و سـنگ بـری کـار مـیکننـد ،کارشـان خیلـی
سنگین و سخت است و بعضاً روزه هـم نمـیگیرنـد و وقتـی بـه آنهـا
میگوییم چرا روزه نمیگیرید ،مـیگوینـد نـان پیـدا کـردن زن و بچـه

  ------------------------------------------ 038استفتائاتجدید/ج3
هم از واجبات است ،روزه را خـدا مـیبخشـد ،تکلیـف روزه اینگونـه
افراد چیست؟
 جواب:روزه بر آنها واجب است و آنهـا مـیتواننـد هـر روز مسـافرت
کننــد و افطــار کننــد ،کســانیکه بــیش از ســه ســال در یکجــا زنــدگی
کــردهانــد و کســانیکه کمتــر از آن زنــدگی کــردهانــد هــر نــه روز
مسافرت کنند و در محل کار قصد اقامه نکنند.

زنان باردار و شیرده
 ســوال ]118[ :خــانمی اســت کــه بچــه دو ماهــه دارد و از چنــد
وقــت پــیش شــکم بچــهاش خــوب کــار نمــیکــرده وقتــی بــه دکتــر
رفتهاند ،گفته شده که بخـاطر کـم شـیری و ضـعف مـادر اسـت ،کـه
باید مادر بهتر تغذیه شود؛ حـال سـؤال ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه
احتمال ضعف و کمی شـیر مـادر روزه گـرفتن بـرای ایـن خـانم چـه
صورت دارد؟ اگر روزه نگیرد وظیفهاش چیست؟
 جواب :اگـر روزه بـرای مـادر یـا بـرای بچـه ضـرر دارد نبایـد روزه
بگیرد؛ بعد از مـاه رمضـان قضـای روزههـا را بگیـرد و بـرای هـر روز
هفت صد و پنجاه گرم طعام به عنوان کفاره به فقیر بدهد.

بیمارانی که بیماریش زیاد میشود
 سوال ]111[ :بنـده مـدت سـه سـال اسـت کـه دچـار قطـع نخـاع
شدم ،بنا به دستور دکتر بایـد آب زیـاد مصـرف کـنم اگـر نـه کلیـه و
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مثانهام عفونتش زیاد میشـود ،آیـا بنـده مـیتـوانم روزه بگیـرم؟ اگـر
روزه بگیرم و ضرر داشته باشد حکم روزه گرفتنم چیست؟
 جواب :اگر علم به ضرر روزه داشـته باشـید یـا احتمـال ضـرر بدهیـد
نباید روزه بگیرید؛ در صـورت کـه بیمـاری تـا رمضـان بعـدی ادامـه
پیداکنــد و یــا شــما تــا آخــر عمــر قــادر بــه گــرفتن روزه نشــوید
روزههای شماقضا ندارد فقط بابت هـر روز هفـت صـد و پنجـاه گـرم
آرد یا گندم به عنوان کفاره به فقیر بدهید.
 ســوال ]113[ :فــردی دو ســال اســت کــه تکلیــف معــده دارد و از
طــرف دکتــر هــم تشــخیص داده شــده اســت ،از نظــر جســمی بســیار
الغــر و ضــعیف اســت در غیــر از مــاه مبــارک رمضــان هــم چیــزی
نمیتواند بخورد و مدام استفراغ مـیکنـد بـه گفتـه خـودش تـا بحـال
روزه گرفته هر چند در روز چنـدین بـار اسـتفراغ کـرده ،ولـی چیـزی
بیــرون نیامــده اســت ،حــال تکلیــف روزه او چیســت؟ و اگــر روزه
نگیرد قضای آن چه میشود؟
 جواب :اگر بداند کـه روزه بـرایش ضـرر دارد و یـا دکتـر متخصـص
مــورد اعتمــاد بگویــد روزه بــرایش ضــرر دارد ،در ایــن دو صــورت
میتوانـد روزه نگیـرد؛ روزهـایی را کـه روزه بـوده و اسـتفراغ کـرده
است ،اگر استفراغ به فضـای دهـن بیایـد روزه را باطـل مـیکنـد و اال
اگر فقط حالت تهوع بوده روزههایش صحیح است.

  ------------------------------------------  031استفتائاتجدید/ج3
 ســوال ]114[ :کســی کــه بیمــار اســت اگــر روزه بگیــرد حالــت
ضعف پیدا میکند تکلیف او چیست؟
 جواب :اگر روزه برایش ضرر دارد یا بیمـاریش دیـر خـوب مـیشـود
در این صورت روزه بر او واجب نیست.
 سوال ]111[ :کسی که به علت بیماری زخم معده طبق سفارش دکتـر
اگر روزه بگیرد احتمال دارد از بین برود تکلیف ایشان چیست؟
 جواب :اگر خودش خـوف ضـرر بدهـد و یـا دکتـر متخصـص مـورد
اعتمــاد بگویــد روزه برایــت ضــرر دارد در ایــن صــورت مــیتوانــد
روزه نگیرد.
 سوال ]116[ :کسی کـه مـریض باشـد و شـدیداً تـب و درد داشـته
باشد و احتمال میدهد که روزه برایش ضـرر داشـته باشـد آیـا مجـاز
به افطار است؟
 جواب :اگر خوف ضرر داشته باشد میتواند افطار کند.
 ســوال ]111[ :بعضــی از پزشــکان بیمــاران را از روزه گــرفتن بــه
دلیلی منع میکند آیا گفته این پزشکان حجت است؟
 جواب :اگر دکتـر متخصـص ،متـدیّن و مـورد اعتمـاد باشـد حـرفش
حجّت است.
 سوال ]111[ :مادر من هفتـاد سـال دارد و سـال گذشـته مـاه رجـب
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کیسه صفرای ایشـان عمـل شـد و در مـاه رمضـان بـه دلیـل نـاتوانی
روزه نگرفته اند آیا کفـاره بـر ایشـان واجـب اسـت؟ یـا فقـط روزه را
بگیرند کافیست؟ و اگر کفـاره واجـب اسـت تـاکنون روزههـای سـال
گذشته را نگرفتهاند آیا برایشان دو کفاره واجب است یا یکی؟
 جواب :اگـر روزه بـرایش ضـرر داشـته و ایـن عـذر تـا سـال دیگـر
ادامه داشته باشد در این صـورت قضـاء واجـب نیسـت ،ولـی بیسـت
و دو و نیم ( )11/2کیلوگرم گندم یا آرد کفاره دارد.
 ســوال ]119[ :مــن در ســال گذشــته بــر اثــر بیمــاری بــرای مــدت
پانزده روز قـادر بـه خـوردن ونوشـیدن چیـزی نبـودم ،چـون معـدهام
عفونت کرده اسـت ،در مـاه رمضـان فقـط هفـده روز را روزه گـرفتم،
دوباره این مشکل بازگشـت کـرد و جگـرم نیـز مسـموم شـده اسـت،
لذا بنده تاکنون (که رمضـان جدیـد سـر مـیرسـد) قـادر بـه گـرفتن
روزههای قضا ،نشدهام ،تکلیف مـن نسـبت بـه روزههـای فـوت شـده
چیست؟
 جواب :اگر روزه گرفتن بـرای شـما ضـرر داشـته (در فـرض سـؤال)
و این عذر تا ماه رمضـان بعـد ادامـه پیـدا کـرده اسـت ،قضـای روزه
برای شما واجـب نیسـت ،ولـی بـرای هـر روز بایـد یـک مـد طعـام
( 725گرم گندم یا آرد) کفاره بپردازید.
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کسانی که قدرت بر روزه گرفتن ندارند
 سوال ]114[ :مـا در کشـور سـوئد زنـدگی مـیکنـیم کـه مـدتی از
سال شـبهـا هـم هـوا روشـن اسـت و االن هـم همـین طـور اسـت
مسجدی در شـهر اسـتکهلم وجـود دارد کـه مـا اوقـات شـرعی را از
آنان میگیـریم ،آنهـا زمـان مشخصـی را بـرای اذان صـبح ننوشـته و
اذان مغرب را ساعت یازده و نیم شب نوشـتهانـد بـرای مثـال اول مـاه
رجب را میخواستیم روزه بگیـریم نوشـته کـه وقـت امسـاک سـاعت
دوازده و نیم شب و وقت افطار سـاعت یـازده و نـیم شـب بـا توجـه
به این که ماه مبـارک نزدیـک اسـت مـیخواسـتیم بـدانیم کـه وقـت
امساک و افطار در ماه مبارک چگونه است.
قابل ذکر است که روزه گرفتن از سـاعت یـک صـبح تـا یـازده شـب
خیلی سخت و طاقت فرسا میباشد.
 جواب :اگر قدرت به روزه گـرفتن نداشـته باشـید در صـورت امکـان
هر روز قبل از ظهـر بـه مقـدار بیسـت و دو و نـیم ( )11/2کیلـومتر از
شهر خارج شوید و روزه را افطار کنید.
 ســوال ]118[ :فــردی کــه معــده درد دارد آیــا روزه بــر او واجــب
است؟
 جواب :در فرض سؤال اگر مـیدانـد کـه روزه گـرفتن بـرایش ضـرر
دارد ،یا دکتـر متخصـص مـورد اعتمـاد بگویـد کـه اگـر روزه بگیـرد
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مریضیاش زیاد یا دیر خـوب مـیشـود ،مـیتوانـد افطـار کنـد ولـی
بابت هر روز مقدار هفت صـد و پنجـاه گـرم آرد یـا گنـدم بـه فقـراء
به عنوان کفاره بدهد.
 ســوال ]111[ :بعضــی از جوانــان بــرای اینکــه در مقابــل رفقایشــان
کم نیاورنـد ،بـا رفقایشـان روزه را مـیخورنـد یـا بـرای اینکـه کـار
میکنند ،روزه نمیگیرند ،تکلیف آنها چیست؟
 جواب :آنها کـار حـرام انجـام دادهانـد ،هـم قضـا دارد و هـم کفـاره
عمد بر آنها واجب است.
 سوال ]113[ :خـانم ایـن جانـب دوتـا فرزنـد دو قلـو هشـت ماهـه
دارد به نظر شما روزه باید بگیرد یانه؟
 جواب :اگر خود خـانم مطمـئن اسـت کـه روزه بـرایش ضـرر دارد و
یا دکتر متخصص مـورد اعتمـاد بگویـد روزه بـرای خـانم و یـا بـرای
بچه ها ضرر دارد در ایـن صـورت مـیتوانـد افطـار کنـد و بـرای هـر
روز هفتصد و پنجاه گرم طعـام بـه فقـرا کفـاره بدهـد و بعـداً قضـای
روزههایش را بگیرد.

قضا و کفاره روزه


سوال ]114[ :شخصی در مـاه رمضـان فقـط نسـوار کشـیده و بـاقی
مــبطالت روزه را انجــام نــداده و نیــت روزه داشــته ،آیــا روزهاش

  ------------------------------------------  033استفتائاتجدید/ج3
صحیح است یا نه؟ اگر روزهاش باطل اسـت آیـا کفـاره دارد یـا فقـط
قضا دارد؟
 جــواب :اگــر احتمــال مــیداده کــه نســوار روزه را باطــل مــیکنــد و
اعتناء نکرده و نسوار کشـیده؛ در ایـن صـورت بنـابر احتیـا واجـب
هم قضا کند و هم کفاره عمد را پرداخت کند.
 ســوال ]111[ :آیــا وقتــی کــه انســان روزهی قضــایی مــیگیــرد و
سهواً چیزی مـیخـورد و بعـد بـه یـاد مـیآورد ،روزه قضـایی باطـل
میشود؟
 جواب :باطـل نمـیشـود دوبـاره نیـت روزه کنـد و آن روزه صـحیح
است .قضا و کفاره هم ندارد.
 سوال ]116[ :کسی که به علت اعتیـاد چنـد سـال روزه نگرفتـه آیـا
قضا دارد؟ کفاره چطور؟
 جـواب :اگـر قـدرت روزه گـرفتن داشـته و روزه نگرفتـه هـم قضـاء
دارد و هم کفاره و اگر قـدرت نداشـته فقـط کفـاره دارد ،کـه بیسـت
و دو نیم کیلو گندم در یک ماه میشود ،ولی قضاء ندارد.

زمان و شرایط قضای روزه
 ســوال ]111[ :اگــر قضــای روزهی رمضــان را تــا رمضــان آینــده
نگیرد ،آیا معصیت کرده است؟
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 جواب :قضای روزه مـاه رمضـان را واجـب اسـت تـا رمضـان دیگـر
بگیرد ،اگـر عمـداً از روی سـهل انگـاری نگیـرد معصـیت کـرده ،لـذا
باید کفاره بدهند.
 سوال ]111[ :کسی کـه بـر اثـر عـذر شـرعی نتوانـد روزه بگیـرد و
همان عذر یا عـذر شـرعی دیگـر بالفاصـله پـس از آن عـذر حاصـل
شود و تا ماه رمضان سال بعد ادامـه پیـدا کنـد ،آیـا روزههـایش قضـا
و کفـاره دارد؟ یـا خیــر؛ اگـر بعـد از برطــرف شـدن عـذرش قضــای
روزه هایش را نگرفته باشد چه؟
 جواب :در فـرض سـؤال اگـر عـذر دیگـری کـه بعـد از عـذر قبلـی
عارض بشود ،عذر اختیـاری نباشـد ماننـد مسـافرت ،در ایـن صـورت
قضا و کفاره ندارد ،ولـی احتیاطـاً بـرای هـر روز هفـت صـد و پنجـاه
گرم طعام مانند گندم یا نان یا خرما به فقیـر بدهـد؛ البتـه ایـن احتیـا
وجوبی است ،امّ ا عذر اگـر اختیـاری باشـد ماننـد مسـافرت قضـا نیـز
بر او واجب است.
 ســوال ]119[ :شخصــی مــریض اســت و بیمــاری وی از رمضــان
امســال تــا رمضــان ســال آینــده طــول مــیکشــد تکلیــف روزه او
چیست؟
 جواب :در فرض سوال کفـاره دارد ،کـه یـک مـد طعـام (هفـت صـد
و پنجاه گرم گندم یا آورد و )...باشد ولی قضا ندارد.

  ------------------------------------------  036استفتائاتجدید/ج3
 سوال ]194[ :کسی که در حـال گـرفتن روزه قضـائیاش مـیباشـد
و بعد از ظهر همـان روز مهمـان مـیآیـد و بـا مهمـان خـود غـذا یـا
چای میخـورد ،بـدون اینکـه روزهاش را دوبـاره بگیـرد چـه حکمـی
دارد؟ آیا کفاره دارد یا خیر.
 جواب :اگر قضای ماه مبـارک رمضـان باشـد ،افطـار در بعـد از ظهـر
جایز نیست؛ در صورت افطار ،برای ده نفـر فقیـر کـه بـرای هـر کـدام
مقدار هفت صد و پنجـاه گـرم نـان یـا گنـدم یـا آرد باشـد ،بایـد بـه
عنوان کفاره بدهد.
 سوال ]198[ :کسی که به مـدت سـه سـال فلـج باشـد روزه نگرفتـه
و نماز هم نخوانـده باشـد و بعـداً فـوت کنـد روزه و نمـاز او چطـور
میشود؟
 جواب :در فرض سوال اگر قدرت بر روزه نداشته اسـت ،قضـای روزه
واجب نیست ،فقط برای هر روز مقدار هفت صد و پنجاه گرم گنـدم یـا
نان به فقیر بدهند ،ولی قضای نمازهای آن را باید انجام بدهند.

کفاره بطالن عمدی روزه
 سوال ]191[ :جوانی هسـتم چنـدین مـاه رمضـان اسـت کـه روزهام
را خورده ام ،ولـی االن توبـه کـردم مـیخـواهم روزه بگیـرم ،تکلیـف
روزههایی را که نگرفتهام چیست؟
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 جــواب :قضــای روزههــای گذشــته را انجــام دهیــد و بــرای هــر روز
چهــل و پــنج کیلــو گنــدم یــا آرد بــرای شصــت فقیــر کفــاره بدهیــد
کفایت میکند.
 سوال ]193[ :من یک جوانم که تازه ازدواج کردهام و در روز بیستو-
پنجم ماه رمضان بعد از اذان صبح با همسرم نزدیکی کردم ،آیـا غیـر از
قضاء کفاره هم باید بدهم؟ یا نه؛ کدام یک از کفاره های عادی یا کفـاره
جمع که شصت روز است ،به من تعلق میگیرد؟
 جــواب :در فــرض ســوال هــم قضــا دارد و هــم کفــاره عمــد ،کــه
شصت مسکین را اطعام کنیـد ،یعنـی بـه هـر کـدام از آنهـا یـک مـد
طعام بدهید و یا شصت روز ،روزه بگیرید.
 ســوال ]194[ :دختــری عقــد کــرده هســتم و بــه زودی (چنــد روز
مانده به ماه رمضان) به خانـه شـوهر مـیروم؛ بـا توجـه بـه وضـعیت
ویــیهمــان در مــاه رمضــان (عطــش جنســی ،ضــعف بــدنی و گرمــای
تابستان) احتمال قوی میدهم کـه روزه گـرفتن بـرای اینجانـب همـراه
با سختی فراوان باشد؛ آیا مـیتـوانم روزه نگیـرم و بعـداً قضـای آنهـا
را بگیــرم؟ در ضــمن بنــده در تعیــین تــاریخ نامناســب عروســی هــی
گونه نقشی نداشتم و بزرگترها تصمیم گرفتند.
 جواب :در فرض سؤال به هـی وجـه بـه سـبب عروسـی نمـیتوانیـد
روزه را افطار کنید یا روزه نگیرید.
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 ســوال ]191[ :شــنیده شــده کــه حضــرت عــالی گفتــهایــد بــرای
شــخص کــارگری کــه نمــیخواهــد روزه بگیــرد بایــد بــرای فــرار از
روزه از حــد تــرخص بگــذرد ،افطــار نمایــد و بعــد برگــردد ،اشــکال
ندارد آیا صحت دارد؟
 جواب :بله صحت دارد ،درصورتی که بیست و دو نیم کیلومتر مسافرت
کند؛ فرار از روزه کراهت دارد ولی حرام نیست.
 ســوال ]196[ :کســی کــه شــب تصــمیم دارد فــردا بــرای فــرار از
روزه مسافت شرعی را طی کند ،تـا عـذری بـرای افطـار کـردن خـود
داشته باشد ،آیا میتواند چنـین کـاری را انجـام دهـد؟ اگـر ایـن کـار
را انجام دهد آیا جواز افطار او میشود؟
 جــواب :بلــه جــایز اســت ،نهایتـاً ســفر بــرای فــرار از روزه کراهــت
دارد ،ولی حرام نیست.

ادای کفّاره روزه
 ســـوال ]191[ :دو مـــاه کفـــاره روزه دارم و فقیـــری را هـــم
نمیشناسم آیا جایز است کـه آن را بـه دفتـر جنابعـالی تحویـل بـدهم
تا به نیابت از من آن را به فقراء بدهند.
 جواب :اگر کسی به نیابت شما برای فقیـر طعـام بدهـد کـافی اسـت،
همچنــین بــرای ادای آن اگــر هــر کســی از طــرف شــما وکالــت کنــد

مسائلعبادي/احکامروزه  039 --------------------------------------
اشکال ندارد.
 ســوال ]191[ :بنــده روزهام را عمــداً قضــا نمــودم مــیخــواهم
کفارهاش را بدهم ،پیدا کـردن شصـت فقیـر بـرایم مشـکل اسـت ،آیـا
مــیتــوانم کفــاره روزهام را بــرای قحطــی زدگــان ســومالی ارســال
نمایم ،آیا میتوانم به یک خانواده فقیر بدهم؟
 جواب :کفاره به فقراء شیعه داده شـود و بـه یـک خـانواده نمـیشـود
کفاره عمد را داد؛ اگـر شصـت ( )65فقیـر پیـدا نمـیتوانیـد بـه دفتـر
بیاورید تا از طرف شما بین شصت فقیر تقسیم شود.
 سوال]199[ :
2ـ در رساله آمده است که بـرای کفـاره یـک روز افطـار عمـدی در مـاه
رمضان میتوان شصت فقیر را بـه میـزان یـک مـد یـا ده سـیر اطعـام
نمود ،امّا اگر امکان دارد دقیقتر بفرمایید کـه یـک مـد یـا ده سـیر بـا
مقیاسهای اندازه گیری مرسوم امروزه چند کیلوگرم خواهد بود؟
1ـ آیا غذای مورد نظر حتما باید گندم یا برنج باشـد؟ یـا مـیتـوان پـولی
به همان ارزش را به نیت خرج برای اطعامشان به آنها داد؟

 جواب:
ج )2افطار روزه در مـاه رمضـان عمـداً بـدون عـذر شـرعی کفـاره دارد،
که باید شصت مسکین را اطعام کند ،یـا بـه شصـت مسـکین ،شصـت

  ------------------------------------------  031استفتائاتجدید/ج3
مد طعام بدهد که یک مـد هفـت صـد و پنجـاه ( )725گـرم گنـدم یـا
آرد میشود و کفاره یک روز چهـل و پـنج ( )32کیلـو هسـت و بایـد
به شصت فقیر داده شود و یا شصت روز پی در پی روزه بگیرد.
ج )1بــرای ادای کفــاره غــذا ،یــا گنــدم یــا آرد و یــا بــرنج بدهــد کــافی
است ،ولی دادن پول به فقـرا از کفـاره کفایـت نمـیکنـد مگـر اینکـه
فقیــر را وکیــل بگیــرد کــه بــا آن پــول فقــط نــان ،بــرنج و ...بخــرد
ومصرف کند.
 ســوال ]344[ :مــن در حــدود ســی روز از مــاه مبــارک رمضــان را
بدون داشتن عذر شرعی کـاری کـردم کـه روزهام باطـل شـود ،حـال
کفاره روزه خود را چگونه باید پرداخـت کـنم؟ کفـاره کـل سـی روز
را باید پرداخت کنم یا نه؟
آیا کفاره روزه را مـیتـوانم بـه یـک شـخص فقیـر بـدهم یـا بجـای
گندم پول آن را به فقرا بدهم؟
 جواب :در فرض سوال که افطـار عمـدی بـوده بایـد کفـاره هـر روز
را به شصت نفر فقیـر طعـام بدهیـد؛ یعنـی شصـت نفـر فقیـر را سـیر
کنید و دادن پول از کفاره کفایت نمیکند.

زمان قضای روزه میت
 سوال ]348[ :اگر کسـی فـوت کـرده باشـد و پسـران و دختـران او
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هر کدام بخواهند یک مدت از روزهی قضـای پـدر را بگیرنـد تـا چـه
وقــت اجــازه دارنـد روزهای را کــه بــه گــردن گرفتــهانــد ،بــه تـأخیر
بیندازنــد؛ مــثالً اگــر دختــر او حاملــه باشــد و چنــد روز از روزهی
قضای پدر را بخواهـد بگیـرد ،مـیتوانـد بعـد از اینکـه وضـع حمـل
کرد و طفلش کمی کـالن شـد ،روزهی قضـای پـدر را بگیـرد؟ یعنـی
در مجموع از نگاه وقت محدود است؟ یا خیر.
 جواب :کوشـش شـود هرچـه زود دَیـن میـت ادا شـود ،بـدون عـذر
نباید در انجام قضا تأخیر شود.

روزه و سفر
 سوال ]341[ :آیـا مسـافرت غیـر ضـروری در مـاه مبـارک رمضـان
اشکال دارد؟
 جواب :اگر برای فرار از روزه باشد کراهت دارد.
 سوال ]343[ :آیا میشود برای فرار از روزه ماه رمضان مسافرت کرد؟
 جواب :بله مسافرت جایز است ولی کراهت دارد.
 سوال ]344[ :اگر کسی صـبح نیـت مسـافرت کنـد بـا ایـن کـه بـه
حکــم مســافر بــودن اســت ،مــیتوانــد قبــل از رفــتن روزه را افطــار
نماید؟ اگر کسی شب نیت مسـافرت نداشـته باشـد صـبح اتفاقـاً سـفر
برایش پیش آید حکم روزه اش چیست؟ آیا میتواند افطار کند؟
 جواب :اگـر در شـب نیـت مسـافرت نداشـته باشـد نمـیتوانـد روزه
خــود را افطــار کنــد ،آن روز را هــم روزه بگیــرد و هــم قضــاء کنــد،
اگر در شـب قصـد سـفر داشـته باشـد تـا از حـد تـرخص رد نشـده
نمیتواند افطار کند.
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 سوال ]341[ :بنده قبـل از ظهـر مسـافرت کـردم چیـزی نخـوردم و
نیاشامیدم و مفطری انجـام نـدادم و قبـل از ظهـر همـان روز بـه محـل
زندگیام برگشتم و دوباره نیت کردم آیا روزه من صحیح است؟
 جواب :بله ،روزه آن روز صحیح است.
 سوال ]346[ :اگـر روزه دار پـیش از ظهـر قصـد مسـافرت کـرده و
بعد از حدّ تـرخّص روزهاش را باطـل کنـد ،سـپس مـانعی از ادامـهی
سفر برایش پیش آید و به وطن بـاز گـردد آیـا تـا شـب بایـد امسـاک
کند یا میتواند بخورد؟
 جواب :امساک واجب نیست.

حد ترخّص
ل اقامـت خـود
 سوال ]341[ :اگر مسافری بـه طـرف وطـن یـا محـ ّ
بیاید و اذان ظهر را در حدّ ترخّص بشـنود و مفطـر را بـه جـا نیـاورده
باشد ،اگر نیت روزه کند صحیح است؟ یـا ایـن کـه شـر اسـت قبـل
از ظهر به وطن یا محلّ اقامت خود برسد؟
 جواب :در فرض سـؤال شـر اسـت کـه قبـل از ظهـر بـه وطـن یـا
محــل اقامــت خــود برســد و ح ـدّ تــرخّص بــرای مســافری کــه وارد
میشود کافی نیست ،بلکه اعتبـار حـدّ تـرخّص بـرای مسـافری اسـت
که از وطن یا محل اقامت خود خارج میشود.

  ------------------------------------------ 033استفتائاتجدید/ج3
 ســوال ]341[ :شــخص کــه مســافرت مــیرود آیــا جــواز افطــار او
هشت فرسخ فقط طـی مسـافت رفـت اسـت؟ یانـه ایـن کـه رفـت و
برگشت هر دو هشت فرسخ باشد؟
 جــواب :اگــر رفــت و برگشــت هشــت فرســخ چهــل و پــنج ()32
کیلومتر شود مسافر میتواند افطار کند.
 سوال ]349[ :کسی که مـیخواهـد بعـد از ظهـر مسـافرت کنـد تـا
روزهاش درســت باشــد آیــا بایــد هنگــام اذان ظهــر خانــه یــا محلــی
دیگری را که درنظـر گرفتـه اسـت برسـد روزهاش صـحیح اسـت یـا
در مسیر مقصدی باشد کـه پـیش از ظهـر مـیرسـد ،یعنـی هنـوز بـه
مقصد نرسیده ولی دیوار شهر را میبیند روشنتر جواب دهید.
 جواب :بعد از ظهر هـر موقـع مسـافرت کنـد روزهاش صـحیح اسـت؛
اگر منظور شما از رسیدن بـه مقصـد ،روزه روز بعـد اسـت ،کـه بایـد
قبل از ظهر در وطـن یـا در جـایی کـه ده روز قصـد اقامـت در آنجـا
دارد رسیده باشد و رسیدن در حد تـرخّص آنجـا قبـل از ظهـر ،بـرای
بازگشت به وطن و محل قصد اقامت کفایت نمیکند.
 ســوال ]384[ :بنــده در مســیر مــیروم کــه چهــار فرســخ رفــت و
چهار فرسـخ برگشـت مـن تـا منـزل یـا دیـوار شـهر اسـت ،بـه هـر
صورت هشت فرسخ طی شده تکلیف روزه من چیست؟
 جواب :اگر بین دو محل یعنی از آخـر محلـی تـا ابتـدا محـل دیگـری
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رفت و برگشت هشت فرسخ باشد روزه افطار میشود.
 سوال ]388[ :کسـی کـه از سـفر برمـیگـردد و بـه شـهر خـودش
می رسد ،اما خانـه او در یکـی از روسـتاهای اطـراف شـهر اسـت کـه
یک ساعت از شـهر فاصـله دارد ،آیـا مـیتوانـد نیـت روزه کنـد؟ یـا
مالک خود منطقهی آن ده یا روستا است؟
 جواب :تا به روستای خود نرسیده است نمیتواند نیت روزه کند.
 سوال ]381[ :معیار درسـت بـودن روزه بـرای مسـافری کـه قبـل از
ظهر به وطنش میرسد ،رسـیدن بـه محـل زنـدگی و داخـل شـدن در
شهر و قریه است؟ یـا رسـیدن بـه دروازه شـهر و جـایی کـه صـدای
اذان را میشنود؟
منظور از اذان چـه اذانـی اسـت ،آیـا اذان بـا بلنـدگو یـا صـدای اذان
شخصی بدون بلندگو؟ لطفا واضح فرمایید.
 جواب :در فرض سـؤال معیـار رسـیدن بـه حـد تـرخّص اسـت ،کـه
دیوار شهر و یـا صـدای اذان شـنیده شـود و مـراد از اذان ،اذان بـدون
بلنــدگو اســت کــه همــان اذان عــادی و معمــولی بــا صــدای شــخص
باشد.

دائم السفر
 سوال ]383[ :عدهای برای کـار مـیخواهنـد بـه مـدت سـه مـاه بـه
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محلــی عزیمــت کننــد کــه بــیش از چهــار فرســخ مــیباشــد البتــه
میخواهنـد هـرروز صـبح برونـد و قبـل از اذان مغـرب بـاز گردنـد،
حکم روزه برای این گونه افراد چیست؟
 جــواب :در فــرض ســؤال دائــم الســفر هســتند بایــد روزه بگیرنــد و
نماز را هم تمام بخوانند.
 سوال ]384[ :در هفته پنج روز مکتـب مـیروم کـه در حـدود سـی
کیلــومتر از خانــه مــن فاصــله دارد و همچنــان آخــرهــای هفتــه خانــه
برادرانم میروم که شصـت( )65کیلـو متـر از خانـه مـن فاصـله دارد،
مسئله روزه و نماز من چیست یعنی آیا قصر میشود یا نه؟
یادآور میشوم که تقریبـاً هـر آخـر هفتـه خانـه بـرادرانم مـیروم ،حتـی
کلید خانهی یکی از برادرانم را نیز دارم.
 جواب :اگر این رفت و آمـد بـین خانـه ومکتـب سـه مـاه ،یـا بیشـتر
ادامه پیدا میکند دائم السـفر هسـتید نمازتـان در خانـه و مکتـب تمـام
است و در ماه رمضان باید روزه بگیریـد امـا در خانـه برادرتـان نمـاز
شما قصر است.
 سوال ]381[ :بنـده متولـد و بـزرگ شـدهی دزفـول مـیباشـم و در
شــهر ماهشــهر (دو صــد و پنجــاه( )125کیلــومتر بــا دزفــول فاصــله
دارد) کار میکنم و در حـال حاضـر نیـز زن و بچـهام در شـهر اهـواز
یکصــد و پنجــاه ( )225کیلــومتر بــا دزفــول فاصــله دارد زنــدگی
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میکننـد؛ لـذا مجبـورم کـه چنـد روز در هفتـه در اهـواز یـا دزفـول
بمانم .وضعیت نمازم به چـه صـورت مـیباشـد ،الزم بـه ذکـر اسـت
که در آینده نیز ممکن است بطور دائـم در یکـی از شـهرهـا بصـورت
دائم زندگی کنم.
 جواب :اگـر در هفتـه سـه بـار یـا بیشـتر بـین دزفـول و ماهشـهر بـه
مدت سه ماه یا بیشتر رفت و آمد کنیـد در هـر سـه جـا نمـاز را تمـام
بخوانید بعد از این کـه در یکـی از شـهرها بـه صـورت دایـم زنـدگی
گردید ،آنجا وطن حساب میشود ،نماز را تمام بخوانید.
 سوال ]386[ :حکم نمـاز و روزهی کـارگران مهـاجرین افغـانی کـه
از لحاظ کاری بیشتر از مسافت شـرعی را بـرای کـار طـی مـیکنـد و
هر روز رفت و آمد دارد چیست؟
جواب :اگر سه ماه یا بیشتر ترددشان ادامه پیدا کند دائم السفر هستند.
 ســوال ]381[ :کســی کــه خانــهاش در شــهر اســت و در روســتای
اطراف شهر کار میکند یا کـارگر اسـت یـا پیمانکـار ،معمـوالً بیشـتر
از ده روز طول میکشد ،تکلیف نماز و روزهش چیست؟
 جواب :اگـر کمتـر از یکمـاه رفـت و آمـد مـیکنـد نمـازش در سـفر
قصر است و نمیتواند روزه بگیرد.
 ســوال ]381[ :حکــم کــارگری کــه صــبح بــرای کــار ســر فلکــه
میرود ،صاحب کـاری پیـدا مـیشـود کـه ایـن شـخص را سـر کـار
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ببرد ،اما مسیری که طـی مـیشـود بیشـتر از چهـار فرسـخ مـیباشـد،
حکم روزه ایشان چیست؟
 جــواب :اگــر در شــب قصــد ســفر را نداشــته آن روز را هــم روزه
بگیرد و هم قضاء کند.
 ســوال ]389[ :چنــدین ســال اســت کــه پیمانکــارم و فاصــله بــین
منزل و محل کارم بیشـتر از حـد شـرعی اسـت و مـن هـم بـه ناچـار
باید هر روز این مسیر را طی کنم ،آیا نماز و روزهام قصر است؟
 جواب :اگر سه ماه یا بیشتر رفت و آمـد مـیکنیـد دائـم السـفر هسـتید
و اگر دو ماه طول میکشـد احتیـا کنیـد بـین قصـر و تمـام ،روزه و
قضاء ،ولی نماز در خانه تمام است.
 ســوال ]314[ :حکــم روزه و نمــاز دانــشآمــوزان ،دانشــجویان،
معلمان و کارمندانی که جهت تحصـیل و شـغل کـاری خـود هفتـه ای
یــک روز ،یــا دو روز یــا بیشــتر بــه مســافت شــرعی چهــل و پــنج
کیلومتر سفر میکنند چیست؟
 جواب :اگر در هفتـه سـه روز یـا بیشـتر برونـد و سـه مـاه یـا بیشـتر
ادامــه پیــدا کنــد ،دائــم الســفرند و نمــازش تمــام اســت و بایــد روزه
بگیرن ـد و اگــر در هفتــه یکبــار مســافرت کنن ـد ،مســافرند .و اگــر در
هفتــه دو بــار مســافرت کننــد ،احتیــا کننــد کــه هــم نمــاز را در
سفرهاشان تمام بخواند و هم قصر.
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 سوال ]318[ :اینجانب دانشجو یـا کاسـب یـا کارمنـدی هسـتم کـه
محــل زنــدگیم در بلخــاب اســت و هفتــهای دو روز و پــنج روز در
استان سر پل و یک هفتـه در مـزار شـریف زنـدگی مـیکـنم ،بعـد از
آن به محل زندگی خودم بر میگـردم ،آیـا بنـده حکـم دائـم السـفر را
دارم؟ آیا دائم السفر میتواند نماز و روزهاش را کامل انجام دهد؟
 جواب :اگـر بـرای تحصـیل ،کـار و ...بمـدت سـه مـاه یـا بیشـتر در
هفته سه بار یا بیشتر رفت و آمد کنـد و یـا بـیش از سـه روز در هفتـه
در سفر باشد ،نمازش تمام است و روزه بگیرد.
 سوال ]311[ :اینجانب خلبان طیارهای چرخـی نظـامی هسـتم ،شـغلم
ایجاب میکند که دائم در مأموریت پرواز باشم به طوریکه شاید در هـر
ماه مسافر باشم یا در هفته دو یا سه روز یا بیشتر ،با این توصـیف چـون
من نظامی هستم و تمام افغانستان وطن من میباشد ،آیا میتـوانم حکـم
دائم السفر را داشته باشم تا بتوانم نماز و روزهام را کامل بجا آورم ،شاید
این سوال خیلی از همکاران من باشد ،نظرات حضرت عـالی را در ایـن
زمینه خواستاریم ،لطفاً توضیح فرمایید؟
 جواب ::اگر در هفته حداقل سـه بـار قصـد مأموریـت پیـدا کنیـد ،در
فرض سوال دائم السفر هسـتید بایـد روزه بگیریـد ،اگـر دو بـار انجـام
دهیــد احتیــا کنیــد ،بــین روزه و قضــاء ،اگــر یــک بــار در هفتــه
مأموریت را انجام دهید در حکم مسافر هستید.
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 ســوال ]313[ :کســی کــه جــزء پرســنل نیــروی امنیتــی شــهرش
هست ،بعضاً مـأموریتی بـرایش پـیش مـیآیـد کـه بایـد روزی دو یـا
سه بار به مسافرت برود که بـیش از حـد تـرخص اسـت ،یـا شـاید در
هفته مأموریتی پیش نیامد یـا شـاید یـک هفتـه یـا دو هفتـه مأموریـت
برود ،حکم نماز و روزهاش چیست؟
 جواب :اگر در حد ترخص تردد کند نمـاز قصـر نمـیشـود و اگـر در
حد مسافت شـرعی کـه هشـت فرسـخ اسـت ،رفـت و آمـدش طـول
بکشد و در هفته سه بار تردد کند ،دائم السفر است.

وطن دوم
 ســوال ]314[ :بنــده دانشــجویی هســتم اهــل افغانســتان کــه در
شهری در کشور آلمان تحصیل میکنم .بـرای چنـد مـاه در ایـن شـهر
خواهم بود و سپس برای چند ماه نزد خـانوادهام بـر مـیگـردم و پـس
از چند ماه بودن نـزد خـانوادهام دوبـاره بایـد بـرای دو سـال برگـردم
این شهر.
سوال اول :آیا این شهر در آلمان وطنم محسوب میشود؟
ســوال دوم :روزه مــاه رمضــان در اینجــا بســیار طــوالنی اســت حــدود
نوزده سـاعت از سـحر تـا افطـار طـول مـیکشـد و مـن روزی پـنج
ســاعت درس دارم و شــما چــه راه حلّ ـی را در ایــن مــوارد پیشــنهاد
میکنید؟
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در صورتی که این شهر وطنم محسوب نشـود آیـا مـن مـیتـوانم هـر
هفتــه بــرای یــک روز مســافرت بــروم تــا در برگشــت نمــاز و روزهام
شکسته شود؟

 جواب:
2ـ در دو سال اول حکم وطن پیدا نمیکند.
1ـ ـ روزه را بایــد بگیریــد ،خیلــی از نقــا جهــان نــوزده ســاعت روزه
میگیرند و اگـر بخواهیـد روزه نگیریـد درهـر نُـه روز از آن شـهر تـا
بیست و سه کیلومتر بروید و افطـار کنیـد بعـد مـیتوانیـد آب و غـذا
بخورید وقضای روزههایتان را بعداً بگیرید.
 ســوال ]311[ :دانشــجویی هســتم کــه در دانشــگاه مــزار شــریف
درس میخوانم و در کابـل کارمنـدم و در حـال حاضـر سـاکن شـهر
شــبرغان هســتم ،بــرای درس بــه دانشــگاه مــزار مــیروم و از آنجــا
سرکارم کابل میروم ،همان شـب یـا فـردای آن روز بـر مـیگـردم در
جایی که ساکن هستم ،حکم نماز و روزهام چیست؟
 جواب :اگر قصد زندگی چهـار سـال یـا بیشـتر در شـبرغان را داشـته
باشید حکم وطـن را دارد ،اگـر در طـول هفتـه سـه روز یـا بیشـتر در
ســفر باشــید ،دائــم الســفر هســتید ،نمــاز را تمــام بخوانیــد و در ســفر
روزه بگیرید.
 ســوال ]316[ :در مــاه مبــارک رمضــان شخصــی کــه تنهــا کــارگر
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خانواده است اگـر کـار کنـد روزه را مخصوصـاً در ایـن هـوای گـرم
نمیتواند بگیـرد و اگـر روزه بگیـرد کـار نمـیتوانـد بکنـد و بـرایش
مقدور هم نیست که هـر روز از حـد تـرخّص خـارج شـود و برگـردد
لطفا حکم مسئله را بیان فرمایید.
 جواب :اگر کمتـر از سـه سـال در محـل کـارش زنـدگی مـیکنـد و
بنــاء نــدارد بــیش از چهــار ســال در آنجــا بمانــد ،مــیتوانــد قبــل از
رمضان مسافرت کند به مقـدار بیسـت و دو نـیم کیلـومتر و برگـردد و
قصــد اقامــه ده روز نکنــد و تــا نــه روز افطــار کنــد و روز نهــم هــم
مسافرت کند و برگردد و قصد اقامه نکند و همـین طـور تـا آخـر مـاه
رمضان ،در این صـورت ایـن فـرار از روزه اسـت ،هـر چنـد کراهـت
دارد ولی حـرام نیسـت و کفـاره نـدارد ،فقـط قضـاء دارد ،ولـی اگـر
چهار سال و یا بیشتر در محل کـارش زنـدگی کـرده در ایـن صـورت
هر روز چهـار فرسـخ مسـافرت کنـد و بعـد از حـد تـرخّص قبـل از
ظهر افطـار کـرده و برگـردد در ایـن صـورت نیـز تـا شـب افطـارش
اشکال ندارد.
اگــر بــدون مســافرت روزه نگیــرد بایــد روزه هــایش را قضــا کنــد و
کفاره بدهد ،که باید عـوض هـر روز دو مـاه روزه بگیـرد ،یـا شصـت
مسکین را طعام بدهد و یـا بـرای شصـت مسـکین شصـت مـد طعـام
بدهد که هرروز آن چهل و پنج کیلو گندم یا آرد است.
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مسافر و روزه مستحبی
 سوال ]311[ :حکم روزهی مستحبی برای مسافر چه میباشد؟
 جواب :گرفتن روزه در حـال سـفر جـواز نـدارد ،چـه واجـب باشـد
چه مستحبی.

روزه مسافر در کالن شهرها
 ســوال ]311[ :مــا در شــارجه زنــدگی مــیکنــیم و بعض ـی اوقــات
برای کاری تا بنـدرگاه جبـل عـال واقـع در شـهر دبـی کـه تقریبـاً در
هفتاد کیلومتری میباشد سفر میکنـیم ،اگرچـه بخـاطر شـهرک سـازی
و ساخت و ساز ساختمانها تقریبـاً تمـام ایـن منـاطق مثـل یـک شـهر
معلوم میشوند ،ولی کد شهر فرق مـیکنـد ،حـاال تکلیـف روزهی مـا
در سه صورت ذیل چگونه خواهد بود؟
قبل از ظهر سفر کنیم و قبل از ظهر به شارجه برگردیم؟
قبل از ظهر سفر کنیم و بعد از ظهر به شارجه برگردیم؟
بعــد از ظهــر ســفر کنــیم و بعــد از ظهــر قبــل از افطــار بــه شــارجه
برگردیم؟
ناگفته نماند که ما به روال عـادی و بـه فکـر اینکـه همـهای اینهـا جـز
یک شهر و منطقه هستند روزه گرفتهایم.
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 جواب :اگر همه آنها عرفاً یک شـهر حسـاب مـیشـود و شـهرکهـا
با هم اتصال دارنـد نمـاز تمـام و روزه صـحیح اسـت و اگـر بـین دو
شــهرک  11/2کیلــومتر فاصــله دارد و در طــول مــاه گــاه گــاهی
مســافرت مــیکنی ـد اگــر بعــد از ظهــر مســافرت کنیــد روزه صــحیح
اســت ،همچنــین اگــر قبــل از ظهــر مســافرت کنی ـد و قبــل از ظهــر
برگردید و مفطـر تنـاول نکـرده باشـید در محـل سـکونت نیـت روزه
کنید روزه صحیح است ،ولـی چنانچـه قبـل از ظهـر مسـافرت کنـد و
بعــد از ظهــر برگــردد و مفطــر انجــام نــداده باشــد ،آن روز را هــم
امساک کند و هم قضا آن را بگیرد.
 ســوال ]319[ :در بــالد کبیــرهای مثــل تهــران حضــرت عــالی مبــدأ
مسافت را آخر محالت مـیدانیـد یـا آخـر شـهر؟ اگـر آخـر محـالت
بدانیــد ،محــالت معمــوالً بــه همــدیگر وصــل اســت ،تکلیــف نمــاز و
روزهام چه میشود؟
 جواب :مبدأ مسافت آخر شهر تهران است.
 ســوال ]334[ :کــارگری هســتم کــه صــاحب کــارم مــن را از ایــن
محله به محله دیگری میبرد ،بسـیاری از محـالت بـالد کبیـره بـه هـم
وصــل اســت و بــرای رفــتن از ایــن محلــه تــا محلــه دیگــر بیشــتر از
مسافت شرعی طی میشـود ،آیـا در ایـن نـوع رفـت و آمـدها روزهی
من صحیح است؟
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 جواب :در داخل کالن شهرها هر مقدار سفر کنید نماز قصر نمیشود.

رؤیت هالل
 سوال ]338[ :بـه نظـر حضـرت عـالی اول مـاه مبـارک رمضـان بـه
چند چیز و چگونه ثابت میشود؟
 جواب :اول ماه به پن چیز ثابت میشود:
2ـ خود انسان ماه را ببینـد؛ 1ــ از قـول عـدهای یقـین یـا اطمینـان پیـدا
کنــد؛ 9ــ دو مــرد عــادل شــهادت بدهنــد؛ 3ــ ســی روز از اول مــاه
شعبان بگذرد؛ 2ـ حکم حاکم شرع.
 ســوال ]331[ :آیــا در مــاه مبــارک رمض ـان دیــدن اول مــاه بــرای
گرفتن روزه و در آخر ماه دیـدن هـالل بـرای کسـی کـه مـیخواهـد
افطار کند واجب است؟
 جــواب :دیــدن واجــب نیســت ولــی مســتحب اســت کــه مــؤمنین
استهالل کنند.
 سوال ]333[ :آیا دیدن ماه بـا وسـائل و امکانـات پیشـرفته امـروزی
مانند تلسکوب و دوربینهای چشمی و امثال آن ثابت میشود؟

مسائلعبادي/رؤیتهالل  067--------------------------------------
 جواب :اگر یقین و اطمینان حاصل شود اول ماه ثابت میشود.
 سوال ]334[ :آیا رؤیت تصـویر هـالل مـاه ،بـا اسـتفاده از دوربـین
و انعکاس نور و بـازخوانی اطالعـات ضـبط شـده ،توسـط رایانـه هـا
برای اثبات اول ماه کفایت میکند؟
 جواب :اگر به طـور مسـتقیم بـا چشـم عـادی و مسـلح دیـده نشـود،
اول ماه ثابت نمیشود.
 ســوال ]331[ :اگــر در بــین علمــا و مراجــع اخــتالف ،در ثبــوت
رؤیت هالل و عدم آن به وجود آیـد ،یکـی تـابع قـانون دولتـی اسـت
و دیگری تابع قانون شرعی ،عدالت آنهـا هـم بـر مکلـف ثابـت بـوده
و آنها هم هر کدام در استدالل خـود مطمـئن باشـند ،وظیفـه مقلـدین
و مکلفین چیست؟
 جواب :مسئله رؤیت هـالل تقلیـدی نیسـت معیـار همـان پـن چیـزی
است که در رسـاله عملیـه آمـده اسـت2؛ ممکـن اسـت رؤیـت هـالل
نزد مقلد ثابت شود ولی در نزد مرجع ثابت نشود.
 ســوال ]336[ :عــدهی از مــردم مســلمان افغانســتان درعیــد فطــر
همراه با مردم عربسـتان عیـد مـیکننـد ،عـدهی دیگـر نیـز گـوش بـه
 .1اول ماه به پنچ چیز ثابت میشود:
8ال خود انسان ماه را ببیند؛ 1ال از قول عده ای یقین یالا اطمینالان پیالدا کنالد؛ 3الال دو مالرد عالادل
شهادت بدهند؛ 4ال سی روز از اول ماه شعبان بگذرد؛ 1ال حکم حاکم شرع.

  ------------------------------------------ 068استفتائاتجدید/ج3
فرمــان مراجــع ایــران هســتند ،در تبعیــت کــدام دو اولیــت هســت؛
حضرت عالی چه نظر برای اتحاد و انسجام آن مردم دارید؟
 جواب :چنانچه مکرر ًا ذکـر کـردم کـه مسـئله رؤیـت هـالل تقلیـدی
نیست معیار همان پـن چیـز اسـت؛ و طبیعـی اسـت کـه نظـر مراجـع
تقلید از هر کجای باشد مورد اعتماد و حجتاند.

وحدت یا اختالف افق
 سوال ]331[ :ماه شـوّال در مشـهد رؤیـت شـود ،کـه بـا افغانسـتان
نیم الى یک ساعت تفـاوت افـق دارد ،آیـا اوّل مـاه در افغانسـتان هـم
ثابت میشود؟
در کشــور پاکســتان دو نفــر از علمــاد شــیعه و دو تــن از اهــل س ـنّت و
چهار نفر از اهل حـدیث (وهّـابىهـا) را بـراد رؤیـت هـالل انتخـاب
نمودهاند ،این کمیته از طرف دولت وقـت انتخـاب شـده اسـت ،نـه از
طرف مجتهـد جـامع الشّـرایط؛ در اواخـر هـر مـاه ،کمیتـه مـذکور در
شهر الهور پاکستان تشکیل مـىشـود و رؤیـت هـالل از زبـان ریـیس
کمیته (کـه از اهـل تسـنّن اسـت) بـه وسـیله رادیـو و تلویزیـون ،بـه
اطّالع مردم مىرسد ،آیا به مجـرّد اطّـالع و اعـالم ریـیس ایـن کمیتـه،
روزه را مىتوان افطار کرد؟
 جواب :به نظر اینجانب در هر جـایی از کـره زمـین مـاه رؤیـت شـود
بــرای تمــام نقــا دیگــر کــه حــداقل در مقــداری از شــب بــا محــل
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رؤیت شـریک باشـند ثابـت مـیشـود چـه در مشـرق باشـد چـه در
مغرب فرق ندارد .مـالک حصـول اطمینـان بـر رؤیـت اسـت ،ولـو از
حرف کمیته مذکور باشد یا راههای دیگر.
 سوال]331[ :
2ــ منظــور از «هــم افــق بــودن» در مســئلهی رؤیــت هــالل چیســت؟ دو
منطقه با چه شرایطی هم افق نامیده میشوند؟
1ــ اول مــاه و آخــر مــاه رمضــان را در کشــور هلنــد چگونــه تشــخیص
دهیم؟ (با توجه به اینکـه اینجـا غالبـاً هـوا ابـری بـوده و رویـت مـاه
ممکن نمیباشد)
9ـ اگر حلول شوال وعید فطر بر مرجع تقلیـد محـرز شـده باشـد تکلیـف
مقلدین آن مرجع چیست؟

 جواب:
ج )2در فرض سوال هم افق بـودن آن اسـت کـه موقـع طلـوع و غـروب
آفتاب در دو منطقـه یـا دو کشـور و بیشـتر در یـک زمـان باشـد امـا
اینجانب اتحاد افق را در ثبوت رویت هالل شر نمیدانم.
ج )1در هر جای دنیا که اول ماه ثابـت بشـود بـرای کشـوری مثـل هلنـد
ثابت میشود بشـرطی کـه آن جـایی کـه مـاه دیـده شـده حـداقل در
مقداری از شب با کشور هلند شریک باشد.

  ------------------------------------------  071استفتائاتجدید/ج3
ج )9اگر آن مرجع تقلید حکم کند کـه فـردا عیـد اسـت بـرای مقلـدین و
غیر مقلدین حجـت اسـت و بایـد عیـد کننـد ،اگـر حکـم نکـرده و از
عید کـردن ایشـان بـرای غیـر آن مرجـع تقلیـد اطمینـان یـا علـم بـه
رؤیت هالل پیـدا شـود بـاز حجـت اسـت ،ولـی اگـر اطمینـان پیـدا
نشود نمیتوانند عید کنند.
 ســوال ]339[ :امــروز (جمعــه  )2993/6/23کــه در ایــران عیــد
اعالن شده است آیـا در شـهر کویتـه پاکسـتان نیـز عیـد سـعید فطـر
است؟ یا شرایط دیگری باید محرز گردد؟
 جواب :در صـورتی کـه در کویتـه یـا در پاکسـتان مـاه دیـده نشـده
باشد و از رادیو ایران علم یا اطمینان بـه دیـده شـدن مـاه پیـدا بکننـد
در آن جــا هــم بایــد عیــد کننــد ،چــون کشــورهایی ماننــد ایــران،
افغانســتان ،پاکســتان و  ...کــه در شــب یــا بخــش از شــب بــا هــم
مشترکند ،به نظر اینجانب اثبـات رؤیـت هـالل در یکـی از آنهـا بـرای
دیگران کفایت میکند.
 ســوال ]344[ :بنــده در ســوئد بــه همــراهی خــانواده خــود زنــدگی
میکنم ،امروز جمعه اسـت و بیشـتر مـردم در اینجـا عیـد گرفتـهانـد،
هنوز هالل ماه توسـط بزرگـان شـیعه کـه در پایتخـت سـوئد هسـتند،
اعالم نشده است.
آیا ما هم میتوانیم عید بگیریم یـا تـا فـردا صـبر کنـیم؟ و اگـر امـروز
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را روزه بگیریم و فردا معلـوم شـود کـه امـروز یعنـی روزجمعـه عیـد
بوده است ،تکلیف ما چیست؟
 جــواب :اگــر در کشــوری عیــد اعــالم شــود و از اعــالم آن شــما
اطمینان به رؤیت مـاه پیـدا کنیـد و محـل اقامـت شـما در مقـداری از
شب با کشوری کـه مـاه در آن دیـده شـده مشـترک باشـد مـیتوانیـد
عید کنید و اگر اطمینان پیـدا نکنیـد و روزه بگیریـد بعـد معلـوم شـود
که عید بوده ضرری ندارد.
 ســوال ]348[ :مــیخواســتم بــدانم کــه نظــر حضــرتعالی در مــورد
کشــورهای شــمال اروپــا مثــل ســوئد ،فنالنــد و نــروژ کــه در آن مــاه
رؤیــت نشــده و در ایــران و بعضــی کشــورهای اســالمی دیگــر مــاه
رؤیت گردیده چیسـت؟ آیـا اینکـه در ایـران مـاه رؤیـت گردیـده مـا
هم میتوانیم مطابق با ایران عید بگیریم یا نـه ،بایـد در اینجـا هـم مـاه
رؤیت شود؟
 جواب :در فـرض سـوال در همـه جاهـایی کـه در مقـداری از شـب
با کشـوری کـه در آن مـاه دیـده شـده اشـتراک داشـته باشـند در آن
جاها نیز عید است ،شما باید بـا کشـورهایی کـه در مقـداری از شـب
مشــترک اســت ،تمــاس بگیریــد اگــر در یکــی از آن کشــورها رؤیــت
هالل ثابت شده باشد و برای شـما اطمینـان حاصـل شـود ،مـیتوانیـد
عید کنید و االّ تا حصول اطمینان باید روزه گرفت.

  ------------------------------------------ 070استفتائاتجدید/ج3
 سوال ]341[ :اگر در روز بیست و نهـم مـاه رمضـان در ایـران عیـد
شود آیا ما در افغانسـتان مـیتـوانیم افطـار کنـیم؟ اگـر بلـی ،تکلیـف
کمبودی روزه ماه رمضان چه میشود؟
 جــواب :در فــرض ســؤال در صــورتیکه اول مــاه رمضــان شــرعا در
ایــران ثابــت شــده باشــد ،مــیتواننــد عیــد کننــد و یــک روز از مــاه
رمضان را قضاء کند.

اثبات عید با حکم حاکم شرع
 سوال ]343[ :آیا برای عید گـرفتن مـا بایـد از حـاکم شـهر پیـروی
کنیم یا حاکم شرع؟
 جواب :اگر حاکم شـرع حکـم کنـد کـه فـالن روز عیـد اسـت ،بایـد
عید کنند؛ ولی اگر حکم نکند و فقـط بگویـد فـردا عیـد اسـت ،بـرای
دیگران اعتبار ندارد ،مگر اینکه اطمینـان پیـدا کننـد بـه رؤیـت هـالل،
که در این صورت به علم و اطمینان خودشان باید عمل کنند.
 ســوال ]344[ :در صــورت رؤیــت هــالل در ایــران و حکــم حــاکم
شرعی به ثبوت رؤیت هالل در سراسر ایران ،آیـا مـا مـیتـوانیم طبـق
همین حکم حاکم شرع در افغانسـتان ،حکـم بـه ثبـوت رؤیـت هـالل
نماییم؟ با وجود که در افق و غروب فرق دارد؟
 جواب :حکم حاکم شـرع مطلقـ ًا نافـذ اسـت در صـورتی کـه کشـف
خالف نشود.
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عید به خاطر تقیه یا وحدت مسلمین
 سوال ]341[ :آیا بخاطر وحـدت مسـلمین بـا اعـالن عیـد از جانـب
دولت اسالمی افغانستان میتوانیم روزه را افطار نماییم؟ یا خیر.
 جواب :در صورتی که رویت هالل ثابت نشود ،صرفاً به بهانـه وحـدت
مسلمین نمیتوانید عید نمایید ،عید با اثبات شدن و یقین به رویت هـالل
است ،با اعالم رسمی یا قرار داد و امثال آن عید نمیشود.

روزه در روز عید
 ســوال ]346[ :کســانی بــودهانــد کــه در روز عیــد فطــر ،روزه را
افطار نکردهاند ،روزه در چنین روزی چه حکمی دارد؟
 جواب :اگر اول مـاه در نـزد او ثابـت شـده و افطـار نکـرده روزهاش
در آن روز حرام و باطل است.
 سوال ]341[ :ما در یکـی از ولسـوالیهـای منـاطق مرکـزی زنـدگی
میکنیم در اول عیـد فطـر روز جمعـه دو نفـر روزه خـویش را افطـار
نکردند و روزه دار باقی ماندند دلیـل آنهـا مقلـد بـودن ایشـان از امـام
خمینی(ره) بود ،با وجود اینکـه خیلـی از مـردم مقلـد ایشـان هسـتند،
ما نمیدانیم حکم در این بـاره چیسـت؟ و حکـم دربـاره کسـانی کـه
افطار کردهاند چه خواهد بود؟

  ------------------------------------------ 073استفتائاتجدید/ج3
 جواب :اگر چه امام خمینی(ره) وحدت افـق را شـر مـیدانـد ولـی
اگر در آنجایی که مقلدینشان زنـدگی مـیکننـد و یـا در منـاطقی کـه
با بلد مقلدین وحدت افق داشته باشـد ،مـاه رویـت شـود بایـد افطـار
کنند ،ولی اینجانب وحدت افق را شـر نمـیدانـم در هـر جـایی کـه
با ایران در شـب اشـتراک داشـته باشـند اگـر در ایـران و یـا در آنجـا
رؤیت شود باید کشورهای دیگری کـه در شـب بـا کشـوری کـه مـاه
در آن دیده شده مشترکند عید کنند.

خم
اح کام س
خمس در اسالم
 سوال ]341[ :لطفاً حکـم شخصـی را بیـان فرماییـد کـه در مجلـه و
کتاب مینویسد:
«خمس نه از ضروریات دیـن اسـت و نـه ضـروریات مـذهب و منکـر آن
نه از اسالم خارج میشـود و نـه از مـذهب شـیعه ،چـون ایـن مسـئله
از اوایــل اســالم اختالفــی بــوده اســت و در مــذهب شــیعه اخــتالف
بحدّی است که پانزده تا قول وجود دارد»
 جــواب :اصــل وجــوب خمــس از ضــروریات مــذهب بلکــه از
ضــروریات دیــن اســت ،آیــات و روایــات بلکــه اجمــاع مســلمین بــر
اصل وجوب خمس داللـت دارنـد ،از جملـه آیـه  32از سـوره انفـال
و روایات متواتره داللت کننده بـر وجـوب خمـس هسـتند؛ گرچـه در
متعلـق خمــس اخـتالف اســت .بـرای مطالعــه ادلـه و تفصــیل مطلــب
میتوانید به کتاب «مباحث فقهیـه» مـا ،کـه یـک جلـد آن بـه مباحـث
خمس اختصاص یافته مراجعه نمایید.

  ------------------------------------------ 076استفتائاتجدید/ج3

خمس وام قرض الحسنه
 سوال ]349[ :اگر کسی مقداری پول وام بگیرد و بعد از گذشـت یـک
سال هنوز چیزی از آن را خرج نکرده آیا باید خمس آن را بدهد؟
 جواب :اگر آن وام را ادا کرده باشد ،هـر مقـداری از وام کـه ادا کـرده
است و آن پول وام هنوز مصرف نشده است ،خمس بر آن مقدار واجـب
است؛ اگر بخشی از وام یا تمام آن را ادا نکرده خمس ندارد.

خمس مال نذر امام حسین(ع)
 سوال ]314[ :مالی نـذر مخصـوص امـام حسـین (ع) اسـت کـه در
محرّم مصرف شود آیا خمس دارد؟ یا خیر.
 جواب :اگر نیت کرده باشد کـه ایـن گوسـفند را نـذر مـیکـنم بـرای
خدا ثـوابش از امـام حسـین(ع)؛ چـون بـا نیـت نـذر شـرعی محقـق
نمیشود بر این گوسـفند خمـس تعلـق مـیگیـرد؛ ولـی چنانچـه نـذر
شرعی بوده ،که اسم خداوند در نـذر بـرده شـده باشـد و نیـتش را در
زبان جاری کرده باشد ،به این صورت که «از خـدا بـر مـن اسـت کـه
این گوسفند را در راه خدا ذبح کـنم و ثـوابش را بـه امـام حسـین(ع)
هدیه کنم» ،این گوسفند در ایـن فـرض خمـس نـدارد ،البتـه بشـرطی
که اگر گوسفند را در خانـه بـزرگ کـرده باشـد ،قبـل از نـذر خمـس
آن را داده باشد.
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خمس اموال کودک و هدیه
 سوال ]318[ :آیا بر وجـوهی ماننـد عیـدی و هدیـه کـه شـخص از
بدو تولد تا زمان تکلیف جمع میکند خمس تعلق میگیرد؟
 جواب :عیـدی و هدیـه در زمـان بلـوغ اگـر یـک سـال بـاقی بمانـد
خمس بـه آن تعلـق مـیگیـرد ،هدیـه و عیـدی قبـل از بلـوغ خمـس
ندارد.
 سوال ]311[ :مـن در لنـدن زنـدگی مـیکـنم ،کـه سـه طفـل دارم
دولت ماهیانه مقداری پـول را بـه تمـام اطفـال بـدون در نظـر داشـت
شرایط مالی والدین شان میدهند؛ اگـر ایـن پـول بـه مصـرف نرسـد و
پس انداز شود ،آیا خمس دارد یـا نـه؟ بـازهم یـاد آور مـیشـوم کـه
این پول را برای اطفال خود پس انداز میکنم.
 جواب :به پول اطفال خمس تعلق نمیگیرد.

خمس مال االرث
 ســوال ]313[ :شخصــی بعــد از مــرگش مبلغــی بــرای خــانوادهاش
ارث گذاشته کـه بـاالی شخصـی قـرض بـوده اسـت .آیـا ایـن پـول
خمس دارد؟
 جواب :اگر آن مرحوم در زندگی سـر سـال خمسـی داشـته پرداخـت
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خمس آن الزم نیسـت و اگـر سرسـال خمـس نداشـته ورثـه کبیـر بـا
حاکم شرع مصالحه کنند.

خمس مال مراجع
 سوال ]314[ :آیـا خـود مراجـع تقلیـد ماننـد دیگـر مـردم ،خمـس
میدهند؟
 جواب :بله خود مراجع مانند سایر مـردم مکلّـف بـه پرداخـت خمـس
هستند.

خمس پول رهن منزل
 ســوال ]311[ :نظــر مبــارک در مــورد خمــس پــول رهــن منــزل
چیست؟ آیا تا زمانی که در رهن اسـت خمـس نـدارد؟ یـا اینکـه اگـر
بعد از رهن تا پایان سـال خمسـی هزینـه نشـود خمـس بـه آن تعلـق
میگیرد؟ اصوال آیا به پـول رهـن منـزل خمـس تعلـق نمـیگیـرد یـا
فقط پرداختش واجب نیست؟
 جـواب :پـول رهــن خانـه در صـورتی کــه اگـر آن را بدهـد مجبــور
میشـود بـرای رهـن خانـه پـول قـرض کنـد دادن خمسـش واجـب
نیست و این گونه افراد تا زمانی که نیاز بـه خانـه رهنـی داشـته باشـد
با شرطی که ذکر شد ،پرداخت خمس آن پول واجب نیست.
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کسر وام و بدهی از سرمایه
 ســوال ]316[ :کســی کــه بــدهکار وام اســت آیــا هنگــام محاســبه
خمس باید مقـداری کـه بـدهکار وام اسـت را از امـوال و دارایـیاش
کسر نماید؟
 جــواب :اگــر بــرای مؤنــه ومصــارف زن و بچــه وام گرفتــه باشــد
میتواند آن وام را استثناء کند.
 ســوال ]311[ :اگــر شخصــی بعضــی امــوالش نظیــر گنــدم و امثــال
آن ،از سر سال اضافه بیاید ،منتهـی بـدهکار باشـد ،آیـا ایـن اضـافه را
از مقــدار بــدهکاری خــود کســر کنــد یــا بــدون در نظــر گــرفتن
بدهکاری خمس را پرداخت کند؟
 جواب :اگر قرضش در مؤنه همان سال بوده ،میتوانند کسر کند.
 سوال ]311[ :فردی اسـت کـه ده هـزار افغـانی قـرض دار اسـت و
منفعت امسال او نیز ده هـزار افغـانی مـیباشـد ،آیـا بـه ایـن مبلـغ ده
هزار افغانی خمس تعلق میگیرد؟ یا خیر.
 جواب :اگر قرض برای مؤنـه همـان سـال بـوده ،پرداخـت خمـس آن
مبلغ الزم نیست.
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شرایط مال متعلق خمس
 ســوال ]319[ :شخصــی کــاالیی(مــثالً فرشــی) خریــده و ســال
خمسیاش فرا رسیده و هنوز هـی اسـتفادهای از آن نکـرده امـا هنـوز
پــول آن کــاال (فــرش) را نــداده اســت ،حــال آیــا ایــن کــاال متعلــق
خمس است؟ یا خیر.
 جواب :اگر تا سـر سـال قیمـت آن را نـداده باشـد آن فـرش خمـس
ندارد؛ ولو استفاده نکرده باشـد ،امـا اگـر قیمـت آن را داده و اسـتفاده
نکرده اسـت ،جـز منـافع سـال حسـاب مـیشـود بایـد خمـس آن را
بدهد.
 سوال ]364[ :مـن یـک سـال و چنـد مـاه مـیشـودکه یـک مـوتر
(ماشــین) خریــدهام همــه پــولی کــه بــرای خریــد مــوتر دادهام کمــی
خودم داشتم و مقدار دیگرش را قـرض گرفتـه بـودم ،طـی چهـار مـاه
تأدیه کردم و حاال ایـن مـوتر در نـزدم هسـت ،آیـا مـن بایـد خمـس
بپردازم؟ یا خیر.
 جــواب :در فــرض ســؤال اگــر مــوتر را بــرای کــار و در آمــد پــولی
خریــده باشــید خمــس آن مــوتر واجــب اســت ،اگــر بــرای ضــرورت
خــودت و زن و بچــهات گرفتــه باشــید و پــولش از بــین ســال بــوده
است خمس ندارد.
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 سوال ]368[ :بنده در اواخـر سـال  1553شـروع بـه کـار کـردم در
آن زمان هفده سـال داشـتم و خـرج و خـوراکم را بـرای ازدواج پـس
انداز میکردم و تا سـال  1557کـه ازدواج کـردم پـس انـداز کـردم و
خمس آن را ندادم ،میشود به بنده بگویید تکلیف چیست؟
 جــواب :هــر مقــدار کــه یکســال از پــس انــداز آن ســپری مــیشــود
پرداخــت خمــس آن واجــب اســت و ازدواج مــانع از تعلــق خمــس
نمیشود؛ مگر اینکه اگر ازدواج نکند در حرام مبتال میشود.
 سوال ]361[ :آیا در طالجـات زنـان خمـس تعلـق مـیگیـرد یانـه؟
معیار آن چیست؟
 جواب :اگر سر سال خمسی داشـته باشـد و از در آمـد بـین سـال بـه
مقدار شأنش طال خریـده باشـد آن طـال هـا خمـس نـدارد و اگـر سـر
سال خمسی ندارد با حاکم شرع مصالحه کند.
 سوال ]363[ :در مواردی که تهیـه جهیزیـه مـورد نیـاز اسـت (مـثال
دختر در آستانه ازدواج است ،یـا تهیّـه آن جـز بـه صـورت تـدریجی
ممکن نیست) آیا خمس دارد؟
 جواب :در فرض سؤال اگر دختر در طـول سـالهـایی کـه جهزیـه را
تهیه میکند از آن جهزیه اسـتفاده کنـد ولـو بـرای دو سـه بـار ماننـد
عروســیهــا و جشــنهــا و مهمــانیهــا و امثــال آن در ایــن صــورت
خمس به آنها تعلق نمیگیرد.
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 ســوال ]364[ :شخصــی یــک قطعــه زمــین را در میــان ســال
خریداری نموده و حال که سـر سـال خمسـی وی رسـیده اسـت ،آیـا
به این زمین خمس تعلـق مـیگیـرد یـا نـه در صـورتی کـه وی خانـه
شخصی ندارد و میخواهد در آینده آن را آباد کند؟
 جواب :در فرض سؤال خمس تعلق میگیرد.
 سوال ]361[ :شخصـی مقـدار زمینـی از پـول چنـد سـال کـارگری
خود خریده است ،در واقع این منـزل در افغانسـتان مـیباشـد ،آیـا بـه
این زمین یا قیمت آن خمس تعلق میگیرد یا نه؟
 جواب :اگر برای نیاز شخصـی خریـده ،قیمـت خریـد آن را تخمـیس
کند و اگر برای فـروش خریـده ،خمـس قیمـت فعلـی زمـین را بایـد
بدهد.
 ســوال ]366[ :یــک تختــه قــالی ابریشــم را پــیش از ســال خمســی
تمام کردم ،ولی کرایهی آن را نـه مـاه بعـد از سـال خمسـی دریافـت
نمودم و پول آن را قبل از سال خمسـی آینـده مصـرف کـردم ،آیـا بـه
این پول خمس تعلق میگیرد؟
 جواب :در فـرض سـوال پرداخـت خمـس آن در ایـن سـال واجـب
نیست.
 ســوال ]361[ :شخصــی در منــزل خــودش چنــدتا چــر خیــاطی
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دارد ،لباس میدوزد و خـرج خـانوادهاش را تـأمین مـیکنـد ،آیـا بـه
این چر ها وجوهات شرعی تعلق میگیـرد یـا نـه؟ یـادآور مـیشـوم
که این چر هـا از درآمـد روزمـره خریـداری شـده اسـت ،ایـن فـرد
یک ماشین سواری هم دارد کـه ایـنهـا را طـی مـدت سـه سـال بـه
دست آورده است ،این شـخص تـاکنون سـر سـال هـم نداشـته ،حـاال
میخواهد خانهاش را حساب کند ،لطفاً تکلیف را بیان کنید.
 جواب :اگر روی چـر هـای خیـاطی کـار مـیکنـد و وسـیله درآمـد
است ،خمس آنهـا را بایـد پرداخـت کنـد در مـورد ماشـین سـواری،
اگر مورد نیـاز شخصـی اسـت و شـأنش اقتضـا مـیکنـد و از درآمـد
بین سال خریده و یـا از پـول مخمـس خریـده ،خمـس نـدارد و اگـر
وسیله درآمد باشد یا از پول غیر مخمـس خریـداری شـده باشـد بایـد
خمس آن را پرداخت کند.
 سـوال ]361[ :اینجانـب زمینــی را در غزنـی خریــدهام و یـک ســال
از آن موقع گذشته است ،فعالً در خانـهای اجـارهای زنـدگی مـیکـنم.
پول هم ندارم که بسازم ،حال حساب سرسال آن چگونه است؟
 جواب :در فرض سؤال ،پرداخت خمس آن واجب است.
 ســوال ]369[ :جــوانی کــه بــرای ازدواج پــول جمــع مــیکنــد آیــا
شامل خمس میشود؟
 جواب :اگر یکسال از آن بگذرد ،پرداخت خمس آن واجب است.
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روش محاسبه خمس مغازه
 سوال ]314[ :آیا کسـی کـه مغـازه دارد بایـد هـر سـاله سـر سـال
خمسی ،خمس همه اجناس مغـازهاش را پرداخـت نمایـد؟ (بـا توجـه
به اینکـه اجناسـی کـه االن داخـل مغـازه اسـت جدیـد اسـت ،یعنـی
تقریبا هر ماه یک بـار همـه اجناسـش بـه فـروش مـیرسـد و دوبـاره
جنس برای فروش میآورد).
 جواب :بایـد در سـر سـال خمسـی خمـس اجنـاس مغـازه را بدهـد
مگر اینکه آن اجناس از پولی خریده شـده باشـد کـه خمـس آن پـول
را داده اســت ،کــه در ایــن صــورت فقــط ترقــی آن اجنــاس خمــس
دارد و خود اجناس خمسی نیست.

وظیفه وکال نسبت به وجوهات
 ســوال ]318[ :وکــالی حضــرتعالی در خصــوص جمــع آوری
وجوهات شرعیه؛ پـس از اخـذ وجوهـات ازطـرف مـؤمنین و مقلـدین
حضــرتعالی ،آیــا عــین وجوهــات مــأخوذه را بایــد بــه دفتــر یــا بــه
حساب بانکی کـه در سـایت حضـرتعالی منـدرج شـده اسـت منتقـل
نمایند؟ یا پرداخت مقدار معادل آن کفایت میکند؟
 جواب :الزم نیسـت عـین وجوهـات را بدهـد .بلکـه مبلـغ معـادل را
بدهند کافیست.
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تصرف در مال غیر مخمس
 سوال ]311[ :کسی که سـر سـال خمسـی نـدارد ،نـذورات و خـتم
قرآن با پول غیر مخمس چه حکمی دارد؟
 جواب :تصـرفات در مـالی کـه خمـس آن داده نشـده جـایز نیسـت،
چه نذر باشد یا ختم قرآن و امثال آن.

نفقه از پول غیر مخمس
 ســوال ]313[ :خــانمی هرچــه شــوهرش را نصــیحت مــیکنــد کــه
خمــس اموالــت را بپــرداز مــرد بــه نصــیحتهــای همســرش اعتنــایی
نمیکند و خمس نمـیدهـد حـال وظیفـه خـانمش نسـبت بـه نفقـهای
(پول یا جنسی) که شوهر به خانمش میدهـد چیسـت؟ آیـا مـیتوانـد
از آن استفاده کند؟
 جواب :میتواند مصرف کند ،ولـی بایـد مکـرراً شـوهر را ترغیـب بـه
دادن خمس کند.

حج با پول غیر مخمس
 سوال ]314[ :تمام مخارج حـج را شـوهرم بـر عهـده گرفتـه اسـت،
ولی مـی دانـم کـه اهـل خمـس نیسـت و مـن از خـود مـالی نـدارم،
تکلیف من در ارتبا بـا هزینـه رفـت و برگشـت ،ارز ،لبـاس احرامـی
و قربانی چیست؟ خمس اینها بر عهده کیست؟
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 جواب :اگر بدانید که آن پولهـا متعلـق خمـس اسـت تصـرف در آن
پول ها بدون پرداخت خمـس جـواز نـدارد و اگـر سـر سـال خمسـی
ندارد ،شما میتوانید مصرف حج را با حاکم شرع مصالحه کنید.
 ســوال ]311[ :بعضــی از اشــخاص کــه از اول عمرشــان حســاب و
کتابی نسبت بـه خمـس ندارنـد و بـا همـین وضـع بـه حـج تمتـع و
عمره مفرده میروند حج اینها چه حکمی دارد؟
 جواب :صحّت حج ایشان محل اشـکال اسـت ،مگـر اینکـه بـا حـاکم
شرع نسبت به خمس اموالش مصالحه کند.

شرایط ادای خمس
 سوال ]316[ :در برخی از مناطق افغانسـتان «دادن دختـر بـه عـوض
خمس» ،رایج است ،فتوای حضرتعالی راجع به این مسئله چیست؟
 جواب :کسی که خمس مـال خـود را مـیدهـد بایـد از مـال بدهـد و
دختــر مــال نیســت ،چــون انســان حــر و آزاد قابــل معاوضــه و داد و
ستد نیست ،لذا این کار مجوز ندارد و شرعاً حرام است.
 سوال ]311[ :لطفا بفرمایید که اینجانب چه مقـدار از خمـس مـالم را
میتوانم مستقیما به سادات مستحق بدهم؟ (اگر میتوانم آیا میشود طلب
قبلیام را از سید نگیرم و عوض خمس حساب کنم)
 جواب :در فرض سؤال ،دادن سهم سـادات بـه سـادات مسـتحق نیـاز
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به اجـازه اینجانـب دارد ،کسـانیکه اجـازه خصوصـی بخواهنـد بـرای
شان اجازه می دهـم؛ امـا اجـازه عـام بـرای مصـرف خمـس در مـورد
سادات داده نمیشود.

مستحقین خمس
 سوال ]311[ :کسانی که مادر آنها سید است یعنی از جهاتی حکم سیّد
دارند ،و از جهاتی ندارند ،آیا میتوانند خمس بگیرند؟ یا خیر.
همچنین آیا میتوانند از لبـاس مخصـوص سـادات اسـتفاده کننـد و خـود
را منتسب به پیامبر(ص) و حضرت زهرا(ع) نمایند؟ یا خیر.
 جواب :اگر پدر شـان سـید نباشـد سـید گفتـه نمـیشـود و مسـتحق
خمس نیستند.

همکاری با کسی که اهل خمس نیست
 سوال ]319[ :حکم همکاری با شریکی که خمس نمـیدهـد ،چگونـه
است؟ آیا ما (که اهل خمس و حساب وکتـاب هسـتیم) مـیتـوانیم بـه
شراکت مان ادامه بدهیم؟ یا خیر .در چنین شرایطی وظیفه امر به معروف
و نهی از منکر بر ما تا چه اندازه واجب است؟
 جواب :شرکت با چنین افرادی اشکال ندارد؛ اگر شما امر به معـروف و
نهی از منکر بکنید و خمس حصهی خود را حساب نمایید کافیست.

اح کام زکات
نصاب زکاة گندم و...
 ســوال ]314[ :اگــر کشــاورزی دارای دو قطعــه زمــین باشــد و در
یکــی گنــدم و در دیگــری جــو بکــارد و در زمــان برداشــت از زمــین
اول هشت صد ( )955کیلـو گنـدم و از زمـین دوم هفـت صـد ()755
کیلو جو برداشـت کنـد ،بـا توجـه بـه اینکـه مجمـوع محصـوالت از
هشت صد و چهـل و هفـت ( )937کیلـو (حـد نصـاب) بیشـتر شـده
آیا به آن زکات تعلق میگیرد؟
 جواب :باید هر یک از گندم و جو بـه تنهـای بـه حـد نصـاب برسـند
تا زکات واجب شـود ،در فـرض سـوال اگـر هـر دو بـا هـم بـه حـد
نصاب برسند زکات بر او واجب نیست.

شرایط مستحقین زکاة
 سوال ]318[ :شخصـی یـک مقـدار زمـین را کـه هفـت یـا هشـت
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پشته علف میشود ،به عنوان قضـای زکـات بـه نواسـه دختـری خـود
که از جدش جـدا و بـه همـراه پـدر و مـادر خـود زنـدگی مـیکنـد،
واگــذار کــرده چنــد ســال زمــین مــذکور در تصــرف نواســه دختــری
بوده ،بعد از فوت جـدش ،پسـر مرحـوم ،ادعـا مـیکنـد زکـات جـد
مــادری بــه نواســه جــائز نیســت ،حکــم شــرعی آن را بیــان نماییــد،
ناگفته نماند همـین زمینـی کـه بـه جـای قضـای زکـات بـه نواسـهی
دختــری داده شــده در وصــیت خــط مرحــوم آمــده اســت .حــال اگــر
تعلق نگرفتن زکات به نواسـهی دختـری صـحّت داشـته باشـد نقصـی
در وصیت وارد است؟ یا خیر.
 جواب :نواسهی دختری [در صـورتی کـه پـدر و جـد پـدری نداشـته
باشد] هم واجب النفقه است ،ولـی زکـات جـدّ بـه ایشـان نمـیرسـد،
زکات را باید به شخص دیگـری کـه فقیـر باشـد بدهنـد؛ وصـیت بـه
پرداخت زکات به نواسه باطل است و باقی وصیت اشکال ندارد.

اح کام زکات فطره
 ســوال ]311[ :مــن در خــارج از وطــن زنــدگی مــیکــنم فــامیلم
درافغانســتان هســتند آیــا آنهــا مــیتواننــد فطــره خودشــان را در
افغانستان حساب کننـد؟ یـا مـن بایـد در ایـن جـا کـه خـودم هسـتم
فطره آنها را نیز حساب کنم؟
 جواب :شما مـیتوانیـد خـانواده تـان را در افغانسـتان وکیـل بگیریـد
که از طرف شـما زکـات فطـره شـما و خودشـان را از مـال شـما بـه
فقــرا بدهنــد ،اگــر در محــل خودتــان در خــارج ،فقیــر شــیعه باشــد
میتوانید زکالت فطره را به آنها بدهید.
 سوال ]313[ :اگر شخصى هنگـام غـروب شـب عیـد فطـر بیهـوش
باشد آیا زکات فطره از او ساقط است؟
 جواب :به آدم بیهوش زکات فطره واجب نیست.
 ســوال ]314[ :هرگــاه میزبــان مقلــد حضــرتعالی باشــد کــه فطریــه
کسی کـه فقـط افطـار مهمـان کسـی اسـت و شـب در خانـه میزبـان
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ماندگار نیست ،بـر عهـده میزبـان نمـیدانـد و مهمـان مقلـد مرجعـی
باشد که فطریه چنین شخصـی را بـر عهـده میزبـان مـیدانـد ،تکلیـف
فطریه مهمان چیست؟
 جواب :در فرض سوال زکات فطره ایـن مهمـان نـه برمیزبـان واجـب
است و نه بر خود مهمـان ،ولـی احتیاطـ ًا خـود مهمـان فطـره خـود را
بدهد.
 سوال ]311[ :زکات فطـره دانشـجویان داخـل و خـارج کشـور کـه
در دانشگاه تغذیه میشوند بر عهده خودشان است یا دانشگاه؟
 جواب :اگر دانشجو فقیر نباشد زکات فطره برخودش واجب است.
 سوال ]316[ :هل وجب علی الزوج فطریة زوجته الناشزة؟
 جواب :نعم وجب علی الزوج فطریة زوجته الناشزة
 ســوال ]311[ :اگــر کســى تنهــا در افطــار شــب عیــد فطــر مهمــان
دیگرد باشد ،فطریهی او به عهده خودش است یا صاحب خانه؟
 جــواب :اگــر شــب در خانــه میزبــان نمانــد زکــات فطــره بــه عهــده
خودش است و اگر شب بمانـد و عائلـه حسـاب شـود فطـرهی او بـه
عهده میزبان واجب است.
 سوال ]311[ :اگـر کسـی در شـب عیـد فطـر مهمـان داشـته باشـد،
آیا زکات فطرهی آنها بر عهده میزبان است؟

  ------------------------------------------  090استفتائاتجدید/ج3
 جواب :اگر در آن شب بماند و نـانخور صـاحب خانـه شـود حسـاب
زکات فطره مهمان بر صاحب خانـه اسـت و اگـر افطـار کنـد و شـب
به خانهاش بر گردد زکات فطرهاش بر خود مهمان واجب است.
 سوال ]319[ :آیـا بچـه در شـکم مـادر کـه روح پیـدا کـرده اسـت
شامل فطریه میشود یـا خیـر و آیـا چیـزی بایـد بـرای فطریـهی مـاه
رمضان او کنار گذاشت؟ یا خیر.
 جواب :بچه تا به دنیا نیامده فطریهاش واجب نیست.
 سوال ]394[ :حداقلّ مدّت زمانى که باید شخص مهمـان صـاحبخانه
باشد تا نانخور او محسوب شود ،چند شبانه روز است؟
 جواب :حداقل شب عید در خانـه میزبـان افطـار کنـد و شـب هـم در
خانه او بماند ،نانخور او حساب میشود.
 سوال ]398[ :زکات فطریه روحـانیون در مـاه مبـارک رمضـان ،کـه
جهت تبلیغ به شهرها و بخـشهـا و روسـتاها سـفر مـیکننـد و غالبـاً
در منزل یکی از اهالی محـل ،سـکونت دارنـد ولکـن هـر شـب بـرای
افطاری به منزل اشخاص دعوت میشوند بر عهده کیست؟
 جواب :فطره این روحانی بر صاحب آن خانه است که در آن خانه افطار
میکند و شب هم در آن خانه میخوابد و اگر افطار در یک خانه باشد و
در خانه دیگری میخوابد فطریهاش بر خودش است.
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سوال ]391[ :بنـده دانشـجویی هسـتم کـه در کشـور ژاپـن تحصـیل
میکنم و محل درآمدم نیز پـولی اسـت کـه دولـت ایـن کشـور بابـت
مخارج تحصیلی مـیپـردازد امـا همسـرم در افغانسـتان و بـا خـانواده
پدرم زندگی میکنـد و پـدرم بـزرگم و سرپرسـت خـانواده مـا اسـت
و تمــام حســاب وجــوه شــرعی بــه عهــده ایشــان اســت ،اگــر ایشــان
زکات فطره بنده را بپردازد آیـا درسـت اسـت و از گـردن مـن سـاقط
میشود؟ یا اینکـه خـودم بایـد بپـردازم ،اگـر پـدرم بپـردازد بـه نـر
افغانستان باشد یا نر کشـوری کـه در آن تحصـیل مـیکـنم؟ اگـر در
صورت که ساقط نشود بـدلیل اینکـه دراینجـا افـراد مسـتحق مسـلمان
پیدا نمیشود میتـوانم از پـدرم بـه مقـدار پـول زکـات فطـره قـرض
نمایم تا بعد از برگشت برایشان اعاده کنم؟
 جواب :در فـرض سـوال اگـر پـدرتان را وکیـل بگیریـد کـه زکـات
فطره شما و خانواده تـان را بـه نـر افغانسـتان پرداخـت کنـد کـافی
است.
 ســوال ]393[ :مــن و بقیــه خــانواده بجــز پــدرم در کشــور ســوئد
زندگی میکنـیم و پـدرم در افغانسـتان اسـت و درآمـدی هـم نـدارد؛
آیا ما باید زکات فطره پدرمان را پرداخـت کنـیم ،کفایـت مـیکنـد یـا
خودش پرداخت کنـد؟ اگـر زکـات فطـره خـود را جمـع کنـیم و در
افغانستان برای نیازمندان ارسال کنیم درست است؟ یا خیر.

  ------------------------------------------  093استفتائاتجدید/ج3
 جواب :شما نمیتوانید زکات فطـره پـدرتان را پرداخـت کنیـد؛ مگـر
اینکه پدر تان شـما را وکیـل بگیـرد کـه زکـات فطـره او را پرداخـت
کنید و اگر پدر تان فقیر اسـت زکـات فطـره بـر او واجـب نیسـت ،در
فرض سوال اگر فقیر در آن کشور نباشـد مـیتوانیـد زکـات فطـرهتـان
را به افغانستان ارسال کنید.
 ســوال ]394[ :همســر و فرزنــدانم در مســافرت هســتند در مــورد
فطریهی آنان تکلیف من چیست؟
 جواب :در فرض سـوال اگـر آن هـا از پـول شـما بـرای خـود غـذای
شب عید را تهیه بکنند فطریـهشـان بـر شـما واجـب اسـت؛ امـا اگـر
مهمان کسی باشد یـا از پـول خـود غـذا تهیـه کننـد فطریـه شـان در
صــورت مهمــان بــودن بــر صــاحب خانــه (میزبــان) اســت و در
صورتیکه از پول خودشان غذا بخورند ،بر عهده خودشان است.

شرایط پرداخت زکات فطره
 ســوال ]391[ :مــن دانشــجویی هســتم کــه هــر ســال دو ســه مــاه
تابستان را کار میکنم بـرای رفـع حاجـت تحصـیلی (خـانوادهام فقیـر
میباشند) و مقداری از درآمدم را به خانوادهام مـیدهـم آیـا مـن بایـد
زکــات فطــره خــانوادهام را بــدهم؟ آیــا مــن زکــات فطــره خــودم را
میتوانم به خانواده خودم بدهم؟
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 جواب :اگر سرپرسـت خـانواده نباشـید زکـات فطـره آنهـا بـر شـما
واجب نیست ،شما نمیتوانیـد زکـات فطـره خـود را بـه پـدر و مـادر
بدهید ،اگر برادر و خواهر فقیـر داشـته باشـید بـرای آنهـا مـیتوانیـد
زکات فطره خود را بدهید.
 ســوال ]396[ :همســر مــن از ســادات اســت و خــودم عــام هســتم،
چون فطریه ایشان بر عهـده مـن اسـت آیـا حکـم فطریـه ایشـان عـام
است یا سادات؟
 جواب :فطریه همسر و بـاقی عائلـه تـابع فطریـه شـما کـه سرپرسـت
خانواده هستید میباشد و حکم فطریه عام را دارد.

شرایط پولی که فطریه پرداخت میشود
 سوال ]391[ :من وخانوادهام امسـال از ایـران بـه آلمـان آمـدیم ،مـا
کــار نمــیکنــیم پــول از دولــت آلمــان مــیگیــریم ،آیــا از ایــن پــول
میتوانیم فطریه خودمان را بدهیم؟
 جواب :بلی در فرض سؤال میتوانید فطره را از آن پول پرداخت کنید.
 سوال ]391[ :پـولی را بابـت زکـات فطریـه کنـار نهـادیم تـا بعـداً
بپردازیم ،امـا در هنگـام پرداخـت معـادل آن را از دو بـرگ اسـکناس
دیگر پرداختیم ،حکم تصرف در پولی که قـبالً کنـار نهـاده شـده بـود
چیست؟

  ------------------------------------------  096استفتائاتجدید/ج3
 جواب :در فـرض سـوال پـولی کـه بـه عنـوان فطـره کنـار گذاشـته
می شود باید خود آن پـول بـه فقیـر داده شـود تعـویض آن بـا جـنس
دیگر یا پول دیگر جایز نیست.

شرایط مستحقین زکاة فطره
 سوال ]399[ :آیا میتـوان بـه زنـی کـه غیـر سـیّد و فقیـر اسـت و
نفقه فرزندان نابـالغ و سـیّدش را بـر عهـده دارد ،زکـات غیـر سـیّد را
داد ،تا برای فرزندانش خرج کند؟
 جواب :زکات سیّد و غیر سیّد را میتـوان بـرای ایـن خـانم کـه فقیـر
است بدهند ولو اوالدش سیّد باشند.
 ســوال ]444[ :کســی کــه نمــیتوانــد قــرض خــود را ادا کنــد ،در
صورتی که ورثهاش تمکّن داشته باشند ،آیا بـاز هـم مـیتـوان زکـات
را به وراثش داد ،تا قرض مرده را بدهد
 جواب :اگر ماترکی از میـت بـاقی نمانـده باشـد ،از زکـات مـیشـود
دین او را ادا کرد.
 سوال]448[ :
2ـ مصرف زکات فطره بـراد درمـان بیمـاران بـى بضـاعت چـه حکمـى
دارد؟
 -1آیا زکات فطره را مىتوان به سادات داد؟
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 -9اگر مرد خانوادهاد که سیّد بـوده فـوت کـرده باشـد ،اکنـون خـانمش
که غیر سیّده است سرپرست خانواده باشد .آیـا مـىتوانـد فطریّـه غیـر
سادات را بگیرد ،و صرف فرزنـدان نیازمنـدش کـه از سـادات هسـتند
نماید؟

 جواب:
ج )2در فــرض ســوال مصــرف زکــات فطــره بــرای درمــان بیمــاران بــی
بضاعت بنابر احتیـا بعـد از قـبض آن ،توسـط بیمـار اشـکال نـدارد،
هرچند مصرف آن قبل از قبض بیمار نیز اشکال ندارد.
ج )1سادات نمیتوانند زکات فطره غیر سادات را بگیرند.
ج )9مالک فقر سرپرست اسـت اگـر سرپرسـت سـیّد باشـد ولـو عیـالش
غیر سیّد باشد مصـرف زکـات فطـره غیـر سـادات بـرای آنهـا جـایز
نیست ولی اگر سرپرست غیـر سـیّد باشـد ولـو عیـالش سـادات باشـد
مصرف زکات اشکال ندارد.
 سوال ]441[ :آیا مـیتـوان از فطریـه بـرای کمـک بـه مـردم سـیل
زدهی پاکستان استفاده نمود؟
 جواب :بنابر احتیا زکات فطره بـه فقـرای بلـد پرداخـت شـود و بـه
آنها از کمکهای تبرعی استفاده شود.
 سوال ]443[ :آیا برای پرداخـت زکـات فطـره وکفـاره بـه شـخص
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سالخورده و ناتوان کـه از اقـوام نزدیـک مـیباشـد ،بایـد حتمـا ذکـر
شود که مبلغ زکات فطره و کفـاره اسـت؟ یـا کمـک بـه همـین نیـت
کفایت میکند؟ چون اگر ذکر شـود بـیم ایـن مـیرود کـه شـخص آن
را نپذیرد.
 جواب :اگر فقیر و مستحق باشد پرداخـت زکـات فطـره اگـر چـه بـه
عنوان هدیه باشد اشکال ندارد.

اح کام جح
 سوال ]444[ :کارگری در ایران سه میلیون تومـان کـارکرده و یکجـا
پیش خود جمع نموده ،بعد از چند سال به افغانستان آمده برای خـود زن
اختیار کرده ،حاال تمام پولها را مصرف کرده است ،سؤال این است کـه
آیا حج در ذمه این آدم واجب شده است یا نه؟
 جواب :اگر این شخص در آن زمـان مکـه مـیرفـت و بـر مـیگشـت
برای خرج و نفقه خود در مشقت قـرار نمـیگرفـت؛ در ایـن صـورت
مستطیع بوده و باید حـج انجـام مـیداده؛ امـا اگـر بعـد از برگشـت از
مکــه در زنــدگی بــه مشــقت مــیافتــاده در ایــن صــورت حــج بــر او
واجب نبوده است.

احکام مکه و حرم
 سوال ]441[ :اگر مجرمی کـه قانونـاً بایـد بازداشـت شـود در مکـه
دیده شود ،بفرمایید:
الف) آیا از نظر شرعی امکان بازداشت وی وجود دارد؟
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ب) آیا در فـرض مـذکور بـین انـواع جـرایم (سـرقت ،قتـل بـدهکاری،
جاسوســی ،مــواد مخــدر ،محاربــه ،افســاد فــی االرض و )...تفــاوتی
هست؟
ج) آیا بین حرم و بیت اهلل الحرام تفاوتی وجود دارد؟

 جواب:
الــف) اگــر مجــرم جرمــی را در خــارج حــرم مرتکــب شــود و بــه حــرم
نمـیشـود بلکـه بـه او آب و

پناهنده شود ،در این صورت باز داشـت
طعام داده نشود و داد سـتد نشـود و بـر او سـخت گرفتـه شـود تـا از
حرم خارج شود و مجازات گردد و اگـر مجـرم در داخـل حـرم جـرم
مرتکب شود مجازات میشود.
ب) فرق در اجرای حد و قصاص نیست.
ج) بین موارد مذکور فرقی در عدم جواز قصاص نیست ،مگر اینکه جانی در
میشود.
حرم مرتکب قتل شده باشد ،که در این صورت در حرم قصاص 

شرایط استطاعت برای حج
 سوال]446[ :
2ـ زنی که نصـف خانـه (خانـهای کـه در آن زنـدگی مـیکنـد) بـه نـام
اوست آیا برای رفتن به حج مستطیعه هست یا نه؟
1ـ آیا کسی میتواند جهـت رفـتن بـه حـج قـرض بگیـرد و در صـورت
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انجام فریضه حج با پول قرضـی ،آیـا در زمـان اسـتطاعت تکلیـف بـه
قوت خود باقی است یا اینکه همین حج کفایت میکند؟

 جواب:
ج2ـ اگر این زن شـوهر دارد کـه نفقـهاش بـر شـوهرش واجـب اسـت و
مالک نصف خانه هست بایـد آن نصـف را بفروشـد و بـه مکـه بـرود،
مگر اینکه شوهرش نتواند بـرای ایـن زن خانـه دیگـر تهیـه کنـد ،کـه
در این صورت این زن مستطیعه نمیباشد.
ج1ـ اگر بعد از برگشت از حج مـیتوانـد بـه آسـانی قـرض را اداء کنـد
این حج صحیح است و از حَجَةُ االسالم کفایت میکند.
 سوال]441[ :
2ـ اگر زنى نیاز به همراه داشـته باشـد و همـراه هـم مـزد مـىگیـرد و او
توانایى پرداخت مزد را ندارد آیا مستطیعه است؟
1ـ آیا خانمى که به لحاظ مـالى و بـدنى و راه مسـتطیع اسـت ولـى طفـل
شیرخوارد دارد ،مستطیعه است؟
 9ـ شخصی برای حج ثبـت نـام کـرده و االن فـوت کـرده اسـت .فرزنـد
او کــه مســتطیع نیســت فــیش بــانکی او را بــه نــام خــودش کــرده و
میخواهد به نیابت از پدرش حج انجـام دهـد ،مخـارج اعمـال بعـدد
از جملــه فــراهم کــردن ارز بــه عهــده کیســت؟ آیــا از ثلــث مــال او
میتواند بگیرد؟
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 جواب:
ج )2اگر این زن بدون همـراه نمـیتوانـد بـه مکـه بـرود و پـول رفـت و
برگشت دو نفر به مکه را ندارد بر این زن حج واجب نیست.
ج ) 1باید بچه شیر خـوار را هـم همـراه خـود ببـرد ،مگـر اینکـه خطـری
جان بچه را تهدید کنـد ،کـه در ایـن صـورتاگر کسـی دیگـر نباشـد
تا از بچه نگهداری کند ،میتوانـد حـج را بـه تـأخیر انـدازد کـه اگـر
استطاعت او تا سال بعد باقی باشـد بایـد سـال بعـد بـه مکـه بـرود و
اال مستطیعه نیست.
ج )9اگر مستطیع بوده است از اصل مال بر دارد.
 سوال ]441[ :مهریه خانمى چنـد برابـر اسـتطاعت اوسـت آیـا بعـد
از فوت زن بر ورثه الزم است کـه قبـل از تقسـیم ترکـه مخـارج حـج
را کسر کنند؟
 جواب :اگر شوهر قـدرت پرداخـت ایـن مهریـه را داشـته باشـد کـه
این مهریه را برای خانم خود بدهـد ایـن خـانم بایـد بـه حـج بـرود و
اگر قبل از انجام حـج فـوت کنـد بایـد از مـالش بـرایش حـج انجـام
دهند.
 سـوال ]449[ :اگـر قیمــت طـالی زنـی بـه انــدازه اسـتطاعت حــج
برسند ،ولی در عین حال نیاز به محـرم داشـته باشـد در ایـن صـورت
وظیفه این زن چیست؟
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 جواب :اگر طالهای زاید بـر شـأن زن ،مصـرف حـج را کفایـت کنـد
مســتطیعه اســت و در غیــر ایــن صــورت حــج بــر او واجــب نیســت،
همچنین اگر زن بـه تنهـایی نتوانـد حـج بـرود بایـد خـرج دو نفـر را
داشته باشد و االّ مستطیعه حساب نمیشود.
 ســوال ]484[ :ســهم االرث شخصــی بــه انــدازه اســتطاعت حــج
میباشد ،ولی این شخص ماشین نـدارد ودر شـان اوسـت کـه ماشـین
داشته با شد هر چند در مضـیقه نیسـت یعنـی اگـر ماشـین نخـرد هـم
زندگی او میگذرد ،امـا اگـر ماشـین داشـته باشـد راحـتتـر زنـدگی
میکند ،آیا این شخص واجب الحج است؟
 جواب :حج مقدم بر همه چیز است و باید حج انجام بدهد.
 سوال ]488[ :آیا زنها میتوانند تنها به حج بروند؟
 جواب :در فرض سوال رفتن زنهـا بـه تنهـایی بـه مکـه معظمـه اگـر
مبتال به حرام نشود اشکال ندارد.
 سوال ]481[ :رجل إستطاع الحج فـی عامـه هـذا ولکنـه طالـب فـی
الجامعة او الثانویة و قد صـادف موعـد اامتحـان موعـد الحـج بحیـث
یکون ذهابه للحج موجباً الرسـوبة و هـذا یوجـب ضـیاع سـنة علیـه و
فی ذلک حرج شدید علیه لجهـات مادیـة او معنویـة فهـل یمنـع ذلـک
من االستطاعة؟
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 جواب :إذا کان ذلک حرجیا علیه کما فـرض فـی السـؤال جـاز تـرک
الحج فی تلک السنة و یجب علیه الحج فی السنة المقبلة.
 ســوال ]483[ :إذا کــان المکلــف ال یســتطیع أداء فریضــة الحــج
اصابته بالشلل النصفی مثالً فلو حصـل عنـده مـال یکفـی نفقـة الحـج
هل یجب علیه إستنابة من یحج عنـه أو التـأخر حتـی یحصـل لـه مـال
یکفی للحج مع أجرة من یصـحبه لمسـاعدته و علـی تقـدیر إنّـه یجـب
ااستنابة فهل یکون ممن إستقر وجوب الحج علیه أم ال؟
 جواب :متـی حصـلت ااسـتطاعة المالیـة وجـب ااسـتعانة بهـا الداء
فریضة الحج فمع تمکن أدائهـا مباشـرة إن عـاجالً فهـو ،و إالّ فیـتحف
علی حفظه آلجلٍ مرجـوّ؛ و إن لـم یـرج المباشـرة فیسـتنیب لعاجلـة و
حیث ان إستنابة الصـرورة عنـدنا للرجـل الحـی مبنـی علـی ااحتیـا
الوجوبی فال بأس بالرجوع إلـی غیرنـا ألمفتـی بعـدم وجـوب إسـتنابة
الصــرورة ،و ال یــؤخر و ال یفــوت الوجــوب بتفویــت المــال الــذی
یمکن أداء الفریضة به فإن فوّتـه مـع تمکـن الـتحف علیـه بغیـر لـزوم
حرج ألداء الفرض فی العام القابل إستقر علیه الحج.
 سوال ]484[ :زنی بـدون شـوهر و سرپرسـت در افغانسـتان زنـدگی
میکند ،یک مقدار زمین کشاورزی و متعلقات آن از برادرش به این خانم
ارث رسیده است ،که تمام محصوالت زمینها ،ساالنه به مقدار سی سـیر
کابل است و هیچگونه منبع عایدات دیگری هم ندارد .آیـا بخـاطر ایـن
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زمینهای موروثی ،حج بر ایشان واجب میشود؟ یا خیر.
 جواب :در فرض سؤال ،اگر ایـن زمـین در زمـانی بـه ایـن خـانم بـه
ارث رسیده که بیوه و بی شوهر بـوده اسـت و اکنـون هـم احتیـاج بـه
ایــن زمــین دارد ،در ایــن صــورت مســتطیع نمــیباشــد .امّــا اگــر در
زمانی ایـن ارث بـه او رسـیده کـه شـوهرش زنـده بـوده اسـت ،اگـر
قیمت زمین بقدر کفایت رفتن و آمـدن دو نفـر بـه مکّـه معظّمـه بـوده،
این خانم واجب الحج است.

شرطیّت ختنه در حج
 سوال ]481[ :کسی که ختنـه او بـه طـور نـاقص انجـام شـده و بـا
این حال حج به جا آورده تکلیف او چیست؟
 جواب :حج او محل اشکال است .اگر میتواند خودش طواف و سعی را
انجام دهد و اگر خودش قدرت ندارد ،کسی را وکیل بگیرد که به نیابت
او طواف و سعی را انجام دهد ولی اگر رأس حشفه دیـده شـود همـان
ختنه کافی است و نیاز به انجام طواف ندارد.

انصراف از حج و خروج از استطاعت
 ســوال ]486[ :کســی کــه مســتطیع اســت و در منطقــهای زنــدگی
میکند که مسـجد وجـود نـدارد ،آیـا مـیتوانـد پـول حـج را بـرای
ساختن مسجد مصرف نماید؟
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 جواب :در فرض سوال انجـام حـج واجـب اسـت و نمـیتوانـد پـول
حج را در مسجد مصرف کند.
 سوال ]481[ :کسی که اسـتطاعت مـالی بـرای حـج دارد و پسـرش
به سن ازدواج رسـیده باشـد گـرفتن زن بـرای پسـرش واجـب اسـت
یا رفتن به حج؟
 جواب :رفتن حج واجب است و لو ازدواج پسر به تأخیر بیفتد.
 سوال ]481[ :کسى کـه پـنج سـال پـیش مسـتطیع بـوده و در ثبـت
نــام حــج شــرکت کــرده ،ولــى اآلن فقیــر شــده آیــا حــج بــر چنــین
شخصى واجب است؟
 جواب :اگر در اولین سال استطاعت میتوانست به مکـه بـرود و نرفـت
حج بر او مستقر شده ،باید به مکه برود ولو با پول قرض باشد.
 سوال ]489[ :لـو تحققـت االسـتطاعة المالیـة للحـج لـدی المکلـف
فی سنة من السنین ولکن لم یعط لـه الـویزاء مـن قبـل السـلطات فقـد
کنــتم ذکــرتم فــی جــواب بعــض ااســتفتاءات لــزوم المحافظــة علــی
ااستطاعت من دون تحدیـد مـدة لکـن لـو اضـطر لحاجاتـه الحیاتیّـه
الضروریة الی صرف هـذا المـال بعـد وقـت الحـج و لـم یمکنـه فـی
سنوات الحقـه تحصـیل مـا یکفیـه الدائـه هـل یعتبـر حینـذاک ممـن
یجــب علیــه الحــج و لــو متکعــاً و علــی ایّ حــال أم یســقط عنــه
الوجوب؟
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 جواب :فی الصورة المفروضـة ال یسـتقر علیـه الحـج بـل أن إسـتطاع
فی السنین اآلتیّه فیجب واالّ فال.

شرطیت اذن شوهر در حج
 سوال ]414[ :اگر برای رفـتن زن بـه سـفر حـج حضـور شـوهر یـا
اجازهی او الزامی باشد و شوهر نتواند به حـج بـرود یـا اجـازه ندهـد؛
استطاعت زن چگونه است؟
 جــواب :در انجــام حــج واجــب اجــازه شــوهر الزم نیســت ،در امــر
واجب اطاعت خداوند بر اطاعت شوهر مقدم است.

کسانی که در حج باید نائب بگیرد
 سوال ]418[ :آیا کسی کـه نمـیتوانـد وضـوی خـود را نگـه دارد،
حج (عمره یا واجب) از گردنش ساقط میشود؟
 جـواب :اگـر ایـن شــخص مسـتطیع باشـد بایـد بــه مکـه بـرود اگــر
طهارت خود را نتواند حف کنـد دراعمـالی کـه مشـرو بـه طهـارت
است باید در همان جا نائب بگیرد.

استطاعت بذلی
 سوال ]411[ :خدمهاد که در کاروان بـه حـج مـىرونـد ،بـا توجّـه
به عدم استطاعت مالى خـود ،حـج را چگونـه انجـام دهنـد آیـا بایـد
نیّت واجب کنند؟

  ------------------------------------------ 018استفتائاتجدید/ج3
 جواب :این گونه افراد باید نیـت واجـب کننـد چـون حـج بـر آن هـا
واجب میشود.

نیابت در حج
 ســوال ]413[ :اگرنائــب اختیــار انتقــال مــورد نیابــت بــه غیــر را
نداشته باشد معـذالک چـون بـرای خـودش مـانع ایجـاد شـده بـدون
اذن ورثه زنی را اجیر مـیکنـد کـه حـج میقـاتی بـرای متـوفی انجـام
دهد ،اگر نائـب دوم در اثنـاء بـه واسـطه عـذری طـواف را مقـدم بـر
وقوف نماید یا اینکه در مشعر وقوف اضطراری بنماید
اوال :آیا با چنین حجی ذمه منوب عنه بری میگردد؟
ثانیا :آیا اجیر دوم مستحق اجرت میگردد؟
 جواب :در فرض سؤال اگر از عـدم انتقـال نیابـت بـه نائـب دوم خبـر
نداشته است ،ذمه منـوب عنـه فـارغ شـده و حـج نائـب دوم صـحیح
است و اجرت المثل را حق دارد ،اما نائـب اول بایـد بقیـه پـول را بـه
ورثه پس بدهد و قضیه را به ورثه بگوید.
 سوال ]414[ :آیا نیابت از چند نفر در یک عمـره ،یـک نمـاز کفایـت
میکند یا میبایست به تعداد منوب عنهم نماز طواف بجا آورد؟
 جواب :اگر بـرای همـه یـک عمـره انجـام داده اسـت یـک طـواف و
یک نماز کافی است.
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 سوال ]411[ :آیا نائب میتوانـد نمـاز منـوب عنـه را بعـد از انجـام
سعی توسط منوب عنه بجا آورد؟
 جواب :در فـرض سـوال نمـاز طـواف بعـد از انجـام طـواف توسـط
نائب بالفاصله بایـد خوانـده شـود و تـأخیر تاحـدی کـه منـوب عنـه
سعی را انجام دهد جایز نیست.
 سوال ]416[ :عمل النائب فی الحـج هـل هـو علـی تقلیـد نفسـه أم
تقلید المنوب عنه؟
 جواب :علی تقلید نفسـه ان لـم یکـن نائبـاً بالوصـیة و االّ علـی تقلیـد
المنوب عنه.

واجبات و محرمات احرام
 ســوال ]411[ :آیــا ســوار شــدن ماشــین سرپوشــیده در حــج در
صورت ناچاری کفّاره دارد؟
 جــواب :در صــورت اضــطرار ســوار شــدن در ماشــین ســر پوشــیده
جایز است؛ ولـی کفـاره دارد مگـر در صـورتیکه بـرای فـرار از گرمـا
و سرما و باران و غیره نباشد که در این صورت کفاره ندارد.
 سوال ]411[ :آیا طهـارت لبـاس احـرام ماننـد سـایر شـرایط لبـاس
نمازگزار شـر صـحّت احـرام نیـز هسـت؟ آیـا بـا تـرک عمـدی آن
احرام اشکال پیدا میکند؟
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 جواب :احرام با لباس نجس اگر عمدی باشد جائز نیست.
 سوال ]419[ :مسافران که به قصد حـج تمتـع وارد جـده مـیشـوند
وقصد دارند اول به مکه مشـرف شـوند (مثـل حاجیـان پاکسـتان) آیـا
حتما باید از جحفه محرم شوند یا با توجـه بـه ایـن کـه جـده محـاذی
جحفه است میتوانند از جده نیز احرام ببندند؟
 جواب :در فرض سوال باید احرام از مسجد جحفه بسته شود.
 سوال]434[ :

 جواب:
 سوال ]438[ :من اعتمـر عمـرات ولـم یطـوف طـواف النسـاء فهـل
یجزیه طواف واحد.
 جواب :فی فرض السوال ال یجـوز مجامعـة زوجتهـا و غیـر هـنّ قبـل
طواف النساء و ال یجزی طواف واحد.

انصراف و خروج از احرام
 سوال ]431[ :هرگاه شخصـی در میقـات ،یـا محـاذات آن ،یـا ادنـی
الحل ،یا شـهر مکـه ،و خالصـه هـر جـا کـه وظیفـهاش بـوده محـرم
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شود ،و سپس پشیمان گردد ،آیا میتواند احرامش را بر هم بزند؟
 جواب :نمیتواند احرامش را بهم بزنـد ،بحـال احـرام بـاقی مـیمانـد
و هرچه برای محرم حرام است برای او هم حرام میباشد.

احکام منی و قربانی
 سوال ]433[ :هل یجزی للحاج فی یـوم النحـر أن یتصـل مـن منـى
إلى بلده (مثـل آذربیجـان او العـراق ) إلـى األشـخاص الموثـوقین أن
یذبح الهدی بدال عنه فی بلـده و یوزعونـه علـى الفقـراء و المسـاکین،
بعد ذبح الهدی فی بلده یخبرونـه بالهـاتف أن الهـدی قـد ذبـح و هـو
یقصر و یخرج من ااحرام؟
 جواب :نعم یجوز ذلک بشر أن یکـون الـذبح فـی یـوم النحـر واقعـاً
یعنــی ی ـذبح الهــدی فــی ی ـوم الحــادی عشــر مــن حســاب ســلطات
السعودی مثالً و ال یخرج من ااحرام قبله.

اشتباه در نوع حج
 سوال ]434[ :ما حکم من حج بغیـر وظیفتـه کـأن یحـج مـن فرضـة
التمتع ،حج القران جهال منه بالحکم أو نسیانا؟
 جواب :کان حجة باطالً إن کـان حجـة اسـالمه و أمّـا لـو کـان نـدبی ًا
صحّ.

امر هب معروف و نهی از من رك
 سوال]431[ :
2ـ وظیفه مردم در قبال بد حجابی و مفاسد موجود در جامعه چیست؟
1ـ هر گاه نهی از منکـر باعـث نگـاه بـه زنـان کـم توجـه بـه حجـاب و
آرایش کرده شود ،آیا باز هم واجب است؟

 جواب:
ج2ـ وظیفه مردم امر به معروف و نهی از منکر است.
ج1ـ اگر عمداً و از روی شـهوت نگـاه نکنـد اشـکال نـدارد؛ ولـی نگـاه
عمدی به خاطر نهی از منکر و غیر آن جواز ندارد.
 سوال ]436[ :آیا کسانی که بـه عنـوان نهـی از منکـر خسـارتهـای
گوناگون به مردم وارد میکننـد؛ مـثالً بـه صـورت زنـان بـی حجـاب
اســید مــیپاشــند ،کــراوات مــردان را پــاره مــیکننــد و ...ضــامن
خسارتهای وارده میباشند؟
 جواب :بله ،ضامناند.
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 ســوال ]431[ :کســانی کــه اعمــال خــالف ماننــد شــراب ،قمــار ،و
دیگر فسق و فجور را مرتکـب مـیشـوند ،چـون در کشـور مـا نظـام
درست نیست که جلوی این اعمال خالف گرفتـه شـود ،آیـا مـیشـود
از راههای دیگر مانند تهدیـد مخفـی بـه آنهـا خسـارت و فشـار وارد
کرد؟
 جواب :آنچه بر شما واجـب اسـت امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر
است اگر اثر نکند شما تکلیف و مسئولیت ندارید.
 سوال ]431[ :بنـده طلبـهای هسـتم کـه برخـی از اقـوام و فامیـل را
بارها امر بـه معـروف و نهـی از منکـر کـردهام ولـی آنهـا در مجـالس
عروسی ،آنچه را که گفتهام رعایت نمـیکننـد ،آیـا بنـده مـیتـوانم بـا
آنان قطع رابطه کنم؟ یا خیر.
 جواب :اگر قطع رابطـه موجـب اصـالح آنهـا مـیشـود ،قطـع رابطـه
نمائیــد و االّ قطــع رابطــه واجــب نیســت؛ امّــا همیشــه بایــد امــر بــه
معروف و نهی از منکر را انجام دهید.

دافع ،جنگ و جهاد
 ســـوال ]439[ :در صـــورتی کـــه تنهـــا راه دفـــاع از اســـالم و
کشــورهای اســالمی و حفــ جــان مســلمانان ،انجــام عملیــات
استشهادی باشد آیا این کار جایز است؟ یا خیر.
 جــواب :بــرای دفــاع از کیــان اســالم و کشــورهای اســالمی وحف ـ
جان وناموس مسلمانها دفاع واجب اسـت؛ اگرچـه منجـر بـه شـهادت
شود  ،ولـی عملیـات نبایـد باعـث مـرگ کودکـان و زنـان بـی دفـاع
شود.
 سوال ]444[ :اگر کشور اسـالمی از بـاب «مَـن سَـمع رَجُـال یُنـادی
یــا لَلمُســلمین »...ســربازهای خــود را بــا علــم بــه ایــن کــه اســتکبار
جهــانی جلــوگیری مــیکنــد ،بــه یــاری مســلمانان کشــورهای دیگــر
بفرســتد و تعــدادی از آنهــا کشــته شــوند ،چــه کســی ضــامن خــون
بهای آنها خواهد بود؟
 جواب :اگر برای دفاع از مسـلمانهـا و سـرزمین اسـالمی باشـد و بـه
شهادت برسند کسی مقصر نیست.
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 سوال ]448[ :اگر فرمانـده ،یـک یـا چنـد تـن از افـراد تحـت امـر
خود را مأمور به عمل انتحـاری کنـد و ایـن مأموریـت موفقیـت آمیـز
باشد و معلـوم شـود فرمانـده در تشـخیص خـود اشـتباه نکـرده ،چـه
کسی خـون بهـای کشـته شـدگان در آن عملیـات انتحـاری را ضـامن
است؟
 جواب :اگر کسی را مجبـور بـه انتحـار کننـد ،مجبـور کننـده ضـامن
است و اگر با اختیار خود بروند کسی ضامن نیست.
 سوال ]441[ :در حملههای پشـتیبانی هـوایی کـه بـه عهـده نیـروی
هــوایی اســت ،اگــر خلبــان بــه اشــتباه نیروهــای اســالم (خــودی) را
هدف قرار دهد ،ضمان خسارتهای جانی به عهده کیست؟
 جواب :از بیت المال دیه پرداخت شود.
 ســوال ]443[ :بــا توجــه بــه اینکــه در حــال حاضــر آمریکــای
جنایتکار بـه کشـور اسـالمی افغانسـتان حملـه کـرده و حتـی زنـان و
کودکان را نیز بـه خـاک و خـون مـیکشـد آیـا آمریکـا و متحـدانش
کافر حربی به حساب میآینـد؟ حکـم جهـاد در مقابـل آنهـا چیسـت؟
اگر کسی در این راه کشته شود آیا شهید است؟
 جواب :آمریکـا مـدعی اسـت کـه بـرای حمایـت از مـردم افغانسـتان
آمده و با تروریست مبارزه میکنـد ،چنانچـه آنهـا بـا مـردم مسـلمان
بجنگند وظیفه مردم دفاع و مبارزه است.
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 ســوال ]444[ :دربــاره مقاومــت در مقابــل جــانی یــا ســارق بــرای
جلوگیری از تجاوز ،هتک ناموس یا سرقت؛ بفرمایید:
الف) آن جا که احتمال آبـرو ریـزی مجنـی علیـه در کـار باشـد ،تکلیـف
چیست؟
ب) آن جا که احتمال قتل یـا ضـرب و جـرح شـدید یـا متوسـط مجنـی
علیه باشد ،تکلیف چیست؟
ج) آن جا که مال زیـاد ،معمـولی یـا کـم ،مـورد تعـرض باشـد ،تکلیـف
چیست؟
د) آن جا که مقاومت منجر به قتل جانی یا سارق شود ،تکلیف چیست؟
هـ) در موارد عـدم جـواز برخـورد بـا جـانی یـا سـارق ،تکلیـف قاتـل
مدافع و دم متجاوز چیست؟
 جواب :در موارد فوق مقاومت واجب است اگر چه موجب آبرو ریـزی
مجنی علیه شود ،همچنین در مورد تجاوز و هتک نـاموس دفـاع واجـب
است هرچند موجب قتل متجاوز شود و در مورد سرقت چنانچه مال قابل
توجه باشد و به غیر از قتل راه دیگری وجود نداشته باشد دفـاع واجـب
است ،اگر چه سبب قتل سارق شود.
در فــرض ســوال بــر قاتــل مــدافع تکلیفــی نیســت و خــون متجــاوز
مهدور است و ارزشی ـ قصاص ـ ندارد.

مسائل تجار یت

اح کام معامالت
شرایط عقد در معامالت
 سوال]441[ :
 2ـ آیا تطابق ایجاب و قبـول در همـهی مسـائل شـر اسـت ،یـا تطـابق
آن در ارکان و مسائل رئیسه کفایت میکند؟
 1ـ آیا تطابق ایجاب و قبول در شـرو منـدرج در عقـد (شـرو ضـمن
عقد) شر است؟
 9ـ آیـا تطـابق ایجـاب و قبـول از حیـث شـرو ضـمن عقـد از ارکـان
عقد محسوب میشود کـه در صـورت عـدم مطابقـت موجـب بطـالن
عقد شود یا از ارکان بـه حسـاب نمـیآیـد و بطـالن عقـد را موجـب
نمیشود و تنها موجب خیار تخلف شر میشود؟

 جواب:
ج ) 2تطابق بین ایجاب و قبول شـر لـزوم عقـد اسـت ،نـه صـحّت آن
و هریک از طرفین که شر را قبول ندارد ،میتواند فسخ کند.

  ------------------------------------------  001استفتائاتجدید/ج3
ج )1شرو که مورد توافق طـرفین باشـد بایـد در ایجـاب و قبـول ذکـر
شود.
ج )9از ارکان محسوب نمیشود تنها موجب جواز فسخ میباشد.

شرایط فروش جنس و عوض آن
 سوال]446[ :
 2ـ با عنایت به این که در ماده  939قانون مدنی ایران آمـده اسـت« :بیـع
چیزی که خرید و فروش آن قانونـاً ممنـوع اسـت ،باطـل اسـت» لطفـاً
فرمایید :آیا منع قانونی موجب میشود مبیع همانند مـواردی کـه شـرعاً
خرید و فروش آن حرام و باطل است (مثل بیع میته ،خمر و آالت قمـار)
در این گونه موارد نیز حرام و باطل باشد یا منع قـانونی صـرفاً حرمـت
تکلیفی میآورد ،اما در صحّت معامله تأثیر ندارد و یا تفصیل اسـت کـه
در برخی موارد صحیح و در برخی باطل و در برخی دیگـر محتـاج بـه
اجازه است؟ اگر شخصی بی اعتنا به منع قانونی ،اقدام به فروش بخشـی
از یک پارک به شخص دیگر ،جهت احداث شهرک بازی نماید و دولت
نیز پس از فروش بیع مزبور را اجازه دهد آیا اجازه دولت در این مـورد
مؤثر است و بیع را نافذ میکند یا تأثیری نداشته و بیع باطل است؟
و به طور کلی مالک صحّت و بطالن در این گونه موارد چیست؟
 1ـ با عنایت به این کـه مشـهور فقهـای امامیـه یکـی از شـرائط عوضـین
را مالیت و داشتن منفعـت عقالیـی دانسـتهانـد بیـان فرماییـد :اوالً آیـا
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مالیت از شرایط عوضین میباشـد یـا نـه؟ ثانیـاً :در منفعـت عقالیـی و
ال آیـا
مالیت آیا اغراض نوعی مـالک اسـت یـا اغـراض شخصـی؟ مـث ً
خرید و فروش نامههای زن و شوهر در زمـان نـامزدی کـه بـرای آنهـا
اهمیــت بســیار دارد و یــا آلبــوم عکــس خــانوادگی کــه بــرای آن
خانواده از اهمیت ویـیهای برخـوردار اسـت ،صـحیح اسـت یـا چـون
منفعت عقالیی غالب ندارد باطل است؟

 جواب:
ج )2اگــر منــع معاملــه توســط حــاکم شــرع و مجتهــد واجــد الشــرایط
باشد ،حرمت تکلیفی دارد ،ولی حرمـت وضـعی آن نسـبت بـه مـوارد
فرق میکند؛ مثالً بیع سالح و مهمـات کـه موجـب بـرهم زدن نظـم و
امنیت جامعه میشـود هـم حرمـت تکلیفـی دارد و هـم معاملـه باطـل
است؛ ولـی مـواد مخـدر و سـیگار ،اگـر بـه اعتبـار منـافع مح ّللـه آن
باشد و یا آن مفسده اندک داشته باشد ،اصل معامله صحیح است.
ج )1بلــه ،در ص ـحّت معاملــه مالیــت عوضــین شــر اســت ،در منفعــت
عقالیی اغراض نـوعی و شخصـی هـر دو کفایـت مـیکنـد و در هـر
دو صورت معامله صحیح است.
 سوال]441[ :
2ـ با عنایت به این که برخـی از فقهـاء تصـریح نمـودهانـد؛ در بیـع عـین
معــین الزم اســت مبیــع در حــین عقــد موجــود باشــد 2و بــه تعبیــری
 .1الحدائق الناضرة ،ج  ،81ص  ،491حاشی مجمع الفائدة و البرهان ،ص .843

  ------------------------------------------ 000استفتائاتجدید/ج3
برخی از فقهاء ،اصل بر موجود بودن متعلـق عقـد اسـت االّ مـا خـرج
بالدلیل ،2بفرمایید؛
اوالً :آیا به نظر حضرت عالی نیز الزم اسـت مبیـع در حـین عقـد موجـود
باشــد و یــا همــین کــه بــدانیم در حــین تســلیم موجــود خواهــد بــود
کفایت میکند؟
ثانیاً :فروش آپارتمان و مکـانهـای تجـاری کـه بـا متـراژ و وییگـیهـای
معین پیش فروش میگردد ،آیـا از مصـادیق عـین معـین اسـت تـا در
نتیجه بیع آن باطل باشـد یـا از مصـادیق کلـی در ذمـه تـا بیـع آنهـا
صـحیح باشـند؛ و یــا از مصـادیق عــین معـین اســت ولـی اســتثنائاً از
قاعده کلی خارج شده و بیع آن صحیح است؟
1ـ در بیع معلق (در صورتی که تعلیـق در منشـأ باشـد نـه در انشـاء) آیـا
مالکیت مبیع و ثمن از حین بیع است یا از حین حصول معلق علیه؟

 جواب:
ج )2بلــی ،الزم اســت در حــین عقــد مبیــع موجــود باشــد اگــر موجــود
نباشد بایع مالک آن نیست و ال بیـع االّ فـی ملـک امـا فـرق نمـیکنـد
موجود در خارج باشد و یا در ذمه مثـل کلـی آپارتمـان و مکـانهـای
تجــاری معمــوالً مکــان و مســاحت آنهــا معلــوم اســت و در خــارج
معین است ،کیفیت بناء و سـاختمان بـرای مشـتری توصـیف مـیشـود
 .1العناوین الفقهی  ،ج  ،1ص .183

مسائلتجارتی/احکاممعامالت  003 --------------------------------
و رفــع غــرر و ابهــام مــیگــردد و معاملــه آن اشــکال نــدارد و از
مصادیق عین معین است چنانچـه در خـارج معـین نباشـد از مصـادیق
کلی در ذمه خواهد بود.
ج )1ملکیت از حین بیع است.
 سوال ]441[ :آیا خرید کـارت اعتبـاری درسـت اسـت؟ مـثالً یـک
نفر کـارت اعتبـاری خریـد دارد کـه پـولش را الزم دارد بـه شـخص
دیگری که میخواهد خرید کنـد مـیدهـد و مبلغـی از آن اعتبـار کـم
میکند و پـولش را بـه صـاحب کـارت مـیدهـد بـرای نمونـه مبلـغ
اعتبــار کــارت  2,255,555تومــان مــیباشــد و مبلــغ  255,555تومــان
کمتــر یعنــی مبلــغ  2,955,555تومــان بــه صــاحب کــارت پــول نقــد
میدهد آیا این از نظر شرعی حالل است یا حرام؟
 جــواب :در فــرض ســؤال اگــر آن کــارت اعتبــاری در همــان زمــان
بشود با او خرید کنـد و بـا پـول نقـد کمتـر از اعتبـارش بفروشـد ،در
صورتی که غرض عقالیی داشته باشـد اشـکال نـدارد؛ امـا اگـر ماننـد
چک بعد از مدّتی اعتبارش برسـد نـه حـاال ،در ایـن صـورت اگـر او
را به کمتر از قیمـت واقعـی آن بفروشـد ربـا و حـرام اسـت همچنـین
اگر وقت اعتبارش رسیده اسـت پـول بیشـتر بگیـرد ربـا هسـت؛ ولـی
چنانچه اعتبار کارت مثالً بـه تومـان اسـت ،آن را بـه جـنس مخـالفش
مثل پول افغانی ،کلـدار و ...بـه زیـادتر و یـا کمتـر بفروشـد ،اشـکال
ندارد.

  ------------------------------------------ 003استفتائاتجدید/ج3
 سوال ]449[ :بعضی اوقات نیاز بـه پـول نقـد دارم ومجبـور میشـوم
چکــی را کــه وقــت وصــولش نرســیده خــورد کــنم ،یعنــی چــک را
میفروشـم و آن شـخص درصـدی از آن را کـم مـیکنـد ایـن قضـیه
چه حکمی دارد؟
 جواب :جواز ندارد مگر اینکه چک مال صاحبکار باشد و کارگر چک را
به مبلغ کمتر نقداً با صاحب کار مصالحه کند ،اشکال ندارد.

فروش مستثنیات دَین
 سوال ]414[ :اگر بدهکاری را کـه قـادر بـه پرداخـت بـدهی خـود
نیست مجبور کننـد تـا از راه فـروش مسـتثنیات دیـن ،بـدهی خـود را
بپردازد و از ایـن بابـت خسـارت مـادی بـه او برسـد ،ضـمان آن بـه
عهده کیست؟
 جواب :خسارت وارده به عهده طلبکار است.
 سوال ]418[ :در صورتی کـه خریـد منـزل مسـکونی مطـابق شـأن،
از وجوهی باشد که به انحاء مختلـف ــ کالهبـرداری ،قـرض و غیـره
ـ از مردم گرفته شده و یا این کـه آن وجـوه بـه صـورت و دیعـه نـزد
او بوده؛ بفرمایید:
الف) آیا منزل مسکونی مطابق بـا شـأن ،مطلقـاً از جملـه مسـتثنیات دیـن
محسوب میشود؟
ب) در صورتی که خرید خانه به قصـد فـرار از دیـن یـا بـه قصـد عـدم
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ردّ وجوه متعلق به دیگران باشد؛ اصل معامله چه حکمی دارد؟
ج) در صورت صحّت معامله مـذکور ،آیـا مـیتـوان آن را بـه نفـع طلـب
کاران به فروش رساند؟
د) آیا بین صورتی که ،شخص از ابتداء به قصد خرید واحد مسکونی اقـدام
به اخذ وجوه تحت عناوین مختلف نموده با صـورتی کـه بعـد از اخـذ
وجوه و به قصد فرار از دین اقدام کرده ،تفاوتی وجود دارد؟
هـ) هرگاه طلب مزبور مهریه زوجه باشد آیا مشـار الیهـا مـیتوانـد منـزل
مسکونی را جهت استیفای حق خود توقیف کند؟

 جواب:
الف) در تمام وجوه مذکور منزل مسکونی از مستثنیات دین است.
ب) معامله صحیح است.
ج) بله بیع آن جایز است.
د) در هر دو صورت اصل معامله صحیح است.
هـ ) در فرض سوال حق توقیف ندارد.

عقود جایز و احکام آن
 سوال]411[ :
 2ـ همـان طـور کـه مستحضـرید بـرای عقـود جـایزه دو اثـر ذکـر شـده
است؛ یکی امکـان بـه هـم زدن آن در هـر زمـان ،دیگـری انحـالل آن

  ------------------------------------------ 006استفتائاتجدید/ج3
به موت ،جنون و عروض سـفه حـال چنانچـه عقـد جـایزی در ضـمن
عقد الزمی درج شـود آیـا هـر دو اثـر فـوق ،از عقـود جـایزه سـلب
مــیشــوند یــا ایــن کــه صــرفاً امکــان فســخ ارادی از طــرفین گرفتــه
مــیشــود و کماکــان عقــود جــایز بــه مــوت ،جنــون و ســفه منفســخ
میشوند ،هرچند در ضمن عقد الزمی درج شده باشند؟
 1ـ آیا عقـود جـایز ،عـالوه بـر مـوت ،جنـون و سـفه احـد طـرفین ،بـا
اغمای یکی از دو طـرف نیـز ،منفسـخ مـیشـوند؟ در صـورت مثبـت
بودن جواب منظور از اغما چیسـت؟ آیـا شـامل بیهوشـیهـای کوتـاه
مدت هم میشود؟

 جواب:
2ـ در فـرض سـؤال اگـر عقـد جـائزی در ضـمن عقـد الزمـی صـورت
بگیـرد ،امکـان فســخ ارادی از طـرفین سـلب مــیشـود و حکـم عقــد
الزم بر آن جاری میشود.
1ـ ـ بــیهوشــی کوتــاه مــدت جــزء اغمــاء اســت ،اغمــا موجــب فســخ
نمیشود.

معامالت مشروط
 ســوال ]413[ :اگــر یکــی از ادارات ،ارگــانهــا ،یــا شــرکتهــای
وابسته به دولت اسالمی وسیله یـا ابـزار کـاری را بـه کسـی بفروشـد
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که تحـت شـرایط خاصـی از آن اسـتفاده کنـد ،اگـر خریـدار پـس از
تحویل ،جـنس را بـا قیمـت بیشـتری در اختیـار دیگـران قـرار دهـد،
سود حاصله را در حق دولت ضامن است؟
 جواب :اگر بر خالف شر عمل کـرده فروشـنده خیـار فسـخ معاملـه
را دارد.
 سوال ]414[ :مدت شـش سـال قبـل معاملـه زمـین بطـور مشـروطه
صــورت گرفتــه و شــر معاملــه ایــن بــوده کــه زمــین مــورد معاملــه
جنجال دارد ،اگر جنجال آن حل شد و زمـین بـه مـا تعلـق گرفـت بـه
مبلغ پنجاه هزار افغانی زمین مال شـما و اگـر زمـین از مـا نشـد ،فقـط
پولی که دادهاید مستحق مـیباشـید و دیگـر هـی گونـه ادعـا نداریـد
حاال که زمین بصـورت خریـداری اول از بـایع نشـد و دوبـاره زمـین
جنجالی شد که در نتیجه مال کس دیگـر شـد مـن دوبـاره زمـین را از
شــخص دوم خریــداری نمــودم حکــم شــرعی آن را بیــان فرمایــد
شخصی که زمـین را خریـداری کـرده بـود تحـت ایـن شـرایطی کـه
ذکــر شــد و حــال از شــخص دوم خریــداری کــردم آیــا طــرف مــا
مستحق میشود یا نه؟
 جواب :اگر شخص دوم صاحب اصلی زمین باشد و از او خریده باشـید
بیع صحیح است و معامله اولی که شرطش عملی نشده باطـل و مشـتری
میتواند اصل پول خود را از شخص اول پس بگیرد.

  ------------------------------------------ 008استفتائاتجدید/ج3
 سوال ]411[ :کسی که هنگـام گـرفتن پروانـه سـاختمانی متعهـد بـه
انجام اموری ماننـد عقـب نشـینی ،شـناژبندی و ...شـده ،اگـر پـس از
گرفتن پروانه برخالف تعهد عمل کنـد بـه نحـوی کـه عـدم توجـه بـه
تعهد موجب خسـارت بـه همسـایگان شـود ،آیـا عمـل او ضـمان آور
است؟
 جواب :بله خسارت وارده را ضامن است.
 ســوال ]416[ :در بخــش عقــود ،فــروش یــک ملــک بــه صــورت
زمــانی بــه چنــد نفــر چــه حکمــی دارد؟ مــثالً ملکــی بــه چهــار نفــر
فروخته شده ،ایـن ملـک در هـر فصـل سـال در اختیـار مالـک همـان
فصل است که خودش استفاده کند یا اجاره دهد و ...
 جواب :اگر یک ملک را به چهـار نفـر در چهـار فصـل سـال بفروشـد
مثالً زمین را در فصل بهـار بـه زیـد بفروشـد و همـان زمـین را بـدون
اینکه از زید بخرد و یـا فسـخ کنـد (درمـوارد جـواز فسـخ) در فصـل
تابستان به عمرو بفروشد ،این جـواز نـدارد؛ ولـی چنانچـه یـک زمـین
را برای چهار نفر بفروشد و آن چهـار نفـر بـاهم توافـق کننـد ،کـه در
هر یک از فصل سال در اختیار یکی از آنها باشد ،اشکال ندارد.
 سوال ]411[ :اگر مشتری مدعی است که بیـع بـا ایـن شـر منعقـد
شده است که بایع پروانه تجاری را نیز بـرای مبیـع اخـذ کنـد و قبـول
وی منو به وجود و تحقـق آن شـر بـوده ،ولـی بـایع منکـر وجـود
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چنــین شــرطی اســت و معتقــد اســت چنــین شــرطی وجــود نداشــته
است ،آیا با وجـود چنـین اختالفـی بیـع واقـع مـیشـود یـا اخـتالف
مزبور موجب میشود تا بیع منعقد نگردد؟
 جواب :اگر مشتری در نزد قاضـی شـر را اثبـات توانسـت ،بـر بـایع
التزام به بیع و اتیان شر واجـب اسـت و اگـر اثبـات نتوانسـت فقـط
اصل بیع واجب الوفا میباشد.
 سوال ]411[ :ملکـی بـه صـورت مشـارکت خریـداری مـیشـود و
سپس یکی از شرکاء سهم خود را بـه شـریک دیگـر اجـاره بـه شـر
تملیک میدهد ،به طـوری کـه بعـد از پرداخـت تمـامی اقسـا (کـه
طبعاً بیش از پولی است که شـریک بـرای آن سـهم داده بـود) قسـمت
مورد اجاره به ملکیت مسـتأجر در مـیآیـد ،آیـا مـیتـوان بـرای ایـن
کار کـه در بانـکهـا یـا شـرکتهـا ـ اشـخاص حقـوقی ــ و بعضـاً
توســط اشــخاص حقیقــی صــورت مــیگیــرد بــرای تخلــص از ربــای
قرضی راهی شرعی دانست؟
 جواب :اگر منظورتان ایـن اسـت کـه یکـی از شـرکاء سـهم خـود را
برای شریک اجاره میدهد بـه مبلـغ معـین و شـر مـیکنـد کـه ایـن
سهم مرا به فـالن مبلـغ ــ نقـد یـا اقسـا ـ خریـداری کـن ،در ایـن
صورت این معامله صحیح است و ربای در کار نیست.

  ------------------------------------------ 031استفتائاتجدید/ج3

معامالت مستحدثه
 سوال ]419[ :در معامالتی کـه بـه وسـیله تلفـن ،فکـس ،اینترنـت و
امثال آن واقع میشود ،به ترتیب:
الف ـ معامله از چـه زمـانی واقـع مـیشـود؟ از زمـان نوشـتن یـا گفـتن
ایجاب ،از زمان نوشتن یا گفتن قبـول ،از زمـان ارسـال قبـولی توسـط
مشتری ،از زمان وصول جواب قبولی به بایع؟
ب ـ مکان وقوع معامله کجاست؟ محل سـکوت بـایع یـا محـل سـکونت
مشتری؟
ج ـ محــل تسـلیم مبیــع و ثمـن کجاســت؟ محــل سـکونت بــایع ،محــل
سکونت مشتری ،محـل وجـود کـاال ،محلـی کـه نیـاز اسـت کـاال در
آنجا مصرف شود؟

 جواب:
الف :بعد از قبول مشتری معامله محقق میشود.
ب :چــون وقــوع معاملــه منــو بــه ایجــاب و قبــول اســت اگــر بــایع و
مشتری در دو جـای متفـاوت باشـند هـر دو جـا محـل وقـوع معاملـه
است.
ج :محل تسلیم مبیع و ثمن بستگی به توافق طرفین بایع و مشتری دارد.
 ســوال ]464[ :اگــر معاملــهای در خــارج از محــل ســکونت بــایع و
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مشتری صـورت گیـرد و وضـعیت بـه گونـهای باشـد کـه نمـیتـوان
محل وقوع را ملحوظ نمـود ،مثـل ایـن کـه بیـع در کشـتی و در دریـا
یــا در هواپیمــا و در هــوا صــورت گیــرد ،در صــورت اخــتالف بــین
متبایعین تکلیف چیست و مبیع و ثمـن را کجـا و براسـاس عـرف چـه
مکانی باید تسلیم نمود؟
 جواب :اگر در کشـتی و هواپیمـا امکـان تسـلیم باشـد در همـان جـا
مبیع و ثمن تسلیم بایع و مشتری شـود و اگـر در آنجـا امکـان نداشـته
باشد در هر جـایی کـه طـرفین توافـق کـرده باشـند اگـر قـدرت بـر
تسلیم در محل وقـوع عقـد و در خـارج از آن نداشـته باشـند معاملـه
باطــل اســت ،ظــاهراً عــرف محــل و مکــان در تســلیم دخالــت نــدارد
بلکه در موزون و معدود دخالـت دارد کـه در صـورت اخـتالف بـالد
مالک بلد معامله است.

معامله فضولی
 سوال ]468[ :چنانچه در معاملـهای فضـولی ــ کـه مشـتری جاهـل
به مالکیت غیـر اسـت ــ بـا گذشـت چنـد سـال و افـزایش چنـدین
برابر قیمتها (بدون این که مشـتری هزینـهای در مـورد معاملـه کـرده
باشد) مثمن توسط مالک کشف و ردّ شود ،بفرمایید:
الــف) فضــول ،در ردّ ثمــن ضــامن چــه مبلغــی مــیباشــد ،مبلــغ حــین
المعامله یا حین الرد؟

  ------------------------------------------ 030استفتائاتجدید/ج3
ب) در این صورت آیا فرقی بین علم و جهل مشتری وجود دارد؟
ج) در صورتی که فضـول ،ضـامن ثمـن حـین المعاملـه باشـد در هنگـام
کاهش معتنابـه ارزش پـول و تفـاوت فـاحش ثمـن حـین المعاملـه و
حین الرد ،آیا میتوان فضول را ضـامن مـا بـه التفـاوت ایـن دو مبلـغ
و سایر خسارات دانست؟
د) آیا مشتری میتوانـد از قبـول ثمـن معاملـه خـودداری و بـایع را ملـزم
به تحویل مورد دیگری با همان کمیّت و کیفیّت بنماید؟

 جواب:
الف) فضول ،ثمن را به ارزش زمان رد ،ضامن است.
ب) فرق بین علم و جهل نیست.
ج) ما به التفاوت را جبران کند.
د) حق اجبار ندارد.
 ســوال ]461[ :شخصــی بــه علــت دوری از وطــن منــزلش را
بصــورت امانــت در اختیــار فــرد دیگــری قــرار داده اســت ،پــس از
مدتی برادر فرد امانتـدار از غفلـت بـرادرش اسـتفاده کـرده و منـزل را
میفروشد.
شخص امانتدار وقتی متوجه این عمل بـرادرش مـیشـود بـرای حفـ
آبروی او به نـزد صـاحب منـزل مـیرود و بـا تبلیغـات منفـی و غیـر
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واقعی درباره موقعیت منزل اصرار بـه کسـب اجـازه بـرای فـروش آن
را میکند .صاحب منزل با اعتمـادی کـه بـه آن شـخص داشـته اجـازه
فروش منزل را به او میدهد( .حال اینکه منزل قبال فروخته شده)
شخص امانتـدار مبلغـی را بـه عنـوان قیمـت منـزل تعیـین مـیکنـد و
صاحب منزل با همان مبلـغ قطعـه زمینـی را از خـود شـخص امانتـدار
خریــداری مــیکنــد .بعــد از گذشــت مــدتی صــاحب منــزل متوجــه
میشود که منـزلش قبـل از کسـب اجـازه وی توسـط بـرادر شـخص
امانتدار فروخته شـده اسـت و شـخص امانتـدار ایـن نمـایش را بـرای
حف آبروی برادرش اجرا کرده است.
س )2حکــم معاملــه اول (فــروش منــزل) چیســت آیــا صــاحب منــزل
میتواند آن را فسخ کند؟
س )1حکم معاملـه دوم (خریـد زمـین) چیسـت؟ آیـا صـحّت آن وابسـته
به معامله اول است؟ یا خیر.
در صورتی که صاحب منزل تقاضای همان منزل خودش را داشته باشد،
آیا باید همان مبلغ تعیین شده به عنوان قیمت منزل را پس بدهد یا زمینی
را که با آن پول از شخص امانت دار خریداری کرده است؟

 جواب:
ج :2در فرض سؤال اگـر صـاحب منـزل آن معاملـه را اجـازه نکنـد حـق
فسخ معامله را دارد.

  -----------------------------------------  033استفتائاتجدید/ج3
ج :1ص ـحّت ایــن معاملــه وابســته بــه معاملــه اول اســت ،در صــورتیکه
صاحب منزل منـزلش را بخواهـد فروشـنده حـق دارد همـان زمـین را
پس بدهد.

معامالت فاسد و حرام
 سوال ]463[ :حکـم دریافـت حـق الزحمـه (از فروشـگاه) ،کـه بـه
خــاطر خریــد بــرای اداره و محــل کــار ،از آنهــا بــه خریــد کننــده
(واسطهی خرید) میدهند ،در صـورتیکه خریـد از آنجـا بـه نفـع اداره
هست و فروشنده این مبلغ را از محـل سـود خـود پرداخـت مـیکنـد
و چیزی به قیمت اجناس در فاکتورها اضافه نمیکند ،چیست؟
 جواب :در صورتی کـه بـایع و ومشـتری از آن اطـالع داشـته باشـد و
ضرر به اداره و مالک وارد نشود ،اشکال ندارد.
 ســوال ]464[ :آیــا در صــورت تــأخیر مشــتری از مهلــت پرداخــت
ثمن بـایع مـیتوانـد قیمـت را اضـافه کنـد و از مشـتری پـول بیشـتر
بگیرد؟
 جواب :در صورتی کـه تـأخیر ثمـن شـر نشـده باشـد ،بـایع فقـط
حق خیار فسخ دارد؛ اما حق گرفتن پول اضافی را ندارد.
 سوال ]461[ :شخصـی بـه کشـور افغانسـتان رفتـه کـه بـرای خـود
زمین مسکونی بخـرد ،در آنجـا زمـین موصـوفه را خریـده و تعـدادی
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اشخاص دیگر هـم بـرایش پـول فرسـتاده کـه بـرای آنهـا هـم زمـین
مسکونی بخرد و خودشان حاضر نبـوده کـه زمـین هایشـان را تحویـل
بگیرند ،بعد از یک سال صاحب اصـلی اخطـار نمـوده کـه هـر کسـی
که زمین دارد ،بیایـد و زمـینهایشـان را تحویـل بگیرنـد و مـن دیگـر
هــی مســئولیتی در قبــال زمــینهــا نــدارم؛ امــا مشــتریان حاضــر بــه
تصرف و قبض زمینهایشان نشدند ،شـخص مـذکور مجبـور شـده بـا
خانه خـود بـه هـرات بـرود و زمـینهـا را تحویـل بگیـرد و تصـرف
نماید ،تا االن حدود شـش سـال اسـت کـه ایـن شـخص از زمـینهـا
محافظت کرده ،حدود گـزاری و نهـال کـاری کـرده تـا کسـی نسـبت
به این زمینها ادعایی نداشته باشد.
الــف) بعــد از پــنج ســال مشــتریان غیــابی مــیخواهنــد زمــینهایشــان را
تصرف و تملیک نمایند؛ آیـا شـخص مـذکور حـق اجـرت حفاظـت و
نگهداری از زمینها را دارد؟ یا خیر.
ب) مشتریان غیابی حق مالکیت و تصرف زمین را دارند؟ یا خیر.

 جواب:
الف) اگر با اجـازه صـاحبان زمـین ،از زمـینهـا حفاظـت کـرده باشـد،
حق اجـرت المثـل دارد و اگـر خـود سـرانه ایـن کـار را انجـام داده
باشد حق اجـرت المثـل را نـدارد؛ مگـر ایـن کـه صـاحبان زمـین بـا
رضایت شان حق الزحمه را بدهند.

  ------------------------------------------ 036استفتائاتجدید/ج3
ب) اگر اعراض نکرده باشند ،مالک زمین میباشند.
 سوال ]466[ :شخصـی زمـین خـود را مـیفروشـد و قیمـت تعیـین
شده را میگیرد ،ولی در سـند ،بیشـتر از قیمـت تعیـین شـده ،مبلـغ را
می نویسد اگر فروشنده ایـن مبلغـی کـه زیـادی نوشـته شـده را ادعـا
کند شرعاً چه حکمی دارد؟
همچنین اگـر از قیمـت تعیـین شـدهی زمـین وجهـی در ذمـه مشـتری
باقی مانده باشد حکم خیار فسخ را دارد؟ یا خیر.
 جواب :زیاد نوشتن از قیمت معینـه ،شـرعاً جـواز نـدارد و اگـر بـایع
مبیع را تحویل مشتری کرده باشـد و در بیـع بـایع مغبـون واقـع نشـده
باشد حق فسخ ندارد ،ولـی حـق دارد تمـام قیمـت زمـین را دریافـت
کنــد ،در فــرض ســوال بــایع نمــیتوانــد مبلــغ اضــافه را از مشــتری
دریافت کند ،اگر بایع مبیـع را تسـلیم مشـتری کـرده باشـد بـایع حـق
فسخ ندارد.
 سوال ]461[ :اجناس مغشوشی که بـه بـازار عرضـه مـیشـود ،آیـا
غش کننده ضامن مابه التفـاوت اسـت یـا عرضـه کننـده ،اگـر معاملـه
در کاالی مغشوش باطل باشـد ،آیـا ضـمانی بـه عهـده خریـداری کـه
خــود را صــاحب جــنس مــیدانــد و از مغشــوش بــودن آن اطالعــی
ندارد ،آمده؟ یا ضمان این مورد نیز به عهده غش کننده است.
 جواب :اگر عالم به غش بـوده ضـمان بـه عهـده فروشـنده مـیباشـد
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واال بر عهده غش کننده است و اگر هر دو عـالم بـه غـش هسـتند هـر
دو ضامن هسـتند و مشـتری مخیّـر اسـت بـه هـر یـک از فروشـنده و
غش کننده مراجعه کند.
 سوال ]461[ :رستورانها در کشورهای اروپایی نظر به قانونشان بایـد
برای مراجعین ومشتریهایش که مشروبات الکلی بخواهنـد ،بایـد تهیـه
کنند .اینجانب رستوران دارم .تکلیف شرعی من نسبت به تهیه و فـروش
مشروبات الکلی چیست؟
آیا اجازه دارم بفروشم آیا میتوانم پول آن را مصرف کنم؟ یا خیر.
 جــواب :در فــرض ســؤال فــروش مشــروبات الکلــی جــائز نیســت و
گرفتن پول در مقابل آن حرام است.
 سوال ]469[ :حکم کار کـردن بـه عنـوان گدامـدار در شـرکتی کـه
اجناس نا مرغـوب آورده و تحـت نـام مرغـوب مـیفروشـد چیسـت؟
البته جنسی که این شـرکت وارد مـیکنـد کـم یـاب و یکـی از اقـالم
ضــروری و مــورد نیــاز مــردم اســت و مشــتریان زیــادی دارد و آنهــا
میگویند نسبت بـه اجنـاس دیگـر شـرکتها جـنس ایـن شـرکت بهتـر
است اما ما خـود مـیدانـیم کـه ایـن جـنس کیفیـت خـوب نـدارد و
مطابق استاندارد جهانی نیست.
 جواب :باید با مشتریهـا واقعیـت را بگوینـد و االّ ایـن کسـب حـرام
است و شما هم معاون در گناه حساب میشوید.

  -----------------------------------------  038استفتائاتجدید/ج3
 سوال ]414[ :در صورتی که ثمـن معاملـه بسـیار نـاچیز باشـد مثـل
فروختن خانهای به هزار تومان ،آیا ایـن معاملـه صـحیح اسـت یـا نـه؟
اگر صحیح است آیا بیع محسوب میشود یا صلح یا هبه و...؟
 جواب :در فرض سؤال ولـو ثمـن کـم و انـدک باشـد ،در صـورتیکه
بــایع بــا آگــاهی و اختیــار فروختــه باشــد ،معاملــه صــحیح و بیــع
محسوب است.
 ســـوال ]418[ :خریـــد ،فـــروش و اســـتفاده از وســـایلی ماننـــد
گوشیهای موبایل ،لـوازم آرایشـی و  ...کـه بـه صـورت غیـر قـانونی
از مرز وارد کشور میشوند چه حکمی دارد؟
 جواب :اگر موجب هـرج و مـرج بـازار و کسـادی تولیـدات داخلـی
و واردات قانونی نمیشوند ،اشکال ندارد.
 ســوال ]411[ :کســی کــه از روی اضــطرار ،مبلغــی را از بانــک یــا
شخص حقیقی میگیـرد و قـرض دهنـده شـر مـیکنـد کـه پـس از
مدت معین ،مبلغ را به اضافه درصد تعیین شـده بـاز پـس بگیـرد؛ آیـا
در این صورت:
الف)حکم ربا بر این عمل مترتب است؟ یا خیر.
ب) در صورت ربا بودن ،آیا وام گیرنـده کـه مبلـغ اضـافی را مـیپـردازد
مرتکب عمل حرام شده است یا نه؟
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 جواب :دادن و گـرفتن قـرض بـا اضـافه ربـا اسـت و ربـا گیرنـده و
ربا دهنده هر دو معصیت کار هستند.
 سوال ]413[ :تاکسی رانی کـه بـیش از قیمـتهـای تعیـین شـده از
مسافرین درخواست میکند ،اگـر مسـافر فقـط قیمـت تعیـین شـده را
بپردازد ،نسبت به مازاد ضامن است؟
 جواب :در صورتی که از اول طی نکرده باشد ،ضامن نیست.

معامله با سرمایه دیگری
 ســوال ]414[ :شخصــی مقــدار پــولی از شخصــی دیگــر در نــزدش
است ،با آن پول معامالتی انجام داده است کـه سـود داشـتهانـد ،سـود
حاصــله چــه حکمــی دارد ،آیــا در ســود حاصــله ،صــاحب مــال ذی
حق است؟ یا خیر.
 جواب :در فرض سؤال ،اگر صـاحب پـول یـا صـاحب جـنس چنـین
اجازهای را داده است که سـودش مـال شـما باشـد ،صـاحب پـول در
سود آن پول یا سود آن جـنس حقـی نـدارد و االّ سـود مـال صـاحب
سرمایه است.

خیار و اعمال آن در معامالت
 ســوال ]411[ :آیــا بــا اعمــال خیــار تخلــف از شــر از طــرف

  ------------------------------------------  031استفتائاتجدید/ج3
خریدار و سپس فسـخ یـک معاملـه بـه علـت قـانونی ،خسـاراتی کـه
فروشنده در ازای دریافـت ثمـن بـه خریـدار وارد کـرده اسـت قابـل
مطالبه است؟
 جواب :اگر خریدار علـم داشـته اسـت کـه حـق بـه طـرف فروشـنده
است ولی در عین حال پافشاری مـیکنـد تـا از ایـن ناحیـه خسـارت
مــالی بــر فروشــنده وارد مــیشــود ،در ایــن صــورت فروشــنده حــق
مطالبــه خســارت خــود را دارد همچنــین در صــورت وارد آمــدن
خسارت به خریدار ،اگر مقصر فروشنده بوده است.
 سوال ]416[ :من یک مقدار زمین زراعتـی آبـی را بـه مبلـغ سیصـد
هــزار افغــانی در زمــان برهــان الــدین ربــانی بــه شخصــی فــروختم و
نصف قیمت زمین را دریافت کـردم و نصـف پـول زمـین بـاقی مانـد
که به بنده گفت که به ایـران مـیآیـد و بـاقی پـول زمـین را بـه مـن
میدهد ،امّا وقتـی بـه ایـران آمـد ،باقیمانـدهی پـول زمـین را بـه مـن
نــداد و مخفیانــه بــه افغانســتان بازگشــت کــه از آن زمــان ده ســال
میگذرد .با این وضع ،معاملهی مـذکور صـحیح بـوده؟ یـا خیـر؛ اگـر
معامله صحیح بـوده ،تفـاوت ارزش پـول زمـان ربـانی بـا پـول زمـان
حاال چگونه محاسبه میشـود؟ بـا ایـن شـرایط وظیفـه طـرفین معاملـه
چیست؟
 جواب :در فرض سؤال بـایع حـق دارد قیمـت زمـین را بـه ارزش آن
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زمــان دریافــت کنــد و یــا پــول مشــتری بــه ارزش آن زمــان بدهــد و
زمینش را پس بگیرد؛ کـه در هـر صـورت پـول را بـه نـر گنـدم یـا
روغن یا برنج سنجش کنند؛ به ایـن صـورت کـه بـا آن پـولی کـه در
آن زمان بایع دریافته کرده یـا بـاقیمانـده بـوده چـه مقـدار گنـدم یـا
روغن یا برنج مـیشـده خریـداری کـرد ،اکنـون قیمـت همـان مقـدار
گندم یـا روغـن یـا بـرنج را از مشـتری بگیـرد و بـا آن مبلـغ بـا هـم
مصالحه کنند ،یا به همـین روش محاسـبه و پـول مشـتری را بدهیـد و
زمین خود را پس بگیرید.
 ســوال ]411[ :شــخص ک ـل امــوال منقــول و غیــر منقــول خــود را
برای کس دیگر بـه فـروش مـیرسـاند و بخشـی از قیمـت در بـاالی
مشتری میماند ،در این حال آیا خیـار فسـخ دارد؟ یـا خیـر ،همچنـین
در هبه معوضه که مقدار از عـوض در ذمّـه موهـوبلـه باقیمانـده آیـا
واهب در اینجا حق خیار فسخ را دارد؟ یا خیر.
 جواب :اگر مبیـع را تحویـل مشـتری داده باشـد ،حـق فسـخ نـدارد و
اگر تحویـل مشـتری نـداده باشـد ،حـق فسـخ دارد ،همچنـین در هبـه
معوضه اگر تمام عوض را نداده باشد واهب حق فسخ دارد.
 ســوال ]411[ :اگــر بانــک ضــمن فــروش مقــداری ارز خــارجی بــا
مشتری خود شرطی را قرار دهـد و خریـدار شـر را پذیرفتـه و پـس
از دریافــت ارز بــرخالف تعهــد عمــل نمــوده و از ایــن راه ســودی

  ------------------------------------------ 030استفتائاتجدید/ج3
حاصل کرده باشد ،آیـا ضـامن کلیـه وجـوه بـه دسـت آمـده در حـق
بانک میباشد؟
 جواب :در فرض سوال ضامن نیست؛ صاحب بانـک فقـط حـق فسـخ
معامله را دارد ،بنابر احتیا رضایت صاحب بانک را جلب کند.
 ســوال ]419[ :زمیــنم را حــدود شــش ســال پــیش بــه خریــداری
فروختهام که ایشـان دو سـوم را نقـدی و مـابقی را تـاکنون پرداخـت
نکرده و دلیل آن را مشکالت مـالی بیـان مـیکنـد ،بـه همـین دلیـل از
واگذاری زمین بـه ایشـان خـودداری نمـودم کـه موجـب نـاراحتی و
شکایت خریدار و در نهایـت منجـر بـه توافـق نامـهای بـا محـدودیت
زمانی شده که حـدود دو سـال از آن مـیگـذرد کـه خریـدار ،مـوارد
توافق را اجرا نکرده است بـا توجـه بـه تـورم ،کـاهش ارزش پـول و
افزایش چندین برابری بهـای زمـین مـورد معاملـه ،نسـبت بـه گذشـته
آیا اینجانب حق فسخ معامله را دارم؟ یا خیر.
 جواب :اگر مبیع را تحویـل مشـتری کـردهایـد در ایـن صـورت حـق
فسخ ندارید و اگر تحویل مشتری نکـردهایـد حـق فسـخ داریـد مـابقی
قیمــت را بــه ارزش اجنــاس گنــدم و روغــن آن زمــان و ارزش فعلــی
از مشتری بگیرید؛ یعنی آن پول در آن زمـان هـر مقـدار آرد یـا گنـدم
مــیشــد حــاال آن مقــدار پــول بگیریــد کــه آن مقــدار گنــدم یــا آرد
میشود.
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ربا یا سود در معامالت
 ســوال ]414[ :نــر ســود را در بــازار مســلمین چــه کســی تعیــین
میکند؟ آیا نرخی را که حکومت تعیـین مـیکنـد الزم االجـرا اسـت؟
یا خیر؛ در صورت که نرخـی را تعیـین نکـرده باشـند تـا چـه انـدازه
سود کردن در معامله مجاز هست؟
 جواب :اگر نـر را حکومـت تعیـین کنـد همـان نـر الزم االجـراء
است؛ اگر تعیین نکرده باشد اختیار دسـت صـاحب جـنس اسـت؛ امّـا
تا حـدی کـه اخـتالل در نظـام پـیش نیایـد و از حـدّ معمـول بیشـتر
نباشــد .میــزان ســود بــین فروشــنده و خریــدار تــوافقی اســت و حــد
معین ندارد.
 سوال ]418[ :در صـورتی کـه شخصـی مـالی را بـه صـورت نسـیه
یا اقسا بفروشد و قبل از تحویـل بـه خریـدار آن را مجـدداً از او بـه
مبلغ کمتری به صورت نقد خریداری نماید ،بفرمایید:
الف) آیا معامله فوق ربوی است؟
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ ،آیا محکوم به بطالن است؟
ج) هرگاه مورد معاملـه بـه صـورت کلـی یـا کلـی در معـین باشـد ،آیـا
تعیین یا عدم تعیین مصداق کـاالی فروختـه شـده تـأثیری در صـحّت
یا بطالن معامله دارد؟

  ------------------------------------------ 033استفتائاتجدید/ج3
د) قصد اولی فروشنده بر خرید مجدد مبیـع بـه مبلـغ کمتـر ،بـه صـورت
نقد چه اثری در صحّت یا بطالن معامله میتواند داشته باشد؟
هـ) آیا فرقی بین تصریح و عدم تصریح قصد وجود دارد؟
و) در صــورت مثبــت بــودن پاســخ ،هرگــاه خریــدار بــدون تصــریح
فروشنده از قرائن ،علـم بـه قصـد مـذکور پیـدا کنـد ،چـه اثـری بـر
حکم معامله دارد؟

 جواب:
الف) اگر از اول شر نکرده باشد کـه مشـتری آن مـال را بـه مبلـغ کمتـر
نمیباشد.
بفروشد آن معامله صحیح است و ربوی 
ب) اگر شر کرده باشد که به مبلغ کمتر بفروشد باطل است.
ج) در هر دو صورت اگر عوضـین تعریـف شـود بـه طـوری کـه معاملـه
غرری نباشد معامله صحیح است.
د) مجرد قصد اثر ندارد.
هـ ) اگر به صورت شر نباشد اشکال ندارد.
و) علم مشتری به قصد بایع تأثیری ندارد.

اح کام ش کرت
 ســوال ]411[ :یــک شــخص ســه پســر دارد و یــک نواســه از پســر
کالن خود حاال پسـران ایـن شـخص مـیخواهنـد از هـم دیگـر جـدا
شــوند؛ نواســه ایــن شــخص از ســن دوازده ســالگی بــه دســتور
کاکاهای خـود مکتـب را تـرک کـرده و بـرای حفـ آبـروی کاکـای
خود در افغانستان و ایـران سـیزده سـال کـارگری کـرده و پـول خـود
را به کلی به کاکاها و پـدر خـود داده پـدر و کاکاهـای ایـن شـخص
فقــط زن بــرای شــخص مــذکور آورده ،حــاال هــر دو کاکــای ایــن
شــخص مــیگوینـد تــو حــق بــه ســرمایه نــداری در حالیکــه پــدرش
راضی است به حـق دادن بـرای پسـر خـود از سـرمایه شـراکت ،آیـا
این پسر به سـرمایه شـراکت کـه بـین کاکاهـا ،پـدر و خـود شـخص
مذکور است حق دارد؟ یا خیر.
 جواب :باید ایـن پسـر را راضـی کننـد چـون در فـرض سـؤال ایـن
پسر هم کار کرده و در سرمایه شریک است.
 ســوال ]413[ :پــدری فــوت نمــوده و دو پســر و دو دختــر ورثــه
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ایشان می باشد پسر کـالن حـق خـود را از منقـول و غیـر منقـول کـه
متعلق به اوست ،جـدا کـرده اسـت و پسـر کوچـک و دخترهـا بـاهم
هستند و همه چیزشان مشترک میباشـد و حـج بلـدی را انجـام نـداده
و پســر کوچــک ارثــی کــه از پــدر مشــترکاً بــین او و خــواهرانش
میباشد را در غیاب دخترها ،بـرای معیشـت روزانـه خـود بـه فـروش
میرسـاند و سـند هـم مـیدهـد ولـی دخترهـا از ایـن کـار ناراضـی
هستند .اکنون آیا:
 )2زمین مشترک بین دخترها و پسر است؟ یا خیر.
 )1دین میت و حج بلدی میت را که عملی نکردهاند تکلیف چیست؟
 )9از قیمــت زمــین معاملــه شــده ،مقــدار مبلــغ بــاقی مانــده اســت مــال
کیست؟
 )3زمین در گرو کسی میباشد و یک سـال از مـدت سـند قـرارداد بـاقی
مانده اسـت و سـند فـروش داده اسـت اگـر خـواهران بخواهنـد حـق
شان را بگیرند چکار کنند؟

 جواب:
ج )2آن بیع برادر کوچک فضـولی اسـت ،اگـر هـر دو خـواهر بیـع را رد
کنند آن بیع نسبت به سـهم هـر دو خـواهر باطـل اسـت و نسـبت بـه
سهم خود فروشنده بیع صحیح است ولی مشتری خیار فسخ دارد.
ج )1اگــر میــت در زمــان حیــات خــود مســتطیع بــوده و وصــیت کــرده
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باشد ،در این صورت باید از مـاترک میـت حـج بلـدی انجـام شـود و
اگر به حج بلدی وصیت نکـرده باشـد ،حـج میقـاتی کفایـت مـیکنـد
ولی هر مقدار دَین شرعاً اثبـات شـود از اصـل مـاترک میـت برداشـته
میشود.
ج )9قیمت زمین مال صاحبان زمـین اسـت ،اگـر خـواهران بیـع را اجـازه
کنند میتوانند سهم خودشان را از ثمن بردارند.
ج )3فــروش و گــرو گذاشــتن ســهم خــواهران صــحیح نیســت ،اگــر
خواهران راضی نشوند فـروش و گـروی نسـبت بـه سـهم آنـان باطـل
است.
 ســوال ]414[ :در حــال حاضــر بنــده دانشــجو متاهــل در اســترالیا
هستم ،در استرالیا دولـت بـرای دانشـجویان و دانـش آمـوزان و افـراد
بیکار کمی پول هر دو هفته کمک مـیکنـد (مثـل پـول شـهریه) مـن و
خانمم هر دو از این پول کمکی به طـور جداگانـه دریافـت مـیکنـیم،
هر کس در حساب بانکی خودش.
سوال بنده این است :آیا این پول کمکی کـه دولـت بـرای افـراد بیکـار و
دانشجو میدهد (تا مصـاریف ضـروری خـود را تـأمین کننـد) درآمـد
زن حساب مـیشـود و شـوهر در آن حـقّ نـدارد کـه بـرای مصـارف
خانه استفاده کند؟ یا خیر.
با این توضـیح کـه بعـد از ازدواج دولـت پـول زن و شـوهر را کمـی
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کم میکند چون در نزد دولت مصاریف هر دو یکجا میشوند.
 جواب :بلـه آنچـه را بـرای خـانم مـیدهـد مالـک آن خـانم اسـت و
آنچه را برای شوهر میدهد مالک آن شوهر است.

تقسیم اموال مشترک
 سوال ]411[ :چند سال قبل ،سه بـرادر بودنـد کـه یکـی از بـرادران
هفــت پســر و دو دختــر داشــته؛ بــرادر دیگــر ،دو پســر و ســه دختــر
داشته و برادر دیگرشان ،یک پسر و یک دختر داشته است.
زمینها به طور مساوی بـین سـه بـرادر تقسـیم شـده ،امـا زمـینهـایی
کـه بــرای ســاخت و سـاز خانــه و ســاختمان مناسـب باشــد ،کـالً در
اختیار برادرانی که فرزندان بیشـتری داشـتهانـد ،اختصـاص مـییابـد و
بــرادری کــه تعــداد فرزنــدانش کــم بــوده ،ســهم کمتــری را از ایــن
زمینها میبرد ،از ایـن قضـیه مـدتهـای زیـادی گذشـته اسـت؛ آیـا
اکنون وارثین برادری که کمترین فرزنـد را داشـته ،مـیتواننـد ادعـای
مساوی بودن زمینهایی کـه بـرای سـاخت و سـاز سـاختمان بـوده را
بکنند؟ یا خیر.
 جواب :اگر زمینها بین بـرادران تقسـیم شـده باشـد و بـرادران بـه آن
تقسیم راضی بوده انـد ،بعـد از فـوت آنهـا فرزندانشـان حـق اعتـراض
ندارند.
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 سوال ]416[ :زمینـی بـین سـه نفـر کـه دو بـرادر و یـک بـرادرزاده
که در واقع یتیم و کم سن مـیباشـد ،تقسـیم مـیشـود ایـن زمـینهـا
جای خـوب و مناسـبی بـوده و دو بـرادر بـا در نظـر گـرفتن شـرایط
حال خود ،زمینها را تقسـیم مـیکننـد و بـرادرزاده ،سـهم کمتـری از
زمینها میبرد .آیا وارثین فرزنـد بـرادری کـه شـاید در زمـان تقسـیم
زمینها مظلوم واقع شده بـوده ،قانونـاً حـق دارنـد کـه دربـاره تقسـیم
و دریافت زمـین بیشـتری سـاختمان خودشـان درخواسـت کننـد؟ یـا
خیر.
 جــواب :اگــر در تقســیم ،فرزنــد بــرادر مظلــوم واقــع شــده باشــد و
تقسیم عادالنه صورت نگرفتـه باشـد ،پسـر بـرادر حـق اعتـراض دارد
و میتواند سهم خود را دریافت کند.
 سوال ]411[ :ما سـه بـرادرانیم کـه دو بـرادر در ایـران بـوده و مـن
در افغانستان ،مقـداری زمـین میراثـی داریـم و مـن بـه اسـاس اینکـه
ضرورت و مشکل دارم میخـواهم زمـین مـذکور بـه حضـور مـؤمنین
و جریب کش ،به سـه حصـه برابـر تقسـیم شـود و بـه اسـاس قرعـه،
یک سهم آن را من تصـاحب کـنم و زنـدگی خـویش رابگـذرانم ،امـا
دو برادر مـن کـه در ایـران هسـتند نـه حاضـر مـیشـوند کـه وکیـل
بگیرند و نه خودشان میآیند که بـا حضـور وکیـل و یـا خـود آنهـا،
زمین را تقسیم کنند.
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آیــا مــن مــیتــوانم زمــین مــذکور را بــدون حضــور بــرادرانم و در
حضور مومنین تقسیم نموده حق خود را بردارم؟
 جواب :در صورتیکه برادران حاضر به تقسـیم نمـیشـوند ،مـیتوانیـد
در حضور عـدول مـؤمنین زمـینهـا را تقسـیم کنیـد و سـهم خـود را
تصرف نمایید.

اح کام اجاره
شرایط ملک مورد اجاره
 سوال ]411[ :در موارد عدم قـدرت بـر تسـلیم عـین مسـتأجره آیـا
اجاره آن ،بـا ضـمیمه قابـل تصـحیح اسـت ،نظیـر بیـع عبـد آبـق یـا
حیوان فراری با ضمیمه؟
 جــواب :در بــاب اجــاره ضــمیمه موجــب جــواز نمــیگــردد؛ بلکــه
ضمیمه موجب جواز بیـع غیـر مقـدور در مـورد نـص کـه عبـد آبـق
باشد میشود و در غیر مورد نص قابل سرایت نیست.

اجاره عین مستاجره
 سوال ]419[ :اگر کسی منـزل یـا مغـازهای را اجـاره کنـد و هنگـام
قرار داد ،مالک اجازه واگذاری ملـک را بـه شـخص ثالـث بدهـد ،آیـا
اگر اجاره کننـده ملـک مزبـور را طبـق نظریـه کارشـناس رسـمی بـه
قیمتی بیش از مال االجاره ،اجاره دهد نسـبت بـه مـازاد ضـامن اسـت
یا نه؟
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 جواب :در فرض سؤال ضـامن مـازاد نیسـت ،در صـورتی کـه در آن
مـیتوانـد بیشـتر از مــال
مـال مسـتاجر اول کـاری انجـام داده باشــد ،
االجاره به کسی دیگر اجاره دهد و االّ جواز ندارد.
 ســوال ]494[ :یجــوز للمســتاجر مــع عــدم إشــترا المباشــرة و مــا
بمعناها أن یـؤجر العـین المسـتاجرة بأقـل قیمـة ممـا اسـتأجرها بـه و
بالمســاوی ،و کــذا بــاألکثر منــه إذا أحــدث فیهــا حــدثاً أو غــرم فیهــا
غرامة ولو لحفظها و صـیانتها و إال لـم یجـز لـه ذلـک ،رجـل اسـتأجر
منزالً من مالکه و لم یشـتر علـی المسـتأجر إسـتیفاء المنفعـة بنفسـه،
أو أن ال یؤجرها من غیره و المسـتاجر یـدفع االجـرة شـهریاً ثـم آجـره
آلخرین من الـزّوار یومیـ ًا بحیـث مجموعـة االجـرة فـی الشـهر یکـون
اکثر من اجرة المسمی
اوال :هل یصح االجـرة الثانیـه؟ ثانیـاً :هـل یسـتحق المالـک مطالبـه تلـک
الزیادة.
 جــواب :ال یصــح ااجــارة إذا کانــت أکثــر مــن اجــرة المســمی و إن
کانــت یومی ـاً و یس ـتحق المالــک مطالبــة تلــک الزیــادة االّ ان یحــدث
حدثاً فیها.

اجاره ملک مشترک
سوال ]498[ :با توجـه بـه ایـن کـه اجـاره مـال مشـاع جـایز اسـت،
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لیکن تسلیم آن بـه مسـتأجر متوقـف بـر اذن شـریک اسـت ،بفرماییـد:
چنانچه یکی از دو شریک سهم خـود را بـه نفـر سـومی اجـاره دهـد،
و شــریکش نســبت بــه تســلیم آن بــه مســتأجر اذن ندهــد ،وظیفــه
چیست؟
 جواب :وظیفـه اجبـار شـریک اسـت بـه تسـلیم و اگـر اجبـار امکـان
نداشته باشد مستأجر خیار فسخ دارد.

تلف عین مستاجره
 سوال]491[ :
 2ـ در مــوارد تعــدی و تفــریط چنانچــه عــین مســتأجره بــه واســطه
حادثهای قهـری مثـل سـیل و زلزلـه در دسـت مسـتأجر تلـف شـود،
ولی تلف مربـو بـه افـرا و تفـریط او نباشـد آیـا مسـتأجر ضـامن
است؟
 1ـ هرگاه مستأجر افرا و تفـریط نمـود و سـپس از کـار خـود پشـیمان
شــده و افــرا و تفــریط را تــرک نمــود و پــس از آن عــین مســتأجره
ال ماشـینی کـه اجـاره نمـوده
تلف شده آیا مستأجر ضـامن اسـت؛ مـث ً
بود را بدون قفل کـردن تـرک نمـود و سـپس پشـیمان شـد و بعـد از
ســاعتی بازگشــته و آن را قفــل نمــود و بعــد از بازگشــت ماشــین
سرقت شـده ،آیـا مسـتأجر بـه خـاطر افـرا و تفـریط سـابق ضـامن
است و ید او از امانی بودن خارج شده است یا نه؟
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 جواب:
ج )2در صورتی کـه تلـف عـین مسـتأجره مربـو بـه افـرا و تفـریط
مستأجر نباشد مستأجر ضامن نیست.
ج ) 1مالک افرا و تفـریط در زمـان تلـف اسـت کـه تلـف عـین مسـتند
به افـرا و تفـریط مسـتأجر باشـد در مـورد سـؤال تلـف مسـتند بـه
افرا و تفریط مستأجر نیست لذا ضامن نمیباشد.

زمان پرداخت اجاره بها
 سوال ]493[ :با توجه به ایـن کـه بـه مجـرد عقـد اجـاره هریـک از
دو طرف مالک منافع و مالـک اجـاره بهـا مـیشـوند ،و بـا توجـه بـه
ایــن کــه بــه مجــرد مــوت تمــام دیــون حــال مــیشــوند ،بفرماییــد:
مستأجری که خانهای را به مـدت یـک سـال اجـاره نمـوده و پـس از
دو ماه وفات میکند ،آیا اجاره بهای ماههـایی کـه هنـوز انتفـاع نبـرده
است حال میگردند؟ یا نه.
 جواب :بعد از فوت مستأجر منافع انتقال پیـدا مـیکنـد بـه ورثـه لـذا
اجاره بهای ماههایی که انتفاع نبرده حال نمیگردند.

ضمان در اجاره
 سوال ]494[ :هرگـاه خانـهای را بـه مبلـغ ماهیانـه یـک صـد هـزار
تومان اجاره دهنـد و شخصـی ضـامن اجـاره بهـا شـود ولـی بـر اثـر
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بطالن عقد بـه جـای اجـاره بهـا ،اجـرت المثـل الزم گـردد و اجـرت
المثل یکصد و پنجاه هزار تومـان باشـد ،آیـا ضـامن مسـئول پرداخـت
اجرت المثل است یـا ضـمانت او مخـتص بـه اجـرت المسـمی بـوده
است؛ یعنی نسبت به مابه التفاوت ضامن است؟ یا خیر.
 جــواب :در فــرض ســؤال ضــامن اجــاره بهــا ،ضــامن اجــرت المثــل
نیست ،همچنین به خـاطر بطـالن اجـاره ضـامن اجـرت المسـمّی نیـز
نمیباشد.
 سوال ]491[ :آیا ضمانت نسـبت بـه بازگردانـدن عـین مسـتأجره بـه
مــؤجر بعــد از تمــام شــدن مــدت اجــاره صــحیح اســت یــا نــه؟ در
صورت صحّت آیا ضمان اصطالحی است یا نه؟
 جواب :در فرض سؤال ضمانت از عین مستأجره جائز نیست فقط کفالت
درست است که بگوید اگر مستأجر فرار کند یا عـین مسـتأجره را تلـف
نمود من مستأجر را میآورم و به شما تسلیم میکنم.
 ســوال ]496[ :اگــر وســیله نقلیــهای را بــرای حمــل وســائل خــود
اجــاره کنــد و بــر اثــر حمــل بــار بــیش از ظرفیــت ،موجــب شــود
خسارتی به وسیله نقلیه وارد شـود ،حـاال اگـر بـرای تـرمیم خسـارت
از قطعه یدکی غیر اصـلی (نـامرغوب) اسـتفاده کنـد ،در صـورتی کـه
قطعه یدکی پیشین اصلی بـوده ،آیـا مسـتأجر ضـامن مـا بـه التفـاوت
مرغوب و نامرغوب است یا ضامن بهای قطعه مرغوب است؟
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 جواب :اگر قطعه اصلی تلـف نشـده باشـد مـا بـه التفـاوت را ضـامن
اسـت و اگــر تلـف شــده ،اگـر مثلــی اسـت مثــل آن را بدهـد و اگــر
قیمی است قیمت آن را بدهد.
 ســوال ]491[ :اگــر بــدون پرداخــت ســر قفلــی مغــازهای را اجــاره
کننــد و پــس از مــدتی کــه محــل معمــور شــده از مســتأجر بخواهــد
مغازه را تخلیـه کنـد و مسـتأجر بـه دلیـل عمـران منطقـه درخواسـت
مبلغی کند ،مالک نیز به این دلیل که اگـر امتنـاع کنـد مسـتأجر تخلیـه
نمیکند یا از راه شکایت مبلغ بیشـتری مـیگیـرد ،مبلغـی بـه مسـتأجر
میدهد ،آیا مستأجر ضامن وجه دریافتی است یا نه؟
 جواب :اگر مدت اجاره تمـام نشـده باشـد مالـک حـق تخلیـه مغـازه
را ندارد و مستاجر میتواند امتنـاع کنـد ،مگـر اینکـه مالـک ،مسـتاجر
را راضی به تخلیه کنـد ،اگـر چـه بـه دادن پـول باشـد و اگـر اجـاره
تمام شده ،مستاجر حق امتناع و گرفتن پول ندارد.

اح کام رهن
 سوال ]491[ :شخص «الف» سـاختمانی یـک طبقـه را کـه زمـین آن
موقوفه است در رهن بانک قرار میدهد ،بعد از مـدتی شـخص «الـف»
ساختمان را خراب میکند و کلیه حقـوق اسـتیجاری خـویش در زمـین
موقوفه را به شخص «ب» انتقال میدهد ،شـخص «ب» بـدون اطـالع از
رهن بانک اقدام به ساخت پنج طبقه آپارتمان مینماید ،سوال اینکـه آیـا
این پنج طبقه در رهن بانک قرار دارد؟ یا خیر.
 جواب :اگـر اصـل زمـین وقـف و قابـل بیـع و شـراء نباشـد و فقـط
ســاختمان را رهــن قــرار داده باشــد ،بعــد از اینکــه ســاختمان اول را
خراب کـرد حـق بانـک در ذمـه مـرتهن قـرار مـیگیـرد نـه زمـین و
طبقات ساختمان؛ لذا بانک در این پنج طبقه حق ندارد.

ربا در رهن و اجاره
 سوال ]499[ :آیـا جـایز اسـت کـه خانـه یـا منزلـی را گـرو کنـیم
(یعنی پول بـه صـاحب خانـه بـدهیم در عـوض خانـه اش در اختیـار
ما باشد) و در آن زندگی کنیم؟
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 جواب :در فرض سؤال اگـر پیشـنهاد از طـرف صـاحب خانـه باشـد،
یعنی بگوید :من خانهام به کسی رهـن مـیدهـم کـه فـالن مبلـغ پـول
را برای من بدهد و گیرو کننده هم قبـول کنـد معاملـه صـحیح اسـت؛
کــه پــول بــه عنــوان قــرض الحســنه بــاالی صــاحب خانــه باشــد و
صاحب خانه ،خانه را رهن بگذارد؛ امـا اگـر شـر از طـرف صـاحب
پول باشد و بگوید :من این مبلغ پـول را بـه شـما قـرض مـیدهـم بـه
شرطی که خانه ات را برای مـن رهـن بدهیـد در ایـن صـورت ربـا و
حرام است.
 ســوال ]144[ :مــن یــک میلیــون تومــان از پــول رهــن خانــهام بــه
شــخص دیگــری قــرض دادم و شــر کــردم کــه پــس از یــک مــاه
برگرداند تا به صاحب خانـه خـودم بـدهم و اال صـاحبخانه مـاه چهـل
هزار تومان از من کرایـه مـیگیـرد .مـن ایـن مبلـغ را بـرای صـاحب
منزل از جای دیگر فراهم کـردم ،امـا شـخص مقـروض هنـوز بعـد از
پنج ماه پول من را بر نگردانده است ،من بـه او گفتـهام کـه تـا زمـانی
که پول من را بر نگردانـده اسـت بابـت خسـارت وارد شـده بـه مـن
مبلغ چهل هزار تومان در ماه را به عـالوه یـک میلیـون بـه مـن بدهـد،
آیا دریافت این کرایهها حالل است؟ یا خیر.
 جــواب :در فــرض ســؤال فقــط اصــل پــول خــود را حــق داریــد از
مقروض مطالبه کنیـد ،حـق مطالبـه مـاه چهـل هـزار تومـانی کـه بـه
صاحب خانه میدهید ،را از مقروض ندارد.
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 ســـوال ]148[ :شخصـــی در افغانســـتان طبـــق معمـــول ،زمـــین
کشاورزی خود را رهن داده است بـه مـدت چهـار سـال ،کـه بعـد از
چهار سال مبلـغ رهـن را بـه صـاحب پـول برگردانـد و زمـین از قیـد
رهن آزاد سازد ،بـا توجـه بـه ایـن کـه مبلـغ رهـن هفتصـد و هشـتاد
هزار تومان بوده ،با این شـر کـه موقـع سـر رسـید بایـد مبلـغ قـرار
داد به پول تومان پرداخت شـود و اگـر طـی چهـارمین سـال صـاحب
زمین نتوانسـت رهـن را برگردانـد ،حـال کـه حـدود هشـت سـال از
قرارداد گذشته ،صاحب زمین پول رهـن را مـیدهـد ،ولـی فـردی کـه
زمــین را در گــرو خــود دارد قبــول نمــیکنــد و مــیگویــد در موعــد
مقرر فسخ نکردی ،در فرض مذکور وظیفه چیست؟
 جواب :در فرض سـؤال ،بعـد از چهـار سـال کـه مـدت رهـن تمـام
می شود رهـن کننـده حـق دارد مبلـغ رهـن را کـه هفتصـد و هشـتاد
هزار تومان است از صـاحب زمـین بگیـرد و چـون صـاحب زمـین در
آن مدت مبلـغ رهـن را نـداده ،بایـد حـاال از تومـان آن مقـدار را کـه
در آن زمــان بــا آن پــول ،آن مقــدار گنــدم و آرد خریــداری مــیشــده
اســت ،بدهــد و در فــرض ســوال صــاحب زمــین حــق دارد اجــرت
المثل زمین را کـه در ایـن مـدت مـرتهن از حاصـالت زمـین و غیـره
استفاده کرده است از مرتهن مطالبه کنـد .چنانچـه هـر دو بـه آن مبلـغ
تومانی که از ابتداء داده ،با هم مصالحه کنند صحیح است.

اح کام اجیر شدن
 ســوال ]141[ :شخصــی اجیــر شــده کــه در مــاه رمضــان قــرآن را
برای اموات موجر ختم نمایـد ،امـا بعـد از خوانـدن نصـف یـا بیشـتر
آن بــه واســطه عارضــهای چنــد جــزء آن ناتمــام مانــده اســت؛ آیــا
باقیمانده را میتواند در مـاه شـوال بخوانـد ،بـا وجـود اینکـه قرائـت
قرآن در ماه رمضان قید اجاره بوده؟
چنانچه اجاره بهم بخورد ،آیا باید تمـام اجـاره را مسـترد کنـد یـا بـه
نسبت سهمی که باقیمانده؟
 جواب :قرائت و ختم قـرآن در غیـر رمضـان از مـورد اجـاره کفایـت
نمــیکنــد در صــورت بهــم زدن اجــاره ،اجــرت را بــه نســبت ســهم
باقیمانده بـه مـوجر (اجـاره کننـده) بـاز گردانـد و یـا رضـایت او را
جلب کند.
 سوال ]143[ :زنی که برای شـیر دادن اجیـر شـده اگـر هنگـام شـیر
دادن دراز کــش کــرده و کــودک را شــیر دهــد و خــوابش ببــرد بــه
طوری که کودک زیـر سـینه او خفـه شـود ،آیـا ضـامن خـون بهـای

مسائلتجارتی/احکاماجیرشدن 060 -------------------------------
کــودک اســت؟ اگــر ضــامن اســت و مــالی نــدارد ضــمان بــه عهــده
کیست؟
 جواب :اگر زن به خاطر عزیز شـدن و مباهـات کـردن داوطلـب شـیر
دادن شده باشد دیـه در مـال زن اسـت و اگـر بـه خـاطر فقـر بچـه را
شیر دهـد در ایـن صـورت دیـه بـر عاقلـه زن اسـت و دلـیلش نـص
است واال طبق قاعده دیه ندارد.
 سوال ]144[ :اگـر فـردی را بـرای جمـع آوری و تنظـیم کتـاب بـا
این شر که اجرت ،پس از چـاپ بـه عنـوان حـق التـألیف پرداخـت
میشـود ،مـأمور کننـد و هنگـام چـاپ از سـوی مقامـات جلـوگیری
شود ،ضمان خسارتی که به عامل رسیده به عهده کیست؟
 جواب :در فـرض سـؤال ،عامـل مسـتحق دریافـت اجـرت المثـل از
همان فرد و یا افرادی است که او را مأمور انجام کارکردهاند.

اح کام ضمان ،دیون و اماانت
 ســوال ]141[ :ســوار نمــودن همســر و بســتگان بــا خــودرو پــالک
دولتی به هنگـام مأموریـت اداری یـا غیـر آن ،در سـاعات اداری و یـا
خارج از آن و بدون جواز مکتوب قانونی چه حکمی دارد؟
 جواب :بدون مجوز مسئول خودرو نباید زن و فرزندان را سوار نماید.
 سوال ]146[ :اگر ظرف طـال و نقـرهای را بـرای اسـتفاده در کـاری
که استفاده در آن کـار از ظـرف طـال و نقـره حـرام اسـت ،بـا شـر
اســقا ضــمان عاریــه کننــد و ظــرف در دســت عاریــه کننــده تلــف
شود ،آیا ضامن است؟
 جواب :اگر در تلف آن افـرا و تفـریط نکـرده باشـد ضـامن نیسـت،
ولی احو مصالحه در ماده آن است.
 سوال ]141[ :اگـر در عاریـه مضـمونه چیـزی کـه قطعـات یـدکی
آن اصلی و مشابه دارد ،عاریـه کننـده بـرای تعمیـر چیـزی کـه عاریـه
کــرده در عــین ایــن کــه قطعــات آن اصــلی بــوده ،از قطعــات مشــابه
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استفاده کند ،آیا نسبت به آن ضامن است یا نه؟
 جواب :اگر بین قطعات اصلی و مشـابه تفـاوت مـالی معتنـا بـه باشـد
و مالک راضی نشود ،عاریه کننده ضامن قطعه اصلی است.
 سوال ]141[ :اگر عاریـه گیرنـده از غصـبی بـودن مـال مطلـع نبـود
و عاریه نیز غیر مضمونه بـوده و در دسـت عاریـه گیرنـده تلـف شـده
باشد ،آیا ضمان آن به عهده عاریـه دهنـده (غاصـب) اسـت یـا عاریـه
گیرنده؟
 جواب :در صورتی که مال توسـط عاریـه گیرنـده تلـف شـده باشـد،
هر دو ضامن هستند ،یعنی صـاحب مـال مـیتوانـد قیمـت و یـا مثـل
آن را از غاصب یا عاریه کننده بگیرد.
 سوال ]149[ :شاگرد قصّـاب هنگـام چـر کـردن گوشـت ،شـاگرد
نجّــار هنگــام رنــده کــردن چــوب و ...بــر اثــر ســهل انگــاری خــود
موجب قطع انگشـت یـا عضـو دیگـر خـود مـیشـود ،ضـمان آن بـه
عهده صاحب مغازه است یا کسی ضامن نیست؟
 جــواب :در فـرض ســوال ضــمان بــه عهــده خــودش اســت و کســی
نمیباشد.
دیگر ضامن 
 سوال ]184[ :تمبرهای باطل نشده کـه یـک بـار روی محمولـههـای
پســتی زده شــده و باطــل نشــده بــه دســت گیرنــده رســیده ،آیــا اگــر
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گیرنــده یــا شــخص دیگــری همــان تمبــر را روی محمولــه دیگــری
بزنده ،ضامن بهای حمل و نقل آن در حق اداره پست میباشد؟
میباشند.
 جواب :بله ضامن قیمت آن 
 ســوال ]188[ :اگــر فرســتنده بــا علــم و آگــاهی بــه خــالف بــودن
گذاشتن اسـکناس در داخـل پاکـتهـای عـادی ،مبـادرت بـه چنـین
کار کنـد و نامـه رسـان هـم بـه دلیـل خـالف بـودن آن ،اسـکناس را
برای خود بردارد و نامـه را نرسـاند ،آیـا ضـامن اسـت و اگـر جاهـل
به آن باشد چه حکمی دارد؟
 جواب :بله گیرنده ضامن پول است.
 سوال ]181[ :کارکنـان ادارات دولتـی و مؤسسـات خصوصـی کـه
حق استفاده خصوصـی از اتومبیـل ،موتـور سـیکلت و یـا هـر وسـیله
دیگــر را ندارنــد ،اگــر بــرخالف مقــررات اســتفاده کننــد ،آیــا صــرفاً
گناهکارند یا ضامن مـواد مصـرفی و اسـتهالک وسـایل موتـوری نیـز
هستند؟
 جــواب :ضــامن مــواد مصــرفی و اســتهالک وســایل موتــوری نیــز
میباشند.

 سوال ]183[ :صـاحبان صـنایع و حِـرّف کـه مـواد اولیـه را (ماننـد
چاپخانه که نوشته جات مؤلفین را بـرای چـاپ ،خیـا کـه پارچـه را
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برای دوختن ،زرگر کـه طـال را بـرای سـاختن و )...از صـاحبان آنـان
دریافت مـیکننـد ،اگـر بـه سـرقت بـرود یـا در آتـش سـوزی نـابود
شود ،آیا صاحبان صنایع ضامن هستند یا نه؟
 جــواب :اگــر در نگهــداری امــوال کوتــاهی نکــرده باشــند ضــامن
نیستند.
 سوال ]184[ :در موارد متعددی مشاهده شده ،منزل با تمام وسـائل آن
برای مدتی به همسایهای که مورد اعتماد بوده سپرده شـده ،و در همـان
مدت وسایل آن به سرقت رفته ،یا به فرد امینی سپرده شده که شبها در
آن بخوابد و از آن محافظت کند که بر اثر بـی تـوجهی هنگـام کشـیدن
سیگار به خواب رفته و آتش سوزی شده ،آیا ضمان اجناس تلف شده بر
عهده او است؟
 جواب :در صورتی که حفاظـت خانـه را بـه عهـد گرفتـه باشـد و در
میباشد.
محافظت آن کوتاهی کند ضامن خسارت وارده 
 ســوال ]181[ :آموزگــاری کــه هنگــام تصــحیح اوراق امتحــانی
دانش آموزان توجه کـافی نکنـد و بـر اثـر همـین سـهل انگـاری چـه
بســا دانــش آمــوزی یــک ســال عقــب بمانــد ،آیــا آموزگــار ضــامن
خسارت مالی یا معنوی دانش آموز است؟
 جواب :در فـرض سـوال اگـر سـهل انگـاری عمـدی نباشـد ،ضـامن
خسارت مالی و معنوی نیست واال ضامن است.
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 سـوال ]186[ :شخصـی در روزهـای عیــد فطـر ،مبلـغ پنجـاه هــزار
تومانی که به صورت پراکنده با فاصله چنـد متـری افتـاده بـوده ،پیـدا
نموده است ،لطفاً تکلیف ایشان را مشخص فرمایید.
ضمناً اگر بنا باشد از طرف صاحبش صـدقه داده شـود ،آیـا مـیتوانـد
خودش بـا تشـخیص خـودش بـه فقـراء یـا بـرادر مسـتحقش صـدقه
بدهد؟ یا خیر.
 جــواب :اگــر آن پــول عالمــت نداشــته باشــد مــیتوانیــد از طــرف
صاحبش برای فقـراء صـدقه بدهیـد و اگـر بـرادرش فقیـر باشـد دادن
آن پول از طرف صاحبش به او نیز اشکال ندارد.

ضمان رمه (گلّه) مشترک
 سوال ]181[ :در روسـتاها مرسـوم اسـت ،سـه خـانوار کـه دامـدار
هستند ،هر کدام بـه نوبـت در هـر روز ،گوسـفندان را بـرای چـرا بـه
صحرا بـرده و از آنهـا محافظـت مـیکننـد ،برخـی از ایـن خانوارهـا،
وقتی نوبت به آنها میرسـد اطفـال کوچـک خـود را بـرای نگهـداری
از گوسفندان میفرستند ،که متأسفانه ،گـرگ بـه آسـانی بـه دام حملـه
کــرده و گوســفندان را مــیخــورد و بچــههــای کوچــک هــم کــاری
نمیتوانند ،با این وضع ،تـاوان و خسـارت گوسـفندان تلـف شـده بـر
عهده چه کسی است؟
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 جواب :در صـورتی کـه پسـربچه بـالغ باشـد خـودش ضـامن قیمـت
گوسفندان است؛ اما اگر بچه نابـالغ باشـد ،جبـران خسـارت بـر عهـده
ولی طفـل یـا کسـی اسـت کـه کوتـاهی کـرده و در نوبـت خـودش
طفل را موظف نگهداری از گله قرار داده است.

ضمانت شخص عاجز
 سوال ]181[ :اگر مسئولین بانـک در مـورد تـوان و عـدم تـوان بـاز
پرداخــت ضــامن ،تحقیــق الزم را نکننــد و صــرفاً بــه داشــتن پروانــه
کسب یـا دسـته چـک بـانکی اکتفـا کننـد و پـس از انقضـای مـدت،
ضــامن قــدرت پرداخــت نداشــته باشــد ،مســئولین بانــک ضــامن
وجوهی هستند که قرض دادهاند؟
 جــواب :اگــر مســئولین بانــک در انجــام وظیفــهشــان کوتــاهی کــرده
باشند ،ضامن هستند ،همچنـین اگـر قـرض گیرنـده بـدهکاری خـود را
پرداخت نکند ،ضامن نیز طبق تعهدی که داده ،ضامن است.

اح کام جعاهل
 ســوال ]189[ :اینجانــب مــدتی در عربســتان بــودم و آنجــا دکــان
داشتم و در این دکـان چهـار نفـر شـاگرد داشـتم .روزی پـولیس آمـد
و ما را بـه جـرم اینکـه دکـان از خـود شـما هسـت و کفیـل نداریـد
زندانی کرد .بعد از مـدتی شخصـی پیـدا شـد و بـه پسـرم گفـت کـه
پولی بـه مـن بـده کـه مـن پـدرت را آزاد کـنم .آن شـخص پـول را
گرفت و مرا آزاد نکرد و به جای مـن کسـی دیگـر را آزاد کـرد .پـول
هم مبلغ چهار هزار ریال عربسـتان بـود ،حـاال مـن مـیتـوانم پـولم را
از آن شخص بگیرم یا خیر.
 جــواب :در فـرض ســؤال شــما مــیتوانیــد پــول خــود را از شــخص
اولی کـه بـه اذای آزادی شـما از پسـرتان پـول گرفتـه و بـه شـرطش
عمل نکرده مطالبه نمایید.
 سوال ]114[ :در زمان طالبـان ،وقتـی کـه کـوچیهـا در هزارجـات
مستقر گردید به چپـاول و غـارت شـروع کرنـد ،از جملـه در منطقـهی
پول هنگفـت بـه دسـت آوردنـد ،بعـد از سـقو طالبـان و روی کـار
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آمدن دولـت جدیـد ،مـردم شـکایت کردنـد و مـردم قریـهی مـذکور
یــک نفــر را وکیــل و نماینــده مــیگیرنـد کــه بــرود و شــکایت کنــد،
شخص نماینـده مـیرود ،عریضـه مـیکنـد و وقـت تلـف مـیکنـد و
طبع ًا مصارفی را نیز متحمـل شـده اسـت وقتیکـه بـه منطقـه مـیآیـد،
شُرَکاء خسارت او را قبول ندارنـد و مـیگوینـد ایـن شـکایت درد مـا
را دوا نکــرده در فــرض مــذکور آیــا نماینــده حــق گــرفتن خســارت
دارد یا نه؟
 جواب :در فرض سؤال باید طـرفین طبـق قـرارداد عمـل نماینـد ،اگـر
قــرارداد بشــر گــرفتن خســارت از غاصــب بــوده اســت چنانچــه
نماینده خسارت را نتواند بگیـرد در ایـن صـورت وکیـل حـق گـرفتن
خسارت را ندارد؛ ولی اگر قرارداد به ایـن قسـم بـوده کـه زحمـت را
به عهده بگیرد اگـر نتیجـه داد یـا نـداد قضـیه را پـی گیـری کنـد ،در
ایــن صــورت وکیــل حــق دارد کــه خســارت خــود را از آن اهــالی
بگیرد.

مضارهب
 سوال ]118[ :اگر مقداری پول به کسی بـا ایـن نیـت کـه کـار کنـد
و از ســود حاصــله مقــداری بــه مــا بدهــد ،بــدون اینکــه مقــدارش را
مشخص کنـیم و طـرف ماهانـه بطـور مسـاوی مقـداری پـول بـه مـا
بدهد ،آیا حرام وربا است؟ یا خیـر .لطفـاً نحـوه درسـتش را بـرای مـا
بیان فرمایید؟
 جواب :در فرض سؤال اگر عامـل بـا رضـایت خـود بـدون ایـن کـه
سود از ابتداء شر شده باشد ماهانـه مبلغـی را بدهـد اشـکال نـدارد؛
ولــی طریــق صــحیح آن مضــاربه اســت کــه صــاحب پــول بــا عامــل
توافق کنند که سود و ضـرر بـر اسـاس نصـف یـا ثلـث و ...بـین هـر
دو تقسیم شود.

ح هب بخ
ش
ا کام ه ( ش)
 سوال]111[ :
2ـ هدایایی که در زمان نامزدی به دختر و پسر داده میشود ،آیا از نوع هبـه
مشروطه است (به صورت شر ضمنی) که اگر نـامزدی بهـم بخـورد و
ازدواج انجام نشود ،به علت محقق نشدن شر ضمنی ،واهب بتواند عین
موهوبه یا مثل و یا قیمت آن را پس بگیرد؟
 1ـ در هبه به ذی رحـم ،اگـر واهـب چیـزی را شـر کنـد و متّهـب آن
شــر را عمــل نکنــد ،آیــا واهــب مــیتوانــد رجــوع کــرده و عــین
موهوبه ،یا مثل و یا قیمت آن را استرداد نماید؟
 9ـ در هبه مشروطه ،هرگاه قبل از تحقـق شـر  ،یکـی از طـرفین از دنیـا
بـرود آیـا هبـه الزم گردیـده و اســترداد عـین موهوبـه ،یـا مثـل و یــا
قیمت آن جایز نیست؟

 جواب:
ج )2در فرض سؤال ،اگر قصد هبه داشته باشـد بنـابر احتیـا نمـیتوانـد
آن هدایا را از طرف مقابل پس بگیرد.
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ج )1بله ،اگر به شر عمل نکند واهب میتواند هبه را بهم بزند.
ج ) 9اگر واهب قبـل از آن کـه موهـوب لـه بـه شـر عمـل کنـد فـوت
نمایــد ،اگــر واهــب حــق خیــار خــود را ســاقط نکــرده باشــد ،وارث
واهب حق فسخ دارد.
 ســوال ]113[ :شخصــی ملــک و زمــین خــود را بــه فــردی هبــه
میکند و میگوید ،تا زنـده هسـتم اختیـار آن را داشـته باشـم ،آیـا آن
هبه نافذ و شر الزم میشود؟
 جواب :اگر اصل عین را برای کسـی هبـه کنـد و شـر کنـد کـه تـا
زنده هستم حـق اسـتفاده داشـته باشـم ،آن هبـه صـحیح اسـت ،ولـی
باید آن عین را موهوبله قبض کرده باشد.
 ســوال ]114[ :شخصــی در زمــان حیــات خــود ،زمــین و خانــه،
درخت و هر آنچه که داشته بـرای نـوه خـود در حضـور چنـد نفـر از
معتمدان منطقه سند نوشته و تحویل قیّم آن داده است.
بعد از مدت های زیادی کـه گذشـته ،یکـی از پسـر عموهـا ایـن سـند را
پــاره کــرده ،آن امــالک را تقســیم مــیکنــد و یــک حصــه را خــودش
میگیرد و سه حصه دیگر را برای صاحب سـند واگـذار مـیکنـد ،آیـا
از نظر شرعی این فرد چنین حقی را دارد؟ یا خیر.
 جواب :شرعاً چنین حقی ندارد.
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 سؤال :شخص قال بین جماعة جمیـع مـالی مـن دار و بسـتان و غیـر
ذلک نصفه ألخی ،هل یکون ذلـک هبـة بحیـث یحتـاج إلـی القبـول و
القبض ،أو یکون إقراراً؟
 جواب :هذه العبارة تکـون ظـاهرة فـی الهبـة ،فبعـد القـبض و القبـول
تکون الزمة إالّ أن تکون األموال مشترکة بینهما ،فتکون إقراراً.
 سوال ]111[ :مردی که دوتـا دختـر داشـته ،بعـد از فـوت ارث بـین
دو دختــرش تقســیم مــیگــردد ،یکــی از دخترهــا درســن ده ســالگی
ازدواج میکند ،درهمان موقع زمینهـای را کـه بـه ارث بـرده بـود بـه
شوهرش هبه میکند که بعـد شـوهرش بـه پـدر خـودش آن زمـین هـا
را میبخشد ،اکنون بعد از چهل سال آن خانم ادعـا مـیکنـد کـه بایـد
زمینهایم را برگردانید چون در آن موقـع سـن مـن پـایین بـوده و مـرا
فریب دادهاید ،آیا میشود که به این ادعـا هـا اعتمـاد نمـود و آیـا هبـه
را میشود برگرداند؟
 جواب :در فرض سوال چـون ده سـاله بـوده مـیتوانـد حـاال هبـه را
به هم بزنـد؛ ولـی چنانچـه ایـن زن در آن زمـان رشـد فکـری داشـته
است و به اختیار خـود زمـین را بـرای شـوهر خـود هبـه کـرده باشـد
بنابر احتیا واجب نباید هبه را بهم بزند.
 سوال ]116[ :آیا هبه برای بطـن در بطـن مشـروعیت دارد؟ بـه ایـن
معنا که پدری در زمان حیـات تمـام امـوال خـود را اعـم از منقـول و
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غیر منقول از برای فرزندان ذکور خـود هبـه کنـد و در مـتن هبـهنامـه
تصریح نماید که اوالدهای دختر و نواسههـای دختـر مـن بـه صـورت
بطن در بطن هی گونه حقی در ایـن امـوال نداشـته باشـد ،در فرضـی
که این هبه بـرای طبقـه اول مشـروعیت داشـته باشـد ،شـامل طبقـات
بعدی نیز میشود؟ به ایـن معنـا کـه اگـر یکـی از پسـران هبـه کننـده
فرزند پسر نداشته ،و تنها اوالد دختـر داشـته باشـد و فـوت کنـد ،آیـا
اموالی او که از طریق هبـه پـدر بـه او رسـیده اسـت ،بـه دخترهـایش
نمیرسد و به پسر عموهای دختر میرسد؟ یا خیر.
 جواب :در فرض سؤال اگـر فرزنـدان ذکـور عـین موهوبـه را قبـول و
قبض کننـد آن هبـه صـحیح اسـت و اگـر بعـض ورثـه صـغیر باشـند
قبض پدر از طرف آنها کفایت میکنـد امـا راجـع بـه بطـن بعـدی آن
هبه اعتبار ندارد.
 ســـوال ]111[ :قـــبالً تحـــت شـــرایط عصـــبانیت و مشـــکالت
خانوادگی ،و در شـرایطی کـه در حـال بگـو مگـوی شـدیدی بـودم،
سریعاً کاغذی برداشتم وتمـام ارثیـهای کـه بـه مـن تعلـق گرفتـه بـود
را ،بــه مــادرم دادم وامضــاء کــردم ،تــا مــادرم ســاکت وآرام ش ـود و
دیگر مـن و خـانمم را اذیـت نکنـد ،بعـد از سـه مـاه مـا را از منـزل
بیرون کرد ،هـم اکنـون کـه حـق خـود را از ارثیـه مـیطلـبم ،مـادرم
میگویـد تـو دیگـر حقـی نـداری ،و بـه کاعـذ امضـاء شـده اشـاره
میکند ،حاال چه کار بایـد کـنم ،آیـا بـاز هـم بایـد سـاکت بشـینم و
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همینطـور نظـارهگـر بهـرهمنـدی سـایر ورثـه از ایـن ارثیـه باشـم و
محــروم؟ آیــا آن کاغــذ در آن شــرایط روحــی اعتبــار دارد؟ و اگــر
ندارد آیا دادخواست تقسیم ترکه بنویسـم اشـکال شـرعی نـدارد و مـا
را در آخرت حساب و کتاب نمیکنند ،یعنی عاق مادر نمیشوم؟
 جواب :در فرض سؤال مجـرّد نوشـتن اثـری نـدارد؛ اگـر آن ارثیـه را
عالوه بر نوشتن به قبض مـادر خـود داده باشـید ،ایـن هبـه الزم شـده
و نمیتوانید پس بگیرد و اگر ارثیه را مـادر شـما قـبض نکـرده باشـد،
میتوانید دعوا کنید و حق خود را از آن ارثیه پس بگیرید.
 سوال ]111[ :اگر کسـی در حیـات خـود چیـزی از امـوال خـودش
را به بعضی از فرزندان یا بـه افـراد دیگـر ببخشـد و بـه آنهـا تحویـل
دهــد یــا وصــیت کنــد چیــزی از ثلــث مــالش بــه آنهــا بدهنــد ،چــه
صورت دارد؟
 جواب :اگـر قبـول و قـبض در زمـان حیـات واهـب واقـع شـود ،آن
هبــه صــحیح و الزم اســت و اگــر فرزنــد صــغیر باشــد قــبض پــدر از
قبض فرزند کفایت میکنـد ،ولـی وصـیت بـه مقـدار ثلـث مـا تـرک
فقط نافذ است و سایر ورثه حق اعتراض ندارند.
 ســوال ]119[ :اینجانــب حــدود ســی ســال اســت کــه ازدواج
نمــودهام ،و خداونــد متعــال صــالح را بــر آن دانســته کــه صــاحب
فرزندی نشوم .از طرفی هم مـرگ حـق اسـت و امـوال هـم بایـد بـین
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ورثه تقسیم شود؛ این در صورتی است که پـس از مـرگ مـن چـه بـر
سر همسرم مـیآیـد؟ نمـیدانـم آیـا راهـی هسـت کـه بشـود نصـف
اموالم برای خـودم خـرج شـود و نصـف دیگـر بـرای همسـرم بـاقی
بماند تا همسرم پس از مرگ من دچار مشکالت نگردد؟
 جواب :شما میتوانید نصف اموال خود را برای همسرتان هبـه کنیـد و
نصف دیگر را برای خود نگهدارید ،اگر زن در زمان حیات شوهر ،هبه را
قبول و قبض کند ،آن هبه صحیح و الزم است.
 سوال ]134[ :شخصی زمین خود را برای شخص دیگری هبه میکنـد
به شر عوض ،موهوب له عوض را تأدیه نمـیکنـد تـا واهـب فـوت
میکند .آیا وارث واهب حق خیار فسخ دارد؟ یا خیر.
 جواب :بله ،وارث حق فسخ هبه را دارد.
 ســوال ]138[ :شخصــی کــه ســند بــه نــامش نوشــته شــده بــوده،
پدرش پیش از پدر خود فوت شده؛ ایـن سـند را جـد پـدری بـه نـام
نواسه خود نوشـته و تمـام امـالک خـود را بـه طـور مسـاوی در بـین
پسران و نوه خود تقسـیم مـیکنـد .کـه پـس از گذشـت زمـان زیـاد،
نوه دیگر مقـر صـاحب قـدرت مـیشـود و سـند جـد خـود را پـاره
میکنـد ،حـال اگـر ثابـت شـود کـه آن امـالک غصـب شـده ،قابـل
بازگشت است؟ یا خیر.
 جواب :اگر جد ملـک خـود را بـرای پسـران و نـوه تقسـیم و تملیـک
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کرده باشد و آنها در زمان حیات واهـب ،قبـول و قـبض کـرده باشـند
بعد از آن ملک آنهاست و کسی حـق تخلّـف نـدارد ،اگـر نـوه صـغیر
باشد ،قبض جـد بـه نیابـت او کـافی اسـت و عموهـایش در حـق او
نمیتوانند تصرف کنند.
 سوال ]131[ :شخصی از مال منقولی خود برای پسر خود کـه غائـب
بوده ،هبه کرده و نفر دیگری را وکیل گرفته که از جانب غائـب اخـذ و
قبض کند ،آیا این هبه نافذ است؟ یا خیر؛ چون واهب تا برگشت غائـب
فوت کرده با این تذکر که این وکالت با اجازه حـاکم شـرع بـوده کـه
واهب را وکیل برای غائب گرفته است؟
 جواب :اگر موهوب لـه صـغیر بـوده ،اخـذ و قـبض ولـی در صـحّت
هبه کافی اسـت و اگـر موهـوب لـه کبیـر بـوده ،بایـد خـودش عـین
موهوبه را در زمان حیـات واهـب قـبض کنـد ،یـا حـاکم شـرع و یـا
وکیــل مــاذون او از طــرف غائــب قــبض کنــد در ایــن صــورت هبــه
صحیح است.
 سوال ]133[ :اگر ولی صغیر از اموال صغیر هبه کند ،با توجه بـه ایـن
که نه کسی از صغیر توقع بخشش دارد و نه هبه به مصلحت صغیر است،
آیا هبه کننده ضامن آن مقدار از اموالی است که هبه نمـوده؟ آیـا فقـط
ضامن است یا ضامن منافع نیز هست؟
 جواب :بله ولی ضامن مال صـغیر و منـافع از دسـت رفتـه بـه واسـطه
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هبه کردن است.

ل
ح
س
ا
ن
اح کام قرض ا ه (و م)
 ســوال ]134[ :گــرفتن وام مســکن از بانــک بــرای خریــد و ســاخت
خانه و اسـتفاده از ایـن وام بـرای اسـتفادههـای دیگـر هماننـد خریـد
جهیزیه عروس ،خرید ماشین و امثال آن چه حکمی دارد؟
 جــواب :در صــورتی کــه شــر بــرای مســکن نشــده باشــد ،اشــکال
ندارد ،که برای چیزهای دیگـر مصـرف بشـود و چنانچـه شـر شـده
که برای سـاخت یـا خریـد مسـکن مصـرف شـود ،از مصـرف آن در
موارد دیگر پرهیز شود.
 ســوال ]131[ :اینجانــب در ســال  ،2979مبلــغ دویســت و پنجــاه
هزار افغـانی پـول ربـانی از شخصـی قـرض الحسـنه گرفتـه بـودم و
ایشان فعالً ادعا میکند که مبلغ دو صـد و پنجـاه هـزار فعلـی بـه مـن
بده ،تکلیف چیست؟
 جواب :در فرض سؤال ،آن مبلـغ در آن زمـان هـر مقـدار گنـدم و یـا
آرد می شده ،حـاال از پـول فعلـی کشـور آن مقـدار بدهـد کـه همـان
مقدار آرد و یا گندم شود و به این مقدار با هم مصالحه کنید.

اح کام نذر
 سوال ]136[ :من چنـدین سـال قبـل نـذر کـرده بـودم ،اگـر خانـه
بخریم پنج یا ده روز در ماه محـرم یـا صـفر هـر سـال روضـه برگـزار
کنم؛ اما نتواسـتم در آن زمـان نـذرم را ادا کـنم ،اکنـون نیـز آن خانـه
را سالهاست فروختیم تکلیف من از نظر شرعی چیست؟
 جواب :در فرض سوال اگر اسـم خـدا را در نـذر ذکـر کـرده باشـید،
نذر شما شـرعی بـوده ،کـه بایـد بـه نـذر عمـل کنیـد و در صـورت
تخلف باید کفاره بدهید ،مگر اینکه عذر داشته باشید.
 سوال ]131[ :آیا نـذر کـردن بـرای حضـرت محسـن بـن علـی(ع)
صحیح است؟
 جواب :بله اگر نذر بـرای خـدا باشـد ،ثـواب آن را مـیتواننـد هدیـه
کنند برای حضرت محسن بن علی(ع).
 سوال ]131[ :کسی کـه چنـدین بـار بـه نـام خـدا و قـرآن سـوگند
خورده که فالن عمل زشـت را انجـام ندهـد ،ولـی بارهـا انجـام داده،
کفاره آن چقدر است؟
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 جواب :کفاره قسـم اطعـام ده نفـر فقیـر اسـت و اگـر قـدرت نـدارد
پوشاندن ده مسکین و االّ سه روز به طور متوالی روزه بگیرد.
 ســوال ]139[ :قســم خــوردن در لحظــات حســاس روحــی چــه
حکمی دارد؟ اگر وقتی خیلی احساسـاتی هسـتم و قسـم مـیخـورم و
بعد متوجه میشوم که اشتباه بـوده و قسـمم را مـیشـکنم چـه چیـزی
بر من واجب میشود؟
 جواب :در فرض سؤال اگر از حالت اختیار خارج باشـید کفـاره قسـم
برشما واجب نیست؛ البته شکستن قسم در صورتی کفـاره دارد کـه بـه
الفاظ مخصوصی قسم یاد کنید و نیت قلبی کفایت نمیکند.

پس انداز نذورات
 ســوال ]144[ :در دهــهی عاشــورا مســئول هیئــت از مــردم پــول
زیادی جمع میکند ولی همـهی پـول بـه مصـرف نمـیرسـد ،مسـئول
به نام هیئت آن را ذخیره میکنـد و ایـن در حـالی اسـت کـه مـردم از
کار ذخیره سازی پول راضی نیستند ،حکم این قضیه چیست؟
 جواب :در فرض سؤال ،ذخیـره نـذورات جـائز نیسـت ،البتـه اگـر از
اوّل پول را در اختیار هیئت گذاشـتهانـد و گفتـه باشـند کـه هیئـت بـه
هر نحوی که صالح بدانـد مصـرف کنـد و هیئـت هـم صـالح بدانـد
که برای سال آینده ذخیره نماید ،اشکال ندارد.
 سوال ]148[ :آیا هییت عـزاداری مـیتوانـد پـولی را کـه در محـرم
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عــزاداران بــه هیئــت کمــک نمــوده و نــذر مــیباشــد ،بــرای کارهــای
قرآنی هیئـت هزینـه نماینـد و یـا بصـورت قـرض در اختیـار کـانون
قرآن هیئت قرار دهد؟
 جــواب :در فــرض ســؤال اگــر نــذر بــرای دهــهی محــرم وعــزاداران
باشد نمیتواند در جای دیگـر مصـرف کنـد و یـا قـرض بدهـد؛ بایـد
طبق نذر ناذر عمل نماید.

تأخیر در ادای نذر
 سوال ]141[ :بنده نـذری کـرده بـودم کـه در صـورت رسـیدن بـه
هدفم مقدار معینی پـول نقـد بـه فـردی بـدهم ،خواسـته بنـده اجابـت
شد ،ولی در پرداخت نذر کوتـاهی نمـودم و چنـد سـالی بـدون دلیـل
آن را به تاخیر انـداختم ،حـال کـه مـیخـواهم پرداخـت نمـاییم ،آیـا
گذشت زمان باعث تغییر در میـزان وجـه اسـت؟ آیـا بایـد بـر حسـب
قیمت کاالیی خـاص در آن زمـان ،میـزان نـذر خـود را بـرای امـروز
محاسبه کـنم یـا پرداخـت همـان وجهـی کـه آن زمـان نیـت کـرده و
مشخص نمودهام کفایت میکند؟
 جواب :به مقدار ارزش زمـان تخلـف بـه نـذر پرداخـت کنـد ،یعنـی
آن پول در زمان نذر چه مقدار گنـدم یـا آرد مـیشـد ،حـاال مقـداری
پول بدهـد کـه آن مقـدار گنـدم و آرد شـود و اگـر صـیغه نـذر را در
زبان جاری نکرده باشد وفا به آن الزم نیست.
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 ســوال ]143[ :اگــر زن در زمــان مجــردی نــذری کــرده باشــد و
بعداز ازدواج شـوهرش او را از انجـام آن نـذر منـع کنـد ،تکلیـف زن
در مورد آن نذر چیست؟
 جواب :اگر صـیغه نـذر را جـاری نکـرده باشـید وفـاء بـه نـذر الزم
نیست همچنین اگر نذر منـافی بـا حـق شـوهر باشـد شـوهر از انجـام
نذر جلوگیری کند ،در این صورت نیـز عمـل بـه نـذر واجـب نیسـت؛
ولی چنانچه صیغه نذر را جـاری کـرده و نـذر منـافی بـا حـق شـوهر
نیز نباشد وفاء به آن واجب است و شوهر حق منع ندارد.

قس
اح کام م
 سوال ]144[ :آیا کسانی کـه در زمـان وقـوع قتـل ،عاقـل نبـوده یـا
غیر بالغ بودهاند (کودک یا مراهـق) امـا هنگـام اجـرای قسـامه ،عاقـل
و بالغ شدهاند میتواننـد جهـت ادای سـوگند در ایـن مراسـم شـرکت
کنند؟
 جواب :در فرض سوال در حـال بلـوغ و عقـل در صـورتی کـه یقـین
میتواند قسم بخورد.
داشته باشد ،
 سوال ]141[ :با توجـه بـه قاعـده «البینـهی علـی المـدعی و الیمـین
علی من انکـر» و بـا عنایـت بـه حـدیث شـریف «ال یمـین فـی حـد»
بفرمایید:
الــف) در صــورت فقــدان بینــه و اقــرار در دعــاوی کیفــری آیــا شــاکی
میتواند از متهم تقاضای قسم نماید؟
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ ،در صـورت نکـول مـتهم ورد قسـم بـه
شاکی آیا بـا قسـم شـاکی مـیتـوان نـام بـرده را بـه مجـازات مقـرر
محکوم نمود؟
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ج) چنانچــه مــتهم عمــل ارتکــابی را انکــار نمایــد و بگویــد اگــر شــاکی
قسم یاد کند مسؤولیت آن را میپـذیرم ،آیـا بـه اسـتناد حلـف شـاکی
میتوان متهم را به مجازات جرم ارتکابی محکوم نمود؟
د) در صــورت مثبــت بــودن پاســخ ،آیــا در جرائمــی ماننــد ســرقت کــه
دارای جنبــه حــق اللهــی و حــق الناســی مــیباشــد ،از جهــت اثبــات
جنبه مالی و کیفری تفاوتی وجود دارد؟
هـ) در فرض فوق ،آیا بـین حـدود ،قصـاص ،دیـات و تعزیـرات تفـاوتی
هست؟

 جواب:
میتواند شاکی تقاضای قسم کند.
الف) اگر متهم منکر باشد 
مـیتوانـد قاضـی در
ب) بله غیـر از حـد و تعزیـرات سـایر مجـازات را 
صورت قسم خوردن شاکی جاری نماید.
ج) در صورت رد قسم به شـاکی و قسـم خـوردن شـاکی غیـر از حـد و
میشود.
تعزیرات سایر احکام مانند دیه و قصاص جاری 
میشود.
د) با قسم ،حق الناس و جنبه مالی آن ثابت 
مـیشـود ولـی حـدود و تعزیـرات
هـ) با قسـم قصـاص و دیـات ثابـت 
نمیشود.
ثابت 

اح کام وقف
 ســوال ]146[ :شخصــی یــک قطعــه زمــین آبــی خــود را وقــف
حضــرت امــام حســین(ع) قــرار مــیدهــد و صــیغه وقــف خوانــده
میشود و قرار میشـود کـه در زمـین هـر چیـزی کاشـته شـد ،همـان
حاصل مصرف دهه محرم شود.
تا وقتی که خود شخص در قید حیـات بـوده نـذر را ادا مـیکنـد امـا
بعد از فـوت شـخص ،ایـن نـذر انجـام نمـیشـود و بـه طـور کلـی
فرامــوش مــیشــود ،ایــن وقــف از نظــر شــرعی چــه حکمــی پیــدا
میکند؟
 جواب :باید بـر طبـق وقـف عمـل شـود و تصـرف در آن زمـین ،در
غیــر مــورد وقــف شــرعاً جــواز نداشــته و حــرام اس ـت ،در صــورت
غصب ،غاصب ضامن اجرت المثل میباشد.
 سـوال ]141[ :گـاهی در زمــینهـای وقفـی کــه پـس از درگذشــت
واقف در اختیار اشخاص دیگـر قـرار مـیگیرنـد اطـراف زمـین وقفـی
درختان مثمر و غیر مثمر غرس مـیکننـد ،کـه از آنهـا بـرای مصـارف
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شخصی خـود اسـتفاده مـیکننـد .از نظـر حضـرت عـالی حکـم ایـن
مسئله چیست؟
 جواب :شـرع ًا جـواز نـدارد ،مگـر ایـن کـه بـا اجـازه متـولی وقـف
غرس اشـجار صـورت گرفتـه باشـند و اجـرت آن را در مـورد وقـف
مصرف کنند.
 ســوال ]141[ :شخصــی در هنگــام مــوت ،امــوالش را بــه بــرادران
زنــش هبــه مــیکنــد تــا قضــای روزه و نمــاز او را بجــا آورنــد ،یــک
مقــدار از زمــین خــود را بــه یــک حســینیه مشــخص وقــف مــیکنــد،
قبض هم صورت میگیرد ،بعداً فرزندانش میگوینـد کـه پـدرم بـه مـا
گفته بود این وقف در حسینیهی مـذکور ،تـا وقتـی کـه شـما حسـینیه
جدید را احداث نکردهاید اعتبـار دارد؛ امّـا وقتـی کـه حسـینیه جدیـد
را ساختید وقف آن مکان باشـد .حـال حسـینیه جدیـد سـاخته شـده و
درآمد زمینهـای موقوفـه را بـه حسـینیه اول نمـیدهنـد ،وصـی هـم
قدرت و توانایی ندارد ،آیـا وصـی برئـی الذمـه موصّـی مـیشـود یـا
نه؟ تکلیف وصی چیست؟
 جواب :در فرض سـؤال ،فرزنـدان آن شـخص حـق مخالفـت ندارنـد،
باید طبق وقف عمل نمایند ،وصی ولـو باالجبـار هـم کـه شـده ،بایـد
به وصیت عمل نماید و ورثههای واقف حق تخلف ندارند.
 ســوال ]149[ :شخصــی زمــین خــود را بــه فرزنــدان ذکــور خــود،
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نسل به نسـل بـه لفـ «وقفـت و حبسـت الـی انقـراض عـالم» وقـف
نموده است.
ایــن شــخص عــالوه بــر دو پســر دارای ســه نواســه از پســری و دو
نواسه از پسر دیگرش میباشد ،با ایـن وجـود ،آیـا زمـینهـا بـه طـور
مساوی بین دو پسر واقـف تقسـیم مـیشـود یـا ایـن کـه نواسـههـای
واقف هم از همان ابتدا در تقسیم زمین شریک هستند؟
 جواب :اگر قرینـه وجـود نـدارد کـه اول زمـین موقوفـه بـین پسـران
تقسیم شود در ایـن صـورت تمـام فرزنـدان ذکـور و اوالد ذکورشـان
به طور مساوی حق استفاده از زمین موقوفه را دارند.
 سوال]114[ :
2ـ آیا در وقف خاص واقف میتوانـد بـرای موقـوف علیـه شـر کنـد؟
مثالً عمرو یک خانه را به زید وقف مـیکنـد بـه ایـن شـر کـه زیـد
این خانه را در امر آموزش قـرآن کـریم و تاسـیس دارالقـرآن اسـتفاده
نماید.
آیا چنین شرطی در وقف خـاص امکـان دارد ،یـا فقـط در وقـف عـام
میشود چنین شرطی گذاشت؟
1ـ آیا در وقف خاص عالوه بـر جـاری کـردن صـیغه وقـف و بـه قـبض
رساندن موقوفـه ،ثبـت رسـمی وقـف و اخـذ وقفنامـه رسـمی نیـز از
شرو تحقق وقـف مـیباشـد؟ یـا بـا جـاری کـردن صـیغه وقـف و
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نوشــتن وقفنامــه و مفــاد آن در یــک برگــه معمــولی کــه فــی الواقــع
وقفنامه عادی محسوب میشود نیز وقف محقق شده است؟
9ـ آیا کسی که وقفنامه عادی در دست دارد ،واقـف مـیتوانـد بـه وقـف
رجوع کرده و موقوفه را از تصرف او خارج نماید؟
 جواب :در فرض سـؤال چنـین شـرطی در هـر وقفـی اشـکال نـدارد،
اگر موقوف علیه این شر را قبول کند ،بایـد طبـق نظـر واقـف عمـل
نماید؛ در فـرض سـؤال اگـر وقـف نامـه رسـمی هـم ننویسـد وقـف
صحیح است و بعد از وقف ،واقـف نمـیتوانـد پشـیمان شـود و عـین
موقوفــه را پــس بگیــرد؛ چــون انکــار بعــد از اقــرار بــه وقــف ،نافــذ
وصحیح نمیباشد.
 سوال ]118[ :گاهی خلبان هواپیما ،راننده اتوبوس و ...بـه دلیـل نقـص
وسیله نقلیه و مانند آن خود را در وضعیتی میبیند که ناچار است بـرای
حف جان مسافران ،عملی انجام دهد که خود این عمل موجب تلف یـا
صدمه بدنی به افراد داخل یا خارج از وسیله نقلیه میگـردد .بـه عنـوان
مثال هرگاه در اثر نقص فنی ایجاد شده در وسیله نقلیـه ،بریـک (ترمـز)
اتوبوسی از کار بیفتد و راننده مجبور باشد برای جلوگیری از سـقو بـه
دره و برای نجات جان مسافران ،اتوبوس را به کوه یا کامیون روبرویـی
بکوبد ،با فرض این که تنها راه دفع خطر از مسافران ،انجام عمل مزبـور
باشد ،صدمات ناشی از انجام عمل مزبور به مراتب کمتر از عـدم انجـام
آن باشد ،مستدعی است بفرمایید:
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 2ـ آیا خلبان یا راننـده ضـامن دیـه افـراد آسـیب دیـده ـ اعـم از افـراد
داخل یا خارج وسیله نقلیه ـ میباشد؟ یا خیر.
 1ـ در صورتی که خلبان و راننده ،مسـئولیتی نداشـته باشـد ،آیـا از بیـت
المال میتوان دیه مصدومین را پرداخت کرد؟
 9ـ آیــا در فــرض فــوق ،بــین صــورتی کــه قــرار گــرفتن در وضــعیت
اضــطراری ناشــی از قصــور و تقصــیر خلبــان یــا راننــده باشــد ،بــا
ال اتفـاقی بـه وجـود
صورتی که وضعیت اضـطراری بـه صـورت کـام ً
آمده باشد (مثل این که علی رغـم کنتـرل کامـل وسـیله نقلیـه قبـل از
حرکــت ،ناگهــان در حـین حرکــت وســیله دچــار نقــص فنــی شــود)
وجود دارد؟ یا خیر.

 جواب:
2ـ در فرض سوال ،راننده یا خلبان ضامن دیه است.
1ـ قتل خطائی است ،اگر قتل به اقـرار ثابـت شـود دیـه بـه عهـده قاتـل
است و اگر به بیّنه ثابت شود دیه به عهده عاقله است.
9ـ بله بین قصور و تقصیر در فرض سوال فـرق اسـت بـه ایـن معنـا کـه
قتل عن تقصیر قتـل شـبه عمـد و قتـل قصـوری حکـم قتـل خطـأ را
دارد.
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شرایط مال موقوفه
 سوال ]111[ :پدرم وصـیت کـرده اسـت کـه فرزنـدانش مبـالغی را
از جانب ایشان وقف نماینـد و همـه فرزنـدان موضـوع را پذیرفتـهانـد
آیا ما میتوانیم با توجـه بـه مشـکالت مـالی مـان مبلـغ مـورد نظـر را
طی پنج سال پرداخت نماییم؟
 جواب :در فرض سؤال وقـف پـول باطـل اسـت ،ولـی اگـر وصـیت
کرده باشد که فالن مبلغ را برای فـالن جـا بدهیـد و ایـن مبلـغ اضـافه
بر ثلث اموالش نباشـد ،بایـد فـوراً وصـیت را انجـام دهیـد و پـول را
در مورد وصیت برسانید.
 سوال]113[ :
 2ـ آیا وقف پول ،اسناد تجاری و بهادار جایز است؟
 1ـ در صورتی که واقف مبلغی پول را وقـف کنـد بـه ایـن صـورت کـه
از این پول در بانک بـه صـورت سـپرده بلنـد مـدت اسـتفاده شـود و
یا در اختیار شـرکت هـایی قـرار گیـرد کـه بـا آن کـار کننـد و سـود
حاصــل در راه خیــر مصــرف شــود و یــا مبلغــی بــه عنــوان قــرض
الحسنه وقف شـود کـه افـراد وام گرفتـه و بعـد از مـدتی برگرداننـد،
آیا چنین وقفی جایز است؟
 9ـ برخــی از بانــکهــا ســکه و زیــورآالت ســاخته شــده از طــال را بــه

  ------------------------------------------ 090استفتائاتجدید/ج3
عنوان گرو مـیگیرنـد (عـین آن طـال نگهـداری مـیشـود) و در ازای
آن مبلغــی را بــه عنــوان وام مــیپردازنــد ،آیــا وقــف ایــن ســکه و
زیورآالت برای استفاده به این صورت جایز است؟
 جواب :وقف پول بـرای تـزیین و اسـناد تجـاری و بهـادار چناچـه بـا
ابقای عین قابل انتفاع باشـد جائزانـد؛ وقـف پـول بـرای معاملـه جـائز
نیست چون عین موقوفه از بین میرود.
همچنین وقف پول برای سـپرده بلنـد مـدت و قـرار داد آن در اختیـار
شرکت و یا برای قرض الحسنه جائز نیست؛ بـه دلیـل ایـن کـه حـبس
العین و تسبیل المنفعـة بـر آن منطبـق نمـیشـود و آن پـول کـه عـین
موقوفه اسـت از بـین مـیرود و عـوض آن وقـف نیسـت و در قـرض
الحسنه اشکال دیگر نیز است کـه چناچـه وام گیرنـده در موعـد مقـرر
وام را برنگردانــد ،بانــک وقــف را عــوض وام مــیگیــرد ،بنــاءاً عــین
وقف از بین میرود و این کار جایز نیست.

لزوم حفظ و نگهداری موقوفه
 سوال ]114[ :با عنایت به لـزوم انجـام طـرحهـای بازگشـایی معـابر
و نوسازی شـهری توسـط شـهرداری ،چنانچـه ملـک وقفـی در مسـیر
طرح باشـد و نظـر واقـف چیـزی خـارج از پـروژه در حـال اجـرای
شهرداری که منافع عمومی در گرو اجـرای ایـن طـرح مـیباشـد بـوده
باشد ،چه راهکاری برای اجرای طرح وجود دارد؟
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 جواب :در حال اختیار تغییر وقـف جـواز نـدارد؛ ولـی چنانچـه عـذر
عارض شود مثل اینکه موقوفـه در طـرح قـرار گیـرد در ایـن صـورت
طرح اجرا و قیمت موقوفه در مورد وقف مصرف میشود.
 سوال ]111[ :با توجه به این کـه بسـیاری از کتـب وقفـی در بـازار
به طور آزاد خریـد و فـروش مـیشـوند و اثـری از وقـف و واقـف و
متولّی و محـل اسـتفاده وقـف موجـود نیسـت و بـیم افتـادن آثـار بـه
دست اجانب و کفّـار نیـز وجـود دارد ،خریـد و نگهـداری ایـن آثـار
جهــت اســتفادهی محققــین حــوزوی و دانشــگاهی در کتابخانــه
تخصصی چه صورت دارد؟
 جواب :در فرض سوال جائز بلکه راجح است.

تغییر کاربری موقوفه
 سوال ]116[ :اگر موقوفـهای در حـال و آینـده مطـابق نیّـت واقـف
نیــازی بــه اســتفاده از آن نباشــد آیــا مــیتــوان آن را جهــت ســایر
کارهای عامالمنفعه ،تغییر کاربری داد؟
اگر قابل استفاده برای کار عـامالمنفعـة دیگـر نباشـد آیـا مـیشـود آن
را فروختــه و بــا پــول آن مکــان دیگــری خریــده و از آن در جهــت
کارهای عامالمنفعه استفاده کرد؟ یا خیر.
 جواب :اگر موقوفهی در مورد وقـف قابـل اسـتفاده نباشـد ،بـا اجـازه
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واقف و یا متـولی وقـف آن را در مـورد کـه اقـرب بـه مـورد وقـف
است مصرف کنند.
 سوال ]111[ :در زمان های خیلـی دور توسـط آقـای آیـت ا ...سـید
حیدر نجفی شمشیری ،حسـینیهای (تکیـه خانـه بـه همـراه چنـد اتـاق
بــه عنــوان حــوزه علمیــه) احــداث شــده اســت .در شــرائط فعلــی
ساختمان به کلی نابود شده اسـت زمـین در جـای خـوبی واقـع نشـده
(زیــر جــوی آب اســت) و همیشــه در معــرض آســیب و همچنــین راه
مناسبی برای رسیدن بـه ایـن حسـینیه وجـود نـدارد .آیـا جـائز اسـت
که زمین مذکور را که وقف است بـرای حسـینیه ،بفروشـند و بـا پـول
آن ،در جای مناسبتر یک حسینیه و حـوزه علمیـه احـداث نماینـد؟ یـا
خیر.
 جواب :اگر آن زمین برای مـورد وقـف قابـل اسـتفاده نباشـد فـروش
آن اشکالی نـدارد و مـیتوانیـد بـا پـول آن در جـای مناسـب ،زمـین
برای بناء حسینیه و مدرسه خریداری نمائید.
 سوال ]111[ :من یک جلد قـرآن دارم کـه خـط آن ریـز اسـت ،آیـا
مــیتــوانم آن را بــا یکــی از قــرآنهــای موجــود در امــامزاده عــوض
کنم؟
 جواب :نمیتوانید .چون قرآن امـام زادههـا وقفـی اسـت؛ لـذا تبـدیل
قرآن دیگر با آنها جایز نیست.

اح کام وصيت
 ســوال ]119[ :شخصــی کــه در حــدود پــانزده ســال پــیش وصــیت
خط نوشته و حـاال ضـعیف شـده مـیخواهـد وصـیت خـط سـابق را
باطل کند و وصیت خط جدید بنویسد.
این شخص میخواهد در وصـیت خـط جدیـد خـود بـرای نواسـهاش
(فرزنــد پســر کــالن) هــم از ملکیــت خــود حــق بدهــد ،در حالیکــه
پسران این شخص به جز پدر نواسـه بـا ایـن تصـمیم مخالفـت دارنـد
و نمیگزارند پدرشان وصـیت خـط جدیـد بنویسـد؛ شـخص مـذکور
به دوستان و اقارب خود زبانی میگویـد کـه نواسـهام بـه ملکـم حـق
دارند ،آیـا نواسـه شـخص مـذکور در ایـن صـورت بـه میـراث بابـه
کالن خود حق دارد؟ یا خیر.
 جواب :در فرض سؤال این شخص در زمان حیات خـود هـر مقـدار از
زمین خود را بخواهد ،میتواند برای نوه خود هبه کند و تسلیم نوه خـود
نماید ولی اگر وصیت کند میتواند به اندازه ثلث اموال برای نوه خود از
زمین وصیت کند؛ به شرطی که برای خود وصیت به ثلث نکرده باشد.
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 ســوال ]164[ :در صــورتی کــه مجنــی علیــه از زنــده مانــدن خــود
مأیوس شده باشد؛ آیـا مـیتـوان در مـورد تبـدیل قصـاص نفـس بـه
دیه یا مصالحه یا عفو جانی وصـیت نمایـد؟ آیـا چنـین وصـیتی نافـذ
خواهد بود؟
 جــواب :چنــین وصــیتی نافــذ نیســت .زیــرا اختیــار بدســت اولیــا دم
میباشد.
 ســوال ]168[ :شخصــی در زمــان حیــات خــود مقــداری پــول نــزد
شخص یـا اشـخاص امـین و متعهـد سـپرده اسـت ،تـا پـس از مـرگ
برای ادای نماز ،روزه و ....قضـا شـدهاش فـردی را اجیـر کنـد و ادای
واجبات به صورت استیجاری نمایـد ،آیـا ایـن کـار اشـکال دارد؟ یـا
خیر.
 جــواب :آنچــه را ســفارش و وصــیت کــرده بــه مقــدار ثلــث مــاترک
متوفی نافذ اسـت و بایـد در مـورد وصـیت مصـرف شـود و بیشـتر از
ثلث را چنانچه ورثه همـه کبیـر باشـند و وصـیت را اجـازه کننـد بـر
طبق وصیت عمـل شـود و اگـر ورثـه اجـازه نکردنـد دو ثلـث دیگـر
بین تمام ورثه تقسیم میشود.

تفاوت وصی و وکیل
 سوال ]161[ :لطـف نمـوده وظیفـه دو شخصـی کـه یکـی وصـی و
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دیگــری وکیــل از طــرف متــوفى تعیــین شــده را معــین و واضــح
فرمایید؟
 جــواب :وکیــل بــا فــوت موکــل از وکالــت عــزل مــیشــود و حــق
تصرف در اموال میت را ندارد ولـی وصـی طبـق وصـیت میـت عمـل
میکند.

اختیارات وصی
 ســوال ]163[ :خــانمی ســه بــرادر دارد ،بــه هنگــام مــوت وصــیت
می کنـد کـه سـهم ارث و ملـک خـود را بـه بـرادرانش بالسـویه هبـه
کــرده اســت و آنــان موظــفانــد قضــای نمــاز و روزهاش را بــه جــا
آورنـد ،در صــورتی کــه بعــد از فــوت مــن ،قضــای روزه و نمــازم را
انجام ندادند ،وصی و وارثـم موظـف اسـت ملـک را از اینهـا بگیرنـد،
اآلن یکــی از برادرهــا قضــای روزه و نمــاز وی را ادا کــرده و دیگــر
برادرها انجام ندادهانـد ،آیـا وصـی و وارث مـیتوانـد حصـه و سـهم
آنها را پس بگیرد؟ یا خیر.
 جواب :در فرض سـوال ایـن عبـارت ظهـور در هبـه دارد مگـر ایـن
که قرینه و یا شاهد بر وصـیت وجـود داشـته باشـد بنـابراین وصـی و
وارث حق دارند سهم برادرانی که به شـر عمـل نکـردهانـد از آنهـا
بگیرند و در مورد وصـیت مصـرف کننـد و اگـر وصـیت نکـرده بـین
تمام ورثه برطبق قانون ارث تقسیم کنند.
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 ســوال ]164[ :شخصــی در هنگــام مــوت وصــیت مــیکنــد کــه
زمین هایم را بعد از مرگم بـه فـالن شـخص معـین بدهیـد و مـن هبـه
نمــودم تــا در عــوض قضــایی نمــاز و روزهام را بجــا آورد ،بــا ایــن
توضیح که شخص مورد نظر زمین را قبض هم میکند.
آیا این وصیت نافـذ اسـت؟ در صـورتی کـه ایـن مرحـوم وارث جـز
یک برادر ندارد که وی ادّعا میکنـد بـرادرم در زمـان حیـاتش ،سـهم
زمین خود را به مـن فروختـه و پـولش را از مـن گرفتـه اسـت و یـک
نفر شاهد هم دارد ،ایشـان مـیگویـد ،بعـد از آن کـه بـرادرم زمـین را
به من فروخت؛ خودش در اثـر تصـادف فـوت کـرده و از دنیـا رفتـه
است و این قضیه برای پانزده سـال قبـل اسـت و تـا ایـن موقـع هـی
یک از آشنایان برادرش را ندیدهاند .حکم این مسأله چیست؟
 جواب :اگر صاحب زمین در زمـان حیـات خـود زمـین را هبـه کـرده
است و آن شخص نیز در زمـان حیـات مالـک ،زمـین را قـبض کـرده
باشــد ،هبــه صــحیح اســت و زمــین مــال آن شــخص شــده اســت ،و
ادّعای برادرش بدون بیّنه قابل قبول نیست.

اح کام ارث
سهم االرث
 ســوال ]161[ :مــردی صــاحب فرزنــدان بســیار از ســه همســرش
میباشد که پس از مرگش ،پسـران زمـینهـای مـوروثی را در تصـرف
خود در میآورند و برای دختـران هـی سـهمی در نظـر نمـیگیرنـد و
هـر کـدام از دختـران را بـرای دریافــت سـهم بـه بـرادران مادریشــان
حواله میدهند .این قضیه از نظر شرعی چه حکمی پیدا میکند؟
 جواب :تمـام دخترهـا از مـاترک پدرشـان ارث مـیبرنـد ،سـهم هـر
پســر دو برابــر ســهم دختــر مــیباشــد و تقســیم مــاترک بــر اســاس
فرزندان مادری نادرست است.

تقسیم سهم االرث
 ســوال ]166[ :شخصــی از یــک همســرش دو فرزنــد ،یــک پســر و
یک دختر دارد و از همسر دیگـرش چهـار پسـر و یـک دختـر؛ زمینـی
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که ارثیه پدری است به پنج قسـمت تقسـیم شـده کـه فرزنـدان پسـر،
دو خــواهر را در نظــر نگرفتــهانــد ،اکنــون چهــار قســمت از زمــین
دراختیار چهار پسر و یـک قسـمت در اختیـار پسـر زن اول اسـت .آن
چهار برادر میگویند :معـین کـردن سـهم خـواهر مـا از زمـین هـا بـر
عهده ماست و تعیین سـهم خـواهر تـو از زمـین بـر عهـدهی خـودت
است .لطفاً بفرمایید از نظر شرعی این قضیه چه حکمی دارد؟
 جواب :در فرض سؤال ،تمـام پسـرها و دخترهـا از مـاترک پـدر اعـم
از منقول و غیر منقول ارث میبرنـد و هـر پسـر دو برابـر دختـر سـهم
االرث شان میباشد ،کـه تقسـیم مـذکور در سـوال ناعادالنـه و نـاحق
است.
 سوال ]161[ :اگر فـرض شـود وجـوهی کـه اداره بیمـه بـه اولیـای
دم داده مطــابق معمــول شــرعی بــوده ،ولــی در تقســیم قــانون (ســهم
مرد دو برابـر زن اسـت) رعایـت نشـده و اولیـای دم نیـز حاضـر بـه
ریختن سهام خود روی هم و تقسیم بر مبنـای آیـه شـریفه نباشـند کـه
در نتیجه بعضی ورثه به حـق خـود نرسـند ،آیـا ضـمان کسـر سـهمیه
آنان به عهده اداره بیمه است یا افراد؟
 جواب :اگر بیمه به عنـوان دیـه پرداخـت کـرده باشـد ،وظیفـه ورثـه
است که برطبق قانون ارث بـین شـان تقسـیم کننـد واال ضـامن خـود
ورثه هستند.
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 سوال ]161[ :شخصی از دنیا رفته است که دارای دو همسر اسـت .از
همسر کوچک دو فرزند دختر دارد و از همسر بزرگ فرزندی ندارد.
پنج میلیون تومان رهن منزل از این مرحوم مانده کـه ایـن مبلـغ بـا کمـک
همسر کوچک جمع و پس انـداز شـده اسـت .اکنـون ایـن مبلـغ اگـر
بــین وارثــین تقســیم شــود همســر و فرزنــدان شــخص متــوفی دیگــر
سرپناهی ندارند ،تقسـیم ایـن پـول و نیـز تقسـیم بـاقی وسـایل منـزل
چه حکمی دارد؟
 جــواب :در فــرض ســؤال ،اگــر همســر کوچــک در آن پــول شــریک
بوده و مبلغش مشـخص اسـت ،بایـد سـهم خـود را بگیـرد و بقیـهاش
بین ورثه تقسیم شـود ،ولـی اگـر حـق آن خـانم معلـوم نباشـد ،بایـد
مصالحه کنند و چنانچه باقی ورثه راضـی باشـند پـول را بـاالی خانـه
بگذارند ،از نظـر سـهم در امـوال هـر دو همسـر در یـک هشـتم مـال
شریکند و وسائل خانه متعلق به ورثه میباشد.
 ســوال ]169[ :مــن در ســال  2936در برابــر پانصــد افغــانی مهریــه
رایــج بــا آقــایی ازدواج کــردهام .بعــد از گذشــت چهــل و ســه ســال
زندگی مشترک ،شـوهرم در اثـر تصـادف فـوت نمـود ،کـه در طـول
چهل و سه سال در کنار هم کار و تالش کـردیم ،بـا کمـک هـم یـک
منزل مسکونی در هرات درسـت کـردیم ،متاسـفانه مـا اوالدی نـداریم
و مرحوم دارای سه خواهر و چهار برادر (پدری) میباشد.
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از محضــر حضــرتعالی تقاضــا دارم کیفیــت تقســیم ســهم االرث و
مهریهام را بیان فرمایید؟
 جواب :در صـورتی کـه شـوهر (متـوفی) از ایـن خـانم و غیـر ایـن
خـانم اوالد نداشــته باشــد زن از یــک چهـارم امــوال منقــول و قیمــت
اشجار (درختان) و بنا ارث میبـرد و بـاقی امـوال میـت بـین بـرادران
و خــواهران (پــدری) تقســیم مــیشــود و هــر بــرادر دو برابــر خــواهر
سهم میبرنـد و مهریـه زن را اگـر شـوهر نـداده و زن هـم مهریـه اش
را نبخشیده باشد در ایـن صـورت زن حـق دارد پانصـد افغـانی را بـه
ارزش چهل و سه سـال قبـل از مـاترک شـوهر بگیـرد ،یعنـی پانصـد
افغانی قبل از چهل و سه سال چه مقدار گنـدم یـا آرد مـیشـد ،حـاال
آن مقــدار پــول بــردارد کــه آن مقــدار گنــدم و آرد شــود؛ چنانچــه از
طریق کارگری زن ،درآمد بـه دسـت آورده باشـد ،بـا سـایر ورثـه بـه
طور مصالحه مسئله را حل کننـد؛ امـا راجـع بـه کـاری کـه خـانم بـه
همراه همسرش انجام داده ،اگر به قصد تبـرع کـار نکـرده ،ورثـه حـق
الزحمه زن را در نظر بگیرند و با هم مصالحه کنند.
 سوال ]114[ :شخصی در اثـر تصـادف فـوت نمـوده و خـون بهـای
آن مرحوم بین سه نفـر ورثـه کـه عبارتنـد از پـدر ،مـادر و همسـرش
تقســیم مــیشــود ،چــون والــدین آن مرحــوم در افغانســتان بــوده و
پدرش برای پیگیری خون بهـای پسـرش از افغانسـتان بـه ایـران آمـده
که در مدت یکسال مبلـغ هشـتاد هـزار افغـانی هزینـه نمـوده اسـت و
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همچنین در این یک سال نتوانسته کار کنـد ،آیـا پـدر مـیتوانـد مبلـغ
هشتاد هزار افغانی را از اصل خون بهـا ،یعنـی قبـل از تقسـیم آن بـین
ورثه اخذ نماید؟ آیـا همسـر (زوجـه) میـت از خـون بهـا فقـط یـک
چهارم را ارث میبرد؟ یا بیشتر.
 جــواب :پــدر میــت ،مصــارفی را کــه از افغانســتان تــا ایــران کــرده
است ،حق ندارد از اصل ماترک اخـذ کنـد و هـر مقـدار در ایـران بـا
رضایت ورثـه کبیـر تفـاهم کـرده باشـد آن مبلـغ را بـه عنـوان حـق
الزحمــه حــق دارد مطالبــه کنــد ،البتــه اجــرت بیکــاری خــود را
نمیتواند مطالبه کند و در فـرض سـوال زوجـه مرحـوم یـک چهـارم
از دیه را ارث میبرد.
 ســوال ]118[ :شخصــی فــوت کــرده و از وی مقــداری امــوال و
زمین به ارث مانده است.
متوفی که سه پسر داشـته و هـر سـه پسـر دارای فرزنـدان بـوده انـد،
اکنون (قبل از فوت پدر) هـر سـه پسـر و همسـر دو تـا یشـان فـوت
کردهاند یعنی فقط نوهها و همسر یکی از پسران زنده هست.
آیا به همسر پسر با وجود فرزند ارث تعلق میگیرد؟ آیا به عـروس هـای
که فوت کرده اند چیزی تعلق میگیرد؟ این سوال از این بابت است کـه
یکی از همسران پسر که متوفی شده دختری از یک شوهر دیگر دارد ،آیا
ارث به این دختر تعلق میگیرد؟ یا خیر.
 جــواب :اگــر شخصــی بمیــرد و ورثــه اش نــوه هــایش باشــد (ماننــد
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فرض سؤال) ،ارثیه به نـوه هـایش مـیرسـد ،عـروس از پـدر شـوهر
ارث نمیبرد.
 سوال ]111[ :مـردی کـه در زمـان حیـات خـود ،زن و یـک دختـر
خود را از دسـت داده (و از دختـر فـوت شـده یـک پسـر پـنج سـاله
مانده که نزد پدرش میباشد) ،فوت میکند .حـال بـا توجـه بـه اینکـه
از این مرد ،فقط یـک دختـر (کـه شـوهر دارد) بـاز مانـده اسـت آیـا
غیر از این دختر ،بـه پسـر دختـر فـوت شـده (در زمـان حیـات مـرد)
نیز ،ارثـی مـیرسـد؟ در صـورت مثبـت بـودن جـواب ،تقسـیم ارث
چگونه است؟
 جواب :دختر که در زمان حیـات پـدر فـوت کـرده ارث بـه آن تعلـق
نمیگیرد.

زمان تملک سهم االرث
 سوال ]113[ :فـرد وارث قبـل از اینکـه مـورث فـوت کنـد ،سـهم
االرث خود را در ازاء مبلـغ معـین بـا سـایر ورّاث مصـالحه مـیکنـد،
این مصالحه به چه صورتی است چنانچـه باطـل اسـت قالـب صـحیح
این معامله را بفرمائید؟
 جواب :تـا زمـانی مـورث زنـده اسـت و فـوت نکـرده ،مصـالحه بـر
سهم االرث معنا ندارد؛ فقط بعد از فـوت مـورث اگـر مصـالحه کنـد،
اشکال ندارد.
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کسانی که از میت ارث میبرند
 سوال ]114[ :آیا فرزندی کـه پـس از فـوت پـدر بـه دنیـا آمـده از
پدر ارث میبرد؟
 جواب :بله فرزنـد ولـو در زمـان فـوت پـدر جنـین باشـد از مـاترک
پدر ارث میبرد.
 ســوال ]111[ :محــروم کــردن بعضــی از ورثــه از ارث ،یــا محــروم
کردن دختر از ارث ،در شرع مقدّس اسالم چه حکمی دارد؟
 جواب :پدر و مادر شـرعاً حـق دارد کـه تمـام امـوال و یـا بعضـی از
اموال خویش را بـرای بعضـی از ورثـه هبـه کننـد و بعضـی دیگـر از
ورّاث را از ارث محروم کننـد؛ گرچـه بهتـر اسـت کـه مـورث بعـض
ورثه را از ارث محروم نکند.
 ســوال ]116[ :شخصــی دارای دو پســر بــوده ،کــه پســر اول دارای
یک دختر بوده و به خـدمت سـربازی (عسـکری) رفتـه و در آنجـا بـا
مرگ طبیعی در زمان حیات پـدر از دنیـا مـیرود ،پسـر دوم بـا اینکـه
متأهل بـوده بـا زن پسـر اول ( زن بـرادر خـود) ازدواج مـیکنـد و از
آن صاحب دختری میشود پـدر هنگـام مـرگش وصـیت مـیکنـد کـه
از میراث او سهمی به دختر پسر اولش برسد .
اکنون پسر دوم و خـواهرش نیـز فـوت کـرده و میـراث بـه نواسـههـا
رسیده حال سؤال این است:
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2ـ آیا از میراث پدر بزرگ سهمی به دختر پسر اول میرسد؟
1ـ اگر تعلق میگیرد به چـه صـورت اسـت؟ و اگـر تعلـق نمـیگیـرد بـا
توجــه بــه وصــیت پــدر آیــا فرزنــدان مؤظــف بــه عمــل بــه وصــیت
هستند؟ یا خیر.

 جواب:
ج )2اگر میت وصیت به ثلث ما تـرک بـرای خـود نکـرده باشـد وصـیت
جد نسبت به نوه به مقدار ثلث نافذ است.
ج )1اگر وصیت شرعاً ثابت شود بـه مقـدار ثلـث مـا تـرک نافـذ اسـت،
که در ایـن صـورت سـهم یـک پسـر چنانچـه بیشـتراز مـاترک ثلـث
نباشد برای نوه داده میشود.
 ســوال ]111[ :همســرم بتــازگی فــوت کــرده ،از ایشــان دو پســر و
یــک دختــر دارم ایشــان معلــم آمــوزش وپــرورش بــود ،از ایشــان
ارثیهای باقی مانده است (شـامل مهریـه و مقـداری پـول نقـد) پـدر و
مادرش نیز در قید حیات هسـتند ،لطفـاً چگـونگی تقسـیم ارث ایشـان
را بفرمایید.
ضمنا طبق قـوانین بازنشسـتگی ومسـتمری بگیـران حقـوق متـوفی در
حــال حاضــر بــه حســاب بچــه هــایش واریــز مــیشــود کــه تحــت
سرپرستی خودم هستند؛ آیا از حقـوق فعلـی همسـرم چیـزی بـه پـدر
و مادرش تعلق میگیرد؟ یاخیر.
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 جواب :آن مقـدار پـول کـه در ملـک خـانم شـما بـوده یـک چهـارم
سهم شوهر است و یک ششـم آن بـه پـدر و یـک ششـم بـه مـادرش
میرسد ،باقی مانده آن پـنج قسـمت مـیشـود کـه چهـار قسـمت آن
مال دو پسر و یک قسمت مال دختر هست.
پولی را که بعد از فـوت همسـر شـما مـیدهنـد (حقـوق فعلـی) مـال
اوالدش است ،بقیه در آن سهمی ندارد.
 ســوال ]111[ :دختــر و پســری بــه عقــد هــم در مــیآینــد و بعــد از
مدتی دختر فوت مـیکنـد آیـا بـه طـور کلـی پـس از فـوت زوجـه،
جهیزیه او جـزء مـا تـرک حسـاب مـیشـود ،یـا مـال پسـر (دامـاد)
است؟
 جواب :در فرض سوال اگر جهیزیـه از مـال شـوهر ماننـد گلـه [مـثال]
تهیه شده باشد ،مال شوهر است و اگر از مـال دختـر یـا پـدر عـروس
تهیه شده باشد ،جز ماترک عروس است.
 سوال ]119[ :کسانی کـه بـر اثـر نداشـتن فرزنـد ،بچـه دیگـری را
به عنوان فرزند قبول کرده ،اگـر بـه گونـهای باشـد کـه ورثـه طبقـات
بعدی را از ارث محروم کند ،ضمان آن به عهده کیست؟
 جواب :فرزند خوانده ارث نمیبـرد؛ اگـر مـالی را بـرای او هبـه کنـد
و یــا وصــیت کنــد اشــکال نــدارد و فرزنــد خوانــده موجــب ضــمان
کسی نیست.
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ارث مخلوط به حرام
 سوال ]114[ :مالی بـه ارث رسـیده اسـت کـه علـم بـه منشـأ غیـر
حــالل بــودن آن محــرز اســت؛ اســتفاده از آن ،بــرای وارثــین چــه
حکمی دارد؟
 جواب :اگر ورثه بدانند کـه آن مـال ملـک مـورث نیسـت آن مـال را
ارث نمیبرند.

اح کام ضامن شدن
 ســوال ]118[ :اگــر کســی ضــامن بــدهی دیگــری شــده و طلبکــار
طلب خود را از او نگرفته ،چنانچه ضـامن بـه خیـال ایـن کـه طلبکـار
طلــب خــود را بــه وی بخشــیده ،مبلــغ مــورد ضــمانت را از بــدهکار
گرفته و بـرای خـود برداشـته باشـد ،آیـا ضـمانت کننـده در صـورت
بخشیدن طلبکار ضامن مبلغ دریافتی است؟
 جواب :بله ضامن مبلغ دریافتی است.

مسائل بان یك
 سوال ]111[ :شخصی هفـت میلیـون تومـان در مؤسسـه خصوصـی
یا بانک میگذارد و شرایط مؤسسـه یـا بانـک ایـن اسـت کـه چنانچـه
آن مبلغ به مدت یک یا دو ماه در بانـک باشـد ،بـه میـزان آن مبلـغ بـه
آن شخص وام تعلق مـیگیـرد ،حـال اگـر شخصـی کـه از امتیـاز وام
برخــوردار شــده ،ایــن امتیــاز وام را در قِبــال دو میلیــون تومــان ،بــه
شخص دیگری واگذار کند ،آیـا ایـن دو میلیـون تومـان بـرای واگـذار
کننده شرعاً حالل است؟ یا خیر.
 جواب :در فرض سؤال ،به نظر اینجانـب اصـل سـپرده گـذاری بـرای
امتیاز وام صحیح نیست ،بلی اگر برای امتیـاز نمـیگـذارد بلکـه صـرفاً
برای نگهداری پول را در بانک میگـذارد؛ ولـی بعـداً خـود بانـک بـه
صاحب پول پیشنهاد وام میکند ،در این صورت اشکال ندارد.
در فرض سوال آن امتیاز را در بدل پـول نمـیتوانـد بـه کـس دیگـری
واگــذار کنــد؛ البتــه عــدم جــواز نســبت بــه مؤسســات و بانــکهــای
خصوصی است ،سپرده گذاری در بانـکهـای دولتـی و گـرفتن امتیـاز
با اجازهی حاکم شرع اشکال نـدارد ،ولـی واگـذاری امتیـاز در مقابـل
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پول چنانچه در فرض سؤال آمده مطلقاً جائز نیست.
 سوال ]113[ :گـرفتن وام از بانـک خـارجی کـه سـود زیـادی هـم
دارد از لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟
 جـواب :گـرفتن وام از بانـکهـای خـارجی اشـکال نـدارد ،امـا دادن
سود به کفار جواز ندارد.
 سوال ]114[ :اگر از بانـکهـای کفـار پـول قـرض بگیـریم و سـود
ماهیانه بدهیم اشکال دارد؟
 جواب :سود دادن به کفار جواز ندارد.
 ســوال ]111[ :هنگــامی کــه بــرای ســپرده پــول خــود بــه بانــک
میرویم ،بانک از همان ابتدا به مـا مـیگویـد کـه مـا پـول شـما را در
معــامالت حــالل اســتفاده مــیکنــیم و علــی الحســاب بــه شــما ســود
میدهیم ،سوال این اسـت کـه بانـک از همـان ابتـدا قـول دادن سـود
علی الحساب به ما را میدهـد آیـا گـرفتن ایـن سـود جـایز اسـت یـا
ربا محسوب میشود؟
 جواب :در فرض سوال به نظر اینجانـب سـود بانـک دولتـی از جملـه
اموال مجهول المالک میباشد و منـو بـه اجـازه حـاکم شـرع اسـت
و اینجانب گرفتن آن را بـه دو شـر اجـازه مـیدهـم یکـی اینکـه در
راه حــرام مصــرف نکننــد دوم اینکــه اگــر ســال بــر آن بگــذرد بایــد
خمس آن را بدهند.
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 ســوال ]116[ :آیــا پــول گــرفتن بــا شــر ســود از بانــکهــا و
موسسات خارجی جایز است؟ یا خیر.
 جــواب :در فــرض ســوال ســود دادن بــه بانــک کفــار جــایز نیســت،
چنانچه به بانکهـای مسـلمانان نیـز سـود دادن حـرام اسـت و جـواز
ندارد.
 سوال ]111[ :آیا افتتاح حسـاب سـپرده سـرمایه گـذاری کـه شـامل
درصدی سود در مدت معلوم میشود جایز است؟ یا خیر.
 جواب :اگر بانک دولتـی باشـد سـود گـرفتن اشـکال نـدارد ،بشـرطی
که آن سود را در راه حرام مصرف نکنـد و دیگـر اینکـه اگـر سـال بـر
آن سود بگذرد و مصرف نشده باشد باید خمس آن را بدهد.
 سوال]111[ :
الف) کسانی کـه در اروپـا و ...زنـدگی مـیکننـد ،دولـت پـولی را بـرای
خریدن منزل از بانک دولتی برای آنهـا بـه عنـوان وام مـیدهـد و بـه
مرور زمان طـی چنـدین سـال ایـن وام را بـا مقـداری سـود از مـردم
پس میگیرد؛ گفتنی است کـه مـردم بـه خـاطر نیـاز تقریبـاً مجبورنـد
که این وام را بگیرند ،آیـا راه حلیـت بـرای ایـن معاملـه وجـود دارد؟
یا خیر.
ب) همچنین اگـر کسـی مجبـور باشـد بـه گـرفتن قـرض ربـوی از یـک
شخصــی حقیقــی یــا حقــوقی ،کــه بــدون قــرض ربــوی آبــرویش در
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خطر باشد و هی چاره دیگـری نداشـته باشـد ،تکلیـف چیسـت و راه
حل شرعی آن چگونه است؟

 جواب:
الــف) در فــرض ســوال اول ،آن پــول را از بانــکهــای کفــار بــه عنــوان
قــرض نگیرنــد ،هرچنــد کــه خــود آنهــا بــه عنــوان وام و قــرض
میدهند ،یعنی اینکه گیرنده پـول (شـما) آن پـول را بـه عنـوان قـرض
نیت نکند ،بلکه به عنوان اسـتنقاذ ،یعنـی أخـذ المـال مـن الکفّـار؛ بـه
عنوان اینکه پولی را از کفار میگیرد نیـت کنـد؛ بعـد کـه عـوض ایـن
پول را دولت جبراً از مردم با سـودش پـس مـیگیـرد گیرنـده پـول و
سود دهنده شرعاً مسئول نیست.
ب) اما راجع به شخصی کـه پـول سـر سـود مـیگیریـد و چـاره غیـر از
این ندارد ،باید جنسی را بـه آن مقـدار سـودی کـه از او مـیگیـرد ،از
قرض دهنده بخرد و با صاحب پول شـر کنـد کـه ایـن جـنس را بـه
قیمت کذا (مقدار سـود کـه از مـدیون اخـذ مـیشـود) مـیخـرم ،بـه
شر که فالن مقدار پول قـرض بـدون بهـره بـه مـن بـدهی ،ان شـاء
اهلل معذور خواهد بود.
 سوال ]119[ :اگـر سیسـتم ربـا ونـزول کـه اسـاس سیسـتم بـانکی
است حرام باشد چه چیزی میتواند جایگزین آن شود؟
 جواب :در فرض سـؤال ربـا گـرفتن از بانـک دولتـی چـون مجهـول
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المالــک اســت بــه اذن حــاکم شــرع اشــکال نــدارد ،ولــی از بانــک
خصوصی جایز نیست.
 سوال ]194[ :یکـی از شـعب بانـکهـا مبلغـی بـه عنـوان مضـاربه
جهت اتمام طبقـه دوم شخصـی داده ،حـال اگـر بـر اثـر حادثـه غیـر
مترقبهای مانند زلزلـه طبقـه اول هـم خـراب شـود ،آیـا گیرنـده وجـه
(عامل) ضامن است یا نه؟
 جواب :خسارت طبقه اول به عهـده صـاحب سـاختمان اسـت نـه بـر
عهده صاحب بانـک و خسـارت طبقـه دوم بـه نسـبت سـهم مالـک و
بانک تقسیم میشود.
 سوال ]198[ :آیـا خریـدن اوراق مشـارکت از بانکهـا جـایز اسـت؟
یا خیر؛ همچنـین سـودی کـه از طریـق خریـدن ایـن اوراق مشـارکت
داده میشود حالل است؟ یا خیر.
 جواب :اگر بـه صـورت مضـاربه باشـد کـه شـرکت روی پـول کـار
کند و استفاده آن بین عامل و صاحب پـول بـه طـور نصـف یـا کمتـر
و بیشتر تقسیم شود در این صورت آن معامله صحیح است.

غ
کس
مشا ل و ب اه
 سوال ]191[ :کسانی که داستان مینویسند مانند رمـان و اسـاس کـار
شان ذهن و تخّیل و واقعیت است ،آیا کار آنهـا سـودی بـرای دنیـا و
آخرت شان دارد؟ یا خیر؛ نویسندههای که واقعیتهـای جامعـه را بیـان
میکنند و عالقه به آگاهی جامعه دارند چه حکمی دارد؟
 جواب :این گونه نوشتهها (کتـاب و داسـتان ــ رمـان) فائـدهای بـرای
عالم آخرت انسان ندارد؛ مگر اینکـه جنبـهی امـر بـه معـروف و نهـی
از منکر داشته باشـند؛ آن هـم در صـورتی کـه قصـد قربـت و رجـاء
ثواب داشته باشد ،برای نویسنده ثواب داده میشود.
 ســوال ]193[ :اگــر مــثالً رئــیس اداره راهنمــایی و راننــدگی بــا
مأمورین خود قـرار بگـذارد در قبـال هـر بـرگ قـبض جریمـه کـه از
مردم میگیرند ،فـالن درصـد ،همچنـین اگـر رئـیس دارائـی شـهر بـه
مأمورین خود بگوید در قبـال اخـذ فـالن مبلـغ مالیـات فـالن درصـد
به خود شما داده میشود ،لذا مأمورین بـرای کسـب درآمـد بیشـتر بـه
جان مـردم افتـاده و درآمـدهای زیـادی را بـرای اداره مربوطـه بـدون
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حق ،کسب کنند ،آیا ضمان تعدّیات آنـان بـه عهـده آمـرین اسـت یـا
مأمورین؟
میباشد.
 جواب :ضمان به عهده مأمورین 
 ســوال ]194[ :کســانی کــه اســتحقاق مــالی ندارنــد ،ولــی از راه
نشاندن افراد وابسته به خـود در گـذرگاههـا وجـوهی را کسـب کننـد،
مالک میشوند یا ضامن هستند؟
نمیشوند.
میباشند و مالک 
 جواب :ضامن اموال مردم 
 ســوال ]191[ :کســانی کــه اســتحقاق مــالی ندارنــد ولــی از طریــق
استخدام افرادی چون پیر زنان و پیـر مـردان و افـراد بـی سرپرسـت و
معلــول ،از راه تکــدّی آنــان ،وجــوهی حاصــل نمــوده مخــارج
مستخدمین خـود را تـأمین و بقیـه را بـرای خـود برمـیدارنـد ،آیـا از
بابت بهرهای که خود میبرد ضامن است یا نه؟
نمـیباشـد و شـخص ضـامن امـوال

 جواب :این نـوع درآمـد حـالل
بدست آمده است.
 ســوال ]196[ :کســانی کــه خــود را بــرای عبــور دادن افــراد از
مرزهای بـین المللـی آمـاده کـرده و بـه طـور قاچـاق افـراد را عبـور
میدهند آیا ضامن وجوهی هستند که از این بابت میگیرند؟
 جواب :اگر بـا رضـایت افـراد آن وجـوه را بگیرنـد ،ضـامن نیسـتند،

مسائلتجارتی/مشاغلوکسبها 307------------------------------
اگر خالف مقـررات دولـت اسـالمی آن کـار را انجـام دهنـد در ایـن
صورت فقط گناهکارند.
 ســوال ]191[ :نگهــداری و حمــل اشــیایی از قبیــل :مشــروبات
الکلی ،عکـس هـای سکسـی ،انـواع مـواد مخـدر ،انـواع اسـلحههـای
سرد و گرم و ...که از نظر شـرع یـا قـانون ممنـوع بـوده و دارنـدگان،
عالوه بر ضبط آن بـه حـبس یـا پرداخـت جـزای نقـدی محکـوم مـی
شوند ،آیـا سـازندگان ایـن اشـیاء و داللهـا و واسـطه گرانـی کـه از
این راه سرمایه کسب میکنند ،ضامن وجوه حاصله خواهند بود؟
 جــواب :در آمــدهــای از ایــن قبیــل شــرعاً حــرام اســت و مالــک آن
نمیشوند.

 ســوال ]191[ :بســیاری از مســتخدمین ادارات دولتــی در خــارج از
وقت اداری به شغل دوم اشتغال دارنـد ،حـال اگـر شـغل دوم موجـب
وارد آمدن خسارت ـ هرچنـد نـاچیز ــ بـه شـغل اول باشـد ،آیـا بـا
وجود این کـه حقـوق شـغل اول کفـاف هزینـه وی را ندهـد ،آیـا در
قبال کار فرمای اول ضامن هستند؟ یا خیر.
 جـواب :اگـر خسـارت محسـوس نباشـد شـغل دوم اشـکال نـدارد و
اگـر عرفـاً خسـارت حســاب شـود نسـبت بــه کـار فرمـا اول ضــامن
است.
 سوال ]199[ :در اینجا (انگلستان ــ لنـدن) دوسـتان مسـلمان شـیعه
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هستند که دکان زدنـد و مشـروب مـیفروشـند لطفـاً مـا را راهنمـایی
فرمایید.
 جواب :خرید و فـروش مشـروبات مسـت کننـده شـرعا جـایز نیسـت
و در آمد کـه از آن طریـق بدسـت مـیآورد مالـک نمـیشـود؛ آنهـا
(مؤمنین) باید امر به معـروف و وادار بـه تـرک چنـین کـاری نماییـد؛
ان شاء اهلل موثر خواهد بـود ،چنانچـه مـوثر نشـود مسـئولیت در قبـال
چنین افرادی ندارید.
 سوال ]644[ :چنانچه کسـی اطـالع پیـدا کنـد کـه صـاحب کـارش
قماری هست؛ البته خـودش سـر سـفره قمـار ندیـده اسـت از تعریـف
دوســتان نزدیــک ایشــان مــیشــنود و از دروغ هــم مثــل آب خــوردن
استفاده مـیکنـد آیـا معـاش کـه از ایشـان دریافـت مـیکنـد حـرام
هست؟ آیا الزم هست که این کار را ترک کند؟ یا خیر.
 جواب :دریافـت معـاش از آن شـخص اشـکال نـدارد؟ ولـی امـر بـه
معروف و نهی از منکر کند اگر تأثیر نکرد مسئولیتی ندارد.
 سوال ]648[ :آیا میتوانـد دختـری مسـلمان بـا یکـی ازموئسسـات
خارجی ،که بخاطر خدمت بـه مـردم مسـلمان و در سـرزمین مسـلمان
فعالیــت دارنــد ،وظیفــه انجــام دهــد؟ یــاخیر؛ در صــورتی کــه محــرم
شرعی نیز با خود داشته باشد ،فرق میکند؟ یا خیر.
 جــواب :بــا حفــ حجــاب اســالمی و رعایــت مقــررات و اصــول
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اسالمی ،اشکال ندارد؛ ولی بهتر است در چنین جاهایی کار نکند.
 ســوال ]641[ :نظــر بــه اینکــه الزمــه اســتخدام در تمــام شــرکتها
مدرک تحصیلی باال میباشد ،لذا بـا داشـتن تجربـه و تخصـص کـافی
در حرفــهای ،چنانچــه فاقــد مــدرک درخواســتی باشــم مــیتــوانم بــا
خریــد مــدرک بصــورت غیــر متعــارف مــدرک را بدســت آورده و در
شرکت مورد نظـر مشـغول بکـار شـوم ،چنانچـه مشـغول بکـار شـوم
درآمد آن برای خانوادهام چه حکمی دارد؟
 جــواب :اســتفاده از مــدرک غیــر قــانونی بــدون اطــالع بــه صــاحب
شرکت جواز ندارد و در آمدش هـم مـورد اشـکال اسـت و بـا اطـالع
صاحب شرکت اشکال ندارد.
 سوال ]643[ :بنـده در یکـی از کشـورهـای غیـر اسـالمی سـکونت
دارم ،چند وقتی اسـت کـه مشـغول تاکسـیرانی هسـتم بعضـی اوقـات
مســافرانی را جابجــا مــیکــنم کــه شــراب خــوار و مســت هســتند و
گــاهی زنــان و دخترانــی ســوار تاکســی مــیشــوند کــه نیمــه برهنــه
هستند؛ از نظر شما چنین شغلی چه حکمی دارد؟
 جواب :اشـکال نـدارد بشـرطی کـه از جهـات حـرام دیگـر ،خـود را
حف کنید.
 سوال ]644[ :نظر حضرت عالی درباره مواد مخدر چیست؟
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 جواب :کشت مواد مخدر به خـاطر مفاسـد اجتمـاعی کـه دارد جـواز
ندارد ،ولی فـروش آن اگـر بـرای اعتیـاد مسـلمانهـا نباشـد ،اشـکالی
ندارد.
 ســوال ]641[ :مــن باشــنده لنــدن هســتم ،در اینجــا دولــت بــرای
کسانیکه درآمـد کـافی ندارنـد کمـک مـالی مـیکنـد و مـردم بـرای
اینکه از این کمک مـالی اسـتفاده کننـد درآمـد خـود را کـم و یـا نـا
چیز به دولت نشان میدهنـد مـثالً کسـانی کـه خانـه شخصـی دارنـد،
به اسم کسـی دیگـر ثبـت نـام و بـرای کرایـه خانـه از دولـت کمـک
مالی دریافت میکنند ،حکم مسئله چیست؟
 جواب :اگر مفسده ای بـر آن مترتـب نشـود ،اشـکال نـدارد ولـی اگـر
طوری است که چنانچه آن ها اطالع پیـدا کننـد نسـبت بـه مسـلمانهـا
بدبین میشوند چنین کار جواز ندارد.

ن
ق
اح کام شطر ج ،مار و ...
 سوال]646[ :
الف) حکم بازی با پاسور ،بیلیارد ،و تختـه نـرد کـه از آلـت قمـار بـودن
خارج نشده باشد ،به طوری کـه در نـزد تـوده مـردم محـل بـه عنـوان
یک وسیله ورزشی یا تفریحی شـناخته نشـود ،یـا خـارج شـده باشـد؛
بدون برد و باخت چگونه است؟
ب) با توجـه بـه ایـن کـه شـطرنج امـروزه بـه عنـوان یـک نـوع ورزش
شناخته شده و آلت قمار محسوب نمیشـود ،بـا ایـن فـرض بـازی آن
بــدون بــرد و باخــت مــالی و شــرکت در مســابقات آن یــا تماشــای
بازیگرانش ،چه حکمی دارد؟
 جواب :از بـازی کـردن بـه آنهـا مطلقـا خـودداری شـود چـه بـرد و
باخت باشد یا نه؛ مگر اینکـه عرفـا از آلـت قمـار بـودن خـارج شـده
باشد و برد و باخت نیز در میان نباشد.
 ســوال ]641[ :بــازی کــردن پاســور ،بیلیــارد ،تختــه نــرد و شــطرنج
بدون برد و باخت مالی و فقط به نیت سرگرمی و تفریح چیست؟

 جــواب :بــازی بــا آالت فــوق و هــر وســیله دیگــری ،اگــر از حالــت
اسباب قمار بودن خارج شـده باشـد اشـکال نـدارد؛ ولـی اگـر جـزء
آالت قمــار و اســباب گنــاه ومعصــیت محســوب شــود اســتفاده،
نگهداری و بازی با آنها حرام است.
 سوال ]641[ :بـازی بـا شـطرنج و پاسـور کـامپیوتری چـه حکمـی
دارد؟
 جواب :بازی با هر نوع آلت قمـار جـایز نیسـت و آالت مـذکور اگـر
شر بندی و بـرد و باخـت در آن باشـد ،یـا از حالـت قمـار و بـازی
حرام بودن بیرون نشده باشند بازی با آنها حرام است.

شرط بندی
 سوال]649[ :
الف) پـدرم مـی گویـد شـرطبندی بـین زن و شـوهر ،یـا شـرطبندی بـین
والــدین و فرزنــدان ،یــا شــرطبندی بــین فرزنــدان بــا یکــدیگر ،حــرام
نمیباشد ،و از حکم کلی شر بنـدی و قمـار (بـازی بـا بـرد وباخـت
مالی) مستثنی شده است ،آیا صـحیح اسـت؟ آیـا بـین فقـههـای زمـان
پدر یا پدر بزرگهای ما چنین حکمی وجود داشته است؟
ب) گاهی دو نفر یا دو تیم با هم بـازی مـیکننـد ،کـه تـیم بازنـده بـرای
همه چیزی کم ارزش در حـد بسـتنی مـیخـرد ،هـی یـک از طـرفین
هم با ناراحتی این کار را نمـیکنـد ،آیـا ایـن هـم حـرام اسـت؟ آیـا
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روشی برای تصحیح آن وجود دارد؟

 جواب:
7ـ در فرض سؤال اگر شر بندی در ضـمن بـازی باشـد ،ماننـدبازی بـا
آالت قمار جائز نیست ،اما اگـر شـر بنـدی بـه ایـن نحـو باشـد کـه
هر کسی فالن کار را انجام بدهـد یـا زودتـر انجـام بدهـد فـالن مبلـغ
به او میدهم اشکال ندارد.
1ـ بُرد و باخـت چیزهـای انـدک ماننـد بسـتنی اگـر بـدون آالت قمـار و
شرطبندی باشد ،اشکال ندارد.

ئ
ن
مسا ل خا واده

ذوی االرحام کیانند؟
 سوال ]684[ :در اسالم بسیار بـه صـله رحـم تأکیـد شـده کـه بایـد
مراعات شود ،پس حد صله رحم تا کجـا اسـت؟ عمـو ،دایـی ،خالـه،
عمه و پسران آنها یا بـاالتر از آنهـا کـه رعایـت حـال آنهـا و بـاخبری
از آنها صله رحم پنداشته مـیشـوند و یـا از نظـر دوری خویشـاوندی
پایینتر از آنها هم شامل صله رحم اسـالم مـیشـود؟ لطفـاً حـد صـله
رحم در خویشـاوندی را معـین کنیـد کـه چـه کسـانی رعایـت حـال
آنها واجب است.
 جــواب :صــله رحــم از دســتورات عــام و پــر منفعــت دیــن مقــدس
اســالم و یکــی از مهمتــرین آداب اجتمــاعی اســت کــه کینــههــای
خانوادگی و کمبـودهـا و نیازهـای اجتمـاعی را از بـین مـیبـرد مثـل
پدر ،پدر بزرگ ،عمـو ،عمـه ،خالـه ،مامـا (دائـی) و فرزنـدان آنهـا را
شامل میشود و آنهـا ذوی االرحـام محسـوب مـیشـوند ،صـله رحـم
با آنها الزم است و قطع صله رحم جواز ندارد.

حقوق والدین
 ســوال ]688[ :مــن مــادری دارم کــه او را بــا تمــام وجــود دوســت
دارم و تمام سعی خـودم را مـیکـنم کـه بـه او احتـرام بگـذارم ،امـا
ایشان جوری با من رفتار میکند که اگـر مـن بـه ایشـان شـبیه نبـودم،
یقین میکردم که من فرزندش نیسـتم؛ امـا مـادرم بـه محـض ایـن کـه
از دستم عصبانی میشود مرا میزند و جلـوی همـه تحقیـرم مـیکنـد،
تهمت و زخم زبانم میزند؛ همیشه بـه مـن مـیگویـد مـن ازتـو بـدم
میاید و از تو کینه دارم من واقعا نمیدانم چه کار کنم؟
وقتی جوابش را میدهـم از خـودم متنفّـر مـیشـوم ،کـه اآلن خـدا از
من عصـبانی اسـت و اعمـالم قبـول نیسـت و وقتـی هـم کـه چیـزی
نمیگویم عصبی میشـوم و بـا بقیّـه بـد اخالقـی مـیکـنم ،خـواهش
میکنم من را راهنمایی کنید وظیفـهی مـن در قبـال مـادرم و سـایرین
چیست؟
 جواب :یکی از وظایف مهـم فرزنـدان نسـبت بـه والـدین اطاعـت از
آنان است ،فرزندان وظیفه دارند کـه خواسـتههـای مشـروع والـدین را
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برآورده سازند و از دستورهای آنـان سـرپیچی نکننـد؛ حتـی اگـر پـدر
و مادر فرزندش را از انجـام عمـل مسـتحبی نهـی کننـد ،فرزنـد نبایـد
آن عمل را انجام دهد؛ البتـه اگـر اطاعـت والـدین موجـب معصـیت و
نافرمانی خداوند شـود ،یـا بـا یکـی از واجبـات الهـی تعـارض پیـدا
کند ،وجوب اطاعت آنان برداشـته مـیشـود ،در فـرض سـؤال احتـرام
مادر واجب است ،سعی کنیـد کـار نکنیدکـه مـادر تـان اذیـت شـود،
همچنین در مقابل سایر اهـل خانـه بـا صـبر و حوصـله رفتـار نماییـد،
ان شاء اهلل نزد خداوند مأجور خواهید بود.
 ســوال ]681[ :اینجانــب همــراه خــانم وفرزنــدانم و مــادر همســرم
زندگی میکـنم ،پـدر خـانمم فـوت کـرده و مـادر همسـرم کسـی را
ندارد تا با او زندگی کند .بنابراین همیشـه بـا مـا زنـدگی مـیکنـد .از
طرفی پدرم چندین بار که آمـده اسـت خانـه مـا ،مـادر همسـرم بـا او
برخورد خوب نکرده و مانع آمـدن پـدرم مـیشـود .مـن نمیـدانم چـه
کنم آیا طرفداری از پدرم کنم یا حق با مادر همسرم هست؟
 جواب :در فرض سؤال پدر مقـدم بـر مـادر زن اسـت ،صـاحب خانـه
شــما هســتید و اگــر پــدرتان مصــرفش را در آورده نتوانــد واجــب
النفقه شما اسـت شـما بایـد جـا و مصـارف ایشـان را تـأمین نماییـد؛
ولی احترام مادر زن را نیز رعایت کنید.
 سوال ]683[ :با توجّـه بـه اینکـه روحـانیّون واجـد شـرایط موجـود
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پاسخگوی نیازهـای داخـل و خـارج کشـور نیسـتند ،از سـوی دیگـر
کمتر کسانی امـروزه بـه دروس حـوزی تمایـل دارنـد و بیشـتر سـعی
میکننـد کـورس زبـان و غیـره برونـد و تحصـیل علـوم دینـی بـرای
کسانی که آمادگی دارنـد شـکل واجـب عینـی بـه خـود گرفتـه ،آیـا
تحصیل رضـایت والـدین جهـت ورود بـه حـوزه علمیّـه الزم اسـت؟
یا خیر.
 جــواب :اگــر ورود بــدون رضــایت پــدر و مــادر بــه حــوزه موجــب
ایذاء واذیت آنها (والدین) نشود ،اشکال ندارد.
 سوال ]684[ :اگر والدین بـا مسـائل مهـم و سرنوشـت سـاز فرزنـد
بــدون دلیــل کــافی مخالفــت کننــد؛ آیــا جلــب رضــایت آنــان الزم
است؟
 جواب :در فرض سؤال اگر ثابت شود کـه آنهـا غیـر منطقـی و بـدون
دلیل مانع میشـوند؛ مخالفـت اشـکال نـدارد؛ ولـی بایـد سـعی کننـد
موجب ایذاء و ناراحتی پدر و مادر را فراهم نسازند.
 سوال ]681[ :من پسـری را از صـمیم قلـب دوسـت داشـتم و حـاال
نیز دوسـت دارم و چنـان بـه او دلباختـه بـودم کـه بـدون او زنـدگی
نمیتوانستم.
والدین پسر چندین مرتبه بـه خانـه مـا بـه خواسـتگاری مـن آمدنـد و
کوشــشهــای خیلــی زیــاد کردنــد تــا والــدینم را راضــی کننــد ،امــا
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والدین من حاضر نشدند ،که مرا بـه پسـر آنهـا بدهنـد آنهـا از اینکـه
من و آن پسر همدیگر را دوست داریم بـا خبـر شـده بودنـد و ایـن را
یک لکه بدنامی میدانستند.
من نیز به نوبه خـود چنـدین مرتبـه بـا مـادرم در ایـن مـورد صـحبت
کردم ولی مادرم فقط یک جمله را تکرار میکـرد کـه تـورا مـیتـوانم
بکشم ولی به آن پسر نمیدهم.
ما هر دو نا چار تصـمیم گـرفتیم ،کـه بـه خانـه پسـر بـروم و همانجـا
بــه حضــور والــدین پســر نکــاح کنــیم ،شخصــی کــه نکــاح مــا را
میبست گفت که رضایت پدر دختـر شـر اسـت و ایشـان بـا پـدرم
تماس تلفنی گرفت و پدرم بـه قهـر رضـایت داد و بعـداً پـدر شـوهر
با چند ریش سفید خانه پـدرم رفتنـد تـا ایشـان را راضـی کنـد؛ ولـی
در عوض پدرم گفته بود کـه دختـرم را بـه شـما بخشـیدم ولـی فکـر
کنید که او برای مـن مـرده اسـت و الحـال مـا بـا آنهـا رفـت و آمـد
نداریم.
آیا این حرکت ما خالف دین و مذهب ما بوده است؟ یا خیر.
 جــواب :بنــابر احتیــا واجــب در ازدواج دختــر بــاکره اجــازه پــدر
شر است ،اگـر پـدرتان بـه آن ازدواج راضـی شـده آن عقـد نکـاح
صحیح است ،ولی رابطه تـان را بـا پـدر و مـادر قطـع نکنیـد احتـرام
آنها را نگهدارید.

حقوق اوالد
 سوال ]686[ :در مواردی کـه والـدین بـه فرزنـدان و یـا معلمـین بـه
دانــش آمــوزان عبــاراتی از قبیــل «نفهــم ،بــی شــعور »....،را بــه کــار
مــیبرنــد ،آیــا مرتکــب معصــیت مــیشــوند؟ آیــا ایــن کــار شــرعاً
جایزاست؟ یا خیر.
 جواب :چنانچه از باب نصـیحت باشـد حـرام نیسـت ولـی اگـر ایـن
کار از باب توهین و تحقیـر بـه فرزنـد یـا دانـش آمـوز باشـد ،جـواز
ندارد.
 سوال ]681[ :اگر فرزند بر اثر بی مهـریهـا ،تبعـیضهـا و نگرانـی-
هایی که پـدر بـرای او فـراهم مـیکنـد دسـت بـه خودکشـی بزنـد و
فوت کند ،آیا ضـمانی از ایـن بابـت بـه عهـده پـدر ثابـت اسـت یـا
صرفاً گناهکار است؟
 جواب :صرفاً گناهکار است.
 سوال ]681[ :با توجه به وجـوب پرداخـت نفقـه اوالد توسـط پـدر
بفرمایید:
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الف) آیا در این حکم بین فرزند صـغیر و کبیـر تفـاوتی هسـت؟ (اعـم از
متمکن و غیر متمکن)
ب) آیا مراد از تمکـن ،قـدرت فعلـی اسـت یـا توانـایی بـالقوه تحصـیل
مال را نیز شامل میشود؟
ج) در صورت تخلـف فرزنـد واجـب النفقـه از دسـتورات شـرعی پـدر،
آیا وجوب پرداخت نفقه وی سـاقط مـیشـود؟ (مـثالً نوجـوان فقیـری
کــه پــدر را اذیــت نمــوده و از ورود وی بــه خانــه شخصــیاش
جلوگیری میکند ،واجب النفقه است؟)

 جواب:
الف) نفقه صغیر بـر پـدر واجـب اسـت و نفقـه فرزنـد کبیـر در صـورتی
واجب است که فرزند فقیر و یا قدرت بر کار نداشته باشد.
ب) توانایی بالقوه را هم شامل میشود.
ج) احتــرام پــدر واجــب اســت و تخلــف از دســتورات شــرعی او حــرام
است ،در فرض سوال فرزند واجب النفقه اسـت مگـر ایـن کـه کمـک
به او موجب تنبلی و بیکاری او شود.
 سوال]689[ :
الف) هرگـاه جـدایی فرزنـد از مـادر یـا خـواهر و بـرادرش بـه سـالمت
روانی طرفین بـاالخص کـودک لطمـه وارد کنـد (یعنـی مشـقت غیـر
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قابل تحمل برای طرفین ایجاد گـردد) آیـا مـیتـوان حضـانت طفـل را
تا رسیدن به سن بلوغ یا رشد به یکی از والدین واگذار کرد؟
ب) آیا دادگاه مـیتوانـد بـا توجـه بـه شـرایط خـاص والـدین و حفـ
مصالح طفل ،بدون در نظـر گـرفتن سـن طفـل ( 1و  7سـال) او را بـه
پدر و یا مادر واگذار کند؟
ج) پس از رسیدن اطفـال بـه سـن بلـوغ یـا رشـد ،آیـا پـدر و مـادر در
رابطه با حضانت او تکلیف دارند؟

 جواب:
الف) بدون رضایت والـدین جـواز نـدارد مگـر در مـوارد اضـطراری کـه
حــاکم شــرع صــالح بدانــد حضــانت را بــه یکــی از والــدین واگــذار
کند.
آنهــا حــق نــدارد
ب) در صــورت صــالحیت والــدین بــدون رضــایت 
حضانت طفل را به دیگری بدهد.
ج) خودشان اختیار دارند که با مادر زندگی کنند یا با پدر.

ختنه
 ســوال ]614[ :شخصــی از دوســتان مــا چنــد ســال پــیش ســنّت
(ختنه) کرده بود ،ولی هم اکنون متوجـه شـده اسـت کـه ختنـه مـورد
نظر در حدی که شرع مقـدس تعیـین کـرده اسـت نمـیباشـد ،اکنـون
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چه باید کند؟ آیا نماز خواندن با چنـین شـرایطی امکـان پـذیر اسـت؟
یا خیر؛ قابل یاد آوری اسـت مـا در کشـور هلنـد زنـدگی مـیکنـیم و
اینجــا شــرایط مثــل کشــورهای اســالمی بــرای ختنــه کــردن مناســب
نیست.
 جواب :ختنه در صحّت نمـاز و سـایر عبـادات تـأثیر نـدارد ،مگـر در
مورد حج ،کـه بـدون ختنـه کامـل حـج باطـل اسـت ،و در صـورت
باطل شدن حج ،در نتیجـه زنـان بـر مـرد حـرام مـیشـوند ،در فـرض
سؤال آن فرد میتواند حاال خود را ختنه کامل کند.
 ســوال ]618[ :اشخاصــی کــه در دهــات زنــدگی مــیکــرده بخــاطر
نبود امکانات ونبود دکتـر بدسـت دالکهـا کامـل ختنـه نشـدهانـد؛ در
این صورت عبادات از قبیل روزه و نماز آنهـا چـه خواهـد شـد؟ اگـر
اکنون به خاطر شرم و حیا نتوانـد حشـفه را بـه طـور صـحیح بـر دارد
باقی عمر وی چه میشود؟
 جــواب :در فــرض ســوال نمــاز و روزهاش صــحیح اســت ،چنانچــه
مقدار حشفه معلوم باشد ،ختنه او صـحیح اسـت ،و اگـر حشـفه اصـالً
معلوم نباشد ختنه صـحیح نبـوده کـه در ایـن صـورت نیـز بـه روزه و
نمازش ضرر نمیزند ،ولی حـج مـردی کـه ختنـه کامـل نشـده باطـل
است.
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جلوگیری از انعقاد نطفه
 ســوال ]611[ :حکــم جلــوگیری از بــدنیا آمــدن طفــل بــدون علــت
چیست؟ آیا وقفه بیشـتر از چهـار یـا پـنج سـال بـین والدتهـا جـایز
است؟
 جواب :ایجـاد وقفـه و جلـوگیری از انعقادنطفـه بـا رضـایت زوجـین
بــه صــورت موقــت اشــکال نــدارد ،ولــی در صــورت انعقــاد نطفــه
جلوگیری از به دنیا آمدن طفل جایز نیست.
 سوال ]613[ :اگر پزشکان متخصص بـه خـانمی بگویـد کـه حاملـه
شدن بـرایش خطـر جـانی دارد ،آیـا او مـیتوانـد لولـههـای خـود را
ببندد؟ آیا این مورد از مصادیق اضطرار است؟
 جواب :اگر پزشـکان متخصـص و مـورد اعتمـاد باشـند ،بـا رضـایت
شوهر میتواند لولههای خود را ببندد.
 سوال ]614[ :آیا بـرای کاشـت «نورپالنـت = کپسـول زیـر پوسـت
کردن» باید از همسر اجازه گرفت؟
 جواب :اگر موجب عقیم شـدن شـود ،بایـد اجـازه بگیـرد و االّ اجـازه
الزم نیست.
 ســوال ]611[ :بیمــاری بــه علــت بیمــاری خــاص تحــت عمــل
جراحی قـرار گرفتـه و زمینـه بـرای انجـام عمـل (وازکتـومی = عقـیم
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ســازی) مناســب اســت ،آیــا در ایــن شــرایط مــیتــوان بیمــار را
وازکتومی کرد؟
 جواب :عقیم کردن در غیر ضرورت بـرای همیشـه جـواز نـدارد ولـی
عقیم کردن موقت اشکال ندارد.
 سوال ]616[ :افرادی که موقـع انـزال منـی عـزل مـیکننـد و یـا از
کاندوم استفاده میکنند ،آیا شرعاً مسئولیت دارند؟
 جواب :شرعاً اشکال ندارد.
 سوال ]611[ :در صـورتی کـه بـرای جلـوگیری از بـارداری اجـازه
شوهر الزم باشد و وی متقاعد نشود و بـه هـی وجـه رضـایت ندهـد،
چه باید کرد؟
 جواب :در غیر مورد ضرورت اجازه شوهر الزم است.
 سوال ]611[ :آیا جلوگیری از انعقاد نطفـه بـا اسـتفاده از هـر وسـیله
مشروعی که بی ضرر باشد و باعث نقص مرد یا زن نشود جایز است؟ یا
خیر؛ اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع باشد و از سوی دیگـر ضـرورت
فردی یا اجتماعی این امر را تقاضا کند تکلیف چیست؟
 جواب :در فـرض سـؤال جلـوگیری بـه طـور موقـت ،از راه مشـروع
اشکال ندارد؛ ولی عقیم کردن به طور دائم یـا بـه طـوری کـه مسـتلزم
مقدمات حرام باشد جائز نیست.
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 ســوال ]619[ :مــا یــک زن و شــوهر هســتیم کــه ســه پســر و یــک
دختــر داریــم و بــرای جلــوگیری از بــارداری از داروی ضــد بــارداری
اســتفاده مــیکــردم امــا در اثــر اســتاندارد نبــودن یــا بــی کیفیتــی دوا
خانمم باردار شده ،در حالیکـه فرزنـد کوچـک مـان یکسـال و دومـاه
دارد ،همسرم به خاطر بارداری شـیر دادن بـه او را قطـع کـرده اسـت،
لــذا طفلــم از رشــد بازمانــده و وضــعیت صـحّی همســرم نیــز خــوب
نیست ،در صورتیکه کدام مـانع از نظـر دیـن اسـالم نداشـته باشـد مـا
میخواهم که ایـن طفـل را سـقط نمـایم ،آیـا کـدام ممانعـت وجـود
دارد؟ یا خیر؛ اگر این کـار را اجـرا نمـاییم بـه چـه کفـارهای گرفتـار
میشویم؟
 جواب :در فرض سؤال سقط جنـین حـرام و موجـب دیـه اسـت؛ لـذا
نباید سقط کنید.
 سوال ]634[ :آیا حضـرتعالی محـدود کـردن تعـداد بچـه را کـاری
شرعی میدانید؟
 جواب :محدود کردن تعداد فرزندان شرعا اشکال ندارد.
 سوال ]638[ :مـادری بـه طـور پیـاپی و در طـول کمتـر از دوسـال
دوبار باردار شده و به شـیوه سـزارین(جراحـی) زایمـان کـرده اسـت.
این جراحی نیز به دلیل استعمال مـواد بیهوشـی و لطمـه ای کـه بـدلیل
شکافتن رحـم بـه آن وارد مـی آورد عـوارض متعـددی بـرای سیسـتم
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مغز و اعصاب ،سیستم اسـتخوان بنـدی و کـم خـونی و ...بـرای مـادر
داشته و بر اساس نظر پزشـکان نـه تنهـا امکـان زایمـان طبیعـی دیگـر
میسر نبوده بلکه اساسا حـداکثر امکـان زایمـان بـا سـزارین را دو بـار
میدانند و بارداری مجـدد قطعـا منجـر بـه جراحـی سـزارین دیگـری
بــرای او خواهــد بــود ،پزشــکان بــا اینکــه حفــ جنــین را ممکــن
می دانند اما اساسا ایـن بـارداری و زایمـان را بـرای مـادر قطعـا مضـر
و دارای عــوارض غیــر قابــل جبــران مــیداننــد ،حــال ایــن مــادر بــه
فاصله سـه مـاه از زایمـان دوم خـود مجـددا بـرای بـار سـوم بـاردار
شده است ،با مقدمات فوق لطفـاً حکـم شـرعی سـقط جنـین را در دو
صورت زیر روشن فرمایید:
الف) در مرحله نطفه
ب) در مرحله علقه
 جواب :در فـرض سـؤال اگـر خطـر مـرگ بـرای مـادر وجـود دارد؛
میتواند نطفه یـا علقـه را سـقط کنـد ،ولـی کفـاره دارد .امـا در غیـر
خطر مرگ برای مادر سقط جنین جواز ندارد.
 سوال ]631[ :اگـر جنینـی در مراحـل ابتـدایی باشـد و بـه صـورت
انســان کامــل در نیامــده باشــد ،امــا باقیمانــدن جنــین در آن حالــت و
سپس تولد ناقص آن بـه تصـدیق اهـل اطـالع متـدین باعـث عسـر و
حرج شـدید بـرای پـدر و مـادر گـردد ،آیـا پایـان دادن بـه حـاملگی
جایز است؟ اگر سقط جنین جائز است آیا دیه هم دارد؟ یا خیر.
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 جــواب :ســقط جنــین مطلقـاً جــایز نیســت؛ مگــر در صــورتیکه بقــاء
جنــین قبــل از چهــار مــاهگی (کــه روح دمیــده نشــده) طبــق نظــر و
تشخیص متخصصین ثابـت شـود کـه بـاقی مانـدن آن موجـب مـرگ
مادر میشود در این صورت سـقط جـایز اسـت؛ ولـی دیـه بـه عهـده
مباشر سقط اسـت .امـا بعـد از دمیـده شـدن روح اصـال سـقط جنـین
جواز ندارد.
 سوال ]633[ :سقط جنین بیست روزه بـا علـم بـه ایـن کـه تولـدش
برای مادر خطر دارد از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
 جواب :اگـر دکترهـای متخصـص و مـورد اعتمـاد بگوینـد کـه بـاقی
ماندن بچه در شکم مـادر موجـب مـرگ مـادر مـیشـود ،در صـورتی
که روح دمیده نشـده باشـد سـقط جنـین جـایز اسـت ولـی دیـه دارد
در غیر این صورت اگر روح دمیده شده باشد سقط جایز نیست.

اح کام شیر دادن
 سوال ]634[ :مادری کـه فرزنـد دختـرش را شـیر داده آیـا ایـن زن
به شوهرش جایز است؟ یا خیر.
 جواب :در فرض سؤال اگر شیر با شـرایط نشـر حرمـت باشـد ،دامـاد
این زن بر دخترش و دخترش به دامادش حرام میشوند.
 سوال ]631[ :بنده می خـواهم بـا دختـری ازدواج کـنم ،ایـن دختـر
از مـادرم یـک مرتبـه بـه مــدت ده دقیقـه شـیرخورده اسـت آیـا مــن
میتوانم با ایشان ازدواج کنم؟ یا خیر.
 جواب :در فرض سؤال که شـرایط نشـر حرمـت محقـق نشـده اسـت،
شما میتوانید با او ازدواج کنید.
 سوال ]636[ :همسر مـن بچـهی بـرادرم را شـیر داده و ایـن بچـه از
همسر قبلی برادرم بوده که فـوت کـرده اسـت ،بـرادرم پـس از مـرگ
همسر اولش ،همسر دیگـری اختیـار کـرده اسـت ،همسـر دوم بـرادرم
شیر داده است ،دخترم را که از همان خـانمی اسـت کـه پسـر بـرادرم
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را شــیر داده بــود ،حــال حکــم ازدواج ایــن پســر و دختــر و بــاقی
پسران و دخترانم با دختران و پسران برادرم چیست؟
 جواب :در فرض سؤال ،اگر تمام شـرایط رضـاع موجـود بـوده ،پسـر
برادرتان بر تمام فرزندانتان محرم است و نمـیتوانـد بـا دختـران شـما
ازدواج کنــد و همچنــین دخترتــان بــر تمــام فرزنــدان برادرتــان و
فرزندان این خانم که دخترتـان را شـیر داده اسـت محـرمانـد و نمـی-
توانند با هم ازدواج کنند.

اح کام ن گاه و حجاب
 سوال ]631[ :نگاه کردن بـه نـامحرم بـا شـهوت حـق النـاس اسـت
یا حق اهلل؟
 جواب :حق اهلل است ،نه حق الناس و حرام است.
 سوال ]631[ :با توجه به حرمت شرعی نگـاه بـه نـامحرم و وضـعیت
نامناسب حجاب و پوشش ،آنها در جامعه ،حکم نگاههایی که ناخواسته
وبصورت مکرر ،بدون ریبه انجام میپذیرد چیست؟
 جواب :اگر نگاه از روی عمد و ریبه نباشد اشکال ندارد.
 سوال ]639[ :در کشورهای اروپایی ،قبـل از رفـتن بـه اسـتخر شـنا
باید با بدن کامل برهنه یعنی بـدون شـورت دوش بگیـریم ،جـایی کـه
دوش میگیـرم مـردان همـدیگر را مـیبیننـد ،البتـه قسـمت مردانـه و
زنانه از هم جدا هستند ،از نظر شرعی این کار چه حکمی دارد؟
 جواب :نظر کردن مرد بـه عـورت مـرد دیگـر در هـر شـرایطی جـواز
ندارد و حرام است.
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 ســوال ]644[ :در مــورد نگــاه کــردن مســابقات ورزشــی از قبیــل
فوتبــال ،کــه در آنهــا غالبــاً انــدام ورزشــکاران دیــده مــیشــود و
همچنین در رابطـه بـا نگـاه کـردن سـریالهـای تلویزیـونی کـه غالبـاً
خانمها با آرایش در آنها نقش بازی میکنند ،چیست؟
 جــواب :از روی ریبــه و شــهوت نگــاه کــردن جــواز نــدارد؛ اگــر
موجب تحریک جنسی شود برای بیننـده (چـه مردباشـد یـا زن) حـرام
است ،نباید نگاه کند.
 ســوال ]648[ :آیــا مــرد مــیتوانــد در فیلم ـی بــازی کنــد کــه زن
نــامحرم نقــش همســر او را دارد و جلــوی دوربــین بــه او حــرفهــای
عاشقانه بزند؟
 جواب :در فـرض سـؤال بـازی در چنـین فـیلمهـایی حـرام اسـت و
جواز شرعی ندارد.
 سوال ]641[ :در مسـجدی برنامـهای بـه مناسـبت سـالروز شـهادت
یا والدت یکـی از معصـومین(ع) برگـزار اسـت؛ بـین زنـان و مـردان
پردهی حایل است ،طـوری کـه همـدیگر را نمـیببیننـد؛ ولـی صـدای
همــدیگر را در هنگــام صــحبت کــردن مــیشــنوند .در چنــین محفلــی
خواهری میخواهد شعر یا مقالهای را بخواند.
آیا این خواهر از نظر شرعی اجـازه دارد کـه در قسـمت مردانـه بیایـد
وپشت تریبون قرار بگیرد؟
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چنانچــه جــواب منفــی اســت میکروفــون (بــی ســیم) را بفرســتیم در
قسمت زنانه تا آن خواهر از همان جا بخواند چه حکمی دارد؟
 جواب :در فرض سؤال خواندن شـعر بـا صـوت توسـط خـواهران در
صورتیکه مردان اجنبـی صدایشـان را بشـنود جـائز نیسـت؛ ولـی اگـر
بــدون صــوت باشــد همچنــین خوانــدن مقالــه ،در صــورتیکه مهــیّج
شهوت نباشد اشکال ندارد؛ همچنـین ماننـد فـرض سـوال حضورشـان
در مجالس مردان بـا حفـ حجـاب اشـکال نـدارد ،ولـی بهتـر اسـت
این گونه مجالس در غیر مسجد گرفته شود.
 سوال ]643[ :آیـا دیـدن فـیلم و عکـس جنسـی بـرای متأهـل کـه
خوف حرام نباشد ،اشکال دارد؟
 جواب :اگر مهیّج شهوت باشد جایز نیست.
 ســوال ]644[ :کمتــرین حـدّ حجــاب بــرای یــک زن از نظــر شــرع
چیست؟ و حدّ أعالی آن کدام است؟
چرا باید فقط زنـان هنگـام نگـاه مـرد صـورت خـود را بپوشـاند؟ بـا
توجه به اینکه در جامعه کنـونی برخـوردهـا و تعـامالت اجتمـاعی بـه
صورتی است که بدون نگـاه و رؤیـت امکـان پـذیر نیسـت ،حـال در
چنین جامعهی تکلیف زن مسـلمان چیسـت؟ آیـا بایـد کـامالً وجـه و
کفّین خود را بپوشاند؟ یا اینکه حد حجاب توجیه دیگری دارد؟
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 جواب:
ج )2حد اقل حجاب بـرای زنـان از نامحرمـان همـان حـد واجـب اسـت
که به استثنا وجه و کفـین و قـدمین تمـام بـدن بایـد پوشـیده باشـد و
حداکثر اینکه در صورت عدم مشقت وکلفـت ایـن قسـمت هـای بـدن
را نیز از نامحرمان بپوشانند.
ج )1در فرض سوال هـم وظیفـه مـردان اسـت کـه بـه صـورت و کفـین
زنان نامحرم از روی شهوت ،لـذت و ربیـه نگـاه نکننـد و هـم وظیفـه
زن است که در صـورت وقـوع نگـاه نـامحرم بـه صـورت وکفـیناش
از روی التذاذ ،صورت و کفـین خـود را نیـز بپوشـاند تـا مـورد طمـع
وتجاوز نااهالن قرار نگیرد و حرمت زنان محفوظ بماند.
 سوال ]641[ :آیا دیدن فیلمهـای انگلیسـی کـه البتـه بعضـی از آنهـا
تصاویر زنان بی حجـاب را دربـر داشـته باشـد ،جهـت تقویـت زبـان
انگلیسی اشکال دارد؟ یا نه.
 جواب :در فرض سوال اگر به قصد لذت بردن نگاه نکنید اشکال نـدارد
ولی تقویت زبان بدون نظر به بدن و تصویر نیز هم امکان دارد.
 سوال ]646[ :آیـا از نظـر شـرع پوشـش کـف و پشـت پـای زنـان
واجــب اســت؟ آیــا پوشــاندن تمــام بــدن بــه جــز گــردی صــورت و
دستها تا م برای زنان به هر نـوع لبـاس غیـر زینتـی کـافی اسـت؟
یا رعایت شرایط دیگر در حجاب واجب و الزم است؟
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 جواب :این اندازه کشف حجاب فقط در نمـاز معفـو اسـت ،امّـا اگـر
در معرض دید نـامحرم باشـد همـان مقـدار نیـز بایـد پوشـانده شـود؛
مگر اینکه مورد التذاذ مردان نامحرم نباشد.
 ســوال ]641[ :حــد حجــاب زنــان در مقابــل محــارم چــه مقــدار
است ،آیا زنـان و دختـران مـیتواننـد در برابـر محـارم خـویش نیمـه
عریــان یــا بــا ســر و گــردن و مقــداری از ســینه و دســتها و پاهــای
نپوشیده ظاهر شوند؟
 جــواب :بهتــر اســت زنهــای جــوان و دختــران بــزرگ بیشــتر از حـدّ
معمول بدن خود را حتی برای محارم جوان خود نیز ظاهر نکنند.
 سوال ]641[ :آیا احکـام مربـو بـه نگـاه کـردن و لمـس کـردن و
 ...در مورد افـراد نـامحرم (چـه مـرد و چـه زن) در حالـت بیهوشـی،
بیمار و یا مرگ مغزی نیز پابرجا هستند؟
 جــواب :بلــی حکــم حرمــت ثابــت اســت و لمــس کــردن نــامحرم،
افرادی را که در حال بی هوشـی و یـا درحـال سـکته مغـزی هسـتند،
جواز ندارد.
 ســوال ]649[ :بــا توجــه بــه عــدم وجــود نیــرود متخصــص بــراد
آمــوزش قــرآن کــریم ویــیه خــواهران حضــور بــرادران در کــالس
خــواهران جهــت آموزشــی قــرآن کــریم کــه مســتلزم شــنیدن صــدای
نامحرم برای طرفین هست چه حکمی دارد؟
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 جواب :اگر به قصد لـذت بـردن و ریبـه نباشـد اشـکال نـدارد ،ولـی
بهتر است آموزش زنان توسط زنـان و آمـوزش مـردان توسـط مـردان
انجام گردد.
 سوال ]614[ :در کشور فرانسه قـوانینی وضـع شـده کـه بـر حسـب
آن کسی حـق نـدارد در محـیط درس و کـار وآموزشـگاههـا نمـادی
که نمایانگر دین باشد ،به همراه داشته باشد.
آیا دختران و زنانی کـه در ایـن کشـور زنـدگی مـیکننـد مـیتواننـد
بدون روسری تحصـیل ،کـار و فعالیـت کننـد یـا بـی سـواد در خانـه
بدون فعالیت بمانند و حجابشان را حف کنند؟
 جــواب :اگــر امکــان دارد جمــع کنــد بــین حجــاب اســالمی ودرس
خوانــدن واگــر رعایــت حجــاب امکــان نداشــته باشــد از آن کشــور
مهاجرت کند و بـه کشـوری بـرود کـه بتوانـد دسـتورات دینـیاش را
انجام دهد.

محارم سببی و نسبی
 سوال ]618[ :سوال مـن ایـن اسـت کـه چـه کسـی بـا مـن محـرم
است؟ آیا زن برادر هـم محـرم مـیباشـد و اگـر هسـت بایـد تـا چـه
اندازه حجاب رعایت شود؟
 جواب :در فرض سـؤال مـادر و خـواهر خالـه وعمـه محـرم هسـتند؛
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اما زن برادر برای انسان محرم نیست.
 سوال ]611[ :دسـت دادن بـا خـواهر زن درصـورت احـوال پرسـی
چه حکمی دارد؟
 جواب :خواهر زن نامحرم است و دست دادن با او جواز ندارد.
 ســوال ]613[ :زن شــوهرداری بــا مــردی متأهــل مرتکــب زنــای
محصنه شده است و پـس از آن زن بـاردار گردیـده و بـا علـم قریـب
به یقین جنـین را از آن زانـی مـیدانـد ،حکـم فرزنـد متولـد شـده در
صورتی که هی کس از این موضوع مطلع نگردد چیست؟
آیا الزم است به دلیل ندامت و پشیمانی موضوع را آشکار کرد؟
آیا امکـان دارد پـس از یـک توبـه واقعـی فرزنـد متولـد شـده را بـه
شوهر خود نسبت دهد و هی وقـت ایـن موضـوع را آشـکار نسـازد؟
لطفا راهنمایی فرمایید.
 جواب :در فـرض سـوال بایـد کسـی کـه مرتکـب ایـن گنـاه بـزرگ
شده است توبه کند ،اما در صورتی کـه در حـین ارتکـاب عمـل زنـا،
شوهر شرعی این زن ،با او یکجا زنـدگی مـیکـرده اسـت ،فرزنـد بـه
این شوهر شرعی ملحق است و افشای این معصیت جائز نیست.

استفاده از عکس زنان در تبلیغات
 سـوال ]614[ :اســتفاده از عکـس زنــان مسـلمان بــازیگر سـینما بــر
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روی مجلهها برای تبلیغ جهت فروش آنها چه حکمی دارد؟
 جواب :اگر زنان بـا حجـاب باشـند و موجـب تهیـیج شـهوت نشـوند
اشکال ندارد در غیر این صورت حرام است.
 سوال ]611[ :آیا نگـاه کـردن بـه عکـس زن غیـر مسـلمان چـه بـا
لذت و چه غیر آن حرام است؟
 جواب :در فرض سـوال نگـاه کـردن بـا لـذت حـرام اسـت و بـدون
لذت اگر مفسده نداشته باشد اشکال ندارد.

کاندیداتوری زنان
 سوال ]616[ :کاندیدا شـدن زن بـرای شـوراهای والیتـی و تبلیـغ و
تعریف از آنها جهت انتخاب شـدن همـراه بـا چـاپ و پخـش عکـس
چه حکمی دارد؟
 جواب :کاندید شدن و تبلیـغ از زنـان فـی نفسـه اشـکال نـدارد؛ امـا
اگر موجب تهییج مردان نامحرم باشد حرام است.
 سوال ]161[ :آیا یک زن مـیتوانـد در حضـور مـردان بـر منبـر کـه
جایگاه پیامبر اسالم(ص) است بنشیند و بر مردم موعظه کند؟
 جواب :نفـس منبـر رفـتن زن اشـکال نـدارد ،مگـر اینکـه در حضـور
نامحرم باشد و گـوش دادن بـه صـدای زن موجـب فسـاد شـود ،کـه
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در این صورت جائز نیست.
 سوال ]611[ :در رسـالههـای منسـوب بـه حضـرتعالی ،در کابـل و
ســایر شــهرها کــه بــه کثــرت در دســترس مـؤمنین اســت ،ایــن فتــوا
صریحاً در آن موجود اسـت کـه شـما رأی دادن بـه خـانمهـای کمتـر
از شصت سال را جایز نمیدانید؛ ما بـا منتقـدان فراوانـی بـر سـر ایـن
گونه مسائل مواجه هستیم لطفـاً موضـع خـود را در ایـن خصـوص بـه
گوش همگان برسانید.
 جواب :کار در امور اجتماعی محـدودیت سـنّی نـدارد ،بلکـه بـر هـر
زن مســلمانی حفــ حجــاب اســالمی در همــه جــا واجــب اســت،
مخصوصــا خــانم هــایی کــه کارمنــد هســتند ،در فــرض ســوال رأی
دادن به زنی کـه مراعـات حجـاب اسـالمی را مـیکنـد در هـر سـنی
اشکال ندارد.
 سوال ]619[ :آیا زنها می توانند در امور سیاسی ،اجتماعی و فرهنگـی
بدون توجه به جوان ،پیر ،زیبا و زشت بودن شرکت کنند؟
 جــواب :شــرکت زنــان در امــور سیاســی و اجتمــاعی بــا مراعــات
حجاب اسالمی و سایر امورات شرعی اشکال ندارد.

آرایش و زیبایی
 سوال ]664[ :استفاده عطر و ادکلن برای بانوان چه حکمی دارد؟
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 جـواب :بـرای بیــرون از خانـه درمیـان مــردان نبایـد از بـوی خــوش
استفاده کنند؛ ولی برای شوهر اشکال ندارد بلکه مستحب است.
 سوال ]668[ :آیا جراحـی پالسـتیک کـه بـه منظـور زیبـایی بعضـی
از آقایان و خانمها انجام میدهند ،جایز است؟
 جــواب :اگــر ضــرر نداشــته باشــد و در صــورتی کــه کــه مــانع از
رسیدن آب به بدن نشود ،اشکال ندارد.
 ســوال ]661[ :جراحــی زیبــایی در صــورتی کــه مســتلزم حرامــی
(مانند لمس و نظر حرام) باشد و یـا ضـرر مهـم دیگـری داشـته باشـد
چه حکمی دارد؟
 جواب :در فرض سوال جواز ندارد.
 ســوال ]663[ :حکــم اصــالح جزیــی و مرتّــب کــردن بعضــی از
قســمتها کــه منظــره خوشــایندی نــدارد بــرای مــردان چیســت؟ آیــا
آرایش مردان مثل زنان شود جایز است؟
 جواب :اگر عرفـا صـدق تراشـیدن ریـش نکنـد اشـکال نـدارد؛ اگـر
مرد خود را به صورت زنان در آورد جواز ندارد.
 سوال ]664[ :اصـالح صـورت بـرای دختـران بـا توجـه بـه اینکـه
برخالف عرف و عادت است شرعاً چه حکمی دارد؟
 جواب :اگر مفسده به دنبال نداشته باشد ،فی نفسه اشکال ندارد.
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 ســوال ]661[ :حکــم عطــر زدن بــرای خانمهــا در خــارج از منــزل،
چنانچه مقدار کمی بـرای از بـین بـردن بـوی عـرق و ماننـد آن باشـد
چیست؟
 جــواب :در فــرض ســؤال اگــر بــه مقــداری کمــی باشــد کــه مــردان
نامحرم استشمام نکند اشکال ندارد.
 سوال ]666[ :آرایش گِـردی صـورت و دسـتها تـا مـ در صـورتی
کــه خفیــف باشــد و عرفــا منشــأ مفســدهای نگــردد از نظــر شــرع
چیست؟
 جــواب :اگــر موجــب مفســده نبــوده و در معــرض دیــد نــا محرمــان
نباشد اشکال ندارد.

در منظر قرار دادن لباس مخصوص زنان
 سوال ]661[ :قـرار دادن لباسـهای زنانـهای کـه تنهـا محـارم زنـان
میتوانند آنها را بر تـن زنـان ببیننـد در ویتـرین مغـازههـایی کـه در
معرض دید عموم است چه حکمی دارد؟
 جواب :اگر مهیّج نباشد اشکال ندارد.

ارتباط زن و مرد نا محرم
 سوال ]661[ :حکم گفتگـو بـا نـامحرم در محـیط کـار در صـورتی
که جهات شرعیّه مراعات شـود ،و بـه جـز آن دو نفـر شـخص ثـالثی
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نیز وجـود داشـته باشـد ،یـا امکـان ورود دیگـری بـدون اجـازة آنهـا
باشد و سخنان عادی و معمولی رد و بدل شود ،چیست؟
 جــواب :مانــدن یــک زن و یــک مــرد نــامحرم در یــک خانــه جــائز
نیســت؛ مگــر در مــواردی کــه شــرعاً جــائز باشــد ،ماننــد گفتگوهــای
بسیار ضـروری کـه آن نیـز بایـد بـه مقـدار ضـرورت و بـدون قصـد
ریبــه ولـذّت بــوده و درب ورودی بــاز باشــد؛ در فــرض ســؤال اگــر
مفســده نداشــته باشــد اشــکال نــدارد ،اگرچــه احــو تــرک خلــوت
کردن با نا محرم است.
 ســوال ]669[ :در هنگــام زایمــان ،اگــر زنــی نباشــد تــا در وضــع
حمل کمک کند ،آیا مرد میتواند دخالت کند؟
 جواب :در هنگام ضرورت جایز است.
 ســوال ]614[ :چــت کــردن بــا نامحرمــان در دنیــای مجــازی چــه
حکمی دارد؟
 جــواب :مطلــق چــت کــردن حــرام نیســت؛ ولــی هرگونــه ارتبــا
عاشقانه بـین مـرد و زن نـامحرم ،شـرعا حـرام اسـت؛ از آنجـایی کـه
این گونه ارتبـا هـا غالبـاً خـالی از مفسـده نیسـت ،سـزاوار اسـت از
این کار پرهیز شود.
 سوال ]618[ :من دختـری هسـتم نـوزده سـاله و خیلـی بـه مسـائلی
که روزه را باطل میکند حساس هسـتم ،قـرار اسـت مـن بعـد از مـاه
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رمضان با پسری عقـد کـنم و تمـامی کارهـای مقـدماتی انجـام شـده
است ،آیا من میتوانم بـا نـامزدم بـا زبـان روزه تلفنـی صـحبت کـنم
چون میگویند باید بیشتر آشنا شویم.
 جواب :اگر صرفاً بخاطر شـناخت یکـدیگر باشـد صـحبت کـردن بـه
قــدر ضــرورت در صــورت کــه بــدون کــه مهــیج شــهوت همــدیگر
باشید ،اشکال ندارد؛ اما صـحبتهـای عشـقی و مهـیّج قبـل از اجـرای
عقد جائز نیست.
 سوال ]611[ :من پسری هستم بیسـت و یـک سـاله و سـاکن لنـدن؛
وضعیت ما مسلمانان در ایـن کشـور چیسـت؟ چـون در اینجـا سـالم
و احوال پرسی به سـبک غربیهـا(دسـت دادن) بـین مـرد و زن متـداول
است ،آیا اگر هـی نیـت دیگـری جـز آداب اجتمـاعی نباشـد ،دسـت
دادن به نامحرم جواز دارد؟
 جواب :دست دادن زن و مـرد اجنبـی و نـا محـرم بـه همـدیگر حـرام
است؛ فرهنگ غیر اسالمی نمیتواند حرام خدا را حالل کند.
 سوال ]613[ :در کشـوری کـه مـا زنـدگی مـیکنـیم ،زیـاد تـرویج
اسالم نشده است و مردم دسـت نـدادن را بـه حسـاب بـی احترامـی و
خود خواهی میگذارند ،مـیخواسـتم بپرسـم کـه آیـا دسـت دادن بـا
مرد نامحرم در صورتی کـه هـی فسـاد ،شـهوت و نیـت بـدی وجـود
نداشته باشد جایز است؟
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 جواب :دست دادن زن و مرد نا محـرم بـه همـدیگر حـرام اسـت چـه
قصد لذت داشته باشند چه این قصد را نداشته باشند.
 ســوال ]614[ :در شــرایطی کــه دســت دادن صــرفاً نشــانه ادب و
احتــرام و بخشــی از معارفــهی رســمی بــا فــرد نــامحرم غیرمســلمان
باشــد ،در حالیکــه او درکــی از دلیــل امتنــاع از دســت دادن نــدارد و
آن را نشانه بی احترامی مـیدانـد و ناراحـت مـیشـود ،همچنـان ایـن
عمل حرام است؟
(در کشور غیر مسلمان با فـرد غیـر مسـلمان کـه ایـن اطمینـان وجـود
دارد که دست دادن تاثیری در او ندارد).
 جواب :تماس بدن مرد اجنبی با بدن زن اجنبیه مطلقا حرام است.
 سوال ]611[ :بنده در دفتر یـک موسسـه بـین المللـی کـار مـیکـنم
کــه خــارجیهــا نیــز در آنجــا کارمنــد هســتند ،بعضــی اوقــات بــا
خانمهای خارجی روبرو میشوم که با هـم دسـت مـیدهـیم اگـر ایـن
کارا نکنم از نظر نزاکت بین دفتری و همکار بودن خیلی بد است.
سؤالم این است که آیـا ایـن قـول (دسـت) دادن جـواز دارد؟ ایـن را
نیــز مــیدانــم کــه دســت دادن مــرد و زن نــامحرم بــا یکــدیگر حــرام
است ،آیا با خانمهای خارجی نیز چنین است؟
 جــواب :در فــرض ســؤال دســت دادن بــا زن اجنبــی مطلقــا چــه
مسلمان و چه غیر مسلمان حرام اسـت .البتـه بـا دسـتکش در صـورت
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که بدون قصد لذت باشد دست دادن اشکال ندارد.
 سوال ]616[ :مـن در یـک کشـور اروپـایی زنـدگی مـیکـنم و در
کمپ ما مجبور هستیم که بـا زن و مـرد آنهـا دسـت داده و بغلکشـی
کنیم؛ از نگاه اسالم چه حکمی دارد؟
 جواب :دست دادن ،بغل کشی و هرگونـه تمـاس بـدنی دیگـری مـرد
با زن نامحرم شرعاً حرام است.
 سوال ]611[ :در بـین دو بـازیگر زن و مـرد کـه نـامحرم هسـتند در
هنگام ایفای نقش ممکن است در دیـالوگ کلمـات محبـتآمیـزی نیـز
باشد ،آیا میشود چنین دیالوگی را در فیلم گفت؟
 جواب :بازی کـردن مـرد و زن نـامحرم و کلمـات محبـتآمیـز گفـتن
به همدیگر چه در فیلم چه غیر آن جواز شرعی ندارد.
 ســوال ]611[ :دســت دادن بــا زن اجنبــی در صــورتی کــه وی
دست خود را جلو آورد و عدم مصـافحه تنهـا دلیـل بـی احترامـی بـه
وی تلقــی گــردد و نــه چیــز دیگــر ،چیســت؟ ایــن ســوال در فــرض
اضطرار است یعنی فرد خـود را در چنـین مـوقعیتی قـرار نـداده بلکـه
به ناچار در آن قرار گرفته است.
 جــواب :در چنــین شــرایطی هــم دســت دادن بــا زن نــامحرم جــواز
نــدارد ،مگــر اینکــه فــرد مســلمان بــا دســتکش و بــدون قصــد لــذت
دست بدهد.
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 سوال ]619[ :حکم اخـتال زن و مـرد در دفتـر کـار یعنـی همکـار
بودن مرد و زن در یـک دفتـر کـه تفکیـک مـرد و زن بـه هـی وجـه
امکان پذیر نیست ،البته امکـان تـردد وجـود دارد چـه مـیباشـد ،اگـر
فرضــاً کــار کــردن در زیــر یــک ســقف حــرام باشــد ،آیــا بایــد از
کارکردن در چنین دفاتری خودداری کرد؟
 جواب :اگر شـئونات اسـالمی را رعایـت کننـد اشـکال نـدارد؛ ولـی
چنانچه مفسده داشته باشد ،یعنی بترسد کـه بـه حـرام واقـع شـود ،در
این صورت جواز ندارد.
 سوال ]614[ :چرا دسـت دادن بـا مـرد نـامحرم کـه جـای پـدرمان
باشد و او را میشناسیم که نیت بدی ندارد حرام است؟
 جواب :دست دادن زن با مرد نا محـرم اگرچـه پیـر مـرد باشـد جـواز
ندارد؛ ادله حرمت این مورد را نیز شامل میشود.
 سوال ]618[ :آیا زن و مرد مسمان با مسلمان نـامحرم و یـا کفـار بـا
پوشیدن دستکش قول داده میتوانند ،ما درکشور دانمارک زنـدگی مـی-
کنیم و این موضوع نقش مهمی در کارهای روز مره ما دارد.
 جواب :اگر برای لذت نباشد دست دادن از روی دستکش اشکال ندارد.
 سوال ]611[ :مـا در کشـور سـوئد زنـدگی مـیکنـیم و قـول دادن
مـرد و زن یــک فرهنــگ در بـین ایــن جامعــه اسـت ،کــه اگــر چنــین
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نکنیم ،این مردم از ما نفرت پیدا مـیکننـد و شـاید کارهـای مـا را نیـز
به تعویق اندازند ،پس تکلیف ما چیست؟
 جــواب :دســت دادن مــرد بــا زن نــا محــرم جــواز نــدارد و فرهنــگ
دست دادن در آنجا موجب نمیشود کـه شـما مرتکـب حـرام شـوید،
سعی کنید فرهنگ اسـالم را بـه اطـالع آنهـا برسـانید و عـذر خـود را
به آنها بفهمانید.
 ســوال ]613[ :راه محرمیــت شــوهر خــواهر بــه خــواهر زن را بیــان
فرمائید؟
 جواب :در فرض سؤال اگـر بـا اجـازه زوجـه بـا دختـر خـواهر ایـن
زوجه ازدواج کند (عقـد کنـد) خـواهر زن بـرای ایـن شـخص محـرم
میشود و این راه محرمیت است.
 سوال ]614[ :من دختـری را دوسـت دارم ،ولـی او نـامزدی دائمـی
دارد و مشکل مـن همـین اسـت لطفـا راهـی جلـوی پـای مـن قـرار
دهید.
 جــواب :اگــر آن دختــر شــوهر دارد ،دوســت داشــتن زن شــوهر دار
جایز نیست ،اگر شوهر بـا اختیـار خـود طـالق دهـد بعـد از انقضـای
عــده مــیتوانیــد بــا آن زن ازدواج کنیــد و اال چنــین دوســت داشــتنی
جواز ندارد.

  ------------------------------------------ 361استفتائاتجدید/ج3

ارتباط زن و مرد در فضای مجازی
 ســـوال ]611[ :پیـــام و کامنـــت احساســـی بـــرای نـــامحرم در
گفتگوهای مجازی (اینترنت) چه حکمی دارد؟
 جواب :اینگونه تماسها مطلقاً حرام است و باید جداً خود داری شود.
 سوال ]616[ :نظر گذاشـتن در وبـالگ نـامحرم و مباحثـه و ارتبـا
از طریــق وبــالگ کــه بــدون شــنیدن صــدا و دیــدن صــورت انجــام
مــیگیــرد و نظــرات عــادی هســتند چــه حکمــی دارد؟ اگــر مــوارد
مختلف است بیان کنید.
 جــواب :در فــرض ســؤال اگــر بــرای کــار عقالئــی باشــد و موجــب
تهیــیج شــهوت نشــود و مفســده دیگــری نیــز نداشــته باشــد ،اشــکال
ندارد و االّ حرام است؛ ولو صدای همدیگر را نشنود.
 سوال ]611[ :رابطه ی بـین دختـر و پسـر در حـد دیـدن یکـدیگر و
یا صحبت کردن با تلفن یا ارتبا دیـداری یـا شـنیداری یـا نوشـتاری
از طریق اینترنت اگر به قصد ازدواج باشد چه حکمی دارد؟
 جواب :در فرض سـوال حرفهـایی کـه تحریـک شـهوت کننـد جـایز
نیســت ،حــرف زدن در حــد ضــرورت کــه مربــو بــه اصــل ازدواج
باشد ،اشکال ندارد.
 سوال ]611[ :چت کردن با جـنس مخـالف چـه حکمـی دارد؟ اگـر
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مقدمه ازدواج باشد یـا احتمـال هیچگونـه خطـر فسـاد وجـود نداشـته
باشد ،در این صورت حکم چیست؟
 جواب :جائز نیست مگر اینکه یقـین بـه عـدم ابـتالء بـه حـرام باشـد
که در این صورت در حد ضرورت اشکال ندارد.

ارتباط با زن شوهر دار
 سوال ]619[ :زن «الف» در زمانی کـه شـوهر داشـت و متأهـل بـود
امــا جــدا از شــوهرش زنــدگی مــیکــرده و منتظــر نوبــت دادگــاه و
محضر برای جاری کردن صـیغه طـالق بـود بـا مـرد «ب» زنـا انجـام
داد ،آیا بعد از طالق گـرفتن از شـوهرش و گذشـتن زمـان عـده مـی-
تواند با آن مرد «ب» عقد نماید؟ بـا توجـه بـه ایـن نکتـه کـه ایـن زن
«الف» و مـرد «ب» هنـوز بـا یکـدیگر ارتبـا دارنـد و نمـیخواهنـد
بیش از این گناه کننـد و دنبـال راهـی مـیگردنـد کـه بـه هـم محـرم
شوند و عقد نمایند ،حتـی اگـر عقـد موقـت؛ وقتـی از امـام جماعـت
مسجد سوال کردند بـه آنهـا گفتـه کـه دنبـال مرجـع تقلیـدی بگردنـد
که این مسئله را حـرام ندانسـته باشـد و همچنـین در زمـانی کـه ایـن
عمل را انجام دادهاند هی کـدام حکـم مسـئله را کـه موجـب حرمـت
ابدی میشود را نمـیدانسـته و اکنـون از عمـلشـان پشـیمان هسـتند،
لطفاً اگر برای بیرون رفـت از ایـن مشـکل راه حلـی وجـود دارد بیـان
فرمایید.

  ------------------------------------------ 360استفتائاتجدید/ج3
 جواب :در فـرض سـؤال آن زن بـر مـرد زانـی حـرام ابـدی شـده و
نمیتواند با او ازدواج کند نه ازدواج دائم و نه موقت.
 سوال ]694[ :زنـی در عقـد شخصـی بـوده و بـا او مواقعـه نداشـته
و فــرد دیگــری بــا آن زن زنــا کــرده و زن حاملــه شــده بفرمائیــد زن
مذکور بر زانی حرام مؤبد میشـود یـا خیـر و نیـز تکلیـف زن نسـبت
به شوهرش که در عقد او بوده چه صورت دارد؟
 جواب :زن زانیه بر زانی حـرام مؤبـد شـده و زانـی نمـیتوانـد بـا آن
زن ازدواج کند؛ امّا نسبت به شوهرش در عقد او باقی است.
 سوال ]698[ :دختری که قبل از نـامزدی بـا پسـری دوسـت بـوده و
با او نزدیکی داشته و اکنون با کسـی دیگـری بـا اکـراه نـامزد شـده و
پسر اولی نمی تواند دختـر را فرامـوش کنـد لـذا بعـد از نـامزدی نیـز
با آن دختر نزدیکی داشته میخواستم بدانم اینجا حکم چیست؟
 جواب :در فرض سؤال اگر بعد از عقـد بـا نـامزد دومـی ،ایـن دختـر
با مرد اولی مجامعت و نزدیکی داشـته اسـت ،مـرد اول بـرای ایـن زن
حرام ابدی شده است.

اح کام ن کاح
ضرورت تحقیق قبل از ازدواج
 ســوال ]691[ :آیــا شــرعاً الزم اســت قبــل ازخوانــدن عقــد دختــر و
پسر آزمایش خون بدهند؟
 جــواب :آزمــایش خــون لــزوم شــرعی نــدارد؛ مگــر اینکــه یکــی از
طــرفین نســبت بــه بعضــی امــراض مشــکوک باشــد ،یــا پزشــک
متخصــص بــرای جلــوگیری از مشــکالت احتمــالی ،آزمــایش را الزم
بدانــد ،کــه در ایــن صــورت بهتــر اســت آزمایشــات ماننــد ســیفلیس،
تاالسمی و  ...به خاطر حف سالمت زوجین و جامعه انجام گردد.
 سوال ]693[ :گفتگو و مـراودات دختـر و پسـر در صـورتی کـه بـه
قصد ازدواج باشد ،با رعایـت شـرایط و ضـوابط شـرعی تـا چـه حـد
مجاز هست؟
 جواب :به شرطی که مهیّج شهوت نباشد ،اشکال ندارد.
 ســوال ]694[ :پســر جــوانی بــا دختــری مــیخواهــد ازدواج کنــد،
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پزشکی که از بیماری هـای او غیـر از بیمـاریهـایی کـه باعـث فسـخ
نکاح میشود ،اطالع دارد ،آیا حق افشای بیماری او را دارد؟
 جواب :اگر زوجین سوال نکنند ،افشای آن جواز ندارد.
 سوال ]691[ :پسـر و دختـری هـم دیگـر را دوسـت دارنـد و قـرار
است که عروسی کنند ،امـا قبـل از عقـد نکـاح ایـن هـا هـم دیگـر را
بوســیدهانــد در آغــوش گرفتــهانــد و لمــس کــردهانــد وقتــی ایــنهــا
عروسی کنند و نکاح شـوند ،آیـا کـارهـای قبـل از عقـد نکـاح شـان
گناه محسوب میشود؟
 جواب :در فرض سـؤال زن و مـرد نـامحرم قبـل ازعقـد بـه همـدیگر
حرام هستند و از کارهای که کردهاند باید توبه کنند.

مهریه و شیربها
 ســوال ]696[ :شخصــی ،دختــر خــود را بــه ازدواج پســری در
می آورد و پدر داماد ،یـک مقـدار زمـین بـرای پـدر دختـر مـیدهـد،
ولی در سندی که تـدوین مـیشـود ،ایـن زمـین را در مقابـل شصـت
هزار افغانی قرار مـیدهـد و در سـند ،نـام پـدر دختـر و دختـر آورده
میشود و در ضمن قرار بر این میشـود کـه عموهـا ،مبلـغ مـذکور را
بالسویه به پدر دختر پرداخـت کننـد ،تـا در زمـین سـهیم باشـند؛ امـا
برادران (عموهای دختـر) از پرداخـت پـول سـرباز مـیزننـد و زمـین
مذکور را پدر دختر صاحب مـیشـود و بعـد از بیسـت و چنـد سـال،
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عموها و پسرانشان ادعای اشـتراک زمـین را مـینماینـد در حـالی کـه
ایــن زمــین در واقــع و در حقیقــت در برابــر ازدواج دختــر بــه دســت
پــدر رســیده اســت و یکــی از بــرادران ایــن حقیقــت را پذیرفتــه و
ادعایی ندارد؛ حال این سؤال مطرح اسـت کـه ایـن زمـین متعلـق بـه
کیست؟ آیـا بـرای پـدر دختـر اسـت یـا متعلـق بـه همـهی بـرادران
(عموهای دختر)؟
 جواب :گرفتن زمـین بـه عنـوان گلـه و شـیربها جـایز نیسـت و ایـن
زمین متعلق به پدر داماد است.
 سوال. ]691[ :مهریههای سـنگینی کـه امـروزه در عقـد نکـاح قـرار
میدهند در صورتی کـه مـرد در هنگـام انعقـاد عقـد قصـد پرادخـت
آن را نداشته باشد و اگر بخواهـد بپـردازد نیـز امکـان مـادی پرداخـت
آن را نداشــته باشــد چــه حکمــی دارد؟ در ایــن وضــعیت آیــا خــود
مهریه و عقد نکاح صـحیح واقـع شـده اسـت یـا باطـل اسـت؟ یعنـی
آیا مهریه و عقد نکاح صحیح واقـع شـده اسـت یـا باطـل؟ یعنـی آیـا
مهریه جزء عناصر اصلی و رکن عقد است؟ یاخیر.
 جــواب :مهریــه در عقــد موقــت رکــن اســت و در عقــد دایــم رکــن
صحّت عقد نیست.
در اسالم توصیه شده که مهر باید کـم باشـد و اگـر طـرفین توافـق کننـد
به مهر زیاد عقد صحیح اسـت و شـوهر بایـد مهـر را پرداخـت کنـد و
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مهریه حق مالی زن است که هر زمان بخواهد حق مطالبه دارد.
 سوال ]691[ :گلـه کـه در میـان برخـی ،علـی الخصـوص شـیعیان
افغانستان رواج دارد حکمش چیست؟
 جواب :گرفتن پول به عنوان گله و شیر بهاء جواز ندارد.
 سوال ]699[ :در مورد طـالق زن ،مهریـه آن چگونـه محاسـبه مـی-
شود ،آیا همان مهریه که اول معـین شـده اسـت بایـد پرداخـت شـود،
یا با توجه به سالهای که زندگی کرده است اضافه میشود؟
 جواب :مهریه با اجناس ماننـد گنـدم وآرد و غیـره محاسـبه مـیشـود
یعنی در زمان عقد آن مهریه هر مقـدار گنـدم وآرد مـیشـده حـاال آن
مقدار پول بدهد که آن اندازه گندم یا آرد بتواند خرید کند.
 ســوال ]144[ :در صــورتی کــه در عقــد انقطــاعی (موقــت) زوجــه
قبل از تمام شـدن مـدت در عقدنامـه اقـدام بـه قطـع رابطـه بـا زوج
کند مهریه مشخص شده تماماً به ایشـان تعلـق مـیگیـرد و یـا بخشـی
از آن؟
 جــواب :در فــرض ســؤال چــون مهریــه درعقــد انقطــاعی بــه منزلــه
اجرت است؛ لذا اجـرت را زوجـه بـه انـدازه اسـتمتاع حـق دارد ،نـه
بیشــتر از آن؛ بنــابر ایــن بایــد اجــرت (مهریــه) بــه تناســب اســتمتاع
توزیع و محاسبه شود.
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 ســوال ]148[ :حکــم صــحّت و اعتبــار مهریــههــای فــوق العــاده
سنگین که نشان از سـفاهت زوج مـیدهـد ،یـا قرینـه بـر عـدم قصـد
جدّی مرد نسبت بـه پرداخـت آن اسـت ،چیسـت؟ حکـم اصـل عقـد
چیست؟ آیا در صـورت صـحّت عقـد آن مهریـه تبـدیل بـه مهرالمثـل
میشود یا مهر السنه؟
 جواب :در فرض سؤال ضرری به عقـد نمـیزنـد ولـو مهریـه بـیش از
حـدّ معمــول باشــد؛ مهریــه همــان مهــر المســمی اســت؛ مگــر اینکــه
سفاهت شوهر ثابت شود ،که در ایـن صـورت مهریـه تبـدیل بـه مهـر
المثل میشود.
 سوال ]141[ :شخصی حدود سه سـال قبـل بـر اثـر تصـادف فـوت
شده است و خـانمش بعـد از عـده ،شـوهر نمـوده ،جهزیـه و طالیـی
را که شوهر مرحـومش بـرایش خریـده بـود بـا خـودش بـرده اسـت،
همچنــین ایشــان بعــد از مــرگ همســرش ،از پــدر شــوهر متوفــایش
تقاضای مهریه میکند ،حدود یک سال قبـل پـدر شـوهرش نیـز فـوت
کرده است ،خانم مـذکور در حـال حاضـر مهریـهاش را از ورثـه پـدر
شوهر مطالبه دارد.
 2ـ آیا طالهـایی کـه شـوهر مرحـوم بـرای همسـرش خریـده ،همسـرش
حق داشته آنها را با خود ببرد؟
1ـ آیا پرداخت مهریه این زن بعـد از فـوت شـوهر ،بـر پـدر شـوهر الزم
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است؟ یا خیر.
9ـ حال که پدر شوهر نیز فوت شده اسـت ،آیـا بـر ورثـه الزم اسـت کـه
از ارث شان مهریه او را بدهند؟
 3ـ در فـرض وجـوب اداء مهریـه ،آیـا قیمـت سـکه زمـان فـوت شـوهر
محاسبه میشود یا قیمت فعلی؟

 جواب:
2ـ اگر شوهر طالها را هبه نکرده باشـد ،زن حـق نـدارد آنهـا را بـا خـود
ببرد ،بلکه بین ورثه تقسیم میشود.
1ـ پرداخت مهریه بر پدر شوهر واجب نیست که پرداخت کند.
9ـــ اگــر زن مهریــه خــود را نبخشــیده باشــد ،بایــد از مــاترک شــوهر
پرداخت شود.
3ـ به قیمت فعلی حساب میشود.

خرج و مخارج عروسی
 سـوال ]143[ :شخصـی دختـری را شـیرینی خـوری و نـامزد مــی-
کند ،یک مقدار مـواد خـوراکی و پوشـاک و چیزهـای دیگـر را مـی-
خرد که مقداری از آن مصرف مـیشـود و یـک مقـدار آن بـرای پـدر
دختــر بــاقی مــیمانــد ،یکــی از دختــر یــا پســر فــوت مــیکننــد ،یــا
سازگاری پیدا نمیکنند ،به هر صـورت در بـینشـان جـدایی مـیافتـد
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و ازدواج صــورت نمــیگیــرد ،آیــا اجنــاس مصــرف شــده و نشــده از
مال چه کسی و به عهده کیست؟
 جواب :اگر پسر فوت کند و یا ازدواج را بهـم بزنـد ،یـا دختـر فـوت
کند ،پسـر حـق نـدارد اجنـاس مصـرف شـده را از پـدر دختـر و یـا
دختر مطالبه کند؛ دختر فوت کنـد و برخـی از امـوال اگـر بـاقی باشـد
پســر حــق طلــب دارد؛ چنانچــه زن ازدواج را بــه هــم زنــد مصــارف
زوج را باید به طور کامل جبران کند.
 سوال ]144[ :در برخی منـاطق گـرفتن طویانـه (ولـور ،گلـه ،قلـین)
و گــرفتن پــول ،مــال و مواشــی از پــدر دامــاد رواج دارد نظــر
حضرتعالی راجع به این مسئله چیست؟
 جواب :در فـرض سـؤال ،گـرفتن گلـه ولـو بـه رضـایت پـدر دامـاد
باشد ،حرام و خالف شـرع اسـت ،چـون روایـت مطلـق اسـت کـه از
امام ( ع) سؤال شده که مضـمونش ایـن اسـت :یکـی بـه کسـی دختـر
خود را میدهد ولی مقـدار پـولی را پـدر دختـر مـیگیـرد و مقـداری
را خــود دختــر مــیگیــرد .حضــرت فرمــود آنچــه را دختــر مــیگیــرد
حــالل اســت (کــه منظــور همــان مهریــه اســت) و آنچــه را کــه پــدر
دختر میگیرد حرام است و حضـرت نفرمـوده اگـر پـدر دامـاد راضـی
ل بـر عـدم جـواز
به دادن پول باشـد اشـکال نـدارد ،پـس روایـت دا ّ
مطلق است.
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 سوال ]141[ :بنده مبلغ یـک صـد و بیسـت هـزار افغـانی از دامـادم
به عنوان شیربهاء دختـرم اخـذ کـردم و آن مبلـغ را یـک روز هـم بـه
دست نگرفتم ،چـون بـه شخصـی قـرض الحسـنه دادم و بعـد از چنـد
ماه پولم را اخذ کرده ،ماشـین خریـداری نمـودم و بعـد از مـدتی ایـن
اتومبیــل را بــه جهــت تنگدســتی و قــرض داری فــروختم و پــولش را
کامالً در قـرض داریهـا و بقیـه ضـروریات و مصـارف خانـه صـرف
نمودم ،که یک افغانی از آن پول باقی نمانده اسـت ،آیـا بـه ایـن صـد
و بیست هزار افغانی که شیربهاء دخترم بـود خمـس تعلـق مـیگیـرد؟
یا خیر.
 جــواب :در فــرض ســؤال ،خمــس نــدارد ،ولــی گــرفتن شــیربهاء بــه
عنوان شیربها جواز ندارد؛ مگر این که ایـن مبلـغ را بـه شـما بخشـیده
باشد.
 سوال ]146[ :دختـر و پسـری شـیرینی خـوری مـیکننـد و دوسـتان
هدایایی میآورند ،اگر نامزدی بهـم بخـورد یـا یکـی از پسـر و دختـر
(عــروس یــا دامــاد) بمیرنــد ،مالکیــت هــدایا و حکــم مصــرف آنهــا
چیست؟
 جــواب :در صــورت بهــم خــوردن عروســی هــدایای فامیــل عــروس
مال عروس و هـدایایی کـه از طـرف فامیـل دامـاد آورده شـده ،مـال
داماد است ،در صورت فـوت یکـی از پسـر یـا دختـر هـدایا مربوطـه
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جزء ارثیه متوفی محسوب میشود.

شرایط خواندن عقد
 سوال ]141[ :آیا میشود صیغه (ازدواج موقت) را به زبان غیر عربـی
مثال فارسی خواند؟ اگر میشود لطفا متن کامل آنرا بیان فرمایید.
 جواب :در صورتیکه دسترسی بـه روحـانی باشـد( ،ولـو تلفنـی و )...
عقد فارسـی کفایـت نمـیکنـد و اگـر دسترسـی بـه روحـانی نباشـد،
عقــد فارســی اشــکال نــدارد؛ در صــورتیکه معنــی عقــد را بدانــد و
اخبــار و انشــاء را بفهمــد ،ترجمــه عقــد را اول زن بــه ایــن صــورت
بگوید« :به زنیت در آوردم خـودم را بـرای تـو مـثالً در مـدت ده روز
در مقابل صد دالر» و مرد در جواب بگوید« :قبول کردم».
 سوال ]141[ :آیا شـخص خـودش مـیتوانـد صـیغهی عقـد موقـت
را جاری کند؟
 جواب :صیغهی نکاح (چه موقت یا دائم) را کسی میتواند بخوانـد کـه
عربی صحیح و معنای آن را و فرق بین اخبار وانشاء را بفهمد.
 ســوال ]149[ :در عقــد اگــر وکیــل زوجــه در لف ـ مُ ـوَکِلَتِی یــاء
متکلم را ظاهر نکند ،بلکه عـوض یـاء مـتکلم تـا را بـه کسـر بخوانـد
یعنی مجرور به حروف جـاره نـه مجـرور بـه یـاء مـتکلم ،اشـکال بـه
عقد وارد میشود؟ یا خیر.
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 جواب :با یاء متکلم بخواند و االّ عقد صحیح نیست.
 سوال ]184[ :اگر وکیل زوجـه کلمـهای از خطبـهی عقـد را اشـتباه
بخوانــد ،بــرای موکــل زوج واجــب اســت کــه او را مطلــع کنــد؟ یــا
خیر .و اگر اشـتباه او را رفـع نکنـد و عقـد باطـل باشـد گنـاه بطـالن
عقد به گردن موکل زوجه است یا به گردن هر دوی آنها؟
 جواب :بایـد او را مطلـع کننـد و االّ وکیـل زوج کـه مـیدانـد عقـد
اشکال دارد ،مسئول اسـت وکیـل زوجـه چـون توجـه نـدارد معـذور
است ،ولی کسانی کـه آگـاهی بـه خوانـدن عقـد ندارنـد نبایـد عهـده
دار خواندن و اجراء صیغه نکاح شوند.
 سوال ]188[ :ازدواج موقـت بـا خـانم بیـوهای انجـام شـده و ایـن
صیغه عقد را خودشان خواندهانـد امـا ثبـت رسـمی در دفترخانـههـای
ازدواج نکــردهانــد و در واقــع قــانونی نشــده اســت ،آیــا صــیغه و
ازدواج آنها مشکلی دارد؟ یا خیر.
 جواب :در فرض سـؤال ازدواج موقـت منـو بـه اجـازه هـی کسـی
نیست ،بشرطی که صیغه عقد صحیح خوانـده شـده باشـد و ثبـت هـم
شر صحّت آن نمیباشد.
 سوال ]181[ :مـن اهـل افغانسـتان و محصـل در کشـور هندوسـتان
میباشم .دو سوال دارم.
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الف :من با یک تبعه تاجکستان کـه از نظـر مـذهبی پیـرو شـیعه اسـماعلیه
است در یک اطاق زندگی میکـنم .آیـا از نظـر شـرعی کـدام اشـکال
وجود دارد و استفاده از ظروف یکدیگر چه حکمی دارد؟
ب :معموالً در کالس درسی ما دختران بـا لبـاس کـه اکثریـت بـدن شـان
برهنــه اســت و قطعــاً شــهوت برانگیــز اســت وجــود دارنــد ،کــه
نمیتوانم خـود را از دیـدن آنهـا کنتـرل کـنم ،ولـی یـک تعـدادی از
دختران مسلمان هستند ،اگـر موافقـت کنـد کـه بـا مـن نکـاح شـرعی
کنــیم و از هــم لــذت ببــریم و عشــق بــورزیم ،در ایــن صــورت آیــا
نکاح موقت امکان دارد؟ یا خیر.
ثانیا چگونه میشود در غیابت من و او عقـد نکـاح منعقـد شـود؟ در غیـر
آن صورت من هـر روز در معصـیت مـیافـتم و مسـئولیت آن بـدوش
کــه خواهــد بــود؟ امیــد اســت کــه یــک راه حــل شــرعی و همچنــان
عملی برای من بیان کنیـد ،از عشـق نمـیشـود فـرار کـرد چـون امـر
طبیعی است!
 جواب :در فرض سوال شـیعههـای اسـماعیلیه مسـلمان هسـتند ،مثـل
سایر مسلمانان زنـدگی و مـراودت بـا آنهـا اشـکال نـدارد ،امـا عقـد
موقــت بــا زنــان مســلمان اگــر شــرایط عقــد را دارا باشــند ،اشــکال
ندارد؛ چنانچه دختر باکره باشـد بایـد عقـد بـا اجـازه پـدر و یـا جـد
پدری انجام شود ،در صورت وجـود شـرایط ،شـما مـیتوانیـد کسـی
که خواندن عقد را بلد باشد ولو تلفنـی وکیـل بگیریـد تـا صـیغه عقـد
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راجاری کند.
 ســوال ]183[ :مــیخواســتم بــدانم ،فــرق بــین صــیغه محرمیــت
دورهای نــامزدی و عقــد دایــم چیســت؟ و صــیغه محرمیــت دورهای
نامزدی با عقد دایم از نگاه محدودیت چه فرق دارد؟
 جواب :محرمیت دوره نامزدی موقـت اسـت ،کـه یـک ماهـه یـا یـک
ساله و یا کمتر اجرا میشـود و بعـد از تمـام شـدن مـدت عقـد ،زن و
شوهر باهم نامحرم مـیشـوند و درعقـد دایمـی بـا هـم محرمنـد مگـر
اینکــه شــوهر زن را طــالق دهــد ،ولــی از نظــر مقــدار محرمیــت
هیچگونه فرقی با هم ندارند.

اجرای عقد توسط عاقد عامّه
 سوال ]184[ :آیـا نکـاح مـرد شـیعه بـا زن اهـل سـنّت بـه وسـیله
نکاح خوان (مجری عقد النکاح) اهل سنّت صحیح است؟
 جواب :اگر عقد نکاحی که شـیعه مـیخوانـد ،آنهـا بخواننـد و قصـد
انشاء داشته باشند اجراء عقد توسط آنها صحیح است.

شرایط صحّت عقد
 سوال ]181[ :مـا قـبالً عقـد موقـت یـک سـاله خوانـده بـودیم ،بـا
منقضی شدن عقد مذکور قصد خوانـدن یـک عقـد موقـت یـک سـاله
دیگر داریم ،بـرای خوانـدن عقـد موقـت دوبـاره ،اگـر خـانم عـادت
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ماهانه باشد ایراد دارد؟ یا خیر.
 جواب :در حال عادت ماهانه اجراء عقد نکاح اشکال ندارد.
 ســوال ]186[ :آیــا پــاک بــودن دختــر در هنگــام نکــاح الزم و
ضروری است؟
 جواب :الزم نیست در هنگام اجراء صیغه نکاح زن پاک باشد.
 سوال ]181[ :اینجانـب خـانمی بیـوه هسـتم مـدتی پـیش بـه عقـد
موقت آقایی درآمـدم در انتهـای مـدت آن مـرد مـرا تهدیـد کـرد کـه
آبرویم را خواهد برد مگر آنکه تـا آخـر همـان سـال همسـرش باشـم،
اینجانب پس از چند بار تهدیـد مجبـور شـدم موافقـت خـود را اعـالم
نمایم (در قلبم راضی نبـودم و نیسـتم) ،حـال سـوالم ایـن اسـت کـه
آیا هنوز این آقا محـرم مـن اسـت یانـه؟ چـون نـه صـیغهای خوانـده
شده و نه مهریهای تعیین گردیده؟
 جواب :در عقد موقت مدت و اجـرت بایـد تعیـین شـود ،اگـر تعیـین
نشده باشد عقد باطل است.

شرطیت رضایت در صحّت عقد
 ســوال ]181[ :پــدری دختــرش را بــه عقــد مــردی در آورده کــه
خود دختر راضی به این عقـد نبـوده و مـرد را هـم کفـو و هـم شـان
خود نمیداند و دختر بـه هـی وجـه حاضـر بـه ازدواج و عروسـی بـا
این مرد نیسـت و خواهـان فسـخ عقـد و طـالق مـیباشـد ولـی مـرد
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(نامزد) حاضر به طالق نیست ،وظیفه و تکلیف این دختر چیست؟
چگونه میتواند طالقش را بگیرد؟ بـا ایـن توضـیح کـه پـدرش نیـز از
اینکــه بــدون رضــایت دختــرش را بــه عقــد کســی در آورده پشــیمان
است و خواهان فسخ عقد است.
 جواب :اگر در زمان عقد و یا بعـد از آن هیچگـاه راضـی بـه آن عقـد
نشده باشد ،آن عقد باطـل اسـت ،چنانچـه در زمـان عقـد نکـاح و یـا
بعـد از آن راضــی شــده باشـد آن عقــد صــحیح اسـت ،بــدون اجــازه
شوهر حق طالق ندارد.
 ســوال ]189[ :در برخــی منــاطق «ازدواج اجبــاری رســم اســت بــه
این معنی کـه نگـرفتن رضـایت دختـر و پسـر در هنگـام نـامزدی یـا
ازدواج» ،فتوای حضرتعالی در این مورد چیست؟
 جواب :در فرض سؤال ،شـر صـحّت عقـد ،رضـایت دختـر و پسـر
و ولی دختر است اگر دختر مکـره باشـد ،عقـد اجبـاری باطـل اسـت؛
مگــر ایــن کــه دختــر و پســر بعــد از عقــد فضــولی و قبــل از دخــول
راضی شوند.
 سوال ]114[ :نظر حضرتعالی در مورد ازدواج میراثی یا ازدواج خـانم
بیوه با اقارب شوهر متوفی (بدون رضایت خانم بیوه) ،چیست؟
 جــواب :در فــرض ســؤال ،عقــد نکــاح بــدون اذن زن و مــرد باطــل
است البته این حکم اختصـاص بـه عقـد نکـاح نـدارد در تمـام عقـود
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رضایت متعاقدین شر صحّت آن عقد است.
 سوال ]118[ :دختری به سـن بلـوغ نرسـیده بـوده کـه پـدرش او را
برای پسری شیرینی خوری مـیکنـد و مقـداری پـول هـم از پسـر بـه
عنوان گله دریافت مینماید ،اما عقـدی صـورت نگرفتـه اسـت ،حـال
که دختر به بلوغ رسیده آن پسر را به همسـری قبـول نـدارد ،آیـا ایـن
پدر می تواند دختـر خـود را بـه اجبـار بـه عقـد همـان پسـر درآورد؟
اگــر بخواهــد ایــن شــیرینی خــوری را بهــم بزنــد ،خــرج و مصــرف
مجلس شیرینی خوری که پسـر مبلـغ آن را پرداخـت نمـوده بـوده بـه
عهدهی کیست؟
 جواب :اگر دختر حاضـر بـه ازدواج بـا آن پسـر نیسـت ،پـدر نمـی-
تواند دختر را مجبـور بـه ازدواج کنـد ،پـدر دختـر بایـد مصـارف آن
پسر را بدهد ،دختر با اجـازه پـدر مـیتوانـد بـا هـرکس کـه بخواهـد
ازدواج کند و صرف شیرینی خوری موجب نمـیشـود کـه پسـر مـانع
ازدواج دختر با کسی دیگر شود.

جواز شرط در ضمن عقد نکاح
 سوال ]111[ :آیا میشود در ضـمن عقـد شـرو ماننـد حـق طـالق
با زوجه باشد ،در صورتی که مرد معتاد شـود یـا بـه مـدت شـش مـاه
نفقه ندهد و  ...را تعیین کرد؟ یا خیر.
 جــواب :احتیاط ـاً در ضــمن عقــد نکــاح شــر را ذکــر نکنــد ،بلکــه
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شر قبل از عقد نکـاح ذکـر شـود و عقـد نکـاح مبنـی بـر آن شـر
ذکر شـود و یـا شـر وکالـت زوجـه از طـرف زوج در ضـمن عقـد
الزم غیر از عقد نکاح ذکر شـود ،بایـد بدانیـد کـه شـر حـق طـالق
با زوجـه باشـد درسـت نیسـت ،بلکـه زوج زوجـه را در ضـمن عقـد
الزم وکیل در طالق بگیرد.
 ســوال ]113[ :إمــراة إشــترطت علــی زوجهــا فــی عقــد الــزواج أال
یتزوج علیها و إن کـان فـی ذمتـه زوجــة غیرهـا ،فمـن حقهـا طلـب
الطالق ،بعد عـام مـن تـزویج الـزوج علیهـا ،طلبـت الطـالق و تقـول:
حاولت أن أجلـس معـه و أتحمـل ،لکـن لـم اسـتطع فترکتـه ،سـؤالی
هو :هل یکون جلوسها عنـده بعـد معرفتهـا بزواجـه ،یعتبـر تنـازل عـن
الشر و بذلک یسقط الشر ؟
 جــواب :فــی مفــروض الســؤال مجــرد الجلــوس الیســقط الشــر إن
کان الشر فی ضـمن عقـد الزم غیـر عقـد الـزواج ،انّ عقـد الـزواج
الیعلّق علی شر .
 سؤال ]114[ :اگـر کسـی دختـری را عقـد نمایـد ،آیـا پـدر و مـادر
دختر مجـاز هسـتند ،زن و شـوهر قـانونی (عـروس ودامـاد) را از هـم
دور نگه دارند و نگذارند آن دو بـا هـم بـه تفـریح و مسـافرت برونـد
و در کنار هم باشند؟ یا خیر.
 جواب :در فرض سـوال پـدر و مـادر حـق ندارنـد در امـور زنـدگی
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خصوصی زن و شـوهر دخالـت نماینـد؛ مگـر اینکـه قبـل از عروسـی
باشد و پدر و مادر ،مسـافرت آنـان را بـه مصـلحت آن هـا نبیننـد ،کـه
در این صورت سزاوار است عـروس و دامـاد بـه حـرف آنهـا گـوش
دهند.
 سوال ]111[ :زنی که مـیدانسـته بـاکره نیسـت و بـه عنـوان بـاکره
شوهر کرده و شوهر نیـز هنگـام عقـد شـر بکـارت کـرده و پـس از
عقــد و مزاوجــت ،شــوهر ادعــای خســارت نمــوده ،آیــا زن ضــامن
خسارات وارده به شوهر است؟
 جــواب :در فــرض ســوال مهــر آن زن بــه مهــر المثــل ثیّبــه تبــدیل
میشود.

تخلف از شرایط ضمن عقد
 ســوال ]116[ :اگــر مــرد بــدون همــاهنگی بــا همســر اول ازدواج
مجدد کند به لحاظ شر قـانونی عقـد نامـه کـار بـدی کـرده ،آیـا از
نظر شرعی هم میتـوان گفـت تضـییع حقـی کـرده وگناهکـار اسـت؟
یا خیر.
 جواب :اگر با همسـر اول در ضـمن عقـد ،شـر عـدم ازدواج مجـدد
کند ،تخلف جایز نیست.
 سوال ]111[ :من اخیراً نـامزد شـدهام و بـین مـن و همسـرم صـیغه
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محرمیــت موقــت خوانــده شــده ،آیــا رابطــه جنســی از نظــر شــرعی
مشکلی دارد؟ اگر دختر باکره باشد چطور؟
 جواب :اگر در موقع عقد موقـت شـر عـدم دخـول نشـده باشـد تـا
زمانیکه مدت عقد موقت باقی است رابطه جنسی اشکال ندارد.
 سوال ]111[ :مگر شر همبسـتر شـدن بـا زن نکـاح نیسـت؟ پـس
آیا ما در دوران نامزدی که نکـاح هسـتیم مـیتـوانیم همبسـتر شـویم؟
یا خیر.
 جواب :اگـر در ضـمن عقـد شـر عـدم دخـول تـا زمـان عروسـی
نشده باشد همبستر شدن اشکال ندارد.
ولی اگر از طرف زوجه یا از طـرف پـدر یـا جـد پـدری زوجـه عـدم
دخــول تــا زمــان عروســی را شــر کــرده باشــند ،همبســتر شــدن و
دخول جائز نیست.
 ســوال ]119[ :اگــر وکیــل دختــر در جریــان خواســتگاری اقــارب
پســر ،بــه نیابــت از دختــر شــر نمایــد در صــورتی راضــی بــه ایــن
ازدواج هستند ،که چون دختـر تحصـیالت عـالی دارد و بعـد از خـتم
تحصیل به وظیفه میرود و اقارب پسـر و خـود پسـر هـم قبـول کـرده
باشـند قبــل از عروســی دختــر بــه حیــث اســتاد دانشــگاه اشــتغال بــه
وظیفــه پیــدا کــرده اســت ،اکنــون بعــد از دو ســال و داشــتن فرزنــد،
شوهر مانع از رفتن خانم بـه وظیفـه مـیشـود و آن هـم بعـد از بهانـه
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گیریهای غیر ضروری تکلیف شرعی چیست؟
 جواب :اگـر در موقـع ازدواج دختـر شـر کـرده باشـد ،کـه شـوهر
مانع از انجام وظیفه او نشود وشـوهر هـم قبـول کـرده باشـد ،در ایـن
صورت شوهر حق منع کردن از انجام وظیفه را ندارد.
 سوال ]134[ :زن متعهای که در صورت تضییع حق شوهر ،حق بیـرون
رفتن از منزل را ندارد ،آیا با حق نفقه نداشتن او منافات دارد؟
حال اگر مـردی در ضـمن عقـد متعـه بـا زن شـر خـارج نشـدن از
منزل کند و از پرداخت نفقه نیـز امتنـاع نمایـد ،اگـر زن بـه قـدر نفقـه
از مال شوهر بردارد ضامن است؟
 جواب :در عقد موقت زن حـق نفقـه برعهـده شـوهر نـدارد ،و چـون
خود زن با رضایت خـود آن شـر را قبـول کـرده اسـت حـق نـدارد
از پول شوهر بدون اجازه بر دارد.

شرایط جواز عقد موقت
 سوال ]138[ :اگـر یـک جـوان عقـد نکـاح دایمـی(ازدواج) نکـرده
باشد ،آیا میتواند صیغه نماید؟
 جواب :ازدواج دائـم و موقـت بـرای هـی کسـی (چـه ازدواج کـرده
باشد یا نه) اشکال ندارد؛ ولـی ازدواج دختـر بـاکره چـه دائـم و چـه
موقت بدون اذن پدر جایز نیست.
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 سوال ]131[ :طریقـه خوانـدن صـیغه محرمیـت چگونـه اسـت ،آیـا
باید روز معین شود تا عقد دائم خوانده نشود؟
 جواب :عقد را بایـد کسـی بخوانـد کـه خوانـدن عقـد را بلـد باشـد،
اگر عقد موقت است باید مهریه و مدت معین شود.
 ســوال ]133[ :جــوانی هســتم بیســت و پــنج ســاله مقــیم اســترالیا
مدت دو سال اسـت کـه عقـد کـردهام و نـامزدم در افغانسـتان اسـت؛
از آنجایی که از نامزدم دور هسـتم ،خواسـتم بـدانم شـرایط صـیغه در
این کشور چگونه است ،آیا من مجاز به این کار هستم؟
 جواب :ازدواج با زن مسلمان بـه طـور دائـم و موقـت اشـکال نـدارد؛
ازدواج موقت با زن کتابی هم جـایز اسـت ،ولـی ازدواج دائـم بـا زن
غیر مسلمان جایز نمیباشد.
 ســوال ]134[ :آیــا کســی کــه زن دایمــی (نکــاح دایمــی) دارد،
میتواند با زنی دیگر صیغه موقـت نمایـد؟ آیـا جـایز بـودن تـا چهـار
زن در مورد نکاح دایم است یا موقت؟

 جواب:
2ـ در فرض سؤال عقد موقت و دائم هر دو جائز است.
1ـ مرد تا چهار زن را میتواند به عنوان همسـر دائـم ،اختیـار کنـد؛ ولـی
در عقد موقت حدّ معینی ندارد.
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 سوال ]131[ :با توجه بـه جـواز نکـاح موقـت در شـریعت اسـالم،
امروزه بـرای بعضـی ایـن حکـم وسـیله هوسـبازی افـرادی درجامعـه
گردیده است؛ لطفا بفرمایید این جـواز نکـاح موقـت بـه صـورت عـام
هست یا قید و شر هم دارد؟
 جواب :این حکم حکمـی عـام اسـت؛ مگـر اینکـه مفسـدهی در کـار
باشــد کــه در آن صــورت جــائز نیســت؛ در ازدواج موقــت دختــران
باکره مثل ازدواج دایـم ،اذن پـدر یـا ولـی او شـر اسـت ،همچنـین
در عقد موقت باید زمـان و مهریـه تعیـین شـود در غیـر ایـن صـورت
اشکال دارد.
 سوال]136[ :
2ـ آیا صیغه به صورت موقت در یک ساعت امکان دارد؟
 1ـ آیا با خارجیها هم میتوان صیغه کرد؟ یا خیر.

 جواب:
ج )2عقـد موقــت اگــر چــه یــک سـاعت یــا نــیم ســاعت خوانــده شــود
صحیح است.
ج )1ازدواج موقت با زنان اهل کتـاب صـحیح اسـت؛ ولـی ازدواج دایـم
با آنها جواز ندارد.
 سوال ]131[ :با دختـر اهـل کتـاب مـثالً عیسـوی مـیشـود صـیغه

  -----------------------------------------  383استفتائاتجدید/ج3
کرد؟
با یک دختر بدون اجازه پدرش میتوان صیغه کرد؟
 جواب :عقـد موقـت بـا اهـل کتـاب جـایز اسـت و اذن ولـی شـر
است مگر اینکه در دین آنها رضایت ولی شر نباشد.
در ازدواج دختر باکره مسلمان اجازه پدر و یا جد پدری الزم است.
 سوال ]131[ :کسی نامزد شـده (شـیرینی خـوری کـرده ،عقـد بسـته
نه شده) با نامزد خود ارتبا تلفنی دارد ،آیـا ایـن ارتبـا تلفنـی اگـر
بدون شهوت باشد جایز اسـت؟ شـهوتی و عشـقی باشـد چـه حکمـی
دارد؟ در صورت که این کـار جـایز نباشـد آیـا راهـی اسـت کـه بـه
گناه مبـتال نشـوند؟ ایـن در حـالی اسـت کـه زمینـه برایشـان فـراهم
نیســت؛ آیــا مــیشــود بــدون اجــازه مــادر و پــدر نــامزد و بــدون
هماهنگی با پدر و مادر خود عقد موقت کنند؟
 جواب :در فرض سـؤال ارتبـا تلفنـی بـین دوجـوان نـا محـرم ولـو
نــامزد هــم باشــند ،جــایز نیســت و بایــد پــدر ایــن خــانم را راضــی
بخواندن عقد کننـد و بـدون اجـازه حتـی خوانـدن عقـد موقـت هـم
جایز نیست.

عقد موقت با زمان طوالنی
 ســوال ]139[ :پنجــاه و یــک ســال ســن دارم ،ســال گذشــته خــانم

مسائلخانواده/احکامنکاح 383 ------------------------------------
جوانی را به مدت پنجاه سال بـا عقـد انقطـاعی بـه همسـری گرفتـهام،
در عقدنامه به جـز مهریـه ،اینجانـب متعهـد کلیـه خـرج و مخـارج و
مسکن زوجه بـوده وتعهـد ثبـت رسـمی و کشـوری مفـاد عقدنامـه را
نیز دارم ،حال بـا توجـه بـه سـن اینجانـب و مـدت عقـد و شـرایط و
تعهدات ضـمن عقـد بـرای زوجـه ،آیـا مـیتـوان حکـم ایـن عقـد و
وظایف زوجه را مطابق با حکم عقد دائم در نظر گرفت؟
 جواب :در فرض سؤال ایـن زن حکـم زن دائـم را دارد ،منتهـی بایـد
احتیا شود؛ یعنی اگر او را طالق دهیـد هـم بایـد مـدّت بـاقی مانـده
را ببخشــید و هــم طــالق جــاری نماییــد؛ همچنــین در رابطــه بــا ارث
باید بین این خانم و ورثهی شوهر مصالحه شود.
 سوال ]144[ :در عقد موقت نود و نـه سـاله بـا توجـه بـه ایـن کـه
این عقد عقال صـحّتش مشـکل اسـت ،آیـا احکـام ازدواج موقـت بـر
آن جاری است یا در حکم عقد دایم است؟
 جواب :در فرض سوال احتیـا شـود؛ یعنـی در صـورت طـالق هـم
مدت را ببخشد و هم صـیغه طـالق را جـاری کنـد در مسـئله میـراث
با ورثه مصالحه شود.

ازدواج مسلمان با غیر مسلمان
 ســوال ]148[ :چــرا ازدواج زن مســلمان بــا مــرد مســیحی زنــا
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محسوب میشود؟ اصال دلیلی علمـی دارد؟ آیـا آیـات در ایـن رابطـه
وجود دارد؟
در حالیکه مـن آیـات مربـو بـه ازدواج را خوانـدم و چنـین چیـزی
را ندیدم! آیـا مـیشـود صـرفاً بخـاطر یـک حـدیث چیـزی را حـرام
دانست؟
 جواب :ازدواج زن مسلمان با مرد کافر مطلقـاً حـرام اسـت چـه عقـد
دائم باشد و یا عقد موقت و دلـیلش روایـات معتبـره اسـت بـه اسـتناد
آیــات دال بــر نفــی ســبیل کفــار بــاالی مســلمانان؛ اگــر چــه آیــات
صراحتاً داللت ندارند بـر حرمـت ازدواج زن مسـلمان بـا مـرد کـافر،
ولی یکی از ادله معتبره کـه اکثـر احکـام شـرعیه از آن اسـتفاده مـی-
شود روایات است.
 سوال ]141[ :من بـا توجـه بـه وضـعیت شـغلی در حـال مسـافرت
به خارج از کشور هستم (به طور متوسط مـدت اقامـت مـن یـک مـاه
در ایــن مســافرتهــا هســت) و مقصــد ایــن کشــورها معمــوال چــین،
تایلند ،تایوان و  ...هست ،میخواسـتم سـوال کـنم چگونـه مـیتـوانم
در آنجــا در زمینــه جنســی وارد گنــاه نشــوم و در آنجــا کســی را بــه
صــیغه خــود در آورم ،در صــورتی کــه در آنجــا کســی اهــل کتــاب
نیست و بیشتر آنها کمونیست هستند؟
 جواب :ازدواج با غیـر اهـل کتـاب جـایز نیسـت ازدواج موقـت مـرد
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مسلمان با زنان اهل کتاب فقط جایز است.
 سوال ]143[ :من در فرانسـه زنـدگی مـیکـنم و تـا موقـع ازدواجـم
نیــاز بــه یــک زن دارم کــه بتــوانم خــودم را ارضــاء کــنم ،چــون زن
مسلمان نیست نمیتـوانم ازدواج موقـت کـنم و از طـرف دیگـر مـردم
فرانسه نیز از ازدواج موقت چیزی نمـیداننـد ،از سـوی دیگـر اسـتمنا
کردن هم گناه دارد ،لطفا من را راهنماییام کنید.؟
 جــواب :مــرد و زن مســلمان بایــد از طریــق حــالل شــرعی ارضــای
شــهوت کنــد ،کــه آن بــا ازدواج زن بــا مــرد مســلمان و مــرد بــا زن
مسلمان به طور دایم یا موقـت حاصـل مـیشـود؛ البتـه مـرد مسـلمان
میتواند با زن های کتابیه (کفار اهـل کتـاب) بـه صـورت موقـت نیـز
عقد (صـیغه) کنـد ،در فـرض سـؤال در کشـور هـا مثـل فرانسـه هـم
زنهای مسلمان وجود دارد و هم زن هـای کتابیـه ،کـه شـما مـیتوانیـد
بــا آنه ـا ازدواج کنیــد و یــا از کشــورهــای اســالمی بــرای خــود زن
اختیار کنید ،چنانچـه هـی راهـی نـدارد کـه ازدواج کنیـد تـا فـراهم
شــدن شــرایط ازدواج از عوامــل تحریــک کننــدهی شــهوت ماننــد
کتاب هـا و نشـریات بـدآموز حتـی دوسـتان و منـاظر تحریـک کننـده
اجتناب کنید و اوقات فراغـت خـود را بـا مطالعـه کتـابهـای علمـی
و کار و ورزش پر کنید ،ان شاء اهلل به آرامش خواهید رسید.
 سوال ]144[ :آیا با زنان اهـل کتـاب یـا زنـان مسـلمان کـه بعضـی
مسایل مانند حجاب را مراعات نمیکننـد مـیشـود صـیغه نمـود؟ اگـر
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کسی نباشد که صیغه بخواند و یا طـرف مقابـل بـه معنـای صـیغه پـی
نبــرد آیــا مــیشــود روابــط ازدواج را برقــرار نمــود؟ و اگــر نــه پــس
تکلیف کسی که در محیط اهل کتاب یـا مسـلمان کـه بعضـی مسـایل
اسالمی را رعایت نمیکند چیست؟
 جواب :اصل صـیغه نمـودن اشـکال نـدارد؛ ولـی بایـد عقـد صـحیح
خوانده شود ومجری عقد بایـد معنـی کلمـات و فـرق انشـاء و اخبـار
را بداند؛ هرگونـه ارتبـا زن و مـرد نـامحرم قبـل از اجـرای صـحیح
عقد حرام و معصیت است.
 سوال ]141[ :اینجانب قرار اسـت بـرای کـاری شخصـی بـه کشـور
تایلند سفر کنم؛ اگر در طول سـفر نتوانسـتم در مقابـل نفـس خـود در
مقابل فحشا برآیم ،آیا مـیتـوانم یکـی از زنـان آن منطقـه را بـه عقـد
موقت خود در بیاورم ضـمنا ایـن موضـوع نیـز بایـد گفتـه شـود کـه
اکثر جمعیت کشور تایلنـد اهـل کتـاب (یهـودی ،مسـیحی ،زرتشـتی)
نیستند و از مذهب بودایی هستند.
 جواب :ازدواج موقت با زنان اهل کتاب جـایز اسـت و بـا زنـان غیـر
اهل کتاب جواز ندارد وباید مسایل شرعی را رعایت کنید.
 سوال ]146[ :ازدواج با دختر مسیحی چه حکمی دارد.
 جواب :عقد موقت با دختر مسیحی اشکال ندارد.
 سوال ]141[ :میخـواهم بـا یـک خـانم خـارجی ازدواج کـنم ایـن
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خانم مسیحی است اگـر بـه دیـن اسـالم روی آورد مـیشـود بـا ایـن
خانم ازدواج کرد؟ یا نه.
 جواب :اگـر آن زن مسـلمان شـود مـیتوانیـد بـا او ازدواج موقـت و
یا دائمی کنید ،چنانچـه مسـلمان نشـود عقـد موقـت صـحیح اسـت و
عقد دائم با کفار باطل است.

ازدواج شیعه با فرق دیگر
 سوال ]141[ :شما در سایت خـود پاسـخ دادهایـد کـه نکـاح شـیعه
و سنی درست است از حضرت عـالی مـیخـواهم بپرسـم اگـر ممکـن
است نکاح اهل تسنّن و تشیع را شـرح دهیـد تـا بـدانیم ،یعنـی نکـاح
که در اهل تشیع صورت میگیرد چگونه است؟
 جواب :هم در مـذهب شـیعه و هـم درمـذهب اهـل سـنّت ایجـاب و
قبول در خواندن عقد نکاح شـر اسـت منتهـی بعضـی شـرایط فـرق
میکند و عقد را باید کسـی بخوانـد کـه خوانـدن عقـد را بلـد باشـد
هــر کــس نمــیتوانــد عقــد بخوانــد و شــرحش در رســاله توضــیح
المسائل نوشته شده است.
سوال ]149[ :آیـا دختـر شـیعه دوازده امـامی را مـیتـوان بـه عقـد
مــرد حنفــی در آورد و بــر عکــس ازدواج مــرد شــیعه جعفــری و
دوازده امامی با دختر کـه پیـرو فقـه حنفـی یـا مـالکی و دیگـر فـرق
مذهبی هست چطور؟
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 جواب :در فرض سؤال دادن دختـر بـه غیـر امـامی جـائز اسـت ،امّـا
به شرطی کـه احتمـال انحـراف نسـبت بـه خـود و اوالدشـان نباشـد،
پــس نفــس ازدواج حرمــت نــدارد ،ولــی کراهــت دارد؛ امــا گــرفتن
دختر از آنها اشکالی ندارد.
 سوال ]114[ :هل یجـوز زواج الشـیعیة مـن المخـالف إذا لـم تـأمن
على عقیدتها وأبنائها؟
 جواب :فی هذا الفـرض ااحتیـا الوجـوبی عـدم جـواز الـزّواج مـع
المخالف.
 سوال ]118[ :آیا مرد شـیعه مـیتوانـد بـا زن سـنی ازدواج کنـد؟ و
بر عکس آن؟ فرق نکاح اهل سـنّت بـا اهـل تشـیع در چیسـت؟ یعنـی
آیا فرقی هم دارد؟

 جواب:
2ـ مرد شیعه میتواند زن سنی بگیرد؛ اما بر عکس آن ،اگر خطر انحراف در
خود و اوالدهایش نباشد جائز است هرچند مکروه است.
1ـ نکاح آنها با شیعه فرق دارد ،ولـی نکـاح شـان بـرای خودشـان ماننـد
نکاح شیعه برای خود شـیعه صـحیح اسـت و در صـحّت هـی فرقـی
ندارد.
 سوال ]111[ :من پسری شیعه هستم ،آیا میتونم با دختری از اهل حق
ازدواج کنم؟ اگر نمیتوانم لطفا دلیل آن را شرح دهید.
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 جواب :ازدواج بـا غیـر مسـلمان جـواز نـدارد ،مگـر بـا اهـل کتـاب
ماننــد مســیحی و یهــودی کــه ازدواج موقــت بــا زنــان اهــل کتــاب
اشکال ندارد ،اهـل حـق اگـر ضـروریات دیـن ماننـد رسـالت پیـامبر
اکــرم(ص) و ...را قبــول نداشــته باشــند کفــار غیــر کتــابی محســوب
میشوند و ازدواج با آنها جایز نیست.
 سوال ]113[ :شـما گفتیـد کـه مـرد سـنی بـا زن شـیعه مـیتوانـد
ازدواج کند ،حـاال فـردا اوالد ایـن هـا بایـد کـدام مـذهب را انتخـاب
کنند؟ اگـر احتمـال سـنی شـدن خـود یـا فرزنـدان زن وجـود داشـته
باشد چه؟
 جــواب :اگــر زن خــوف اینکــه خــودش و یــا فرزنــدانش از مــذهبش
منحرف شوند را داشـته باشـد ،در ایـن صـورت ازدواج زن شـیعه بـا
مرد سنی جواز ندارد.
 ســوال ]114[ :إنتشــر فــی منطقتنــا ظــاهرة زواج بنــات الشــیعة مــن
أبناء العامة بالزواج المنقطع (المتعـة) ،بشـکل ینـدد لـه الجبـین ،حتـى
أن أبناء العامة أصـبحوا یسـتهزؤون بنـا وبأحکامنـا بـل بعضـهم أصـبح
یری أصدقائه صور بنـات الشـیعة المتـزوج منهـا بـالزواج المنقطـع إن
صح أنه زواجاً منقطعاً.
السؤال هو :هل یجوز للفتاة الشـیعیة أن تتـزوج مـن أبنـاء العامـة بـالزواج
المنقطع (المتعة)؟ وإذا کان یجوز هل هو بشرو معینة أم ال؟
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 جواب :إذا خافت فتـاة الشـیعیة انحـرافهنّ أو أوالدهـنّ عـن المـذهب
فالیجوز الزواج المنقطع و الدوام و إالّ فهو مکروه.
 ســوال ]111[ :آیــا نکــاح کــردن بــا کســی کــه معتقــد بــه مــذهب
اسماعیلیه میباشد چه حکمی دارد آیا جواز دارد؟ یا خیر.
 جواب :اگـر اقـرار بـه شـهادتین کنـد و قائـل بـه الوهیـت حضـرت
علــی(ع) نباشــد ،ازدواج بــا آنهــا کراهــت دارد؛ چنانچــه زن احتمــال
انحراف برای خـودش و یـا بـرای فرزنـدانش بدهـد در ایـن صـورت
ازدواج با آنها حرام است.

ازدواج سادات با غیر سادات
 سوال]116[ :
2ـ ازدواج سادات با غیر سـادات از نظـر شـرعی چگونـه اسـت؟ آیـا در
زمان حضـرات معصـومین(ع) و در طـول تـاریخ اسـالم اتفـاق افتـاده
است؟
1ـ ازدواج سادات با غیر سـادات اگـر در منطقـهای بـر اثـر عـدم آگـاهی
مردم از حکـم شـرعی آن باعـث خطـر درگیـری شـود ،آیـا بـاز هـم
جایز است؟

 جواب:
ج )2ازدواج سادات با غیر سـادات از نظـر کتـاب ،سـنّت ،اجمـاع و نیـز
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ســیره هــی اشــکالی نــدارد؛ بایــد ایــن خرافــات خــالف شــرع کــه
میگویند ازدواج سادات با غیر سادات جائز نیست ،از بین برود.
ج )1در فــرض ســوال اگــر خطــر درگیــری باشــد نبایــد ایــن چنــین
ازدواجی صـورت بگیـرد؛ ولـی مـروّجین اینگونـه خرافـات در زمـره
بدعت گذاران در دین محسوب میشوند.

زنانی که ازدواج با آنها جایز نیست
 سوال ]111[ :آیا زانی و زانیه کـه قـبالً بـا هـم دوسـت بودنـد و بـا
هم زنا کردهاند میتوانند با هم ازدواج کنند؟
 جــواب :اگــر زن شــوهر دار بــوده ،بــر زانــی حــرام ابــدی شــده و
نمیتوانند ازدواج کنند و اگر شـوهر نداشـته اسـت ،بعـد از عمـل زنـا
اگــر بــه انــدازه یــک حــیض صــبر کنــد وقتــی ازحــیض پــاک شــد،
میتواند با زانی ازدواج کند.
 سوال ]111[ :آیا مرد با دختری که بـا مـادرش چنـد بـار فعـل زنـا
را انجام داده میتواند ازدواج کنـد؟ البتـه دختـر بـا حجـاب و نجیـب
است.
آیا زنی که فعل زنا را انجام داده بایـد از شـوهرش طـالق بگیـرد؟ یـا
شوهر میتواند با او نزدیکی کند؟
 جواب :ازدواج با چنـین دختـری جـواز نـدارد وشـوهر زن زنـا کـار
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میتواند با آن زن نزدیکی کند.
 ســوال ]119[ :شخصــی بعــد از گذشــت بیســت روز از فــوت
همســرش ،بــا خــواهر زنــش ازدواج کــرده اســت ،آیــا ازدواج او
صحیح است؟
 جواب :ازدواج او با خواهر زن متوفیاش اشکال ندارد.
 سوال ]164[ :مدت دو سال اسـت کـه بـا زنـی آشـنا شـدم ایشـان
میگوید پنج سال اسـت کـه از همسـرش جـدا شـده ،مـا تصـمیم بـه
ازدواج گـــرفتیم ،اکنـــون کـــه در حـــال تـــدارک بـــرای مراســـم
خواستگاری هستیم ،فهمیـدم کـه ایشـان پـنج سـال از شـوهرش جـدا
بوده ولی یکسـال پـیش رسـماً طـالق گرفتـه اسـت متاسـفانه قبـل از
طالق از همسرش با هم رابطـه داشـتیم ،آیـا اکنـون مـن مـیتـوانم بـا
این زن ازدواج کنم؟ یا خیر.
 جـواب :از نظـر اینجانــب آن خـانم بـرای شــما حـرام ابـدی شــده و
نمیتوانید با آن ازدواج کنید.

فساد عقد به سبب بیماریهای خاص
 ســوال ]168[ :شخصــی بیمــاری ایــدز دارد ،آیــا مــیتــوان دختــر
مســلمانی را بــه عقــد او در آورد؟ اگــر زن پــس از عقــد بفهمــد ،آیــا
حق فسخ دارد؟
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 جـواب ::ازدواج شخصــی کـه بیمــاری ایـدز دارد بــا دختـر مســلمان
حرام نیسـت و اگـر ایـن موضـوع موجـب انتقـال بـه زوجـه یـا زوج
شــود ،از ازدواج خــودداری کنــد و اگــر بعــد از عقــد زوجـه متوجــه
شود و شوهر از طـالق خـودداری کنـد و ایـن مـرض موجـب انتقـال
به زوجه شود ،با اجازه حاکم شرع از هم جدا شوند.
 سوال ]161[ :شـوهری کـه مبـتال بـه بیمـاری آمیزشـی واگیـر دارد
بوده و اگر قبل از عقد آن را ابراز مـیکـرد ،کسـی حاضـر بـه ازدواج
با وی نمیشد ،اگر بیمـاری خـود را کتمـان کنـد و پـس از مجامعـت
همسر خود را دچار بیماری غیـر قابـل عـالج کنـد ،ضـامن خسـارات
مالی میباشد؟
 جــواب :در ایــن صــورت شــوهر ضــامن خســارت وارده بــر زن
میباشد و اگر قابل معالجه نباشد ،زن میتواند مطالبه طالق کند.
 سوال ]163[ :مـن زنـی را عقـد کـردم و حـدود سـه هفتـه بعـد از
عقــد متوجــه معتــاد بــودن او شــدم و بالفاصــله بــا ابــراز تنفــر از
فریبکـاری زن بـه او گفـتم کــه آن زن را نمـیخـواهم زن رفــت از آن
سالی که رفته دیگر من او را ندیدهام .
آیا آن زن بعد از این مـاجرای فریـب دادن مـن اجـازه ازدواج بـا غیـر
داشته یا نه؟
فسخ نکاح بشرح فوق آیا واقع شده است یا نه؟
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 جواب:
7ـ اعتیـاد از عیـوب موجـب فسـخ نیسـت؛ لـذا آن زن اگـر عقـد شـما
موقت نبوده ،در عقد شما باقی است.
ج )1فسخ واقع نشده اسـت .در صـورت کـه بخواهیـد از او جـدا شـوید
بایــد در صــورت عــدم دخــول نصــف مهریــه و در ص ـورت دخــول،
تمــام مهریــهاش را پرداختــه و طالقــش را بــه صــورت صــحیح اجــرا
نمایید.
 سوال]164[ :
الف :جوانی است که یک سال از ازدواجش مـیگـذرد ،متأسـفانه بـر اثـر
سقو در چاه قطع نخـاع و از کمـر پـائینش فلـج شـده اسـت ،حـال
تکلیف همسرش چیست؟
ب :آیا همسرش میتواند مهریهی خود را کامل مطالبه کند؟
ج :جهزیه و هدایایی که داماد به عروس داده ،مال عروس است یا داماد؟

 جواب:
الف) اگر این پسر میتواند نفقه زن را تـأمین کنـد ،زن بایـد بـا شـوهرش
زندگی کند؛ مگر این که شوهر خـودش بـه اختیـار خـود او را طـالق
دهد.
ب) بله ،حق مطالبه مهریه را دارد.
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ج) اگر برای زن بخشیده ،مـال زن اسـت و اگـر هبـه نکـرده ،مـال شـوهر
است.

فسخ عقد بدون لفظ طالق
 سوال ]161[ :اگر مردی بـه منکوحـه خـود بگویـد کـه مـن شـوهر
شما هستم؟ منکوحه بکوید نه (در مـزاح یـا راسـتی و یـا هـم از روی
نافهمی) من فقط بـا شـما نـامزدام در صـورتیکه نکـاح قـبال خوانـده
شده باشد آیا نکاح باطل است؟ یا خیر.
 جواب :اگر قبال با رضـایت طـرفین عقـد نکـاح خوانـده شـده باشـد
فقط با گفـتن کلمـات و عبـارات مـذکور در سـؤال و ماننـد آن عقـد
باطل نمیشود.

هم
نس
س
ب
وظایف زوج ت هب رش
 سوال ]166[ :هرگـاه زوجـه از ایفـای وظـایف زوجیـت خـودداری
نماید ناشزه بوده و مستحق نفقه نخواهـد بـود ،لـیکن در صـورتی کـه
شوهر از انجام وظایف زوجیت سر بـاز زنـد بـه گونـهای کـه زوجـه-
اش را معلقه قرار دهد بفرمایید:
الف) آیا میتوان حکم به نشوز زوج کرد؟
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ چه آثاری بر آن مترتب است؟
ج) آیا زوجه میتواند در ایـن صـورت از دادگـاه تقاضـای طـالق نمـوده
و دادگاه نیز بر این اساس حکم به طالق زوجه دهد؟

 جواب:
میشود.
الف) بله حکم به نشوز زوج 
ب) اگر زوج از وظیفه زوجیت خـودداری کنـد ،بـا زوجـه معاشـرت بـه
معروف نکنـد و زوجـه در عسـر و حـرج واقـع شـده باشـد؛ پیشـنهاد
میشود و اگـر از طـالق دادن هـم خـودداری کـرد در ایـن
طالق داده 
میدهد.
صورت حاکم شرع طالق غیابی 
ج) بله.
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 سوال]161[ :
2ـ اگر زن درآمد کـافی داشـته باشـد آیـا شـوهر مـیتوانـد از پرداخـت
نفقه به همسر خود امتناع ورزد؟
1ـ در دوران عقد تا عروسی که دختر در خانه پـدر بـه سـر مـیبـرد .آیـا
تأمین نفقه او به عهده شوهر است؟ یا خیر.

 جواب:
ج )2نفقــه زن بــر شــوهر واجــب اســت ،اگــر چــه زن از خــود مــال و
سرمایه داشته باشد.
ج )1اگر بیش از شـش مـاه کـه عرفـاً تسـامح مـیکنـد ،فاصـله شـود و
تأخیر از ناحیـه شـوهر باشـد ،نفقـه زن بـر شـوهر واجـب اسـت ،در
صورت درخواست باید نفقه زن را تأمین نماید.
 سوال ]161[ :خواهرم چند سال اسـت کـه بـا شـوهر خـود زنـدگی
نمیکند .شوهرش خالفکار اسـت؛ چنـد بـار خـواهرم را زده اسـت و
خودش دایم با دختران نامحرم مـیگـردد و خـواهرم سـه سـال اسـت
که با او زندگی نمیکند و شوهرش میگویـد کـه مـن تـو را تـا آخـر
عمر طالق نمیدهم .تکلیف خواهرم چیست؟
 جواب :در فرض سؤال اگـر زن از شـوهر تمکـین نداشـته باشـد حـق
نفقه بر شوهر ندارد؛ اما اگـر تمکـین داشـته باشـد بـر شـوهر واجـب
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است که زن را نفقه یا طالق بدهد و اگـر نـه طـالق بدهـد و نـه نفقـه،
حاکم شرع میتواند این زن را طالق بدهد.
 ســوال ]169[ :اینجانــب حــدود ســی ســال اســت کــه ازدواج
کــردهام ،شــوهرم از همــان زمــان کــه بــا او ازدواج نمــودم معتــاد بــه
انواع مواد مخدّر (تریـاک ،حشـیش و )...بـوده اسـت ،مـدت طـوالنی
است که به من نفقهای نداده ،بـه طـور قطـع و حـتم مـیتـوانم بگـویم
که دو سال است که نفقـهای بـه مـن نـداده اسـت بـه طـوری کـه زن
دیگر اختیار نموده و مرا از خانه بیـرون کـرده اسـت مـن هـم مجبـور
شــدم از کویتــه پاکســتان بــه ایــران بیــایم ،مــن و همســرم دارای ســه
فرزند هستیم؛ دو دختر ،یکـی شـانزده سـاله و دیگـری چهـارده سـاله
میباشد و یک فرزند پسر که هفت سـاله اسـت ،در حـال حاضـر ایـن
سه فرزند با من زندگی مـیکننـد ،مـن از شـوهرم در خواسـت طـالق
نمودهام ،ولی شوهرم میگوید ،به شرطی شـما را طـالق مـیدهـم کـه
فرزندانم را به پاکستان بیـاوری ،حـال آیـا مـن مـیتـوانم فرزنـدانم را
به این فرد معتاد بسپارم؟ آیا میتوانم طالق والئی و غیابی بگیرم؟
 جواب :در فرض سـؤال ،اگـر مطـالبی کـه نوشـتهایـد در نـزد حـاکم
شرع ثابت شود ،حاکم شرع میتواند شـوهر شـما را مجبـور کنـد کـه
به شما نفقه و خرج کامل دهـد ،یـا شـما را طـالق دهـد ،اگـر شـوهر
نه طالق بدهد و نـه نفقـه؛ حـاکم شـرع و یـا وکیـل مـاذون از طـرف
حاکم شرع میتواند طالق شما را جاری سازد.
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حضانت اوالد چون دختـران شـما کبیـر شـدهانـد اختیـار زنـدگی بـا
خودشان است که با شـما زنـدگی کننـد یـا پدرشـان ،امـا راجـع بـه
در اسـت،
پسر هفت سالهی شـما ،چـون پـدرش معتـاد بـه مـواد مخـ ّ
حق حضانت این فرزند با شـما اسـت ،شـما نمـیتوانیـد ایـن بچـه را
بــه آدم معتــاد بســپارید ،چــون خطــر انحــراف بچــه در آینــده وجــود
دارد ،لذا همسرتان حق ندارد این بچه را از شما بگیرد.
 سوال]114[ :
2ـ مردی دو همسـر دارد ،آیـا اشـکال دارد یـک شـب نـزد همسـر اول و
سه شب نزد همسر جدید بماند؟
1ـ آیا عدالت برای مرد دو همسری جز حق همخوابی مفهوم دیگری هم دارد؟

 جواب :باید به عدالت رفتار کند هم در نفقه ،هم در همخوابی و غیره.
 سوال ]118[ :مردی بیسـت و چنـد سـال قبـل در حالیکـه دانشـجو
بود ،با حداقل امکانـات بـا دختـری ازدواج کـرده و اکنـون کـه دارای
موقعیت شغلی خوب و تمکن مالی بـاال شـده اسـت ،چنـدی پـیش بـا
دختر جوانی ازدواج نموده اسـت ،آیـا مانـدن مـرد در هـر مـاه ده روز
بــدلخواه (طبــق نظــر مــرد) در نــزد همســر ســابق و بیســت روز نــزد
همسر جدید خالف شرع مقدس است؟ یا خیر.
 جــواب :بــدون رضــایت زن بــزرگ نمــیتوانــد بیســت روز در نــزد
همسر کوچک بماند ،باید عدالت را از هر لحاظ رعایت کند.

نس
ب
ش
وظایف زوهج ت هب وره
 سوال]111[ :
2ـ اگر شوهری همسرش را از صـله رحـم بـه ویـیه دیـدار والـدین منـع
کند تکلیف زن چیست؟ آیا میتوانـد بـدون اجـازه او بـه دیـدن آنـان
برود؟
1ـ آیا همین اندازه کـه زن بدانـد شـوهرش بـرای بیـرون رفـتن از منـزل
راضـی اسـت ،کفایــت مـیکنــد یـا اینکـه بایــد از او مـوردی اجــازه
بگیرد؟

 جواب:
ج )2بدون اجازه شوهر نمیتوانـد بـه دیـدن پـدر و مـادر و سـایر فامیـل
برود ،ولی شوهر نباید مانع از مالقات همسر با والدینش گردد.
ج )1باید اجازه بگیرد و اگـر شـوهر اجـازه کلـی داده باشـد ،الزم نیسـت
در هر مورد اجازه بگیرد.
 ســوال ]113[ :مــن نــامزد دارم (البتــه در نکــاح بنــده اســت عقــد
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دایـم) کــه بنــا بــه مشــکالت اقتصــادی کــه خــانواده همســرم دارنــد،
همسرم برای خانواده پدرش کـار مـیکنـد و مـن ناچـاراً قبـول کـردم
ولی سؤاالتی است که میخواهم حکمش را بدانم.
2ـ در صورت عدم رضـایت بنـده بـه ادامـه کـار همسـرم شـریعت چـه
حکم میکند؟
1ـ آیا زن باید برای شـوهرش خـود را آراسـته نمایـد یـا بـرای بیـرون از
خانه در این صورت شریعت چه حکم میکند؟

 جواب:
ج )2در فــرض ســؤال اگــر شــما آمــاده عروســی باشــید و زوجــه شــما
حاضر به عروسـی نباشـد بـدون رضـایت شـما نمـیتوانـد در بیـرون
منزل پدرش کار کند.
ج )1آرایش برای غیر شوهر حرام است.
 سوال ]114[ :لطفا مواردی را که خـروج زنـان از منـزل بـدون نیـاز
به اذن شوهر در شریعت استثناء شده است ،بیان فرمایید؟
 جواب :بدون اجازه شـوهر خـروج زوجـه جـائز نیسـت؛ مگـر بـرای
کاری واجبی وهمچنین بـرای کارهـای عـادی منـزل کـه طبعـاً شـوهر
مانع از بیرون رفتن جهت انجام آنها نمیشود.
 سوال ]111[ :بنـده متأهـل هسـتم و طبـق خواسـتهی شـوهرم یـک

  ------------------------------------------  313استفتائاتجدید/ج3
سری موارد را باید رعایت کـنم ،از آنجـایی کـه همسـر بنـده بـه الک
اهمیت فراوانی میدهـد ،بـرای مـن در هنگـام وضـو و غسـل مشـکل
ایجاد مـیشـود چـون مـن در طـول روز مـدام الک روی نـاخنهـایم
هست ،اگر بخواهم آنها رو پـاک و دوبـاره بـزنم خیلـی طاقـت فرسـا
هست ،لذا از شما خـواهش دارم تـا بنـده را در ایـن زمینـه راهنمـایی
فرماییــد تــا هــم خواســتهی شــوهرم رعایــت شــود و هــم بــه نمــاز و
عباداتم ضرری وارد نشود؟
 جــواب :در رابطــه بــا الک زدن اطاعــت شــوهر واجــب نیســت؛ در
صورتی کـه زدن و برداشـتن الک بـرای شـما مشـقت داشـته باشـد و
یا در موقع وضـو و غسـل مـانع از رسـیدن آب بـه بـدن شـود ،نبایـد
الک بزنید.
 سوال ]116[ :درباره شغل زن در بیرون از خانه؛ لطفاً بفرمایید:
الف) اگر شوهر اجـازه انتخـاب شـغلی را بـه همسـرش داد ،آیـا بعـد از
طی مراحلی خاص میتواند بگوید اجازه ادامـه کـار را نمـیدهـم ،یـا
این که اجازه اول ،به معنی التزام به تمام لوازم آن میباشد؟
ب) آیا در فرض مسئله بین کار موقـت و مسـتمر و نیـز اسـتخدام توسـط
اشخاص حقیقی یا حقوقی تفاوتی وجود دارد؟ یا خیر.
ج) آیا بین کاری که با حـق شـوهر منافـات داشـته باشـد بـا شـغلی کـه
منافاتی ندارد و نیز شغلی کـه بـا رهـا کـردن آن بـه صـاحب کـار یـا
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دیگران لطمه جدی وارد مـیشـود بـا شـغلی کـه چنـین نیسـت فـرق
هست؟ یا خیر.
 جواب :اگر شوهر از اول ملتـزم نشـده کـه بـرای همیشـه اجـازه کـار
به خانمش داده باشد مـیتوانـد بعـد از یـک مـدتی اجـازهاش را لغـو
کرده و مانع کار زوجه در بیرون از منزل شود.
در فرض سوال بـدون اجـازه شـوهر کـار بیـرون بـرای زوجـه جـواز
ندارد ،ولـو منافـات بـا حـق شـوهر نداشـته باشـد ،در کلیـه فـروض
اجازه شوهر الزم است و فرق بین موارد مذکور نیست.
 ســوال ]111[ :زنــی بــدون عــذر شــرعی مــدتی از شــوهرش تمکــین
نداشــته ،بعــد از آن شــوهرش او را طــالق داده و یــا اینکــه دوبــاره
تمکین و به زنـدگی مشـترک شـان ادامـه داده اسـت ،آیـا حـق اهلل را
ضایع کرده یا حـق النـاس (شـوهر) را؟ اگـر ایـن زن توبـه کنـد ،آیـا
رضایت شوهر را جلب کند یا در قیامت با خداوند طرف است؟
 جواب :زن باید رضـایت شـوهر را جلـب کنـد و از شـوهر حاللیـت
بطلبد؛ عدم تمکین بـدون عـذر شـرعی هـم تضـییع حـق اهلل اسـت و
هم حق الناس ،کـه در هـر دو صـورت سـزاوار اسـت توبـه نمایـد و
به طور جـدّی از کـار خـود پشـیمان بـوده و بـا اعمـال نیـک آینـده،
گذشته را جبران کند.
 سوال ]111[ :چنانچه زن از نزدیکـی بـا شـوهر بـه میـزان متعـارف
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خودداری نماید (مثال هـر دو مـاه یکبـار) و ازدواج موقـت و یـا دایـم
مرد با زن دیگری موجب پاشیده شـدن بنیـان خـانواده گـردد ،در ایـن
صورت آیا «استمناء» برای مـرد جـایز اسـت؟ اگـر نیسـت چـاره مـرد
چیست؟
 جــواب :در فــرض ســؤال اطاعــت و تمکــین زن از شــوهر واجــب
است ،ولی استمناء به هی وجه جائز نیست.
 ســوال ]119[ :بعــد از عقــد نکــاح در صــورت اعســار زوج از
پرداخت مهریه:
الف) آیا زن میتواند به خاطر عدم دریافت مهریه تمکین ننماید؟
ب) در صورت جواز ،آیا تمکین فقط منحصـر بـه بضـع اسـت ،یـا سـایر
استمتاعات را هم شامل میشود؟
ج) آیا در این موارد نشوز صدق میکند؟

 جواب:
الــف) قبــل از دخــول در صــورتی کــه مهــر معجــل باشــد زن حــق دارد
تمکین نکند ولی بعد از دخول حق عدم تمکین را ندارد.
ب) تمکین غیر از بضع سایر استمتاعات را هم شامل میشود.
ج) در صورتیکه مهـر معجـل باشـد و دخـول صـورت نگرفتـه باشـد زن
تمکین نکند نشوز صـدق نمـیکنـد ،امـا اگـر دخـول صـورت گرفتـه
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باشد حق عدم تمکین را ندارد.
 ســوال ]114[ :لطــف نمــوده دربــاره زناشــویی و حــد و انــدازه
شوخی با همسر را بیان فرمایید.
 جــواب :لــذت بــردن زن و شــوهر از همــدیگر حــد و حصــر نــدارد
یعنی زن و شوهر به هر شکلی که مایـل باشـند مـیتواننـد از یکـدیگر
لذّت ببرند ،ولـی شایسـته اسـت از کارهـایی کـه بـا کرامـت انسـانی
سازگار نیست و مخالف طبع است پرهیز کنند.
 سوال ]118[ :آیـا در فقـه آمـده اسـت کـه انسـان بـا همسـرش در
بیست و چهار سـاعت چنـد بـار همبسـتر شـود؟ مـرد مـیتوانـد آب
منـی خـود را بیـرون از فــرج همسـرش در روی بـدن او بریـزد؟ اگــر
همسر مرد بخواهد این آب را بخورد آیا حالل است؟

 جواب:
2ـ در فرض سؤال راجع به همبستر شدن چنین دستوری نیامده است.
1ـ مرد میتواند منی خود را بیـرون از فـرج همسـرش بریـزد؛ ولـی یکـی
از نجاسات منی انسـان اسـت و خـوردن آن بـرای هـی کسـی جـائز
نیست.
 ســوال ]111[ :آیــا زن مــیتوانــد آلــت تناســلی شــوهرش را در
جریان معاشقه بمکد؟
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 جواب :نفس این کار جائز است امـا اگـر مسـتلزم خـوردن نجـس یـا
کثافت باشد جائز نیست و بـرخالف نظافـت وپـاکی اسـت کـه اسـالم
به آن دستور داده وسفارش زیاد نموده است.
 سوال ]113[ :آیا خوردن شیر همسر حرام است؟یا نه.
 جواب :اشکال ندارد.

ازدواج دختران باکره
 ســوال ]114[ :اگــر نظــر مجتهــدی ایــن باشــد کــه ،ازدواج موقــت
بدون اطالع پـدر دختـر جـایز اسـت ،آیـا دختـری کـه مقلـد مجتهـد
دیگری است ،میتواند به همین دلیل به ایشان عدول نماید؟
آیــا مــیتوانــد فقــط در همــین مســئله از ایشــان و در بقیــه مســائل از
مرجع تقلید خودش تقلید کند؟
 جواب :اگر مجتهد دختـر قائـل بـه احتیـا باشـد در آن صـورت بـه
األعلــم فــاألعلم مراجع ـه کنــد و اگــر مرجــع دختــر در مســئله فتــوی
دارد ،کــه در ازدواج دختــر بــاکره اجــازه پــدر شــر اســت ،در ایــن
صورت دختر نمیتواند به مجتهد دیگر رجوع کند.
 سوال ]111[ :آیا میشود بطور موقت با دختر نابـالغ بـدون اجـازه از
ولی او بطور موقت بخاطر اینکه فقط نگاه انسان محرمانه باشـد و انسـان
گناهکار نشود و خود انسان از جانب دختر وکیل شود عقد کرد ،بخـاطر
اینکه به خانه بعضی از دوستان انسان رفت و آمد دارد و معمـوالً نظـر و
لمس با دختر نابالغ اتفاق میافتد و خوف به حرام افتادن است.
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 جواب :ازدواج با دختر بـاکره چـه صـغیره باشـد و یـا کبیـره ،بـدون
اجازه پدر و جد پدری جـواز نـدارد؛ مخصوصـاً در ازدواج بـا دختـر
صغیره اگر به صالح دختر نباشد حتی پـدر حـق نـدارد او را بـه عقـد
کسی درآورد.
 سوال ]116[ :آیا ازدواج دختـر بـاکره بـدون کسـب اجـازهی ولـی
دختــر جــایز اســت؟ یــا خیــر .اصــوالً بــاکره بــه چــه دختــری گفتــه
میشود؟ آیا منظـور از بـاکره دختـری اسـت کـه قـبال شـوهر نکـرده
است یا وجود عضو بکارت معیار باکره و ثیبه بودن است؟
 جــواب :در ازدواج دختــر بــاکره (دختــری کــه بکــارتش از طریــق
ازدواج و دخول زائل نشده باشـد) اجـازه پـدر و یـا جـد پـدری الزم
است.
 سوال ]111[ :من با دختر کاکـایم چنـد وقتـی مـیشـود کـه نـامزد
شدهام چون نـاگزیریم رفـت و آمـد داشـته باشـیم مـن چنـد بـار بـه
بزرگان گفتم صـیغه عقـد را بخواننـد ،امـا توجـه نکردنـد مـن خـودم
گفتم با مسایل شرعی باید توجـه شـود خـودم بـا نـامزدم صـیغه عقـد
را خواندیم آیا درست است؟ یا نه.
همه اعضای فامیل مثل پدر و مادر مـن و پـدر و مـادر نـامزدم از ایـن
موضوع نامزدی راضی هستند
 جواب :بدون اجازه پدر ،عقـد نکـاح دختـر بـاکره اشـکال دارد؛ ولـی
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اگر از نکاح دختر و پدرش راضی باشند مانع ندارد.
خواندن عقد توسط خود زن ومرد در صـورت درسـت اسـت کـه هـر
دو معنی اخبـار و انشـاء صـیغه عقـد را و نیـز معنـی عبـارت عقـد را
بدانند و اال جواز ندارد.

ازدواج دختری که فرار کرده
 سوال ]111[ :شخصـی دختـری را بـدون اجـازه پـدرش بـه قصـد
ازدواج با او ،از خانه فراری مـیدهـد ،مـدتی را بـا آن دختـر زنـدگی
میکند ،بعـد از چنـدی پـدر و مـادر و اقـارب دختـر از قضـیه مطلـع
شده و با خـانواده پسـر توافـق مـیکننـد و طـرف پسـر ،پـول و مـال
برای پدر دختر فراهم میکنـد و رضـایت ایشـان را جلـب مـیکنـد و
عقد صورت میگیرد .آیا در مدتی که دختـر بـا پسـر نـامحرم در یـک
مکان زندگی مـیکـردهانـد حکـم شـرعی دارد؟ آیـا تعزیـر دارد؟ یـا
خیر.
 جواب :بعـد از رضـایت دختـر و پسـر و پـدر دختـر ،عقـد صـحیح
است ولی نسبت به گذشته ،طرفین مستحق تعزیر میباشند.
 سوال]119[ :
س2ـ پسری دختـری را از تهـران فـراری داده در هـرات آورده اسـت در
حالیکــه عقــد و نکــاح نشــده و دختــر از همــین پســر حاملــه اســت،
حکم شرعی ایشان چیست؟
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س1ـ بر فرض سـوال اول بعـد از دخـول بـدون عقـد ،پـدر ادعـای گلـه
نماید آیا میتواند از داماد مال اخذ کند یا حق ندارد؟
س9ـ بر فرض فـوق اگـر پسـر و دختـر ادعـای عقـد داشـته باشـند ،امـا
عقد نامه نداشته باشـند در حـالی کـه پـدر و مـادر دختـر منکـر عقـد
است ،قول پسر و دختر مسموع است؟ یا خیر.

 جواب:
2ـ عقد دختر باکره بدون اذن پدر ،ولـو عقـد را هـم خوانـده باشـند بنـابر
احتیا واجب باطل است ،مگـر اینکـه پـدر غایـب باشـد و دسترسـی
به او ممکن نباشد در این صورت عقد دختر باکره صحیح است.
 -1گرفتن گله در هر شرایط حرام است.
 -9در فرض سوال که دختر باکره بوده هر چنـد عقـد شـده باشـند چـون
بدون اذن پدر دختر بوده عقد آنها باطل است.
 ســوال ]194[ :آیــا دختــر بــدون رضــایت پــدر و مادرشــان نکــاح
میشود؟ یا خیر .در صورت کـه پدرشـان زنـده و حیـات باشـد ،ولـی
دختر همراه کسی فرار کند و عقد نکاح اجرا کنند چه؟
 جواب :در ازدواج دختـر بـاکره اجـازه پـدر و یـا جـد پـدری بنـابر
احتیــا واجــب شــر اســت ،مگــر اینکــه پــدر از ازدواج دختــر بــا
همکفو بدون عذر شرعی خودداری کند.
 سوال ]198[ :دختری پس از عقـد بـا پسـری ،فقـط در اثـر مالعبـه
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سطحی و بدون کـوچکترین دخـولی بصـورت جـذبی حاملـه شـده و
طفل بصورت سزارین متولد شده اسـت ،آیـا ایـن دختـر بـاکره اسـت
یــا ثیبــه؟ در صــورت طــالق مهریــه او نصــف اســت یــا کامــل؟ آیــا
رعایت ایام عده بر وی الزم است؟ یا خیر.
 جواب :تا بکارت دختر باقی است بـاکره بـودن صـدق مـیکنـد و در
صورت طالق عده ندارد و نصف مهر را حق دارد.

شرطیت اذن پدر در عقد
 ســوال ]191[ :آیــا ازدواج موقــت بــا دختــری کــه بکــارت نــدارد،
بدون اذن ولی صحیح است؟
 جواب :در صورتی که ازالـه بکـارت از راه دخـول شـرعی و یـا زنـا
صورت گرفته باشد ،اجازه ولی شر نیست.
 ســوال ]193[ :هــل یجــوز زواج المتعــة مــن المــرأة العــذراء بــدون
إذن ولیها فی حالة کان الشخص لن یقوم بفتح غشاء بکارتها
 جواب :الیجوز الزواج مع المرأة العذراء بدون اذن ولیها.
 سوال]194[ :
 -2اگر دختر و پسر به هم دیگر عالقـهمنـد باشـند و بـدون اجـازه پـدر و
مادر در صورتی که بـه سـن قـانونی هـم رسـیده باشـند یعنـی بـاالی
بیست سال و طبق رساله یکی از مراجع تقلیـد بـا هـم یـک نفـر زن را
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وکیــل بگیــرد و بــا هــم عقــد نماینــد ،آیــا ایــن عقــد از نظــر شــرعی
درست است؟ و آیا این دو رسماً زن و شوهر شناخته میشوند؟
 -1اگر پسر و دختری کـه بـه سـن قـانونی رسـیده بـدون اجـازه پـدر و
مادر با هـم عقـد کردنـد و بعـد پسـر بـه مسـافرت رفـت و خـانواده
دختر ،دختـر را بـه کسـی دیگـر بدهنـد ،حـال آنکـه دختـر از تـرس
موضوع عقـد اولـی خـود را بـا والـدین نگفتـه باشـد در آن صـورت
چه حکمی دارد؟
 جــواب :در ازدواج دختــر بــاکره اجــازه پــدر بنــابر احتیــا واجــب
الزم است و در فرض سؤال احتیاطـاً پسـر دختـر را طـالق دهـد و بـا
طالق از هم جدا شـوند (مـراد از احتیـا  ،احتیـا اسـتحبابی اسـت)
و دختر قبل از طالق و گذشتن عده نمـیتوانـد بـه عقـد کسـی دیگـر
در آید.
 سوال ]191[ :اگر دختری ،قبال رابطه جنسـی بـا کسـی داشـته ولـی
ازدواج نکرده ،آیا میتوان ایشـان را بـدون اجـازه پـدر صـیغه نمـود؟
چون دختر نیست اما ازدواج هم نکـرده و بـه عـالوه بـه انـدازه کـافی
هم تجربه زندگی مشترک و درک آن را دارد.
 جواب :اگر دختر بـاکره نباشـد و بکـارت او از راه شـرعی و یـا غیـر
شرعی زایل شده باشد ،اجازه پدرش در عقد او الزم نیست.
 ســوال ]196[ :دختــری هســتم بیســت و پــنج ســاله آیــا مــیتــوانم
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بدون اجازه پدر عقد موقت کنم؟
 جواب :بـدون اجـازه پـدر بنـابر احتیـا واجـب عقـد دختـر بـاکره
باطل است.
 سوال ]191[ :آیـا بـرای صـیغه کـردن (ازدواج موقـت) یـک دختـر
اهل کتاب مـثالً مسـیحی ،اجـازه پـدرش الزم اسـت در صـورتی کـه
دختر مـورد نظـر بـاکره نباشـد؟ چـون اکثـر دخترهـا در کشـور هـای
اروپایی باکره نیستند ،وظیفه چیست؟
 جواب :عقد دائم با کفـار جـایز نیسـت ،ولـی عقـد موقـت بـا دختـر
کتابی اشکال نـدارد ،اگـر دختـر بـاکره باشـد و آنهـا اجـازه پـدر را
شر بدانند ،اجازه پدر شر اسـت و اگـر بـاکره نباشـد اجـازه ولـی
شر نیست.
 سوال ]191[ :بنده جـوانی هسـتم کـه کارهـای فرهنگـی مـیکـنم و
بیشتر اوقات همکار خـانم دارم خیلـی اوقـات بـا یـک خـانم در یـک
اطاق تنهـا مـیمـانم اگـر ایـن خـانم دوشـیزه باشـد و بـالغ ،عاقـل و
تحصیل کرده که خوب و بد خود را تشخیص دهد.
 2ـ آیا با این خـانم مـیتـوانیم صـیغه محرمیـت بخـوانم بـرای اینکـه در
گنــاه داخــل نشــویم ،پــدر دختــر هــم خبــر نداشــته باشــد ،یــاد آور
میشوم که قصد دخـول نـداریم ،فقـط نگـاه کـردن و احیانـاً شـوخی
کالمی و بدنی.
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1ـ آیا دختر که به طور رسمی وقانونی شـوهر نکـرده ولـی پـرده بکـارت
ندارد اگر دختـر خـودش راضـی باشـد مـیشـود بـدون اجـازه پـدر
صیغه کرد؟
 جــواب :اگــر ازالــه بکــارت از راه دخــول شــرعی و یــا غیــر شــرعی
صورت گرفته باشد ،اجازه ولی شر نیست.
 سوال ]199[ :اگر دختری بدون اذن پدر بـه عقـد موقـت یـا دائمـی
کسی در آید سؤالهای ذیل مطرح میگردد:
2ـ این عقد صحیح واقع شده است؟ یا خیر.
1ـ بر فرض صحّت تحصیل رضایت پدر الزم است؟ یا خیر.
9ـ ـ اگــر اجــازه پــدر را حاصــل نکنــد و یــا اینکــه پــدر اجــازه ندهــد،
باقیمانده مدت ،یا ادامه زندگی این دختر و پسر چه حکم دارد؟
3ـ اگر دختری از راه نامشروع بکـارتش از بـین رفتـه باشـد بـاز هـم اذن
پدر الزم است؟ یا خیر.

 جواب:
ج )2بنابر احتیا واجب عقـد دختـر بـاکره بـدون اجـازه پـدر و یـا جـد
پدری باطل است؛ مگر اینکـه دسترسـی بـه پـدر نباشـد و یـا پـدر از
ازدواج با هم کفو خـودداری کنـد و دختـر بـه سـن ازدواج رسـیده و
متمایل به ازدواج با مردی هم کفوش باشد.
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ج )1اگر بعد از عقد ،پدر و یا جد پدری راضی شود آن عقد صحیح است.
ج )9اگر پدر و جد پـدری اجـازه ندهنـد از همـدیگر جـدا شـوند واگـر
بکارت از راه نامشروع زایـل شـده باشـد اجـازه پـدر یـا جـد پـدری
الزم نیست.
 سوال ]144[ :مـا رأی سـماحتکم حـول الـزواج الموقـت المشـرو
بعدم الدخول من البنت الباکر من دون إذن الولی؟
 جواب :الزواج الموقت ولـو کـان مشـروطاً بعـدم الـدخول مـن بنـت
الباکر من دون إذن الولی باطل علی األحو .
 سوال ]148[ :اگـر بـه گفتـه بزرگترهـای فامیـل خواسـتگار کفـو و
متناسب دختر باشد و پـدر دختـر بـدون دلیـل معقـول مخالفـت کنـد،
آیا اذن او ساقط میشود و این دختـر مـیتوانـد بـدون کسـب اجـازه-
ای پدر با پسر مورد عالقهاش (که کفوش است) ازدواج کند؟
 جواب :اگر ولی دختـری بـدون دلیـل شـرعی از ازدواج بـا هـم کفـو
خودداری کنـد در ایـن صـورت اجـازه ولـی در صـحّت عقـد نکـاح
الزم نیست.
 ســوال ]141[ :آیــا ازدواج موقــت بــا دختــر بــاکره بــدون اجــازه
والدین جایز است؟
 جواب :در ازدواج دختر باکره چـه موقـت باشـد و یـا دائـم اذن ولـی
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بنــابر احتیــا واجــب الزم اســت؛ مگــر اینکــه ولــی غایــب باشــد و
دسترسی به او نباشـد و دختـر نیـاز شـدید بـه ازدواج داشـته باشـد و
یا ولی از ازدواج دختر بـا هـم کفـوش خـودداری کنـد ،کـه در ایـن
دو صورت اجازه ولی ساقط است.
 سوال ]143[ :دانشـجو هسـتم در خـارج از افغانسـتان و بـا دختـری
هم کفو و مؤمنـه آشـنا شـدم و هـر دو وعـده ازدواج بـا هـم دادیـم،
خــانوادههایمــان یکــدیگر را نمــیشناســند و در افغانســتان و ایــران
زندگی میکنند .آیا بدون مطرح کردن مسـئله بـا فامیـلهـا مـیتـوانیم
عقد نکاح را صرف به هدف اینکـه بـا یکـدیگر محـرم شـویم بـا هـم
دست بـدهیم و  ...نـه بـه منظـور رابطـه جنسـی در نـزد عـالم اصـلح
منعقد کنیم؟ دختر شـخص عاقـل بـالغ و در مقطـع ماسـتری دانشـجو
میباشد و میتواند خیر و شـر خـود را بیشـتر از والـدین بـیسـوادش
تشخیص دهد.
 جواب :عقد دختر باکره بـدون اذن پـدر دختـر باطـل اسـت و دسـت
دادن با دختر قبـل از عقـد حـرام اسـت ،همچنـین صـحبت کـردن در
غیر امر ازدواج نیز حـرام اسـت ،اگـر شـما واقعـاً تصـمیم بـه ازدواج
دارید با اولیاء دختر مطرح و بـا اجـازه ولـی دختـر بـه صـورت دائـم
یا موقت عقد کنید.
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حکم ترمیم بکارت
 سوال ]144[ :من دختری بیست و پـنج سـاله هسـتم کـه هفـت مـاه
پیش دچـار تجـاوز جنسـی شـدم ،از آنجـا کـه مسـئله بکـارت بـرای
خانواده و خودم خیلی مهم بـوده و هسـت نمـیتـوانم بـا ایـن مسـئله
کنار بیایم ،پـدر و مـادرم هـر دو مـریض هسـتند و مـن از تـرس بـه
خطر افتادن سالمت شان نمـیتـوانم حقیقـت را بگـویم ،همچنـین مـن
خانواده سرشـناس و مردمـی دارم و خـودم بـا آبـرو زنـدگی کـردهام،
میدانم که عمل ترمیم را انجـام مـیدهنـد ولـی نمـیدانـم اگـر روزی
بخــواهم ازدواج کــنم بایــد حقیقــت را بــه همســر آینــدهام بگــویم یــا
پنهان کنم ،مـیترسـم ابتـدا قبـول کنـد ولـی بعـد در زنـدگی باعـث
بدبینی شود ،اگر ترمیم کنم و نفهمد ،آیا مـن گنـاه کـردم کـه حقیقـت
را نگفتم؟
 جواب :ترمیم چون باعث نگـاه ونظـر حـرام اسـت لـذا جـواز نـدارد،
در فرض سوال اگر از بکـارت سـؤال شـود حقیقـت را بگوییـد ،اگـر
ســؤال نکردنــد الزم نیســت قضــیه را اظهــار کنیــد ،ولــی در صــورت
عدم اظهار ،مهر المثل ثیّبه را حق دارید.

اح کام طالق
شرایط اجرای صیغه طالق
 سوال ]141[ :با توجه به این کـه «طـالق بایـد بـه صـیغه طـالق در
حضور الاقل دو مرد عادل که طالق را بشنوند» واقع گردد:
الف) آیـا اسـتماع صـیغه طـالق الزم اسـت و یـا سـماع آن هـم کفایـت
میکند؟
ب) در صورت لـزوم اسـتماع ،آیـا الزم اسـت شـهود بـه قصـد اسـتماع
صیغه طالق در مجلـس حاضـر شـده باشـند یـا قصـد حضـور بـرای
استماع الزم نیست؟
ج) آیا شـنیدن بایـد بالمشـافهه (رو در رو) ،بـدون واسـطه و بـا حضـور
در مجلس اجرای صیغه باشد یـا بـه صـورت واسـطه ماننـد شـنیدن از
طریق بلندگو یا تلفن و یـا دیـدن و شـنیدن از طریـق پخـش فـیلم بـه
صورت زنده و هم زمـان کـه یقـین بـه اجـرای صـیغه طـالق حاصـل
شود کفایت میکند؟
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 جواب:
میکند.
الف) سماع صیغه طالق کفایت 
ب) قصد حضور الزم نیست.
ج) صیغه طـالق در حضـور دو عـادل واقعـی جـاری شـود و شـنیدن از
راههای مذکور در سوال برای شهادت کفایت نمیکند.
 سوال ]146[ :طـالق در حضـور زنـان عادلـه بـدون حضـور مـردان
عادل صحیح است؟ یا خیر.
 جواب :طالق در حضور زنان عادله باطل است.
 ســوال ]111111[ :واقعــه طــالق پــس از ســپری شــدن مــدت عــده
کامل میشود و یا به محض اجـرای صـیغه طـالق ،عقـد نکـاح منحـل
میگردد آیا سـپری شـدن مـدت عـده تـأثیری در منحـل شـدن عقـد
نکاح دارد؟ یا خیر.
 جواب :اگر دخـول واقـع شـده باشـد بعـد از اجـرای صـیغه طـالق،
باید زن عده نگهدارد ،که اگـر زن عـادت ماهانـه داشـته باشـد بعـد از
حیض سوم عدهاش تمام مـیشـود و اگـر عـادت ماهانـه نـدارد ،سـه
ماه از زمان طالق باید سپری شـود ،ولـی چنانچـه دخـول واقـع نشـده
یا زن یائسه باشد ،عدّه ندارد؛ طالق در زنـان کـه عـده دارنـد ،بعـد از
عده کامل میشود.
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موارد بطالن صیغه طالق
 سوال ]141[ :شخصی است که زنـش در خواسـت مـیکنـد تـا او را
طالق دهد و مرد هم راضی میشود و طالق را جار میکند.
بعد از چند روزی زن میگوید :من آن زمان خفه (احساساتی ـ عصبانی)
بودم و چنین درخواستی نمودم ،آیا چنین طالقی صحیح است؟ یا خیـر.
اصوالً ادعای زن در چنین شرایط مسموع است؟ یا نه.
 جــواب :در طــالق رجعــی رضــایت زن الزم نیســت؛ اگــر شــوهر بــا
رعایت شرایط زنش را طالق داده باشد آن طالق صحیح است.
 سوال ]141[ :شخصی از افغانسـتان بـه جهـت کـار در ایـران رفتـه،
پدرش به بهانـه اینکـه پسـرم مـرا وکیـل گرفتـه اسـت ،در افغانسـتان
عروســش را طــالق داده وقتیکــه شــوهر زن مطلقــه از ایــن قضــیه بــا
خبر گردیده توسط تلفن در افغانسـتان بـرای خـانواده همسـرش ابـراز
کــرده کــه مــن پــدرم را وکیــل بــرای اجــراء طــالق نگرفتــهام ،حــاال
شوهر زن در افغانستان آمده حاضـر اسـت زنـش را دوبـاره بـه خانـه-
اش ببرد ،اما مادر زن و پـدر زن قبـول نمـیکنـد و مـیگویـد کـه زن
طالق داده شده است .حکم شرعی این مسئله چیست؟
 جواب :در فرض سؤال آن طالق باطـل اسـت ،چـون طـالق بایـد بـه
اجازه شوهر باشد ،کسـی دیگـر حـق طـالق دادن نـدارد ،مگـر اینکـه
از طرف شوهر وکیل باشد.
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 سوال ]149[ :اگـر یـک زوج از هـم طـالق بگیرنـد وبعـد از طـالق
از هم جـدا نشـوند و بعـد از طـالق یـک سـال و نـیم بـاهم زنـدگی
مشترک داشته باشند ،آیـا زوجـه مـیتوانـد بگویـد دیگـر همسـر مـن
نیستی؟
 جواب :اگر طالق رجعی بـوده و زن دارای عـده ،تـا زمـانی کـه عـده
تمام نشده شـوهر حـق رجـوع بـه زن را دارد؛ بعـد از رجـوع طـالق
باطل میشود یا اینکـه طـالق خلـع و یـا مبـارات باشـد و همسـر بـه
بذل رجوع کنـد ،کـه در ایـن صـورت نیـز شـوهر مـیتوانـد قبـل از
انقضاء عده به زنـش رجـوع کنـد ،اگـر طـالق بـائن بـوده و زن عـده
نداشته در این صورت بدون عقد جدید شوهر حق رجوع ندارد.
 سوال ]184[ :چندی پـیش بـه طـالق خلـع از همسـرم جـدا شـدم،
ولی ایشان یک روز بعد از طالق اظهـار داشـت کـه در هنگـام طـالق
در عــادت ماهیانــه بــوده و دو ســاعت بعــد از دفتــر خانــه آن را
فهمیده ،در روزهای بعـد هـم مـدام دم از پشـیمانی و برگشـت مـیزد
تا اینکه سه هفته بعد از طالق بـه منـزل آمـد و مـدام اظهـار پشـیمانی
و قصد رجوع مینمود در مدتی که در منـزل بـود بـا توجـه بـه اینکـه
طالق را باطل میدانسـت و هنـوز خـود را زن مـن مـیدانسـت و نیـز
عدهاش تمام نشده بود با من چنـدین بـار نزدیکـی داشـت ،ولـی بعـد
از این جریانات شـر گذاشـت کـه اگـر مـیخـواهی رجـوع قـانونی
شود باید حق طالق و ...را بـه مـن بـدهی و بنـده فکـر مـیکـردم بـا

  ------------------------------------------ 303استفتائاتجدید/ج3
صحبت میتوانم او را راضی کنم ،تـا اینکـه بعـد از حـدود شـش مـاه
ارتبا خود را قطع کرد ،آیـا او از لحـاظ شـرعی زن مـن اسـت؟ اگـر
بخواهد شوهر کند حکم چیست؟
اگر چنانچه اظهار ایشان مبنی بر عـادت بـودن در زمـان جـاری شـدن
طالق دروغ باشد (که احتمـال آن مـیرود) آیـا نظـر بـه اینکـه ایشـان
در زمــان عــده بازگشــته و حتــی نزدیکــی هــم کــرده ایــن رجــوع
محسوب میشود و هنوز شرعاً زن من است؟
 جواب :در فـرض سـؤال اگـر واقعـاً در وقـت اجرایـی صـیغه طـالق
ایشــان حــائض بــوده اســت ،طــالق باطــل و خــانم شــرعاً زن شــما
مــیباشــد و چنانچــه حــائض نبــوده اســت ،طــالق صــحیح و رجــوع
ایشان رجـوع بـه بـذل نکـرده باشـد ،باطـل و عمـل زناشـویی در آن
مــدت حــرام بــوده اســت و در فــرض عــادت نبــودن اکنــون آن زن
زوجهی شما نمیباشد.
 ســوال ]188[ :زنــی کــه بــرای رســیدن بــه طــالق از شــوهر خــود
متوسل به هر حیله و نیرنگ شـده ،اگـر بـا راهنمـایی دیگـری دارویـی
به شـوهر خورانیـده و وی را بـه حالـت عنـین درآورده تـا در دادگـاه
موفق به گرفتن مجوز طـالق شـود ،آیـا اوالً طـالق وی صـحیح اسـت
در صــورت طــالق مهریــه ،نفقــه ایــام عــده ،مخــارج ازدواج مجــدد
شوهر به عهده او است یا به عهده راهنما؟
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 جواب :در فرض سـوال آن طـالق صـحیح نیسـت و زن مهریـه خـود
را حــق دارد مطالبــه کنــد و در صــورت ثبــوت عنــین توســط شــهود
میتوانـد زن را مجـازات کنـد (تعزیـر) و دیـه هـم بـر زن
حاکم شرع 
واجب است ،باید دیه عنین کردن شوهر را بپردازد.

طالق هایی که اختیار آن باحاکم شرع است
 ســوال ]181[ :هرگــاه در ازدواج موقــت یکــی از اســباب طــالق
حاکم محقق گردد (مـثالً زوج مفقـود االثـر شـده و یـا زوجـه مواجـه
با عسر و حرج گردد و شوهر نیـز حاضـر بـه بخشـیدن مـدت نباشـد)
آیا زن میتواند از دادگـاه تقاضـای فسـخ متعـه را بـا بخشـیدن مـدت
باقیمانده بنماید؟ (خصوصاً در صیغههـای دراز مـدت ــ ماننـد نـود و
نه ساله ـ)
 ج ـواب :همانگونــه کــه در مــواردی حــاکم شــرع مــیتوانــد زوجــه
مـیتوانـد زوجـه موقتـه را هـم طـالق
دائمی را طـالق غیـابی دهـد ،
والئی بدهد ،یعنی هم مدت را ببخشد و هم احتیاطاً طالق بدهد.

طالق هایی که باید زن رضایت مرد را جلب کند
 سوال]183[ :
2ـ شخصی دختـری را خواسـتگاری مـیکنـد بعـد از توافـق دو طـرف و
خرج و مخارج ،ایـن نـامزدی از طـرف دختـر بهـم مـیخـورد یعنـی
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دختر میگوید که مرا بـه زور داده و راضـی بـه ایـن وصـلت نیسـتم،
آیــا مصــاریف دامــاد از قبیــل طــال ،لبــاس و ....را خــانواده عــروس
ضامن است؟ یاخیر.
1ـ در فرض ضمان طالی که پس مـیدهـد آیـا ضـامن عـین و وزن طـال
است یا فقط شبیه به آن طالها کافی است؟
9ـ طالی که پـس داده بنـا بـه تأییـدهای طـال فـروش شـانزده گـرم کـم
برگردانده آیا کسری ضامن است؟ یا خیر.
3ـ پـدر دختـر قـرار شـده مبلـغ یـک میلیـون و پانصـد هـزار تومـان در
تاریخ  2935/2/23بدهـد و حـاال سـرباز مـیزنـد لطفـا حکـم مسـئله
رابیان فرمایید؟

 جواب:
ج )2در فــرض ســوال اگــر عقــد جــاری شــده و دختــر خواهــان طــالق
است باید رضـایت شـوهر را جلـب کنـد و شـوهر مـیتوانـد مقـدار
مصارف طـال ،لبـاس ،بخشـیدن مهریـه و  ...را شـر رضـایت طـالق
قرار دهید.
ج )1طالی که بـرای خـانم داده اگـر بـرای او بخشـیده مـال زن اسـت و
اگر نبخشیده باشد مال شـوهر اسـت در صـورت دوم اگـر اصـل طـال
باقی اسـت اصـل آن را بدهـد و اگـر اصـل نیسـت شـوهر را راضـی
کند به عوض و یا قیمت.
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ج )9اگر شوهر نبخشیده باشد آن مقدار زاید را نیز ضامن است.
ج ) 3اگر پـدر دختـر متعهـد شـده کـه آن مبلـغ را بدهـد حـق مخالفـت
ندارد.

حقوق زن مطلقه
 ســوال ]184[ :مــردی ادعــا مــیکنــد کــه زنــش از لحــاظ شــکل
ظاهری خوب نیست و زیاد دروغ هـم مـیگویـد و مـیخواهـد زنـش
را طالق بدهد با توجـه بـه ایـن کـه خـانمش درافغانسـتان مـیباشـد
اکنون هی گونه وکیل مـدافعی نـدارد آیـا مـیشـود بـه گفتـه شـوهر
بسنده کـرد و طـالق را جـاری نمـود؟ هرچنـد طـالق در دسـت مـرد
است در این قضیه اگر حقی از آن خانم ضایع گردد چه میشود؟
 جــواب :در فــرض ســؤال طــالق دادن آن زن اشــکال نــدارد ،ولــی
حقــوق آن زن از قبیــل مهریــه و نفقــهی بــین عــدهاش را بایــد شــوهر
کامل برایش بدهد.

عیب هایی که سبب طالق میشود
 ســوال ]181[ :مــردی کــه معتــاد اســت و قــادر بــه تــأمین خــرج و
مخارج عیـالش نیسـت و قـادر بـه همخـوابی نمـیباشـد ،آیـا زنـش
میتواند طالق بگیرد؟ یا خیر.
 جواب :در فـرض سـوال بـه شـوهر اعـالم مـیشـود کـه نفقـه زن را
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تأمین کند و یـا خـودش بـا رضـایت همسـرش را طـالق دهـد؛ اگـر
نفقه نداد و طالق هـم نـداد ،در صـورت شـهادت دو نفـر عـادل نـزد
حاکم شـرع مبنـی بـر امتنـاع شـوهر از تـأمین نفقـه و طـالق ،حـاکم
شرع میتواند زن را طالق دهد.
 سـوال ]186[ :ایـن جانـب حـدود هشـت مـاه قبـل دختـری را بــا
مهریــه یکصــد و ده عــدد ســکه تمــام بهــار آزادی بــه عقــد خــویش
درآوردم و بعد از عقد متوجه شـدم کـه همسـرم نسـبت بـه مـن هـی
عالقهای نداشته و ندارد ،فقط به جهت طمـع بـه مهریـه ،بـی عالقگـی
خویش را نسبت به مـن و عالقـهمنـدی خـویش را بـه دیگـران اظهـار
نداشــته اســت (و بــه گفتــه خــودش او بــه تحمیــل و زور والــدین و
اطرافیانش به عقد من درآمده اسـت ).در اثـر همـین بـی عالقگـی بـه
من و عالقمندی بـه فـرد دیگـر نسـبت بـه مـن ناشـزه بـوده و هرگـز
روی خوش نشان نداده است و برای این کـه مـرا کنـار بزنـد بـا فـرد
دیگری به صورت تلفنی ارتبـا برقـرار کـرده اسـت و اظهـار داشـته
کــه مــا نســبت بــه همــدیگر عالقــهمنــدیم و بــه ایــن صــورت تعهــد
اخالقی خـود را نسـبت بـه شـوهر شـرعیاش زیـر پـا نهـاده اسـت،
افزون بر این متوجه شدم که قبل از ایـن کـه بـه عقـد مـن درآیـد ،از
خانه پدرش فراری بوده ،تا جایی کـه نسـبت بـه بـاکره بـودنش شـک
دارم.
حال با توجه به سابقه بدی کـه دارد و ایـن کـه نـامش در بـین مـردم
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بد در رفته است ،اگر بخـواهم او را طـالق بـدهم ،در آن صـورت آیـا
به ایشان مهریه تعلق مـیگیـرد؟ یـا خیـر .اگـر تعلـق مـیگیـرد ،مهـر
المثل تعلق میگیرد یا مهر المسمی؟
 جواب :در فـرض سـؤال ،اگـر دختـری چنـین سـابقهی بـدی داشـته
باشد که حتی بین مردم مشهور شـده باشـد و شـما خبـر نداشـتهایـد و
بکارت نداشته باشد ،حق مهر المسـمّی نـدارد ،در فـرض طـالق فقـط
نصف مهر المثل زن ثیبـه را حـق دارد؛ یعنـی عُرفـا یـک چنـین زنـی
با چنین اوصـافی را چـه مقـدار مهریـه مقـرر مـیدارنـد ،ایشـان هـم
همان مقدار مهریـه حـق دارد .ایـن در صـورت عـدم دخـول اسـت و
اگر دخول تحقق یافته باشـد ،تمـام مهـر المثـل یـک زن ثیبـه را حـق
دارد.

مواردی که زن میتواند طالق بگیرد
 سـوال ]181[ :زنـی هسـتم کـه مـدت پـنج سـال مـیشــود ازدواج
کردهام صاحب دو اوالد هستم ،شوهرم معتـاد بـه مـواد مخـدر اسـت،
من از ایشـان در هراسـم نمـیخـواهم زنـدگی کـنم ،خواهـان طـالق
خــویش هســتم ،امــا شــوهرم حاضــر بــه طــالق نمــیشــود لطفـاً مــرا
راهنمائی فرمائید.
 جواب :اگر شوهرتان نفقـه شـما ،را بـه نحـوی متعـارف بدهـد شـما
طالق گرفته نمیتوانید؛ ولی اگر نفقـه شـما را نمـیدهـد ،در صـورت
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که پیش حـاکم شـرع ثابـت شـود ،حـاکم شـرع یـا وکیـل مـأذون از
طرف حاکم شرع میتواند شما را طالق دهد.
 سوال ]181[ :زنی شـوهرش بـه مـواد مخـدر معتـاد اسـت هـرروز
تــوان خــود را ازدســت مــیدهــد زن نمــیخواهــد بــا ایــن وضــع بــا
شوهرش زندگی کند و خواهان طـالق مـیباشـد امـا شـوهر معتـاد از
طالق دادن خودداری میکند در این صورت تکلیف زن چیست؟
 جــواب :اگــر شــوهر نفقــه زن را مــیدهــد وظیفــه زن زنــدگی بــا
شوهرش است؛ مگر اینکه رضـایت شـوهر را در طـالق جلـب کنـد و
خود را مطلقه کند؛ ولـی چنانچـه شـوهر از نفقـه و طـالق خـودداری
میکنـد در صـورتی کـه دو عـادل بـه ایـن کـارش شـهادت بدهنـد،
حاکم شرع میتواند زن را طالق دهد.

عده و اح کام آن
 سوال ]189[ :آیا خواندن عقد موقت در دوران عده اشکال دارد؟
 جواب :بله مطلق اجرا عقد در ایام عده زن اشکال دارد.
 ســوال ]114[ :بــا جلــوگیری کــردن زنــان از طریــق بســتن دائمــی
لولهاش ،آیا باز هم بعد از طالق نگهداشتن عده الزم است؟
 جواب :برای زنان مدخوله عده مطلقاً الزم است؛ مگر اینکه یائسه باشد.
 سوال ]118[ :اگـر زن متعـه شـود و دخـول صـورت گیـرد ،امـا از
ریختن منی در رحم زن جلـو گیـری شـود ،بعـد از اتمـام یـا بخشـش
مدت ،زن دوباره از طرف همان شـخص متعـه شـود کـه در متعـه دوم
دخـول صـورت نگیـرد آیـا بعــد از اتمـام یـا بخشـش مــدت دوم زن
عده دارد؟
 جــواب :در فــرض ســؤال اگــر دوبــاره خــود ایــن شــخص آن زن را
عقد موقت (صیغه) کنـد عـده الزم نیسـت؛ امّـا بـرای عقـد بـا کسـی
دیگر باید زن عده نگهدارد.
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 سوال ]111[ :شخصی با زنی نکاح کـرده ولـی بنـابر رسـوم محلـی
هنــوز زن در خانــهاش (خانــه شــوهر) نیامــده و بــا پــدر و مــادرش
زندگی میکرده که بعد از چنـد روز آن زن بـا یـک فـرد دیگـر بـرای
چهار روز مانده ،حال شـوهر اول مـیخواهـد طالقـش دهـد ،آیـا بـه
خاطر شبهه زنا ،نگهداشتن عده بر زن واجب است؟ یا خیر.
 جواب :این طالق چـون قبـل از دخـول اسـت ،نیـاز بـه عـده نـدارد،
اگر آن زن با غیر شوهر زنـا کـرده و بخواهـد بـا کسـی دیگـر ازدواج
کند بـه مـدت یـک حـیض اسـتبراء کنـد ،یعنـی از شـوهر کـردن تـا
دیدن حیض خود داری کند.
 سوال]113[ :
2ـ دخول از عقب با زن یا دختر موجب نگهداری عده میشود؟ یا خیر.
1ـ خانمی که از راه عقد موقت امرار معـاش مـیکنـد و بـه نـوعی شـغل
او محسوب میشود باید عده نگه دارد؟

 جواب:
ج .2در فرض سؤال اگر زن یائسه یا صغیره نباشد باید عده نگهدارد.
ج .1عدّه الزم است ،یعنی پـس از هـر بـار عقـد و دخـول ،بایـد بعـد از
تمــام شــدن مــدت ع ـدّه نگهــدارد ،مگــر اینکــه دوبــاره مــدت را بــا
خواندن صیغه مجدد با همان مرد تمدید کند.

مسائل غذا یی

ب
ی
ح
ا
شرائط ذ ح و انت
 سوال]114[ :
2ـ خواباندن شـتر مـرغ بـرای ذبـح بسـیار دشـوار اسـت.آیـا ذبـح ایـن
حیوان در حال ایسـتاده و حرکـت در لحظـهای کـه رو بـه قبلـه قـرار
میگیرد صحیح است؟
1ــ اگـر اشـکال دارد و نمـیدانسـتیم ولـی سـایر شـرایط رعایـت شــده
گوشتهای حاصل از ذبح اینگونه را دور بریزیم؟
9ـ آیا ذبح سایر حیوانـات هـم اگـر رو بـه قبلـه ایسـتاده باشـند شـرعی
است؟
 جواب :ذبح هر حیوانی کـه رو بـه قبلـه باشـد و شـرایط دیگـر ذبـح
موجود باشد صحیح است و اشکال ندارد.
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 سوال ]111[ :در اکثـر گشـتارگاههـا یـک سـنگ کـه روی آن بسـم
اهلل حک شده در باالی سر نصب کـردهانـد و مـرغهـا توسـط دسـتگاه
1ال مراجعه شود به مسئله  1111رساله توضیح المسائل.
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به صورت اتوماتیک سر بریـده مـیشـوند ،بـا توجـه بـه تعـداد زیـاد
مرغها بـرای هـر ذبـح بسـم اهلل گفتـه نمـیشـود بـا توجـه بـه اینکـه
اینجانب از این قضیه آگاه هسـتم آیـا مـیتـوانم گوشـت مـرغ بخـورم
یا نه؟
سوال دوم اینکـه اگـر حکـم نخـوردن چنـین گوشـت اسـت ،آیـا وقتـی
دست با چنین ذبیحه و گوشت تماس پیـدا کنـد نجـس مـیشـود؟ یـا
خیر.
 جواب :اگر در موقع سر بریدن مرغها توسـط دسـتگاه ،هـر موقـع کـه
سر بریده میشود اسم خـدا را ببرنـد ،ذبـح شـرعی اسـت و در موقـع
ســر بریــدن هــر مــرغ اســم خــدا بــرده نشــود ذبــح شــرعی نیســت و
گوشت مرغ حرام است.
و در فرض سـوال دوم ذبیحـهی کـه بـه طـور شـرعی سـر آن بریـده
نشده نجس است.
 سوال ]116[ :آیا ذبـح گوسـفند بعـد از تیـر خـوردن در حـالی کـه
حیات دارد درست است؟
 جواب :ذبـح گوسـفند ،بعـد از تیـر خـوردن اگـر هنـوز زنـده باشـد،
چنانچه با رعایت دیگر شرایط ذبح کند ،صحیح است.
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حکم ذبیحه عامّه
 سوال ]111[ :چنـد سـالی اسـت کـه مـن بـا بـرادران اهـل تسـنّن
همکار هسـتم و در جاهـای کـه مسـافرت مـیکـنم همـه اهـل تسـنّن
هستند و گوشت کـه بـرای خـوردن آمـاده مـیکننـد هـم ذبـح شـده
برادران اهـل سـنّت ،اسـت آیـا اسـتفاده آن بـرای بنـده از نظـر شـرع
جایز است؟ یاخیر.
 جواب :استفاده کـردن از ذبیحـه اهـل سـنّت اشـکال نـدارد و حـالل
اســت؛ ولــی اســتفاده از گوشــت خرگــوش کــه اهــل ســنّت جــایز
میدانند ،از نظر تشیّع حرام است.

حکم ذبیحه کتابی
 ســوال ]111[ :نظــر جنابعــالى راجــع بــه ذبیحــهی اهــل کتــاب
چیست؟ اگر ذبح مثل ذبح اسـالمى باشـد ولـى نـام خـدا بـرده نشـود
همچنــین اگــر گوشــت بــراد فــروش در ســوپر مارکــت باشــد ،ولــى
ندانیم ذبـح کننـده چـه دینـى دارد تکلیـف چیسـت؟ مـن در آمریکـا
زندگى میکنم که برادران اهل سـنّت در اینجـا گوشـت بـراد فـروش
در ســوپر مارکــت را خریــدارد مــیکننــد و فقــط قبــل از پخــت یــا
خوردن آن ،ذکر بسـم اهلل را مـیگوینـد ،صـورت مسـئله چـه حکمـی
دارد؟
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 جواب:
ج )2ذبیحه اهل کتاب محکوم به حرمت است.
ج )1اگــر ذابــح مســلمان باشــد و عمــداً اســم خــدا را نبــرد آن گوشــت
حالل نیست.
ج )9اگر گوشت در بـازار مسـلمان فروختـه شـود و ندانـد ذبـح شـرعی
شده یا نه محکوم به حلیت است.
ج ) 3اگر گوشت با ذبح شرعی بـه دسـت نیامـده باشـد گفـتن نـام و یـاد
خدا در مراحل مختلـف (پخـت ،خـوردن و  )...تـأثیری نـدارد و بعـد
از ذبح حیوان موجب حلیت آن نمیشود.
 سوال ]119[ :مـن در یـک کشـوری زنـدگی مـیکـنم کـه قصـابی
اسالمی ندارد .ما از مغازههـای گوشـت مـیخـریم کـه از کشـورهـای
اسالمی وارد میکنند ،خیلـیهـا شـک دارنـد و مـیگوینـد کـه مغـازه
دارها دروغ میگویند .آیا این گوشتها حالل است؟ یا خیر.
 جواب :اگر اطمینان داریـد کـه گوشـتهـا را از کشـورهای اسـالمی
وارد میکند آن گوشتهـا حـالل و اگـر اطمینـان نداریـد خـوردن آن
گوشــتهــا حــرام اســت ،اگــر مــیتوانیــد خودتــان حیــوان زنــده
خریداری کنید و بر اساس موازین شرعی ذبح کنید.
 سوال ]134[ :من در یک کشـور غیـر اسـالمی زنـدگی مـیکـنم در
اینجا یک دکان عـرب اسـت کـه مـیگویـد گوشـتی کـه مـیفروشـد
حالل است و مـا نمـیدانـیم کـه آیـا ذبـح شـده اسـت یـا نـه؛ نظـر
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جنابعالی در این موضوع چیست؟
کنسروهای ماهی که معلـوم نیسـت کـه چگونـه صـید مـیشـوند آیـا
جایز است مصرف کرد؟ یا خیر.
 جواب :در فـرض سـؤال اگـر از حـرف آن عـرب اطمینـان بـه ذبـح
شرعی بودن گوشتها پیدا مـیکنیـد ،اسـتفاده از آن گوشـتهـا بـرای
شما حالل است و االّ حرام.
امّا استفاده از کنسرو ماهی بـرای شـما اشـکال نـدارد ولـو بـه دسـت
کافر صید شده باشد ،حالل است.
 ســوال ]138[ :مــا در کشــور ســوئد زنــدگی مــیکنــیم ،در محــل
زندگی ما مغازه مسـلمان نیسـت و مـا از مغـازهای گوشـت مـیخـریم
که روی آن نوشته حالل ،ولی صاحب مغـازه مسـلمان نیسـت .آیـا مـا
میتوانیم از این گوشت استفاده کنیم یا نه؟
 جــواب :آن نوشــته اعتبــار شــرعی نــدارد ،آن گوشــت محکــوم بــه
نجاست است؛ مگر اینکه یقین به ذبح شرعی آن حیوان پیدا کنید.

حکم گوشتهای منجمد
 ســوال ]131[ :آیــا گوشــتهــای یــخ زدهای کــه در افغانســتان و در
بین مردم بعضاً استفاده میشـوند اعـم از گوشـت مـرغ ،گوسـفند و ...
از نظر شرعی قابل خوردن هستند یا نه؟
قابل ذکر است که یک تعـداد از ایـن گوشـت هـا از هـرات بـه دیگـر
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والیتها فرستاده میشـوند و یـک تعدادشـان مشـخص نیسـت کـه از
کجا وارد میشوند.
 جــواب :اگــر آن حیوانــات در داخــل افغانســتان ذبــح شــوند و یــا
ازکشــورهای اســالمی وارد شــوند ،محکــوم بــه حلیــت و طهــارت
هســتند؛ اگــر در کشــورهای اســالمی ذبــح شــرعی نشــده باشــند و از
کشورهـای غیـر اسـالمی وارد شـوند محکـوم بـه حرمـت و نجاسـت
است ،مگر اینکه احراز شود ذبح شرعی شدهاند.
 سوال ]133[ :آیا ران مـرغهـایی کـه در کشـور امـارات و ماننـد آن
است حرام است؟ یاخیر.
 جواب :اگـر از کشـور هـای غیـر اسـالمی وارد شـود حـرام و نجـس
است؛ مگر اینکه یقین کند که به دست مسلمان ذبح شده است.

حکم جنین ذبیحه
 سوال ]134[ :بعد از سـر بریـدن گوسـفند گـاهی در شـکم او جنینـی
دیده میشود ،آیا خوردن آن جایز است؟
 جــواب :اگــر بــا ذبــح گوســفند ،بــره او مــرده باشــد آن بــره بــالتبع
گوســفند حــالل اســت و اگــر زنــده باشــد ،بــا ذبــح جداگانــه حــالل
میشود.
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حکم خوردن گوشت کوسه ماهی
 سوال ]131[ :خوردن کوسه ماهی چه حکمی دارد؟
 جواب :مـاهی کـه فلـس (پولـک) نـدارد خـوردن گوشـت آن جـایز
نیست و کوسه ماهی نیز جـزء پولـک داران نبـوده و خـوردن گوشـت
آن جواز ندارد.
 سوال ]136[ :در خصوص استفاده مـواد خـوراکی بـه دسـت آمـده
از کوسه ماهی با توجه به اینکه نظر اکثر علمـا بـه علـت عـدم وجـود
فلس در کوسه مـاهی و اینکـه کوسـه مـاهی از گـروه ماهیـان درنـده
قلمــداد مــىگــردد حرمــت اکــل آن اســت ،نظــر حضــرتعالى در
خصوص خرید و فروش ایـن مـاهى در بـازار مسـلمانان چیسـت؟ بـا
این توضیح که بناء به نظـر کارشناسـان کوسـه مـاهی بـه چنـد دسـته
تقســیم مــیشــوند و نــوعی از آن فلــس بــه نــام  placoiedکــه جــز
الینفک پوست کوسه اسـت و بـا چشـم غیـر مسـلح دیـده نمـیشـود
هستند؟
 جواب :ماهیهای که فلس آنهـا بـا چشـم غیـر مسـلح قابـل مشـاهده
نباشد خوردن گوشت آنها جواز ندارد.

شکار برای تفریح
 ســوال ]131[ :فــرد غیــر نیازمنــد هســت ،کــه توانــایی خریــد مــا
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یحتـاج زنــدگی را دارد ،امــا بــه دلیــل عالقـه بــه شــکار ایــن کــار را
انجام میدهـد ،البتـه اگـر شـکار حـالل گوشـتی نباشـد تیـر انـدازی
نمــیکنـد؛ یعنــی تنهــا در صــورت امکــان اســتفاده از گوشــت شــکار
میکند ،این کار برایش جنبـه هیجـان ،ورزش و تفـریح نیـز دارد ،آیـا
شکار برایش حالل است؟ یا خیر.
 جواب :اگر احتیـاج بـه گوشـت شـکار داشـته باشـد اشـکال نـدارد؛
ولی اگر صـرفاً بـرای تفـریح باشـد ،جـایز نیسـت و سـفر بـرای ایـن
کار ،سفر حرام است؛ هر چند گوشـت شـکار بـه دسـت آمـده حـالل
است.
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 .1اگر برای لهو و خوشگذرانی به شکار برود ،در صورتی که به حد مسافت باشد ،نمالازش در
حال رفتن تمام و در برگشتن قصر است و چنانچه برای تهیّه معاش به شکاررود ،نمالازش
شکسته است و اگر برای کسب و زیاد کردن مال به شکار برود ،احتیالاط واجالب آن اسالت
که نمازش را هم شکسته و هم تمام بخواند؛ (توضیح المسائل ال مسئله .)8341

مسائل قضا یی

داوری و قضاء
 سوال ]131[ :دو بـرادر زمـین مشـاع را تقسـیم کـرده و خـط ایـن
تقســیم در حضــور چنــد نفــر نوشــته و اســامی شــهود در ســند درج
گردیده است ،پس از مدتی ،یکـی از شـهود ادّعـای زمـین سـند شـده
را میکند ،آیا ادعای یکی از آن شهود کـه حـق خـود را اثبـات کنـد،
شرعاً قابل سمع است؟ یا خیر.
 جواب :اگر در نزد حاکم شـرع حـق خـود را اثبـات کنـد ،مـیتوانـد
حق خود را دریافت کند.
 سوال ]139[ :پـس از ثبـوت جـرم و صـدور حکـم توسـط قاضـی
مــأذون ،در خصــوص اســتیذان از ولــی امــر یــا شــخص منصــوب از
طرف ایشان جهت اجرای حکم صادره ،بفرمایید:
الف) آیا استیذان به قصـاص اختصـاص دارد ،یـا قصـاص اطـراف را نیـز
شامل میشود؟
ب) آیا در حدود و قتل تعزیری (بنـا بـر جـواز قتـل از بـاب تعزیـر) هـم
استیذان الزم است؟
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ج) در صورت لـزوم ،آیـا بـین حـد قتـل و حـدود مـادون قتـل تفـاوتی
وجود دارد؟
 جواب :اگر قاضی مجتهد باشد ،یا مـأذون از طـرف مجتهـد باشـد ،بـا
درخواست اولیاء دم حکـم قصـاص در نفـس و اطـراف جـاری مـی-
شود.
 ســوال ]144[ :در صــورتی کــه در هنگــام اجــرای حکــم اعــدام در
زنا ،محکـوم علیـه منکـر جـرم ارتکـابی شـود (انکـار بعـد از اقـرار)
لکن قاضی علم به کذب انکار وی داشته باشـد ،آیـا حـد قتـل سـاقط
است؟ یا خیر.
 جواب :چون قاضی برطبق علـم خـود مـیتوانـد حکـم کنـد ،لـذا در
صورت علم قاضی به جنایت ،حدّ قتل ساقط نمیشود.
 سوال ]148[ :با توجـه بـه فرمایشـات امـام (ره)در تحریـر الوسـیله
و نیز آیـه  29سـوره نسـا در بـاب اصـل بیطرفـی چنانچـه فـردی بـه
عنوان داور بین طرفین مشـخص شـود و بعـدا مشـخص شـود داور بـا
احدی از طرفین اخـتالف حقـوقی دارد حـال بفرمائیـد آیـا داور بایـد
از داوری اســـتنکاف ورزد و امـــر داوری را بـــه شـــخص دیگـــر
واگذارد؟ یا خیر.
 جــواب :اگــر داور بــی طرفــی خــود را حف ـ کنــد و عــدالت را در
داوری رعایــت نمایــد ،الزم نیســت از داوری دســت بــر دارد و اگــر
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مــیدانــد کــه عــدالت را نمــیتوانــد رعایــت کنــد در ایــن صــورت
سزاوار است از داوری دست بردارد.
 ســوال ]141[ :حــد وحــدود وکالــت در محــاکم تــا چــه انــدازه
است؟ آیا وقتی کـه وکیـل مـیدانـد حـق بـا موکـل نیسـت بـاز هـم
میتواند از او دفاع کنـد تـا از طریقـی بتوانـد او را برنـده کنـد ،مـثالً
اگر در پرونده کیفری موکل قاتل است ،آیـا وکیـل مـیتوانـد از قاتـل
دفاع کند تا تبرئه شود؟
 جواب :وکیل در محـدوده حـق موکـل حـق دارد از او دفـاع کنـد و
جایز نیست در جـای کـه موکـل مقصـر اسـت او را ذی حـق معرفـی
نماید.
 سوال ]143[ :اگـر وکیـل هنگـام قـرارداد وکالـت ،موکّـل خـود را
با حرف امیدوار کنـد ،ولـی در دادگـاه نتوانـد کـاری بـه نفـع موکّـل
انجــام دهــد ،اگــر موکــل پــس از انجــام محاکمــات ،قســمتی از حــق
الوکالهی قرار داده شده را به وی نپردازد ضامن است؟
 جواب :اگر وکیل به وظیفه خـود عمـل نکـرده باشـد مسـتحق اجـرت
نمیباشد.


اح کام حدود
 سـوال ]144[ :بنــابراین کـه تجســس در امــور داخلـی مــردم حــرام
باشد ،اگر بر اثر تجسـس حـرام بـه جرمـی ماننـد :زنـا ،لـوا  ،شـرب
خمــر و ...برخــورد کننــد و هنگــام اجــرای حــد ،خســارت جــانی بــه
متهم برسد ،تجسس کننده ضامن است؟
 جواب :در صورت ثبـوت جـرم در نـزد حـاکم شـرع و اجـرای حـد
بر طبق موازین شرعی ،در ایـن صـورت کسـی ضـامن نیسـت و اگـر
جرم شرعاً ثابت نشود ،مجری حد ضامن است.
 ســوال ]141[ :حکــم اجــرا حــد در مــأ عــام در حــال حاضــر کــه
مستلزم هتک اسالم و باعث خشن نشـان دادن چهـره اسـالم مـیشـود
از نظر معظم له چگونه است؟
 جــواب :بعضــی از حــدود کــه از نظــر شــرع بایــد در مأعــام اجــرا
شــوند بایــد در مأعــام جــاری شــود؛ ولــی بعضــی از حــدود مطلــق
اختیــارش بــه دســت حــاکم شــرع و قاضــی اســت؛ هرگونــه صــالح
بداند جاری میگردد.
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 سوال ]146[ :با توجه به عبارت فقها که مـیفرماینـد حـدّ زنـای بـا
محارم و زنای به عنـف و اکـراه ،قتـل اسـت و فرقـی بـین محصـن و
غیر محصن نیست؛ با عنایت به ایـن کـه مجـازات رجـم سـخت تـر از
مجازات قتل است ،بفرمایید:
 2ـ چرا زانی محصن که مرتکب زنای به عنف یـا زنـای بـا محـارم شـده
رجماً کشته نمی شود؟ در حالی کـه اگـر زنـا بـا عنـف یـا بـا محـارم
نبود رجم میگردید؟
 1ـ با توجه به این که بـه اجمـاع فقهـا در صـورتی کـه شـیخ یـا شـیخه
محصن مرتکـب زنـا شـوند عـالوه بـر رجـم صـد ضـربه شـالق نیـز
جاری می گردد ،در فـرض زنـای بـا محـارم یـا بـه عنـف اگـر زانـی
محصن پیرمرد باشد آیا قبل از قتل صـد ضـربه شـالق بـر وی جـاری
میشود؟ اگر جواب منفی است چه توجیهی دارد؟

 جواب:
ال احکام تـابع مصـالح و مفاسـد اسـت کـه آن مصـالح و مفاسـد
ج ) 2او ً
را غالباً غیـر معصـوم درک نمـیتواننـد ،دوم ایـن کـه اگـر زنـای بـا
محارم بـه اقـرار زانـی ثابـت شـود و بعـد انکـار کنـد ،رجـم سـاقط
میشود ،ولی حد ساقط نمیشود ،سوم ایـن کـه اگـر زنـای مرجـوم و
مرجومه با اقرار ثابت شـده باشـد و یـک سـنگ اصـابت کـرده باشـد
بعد از آن چنانچه فرار کننـد برگردانـده نمـیشـوند ،بـرخالف کسـانی
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که محکوم به قتل هستند ،قتل در مـورد آنهـا جـاری مـیشـود ،لـذا از
این ناحیه ،حکم رجم آسانتر از حکم قتل است.
ج )1در زنای با محـارم مطلقـاً حکـم گـردن زدن زانـی و زانیـه اسـت و
شالق نـدارد مسـتفاد از روایـات همـین اسـت ،اگرچـه از نظـر گنـاه
زنای با محارم گناهش بیشتر است.
 سوال]141[ :
الف) هزینه درمان و بهبود شخصـی کـه در اثـر اجـرای حـد یـا قصـاص
اطــراف ،یکــی از اعضــای خــود را از دســت داده ،بــه عهــدهی بیــت
المال است یا محکوم علیه؟
ب) در صـورتی کـه بـه عهـده بیــت المـال باشـد ،حکـم اختصـاص بــه
معالجات اولیه دارد یا معالجات بعدی را نیز در بر میگیرد؟
ج) آیا بین فقیر و غنی در حکم مذکور فرقی هست یا نه؟
د) آیا تفاوتی بین حد و قصاص وجود دارد؟

 جواب:
الف) به عهـده محکـوم علیـه اسـت مگـر اینکـه خـودش قـدرت درمـان
نداشته باشد در این صورت از بیت المال پرداخت میشود.
ب) به عهده بیـت المـال نیسـت مگـر در صـورت عـدم قـدرت جـانی و
در فرض سوال فرق بین هر دو صورت نیست.
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ج) اگر مجرم فقیر باشد هزینه درمان ازبیت المال است.
د) دراین مسئله فرقی بین حد و قصاص اطراف وجود ندارد.
 سوال ]141[ :آیا حکـم تـأخیر در حـد جلـد (تازیانـه) ،یـا اجـرای
آن به صورت ضغث 2کـه در بـاب زنـا مطـرح اسـت ،بـه تعزیـرات و
سایر حدود نیز قابل تسری است؟
 جــواب :بلــه ضــغث بــه تعزیــرات و ســایر حــدود نیــز قابــل تســری
است.

موارد جواز تأخیر در اجرای حکم
 سـوال ]149[ :چنانچـه بــه تشـخیص پزشـک قــانونی اجـرای حــد،
اعم از جلد ،قطع ید و ...یا قصـاص عضـو بـر فـرد بیمـار یـا شـخص
سالمی که دچار ضعف شدید جسمانی اسـت باعـث مـرگ یـا ابـتالی
وی به بیماری یا تشدید آن میگردد ،تکلیف چیست؟
 جواب :در چنین موارد اجرای حد به تأخیر انداخته شود.
 سوال ]114[ :درباره مجرمی که بیمار است؛ بفرمایید:
الف) آیـا حـاکم شـرع مـیتوانـد در حـال بیمـاری حکـم وی را اجـراء
1ال ضغث :به جمع کردن تازیانه ها(به تعدادی دفعات که باید به کسی زد) و جمیع آنها را به
یکبار به آن کس که زنا کرده است زدن گفته میشالود و آن حالد بیمالار اسالت کاله طاقالت
تازیانه را نداشته باشد.
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نماید یا باید تا بهبودی کامل وی آن را به تأخیر اندازد؟
ب) بر فرض لزوم تأخیر اجرای حکم تا کسب بهبودی؛ بفرمایید:
 )2مــراد از بیمــاری مــانع اجــرای حکــم ،از نظــر شــرعی چیســت؟ (آیــا
همان متفاهم عرفی است یـا آن چـه پزشـکان آن را بیمـاری مـینامنـد
و یا امر ثالثی است؟)
 )1آیا حیض و نفاس و استحاضه در حکم بیماری است؟
 )9آیا بین عارضهای که محکوم عمـداً برخـود وارد کـرده بـا آن چـه بـه
طور طبیعی عارض شده تفاوتی هست؟
 )3آیــا بــین عارضــه دائمــی (ماننــد ســرطان) و مــوقتی (ماننــد درد
آپاندیس) فرقی هست؟
 )2در عوارض موقت و زائل شدنی ،آیـا بـین مـواردی کـه بـرای درمـان
زمان زیادی نیاز اسـت (ماننـد بیمـاری سـل) بـا مـواردی کـه چنـین
نیست (مانند تب و لرز) تفاوتی وجود دارد؟
 )6آیــا بــین مــواردی کــه درمــان آن هزینــه بســیار بــاالیی دارد (ماننــد
جراحی قلب) با مواردی که چنین نیست تفاوتی هست؟
 )7اگر محکوم ،مغمی علیه شود ،چه حکمی دارد؟
 جواب:
الف) اگر مجـرم طـوری مـریض باشـد کـه بـا شـالق زدن خـوف مـرگ

مسائلقضایی/احکامحدود  333 -----------------------------------
برود در این صـورت شـالق را بـه تـأخیر انـدازد تـا خـوب شـود و
میشود.
چنانچه خوف موت نباشد حد جاری 
ب )2مراد از مریضی که مـانع از اجـرای حکـم مـیشـود مریضـی اسـت
که با اجرای حد ،خوف مرگ محکوم برود.
نمیشود.
ب )1در حال استحاضه زن شالق زده 
ب )9بین دو صورت علی الظاهر تفاوتی نیست.
میشود.
ب )3اگر از خوب شدن مرض مأیوس باشد حکم به ضغث 
مـیشـود و
ب 6ـ )2بله تفاوت وجود دارد که در اولی حکـم بـه ضـغث 
در دومی تا زمان رفع عارضه باید صبرشود.
ب )7باید صبر کند تا از حالت اغماء خارج شود.

عوامل سقوط حد
 سوال ]118[ :در مورد توبه بفرمایید:
الف) در مواردی که توبه قبل از اقامه بیّنه مسـقط حـد اسـت ،آیـا ثبـوت
توبه قبل از بینه کافی است یا اظهار توبـه عنـد الحـاکم نیـز بایـد قبـل
از بیّنه باشد؟
ب) آیا در توبه مسقط حد ،احراز توبـه الزم اسـت یـا در صـورت شـبهه
توبه نیز حاکم شرع مـیتوانـد بـا تمسـک بـه قاعـده ،الحـدود تـدرء
بالشبهات ،حد را اجراء نکند؟
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 جواب:
الف) اگر قبل از اقامه بینه در نزد حـاکم شـرع توبـه ثابـت شـود ،مسـقط
حد است.
ب) توبه مسقط حد باید احـراز شـود و یـا قـرائن و عالئـم توبـه وجـود
نمیشود.
داشته باشد در غیر آن صورت حد ساقط 

حد سرقت
 سوال ]111[ :در مـورد سـرقت مسـتوجب حـد بفرماییـد :آیـا پـس
از شــکایت مســروق منــه و قبــل از ثبــوت جــرم ،امکــان عفــو ســارق
توسط مسروق منه ،نسبت به اجرای حد وجود دارد؟ یا خیر.
 جواب :مسروق منـه ،قبـل از اثبـات جـرم در نـزد قاضـی مـیتوانـد
سارق را عفو کند.
 ســوال ]113[ :اگــر شخصــی نــزد حــاکم بــه ســرقت اقــرار نمایــد،
بفرمایید:
الف) آیـا در صـورت وجـود سـایر شـرایط اجـرای حـد ،صـرف اقـرار،
برای قطع ید کفایت میکند ،یا نیاز به مرافعه مال باخته نیز است؟
ب) در صورت نیاز بـه شـکایت ،آیـا بـرای اجـرای حـد ،صـرف مرافعـه
کافی است ،یا مطالبه قطع ید از سوی مال باخته نیز الزم است؟
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 جــواب :در صــورت اثبــات ســرقت در نــزد حــاکم و وجــود ســایر
شرایط ،قطع ید واجب است ،اگـر چـه مـال باختـه تقاضـای قطـع یـد
نکند؛ اما اگر قبل از مراجعه بـه حـاکم ،مـال باختـه سـارق را ببخشـد
حاکم حق قطع ید سارق را ندارد.
 سوال ]114[ :در مواردی که سـارق مـورد عفـو مسـروق منـه قـرار
میگیرد ،آیا حـاکم شـرع بنـا بـه مصـالحی مـیتوانـد حـد را اجـراء
نماید؟ یا خیر.
 جواب :در فرض سـوال حـاکم شـرع حـق اجـراء حـد نـدارد ،ولـی
اگر صالح بداند میتواند تعزیر کند.
 سوال ]111[ :در صورتی که سـرقت جـامع شـرایط حـد ،بـا اقـرار
سارق نزد حاکم ثابت شود ،آنگـاه سـارق توبـه نمایـد ،آیـا عفـو وی
توسط مال باخته (ولی) جایز است؟
 جواب :بعد از اثبات سرقت در نزد حـاکم شـرع ،حـد سـرقت سـاقط
نمیشود.


تبدیل مجازاتها به یکدیگر
 سوال ]116[ :با توجه بـه ایـن کـه در زنـای محصـنه هنگـام اثبـات
جــرم بــا بینــه ،در صــورت فــرار مجــرم از حفــره مــیتــوان وی را
برگرداند و حکم را اجراء نمایـد ،ولـی در صـورت اقـرار ایـن کـار را
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نمیتوان انجام داد؛ لطفاً بفرمایید که آیـا مـیتـوان حکـم رجـم را بـه
انواع دیگری از قتل تبـدیل نمـود؟ یـا خیـر .در صـورت مثبـت بـودن
جــواب ،آیــا بــین انــواعی کــه احتمــال زنــده مانــدن محکــوم در آن
وجــود نــدارد بــا مــواردی کــه ایــن احتمــال هســت ،تفــاوتی وجــود
دارد؟ یا خیر.
 جواب :حکم رجم تبدیل به انـواع دیگـر قتـل نمـیشـود مگـر اینکـه
محــذور مهمــی داشــته باشــد کــه حــاکم شــرع مــیتوانــد در شــرایط
خاصی حکم رجم را تغییر دهد.
 سوال ]111[ :در مورد کسی کـه قـرار اسـت اعـدام شـود ــ حـداً
یا قصاصاً ـ اگر حـدود یـا تعزیـرات دیگـری کمتـر از قتـل ،بـرای او
ثابت شود ،آیا میتـوان از آن صـرف نظـر نمـود؟ درایـن مسـئله آیـا
بین حق اهلل و حق الناس تفاوتی وجود دارد؟ یا خیر.
 جواب :حد قابـل گذشـت نیسـت ،اول بایـد حـد جـاری شـود بعـد
اعدام نمایند چون قابـل تـداخل نیسـت ،امـا تعزیـر در اختیـار حـاکم
است ،میتواند اعدامی را از تعزیر عفو نماید.
در فرض سوال بـین آن دو تفـاوت اسـت بـه ایـن معنـا کـه در حـق
الناس امکـان عفـو وجـود دارد ولـی در حـق اهلل حکـم بایـد جـاری
شود.
 سوال ]111[ :آیا در فروض ذیل قصاص تبدیل به دیه میشود:
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الف ـ هرگاه قاتل پس از تسلیم خود بـه اولیـای دم ،بـه مـرگ طبیعـی از
دنیا برود.
ب ـ هرگاه قاتل توسط شخص دیگری غیر از اولیای دم به قتل برسد.
ج ـ هرگاه قاتل بـا خودکشـی و ماننـد آن ،بـه سـوء فعـل خـود ،زمینـه
قصاص را از بین برده و خود را معدوم نماید.
د ـ آیا در فروض فوق فرقی بین قتل و جنایت کمتر از قتل وجود دارد؟
 جواب :در تمام فروض فوق قصاص تبـدیل بـه دیـه مـیشـود چـون
«ال یبطــل دم امــرء مســلم» تمــام مــواردی کــه قصــاص تعـذّر داشــته
باشد در قتل عمد و هم چنـین مـوارد قتـل خطـای و قتـل شـبیه عمـد
را شـامل اسـت؛ البتـه فـروض فـوق جنایـت کمتـر از قتـل را شـامل
نیست.
 سوال ]119[ :در مواردی که شارع مقـدّس شـیوه یـا ابـزار خاصـی
را در اجرای مجازات در نظر گرفته است ـ ماننـد رجـم یـا کشـتن بـا
شمشیر ـ بفرمایید:
الف) آیا شیوه یا ابزار یاد شـده موضـوعیت دارد؟ (بـه عبـارت دیگـر در
این گونه موارد آیا هدف شـارع مقـدس فقـط ازهـاق روح اسـت ولـو
با استفاده از ابزار نوین؛ یا ازهـاق روح بـه شـیوه یـا ابـزار منصـوص
ضرورت دارد).
ب) در صورت موضوعیت داشـتن ،چنانچـه اجـرای رجـم یـا مجـازات-
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هایی نظیر مجازات لوا بـا شـیوههـای منصـوص در شـرائطی خـاص
به مصلحت اسالم و نظام مقدّس اسـالمی نباشـد ــ مـثالً وهـن اسـالم
و مسلمین باشد یا چهره خشـنی از اسـالم یـا نظـام اسـالمی را نشـان
دهد ـ آیا میتوان ضمن اجرای اصل حکـم ــ قتـل ــ شـیوه اجـرای
آن را تغییر داد؟

 جواب:
الف) شیوه و ابزار خاص در اجرای مجازات ،موضوعیت دارد.
مجـازاتهـا

ب) اگر برای حاکم شرع موهن بـودن اجـرای رجـم و سـایر
محرز شود میتواند از روش دیگر استفاده کند.

اح کام تعزری
 سوال ]164[ :چنانچـه از شخصـی فـیلم ،عکـس و مجـالت مبتـذل
کشف و برای محکمـه ثابـت شـود کـه نگهـداری و اسـتفاده از آنهـا
منحصــراً بــه منظــور رفــع ضــعف قــوه جنســی وی در ارتبــا بــا
همسرش بوده و هـی گونـه اشـاعه فحشـاء و سـوء اسـتفاده دیگـران
را در برنداشــته اســت ،آیــا نگهــداری و اســتفاده فــوق الــذکر ،جــرم
موجب تعزیر است؟
میتواند تعزیر کند.
 جواب :اگر قاضی صالح بداند 
 سوال ]168[ :چنانچـه تعزیـر عـالوه بـر تازیانـه مصـادیق دیگـری
داشته باشد؛ (ماننـد :حـبس ،جـزای نقـدی ،تراشـیدن سـر ،چرخانـدن
در شهر ،لغو جـواز کسـب ،ابطـال گواهینامـه راننـدگی ،محرومیـت از
مشاغل دولتی ،ثبت سوء سابقه و )...بفرمایید:
الف) آیا تعبیـر «التعزیـر دون الحـد» فقـط در خصـوص تازیانـه رعایـت
میشود یا شامل دیگر موارد مذکور نیز میشود؟
ب) در صورت شمول به موارد دیگر ،مالک دون الحد چه میباشد؟
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 جواب:
میشود.
الف) شامل تمام مصادیق تعزیر 
ب) قاضــی هــر کــدام از مصــادیق تعزیــر را کــه اختیــار مــیکنــد بایــد
حداقل را نسبت به اجرای حد رعایت کند.

اح کام قصاص
 سوال ]161[ :در صـورت وقـوع قتـل در هـر یـک از مـوارد ذیـل،
تکلیف چیست؟
الف) هنگامی که اولیای دم همگی صغیر باشند.
ب) مقتول ،مسلمان اما ولی دم وی کافر باشد.
ج) به هنگام دستگیری قاتـل ،ارتبـا بـا اولیـای دم ممکـن نیسـت ،ولـی
در آینده امکان دسترسی به آنان وجود دارد.

 جواب:
الف) در صورت قتل عمـد ،صـبر کننـد تـا صـغار کبیـر شـوند ،در غیـر
این حالت باید دیه را به ولی بدهد.
مـیشـود ،اگـر
ب) ولی که اقـرب بـه مقتـول اسـت دعـوت بـه اسـالم 
مسلمان شـد حـق دارد قصـاص کنـد و یـا دیـه بگیـرد و اگـر اولیـاء
مسلمان نشدند ،اختیار با ولی امـر اسـت کـه قصـاصکنـد و یـا دیـه
بگیرد ،اما حق عفو ندارد.
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ج) صبر کند تا اولیاء دم پیدا شـوند و تـا آن زمـان قاتـل بازداشـت شـود
و یــا بــا کفالــت و ضــمانت آزاد شــود و اگــر اولیــاء دم پیــدا نشــدند
اختیارش با حاکم شرع است.
 سوال ]163[ :در موارد ذیل که جرح و قتـل بـه طـور عمـد یـا غیـر
عمد توسط یک نفـر صـورت مـیپـذیرد ،آیـا حسـب مـورد قصـاص
طرف در قصاص نفس و دیه عضو در دیه نفس تداخل میکند؟
الف) جرح و قتل با ضربه واحد انجام شود.
ب) جرح و قتل با دو ضربه یا بیشتر انجام شود( .در این فرض ممکن است
ضربات متعدد در زمانهای متفرق یا متوالی انجام شود).

 جواب:
میکند.
الف) اگر جرح و قتل با ضربه واحده انجام شود تداخل 
میشود.
ب) اگر فاصله عرفی داشته باشد ،حکم به عدم تداخل 
 سوال ]164[ :در مواردی که شارع نحوه اجرای اعدام را معین نکـرده
است آیا برای اجرای اعدام واجب است حکومت نوعی را انتخاب کنـد
که حداقل درد ممکن را برای محکوم در بر داشته باشد؟ یا خیر.
و در مورد مسئله فوق آیا بین حد و قصاص تفاوتی وجود دارد؟
مـیتوانـد حکـم کنـد و در
 جواب :هرچه حاکم شـرع صـالح بدانـد 
فرض سوال تفاوتی بین حد و قصاص نیست.
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شرایط حکم به قصاص
 سوال ]161[ :اگر کسی مبـتال بـه بیمـاری ایـدز باشـد و بـا علـم و
آگاهی از بیماری خود با فرد دیگری تمـاس جنسـی پیـدا کنـد و ایـن
فرد در اثر ویروس ایدز فوت کند آیا مشمول قتل عمد میباشد؟
 جواب :در فرض سوال سـبب قتـل محسـوب نمـیشـود مگـر اینکـه
قصد قتـل را داشـته باشـد؛ اگـر چـه تمـاس گـرفتن بـا دیگـران کـه
موجب آلودگی دیگران شود جواز ندارد.
 ســوال ]166[ :چنانچــه مجنــی علیــه بــه دلیــل تخصصــی بــودن
استیفای قصاص عفـو ،قـادر بـه اجـرای آن نبـوده و متخصصـین فـن
نیز حاضر به انجام آن نباشند:
الف) آیا در ایـن صـورت ــ علـی رغـم درخواسـت قصـاص از سـوی
مجنی علیه ـ میتوان آن را به دیه تبدیل نمود؟
ب) در فــرض منفــی بــودن پاســخ و عــدم رضــایت مجنــی علیــه بــرای
تبدیل به دیه ،تکلیف چیست؟
ج) با توجه به لزوم اجرای احکـام الهـی ،آیـا از بـاب مقدمـه واجـب بـر
حکومت اسالمی الزم اسـت متخصصـینی را بـرای اجـرای ایـن گونـه
امور تربیت کند؟
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 جواب:
الف) اگر قصاص امکان نداشته باشد نوبت به دیه میرسد.
ب) در صورتی که قصاص امکـان نداشـته باشـد مجنـی علیـه یـا راضـی
به دیه بشود و یا جانی را عفو کند و او را به قیامت بگذارد.
ج) تربیـت چنــین افـرادی الزم نیســت ،چــون قصـاص عــوض دارد ،کــه
دیه باشد.
 سوال ]161[ :با عنایـت بـه ایـن کـه اگـر شخصـی دسـت راسـت
دیگری را قطع نماید ،به هنگـام قصـاص چنانچـه جـانی فاقـد دسـت
راست باشد دسـت چـپ او و در صـورت فقـدان دسـت چـپ ،پـای
او قطع میگـردد؛ آیـا ایـن حکـم در مـورد پـا و دیگـر اعضـای زوج
بدن نیز قابل اجراء میباشـد؟ (مـثالً اگـر جـانی پـای راسـت نـدارد و
پای راست دیگری را قطع کرده باشـد ،آیـا ایـن جـا نیـز ابتـداء پـای
چپ وی و در صورت فقدان آن ،دست او قطع میگردد؟)
 جواب :در مـورد اعضـای زوج اگـر فاقـد عضـو باشـد عضـو چـپ
نمـیشـود

میشود و بالعکس ولی به جای پـا دسـت قصـاص
قصاص 
میرسد.
بلکه نوبت به دیه 
 سوال ]161[ :در صورتی کـه شـخص محکـوم بـه قصـاص ،عضـو
مماثل نداشته باشد؛ بفرمایید:
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الف) با توجه بـه ایـن کـه عضـو ناسـالم در برابـر عضـو سـالم قصـاص
میشود ،آیا مثالً چشم کسی کـه بـه حسـب ظـاهر سـالم اسـت ولـی
بینایی ندارد عضو ناسالم محسوب میشود؟
ب) اگر جانی ،فاقد بینایی چشم راست باشد و چشم راست کسـی را کـور
کرده باشد ،آیا چشم چپ او به عنوان قصاص کور میشود؟ یا خیر.
ج) اگر سلب بینایی با کندن حدقـه باشـد و خـود جـانی حدقـه چشـمش
سالم است ولی بینایی ندارد ،هنگام قصاص تکلیف چیست؟

 جواب:
مـیشـود و چشـم سـالم در مقابـل چشـم
الف) عضـو ناسـالم محسـوب 
نمیشود.
ناسالم قصاص 
میتواند چشم چپ او را به عنوان قصاص کور کند.
ب) بله 
ج) در فرض سوال قصاص امکان نـدارد ،بایـد دیـه اخـذ کنـد و اگـر بـا
وسائل امروزی امکان قصاص باشـد بـه طـوری کـه صـدمه بـه جـای
دیگر چشم وارد نشود ،قصاص جایز است.
 سـوال ]169[ :بـا عنایــت بـه ایــن کـه نظــارت حـاکم در اســتیفای
قصاص ضروری است؛ بفرمایید:
الف) آیا برای قصـاص الزم اسـت ولـی دم از ولـی امـر ،یـا منصـوب از
طرف او استیذان نماید؟
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ب) در صورت لزوم استیذان ،بفرمایید:
 )2اگر بدون استیذان قصاص انجام شـد؛ آیـا صـرفاً گنـاه کـرده یـا خـود
قاتل محسوب میشود؟
 )1اگر استیذان شد لکن ولی امر اذن نداد و قصاص انجام گرفت چطور؟

 جواب:
الف) بلـه اسـتیذان از حـاکم شـرع و یـا منصـوب از طـرف او دراجـرای
قصاص الزم است.
ب) قصــاص بــدون اســتیذان از حــاکم شــرع هــم حــرام اســت و هــم
نمـیشـود و در صـورتی

مستحق تعزیر ،لیکن ولی دم قاتـل محسـوب
که ولی دم حق قصاص داشـته باشـد حـاکم شـرع حـق نـدارد از اذن
دادن خودداری کند.
 سوال ]114[ :در مورد قصاص اطراف بفرمایید:
الف) آیـا مجنـی علیـه مـیتوانـد بخشـی از قصـاص را اجـراء و بخـش
دیگر را عفو نماید؟ (مثالً :جانی دسـت مجنـی علیـه را از کتـف قطـع
کرده است؛ مجنی علیه خواهان قطع دست جانی از آرنج باشد).
ب) آیا میتواند بـرای قسـمتی از جنایـت طلـب قصـاص کـرده و بـرای
بخش دیگر دیه بگیرد؟
ج) آیــا رضــایت و عــدم رضــایت جــانی در ســه حالــت فــوق ،تــأثیری
دارد؟ یا خیر.
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 جواب:
الف) در فرض سوال با رضـایت جـانی اجـراء قصـاص در بعـض عضـو
اشکال ندارد.
ب) با توافق جانی اشکال ندارد.
ج) بله رضایت جانی الزم است.
 سوال ]118[ :در مورد قصاص اطراف بفرمایید:
الف) آیا مالک ،رعایت مثل هم بودن نسـبیه اسـت یـا عرفیـه؟ معیـار هـر
کدام چه میباشد؟
ب) در کدام صورت ،قصاص تبدیل به دیه میشود؟
ج) آیا بـین طـول ،عـرض و عمـق در اجـرای قصـاص تفـاوتی هسـت؟
(مثالً :اگر جانی الغـر و مجنـی علیـه چـاق اسـت و نیمـی از بـازوی
مجنی علیه ـ به عمق سـه سـانتی متـر ــ بریـده شـده اسـت .آیـا در
قصاص باید نیمی از بـازوی جـانی الغـر را بریـد کـه دو سـانتی متـر
است یا بایـد همـان سـه سـانتی متـر بریـده شـود ،اگـر چـه بـیش از
نصف بازو باشد؟)

 جواب:
الف) مالک رعایت مثل هم بـودن نسـبیّت درآن عرضـیّت اسـت مـثالً بـه
هراندازه شخص چـاق ،چـاقو در بـدن شـخص الغـر فـرو کـرده بـه
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همان اندازه شخص الغر حق دارد چـاقو در بـدن شـخص چـاق فـرو
کند.
ب) در صوتی کـه قصـاص اطـراف منجـر بـه قتـل شـود و یـا مماثلـت
امکان نداشته باشد.
ج) در قصاص باید مماثلت در طول و عرض و عمق رعایت شود.
 سوال ]111[ :در مورد قصاص نفس بفرمایید:
الف) آیا اولیاء دم میتوانند به جـای قصـاص نفـس ،عضـوی از اعضـای
قاتل را قطع کنند؟ (مثالً بـه جـای کشـتن قاتـل یکـی از پاهـای او را
قطع نمایند).
ب) آیا اولیاء دم مـیتواننـد عضـوی از بـدن قاتـل را قطـع و نسـبت بـه
مابقی طلب دیه نمایند؟
ج) آیا اولیـاء دم مـیتواننـد عضـوی از بـدن قاتـل را قطـع و نسـبت بـه
مابقی مصالحه نمایند؟
د) آیا رضایت و عدم رضـایت قاتـل در سـه حالـت فـوق ،تـأثیری دارد؟
یا خیر.

 جواب:
الف) خیر ،این کار جواز ندارد.
ب) چنین حقی را ندارد.
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ج) چنین کاری جواز ندارد.
د) رضایت و عدم رضایت قاتل در این سه حالت تأثیر ندارد.
 سوال ]113[ :هنگامی که قصاص قاتـل مشـرو بـه ردّ فاضـل دیـه
از سوی اولیای دم باشد:
الف) فاضل دیه حق چه کسی است؟ (قاتل یا ورثه وی)
ب) در صــورتی کــه حــق قاتــل باشــد آیــا مــیتوانــد از حــق خــویش
گذشت کند؟
ج) آیا انگیزه قاتل در حکم فوق تأثیری دارد؟ (مثل محروم کـردن ورثـه از
دیه یا خروج از بالتکلیفی و نجات از زندان ،یا هنگامی که اولیای دم به
دلیل اعسار قادر به پرداخت فاضل دیه نیستند و از طرف دیگر نه حاضر
به دریافت دیه هستند و نه قاتل را عفو میکنند).

 جواب:
الف) فاضل دیه حق قاتل اسـت بعـد از قتـل دیـه بـه ورثـه انتقـال پیـدا
میکند.

صورتها حق گذشت دارد.

ب) در بعضی از
ج) در دو صورت اول حـق عفـو دارد ولـی در صـورت سـوم ،اولیـاء دم
مـیشـود ،اگـر قـدرت بـر
حق قصاص ندارنـد بلکـه حکـم بـه دیـه 
پرداخت فاضل دیه ندارند باید یـا دیـه بگیـرد یـا جـانی را عفـو کنـد
تا او از بالتکلیفی خارج شود.
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موارد سقوط قصاص
 سوال ]114[ :در مـوارد پرداخـت فاضـل دیـه؛ چنانچـه اولیـای دم
علی رغم اصرار بر قصـاص ،قـدرت پرداخـت فاضـل دیـه را نداشـته
باشند و از طرفی به طور عادی نیـز امیـدی بـه تمکـن آنـان در آینـده
نباشد ،بفرمایید:
الف) آیا در این گونه موارد قصاص به طور قهری به دیه تبدیل میشود؟
ب) چنانچه پاسخ منفی اسـت ،در شـرایطی کـه عـدم قصـاص یـا تـأخیر
آن بــه مصــلحت نباشــد و چــه بســا عــوارض سیاســی و اجتمــاعی
شدیدی در بر داشته باشد ،آیا مـیتـوان فاضـل دیـه را از بیـت المـال
پرداخت و حکم قصاص را اجرا نمود؟
ج) در فرض مسأله آیا مـیتـوان بـدون رد فاضـل دیـه قصـاص را اجـرا
نمود و فاضل دیه به عنوان دین ،بر ذمه ولی دم باقی بماند؟
د) اگر (آن گونـه کـه برخـی از فقهـا مـیفرماینـد) در ایـن گونـه مـوارد
وظیفه ،صبر کـردن تـا زمـان ایسـار ولـی دم اسـت ،در مـواردی کـه
ممکن است انتظار قصاص سالهـا بـه طـول بکشـد و ایـن امـر بـرای
قاتل و خانواده وی موجب عسر و حرج گردد ،تکلیف چیست؟

 جواب:
الف) در قتل عمد حکم اولـی قصـاص اسـت مگـر اینکـه قاتـل و ورثـه
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مقتول توافق به دیه کننـد و بـدون رضـایت اولیـاء دم قصـاص تبـدیل
به دیه نمیشود.
در موارد که قصاص با دادن فاضل دیـه باشـد ،اگـر اولیـاء دم قـدرت بـه
پرداخت فاضل دیـه نداشـته باشـند ،از حـق قصـاص بگذرنـد و دیـه
اخذ کنند ،دیگر حق قصاص ندارند.
ب) فاضل دیه از بیـت المـال پرداخـت نمـیشـود مگـر در صـورتی کـه
حاکم شرع صالح بداند.
ج) خیر ،نمیتوان بدون رد فاضل دیه قصاص را اجرا نمود.
د) هرچه حاکم صالح بداند آن را اجرا میکند.
 سوال ]111[ :بـا توجـه بـه عـدم جـواز قصـاص مسـلمان در برابـر
کافر ،بفرمایید:
الف) آیا اسالم آوردن قاتل پـس از ارتکـاب قتـل کـافر ،مـانع از اجـرای
قصاص میشود؟
ب) بـر فـرض مثبـت بـودن پاسـخ ،آیـا بـین اسـالم آوردن ظـاهری (بـه
انگیــزه فــرار از قصــاص) بــا اســالم واقعــی (قلبــی) تفــاوتی وجــود
دارد؟

 جواب:
میشود.
الف) بله ،اسالم آوردن قاتل بعد از قتل کافر مانع از قصاص 
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ب) اگر واقعاً مسلمان شده باشد ،قصـاص نمـیشـود و اگـر قاضـی یقـین
کنــد کــه اســالم آوردنــش بــرای فــرار از قصــاص اســت ،در ایــن
صورت قصاص ساقط نمیشود.
 سوال ]116[ :درباره قصاص نفس یا طرف ،بفرمایید:
الف) آیا ولی امر میتواند برخالف در خواسـت ولـی دم یـا مجنـی علیـه
بنا به مصالحی قصاص را به دیه تبدیل نماید؟
ب) چنانچه پاسخ مثبت باشد ،با توجه بـه ایـن کـه طبـق فتـوای مشـهور،
قصاص تنها در صورت رضایت جـانی بـه دیـه تبـدیل مـیشـود ،آیـا
مـیتـوان علـی رغـم در خواسـت جـانی قصـاص را بـه دیـه تبـدیل
نمود؟
ج) در صورت مثبت بودن پاسـخ ،مسـئول پرداخـت دیـه کیسـت؟ جـانی
یا بیت المال؟

 جواب:
الف ،ب) بدون رضـایت ولـی دم و یـا مجنـی علیـه حـق تبـدیل نـدارد
مگر اینکه مصالح خیلی مهمی در تبـدیل قصـاص بـه دیـه باشـد و در
عدم تبدیل مفسده مترتب باشد.
ج) در صورتی رضایت جانی به دیه باشد دیه را جانی پرداخت کند و اگـر
جانی رضایت به دیه نداشته دیه از بیت المال پرداخت شود.
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جواز تأخیر در قصاص
 ســوال ]111[ :در خصــوص اســتیفای قصــاص عضــو یــا نفــس
بفرمایید:
الف) آیا اجرای این حق ،فوریت دارد یـا مـیتـوان بـدون عـذر آن را بـه
تأخیر انداخت؟
ب) با عنایت به فرض فوق ،اگر چنـد نفـر بـا مشـارکت مسـاوی مرتکـب
جنایت شوند ،آیا ولی دم یـا مجنـی علیـه مـیتوانـد در مـورد بعضـی
فوراً تصمیم به قصاص ،عفو یـا مصـالحه بگیـرد امـا در مـورد بعـض
دیگر اتخاذ تصمیم را به آینده موکول نماید؟

 جواب:
الف) تأخیر آن جواز دارد تا زمانی که برای جانی حرجی نباشد.
ب) ولی دم و مجنی علیـه حـق عفـو و یـا مصـالحه را دارد و نسـبت بـه
میتوانند تصمیم را به آینده موکول نمایند.
بعضی دیگر 

اح کام دهی
 سوال ]111[ :اگر هنگام ساختن فـیلمهـای نمایشـی و هنـری؛ ماننـد
سریالها و فیلمهای مشهوری که در سـینماها و از تلویزیـونهـا پخـش
میشود ،یکی از بازیگران از اسب ،کوه ،ماشین و موارد دیگر پرت شد و
خسارت جانی ببیند ،ضمان آن به عهده کیست؟
 جواب :در صورتی که کسی دیگـر سـبب قتـل نشـده باشـد دیـه بـر
عهده خود اوسـت مگـر اینکـه شـرکت سـازنده فـیلم خسـارت وارده
را قبالً بر عهده گرفته باشد.
 سوال ]119[ :اگـر هنگـام تعزیـه خـوانی هنگـام کشـتن ابوالفضـل
فرضی ،شمشـیر خطـاء رود و کسـی کشـته شـود ضـمان دیـه او بـه
عهده کیست؟
 جواب :اگر خود قاتل بـه قتـل اعتـراف کنـد دیـه بـه عهـده خـودش
است و اگر به بینه ثابت شود ،دیه بر عهده عاقله قاتل است.
 ســوال ]114[ :اگــر کارفرمــایی جهــت تکمیــل ســاختمان خــود بــه
شــرکت داربســت مراجعــه و درخواســت نصــب داربســت کنــد و
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شرکت مزبور با ایـن کـه سـاختمان در محـدوده کابـل (کیبـل) بـرق
فشار قوی قرار داشته بدون همـاهنگی بـا اداره بـرق اقـدام بـه نصـب
داربست کند که در نتیجه کارگری در اثـر بـرق گرفتگـی فـوت کنـد،
آیا ضمان دیه آن بـه عهـده کارفرمـا (صـاحب سـاختمان) اسـت کـه
درخواســت نصــب داربســت کــرده یــا بــه عهــده مســئول شــرکت
داربســت اســت کــه بــرخالف مقــررات اقــدام کــرده و یــا بــه عهــده
مهندس ناظر است که کارشناس و مسـئول نظـارت بـر انجـام صـحیح
عملیات ساختمانی بوده؟
 جواب :در فـرض سـوال اگـر کـارگر از خطـر بـرق گرفتگـی اطـالع
نداشته و کارگران شـرکت در انجـام وظیفـه شـان کوتـاهی کـرده کـه
نکـردهانـد ،در ایـن صـورت دیـه بـر عهـده

با شرکت برق همـاهنگی
کــاگران شــرکت اســت؛ اگــر مهنــدس نــاظر در انجــام وظیفــه خــود
کوتاهی کرده مانند کـارگران شـرکت و کوتـاهی هـر دو موجـب قتـل
شده باشد ،در ایـن صـورت هـر دو ضـامن دیـه هسـتند ،مگـر اینکـه
طبق مقررات شـرکت خسـارت وارده بـه عهـده کارشـناس سـاختمان
باشد ،که در این صورت کارشناس ضامن دیه است.
 ســوال ]118[ :اطفــالی کــه از مقــررات عبــور از خیابــان آگــاهی
ندارند اگر بدون توجه اولیـای خـود از منـزل خـارج شـده و موجـب
تصــادف و گــاهی فــوت خــود شــوند ،ضــمان دیــه آنهــا بــه عهــده
کیست؟

  -----------------------------------------  376استفتائاتجدید/ج3
 جواب :به عهده کسانی است که موجب آن حادثه یا قتل شدهاند.
 سوال ]111[ :در مـواردی کـه مسـافر زیـاد اسـت و اتوبـوسهـای
مســافربری کفــاف نقــل و انتقــال همــه مســافرین را نمــیکنــد و
رسانههـای جمعـی نیـز بـه راننـدگان اتومبیـلهـای شخصـی توصـیه
جابجــایی مســافرین را بکننــد ،اگــر راننــدهای بــدون اســقا ضــمان،
مسافرین را سوار کند و دچار پیشامد شود آیا ضامن است؟
 جواب :راننده ضامن دیه اسـت و اگـر در اثـر خطـای راننـده تلفـات
جانی پیش آید دیه آن بر عاقله است.
 سوال ]113[ :اگـر در امـاکن عمـومی غیـر دولتـی ماننـد :مسـاجد،
تکایا ،حرم امامـان و امامزادگـان ،حـوادثی ماننـد آتـش سـوزی ،فـرو
ریختن سقف و مواردی از این قبیـل پـیش آیـد و تعـدادی مصـدوم و
معدوم شوند ،ضمان دیه آنها به عهده کیست؟
 جواب :خسارت به عهـده شـخص و یـا اشـخاص اسـت کـه موجـب
بروز خسارت شده و اگـر کسـی در آن حادثـه دخالـت نداشـته باشـد
میشود.
دیه مقتولین از بیت المال پرداخت 
 سوال ]114[ :درباره ماهیت دیه بفرمایید:
الف) آیا جعل دیه از طرف شـارع مقـدس بـه عنـوان مجـازات بـوده یـا
نوعی خسارت تلقی شده است؟
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ب) آیا عمد ،شـبه عمـد یـا خطـای محـض بـودن جنایـت در پاسـخ بـه
سؤال فوق تأثیری دارد؟
 جواب :جنایت چه عمد ،شبه عمـد و  ...باشـد ،جعـل دیـه بـه عنـوان
جبران خسارت وارده بر مجنی علیه است.
 ســوال ]111[ :چنانچــه شــخص مقتــول از پیــروان فرقــه ضــاله
بهائیت باشد؛ بفرمایید:
الف) آیا دیه دارد؟ یا خیر.
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ ،دیه او چقدر است؟
 جواب :از آنجایی کـه از فرقـه اهـل کتـاب نیسـتند ،اظهـر عـدم دیـه
است.
 ســوال ]116[ :در خصــوص ارش البکــاره بــا دو فــرض بلــوغ و
عدم بلوغ زانیه ،بفرمایید:
الف) آیا زانیه در موارد ذیل مستحق ارش البکاره میباشد؟
 )2زنا با رضایت و میل وی انجام شود.
 )1زنا در اثر اکراه یا عنف واقع شود.
 )9زنا با فریب وی مبنی بر وعده قطعی ازدواج و ...واقع شود.
ب) اگر ازاله بکارت دختـر بـا انگشـت یـا شـیئی صـورت گیـرد ،حکـم
ارش البکاره چیست؟
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آیا رضایت یا عدم رضایت وی در حکم تأثیری دارد؟
ج) در مــوارد ثبــوت ارش البکــاره ،آیــا عــالوه بــر ارش ،پرداخــت مهــر
المثل نیز الزم است؟
 جــواب :در دختــر صــغیره ارش البکــاره الزم اســت کــه همــان مهــر
المثل میباشد؛ اما در دختر کبیره صـور مسـئله در فـرض سـوال قـرار
ذیل است:
الف )2،در این صورت دختر مستحق ارش البکاره نیست.
الف )1،مستحق مهر المثل است.
الــف )9،اگــر بــا رضــایت دختــر واقــع شــده ارش نــدارد و اگــر بــدون
رضایت بوده مهر المثل بر زانی واجب است.
ب) در صــورت عــدم رضــایت مهرالمثــل تعلــق مــیگیــرد و اگــر دختــر
راضی باشد مهرالمثل ندارد.
ج) تنها مهرالمثل واجب است.
 سوال ]111[ :شخصی چشـم راسـت او سـالم و چشـم چـپ او بـه
مقــدار یــک ســوم چشــم صــحیح بینــایی دارد ،براثــر ضــربه شــخص
جانی بینائی چشم چب بطور کلی از بین میرود.
اوال :آیا ضارب ضـامن ثلـث بینـائی چشـم چـپ اسـت یـا اینکـه بایـد
نصف دیه کامله را بدهد؟
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ثانیا :اگر خلقتا یا بر اثـر بیمـاری دوره طفولیـت دو ثلـث بینـائی از بـین
رفته باشد؛ یا نقصان دو ثلث بینائی چشم چـپ سـابقاً بـر اثـر جنایـت
دیگــری کــه موجــب دریافــت دیــه گردیــده و دیــه آن را نیــز گرفتــه
باشد ،کـه در اثـر جنایـت جدیـد فقـط ثلـث بـاقی مانـده آن از بـین
برود ،آیا حکم فرق میکند؟ یا خیر.
 جواب :در فرض سـؤال فرقـی بـین چشـم سـالم وچشـم کـم بینـایی
نیست ،بنابر این همـان دیـهی چشـم سـالم را دارد کـه نصـف دیـهی
کامل است و فرقی بین موارد فوق الذکر نمیباشد.

شرایط اثبات قصاص و دیه
 سوال ]111[ :اگر وقوع قتلی محـرز و قاتـل نیـز معـین باشـد ،لکـن
اولیای دم مدعی عمدی بـودن قتـل باشـند ،ولـی قاتـل آن را خطـایی
یا شبه عمد بدانـد ،کـه دلیلـی قـاطع بـرای ادعـای هـی یـک وجـود
نداشته باشد ،بفرمایید:
الف) آیا مورد از باب لوث است یا تداعی؟
ب) اگــر از بــاب تــداعی باشــد ،چگونــه بایــد فصــل خصــومت نمــود و
تکلیف دیه چیست؟
 جواب :اگر شواهد و امـارات ظنـی بـر صـدق مـدعی نباشـد مقـام از
باب مدعی و منکر است کـه اولیـاء دم مـدعیانـد و قاتـل منکـر ،لـذا
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اولیاء حق دارنـد قاتـل را قسـم دهنـد و دیـه بـه عهـده قاتـل اسـت
چون قتل به اقرار ثابت شده نه به بینه.
 ســوال ]119[ :در مــوارد لــوث اگــر مــدعی از اجــرای قســامه
خودداری کند ،بفرمایید:
الف) آیـا در ایـن صـورت ،اقامـه قسـامه قهـراً بـه مـتهم (مـدعی علیـه)
میرسد ،یا این امر منو بر مطالبه مدعی است؟
ب) در صــورت لــزوم مطالبــه ،اگــر مــدعی از چنــین درخواســتی ســرباز
زند یـا بـه قسـامه مـتهم راضـی نباشـد ،وظیفـه دادگـاه بـرای فصـل
خصومت چیست؟
ج) در فرض فوق تکلیف دیه مقتول چیست؟
د) هرگاه متهم بر برائت خود سوگند یاد کند ،حکم دیه چه میشود؟

 جواب:
الف) اگر مدعی مطالبـه قسـامه نکـرد قاضـی حـق دارد مطالبـه قسـامه از
مدعی علیه کند.
مـیکنـد اگـر
ب) قاضی در این صـورت مطالبـه قسـامه از مـدعی علیـه 
قســم خوردنــد تبرئــه مــیشــود و اگــر قســم نخوردنــد حــق ثابــت
میشود.

نمیشـود و اگـر مـدعی علیـه اقامـه
ج) در صورت اقامه قسامه دیه ثابت 
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میشود.
قسامه نکرد دیه ثابت 
د) در صورت لوث قسم متهم اثر ندارد.
 ســوال ]194[ :زنــی ســوار وســیله نقلیــهای مــیشــود تــا او را بــه
مقصد برساند ،لیکن راننده به قصـد تجـاوز زن را بـه خـارج شـهر یـا
جای خلوتی میبرد ،زن هنگامی کـه از نیـت راننـده مطلـع مـیشـود،
برای حف آبرو ناچار خود را از خـودرو در حـال حرکـت بـه بیـرون
میاندازد و در اثـر آن فـوت مـیکنـد یـا آسـیب و صـدمه مـیبینـد،
مستدعی است بفرمایید آیـا عـالوه بـر تعزیـر راننـده متخلـف ،ضـمان
دیه زن نیز بر عهدهی اوست؟ یا خیر.
 جــواب :در فـرض ســؤال ،شــخص راننــده ضــامن اســت چــون ایــن
خانم به قصد دفـاع از خـود ،خـود را از اتومبیـل بـه بیـرون انداختـه
است.
 سوال ]198[ :اگـر داخـل زمینـی کـه دارای دیـوار کشـی اسـت و
جزء معابر عمومی نیسـت ،چـاهی حفـر کننـد و شـب یـا روز کسـی
در آن بیفتــد و بمیــرد ،ضــمان دیــه او بــه عهــده کیســت؟ آیــا زمــین
بدون دیواری ،که معبر نیست نیز همـین حکـم را دارد ،یـا فـرق مـی-
کند؟
 جواب :در هر دو حالت صاحب زمین ضامن نیست.
 ســوال ]191[ :اگــر در پــارک بــازی ،یکــی از اولیــای اطفــال از
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مسئول قسـمت اسـب سـواری بخواهـد فرزنـد او را سـوار کنـد ،وی
نیز با مراقبت کامل اقدام نماید ،ولی اسـب رم کـرده و راکـب بـر اثـر
افتادن از اسب فوت نماید ،ضمان آن به عهده کیست؟
 جواب :هر کس باعث رم کـردن اسـب شـده او ضـامن دیـه اسـت و
اگر انسانی باعث رم نشـده باشـد عوامـل دیگـری سـبب شـده کسـی
ضامن نیست مگـر اینکـه صـاحب پـارک خسـارت وارده در پـارک را
به عهده گرفته باشد.
 سوال ]193[ :اگر زائر خانه خدا هنگـام مراسـم حـج بـر اثـر فشـار
جمعیت فوت کند ،با توجه بـه ایـن کـه سرپرسـتی حجـاج بـه عهـده
مدیران کاروان و زیر نظر سازمان حج مـیباشـد ،ضـمان آن بـه عهـده
کیست؟
 جواب :اگر در فوت زائر شخص و یـا اشـخاص خـاص سـبب فـوت
نشده باشـند بلکـه در اثـر فشـار جمعیـت از دنیـا رفتـه باشـد کسـی
ضامن دیه او نیست دیه او از بیت المال پرداخت شود.
 ســوال ]194[ :اگــر فــردی در کشــور بیگانــه مفقــود االثــر شــود و
کســی هــم بــه قتــل وی مــتهم نگــردد ،اولیــای وی هــم از آن کشــور
درخواســت غرامــت کــرده باشــند ،آیــا ضــمان آن بــه عهــده کشــور
بیگانه است یا بر بیت المال؟
 جــواب :در صــورت اثبــات قتــل و شناســایی قاتــل دیــه بــر عهــده
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اوست و اگر قاتل شناسایی نشود هـر چـه حـاکم شـرع صـالح بدانـد
میکند.
اقدام 
 ســوال ]191[ :اگــر دیوانــهای بــه کســی حملــه کنــد و او از تــرس
جان خود برای دفـع حملـه دیوانـه ،وی را مضـروب کنـد کـه احیانـاً
به مرگ دیوانه منجر شود ،آیا ضارب ضـامن دیـه او اسـت ،یـا عاقلـه
وی و یا بیت المال؟
 جواب :اگر بـه مقـدار دفـاع از خـود مـورد ضـرب قـرار داده باشـد
ضــارب ضــامن دیــه نیســت و اگــر در ضــرب و جــرح افــرا کــرده
ضامن دیه است.
 سوال ]196[ :پیش آمده است کـه دو نفـر سـوار بـر موتـور سـیکل،
وقت نزدیک یک زن میشوند نفری کـه پشـت سـر بـوده بخـاطر کـه
بهتر وارد بوده میخواسـته کـه تصـادف نکنـد و از پشـت سـر حملـه
میکند و فرمان موتور را میگیـرد در حالیکـه نفـر راننـده جلـوی هـم
دستش به فرمان بوده ،موتور سـیکل مـیچرخـد عقـب موتـور بـه زن
میخورد پای زن میشکند حاال دیـه در ذمـه کـدام اسـت؟ چـون نفـر
راننده میگویـد اگـر از پشـت سـر حملـه نمـیکـرد و مـرا بـه حـال
خودم رها میکرد تصادف نمیشد.
 جواب :در این مسـئله بـا توجـه بـه شـواهد و مـدارک بایـد بررسـی
شود و هر کدام مقصر باشد ،دیه در ذمه او تعلق میگیرد.
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تفاوت دیه زن و مرد
 ســوال ]191[ :اگــر مــردی دو زن را کشــته باشــد و اولیــاء آنــان
خواهان قصاص باشند؛ بفرمایید:
الف) آیـا اولیـاء خواهـان قصـاص بایـد چیـزی بـه عنـوان فاضـل دیـه
بپردازند؟ یا خیر.
ب) در صــورت لــزوم پرداخــت ،آیــا بایــد هــر یــک از اولیــاء خواهــان
قصاص ،مستقالً و جداگانه نصف دیه یـک مـرد را بدهنـد یـا ایـن کـه
نصف دیه یک مرد ،بـه نسـبت اولیـاء خواهـان قصـاص تقسـیم مـی-
شود؟
 جــواب :در صــورت توافــق اولیــاء در قصــاص مباشــرتاً یــا تســبیباً
فاضل دیه را حق ندارنـد دریافـت کننـد و اگـر یکـی قصـاص کنـد،
مـیکنـد
دیگری دیه بگیـرد ،در ایـن صـورت آن کسـی کـه قصـاص 
نصف دیه قاتل را پرداخت کند.
 سوال ]191[ :با توجه بـه ایـن کـه دیـه زن در جـایی کـه بـیش از
ثلث کل دیه باشد ،به نصـف تقلیـل مـییابـد؛ اگـر مقـدار ارش بـیش
از ثلث کل دیه باشد ،آیا به نصـف تقلیـل مـییابـد؟ (مـثالً در جـایی
که کل دیه پنج میلیـون تومـان اسـت ،ارش دو میلیـون تومـان بـرآورد
شده است)
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 جــواب :در صــورتی کــه دیــه جــرح در زن بــیش از ثلــث کــل دیــه
باشد ،دیه به نصف تقلیل مییابد .تقلیل شامل ارش نمیشود.

دیه جنین
 سوال ]199[ :اگر پدر یا مادر و یـا هـر دو در سـقط جنـین شـرکت
داشـته باشــند ،دیــه جنــین بــه چــه کســانی تعلــق مــیگیرنــد و روش
تقسـیم آن چگونــه اسـت؟ اگــر پــدر و مـادر یــا بـاقی صــاحبان دیــه
رضایت دهند وظیفه ساقط میشود؟ یا خیر.
 جواب :هر کدام در سقط جنین مباشـر باشـد دیـه بـه عهـده آن تعلـق
میگیـرد و آن دیگـری مسـتحق دیـه اسـت چنانچـه هـر دو در سـقط
جنین شرکت داشته باشند دیه بـه عهـده هـر دو تـا اسـت از دیـه ارث
نمیبرند و دیه به سایر ورثه بـا مراعـات االقـرب فـاالقرب مـیرسـد؛
ولی اگر مباشـر زن باشـد و شـوهر دیـه را بـه همسـرش ببخشـد ،زن
برئ الذمه میشود و بالعکس.
 سوال ]944[ :اگر دختری یا زنـی مـورد تجـاوز جنسـی قـرار گیـرد
و حامله شود و بخواهد که سقط نماید ،آیـا او مـیتوانـد سـقط کنـد؟
یا خیر؛ شرایط زن و دختر در این مسئله فرق مـیکنـد؟ یـا خیـر؛ اگـر
عمداً سقط کند چه حکمی دارد؟
 جواب :سقط جنین جواز نـدارد ،اگـر چـه از زنـا منعقـد شـده باشـد؛
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مگر اینکه جنین کمتر از چهـار مـاه باشـد و بقـا جنـین طبـق شـهادت
دکترهــای متخصــص و مــورد اعتمــاد موجــب مــرگ مــادر شــود کــه
دراین صورت سـقط جـایز اسـت ،ولـی دیـه دارد و شـرایط دختـر و
زن فرق نمیکند و دیه هم به حاکم شرع داده میشود.

روش محاسبه دیه
 سوال]948[ :
2ـ پنج تا قبرغه (دنده) شکسته دیهاش چه مقدار میشود؟
1ـ آرنج دست راست ترک برداشته دیهاش چه مقدار است؟
9ـ باسن(لگن) ضربه خورده به طـوری کـه درسـت نمـیتوانـد راه بـرود
دیهاش چقدر است؟

 جواب:
2ـ اگر دندههای پهلوی قلـب باشـد هـر دنـده بیسـت و پـنج دینـار دیـه
دارد و اگر پهلوی شانهها باشد دیهی هر دنده ده دینار است.
1ـ دیه ترک خوردگی آرنج دست هشتاد دینار است.
9ـ اگر در اثر ضربه استخوان نشکند باید بـا هـم مصـالحه کننـد و یـا هـر
چه حاکم صالح بداند و حکم کند دیه آن را پرداخت نماید.
 سوال]941[ :
الــف) در صــدمات بــدنی از قبیــل ایــراد ضــرب و جــرح در حــوادث
رانندگی به مجنی علیه دیه تعلق میگیرد؟ یا خیر.
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ب) در صورتی کـه بـه مجنـی علیـه دیـه تعلـق بگیـرد و ایشـان جهـت
مداوای خود به بیمارستان و یا پزشـک مراجعـه نمـوده باشـد ،هزینـه-
های درمانی را به غیر از دیه میتواند دریافت کند؟ یا خیر.
ج) اگر مجنی علیـه بواسـطه شکسـتگی در انـدام خـود نتوانـد تـا مـدتی
کار کند میتواند از جانی خسارت دریافت کند؟ یا خیر.

 جواب:
ج )2در فرض سوال زخم و جـرح حتـی سـیاهی و کبـودی بـدن موجـب
دیه است.
ج )1به غیـر از دیـه قیمـت دارو و مصـرف بیمارسـتان و سـایر مصـارف
مانند مدت بیکاری و غیره را حق ندارد از جانی مطالبه کند.
 سوال]943[ :
 2ـ اگر جانی ظلم ًا و عدوان ًا بـه قصـد قطـع انگشـت مجنـی علیـه ،بـر او
ضربهای وارد کند که غالبـاً منجـر بـه قطـع انگشـت مـیشـود ،لـیکن
اتفاق ًا منجربـه قطـع دسـت مجنـی علیـه شـود ،آیـا ایـن قطـع دسـت
جنایت عمدی و موجب قصـاص اسـت؟ یـا فقـط بـه مقـدار انگشـت
جنایت عمدی است؟ در صـورتی کـه فقـط بـه مقـدار قطـع انگشـت
جنایت عمد محسوب میشـود ،آیـا جـانی در انگشـت قصـاص مـی-
شود و برای قطع دست دیه پرداخت مـیکنـد و در محاسـبه دیـه ،آیـا
باید دیه انگشت مورد قصاص از دیه دست کم شود؟ یا خیر.

  -----------------------------------------  388استفتائاتجدید/ج3
 1ـ در فــرض ســؤال بــاال ،اگــر بــه جــای انگشــت مــورد نظــر جــانی،
ضربه ای که ظلمـ ًا و عـدوان ًا بـرای قطـع انگشـت فـرود آمـده اسـت،
اتفاقی به چشم مجنی علیه برخـورد کنـد و لـذا بـه جـای قطـع شـدن
انگشت مجنی علیه ،چشـم او کـور شـود ،آیـا جـانی قصـاص چشـم
میشود یا حکم چیز دیگری است؟

 جواب:
ج 2ـ موجب دیه قطع دسـت مـیشـود و قصـاص انگشـت و دیـه آن در
اینجا موردی ندارد.
ج 1ـ در فرض سؤال دیه چشم به جانی تعلق میگیرد.
 ســوال ]944[ :زنــی بــر اثــر رابطــه نامشــروع بــاردار شــده و بچــه
نامشروع را سـقط کـرده اسـت ،آیـا ایـن بچـه دیـه دارد و اگـر دارد،
دیه آنها چگونه حساب میشود؟
 جــواب :دیــه دارد و دیــهاش بعــد از تمــام شــدن خلقــت و قبــل از
دمیدن روح هشتاد درهم است و بعـد از دمیـدن روح اگـر پسـر باشـد
هشتصــد درهــم و اگــر دختــر باشــد چهارصــد درهــم اســت و دیــه
ولدالزنا به حاکم شرع داده شود.
 سوال ]941[ :درباره خسارت زائد بر دیه ،بفرمایید:
الــف) آیــا دیــه همــان خســارت اســت یــا جــانی بایــد عــالوه بــر دیــه،
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خسارتهای وارد آمده بـه مجنـی علیـه و کلیـه هزینـههـای درمـان را
بپردازد؟
ب) جائی که مقدار دیه از خسـارت بیشـتر ،مسـاوی یـا کمتـر باشـد چـه
حکمی دارد؟
ج) اگر در موارد فوق جواب منفی اسـت ،آیـا حکومـت مـیتوانـد بـرای
جبران خسارتهای زائـد بـر دیـه ،قـانونی وضـع کنـد کـه جـانی را
ملزم به پرداخت آن نماید؟
د) آیا بـین انـواع خسـارتهـا مثـل خسـارت هزینـه درمـان یـا از کـار
افتــادگی (ماننــد فلــج شــدن دائمــی دســت خطــا ) تفــاوتی وجــود
دارد؟ یا خیر.

 جواب:
خسارتهای وارده نیست.

الف) جانی بیش از دیه ضامن
ب) فقط به مقدار دیه جانی ضامن است نه بیشتر.
ج) حق وضع چنین قانونی را ندارد.
د) تفاوتی وجود نـدارد و جـانی ملـزم بـه جبـران خسـارات غیـر از دیـه
نیست.

  ------------------------------------------  391استفتائاتجدید/ج3

دیه و ماههای حرام
 سوال ]946[ :دربـاره تغلـی دیـه در اشـهر حـرم یـا مکـه معظمـه؛
بفرمایید:
الف) آیا تغلی دیه مختص قتل عمـد اسـت یـا شـامل قتـل شـبه عمـد و
خطای محض نیز میشود؟
ب) آیا حکم مذکور مخـتص مسـلمین اسـت یـا شـامل اهـل کتـاب نیـز
میگردد؟
ج) آیا جهل قاتل به حکم یا موضوع ،در تغلی دیه تأثیری دارد؟

 جواب:
الف) در قتل عمد ،اصل حکم دیه و یـا تغلـی دیـه نیسـت ،بلکـه حکـم
اولی در قتل عمد قصاص است؛ تغلـی مـال قتـل شـبیه عمـد و قتـل
خطاء است ،مگر در صورت عدم امکان قصـاص مثـل فـرار یـا مـوت
قاتل.
ب) تغلی دیه شامل اهل کتاب نمیشود.
ج) جهل تاثیری در حکم ندارد.
 سوال ]941[ :چنانچه در اثر ضربه مستوجب دیه چنـد نقطـه از یـک
استخوان (مانند استخوان ساق پا) دچار شکستگی شود؛ بفرمایید:
الف) آیا هر شکسـتگی دیـه جداگانـه دارد یـا پرداخـت یـک دیـه بـرای
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همه آنها کافی است؟
ب) در این فرض ،آیا ایجاد چند شکسـتگی در اثـر یـک یـا چنـد ضـربه
با هم تفاوت دارد؟
ج) اگر در اثر ضربه مستوجب دیه ،عالوه بر شکستگی اسـتخوان تکـهای از
همان استخوان نیز جدا شود ،آیا برای جدا شدن استخوان ،دیه شکستگی
استخوان باید پرداخته شود یا حکم دیگری دارد؟

 جواب:
الف) هر کدام دیه جداگانه دارد.
ب) در فرض سوال دیه تفاوت ندارد.
ج) جدا شدن آن دیه جداگانه ندارد.
 سوال]941[ :
2ـ دیه شرعی قتل عمد درماههای حرام چه مقدار است؟
1ـ اگرقتل درسال  2997صورت گرفـت دیـه همـان سـال پرداخـت مـی-
شود یا دیه فعلی؟

 جواب:
ج :2دیه کامل یکـی از شـش چیـزی اسـت کـه در رسـاله 2بیـان شـده و
1ال (مسأله  :)3481دیه اى که قاتل باید بدهد در صورتى که مقتول مرد و مسلمان و آزاد باشد
یکى از شش چیز است" :اول" در قتل عمدى صد شتر که داخل سال ششم شده باشند .و
در قتل خطائى محض و شبه عمد سن شالترها کمتالر از ایالن اسالت" .دوم" دو صالد گالاو.
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اگر قتل در ماههای حرام واقع شود یک ثلث دیه اضافه میشود.
ج :1در قتل شبه عمد و خطا دیه زمـان قتـل محاسـبه مـیشـود و در قتـل
عمد زمان توافق ورثه مقتول با قاتل.
 سوال ]949[ :مردی زنی را در اشـهر حـرم بـه قتـل رسـانده اسـت،
با توجه با این که وقوع قتل در این زمـان موجـب اضـافه شـدن ثلـث
دیه میشود؛ اگر اولیـاء دم تقاضـای قصـاص جـانی را داشـته باشـند،
باید نصف دیه یک مرد در ماه حرام را بـه او بپردازنـد یـا نصـف دیـه
یک مرد در غیر ماه حرام؟
 جواب :نصـف دیـه یـک مـرد در غیـر مـاه حـرام را پرداخـت کنـد
کافی است.

"سوم" هزار گوسفند" .چهارم" دو صد حله و هر حله دو پارچه است و اولى اینست کاله
از پارچه اى یمن باشد" .پنجم" هزار مثقال شرعى طالال کاله هالر مثقالال  81نخالود اسالت.
"ششم" ده هزار درهم که هر درهمى  81/6نخود نقره سکه دار است .و اگر مقتالول ،زن و
مسلمان و آزاد باشد ،دیه او در هر یک از این شش چیز نصف دیه مرد است و اگر مقتالول
کافر ذمّى باشد در صورتى که مرد باشد دیه او هشتصد درهم ،و در صورتى کاله زن باشالد
دیه او چهارصد درهم است و اگر کافر غیر ذمّى باشد دیه ندارد و دیه مقتولى که غالالم یالا
کنیز باشد قیمت او است در صورتى که بیشتر از دیاله آزاد نباشالد .و در صالورتى کاله قتالل
عمدى هم باشد ،نمى شود قاتل آزاد را براى او کشت.
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عوامل تخفیف دیه
 ســوال ]984[ :همــان گونــه کــه مستحضــرید ،براســاس برخــی
روایــات وارده در بــاب دیــات ،خــوب شــدن بعضــی جراحــات یــا
نقص عضوها (نظیر شکسـتگی اسـتخوان در اعضـای کـه دیـه مقـدره
دارد یــا شــکافتن لــب) میــزان دیــه را تغییــر مــیدهــد .بــا توجــه بــه
پیشرفت علـم پزشـکی تعـداد قابـل مالحظـهای از جراحـات و نقـص
عضوها قابل درمان میباشند؛ بفرمایید:
الف) آیا تأثیر درمان در میزان دیه را بـه غیـر مـوارد مصـرح در فقـه نیـز
میتوان تعمیم داد؟
ب) پیوند عضو مقطوع در میزان دیه تأثیر دارد؟ یا خیر.

 جواب:
الف) تعمیم دادن مشکل است.
ب) در میزان دیه تأثیر ندارد.

شرایط پرداخت دیه
 ســوال ]988[ :در مــواردی کــه قاتــل معــین اســت امــا مقتــول
(مستحق دیه) بـین دو نفـر مـردد مـیباشـد ،نحـوه پرداخـت دیـه بـه
اولیای دم چگونه است؟
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 جواب :در صورت ثبوت قاتل ،دیه بین ورثـه هـر دو مقتـول بـه طـور
میشود و اگر مقتول یک مرد و دیگری زن باشد دیـه سـه
مساوی تقسیم 
میشود و دو حصه مال مرد و یک حصه مال زن است.
حصه 
 سوال ]981[ :در مواردی نظیر قتل خطـای محـض کـه بنـا بـر قـول
مشهور ،دیه ظرف  9سـال و هـر سـال ثلـث آن بایـد پرداخـت شـود؛
با عنایت به ایـن کـه براسـاس فتـوای تعـداد زیـادی از فقهـای عظـام
مالک محاسبه قیمت یوم االداء مـیباشـد؛ بفرماییـد :در محاسـبه ثلـث
در صورت تعذّر از اعیان شش گانـه ،چگونـه بایـد عمـل کـرد؟ (آیـا
از ابتداء قیمت کل دیه براساس نـر روز محاسـبه مـیشـود و جـانی
در هر سال ملزم به پرداخت ثلث همـان قیمـت اسـت؛ یـا ایـن کـه در
پرداخت هر ثلث ،قیمـت یـوم االداء همـان ثلـث مـالک اسـت ،یعنـی
در هر سال باید با توجه بـه قیمـت سـوقیه همـان سـال ،ثلـث دیـه را
محاسبه و پرداخت نماید؟
 جواب :در پرداخت ثلث قیمت یوم االداء همان ثلث مالک است.
 سوال ]983[ :در مورد جراحت متالحمهای که به فلج عضو میانجامد
و با درمان میتوان از فلج شدن پیشگیری کرد ،بفرمایید:
الف) آیا بر شخص مجروح واجب است خود را درمان نماید؟
ب) در صورت درمان ،آیا میتـوان هزینـههـای افـزون بـر مقـدار دیـه را
از جانی گرفت؟
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 جواب:
الف) دفع ضرر یا تقلیل ضرر بر هر کسی واجب است.
ب) بله در صورت امکان واجـب اسـت و بیشـتر از مقـدار دیـه را نمـی-
تواند بگیرد.
 سوال ]984[ :آیا در صـورتی کـه میـزان خسـارت وارده بـر مجنـی
علیه کمتر از دیه باشـد ماننـد هزینـه بیمارسـتان عـالوه بـر دیـه قابـل
مطالبه است؟ یاخیر.
 جواب :در صـورت وارد آمـدن خسـارت ،غیـر از دیـه ماننـد هزینـه
بیمارستان و امثال آن را حق مطالبه ندارد.

شرایط و اح کام شهادت
 سوال ]981[ :کسی کـه ریـش خـود را مـیتراشـد از عـدالت سـاقط
میشود؟ یـا خیـر؛ یعنـی مـیشـود شـهادت کسـى را کـه ریشـش را
مىتراشد ،در محکمه شرعی برای اثبات حقی پذیرفت؟
 جواب :بنابر احتیا واجب تراشـیدن ریـش حـرام اسـت و کسـی کـه
ریش خود را میتراشد از عدالت خارج میشود.
 سوال ]986[ :آیا فـرد فاسـق مـیتوانـد شـهادت دهـد و بـه عنـوان
شاهد باشد؟ مبنای فاسق بودن یک فرد چیست؟
 جواب :شهادت آدم فاسق قبول نیسـت و بـه ارتکـاب گنـاه کبیـره یـا
اصرار بر صغیره آدم فاسق میشود؛
 سوال ]981[ :در مورد قسامه بفرمایید:
الف) آیا قسـامه ،در جنایـت عمـدی بـر اطـراف ،مسـتلزم قصـاص مـی-
شود؟ یا خیر.
ب) با فرض این که جواب مثبت باشد ،نصاب قسامه چه میزان است؟
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 جواب:
میشود.
الف) در صورتی که امکان قصاص باشد باقسامه ثابت 
ب) پنجاه نفـر اسـت در جـایی کـه دیـه کاملـه دارد و اگـر نصـف دیـه
مـیشـود و بـه نسـبت دیـه
داشته باشد با بیست و پـنج قسـامه ثابـت 
میشود.
عضو از دیه کامله قسامه مالحظه 

مدارک مثبت جرم
 سوال]981[ :
2ـ آیا جرم زنا اعم از حـدی یـا تعزیـری صـرفا بـا رؤیـت فـیلم و سـی
دی آن ثابت میشود یا ادله اثباتی دیگر میخواهد.
1ـ آیا میتوان در مورد جرم زنـا اعـم از حـدی یـا تعزیـری بـا رضـایت
شاکی خصوصی ،در حالی که جـرم مشـهود نیسـت ،مـتهم نیـز اقـرار
نکرده و شاهد نیز موجود نیست ،رسیدگی کرده و حکم داد.

 جواب:
ج )2با رؤیت فیلم و سی دی ثابت نمیشود.
ج )1بدون اقامه شهود اجراء حکم و تعزیر جایز نیست.

علم قاضی و بیّنه
 سوال ]989[ :دربـاره علـم قاضـی؛ بفرماییـد کـه آیـا علـم قاضـی
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ملحق به اقرار است یـا بینـه و یـا طریـق سـومی اسـت؟ در صـورتی
که طریق سوم باشد حکم عفو چگونه است؟
 جواب :علم قاضی درموارد کـه حجـت اسـت ،طریـق سـوم اسـت و
در موارد مانند تعزیرات قاضی حق عفو دارد.
 سوال ]914[ :اگر قاضی تحت تـأثیر یکـی از رؤسـای قـوه قضـائیه
(استر محکمـه) یـا رؤسـای مـافوق خـود قـرار گرفتـه و حکـم غیـر
عادالنهای علیه متهم صادر کند و مـتهم را متضـرر نمایـد ،آیـا ضـمان
آن به عهده قاضی است یا کسی که وی را مقهور نموده؟
 جواب :در فرض سوال قاضی ضامن است.
 سوال ]918[ :نظر اسـالم اعتبـار اسـنادی کـه توسـط دسـتگاه هـای
مــدرن تهیــه مــیشــود ماننــد فــاکس ،فــیلم ،عکــس ،نــوار ضــبط،
زیــراکس ،پرینتــر ،اســکنر کــامپیوتر و  ...در چــه اســت و کــدام یــک
میتواند مسـتند حکـم قاضـی قـرار گیـرد و بـه عنـوان مـدرک قابـل
استناد است؟
 جواب :موارد مـذکوره بـدون شـهادت شـهود اعتبـار شـرعی نـدارد،
ولی مؤیّد برای حکم و علم قاضی میشود.
 سوال ]911[ :اگر قاضی با علم خـود حکـم بـه رجـم نمایـد و علـم
قاضی راه سومی باشد ـ ملحق به بینه یـا اقـرار نباشـد ــ در صـورت
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فرار مجرم از حفره آیـا مـیتـوان او را مجـدداً بـه حفـره برگردانـد و
حکم را اجراء نمود؟ یا خیر.
 جواب :حکم به رجم بـا علـم قاضـی مشـکل اسـت .بـا علـم قاضـی
حکم به اجرای رجم نمیشود.

اح کام مصلوب و محدود
 ســوال ]913[ :چنانچــه قاضــی در مجــازات محــارب ،صــورت
صلب را انتخاب کرد ــ بـا توجـه بـه ایـن کـه اگـر بعـد از سـه روز
زنده بماند حق حیات دارد.
در صورتی که بخواهـد قبـل از اجـرای حکـم ،از داروهـا و غـذاهای
مقاوم کننده بـدن اسـتفاده نمایـد ،آیـا مـیتـوان او را منـع نمـود؟ یـا
خیر؛ همچنین اگر در مصلوب شدن کسـی عصـیانا بـه او آب یـا غـذا
برساند ،باید از این کار جلوگیری کرد؟ یا خیر.
 جواب :منع او الزم نیسـت ،همچنـین اسـت حکـم رسـاندن قـوت بـه
مصلوب و جلوگیری الزم نیست.
 سوال ]914[ :کسی که قرار اسـت مـورد اجـرای حـد سـرقت قـرار
گیرد ،آیا میتواند با هزینـه خـود از طبیـب بخواهـد کـه عضـو وی را
بی حس نماید؟
 جواب :در فرض سؤال اشکال ندارد.
 سوال ]911[ :درباره کسی کـه قـرار اسـت کشـته شـود (تیربـاران،
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حلق آویز یا)...؛ بفرمایید:
الف) آیا میتواند بـا هزینـه خـود از پزشـک بخواهـد کـه وی را قبـل از
قتل بی حس یا بیهوش نماید تا درد کمتری را متحمل شود؟
ب) آیا بین حد یا قصاص نفس و اطراف فرقی وجود دارد؟
 جواب :در فرض سوال اشکال نداشته و بـین حـد و قصـاص ــ اعـم
از نفس و اطراف ـ در این جهت فرقی نیست.
 سوال ]916[ :در صورتی کـه بعـد از اعـدام ــ حلـق آویـز ،رجـم
یــا ...ـ ـ و قبــل از دفــن در ســردخانه یــا پزشــکی قــانونی در مجــرم
عالئم حیاتی دیده شود و با مداوا سالمت خود را باز یابد؛
الف) اجرای مجدد حکم چه صورتی دارد؟
ب) آیا بین حد و قصاص تفاوتی وجود دارد؟
ج) بر فرض لزوم اجـرای مجـدد حکـم ،دیـه خسـارت هـای وارده قبلـی
بر محکوم در دو حالت فوق به عهده کیست؟
 جــواب :الــف :در غیــر رجــم اجــرای حکــم الزم اســت مگــر اینکــه
اولیاء دم عفو کنند در رجـم اگـر بـه اقـرار ثابـت شـده باشـد دوبـاره
رجم نمیشود و اگر به بینه ثابت شده باشد دوباره رجم میشود.
ب :بین این دو در اجرای حکم مجدد فرقی نیست.
ج :درمورد قصاص و رجم خسارتهای وارده دیه ندارد.
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 سوال]911[ :
الــف) در مــواردی کــه براســاس دســتور شــارع مق ـدّس ،خــوب شــدن
جراحت یـا نقـص عضـو ،میـزان دیـه را تغییـر مـیدهـد ،مخـارج و
هزینههای درمان به عهده جانی است یا مجنی علیه؟
ب) چنانچه هزینههای درمانی بـه عهـده مجنـی علیـه باشـد ،در مـواردی
که هزینههای درمـان بـیش از مقـدار دیـه مـأخوذه اسـت ،آیـا راهـی
برای جبران خسارات زائد بر مقدار دیه وجود دارد؟ یا خیر.
ج) در مواردی نظیر شکستگی سـتون فقـرات کـه دیـه کاملـه دارد ،طبـق
فتوای فقهاء اگر این شکستگی به گونـهای معالجـه شـود کـه اثـری از
جنایت باقی نماند ،جانی باید یـک صـد دینـار بپـردازد .در ایـن گونـه
موارد فعلیت درمـان و اصـالح مـالک اسـت یـا قابلیـت آن؟ بـه ایـن
معنی که اگر فعلیت مالک باشد از ابتـداء دیـه کاملـه بـه عهـده جـانی
قرار میگیرد و جانی یا موظف به پرداخت تمام دیـه مـیباشـد ــ کـه
پس از اصالح و خوب شدن 355 ،دینار بـه او پـس داده مـیشـود ــ
و یا منتظر میمانـد کـه پـس از معالجـه ،دیـه مقـرره ( 255دینـار) را
بپردازد( .اگـر چـه ذمـهاش بـه کـل دیـه مشـغول اسـت) .ولـی اگـر
قابلیت درمـان مـالک باشـد از همـان ابتـداء ،ذمـه جـانی بـه یکصـد
دینار مشغول میشود.
براســاس دســتور شــارع مقــدّس ،مهلــت پرداخــت دیــه در قتــل و
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جراحات شبه عمـد (ماننـد جراحـات یـا تلفـات ناشـی از تصـادفات
رانندگی)  1سال میباشد؛ آیا تقاضـای اعسـار جـانی قبـل از انقضـای
مهلت مقرر ،مسموع میباشد؟ یا خیر.

 جواب:
الف) مخارج به عهده مجنی علیه است.
ب) بیش از مقدار دیه مجنـی علیـه حـق نـدارد ،اگـر چـه احـو جلـب
رضایت مجنی علیه است.
ج) فعلیت درمان مـالک اسـت .تقاضـای اعسـار قبـل از انقضـای مهلـت
مقرر مسموع نیست.

اح کام تبعيد
 سوال ]911[ :در خصوص نفی بلد بفرمایید:
الف) منظـور از نفـی بلـد چیسـت؟ (از بـین بـردن ،تبعیـد ،آواره نمـودن
دائمی یا...؟)
ب) اگر نفی به معنـای تبعیـد باشـد آیـا مـراد تحـت نظـر قـرار دادن در
محل تبعید است یا زندانی کردن وی در آن محل؟
ج) اگر منظور تحت نظـر قـرار دادن باشـد ،در مـوارد خاصـی کـه تبعیـد
به مفاسد دیگری منجـر مـیشـود ــ ماننـد زنـان ،قاچاقچیـان و افـراد
شرور ـ آیا میتوان مدت تبعید را به حبس تبدیل نمود؟
د) اگر محارب از محل تبعید فرار کنـد ،آیـا حـاکم شـرع مـیتوانـد پـس
از دستگیری وی ،تبعید را به یکـی دیگـر از مجـازاتهـای چهارگانـه،
جزای نقدی ،حبس یا تعزیر تبدیل نماید؟
هـ) آیا حکم عدم جواز نفی بلـد زن در بـاب زنـا را مـیتـوان بـه تبعیـد
زن در باب محاربه تسرّی داد؟
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 جواب:
الف ،ب) مراد از نفی بلد ،تبعید به شـهرهای دیگـر اسـت بـه طـوری کـه
زیر نظر باشد.
ج ،د) چنانچه حاکم شرع صالح بدانـد تبعیـد بـه مجـازات دیگـر تبـدیل
میشود.
هـ) در باب محاربه نفی بلد نیست.

والیت و سررپستی
 ســوال ]919[ :شخصــی در اثــر تصــادف فــوت نمــوده و وصــیت
نامه نداشـته ،ورثـهی ایشـان مـادر ،دو دختـر ،یـک پسـر و همسـرش
هســتند ،کــه یکــی از دختــران ســیزده ســاله ،دیگــری یــازده ســاله و
پسرش هفت سال دارد ،سرپرسـتی بچـههـا بـه عهـده مادرشـان اسـت
ولی مادر آن مرحوم جدا زندگی مـیکنـد .آیـا الزم اسـت کـه امـوال
و سهم هر کدام را تقسیم کنیم؟ اگـر تقسـیم نشـود آنهـا کـه بـا هـم
زندگی میکنند باعث تضییع حق پسر (کـه صـغیر اسـت) نمـیشـوند؛
اگر بستگان بـه خانـه مشـترک رفـت و آمـد کننـد چـه حکمـی دارد؟
آیا برای جمـع آوری حسـاب و کتـاب آن مرحـوم الزم اسـت کسـی
وکیلش (قیّم صغار یا وصی) شود.
 جواب :اگر حاکم شـرع مـادر را قـیّم بـر صـغار تعیـین کـرده باشـد
مادر میتواند در مال صغیر به نفـع صـغیر تصـرف کنـد و کسـانی کـه
کبیر هسـتند خودشـان صـاحب اختیـار هسـتند؛ در صـورت کـه قـیّم
صغار رفت و آمد بستگان را به صـالح صـغار بدانـد اشـکال نـدارد و
در غیر این صورت جواز ندارد.
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 ســوال ]934[ :اگــر در هریــک از کشــورهای اســالمی کســی را بــه
عنــوان سرپرســت صــغیر یــا مجنــون و یــا محجــور تعیــین کننــد و او
برای شرعی بـودن تصـرفات خـود بـه فقیـه جـامع الشـرایط مراجعـه
نکند ،آیا تصرفات او در اموال آنان ضمان آور است یا نه؟
 جواب :اگر توسـط حـاکم شـرع و یـا مـأذون از طـرف حـاکم شـرع
قیم بر صغیر و یا صغار منصوب نشـده باشـد ،حـق تصـرف در امـوال
صغیر را ندارد و ضمان بر عهده سرپرست است.
 سوال ]938[ :چنانچه مقتول ،ورثه صغیر داشته باشد؛ بفرمایید:
الف) آیا همواره اخذ دیه از سوی اولیـاء صـغار ،اصـلح بـه حـال صـغار
است یـا ایـن کـه حسـب مـورد مـیتـوان قاتـل را عفـو و یـا از وی
مطالبه قصاص نمود؟
ب) آیا محدوده اختیارات ولیّ با قیّم در این خصوص تفاوتی دارد؟

 جواب:
الف) معموالً اخذ دیه به نفع صغار است.
ب) هــر دو (ولـیّ و قـیّم) مصــلحت صــغار را در دیــه و قصــاص لحــاظ
کنند.
 سوال ]931[ :کسی کـه وصـیت نامـه نداشـته فـوت نمـوده و یـک
فرزند صغیر دارد آیا مادرش قـیّم بـر او اسـت؟ همچنـین متـوفی یـک
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دختر ده ساله و یک دختر سیزده ساله دارد آیـا ایـنهـا کبیـر هسـتند؟
یا خیر؛ اگر کبیر نباشند سرپرستی اینها به عهده کیست؟
 جواب :اگـر دختـر بـه سـن ده سـالگی رسـیده باشـد ،بنـابر احتیـا
کبیــره اســت ،بنــابر ایــن در فــرض ســؤال هــر دو دختــر (ده ســاله و
سیزده ساله) کبیره شدهانـد .امـا نسـبت بـه فرزنـد صـغیر اگـر حـاکم
شرع مـادر را قـیّم تعیـین کنـد ،مـادر مـیتوانـد در امـوال صـغیر بـه
عنوان قیّم تصرف کند.
 سوال ]933[ :زنی که مادر سه تا دختـر مـیباشـد مـدت یـک سـال
است که شوهرش مرحـوم شـده .وارثـین شـوهر چهـار بـرادر و یـک
مادر است ،میت وصـی خـط و وصـی نداشـته ،زن بعـد از یـک سـال
از خــانواده شــوهر مرحــومش جــدا مــیگــردد ،تکلیــف دختــرانش از
نظر شرعی چگونه اسـت؟ در حـالی کـه دو تـا از دختـرانش بـه سـن
بلوغ رسـیده اسـت (یکـی یـازده سـاله و دیگـری سـیزده سـاله مـی-
باشد) فقط دختر سـومش هفـت سـاله اسـت ،سرنوشـت دختـر هفـت
ساله از نظر شـرعی چگونـه اسـت؟ آیـا تـا سـن تکلیـف بـا مـادرش
میتواند زندگی کند یا اجازه ندارد که با مادر زندگی کند؟
 جواب :در فرض سـؤال ،دختـران کـه بـه سـن بلـوغ رسـیده ،اختیـار
دارند با هر کـه مـیخواهنـد زنـدگی کننـد و یـا بـا هـر شـخص کـه
می خواهنـد ازدواج نماینـد ،امـا دختـری کـه هفـت سـال دارد ،بایـد
یک شخص امین از طرف حاکم شـرع بـه عنـوان قـیّم منصـوب گـردد
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(مـادرش و یــا شـخص دیگــری را کـه دو نفــر عـادل در نــزد حــاکم
شــرع معرفــی کننــد بــه عنــوان قـیّم منصــوب مــیشــود) و در فــرض
ســوال سرپرســتی دختــر صــغیره بــه عهــده مــادرش اســت ،جــده و
عموهــا حــق حضــانت و سرپرســتی بــدون اجــازه مــادر را ندارنــد و
مادر مقدم بر آنهاست.
 سوال ]934[ :در مورد صـغار و مجـانین کـه مـورد ضـرب و جـرح
یا توهین قرار گرفتهاند؛ بفرمایید:
الف) آیا اولیاء آنان با رعایت غبطه مـولّی علیـه حـق گذشـت دارنـد؟ یـا
خیر.
ب) مالک در رعایت غبطه مولّی علیه چیست؟

 جواب:
الف) در صورتی که عفو بـه مصـلحت مـولّی علیـه باشـد حـق گذشـت
دارند.
ب) مالک باید نفع صغار و مجانین باشد.

رشوه
 سوال ]931[ :پـول دادن از سـوی مراجعـه کننـده بـه کارمنـدان بـا
تجربه و کاردان شرکت و یـا سـازمانی بـرای پیگیـری و زودتـر انجـام
دادن کارهــا در مجــاری قــانونی چــه حکمــی دارد؟ آیــا رشــوه دادن
محسوب میگردد؟
 جــواب :رشــوه فقــط در مــورد حکــم قاضــی اســت و نــه در مــوارد
دیگر؛ در فرض سوال اگـر در مجـاری قـانونی باشـد اشـکال نـدارد و
رشوه حساب نمیشود.
 سوال ]936[ :در دوایـر دولتـی افغانسـتان بـدون رشـوه کـار قـانونی
اجرا نمیشود یعنی بـه صـورت علنـی بنـام شـیرنی رشـوه مـیگرنـد
اگر رشوه ندهی کارت اجـرا نمـیشـود و هـی راه دیگـر هـم وجـود
نــدارد ،حــال از جنــاب عــالی تقاضــا دارم بفرماییــد کــه :در چنــین
شــرایط رشــوه دادن بنــام شــیرنی چــه حکــم دارد درصــورتیکه اگــر
شیرنی ندهی کارت انجام نمیشود؟
 جواب :در فرض سؤال اگـر گـرفتن حـق متوقـف بـه دادن شـرینی و
رشوه شود ،اشکال ندارد.
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 سوال ]931[ :حکم هدیه و پاداشـی اگـر باعـث شـود کـه حقـی را
باطل یا باطلی را حق کنـد چیسـت؟ اگـر کسـی مجبـور باشـد بـرای
گرفتن حقّ خود چیزی بپـردازد ،دادن و گـرفتن چنـین هدیـهای بـرای
اعطا کننده و گیرنده چیست؟
 جواب :پرداخت هدیه به عنوان فـوق جـواز نـدارد ،اگـر گـرفتن حـق
متوقف به پرداخت هدیه و رشوه شود اشکال ندارد.

اح کام غصب
 ســوال ]931[ :شخصــی زمــین ســبزیجات از قبیــل رشــقه کــار و
چمن زار شخص دیگری را غصـب و بـه نـاحق متصـرف مـیشـود و
حاصالتش را مصرف میکنـد .صـاحب زمـین ،زمـین خـود را از نـزد
غاصب گرفته و ادعای حاصـالت سـالهـای قبـل را مـیکنـد و مـی-
گوید شـما در زمـین مـن نـه شـخم زدهایـد و نـه کشـت کـردهایـد،
محصول برای مـن مـیباشـد ،لطفـاً بفرمائیـد محصـول مـال کـدامیک
میباشد؟
 جــواب :در فــرض ســؤال صــاحب زمــین حــق دارد اجــرت المثــل
زمــین خــود را از شــخص غاصــب بگیــرد؛ امّــا حاصــالتی را کــه
غاصب کشت کرده ،مال غاصـب اسـت ،بایـد اجـارهی چنـد سـالهی
زمــین (اجــرت المثــل) را کــه مــال صــاحب زمــین اســت بــه مالــک
بپردازد.
 سوال ]939[ :قطعه زمینی متعلق بـه شخصـی اسـت کـه سـند دارد،
ولــی زمــین مــذکور را شــخص دیگــری بــدون ســند و مــدرک در
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تصرف خودگرفتـه از نظـر شـرعی ایـن زمـین متعلـق بـه چـه کسـی
است؟
 جواب :اگر آن زمین را غصـب کـرده باشـد ،غاصـب ضـامن اسـت و
باید اصل زمین را همراه اجرت المثل آن به مالک برگرداند.

ئ
مسا ل ااقتعدی

 ســوال ]944[ :مگــر در قــرآن گفتــه نشــده کــه مــرد مــؤمن بــا زن
مؤمن و مرد ناپـاک بـا زن ناپـاک ،ازدواج کننـد پـس چگونـه همسـر
حضرت لو یـا همسـر آسـیه در جبهـه مخـالف همسـران خـود کـه
پیامبر بودند قرار داشته است؟
 جواب :آنچه قرآن در ایـن مـورد فرمـوده حکـم الزامـی نیسـت و در
ثانی ممکن است مصـلحتهـا و حکمـتهـای در آن گونـه ازدواجهـا
باشـد و نیـز ممکــن اسـت زن و شـوهر از اول مــؤمن وخـوب باشــند
بعداً آدمهای بد وگمراه گردند.
 ســوال ]948[ :هــل یجــوز الترضــی علــى أعــداء أهــل البیــت(ع)
ومغتصبی الخالفة والخارجین على أمیرالمؤمنین(ع)؟
 جواب :الیجوز إال أن یکون عن تقیة.
 ســوال ]941[ :آیــا تغییــر مــذهب از شــیعه بــه سـنّی جــایز اســت؟
مرتد بودن در این مورد صدق میکند؟ یا خیر.
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 جــواب :در فــرض ســؤال تغییــر مــذهب جــواز نــدارد و انکــار
ضروریات دین موجب ارتداد میشود.
 سوال ]943[ :هـل تختلـف عصـمة النبـی (ص) عـن عصـمة بـاقی
أصحاب (ع)؟ أم أنها هی هی؟
 جواب :ال فرق بین عصمة النبی(ص) و األئمة(ع).
 ســوال ]944[ :جــزای کســی کــه از دیــن اســالم برگــردد چیســت؟
دیگر اینکه آیا کسی که از دین اسـالم برگـردد و بـه یـک دیـن دیگـر
بگــرود ،جــزا دادن آن مخــالف آزادی عقیــده نیســت کــه قــرآن
میگوید ال إکراه فی الدین؟
 جواب :کسی که پـدر و مـادرش و یـا یکـی از آنهـا مسـلمان اسـت،
اگر مرتد شـود حکمـش اعـدام اسـت ،زنـش از او جـدا مـیشـود و
اموالش بین ورثه تقسیم میگردد.
آیه شریفه راجع به انتخاب دین اسالم اسـت کـه اجبـاری نیسـت بعـد
از اینکه اسالم را قبول کـرد بایـد بـه دسـتورات اسـالم عمـل کنـد و
در صورت تخلف جزا داده میشود.
 سوال ]941[ :هـل صـحیح أن کـربالء المقدسـة أفضـل مـن الکعبـة
المشرفة؟ وما هو الدلیل؟
 جواب :نعم ورد فی بعض الروایات أن أرض الکربال أفضل من الکعبة.
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 سوال ]946[ :میخواسـتم بـدانم آیـا ایـن کـه مـیگوینـد خداونـد
هرکس را یکبار امتحان مـیکنـد و ایمـان را در دلـش قـرار مـیدهـد
درست است؟ و اگر آن یکبـار قبـول نشـد دیگـه هـی راهـی بـرایش
نیست؟ همچنین نظر شـما در مـورد عرفـان سیروسـلوک چیسـت آیـا
میتوان خود انسان سیّر نمود یااینکه حتماً باید استاد داشت؟
 جــواب :ایــن حــرف حقیقــت نــدارد و همیشــه انســان در معــرض
امتحان الهی است و قرآن کریم صـراحتاً مـیفرمایـد :کـه مـا انسـان را
به خوف و گرسنگی و نقص در اموال وانفس و ...امتحان میکنیم.
تاح ـدّ خــود انســان مــیتوانــد ســیر و ســلوک کنــد و بــه دســتورات
خداوند و پیامبر اسـالم و ائمـه(ع) عمـل کنـد و در حـد کامـل بایـد
زیر نظر عرفاء واقعی آموزش ببیند.
 ســوال ]941[ :لطف ـاً بفرمائیــد اگــر فــردی شــیعه ســنی شــود چــه
حکمی دارد؟
 جواب :سنی شدن شـیعه شـرعاً جـایز نیسـت و بـر ایـن کـار عقـاب
میشود.
 سوال ]941[ :اعتبار و سند عریضـه نویسـی بـرای امـام زمـان(عـج)
تا چه اندازه است آیا این نوع اعمـال خرافـات نیسـت؟ آیـا راه دیگـر
برای جایگزینی این امر وجود دارد؟
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 جواب :نوشـتن عریضـه یـا تلفـن زدن بـرای ضـریح ائمـه(ع) و امـام
زادگــان اعتبــار شــرعی نــدارد .انبیــا و اولیــا بــه اذن خداونــد ،توســل
بنــدگان خــدا را مــیداننــد و در صــورت وجــود شــرایط شــفاعت
میکنند.
 ســوال ]949[ :در قــرآن همســران پیــامبر بــا نــام امّ المــؤمنین آمــده
است ،آیا عایشه کـه بعـد از حضـرت رسـول از خانـه ایشـان خـارج
شد و در جنگ جمل مقابـل حضـرت امـام علـی(ع) قـرار گرفـت ،از
لقب امّ المؤمنین خارج شده؟ یا خیر.
 جواب :اگرچـه از آن عنـوان خـارج نشـده اسـت ،ولـی آن احتـرام و
عظمتــی را کــه زوجــات پیــامبر اکــرم(ص) دارنــد عایشــه از آن
برخوردار نیست .کسـانی کـه بـه دسـتورات آن حضـرت (امـام زمـان
خود) عمل نکردنـد از آن احتـرام برخـوردار نمـیباشـند بلکـه جنـگ
با علی(ع) ،جنگ با پیغمبر اکرم(ص) است.
 سوال ]914[ :آیا مسلمان سـاختن یـک کـافر از نگـاه اسـالم ثـوابی
در پی دارد؟ یا خیر.
 جواب :بله ،مسلمان کردن یک غیر مسـلمان ماننـد زنـده کـردن تمـام
انسانها است و ثواب بسیار دارد.
 سوال ]918[ :اگر کسی از نزدیکـان انسـان (ماننـد بـرادر ،باجنـاق یـا
پسر برادر) سر و کـارش بـا مـاهواره باشـد ،روزه و نمـازش را انجـام
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ندهد ،اعتقاد به قیامـت و روز جـزا نیـز نداشـته باشـد ،آیـا معاشـرت
با چنین شخصی جایز است؟ یا خیر؛ با توجـه بـه ایـن کـه اگـر قطـع
رابطه کنیم ممکن است ،اختالف قومی و خانوادگی ایجاد شود.
 جــواب :اگــر عالم ـاً و عامــداً انکــار ضــروریات دیــن (ماننــد روزه،
نماز ،قیامت و  )...کند ،آن شخص مرتـد اسـت و معاشـرت کـردن بـا
آن جــایز نیســت و از نظــر نجاســت در حکــم کــافر اســت و احکــام
مرتد بر آن مترتب است.

اح کام زعاداری
 سوال ]911[ :آیا عـزاداری (سـینه زدن ،گریـه کـردن ،لطـم کـردن،
زنجیــر زدن ،قمــه زدن ،شــبیه در آوردن و هــر چیــزی کــه مصــداق
عزاداری دارد) برای امام حسین (ع) جایز است؟ یا خیر.
 جــواب :بــه نظــر اینجانــب عــزاداریهــای معمــولی از قبیــل روضــه
خوانی و سینه زنی و زنجیـر زنـیهـا کـه زنجیرهـا بـدون تیـغ باشـد
اشــکال نــدارد؛ بشــرطی کــه ضــررهای معتنابــه بــه ســینه زنــان وارد
نکند؛ اما شـبیه در آوردن بـه شـر کـه باعـث وهـن مـذهب وهتـک
حرمت شهداء کربال نباشد ،بالمانع است.
ولی قمـه زنـی و لطمـاتی کـه باعـث زخـم و جـرح مـیشـوند اگـر
اضــرار بــر نفــس هــم نباشــد ،چــون موجــب ســوء اســتفاده دشــمنان
وباعث وهن مـذهب حقـهی جعفـری محسـوب مـیشـود ،مخصوصـاً
در کشورهای غیـر اسـالمی کـه دنبـال نقـا ضـعف و بهانـه جـویی
علیــه مــذهب اســت و همــه چیــز را باعقــل خــود مــیســنجند جــائز
نیست.
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 سوال ]913[ :لطفـ ًا بفرماییـد حکـم قمـه زنـی ،لطمـه زنـی ،برهنـه
شــدن و ســینه زدن و هرولــه کــردن در عــزاداری ائمــه معصــومین(ع)
بوییه سرور و ساالر شهیدان حسین بن علی(ع) چیست؟
 جــواب :احتیاط ـاً از قمــه زنــی اجتنــاب شــود مــوارد دیگــر موانــع
عارضی نداشته باشند ،اشکال ندارد.
 سوال ]914[ :آیـا برهنـه سـینه زدن در عـزای سیدالشـهدا(ع) حـرام
و موجب وهن مذهب است؟
 جواب :حرام نیست ،ولـی بهتـر اسـت برهنـه در مقابـل زنـان نـامحرم
سینه نزنند.
 سوال ]911[ :آیـا کسـی کـه مشـروب مـیخـورد اشـکال دارد بـه
مجالس عزای امام حسین(ع) بیاید و عزاداری کند؟
 جــواب :شــرکت در عــزای امــام حســین(ع) اشــکال نــدارد ،بلکــه
سزاوار است کـه در عـزای امـام حسـین(ع) شـرکت کنـد ،تـا شـاید
توبه کند و اصالح شود و با هدف امـام(ع) از نهضـت کـربال کـه امـر
به معروف و نهی از منکر است آشنایی پیدا کند.
 ســوال ]916[ :مــا حکــم ضــرب الــرؤوس بالســیوف حتــى تســیل
الدماء حزناً وجزعاً علـى اامـام الحسـین علیـه السـالم ،مـع أمـن مـن
الضرر؟
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 جواب :األحتیا الوجوبی ااجتناب عنه.
 سوال ]911[ :بـا توجـه بـه اینکـه عـزاداری خـامس آل عبـا (ع) از
مهمترین شـعائر دینـی ،کـه رمـز بقـاء تشـیّع اسـت و بایـد هـر چـه
باشکوه تر برگزار گردد ،آیا آسـیب رسـاندن بـه بـدن یـا اعمـالی کـه
موجب وهن مذهب مـیگـردد (ماننـد قمـه زنـی و)...؛ جـواز شـرعی
پیدا میکند؟
 جواب :در شـرایط فعلـی قمـه زدن و کارهـایی کـه بهانـه بـه دسـت
دشمن میدهد نباید صورت گیرد.
 ســوال ]911[ :هــل التطبیــر و الضــرب الزنــاجیر و التــی تــدمی
الشخص مباح فی رأی سماحتکم؟ أی هـل یقـع إشـکال شـرعی علـى
ذلک؟
هل التطبیر والضرب الزنـاجیر یعتبـر مـن الشـعائر الحسـینیة؟ خصوصـاً
مجتمعاً یمارسها من سنین
 جواب :ال اشکال فی نفس هذه األمور ،إن لم یکن فیهـا وهنـاً للمـذهب
وموجباً لإلستهزاء وسوء التبلیغ من قبل األعداء و األجانب.
 ســوال ]919[ :نظــر حضــرتعالی دربــاره قمــه زنــی چیســت؟ اگــر
حــرام اســت پــس چــرا بعضــی از علمــای بــزرگ و همچنــین بیشــتر
عرفا این کار را (قمه زنی) جایز و بلکه مستحب میدانستند؟
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 جــواب :دلیلــی بــر جــواز قمــه زنــی وجــود نــدارد .مخصوص ـاً در
شرایط امروزی که موجب وهن مذهب است.
 ســوال ]964[ :آیــا پــا برهنــه شــدن در روز عاشــورا اشــکال دارد؟
آیا گل مالیدن بر سر در روز عاشورا جایز است؟ یا خیر.
 جـــواب :پـــا برهنـــه شـــدن در روز عاشـــورا و ایـــام شـــهادت
معصــومین(ع) بــرای نشــان دادنــد حــزن وانــدوه اشــکال نــدارد و
همچنین مالیدن گل بر پیشانی به نشـانه عـزاداری اسـت تـا حـدی کـه
توهین به عزاداری و وهن مذهب تلقی نشود ،بالمانع است.
 ســوال ]968[ :در ایــران در ایــام عــزاداری امــام حســین(ع) ،بــه
همراه دستههـای سـینه زنـی و زنجیـر زنـی ،از طبـل و آالت اسـتفاده
میشود ،ایـن چـه حکمـی دارد؟ امـروزه نیـز در افغانسـتان ،جوانـانی
که در ایران سـاکن بـوده و بعـد از مـدتی بـه وطـن بازگشـتهانـد ،از
همین ابزار و آالت مخصوصـاً طبـل ،در ایـام عـزاداری اسـتفاده مـی-
کنند که تا حدودی بـرای مـنظم کـردن دسـتههـای سـینه زنـی مـؤثر
بوده و جوانان بسیاری را مجـذوب ایـن مجـالس عـزاداری مـیکننـد،
اینجانب طلبه هستم که در ایـام محـرم تقریبـ ًا همـه سـاله بـرای تبلیـغ
به افغانستان میروم ،امسـال بنـده بـا یکـی از طـالب در کنـار هـم در
دو منطقــه منبــر داشــتیم و منبــر بنــده در دســته ســینه زنــی از طبــل
استفاده کردنـد کـه موجـب اعتـراض آن طلبـه همجـوار شـد (ایشـان
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میگفتند اسـتفاده از طبـل جـایز نیسـت بلکـه موجـب وهـن مجلـس
عزاداری شده و حرام میباشد) ،هرچنـد بنـده فتـوای شـما را در ایـن
مورد نداشتم و فتوای تعدادی دیگـر از مراجـع بـر جـوازش صـراحت
داشت ،حال تکلیف برای مقلدین شما چگونه است؟
 جواب :در فرض سؤال ،اسـتفاده از آالتـی کـه فعـالً در عـزاداری هـا
مرســوم اســت اشــکالی نــدارد ،چــه در اینجــا (ایــران) و چــه در
افغانستان ،چون از قدیم سیره بر ایـن گونـه عـزاداریهـا جـاری بـوده
است ،منتهی چـون جمعیـت تماشـاگران زن و مـرد در ایـن دسـتههـا
جمـع مـیشـوند زنهــا را از بـدحجابی و نشـان دادن سـر و صــورت
به مردان نـامحرم منـع و نهـی از منکـر نماینـد تـا ایـن امـر موجبـات
آلوده شدن افرادی به گناه و معصیت نگردد.
 سوال ]961[ :مـن شـنیدهام کـه در روز عاشـورا کـار حـرام اسـت
یعنی درآمد آن روز باید مصرف خود کـارگر نشـود و اگـر کـار کـرد
هم آن را باید نذر کند من در دفتـری کـار مـیکـنم کـه روز عاشـورا
سر کـارنمیروم امـا چـون معاشـم را ماهانـه مـیدهنـد در آخـر مـاه
معاش روز عاشورا را هـم مـیگیـرم بایـد حتمـاً آن را نـذر کـنم؟ یـا
خیر.
 جــواب :کــار کــردن در روز عاشــورا حــرام نیســت ،ولــی کراهــت
دارد؛ اما اگر کار کرد الزم نیست که حتماً آن را نذر کند.
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 سوال ]963[ :آن گونه کـه نیـک مـیدانیـد ،در منـاطق شـیعه نشـین
افغانســتان ،عــدهای کثیــری از روحــانیون در دهــه اول محــرم الحــرام،
فقط در بـدل دریافـت مبلـغ هنگفتـی از پـول ،حاضـر بـه سـخنرانی،
موعظه و روضه خـوانی در حسـینیه هـا و تکایـا مـیشـوند و در غیـر
آن شــاید دروازههــای منبرهــا ،حســینیه و تکایــا بســته بــاقی بمانــد و
عــزاداری و ســوگواری امــام حســین (ع) انجــام نپــذیرد ،بنــاءً
تقاضامندم تا حکم شرعی این عمل را بیان فرموده ممنون سازید.
 جواب :توصیه این جانب به مبلغـین محتـرم ومـؤمنین ایـن اسـت کـه
هم روحانیون برای تبلیغ شان قـبال اجـرت تعیـین نکننـد وهـم مـؤمنین
برای مبلغین حق الزحمة در نظر بگیرند.

هی
پ
تی
ن
سحر ،جادو و و زم
 سوال ]964[ :طالع بینـی چـه حکمـی دارد؟ آیـا طـالع بینـی حکـم
معامله را دارد و میتوان برای آن پول پرداخت کرد؟
 جواب :طـالع بینـی مشـروعیت نـدارد ،پـول دادن و پـول گـرفتن در
مقابلش جائز نیست؛ چون ترویج خرافات و کالهبرداری است.
 سوال ]961[ :آیـا سـحر و جـاود حقیقـت دارد؟ آیـا همـه آنچـه از
اوهام وخیاالت را که مردم سحر و جادو مینامند درست است؟
 جواب :سحر و جاود حقیقـت دارد ومـؤثر اسـت امـا شـرعاً آمـوختن
و به کار بردن آن حرام است؛ مگـر اینکـه بـرای ابطـال سـحر از خـود
و دیگران باشد ،که در این صورت یـاد گـرفتن آن بـه قـدر ضـرورت
اشکال ندارد.
 سوال ]966[ :استفاده از هیپنـوتیزم بـرای مقاصـد طبّـی و ماننـد آن،
یا برای کشـف امـور پنهـانی ،ماننـد خبـر از گذشـته و آینـده و حـال
چه حکمی دارد؟
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 جواب :این امور اعتبار شرعی ندارد.
 سوال ]961[ :نظر حضـرت عـالی در مـورد کـاربرد «هیپنـوتیزم» در
علــوم پزشــکی و درمــان بیمــاریهــای قابــل عــالج بــه ایــن روش
چیست؟
 جــواب :اگــر پزشــکان متخصــص تجــویز کننــد و ضــرر روحــی و
جسمی نداشته باشد ،جایز است.
 ســوال ]961[ :آیــا ســحر و جــادو وجــود دارد و آن کســانی کــه
سحر و جادو میکنند ،میشود بـه آن اعتقـاد کـرد ،چـون ایـن مسـاله
برایم مهم اسـت ،مـن کـه خـودم اعتقـاد نـدارم ،ولـی خـانمم معتقـد
است که هر چی مشکالت تو زندگی مـا اسـت ،بـه خـاطر ایـن اسـت
که ما جادو شدیم ،که این برای من قابل باور نیست؟
 جــواب :بلــه ســحر حقیقــت دارد و دارای اثــر اســت و شــرعاً فعــل
حرام است؛ مگر اینکه برای ابطال سحر ،کسـی سـحر یـاد بگیـرد ،کـه
فقط در این صورت تعلم سحر اشکال ندارد.

مسائل اخال یق

 ســوال ]969[ :آیــا مــیتــوان در ســاعت اداری کــه وقــت خــالی و
بیهوده و اضافی داریم مطالعه کنیم؟
 جواب :اگر آن وقت خالی جزء ساعت کاری شما اسـت در صـورتیکه
مزاحم امور کاری نباشد میتوانید کارهای مباح دیگری انجام بدهید.
 ســوال ]914[ :اگــر مســئولین ادارات کــه بــه علــل هــوا پرســتی و
تمــایالت نفســانی ،بــر برخــی کارمنــدان زیــر دســت حساســیت پیــدا
کرده و در مورد آنـان کارشـکنی مـیکننـد کـه یـا ناچـار بـه اسـتعفا
شده و یا پس از عدم پذیرفتن اسـتعفا از طریـق غیبـت کـردن اخـراج
میشوند و از این بابـت متحمـل خسـارات مـالی زیـادی شـوند ،آیـا
ضمان این گونه خسارت به عهده مسئولین ذی ربط است یا نه؟
 جواب :اگر مسئولین ادارات موجب خسارت مالی شوند ضامن هستند.
 سوال ]918[ :شنیدن و یا دیدن مطالبی کـه پشـت سـر دیگـران چـه
با طنز و چه جدی در روزنامههـا و تلویزیـون مطـرح مـیشـوند بـرای
بیننده یا شنونده چه حکمی دارد؟
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 جــواب :گــوش دادن بــه غیبــت دیگــران جــایز نیســت ،امــا خوانــدن
مطالب طنز در روزنامهها اشـکال نـدارد هـر چنـد بهتـر اسـت از ایـن
کار احتراز و دوری شود.
 ســوال ]911[ :آیــا در بــین ملــتهــا و مردمــان کــه قبــل از اســالم
زندگی میکردند ولی مطـابق اسـناد تـاریخی کـدام پیـامبری الهـی در
بـین شــان نیامــده اسـت کــه دینــی را از سـوی خداونــد بــرای آنهــا
بیاورند ،ولی خـود آنهـا دینـی را بـرای خودشـان اختـراع کـردهانـد
مانند زردشتی ،بـودایی و ...اعمـال آنهـا در دسـتگاه خداونـد چگونـه
است و چرا پیامبری الهـی فرسـتاده نشـده اسـت اگـر فرسـتاده شـده،
چرا در تاریخ نیامده است؟

 جواب:
الف)در فرض سوال اگر واقعاً دیـن کسـی اختراعـی و سـاختگی باشـد و
خــودش هــم بدانــد کــه دیــن او ســاختگی و اختراعــی اســت معلــوم
است که اعمال آنها باطل است.
ب) قبــل از بعثــت پیــامبر اکــرم(ص) نبــوت حضــرت عیســی(ع) بــوده
است که باید مردم از آن حضـرت پیـروی مـیکردنـد .ایـن کـه چـرا
در فالن تاریخ پیغمبری فرسـتاده نشـده بـر مـیگـردد بـه مصـلحت و
مشیت خداونـد متعـال البتـه هـی گـاه زمـین خـالی از حجـت الهـی
نبوده است.
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 سوال ]913[ :آیا میتوانم بـه جهـت اینکـه گنـاه نکـنم وارد جامعـه
نشده و ازدواجی نکنم و شغلی نیز اختیار نکنم؟!
 جواب :این کار ،کـار درسـتی نیسـت؛ بایـد کـار و کوشـش کنـی و
بــرای خــود تشــکیل خــانواده بــدهی و بــا رعایــت دســتورات الهــی
مــیتوانیــد تقــوا و پرهیزگــاری پیشــه کنیــد نــه بــا گوشــه گیــری از
اجتماع.
 سوال ]914[ :آیـا خوابیـدن کنـار خـواهر زاده و بـرادرزاده بخـاطر
محبت جایز است؟ یا خیر.
 جواب :اگر در معرض فساد نباشد اشکال ندارد.
 سوال ]911[ :من همیشـه بـا فـامیلم اخـالق خـوب نـدارم ،چطـور
میتوانم اخالق خودم را خوب کنم؟
 جواب :رفتـار خـوب بـا خـانواده و دیگـران در اختیـار خـود انسـان
است مـیتوانیـد رفتـار خـود را عـوض کنیـد و رفتـار حسـنه داشـته
باشد ،که هم قرآن و هم روایات اهـل بیـت(ع) بـه آن سـفارش کـرده
و ســعادت دنیــا و آخــرت در اخــالق حســنه اســت؛ هرگــاه احســاس
غضــب و ســوء خلــق کردیــد ،بــه پــاداش و اجــر حســن خلــق و
خوشرویی با بندگان خدا را به خـود تلقـین کنیـد ،انشـاء اهلل بـر نفـس
غالب خواهید شد.
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 ســوال ]916[ :آیــا کوتــاه کــردن ریــش در حــد تراشــیدن جــایز
است؟
 جواب :تراشیدن ریش جایز نیسـت همچنـین کوتـاه کـردن در حـدی
که به آن تراش صدق کند ،حرام است.
 سوال ]911[ :سالم و قول دادن به کفار چه حکمی دارد؟
 جواب :سالم به کفار جواز نـدارد ،ولـی دسـت دادن مـرد بـه مـردان
و زن به زنان آنها اشکال ندارد.
 سوال ]911[ :لطفاً در مورد دروغ گفتن و غیبت .حـد و حـدودش را
بطور جامع بیان بفرماید .گپ زدن در غیاب چه کسی مجاز و چه کسـی
حرام است و به طور کلی دروغ در چه حد مجاز میباشد.
 جواب :غیبت شخص مسلمان جائز نیست ،مگر اینکه علناً گناهی انجـام
بدهد که فقط در مورد همان معصیت ،غیبت او اشکال ندارد ،البته آن هم
به امید اینکه شاید از گناه خودش دست بردارد.
دروغ برای تقیه و اصـالح بـین دو مـؤمن و بعـض مـوارد دیگـر مثـل
تظلّــم مظلــوم و  ...کــه در بــاب غیبــت وارد شــده اشــکال نــدارد ،در
بقیه جاها جایز نیست ،حتی اگر به شوخی ومزاح باشد.
 سوال ]919[ :با توجـه بـه فرهنـگ مبتـذل و غیـر اسـالمی حـاکم و
موجود در برخی کشورها مثـل کانـادا و اسـترالیا و آمریکـا ،اگـر بنـده
یکی از نزدیکانم را که دارای فرزنـدان خردسـال و نوجـوان اسـت بـا
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وجود اینکه نگرانی و بـیم تضـعیف و یـا از دسـت رفـتن عقیـدهشـان
میرود ،آیا میتوانم برای اقامت دائمی دعـوت شـان کـنم؟ اگـر بنـده
آنها را دعوت کنم و آنـان هـم بپذیرنـد ،آیـا بنـده بـه عنـوان دعـوت
کننده و آنها به عنـوان پذیرنـده (بـا اطـالع از شـرایط و اوضـاع گفتـه
شده) مرتکب حرام شدهایم؟
 جــواب :در فــرض ســؤال در صــورتی کــه ایــن نگرانــی بــرای شــما
وجود داشته باشد ،دعـوت آنهـا جـایز نیسـت ،در صـورت ارتکـاب
هر دو طرف معصیت کارند.
 ســوال ]914[ :واقعــاً «دروغ» چیســت؟ دروغ گفــتن جهــت تهیــه
خبری که به سود جامعه باشـد چـه حکمـی دارد؟ آیـا مصـداق دروغ
حرام است؟ یا خیر.
 جواب« :دروغ» هر سخن خالف حقیقت اسـت ،یعنـی بـه هـر سـخنی
که خالف حقیقت باشد و هر مطلبی کـه بـا واقعیـت مطابقـت نداشـته
باشد دروغ اطالق مـی شـود« .دروغ» در شـریعت اسـالم  ،زشـت تـرین
و قبیح ترین گناه و پلیـدترین عیـب بـه شـمار آمـده اسـت ،در فـرض
سؤال دروغ گفـتن جـایز نیسـت ،مـواردی کـه در شـرع دروغ گفـتن
جایز شمرده شده است عبارتنداز:
2ـ هرگاه ضرر مالی یا جـانی یـا آبرویـی ،متوجـه خـودش یـا مسـلمانی
دیگری بشود و با دروغ گفتن دفع گردد.
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1ـ دروغ جهت «اصالح» ،یعنی هرگـاه بـین دو نفـر مسـلمان مخاصـمه و
نزاع باشد ،که راهی برای اصالح بین آنها جز دروغ نباشد.
9ــ برخــی از روایــات دروغ گفــتن در جنــگ را ،اگــر غلبــه بــر دشــمن
شود ،جایز شمردهاند.
 سوال ]918[ :آیا دروغ گفتن ،فریب کاری با کفار اشکال دارد؟
 جواب :دروغ گفتن و فریبکاری جایز نیست.
 سوال ]911[ :آیـا تنبیـه بـدنی و زدن دانـش آمـوزان جـایز اسـت؟
اگر این کار برای تربیـت آنهـا و بـه اذن ولـی او در حـد کـه موجـب
جراحت وکبودی هم نشود چه حکمی دارد؟
 جــواب :در صــورت اجــازه ولــی دانــش آمــوزان تنبیــه بــدنی جــایز
است ،بشر که موجـب جراحـت وکبـودی نشـود و اال حـرام اسـت
و موجب دیه میشود.
 سوال ]913[ :فردی که بصورت مستمر و متعدد مرتکب گناه کبیـرهای
میشده اگر از سر صدق توبه کند عقوبت الهی شامل او مـیگـردد؟ یـا
خیر؛ چگونه عمل کند تا آثار آن گناه از زندگی او محو گردد؟
 جــواب :آنچــه از آیــات شــریفه و روایــات وارده اســتفاده مــیشــود
همه گناهـان قابـل توبـه اسـت بـه شـر کـه تمـام شـرایط توبـه را
رعایت کند؛ چنانچه از عمـل گذشـته پشـیمان باشـد و تصـمیم بگیـرد
کــه آن عمــل را دیگــر تکــرار نکنــد و از خداونــد طلــب مغفــرت و
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آمرزش کند خداوند توبه پذیر اسـت ،انشـاءاهلل مـورد عفـو و بخشـش
الهی قرار خواهد گرفت.

درمان وسواس
 سوال ]914[ :بهترین راه برای درمـان وسـواس را چـه مـیدانیـد؟ و
توصیه حضرتعالی به افرادی که گرفتار مرض وسواس هستند چیست؟
 جــواب :گفتــار و ســیره اهــل بیــت(ع) و توکــل بــر خداونــد و بــی
اعتنایی به احتماالت و توهمات ،راه خالصی از وسواس است.

راههای کنترل غریزه جنسی
 ســوال ]911[ :بنــده جــوانی هســتم بیســت ســاله دارای شــهوتی
بسیار باال ،که در محیط بسـیار آلـودهای زنـدگی مـیکـنم ،کـه امکـان
ازدواج یا تغییر محیط زندگی بـرایم امکـان پـذیر نیسـت ،خیلـی مـی-
ترسم ایمانم را از دست بدهم واقعـاً اذیـت مـیشـوم دکتـر هـم رفـتم
اما فایدهای نداشت لطفاً راهنمایی فرمایید.
 جواب :اگـر بـرای شـما امکـان دارد ازدواج کنیـد و االّ تغییـر محـیط
دهید ،اگر هـر دو تـا امکـان نـدارد ،بـا غریـزه جنسـی ونفـس امـاره
مبــارزه کنیــد و از خداونــد اســتمداد بجوییــد روزه گــرفتن و ورزش
به شما کمک میکند تا بهتـر بتوانیـد غریـزه جنسـی را کنتـرل کنیـد و
مرتکب حرام نشوید.
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گناه کبیرهی استمناء
 ســوال ]916[ :در مــورد اســتمنا نظــر شــما چیســت؟ هــم در مــورد
پسر ها و هم دختـر هـا ،بعضـی هـا مـیگوینـد بـرای رهـایی از فشـار
شهوت میتوانید ماه یک بار این کار را کرد ،آیا درست است؟
 جواب :استمناء حرام واز گناهان کبیره اسـت کـه بـرای هـی کـس و
درهی حالی ارتکاب آن جائز نیست.
 سوال ]911[ :آیا استمنا حکم زنا و قتل نفس را دارد؟
اگــر حکــم زنــا و قتــل نفــس را دارد عــالوه بــر توبــه بــه درگــاهی
خداوند رحمـان آیـا خـود را بدسـت علمـای بسـپارد تـا کـه شـالق
بزند ،چنانچه شالق بزند میباید در بـدل هـر اسـتمنا یـا زنـا صـد بـار
شالق بزند یا که یکبار کافی است؟
 جواب :استمنا یکی از گناهان کبیره و مستحق آتش جهـنم اسـت ،مگـر
اینکه توبه کند ،اما حکم قتل نفس و حکم زنا را ندارد ،ولی نبایـد ایـن
معصیت را افشا کند باید بین خود و خدای خود توبه کند.

ی
س
ق
ح
آ
مو ی و ا کام ن
 ســوال ]911[ :خوانــدن شــعر و موســیقی بــا ســبک رَپ کــه غربــی
است و در جامعه رواج پیـدا کـرده ،بـا مضـمون هـای اخالقـی ماننـد:
شهدا ،امام حسین(ع) و  ...چـه حکمـی دارد؟ آیـا مـیتـوان بـه آنهـا
گوش داد؟
 جواب :اگـر غنـا صـدق کنـد گـوش دادن و خوانـدن هـر دو حـرام
است.
 سوال ]919[ :گوش دادن بـه موسـیقی در مـاه مبـارک رمضـان چـه
حکمی دارد؟ آیا روزه را باطل میکند؟
 جواب :گوش دادن به موسیقی مطـرب کـه متناسـب بـا مجـالس لهـو
و لعب است حرام است چه در مـاه رمضـان باشـد و یـا در غیـر آن و
اگر متناسب با مجالس لهو و لعب نباشد اشکال ندارد.
 سوال ]994[ :نواختن سه تار چه حکمی دارد؟
 جواب :نواختن سه تار و نظایر آن چون آالت لهو و لعب است حرامند.
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 سوال ]998[ :مـالک قابـل درک در حـرام بـودن موسـیقی چیسـت؟
اینکه میفرمایند مطرب باشد یا نباشـد را چـه کسـی تعیـین مـیکنـد؟
زیرا حال افراد در زمینه بسیار متفاوت است.
 جواب :هـر موسـیقی کـه مناسـب مجـالس لهـو ولعـب باشـد حـرام
است و تشخیص آن به دست عرف است.
 سوال ]991[ :به تازگی در کشـور ورزشـی بـه عنـوان ایروبیـک بـه
خصــوص در بــین بــانوان رایــج شــده اســت کــه همــراه بــا پخــش
موسیقی بـه شـکل مطـرب و انجـام حرکـات مـوزون و رقـص گونـه
اســت نظــر مراجــع عظــام در مــورد برگــزار کننــدگان و شــرکت
کنندگان در آن چیست؟
 جواب :استماع موسیقی مطرب کـه متناسـب بـا مجـالس لهـو و لعـب
است جـواز نـدارد و همچنـین رقـص زنـان بـرای زنـان نیـز اشـکال
دارد.

مسائل حقو یق

 سوال ]993[ :اگـر بـر روی دیـوار دانشـگاهی یـا در کتـاب امانـت
کتابخانـه ،خطـی کشــیده شـود؛ جبـران خســارت چیسـت؟ در حــالی
که سهواً این اتفاق ر داده است ،آیا نیازی به جبران دارد؟
 جواب :اگر با خـط کشـیدن روی دیـوار یـا کتـاب یـا ماشـین کسـی
عرفاً وارد آمدن خسارت حساب شود ــ بـه قسـمی کـه تنـزلّ قیمـت
پیش بیاید ـ باید رضایت صاحب آن را جلب کند.
 سوال ]994[ :در مـواردی کـه مـثالً تعـدادی از دانـش آمـوزان یـا
دانشــجویان علیــه دیگــری متحــد شــده و وی را بــه بــاد مســخره و
استهزاء میگیرند تـا ایـن کـه او از رفـتن بـه کـالس دلسـرد شـده و
موجبات ترک تحصیل وی فـراهم مـیشـود ،در ایـن میـان خسـاراتی
به او و به جامعه وارد میشـود ،آیـا ضـمانی بـه عهـده آنـان خواهـد
بود یا نه؟
 جواب :اگرچه مسخره و اسـتهزا مسـلمان جـواز نـدارد ،ولـی موجـب
نمیشود.
ضمان 
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حق تألیف و تکثیر
 سوال ]991[ :پخـش و تکثیـر سـخنرانیهـا و مـداحیهـایی کـه در
لوحهای فشرده ،از بـازار خریـداری مـیشـود و در سـیدی آن حـرام
بودن تکثیر آن ذکر میشـود ،بـرای خریـدار ( نـه بـه صـورت شـغل،
بلکه برای دوستان ) چه حکمی دارد؟
 جواب :اگر شر عدم تکثیردر موقع خرید سـیدی نشـده باشـد تکثیـر
اشکال ندارد و اگر در خود سیدی نوشته که تکثیر و پخش حرام اسـت
و مشتری با این شر خریده باشد نمیتواند تکثیر کند.
 سوال ]996[ :آیا کپـی و تکثیـر نمـودن کتـاب هـایی کـه در جلـد
آن ها نوشتهاند «کلیه حقوق چـاپ و نشـر محفـوظ و متعلـق بـه ناشـر
میباشد» اشکال شرعی دارد؟ و اگر شرایط به گونهای باشد که:
یک :این کتاب بـا قیمـت بـاالیی بـه فـروش برسـد ،در حـالی کـه کپـی
گرفتن از صفحات آن سبب کاهش قیمت آن شود؟
دو :کتاب مورد نظر در بازار کتاب موجـود نباشـد و تنهـا یـک نسـخه آن
در دسترس باشد و تکثیر آن بین دانشجویان نیاز مبرم باشد؟
سه :تنها نیاز به کپی گرفتن از یـک بخـش خـاص از کتـاب باشـد حکـم
شرعی آن چه خواهد بـود؟ (مـثال بیسـت صـفحه از یـک کتـاب صـد
صفحه ای)
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 جــواب :اگــر در موقــع فــروش ،فروشــنده بــا مشــتری شــر نکــرده
باشد ،که حق کپی و تکثیر و چـاپ نـداری ،در ایـن صـورت کپـی و
تکثیر و چاپ آن اشکال نـدارد .همچنـین اگـر نیـاز بـه حـد اضـطرار
برســد و راه دیگــری از قبیــل تغییــر مــواد درســی و ماننــد آن وجــود
نداشته باشد تکثیر از آن به مقدار رفع ضرورت اشکال ندارد.
 ســوال ]991[ :آیــا کپــی از ســیدیهــایی کــه تهیــه کننــده و
کارگردان آ نها کپـی بـرداری از آن را منـع کـردهانـد .و بـه صـراحت
گفتند که راضی نیستند از فیلمهای آنان کپی شوند ،جائز است؟
 جواب :اگر بـا همـان شـر خریـده باشـد ،آن شـر واجـب الوفـاء
است .و کپی جایز نیست.
 سوال ]991[ :من دانشـجوی رشـته کـامپیوتر هسـتم ،کـار و درآمـد
رشته کامپیوتر وابسته به نرم افزارهای مختلف است.
با توجه به عدم رعایت قـانون کپـی رایـت در کشـور و اسـتفاده غیـر
قــانونی از نــرم افزارهــا تکلیــف کســب در آمــد بــا ایــن گونــه نــرم
افزارها چیست؟
 جواب :اگر میدانید که کپی و استفاده از نـرم افـزارهـا ،شـرعاً جـواز
ندارد مثل موارد که صاحب اثر شر کـرده کـه تکثیـر نشـود و ماننـد
آن ،کار کردن و کسب درآمد از آن طریق جایز نیست.
ولیکن اگر خـالف شـرع بـودن آن را نمـیدانیـد مـثالً اگـر فروشـنده
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سیدی و کتاب با مشتری شر نکرده باشـد کـه تـو حـق کپـی تکثیـر
نداری ،در این صورت کپی و بهره برداری از آن اشکال ندارد.
 سوال ]999[ :من چندی پیش یک برنامه نـرم افـزاری بـرای شـرکتی
نوشتم و پول آن را نیز دریافت کردهام حـال شـرکت دیگـری خواهـان
همان نرم افزار است فروش آن به شرکت دوم چه حکمی دارد؟
 جواب :اگر با شما قـرار نکـرده باشـد کـه بـه جـای دیگـر نفروشـید،
میتوانید با ایجاد تغییـر و انجـام فعـالیتی روی آن بـا رعایـت انصـاف
بفروشید ولی اگـر از شـما تعهـد مبنـی بـر عـدم انتفـاع از آن ،گرفتـه
باشد حق فروش ندارید.
 ســوال ]8444[ :اســتفاده از مطالــب ســایت یــا وبــالگ دیگــران در
سایت یا وبالگهای شخصی با ذکر منبع آن چه حکمی دارد
 جواب :اگر اضرار به صاحب سایت و اثر نباشد اشکال ندارد.
 سوال]8448[ :
الف) سرقت اطالعـات سـرّی کدگـذاری شـده و رمـزدار از شـبکه هـای
کامپیوتری یا کامپیوترهای شخصی و کشف رمز آنها چه حکمی دارد؟
ب) سرقت و فـروش غیـر مجـاز شـمارههـای موبایـل توسـط آشـنایان و
متخصصین الکترونیکی مرکز آن چه حکمی دارد؟
ج) آیا با وجود سایر شرائط ،امکان اجرای حد سرقت وجود دارد؟
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 جواب:
الف) اگر موجب خسارت مالی یا حیثیتـی بـرای کسـی شـود ایـن مـوارد
و مانند آن جواز ندارد.
ب) جایز نیست.
ج) اجرای حکـم سـرقت ،مشـکل اسـت؛ ولـی سـارق ضـامن خسـارت
وارده است و توسط قاضی تعزیر میشود.
 سوال ]8441[ :اگر کتاب یا نوشته جات کسی را غصب کنند و مـدتی
نزد خود نگه دارند تا ارزش خود را از دست بدهـد و یـا مطـالبی را از
نوشته جات او منتشر کنند ،که موجب خسارت مالی به مؤلف شود ،آیـا
ضمان هر گونه خسارت به عهده غاصب است؟ یا خیر.
 جواب :اگر موجب خسارت مالی شود ضامن است.

جبران خطای قاضی و مأموران
 سوال ]8443[ :اگر قاضی به مجرد ایـن کـه نگهـداری اشـیاء عتیقـه
خالف قانون است ،بـدون توجـه بـه ایـن کـه دارنـده آن چیـز ،از راه
مشروع؛ مثل ارث و خرید مالـک شـده یـا از راه غیـر مشـروع ،قصـد
خارج کردن از کشور را داشته یا نـه ،بـدون آن کـه دسـتور پرداخـت
بهای آن را به مالـک بدهـد ،حکـم بـه مصـادره آن دهـد ،آیـا قاضـی
ضامن است یا نه؟
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 جواب :در فـرض سـوال قاضـی ضـامن اسـت و اگـر قاضـی جـامع
الشّرایط در صـدور حکـم اشـتباه کـرده باشـد از بیـت المـال جبـران
میشود.

 ســوال ]8444[ :اگــر بــر اثــر آزمــایشهــایی کــه ارتــش در مــورد
کــاربرد جنــگ افزارهــای خــود در اراضــی مــوات و غیــره انجــام
میدهد خسارتهـایی از قبیـل ریـزش و مسـدود شـدن قنـوات و یـا
ایجاد ارتعاشاتی کـه موجـب زلزلـه و تخریـب منـازل و تلـف شـدن
اموال و نفوس میشود پیش آید ،ضمان آن به عهده کیست؟
 جواب :در صورتی که بر طبـق مقـررات ارتـش عملیـات انجـام شـود
خسارت از بیت المال پرداخت میشود.
 ســوال ]8441[ :افــرادی کــه در کشــورهای بیگانــه بــدون در نظــر
گــرفتن ضــوابط و مقــررات آن کشــور ،اقــدام بــه برگــزاری میتینــگ
(نشســت و جلســه) نماینــد و مــورد تهــاجم پلــیس آن کشــور واقــع
شوند ،ضمان خسارتهای وارده به عهده کیست؟
 جــواب :خســارت وارده بــه عهــده خودشــان مــیباشــد مگــر اینکــه
پلیس زیاده روی کند و مقصر باشد.
 سوال ]8446[ :پزشـکی قـانونی کـه بـرای تشـخیص بیمـاریهـای
ناشی از تجاوزات ماننـد ضـرب و جـرح و تصـادفات و نـوع بیمـاری
و درصــد صــدمات وارده ،بــرای دادگــاههــا تأســیس شــده ،اگــر در
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تشخیص خود کوتاهی و یـا اشـتباه کنـد و از ایـن بابـت ضـرر مـالی
متوجه مصدوم شود ،ضمان آن به عهده کیست؟
 جــواب :در صــورت کوتــاهی در انجــام وظیفــه خســارت مــالی را
ضامن هستند.
 سوال ]8441[ :در کلیه مـواردی کـه بـر اثـر خطـا ،سـهل انگـاری،
بیتوجهی و یا عمد مأمورین پسـت ،ضـرر و زیـان قابـل تـوجهی بـه
گیرنده یا فرستنده وارد شـود و شـخص خطاکـار شـناخته نشـود ،آیـا
اداره پست که یک شخصیت حقوقی است ضامن است یا دولت؟
 جواب :در فرض سوال اداره پست ضامن هستند.

جبران خسارت در مال مشترک
 سوال ]8441[ :اگـر توسـط یکـی از شـرکاء بـه شـرکتی کـه بیمـه
شده خسـارتی وارد شـود و مبلغـی کـه اداره بیمـه در جهـت جبـران
خسارت پرداخت میکند همـه خسـارت را جبـران نکنـد ،آیـا ضـمان
بقیه خسارت به عهده شریک مقصر است یا نه؟
 جواب :اگر آن شریک عمـداً خسـارت وارد کنـد خسـارت بـر عهـده
میباشد ،نه بر عهده بیمـه؛ بلکـه جبـران تمـام خسـارت بـه عهـده
او 
شخص مقصر است.
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جبران خسارات غیر عمدی
 ســوال ]8449[ :کســانی کــه اجنــاس مغــازه خــود را بــرای جلــب
توجه مشتریان بیرون مغازه گذاشـته و سـدّ معبـر مـیکننـد ،اگـر عـابر
هنگام عبور ،ناخودآگاه بـه آنهـا برخـورد کنـد و بـر اثـر ریخـتن یـا
شکسـتن ،خســارتی بــر صــاحب مغــازه وارد شــود ،آیــا عــابر ضــامن
است؟
 ج ـواب :اگــر عــابر مقصــر نباشــد ودر فــرض ســوال عمــد در کــار
نباشد ،ضامن نیست.
 ســوال ]8484[ :اغذیــه فروشــان و آبمیــوه و بســتنی و فــالوده
فروشانی کـه اجنـاس آمـاده مصـرف در اختیـار مشـتریان خـود قـرار
میدهند ،اگر جـنس آنـان مسـموم شـده و مشـتری را مسـموم نمایـد
به نحوی که خسارتهـای مـالی یـا جـانی ببـار آورد ،ضـمان آن بـه
عهده فروشنده است یا تهیه کننده؟
 جواب :هر کـدام از فروشـنده و تهیـه کننـده علـم بـه مسـموم بـودن
اغذیه داشته ضامن است و اگر هـر دو علـم داشـته هـر دو تـا ضـامن
است و اگر هی کدام علـم نداشـته کسـی ضـامن نیسـت و فروشـنده
گرفتـهانـد رضـایت او را جلـب

باید نسبت بـه پـولی کـه از مشـتری
کنند اگر چه به طور مصالحه باشد.
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 ســوال ]8488[ :گــاو یــا شــتری کــه در معــابر عمــومی بــرای پیــدا
کردن علوفه و خوار پرسـه مـیزنـد ،بـه فـردی حملـه نمـوده و او را
کشته است ،اگـر اولیـای مقتـول حیـوان را کشـته باشـند ،ضـمانی بـه
عهده صاحب حیوان یا اولیای مقتول مستقر شده یا نه؟
 ج ـواب :اگــر صــاحب حیــوان در نگهــداری حیــوان کوتــاهی کــرده
باشد دیه مقتول بـه عهـده صـاحب حیـوان اسـت و قیمـت حیـوان را
میباشند.
اولیاء مقتول ضامن 
 ســوال ]8481[ :اگــر بــاز شــکاری شخصــی ،کبــوتر تعلــیم دیــده
شخص دیگری را شکار کنـد ،آیـا صـاحب بـاز ضـامن کبـوتر اسـت
یا نه ،اگر ضامن است آیا ضامن بهـای نفـس کبـوتر اسـت یـا ضـامن
بهای کبوتر تعلیم دیده؟
 جواب :صاحب باز شکاری ضـامن کبـوتر تعلـیم دیـده اسـت و اگـر
عرفاً قیمت کبوتر تعلـیم دیـده از معمـولی بیشـتر باشـد ،بهـای کبـوتر
تعلیم دیده را ضامن است.
 ســوال ]8483[ :اگــر راننــدهای پــس از تصــادف مــدعی شــود
صــاحب اتومبیــل او را از نــواقص اتومبیــل مطلــع نکــرده ،حــال بــا
توجه به این که هر رانندهای بایـد هنگـام اسـتفاده از هـر اتـومبیلی بـه
نواقص اولیه آن که موجب تصادف میشـود پـی ببـرد ،آیـا ادعـای او
مسموع است یا ضامن خسارات وارده میباشد؟
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 جــواب :بــدون شــهادت عــدول قــول راننــده مســموع نیســت و او
ضــامن خســارت وارده اســت ،مگــر اینکــه صــاحب ماشــین تصــریح
کرده باشد به عدم عیب ماشین ،کـه در ایـن صـورت صـاحب ماشـین
ضامن است.
 سوال ]8484[ :اگـر در پـارکهـای بـازی متعلـق بـه شـهرداری یـا
بخــش خصوصــی حادثــهای چــون فــرو ریخــتن ســقف ،فــرو رفــتن
زمینهای اطـراف ،چـاههـای فاضـالب و ...ر دهـد و خسـارتهـای
جــانی و مــالی متوجــه مــردم شــود ،ضــمان خســارت آن بــه عهــده
کیست؟
 جــواب :در صــورتی کــه شــهرداری ،بخــش خصوصــی و ....مقصــر
باشند ضامن خسارت هستند واالّ کسی ضامن نیست.
 ســوال ]8481[ :کســانی کــه در غیــر کشــور خــود بــر اثــر زلزلــه
میمیرند و کشـور متبـوع آنـان ادعـای فرسـودگی یـا غیـر اسـتاندارد
بــودن ســاختمان مــورد اجــاره را نمــوده و از ایــن بابــت مــدعی دیــه
متوفی شوند ،آیا ضمانی از ایـن بابـت بـه عهـده صـاحب هتـل مـی-
باشد یا نه؟
 جواب :بر طبق مقـررات کشـورها عمـل شـود و از نظـر شـرعی اگـر
در مرگ او صاحب هتل دخالت نداشـته دیـه بـه عهـده صـاحب هتـل
نیست.
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 ســوال ]8486[ :اگــر اداره بیمــه هنگــام عقــد قــرارداد حاضــر بــه
پرداخــت کلیــه خســارت طبــق نظــر کارشناســی شــود ،ولــی نظریــه
کارشناســی بــا واقعیــت و نــر بــازار تفــاوت فــاحش داشــته باشــد،
ضمان ما به التفاوت ،به عهـده کـدام یـک از اداره بیمـه ،کارشـناس و
یا فردی که موجب خسارت شده میباشد؟
 جواب :اگـر کارشـناس بـه وظیفـه خـود عمـل کـرده و بـا رعایـت
عــدالت حکــم کــرده باشــد ،مــا بــه التفــاوت بــه عهــده وارد کننــده
خسارت است.

جبران خسارات عمدی
 ســوال ]8481[ :آیــا اســتفاده از ســکههــای تقلبــی در تلفــنهــای
عمــومی و اســتفاده از کــارتهــای بهــادار تقلبــی کــه مخصــوص
دستگاه های مخابراتی همگـانی تهیـه شـده ،ضـمان آور اسـت یـا نـه؟
اگر ضمان آور است ،آیـا بـه طـور کلـی در حـق بیـت المـال یـا در
حق شرکت مخابرات؟
 جواب :اگر دسـتگاه متعلـق بـه شـرکت خصوصـی باشـد ضـامن در
حق شرکت است و اگر دولتی باشد برای بیت المال ضامن است.
 ســوال ]8481[ :اگــر بــا پاشــیدن گنــدم مســموم موجــب هالکــت
کبوترهای کبوتر پرانی که بـرای همسـایگان ایجـاد مزاحمـت مـیکنـد
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و از نصیحت دیگـران نیـز پنـد نمـیگیـرد شـوند ،آیـا ضـمان بهـای
کبوترهای او خواهد بود؟
 جواب :در صورتی که در خـارج ملـک خـود گنـدم مسـموم پاشـیده
باشد ضامن قیمـت کبوترهاسـت .در غیـر ایـن صـورت ضـمان محـل
اشکال است.
 ســوال ]8489[ :در میــدانی کــه دو خــروس را بــه جنــگ هــم
انداختهاند فردی از باب دلسـوزی خروسـی را کـه در معـرض هـالک
بــوده ،گرفتــه و فــراری داده ،آیــا ضــمانی از ایــن بابــت متوجــه او
است؟
 جواب :بله ضامن قیمت خروس است.
 سوال ]8414[ :اگر کسی چند قطعـه اسـکناس را بـه نحـوی نـاقص
کنــد کــه از اســتفاده و اعتبــار ســاقط شــود و در عــین حــال آن را در
دستههای بزرگ اسکناس قرار دهد و خـرج کنـد و ایـن کـار مسـتلزم
ایراد خسارت به دیگران شود ،آیا ضمان آن به عهده او است؟
اسـکناسهـای نـاقص را در

 جواب :ضمان به عهده کسانی اسـت کـه
میدهند.
پولهای رایج قرار 
بین 
 سوال ]8418[ :کسی که به هـر دلیـل اقـدام بـه آدم ربـایی نمـوده و
کار او باعث شود پدر ،مـادر ،زن یـا یکـی از فرزنـدان او بـه بیمـاری
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جسمی یا روحـی کـه موجـب دیـه یـا ارش اسـت دچـار شـود ،آیـا
رباینده ضامن دیهی خسارتی است که پیش آمده؟
 جواب :اگر شرعاً اثبات شـود کـه تنهـا آدم ربـایی موجـب خسـارت
جسـمی و روحـی شـده بعیـد نیسـت رباینـده ضـامن خسـارت وارده
باشد.
 سوال ]8411[ :اگـر کسـی بـا هـر قصـد و انگیـزهای دیگـری را بـا
تهدید یا حیله برباید و هی خسارت جـانی بـه وی نرسـاند مگـر ایـن
کــه در مــدت اســارت ،او را از درآمــدهای روزانــه و کســب حــالل
جلوگیری کند ،آیا ضامن درآمدهای روزانه او است؟
 جواب :ضامن درآمد روزانه او نیست.
 سوال ]8413[ :چون ممکـن اسـت وجـود یـک کبـوتر در محـدوده
فرودگــاه فاجعــه جبــران ناپــذیری بــه بــار آورد ،از ایــن رو قانونــاً
کبوتر پرانی در شعاع چهـل کیلـومتری فرودگـاه ممنـوع اعـالم شـده،
حال اگر یکی از مأمورین حفاظـت فرودگـاه بـا دیـدن کبـوتری اقـدام
به نابودی آن کند ،آیا نسبت به قیمت آن ضامن خواهد بود؟
 جواب :در فرض سوال ضامن قیمت کبوتر نمیباشد.
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 سوال ]8414[ :بنده درمحل کارم بـا افـراد همکـارم کـه آنهـا شـیعه
اسماعیلیهاند توجه کـردم کـه اجـرای واجبـات شـرعیشـان درهـم و
برهم است حتی نماز خواندنشـان اصـال بـه نمـاز خوانـدن مـا و اهـل
تسنّن شباهت ندارد ،نشست و برخاسـت ،غـذا خـوردن بـا آنهـا چـه
حکمی دارد؟
 جواب :اشکال ندارد ،آنها هم در ظاهر محکوم به مسلمان بودن است.
 ســوال ]8411[ :آیــا در افغانســتان اطاعــت از دســتورات دولــت
واجب است؟ یا خیر.
 جواب :اگر اطاعت نکردن موجـب اخـتالل نظـم عمـومی شـود بایـد
دستورات و مقررات دولت رعایت شود.
 ســوال ]8416[ :آیــا بــرای افــراد مســلمانی کــه در کشــورهای غیــر
اســالمی زنــدگی مــیکننــد ،رعایــت کــردن قــوانین و مقــررات
کشــورهای غیــر اســالمی واجــب اســت؟ اگــر رعایــت ایــن مقــررات
موجب تقویت نظام کفر شود چه طور؟

  ------------------------------------------ 360استفتائاتجدید/ج3
 جواب :رعایـت قـوانین و مقـررات آن کشـورها در حـد کـه موجـب
بهم خوردن نظام اجتمـاعی نشـود الزم اسـت (موجـب هـرج و مـرج
نشود)و اگر رعایت مقـررات موجـب تقویـت نظـام کفـر شـود جـواز
ندارد.
 سوال ]8411[ :آقای اهلل یـاری کیسـت؟ مـیخواسـتم بـدانم شـنیدن
حرفهای ایشان جایز است یا نه چـون ایشـان خیلـی خیلـی جـدی و
بی حوصله صحبت میکنـد و خیلـیهـا را ضـد همـدیگر قـرارداده و
هر چی از دهنشان بیاید میگوید؟
 جواب :گوش دادن بـه حـرفهـای ایشـان فـی نفسـه اشـکال نـدارد،
ولی حمایت و کمک مـالی بـه چنـین شـبکههـایی کـه آتـش فتنـه را
دامن میزنند جایز نیست.

اختیارات حاکم اسالمی
 سوال ]8411[ :آیـا فقیـه اختیـار و حـق تشـکیل حکومـت در زمـان
غیبت معصـوم(ع) را دارد؟ یـا خیـر؛ در صـورت مثبـت بـودن پاسـخ
آیا این کار بر وی واجب است؟
 جواب :فقیه جـامع الشـرایط و مبسـو الیـد حـق تشـکیل حکومـت
اسالمی را دارد ،در فرض مـذکور اقـدام بـه ایـن امـر واجـب بـوده و
بر مردم اطاعت و همکاری الزم است.
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 سوال ]8419[ :اگر فردی از پرندگان حالل گوشت وحشی کـه صـید
آنها خالف مقررات بین المللی است صید کند ،ضمان آور است؟
 جــواب :ضــمان در اینجــا صــحیح نیســت .دولــت اســالمی طبــق
مقررات با خاطی برخورد میکند.
 ســوال ]8434[ :اگــر دولــت اســالمی اســتفاده و شــکار حیوانــات و
پرندگان وحشـی از قبیـل آهـو ،بـز کـوهی ،کبـک و غیـره را پـس از
دریافت و پروانـه شـکار در فصـول مخصوصـی از سـال مجـاز کـرده
باشد ،افرادی بدون توجه به ضوابط بـا پروانـه یـا بـدون پروانـه اقـدام
به شکار کنند ،ضامن بهای چیـزی کـه شـکار کـردهانـد در حـق بیـت
المال هستند یا نه؟
میشود.
 جواب :بر طبق مقررات دولت اسالمی رفتار 
 ســوال ]8438[ :در مــوارد قتــل کــه نوبــت بــه والیــت حــاکم
مــیرســد ،آیــا ولــی امــر هماننــد اولیــای دم عــالوه بــر درخواســت
قصاص یا اخذ دیه ،حق عفو نیز دارد؟
 جواب :ولی امر حق عفو ندارد.
 سوال ]8431[ :آیا دولت اسالمی میتواند بـه علـت مصـالحی مهـم،
صحّت بعض عقود یا ایقاعات (مثل ازدواج یا طالق) را منو به ثبت در
دفتر رسمی کشور و یا به گذراندن مراحلی خاص کند؟

  ------------------------------------------ 363استفتائاتجدید/ج3
 جواب :صحّت عقود و ایقاعات را نمیتواند منو به ثبت در دفتر کنـد،
ولی زمان وقوع عقود و ایقاعات را در شرایط خاص حاکم شرع میتواند
به تأخیر اندازد و برای متخلف مجازاتی تعیین کند.

انتخابات و مسائل پیرامون آن
 ســوال ]8433[ :عــدهای از کاندیــدا در قبــال دریافــت رأی ویــزای
بعضی کشورها از جمله ایران را وعـده مـیدهنـد ،رأی دادن بـه اینهـا
چگونه است واگر صالحیت نداشـته باشـند زیـارت رفـتن بـا آن ویـزا
چه حکمی دارد؟
 جواب:اگر آن افـراد صـالحیت کاندیـد شـدن را نداشـته باشـند ،رای
دادن بــه آن افــراد جــواز نــدارد ،چــه در قبــال رای دادن چیــزی را
وعده شود یا نه.
 سوال ]8434[ :کسی کـه خـود را الیـق وکالـت مجلـس نمـیدانـد
ولی به دلیل عنوان و حقـوق آن اقـدام مـیکنـد ،اگـر بـه مجلـس راه
یابد آیا ضـامن حقـوقی اسـت کـه مـیگیـرد یـا کـار او ضـمان آور
نیست؟
 جواب :اگـر خـود را الیـق وکالـت ندانـد و در مجلـس هـم کـاری
برای ملت انجام ندهد مستحق حقوق نمیباشد.
 ســوال ]8431[ :کســانی کــه پوســترهای تبلیغــاتی انتخابــاتی را بــه
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هر دلیل پاره میکننـد ،خـواه قصـد اهانـت داشـته باشـند یـا نـه ،آیـا
ضامنند؟ یا خیر.
 جواب :بله ضامن هستند.
 ســوال ]8436[ :افــرادی کــه بــه عنــوان ســتاد تبلیغــاتی کاندیــدای
معینی فعالیـت مـیکننـد ،اگـر روی پوسـتر دیگـر کاندیـدها ،پوسـتر
کاندیدای مورد نظر خود را بچسبانند ،ضامن هستند یا گناهکار؟
 جواب :اگر موجـب از بـین رفـتن پوسـترها شـوند هـم ضـامن مـالی
است و هم گناهکارند.
 ســوال ]8431[ :افــراد باســوادی کــه هنگــام اخــذ آراء بــرای
اشخاص بی سـواد رأی مـینویسـند ،اگـر از بـی سـوادی افـراد سـوء
اســتفاده کننــد و بــرخالف میــل قلبــی رأی دهنــده ،ورقــه را بــه نــام
کاندیدای مورد عالقه خـود پـر کننـد ،عملشـان ضـمان آور اسـت یـا
صرفاً گناهکارند؟
 جواب :گناهکارند و اگر خسارتی بر فعل او مترتب شود ضامن است.
 ســوال ]8431[ :اگــر نماینــدهای پــس از انتخــاب و راه یــافتن بــه
مجلس ،بدون دلیل شـرعی مبـادرت بـه اسـتعفا کنـد و از ایـن طریـق
موجب خسارات مالی زیادی بـرای دولـت و ملـت شـود ،آیـا ضـمان
آن به عهده او است؟

  ------------------------------------------ 366استفتائاتجدید/ج3
 جواب :اگر استعفا او موجـب ضـرر مـالی شـده باشـد ضـمان آن بـه
عهده نماینده است.
 سوال ]8439[ :آیا رأی دادن به زنـان زیـر شصـت سـال کـه نـامزد
نمایندگی از مردماند چه حکمی دارد؟
 جواب :اشـکال نـدارد؛ ولـی بـر آن خـانم حفـ حجـاب و شـئونات
اسالمی واجب است.
 ســوال ]8444[ :تعــداد زیــادی از مــردم کــارت رأی دهــی ندارنــد،
از نظر مذهبی اخـذ کـارت رأی دهـی چـه حکمـی دارد؟ و تغافـل و
بی مباالتی در این باره چه حکمی دارد؟
 جواب :در فـرض سـؤال ،بـی تفـاوتی مـردم در رابطـه بـه رأی دادن
به افـراد الیـق و متـدین و وظیفـه شـناس جـائز نیسـت ،بایـد مـردم
شرکت کنند و بـه کاندیـدای صـالح رأی بدهنـد و بـا انتخـاب افـراد
شایسته از حضور افراد ناالیق و فرصت طلب جلوگیری نمایند.
 ســوال ]8448[ :چنــان کــه حضــرت عــالی مستحضــرید ،مــردم
مســلمان و متــدین افغانســتان در  17ســنبله ســال جــاری پــای
صندوقهای رأی مـیرونـد ،بـا توجـه بـه اهمیـت و جایگـاه مجلـس
قــانون گــذاری ،روشــن اســت کــه مشــارکت مــردم در انتخابــات از
اهمیــت بــاالیی برخــوردار اســت ،امــا بــا وجــود ایــن ،تعــدادی از
کاندیدای محترم در مناطق مختلـف (بـه طـوری کـه احتمـال شکسـت
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همــه وجــود دارد) نگرانــی شــدیدی را بــه وجــود آورده اســت .کــه
برخی از کاندیدا بـه مسـائل حزبـی و طایفـهای دامـن زده و تعهـداتی
را در این راسـتا از مـردم گرفتـهانـد .اکنـون ایـن دو پرسـش مطـرح
است:
 2ـ آیا چنین تعهداتی مشروعیت داشته و عمل به آنها الزم است؟
 1ـ تکلیف شـرعی مـردم نسـبت بـه حضورشـان در پـای صـندوقهـای
رأی چیست؟
 جــواب :ج )2کســانی کــه صــالحیت نماینــدگی و فعالیــت اجتمــاعی
را در مجلس قـانون گـذاری ندارنـد نبایـد کاندیـد شـوند و تعهـدات
شان اعتبار شرعی ندارد.
ج )1حضور مردم بـرای تعیـین سرنوشـت شـان الزم و ضـروری اسـت و
باید افراد مـؤمن و متعهـد و ورزیـده و شـجاع را انتخـاب کننـد ،کـه
از حقــوق ملــت دفــاع کننــد و بــرای ترقــی کشــور و ملــت تــالش
نمایند.
 ســوال ]8441[ :کســی کــه کاندیــد در شــورای ملــی اســت بــرای
مردم و علمای منطقه خودش مقداری زمـین را مـیدهـد تـا یـک بـاب
مدرسه اعمار نمایند و زمـین وقـف مـیشـود ایـن مـورد شـرعاً چـه
حکمی دارد؟
 جــواب :اگــر وقــف نمــوده اســت ،اشــکال نــدارد؛ ولــی رأی دادن

  -----------------------------------------  368استفتائاتجدید/ج3
مشرو به چنین اعمالی نباید باشد بایـد براسـاس مـالکهـای شـرعی
و عرفی به کاندیدای اصلح رأی داده شود.

احکام کفار و اهل کتاب
 سوال]8443[ :
2ـ چـرا از مشـرکان جزیـه گرفتـه نمـیشـود در حالیکـه از اهـل کتـاب
جزیه گرفته میشود؟
1ـ دیگر اینکه هر کسی که به کشور مسـلمان ،بـه فـرد مسـلمان یـا قبیلـه
مسلمان تجاوز کند ،اگر متجـاوز مسـلمان هـم باشـد حکـم جهـاد بـر
علیه او صادر میشود؟

 جواب:
ج )2کفــار کتــابی کــه در ذمّــه اســالم زنــدگی مــیکننــد از آنهــا جزیــه
گرفته میشود ولی مشـرکین حکـم کفـار ذمـی را نـدارد ،کـه مـال و
جان شان محترم باشد .جزیه کـه از کفـار کتـابی گرفتـه مـیشـود ،در
بدل اعطای احترام بـه جـان و مـال آنهـا اسـت؛ در حالیکـه مشـرکین
چنین احترامی ندارند.
ج )1چون دفـاع از جـان ومـال ونـاموس واجـب اسـت فـرق نمـیکنـد
متجاوز چه کسی باشد ،اما توجـه داشـته باشـید کـه در فـرض سـوال
دفاع است نه جهـاد چـون جهـاد غیـر از دفـاع اسـت و حـق صـدور
حکم جهاد ابتدایی با کفار را فقط امام معصوم(ع) دارد.
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معاشرت با اهل ضاللت
سوال]8444[ :
2ـ اطفال مسلمان که در مراکز علمـی ــ آموزشـی ــ تفریحـی ــ هنـری
با اطفـال بـالغ ــ نابـالغ بهـائی در ارتبـا انـد و الجـرم بـا آنهـا در
فعالیــتهــای علمــی ـ ـ آموزشــی ـ ـ تفریحــی ـ ـ هنــری مشــارکت
مینمایند چه حکمی دارد؟
آیا در ارتبا اطفال مسلمان بـا اطفـال بهـائی رعایـت احکـام اسـالمی از
قبیل طهارت و نجاست الزامی است؟
1ـ آیـا مـراودات تجـاری و یـا معاشـرت اجتمـاعی (ماننـد مراجعـه بـه
طبیب و یا وکیل دادگستری) با آنان جایز است؟ یا خیر.
9ـ در صورتی کـه فـرد بهـائی بـه بیـان اعتقـادات خـود در مواجهـه بـا
شخص مسلمان بپردازد ،آیا اقدام آنهـا حرکـت علیـه نظـام اسـالمی و
یا تبلیغ علیه اسالم محسوب میگردد؟
3ـ در دین اسالم احترام به سادات سـفارش شـده اسـت ،آیـا احتـرام بـه
مسلمان سیّد یا بهائی که میگوید سیّد است یکسان است؟
2ـ افـرادی از بـین بهائیـان هسـتند کـه بـه رتـق و فتـق امـور و احـوال
شخصیه بهائیـان مـیپردازنـد و تقویـت آنـان را بـر عهـده دارنـد ،بـر
اساس گفتـههـای برخـی مراکـز جامعـه شـناختی ایـن گـروه در سـر
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زمینهای فلسطین قرار دارد و بهائیـان بـا آنهـا در ارتبـا هسـتند ،آیـا
ایــن افــراد از دیــدگاه اســالمی جاســوس و یــا محــارب تلقــی
میگردند؟ یا خیر.
6ـ آیا در خصوص افـراد فـوق الـذکر (مسـئولین جامعـه بهـائی) اجـرای
حکم حد محاربه و یا افساد فی االرض را جایز میدانید؟ یا خیر.

 جواب:
2ـ ارتبا بچـه هـای مسـلمان بـا بچـههـای بهـائی ،اگـر روی اعتقـادات
بچههای مسـلمان اثرمنفـی نگـذارد اشـکالی نـدارد؛ ولـی در صـورت
امکان نباید ارتبا پیدا کنند.
1ـ اطفال بهاییان محکـوم بـه نجاسـت هسـتند ،اگـر بـا رطوبـت مسـریه
بدن و لباس بچههای مسـلمان بـا آنهـا مالقـات کنـد ،باعـث نجاسـت
لباس و بدن بچههای مسلمان میشوند.
9ـ ـ مــراودات تجــاری و غیــره اگــر موجــب تقویــت و حمایــت از آنهــا
نباشد ،اشکال ندارد.
3ـ مجرد بیان اعتقـادات از طـرف آنهـا اقـدام علیـه نظـام اسـالمی تلقـی
نمیگردد.
2ـ احترام سادات مثـل احتـرام سائرمسـلمین درصـورت تـدیّن آنهـا الزم
اســت ،چنانچــه شــخص بهــایی بگویــد ســید هســتم ،چــون مســلمان
نیست اصال احترامی ندارد.
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6ـ جاسوس بودن یـا نبـودن آنهـا و همچنـین محـارب یـا غیـر محـارب
بــودن آنهــا را بایــد قــوای امنیتــی و اطالعــاتی مســلمانان بررســی و
تحقیق نمایند؛ مقصـود از محـارب بـودن تنهـا جنـگ مسـلحانه علیـه
اسالم نمیباشد بلکه توطئـه و افسـاد و تبلیـغ علیـه اسـالم نیـز حکـم
محارب را دارد؛ ولـی تحقیـق و بررسـی موضـوع بـر عهـده مقامـات
استخباراتی و قضایی است.
 سوال ]8441[ :آیا فرقه نا اهل بهاییـت نجـس هسـتند؟ یـاخیر .اگـر
پیش یک بهایی کارگر باشـیم غـذایی کـه مـیدهـد نجـس اسـت؟ یـا
خیر.
 جواب :بلی نجس هستند و اگر غـذا بـا رطوبـت بـدن بهـائی مالقـات
کند نجس میشود و خـوردن آن جـایز نیسـت ،چنانچـه دسـت بهـایی
با رطوبت به ظـرف مالقـات کنـد آن ظـرف نجـس مـیشـود و غـذا
خوردن در آنها جایز نیست.
 سوال ]8446[ :نظـر جنـاب عـالی در مـورد اسـماعیلیان افغانسـتان
چیست؟ آیا اینها غالی هستند یا معتقـد بـه اصـول دیـن ،آیـا مـراوده
با آنها جایز است؟
 جــواب :بایــد مــوردی تحقیــق شــود؛ اگــر آنهــا معتقــد بــه الوهیــت
حضرت علی(ع) باشند ویـا یکـی از ضـروریات دیـن را انکـار کننـد،
محکوم به نجاست هستند و االّ پاک میباشند.
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 سوال ]8441[ :اسماعیلیان آغاخـانی نمـاز نمـیخواننـد و بجـای آن
مراسم خاص در محلی بـه نـام جماعـت خانـه بجـای مـیآورنـد کـه
یکی از جمالت آن سجدت لـک یـا شـاه کـریم الحسـینی مـیباشـد.
روزه نمیگیرند و حج بجای نمـیآورنـد .بـا ایـن وصـف حکـم آنـان
از نظر طهارت و نجاست چیست؟
 جواب :در فرض سوال که سـجده بـرای غیـر خـدا انجـام مـیدهنـد
محکوم به کفر و نجاست هستند.
 ســوال ]8441[ :مــراوده و رفــتن بــه مجــالس درویشــی ،کــه در آن
نماز میخواننـد و ضـروریات دیـن را قبـول دارنـد علـی(ع) را خـدا
نمیدانند و کارهایی مثـل آتـش خـوردن و سـیخ زدن ندارنـد و حتـی
بعضیها به مستحبات هم عمل مـینماینـد چیسـت؟ مـن مـدتی اسـت
با یکی از اینها آشنا شده و ارتبا نزدیک دارم.
اینها نمـاز مـیخواننـد ،روزه مسـتحبی مـیگیرنـد ،بـه کـربال و مکـه
مشرف میشوند و ...آیا مـیشـود در فـروع دیـن و احکـام از یکـی از
آقایان مراجع تقلید ،پیـروی کـنم و در مسـائل بـاطنی و تهـذیب نفـس
از بزرگ آنان تأسی بجویم؟
 جواب :در فرض سؤال ،شما در تهـذیب نفـس و سـیر و سـلوک الـی
اهلل ازمکتــب اهلبیــت(علــیهم الســالم) متابعــت نماییــد ،چــون مـدّعیان
دروغــین عرفــان هــم زیــاد هســتند .پیــروی از بــزرگ آنــان در آینــده
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معلوم نیست چـه سرنوشـتی را بـرای شـما رقـم خواهـد زد ،سـزاوار
است از این کار پرهیز شود.
 سوال ]8449[ :من با پسری بـه مـدت سـه سـال اسـت کـه دوسـت
میباشم و دین او علـی الهـی مـیباشـد و حضـرت علـی(ع) را خـدا
میداند و بـه بقیـه چیزهـا ماننـد نمـاز و روزه نیـز پایبنـد اسـت ،مـا
عالقه بسیاری بهم داریم ،آیا ازدواج ما صحیح است؟
 جــواب :اگــر حضــرت علــی(ع) را خــدا بدانــد آن شــخص مشــرک
است و ازدواج مسلمان با کافر جایز نیست.

حریم و محیط پیرامون آن
 ســوال ]8414[ :بعضــی اشــخاص ،از مــردم پــول مــیگیرنــد و از
حــدود کــه متعلــق خــودش مــیباشــد بــرای صــاحب پــول واگــذار
می کند ،از علف و چرائـی آن کـه بـرای مواشـی خـود اسـتفاده کنـد،
آیا شرعاً پول گرفتن آن فرد جایز است؟ یا خیر.
 جواب :پول گرفتن در مقابل حریم قریـه جـواز نـدارد ،مگـر ایـن کـه
اول علفها را درو و جمع آوری کنـد بعـد از آن مـیتوانـد بفروشـد،
قبل از آن فروش و معامله روی آن جواز ندارد.
 ســوال ]8418[ :در منطقــهای نزدیــک بــه دو صــد ســال مــیشــود
قبرستانی است و اهل قریه مـردههایشـان را در آنجـا دفـن مـینماینـد،
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حــاال دو طــرف قبرســتانی زمــین کشــاورزی درســت شــده اســت و
صــاحب زمــینهــای کشــاوری دیگــر بــه ادامــه زمــین قبرســتانی
نمیگـذارد کـه اهـل قریـه مـردههـای خـود را دفـن نماینـد چونکـه
صاحب زمین کشاورزی ادعا دارد کـه ایـن قبرسـتانی تعلـق بـه پشـته
و آبریزه زمین کشاورزی ایشان اسـت ،آیـا صـاحب زمـین کشـاورزی
حق ممانعت را دارد؟ یا خیر؛ آیا برای اهـل قبـور دیگـر جـایز اسـت
که در این قبرستانی از این پس امواتشان را دفن نماید؟ یا خیر.
 جواب :اگر زمین موات اسـت بـه انـدازه حـریم قبرسـتان کسـی حـق
تصرف ندارد؛ اما بیشتر از حریم را هـر کـس احیـاء کنـد مـال احیـاء
کننده است و با پشته بودن و آبریزه کسی نمیتواند مالک شود.
 سوال ]8411[ :آیا جوی عام و راه عام قطع کننده حریم است؟ یا خیر.
 جواب :جوی عـام و راه عـام ضـرری بـه حـریم بـودن نمـیزننـد و
قاطع حریم نمیباشند.
 ســوال ]8413[ :دو نفــر زمــین زراعتــی دارنــد ،کــه زمــینهــای
زراعتی شـان در کنـار هـم قـرار گرفتـهانـد .یکـی از ایـن دو نفـر در
زمین خود درخت غـرس کـرده اسـت ،ریشـههـای درختـان صـاحب
زمین بـه زمـین همسـایه رسـیده و نهـالهـایی از آنهـا برخاسـتهانـد.
حال سؤال این اسـت کـه ایـن نهـالهـا متعلـق بـه صـاحب درخـت
است یا متعلق به صاحب زمینی که این نهالها در آن قرار دارند؟
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 جواب :در فرض سؤال ،نهـالهـا متعلـق بـه صـاحب درخـت اسـت،
ولی صاحب زمـین حـق گـرفتن اجـرت المثـل را دارد ،در آینـده نیـز
اگــر صــاحب درخــت بخواهــد درختــانش در زمــین همســایه بــاقی
بماند ،باید اجرت المثل زمین همسایه را بدهد.
 سوال ]8414[ :دو نفر در همسایگی هم زمین زراعتی دارند ،از وسـط
این زمینها جوی آبی به طرف زمینهای کشاورزی دیگران جاری است،
یکی از این دو کشاورز در زمین خود ،در کنـار جـوی آب درختکـاری
نموده است که سایهی آنها در فصل بهـار روی زمـین زراعتـی طـرف
مقابل را میپوشاند ،چون کشت این کشاورز جو و گندم است این سایه
به محصوالتش ضرر مـیرسـاند و نمـیگـذارد کـه آفتـاب کـافی بـه
محصوالت برسند تا رشد کنند ،آیا صاحب این زمین میتواند خسارت و
ضرری که به محصوالتش رسـیده (از ناحیـهی سـایهی درختـان زمـین
زراعتی همجوار) از صـاحب درختـان بگیـرد و یـا از او بخواهـد کـه
درختانش را قطع کند؟
 جواب :در فـرض سـؤال ،اگـر شـاخههـای درخـت در فضـای زمـین
همســایه تعــدی کــرده باشــد ،همســایه حــق منــع دارد ،اگــر طــرف
شاخهها را قطع نکرد ،شما حـق قطـع شـاخههـای درخـت را داریـد و
اگر شاخه ها در فضای همسایه تعـدی نکـرده باشـد حـق منـع نـدارد،
اگرچه سایهی درختها روی زمین همسایه قرار بگیرد.
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 سوال ]8411[ :زمینی است کـه قـبالً حـریم روسـتا بـوده و چراگـاه
حیوانات ،مالک حقیقـی هـم نداشـته تـا آن را بـه روال شـرعی وقـف
کرده باشد؛ با این وضع عدهای از مردم در ایـن زمـین اقـدام بـه دفـن
اموات کردهاند .حال اهالی قریه بـه دلیـل دفـن امـوات ،ایـن زمـین را
متعلق به خودشان میدانند؛ حـال آیـا ایـن زمـین بـا وصـف مـذکور،
موقوفه است یا برای عموم مردم؟
 جواب :حریم قریـه ،ملـک اهـالی قریـه نیسـت تـا وقـف کننـد ،اگـر
تمام اهالی قریه راضی شوند بـه دفـن امـوات ،در ایـن صـورت دفـن
اموات اشکالی ندارد.

مسائل زپش یك

 سوال ]8416[ :آیا مقـررات نظـام پزشـکی بـا توجـه بـه ضـررها و
ضــعف هــایی کــه عمــالً دارا هســتند ،در عقالیــی بــودن و عرفیــت
معالجه کافی است؟
 جــواب :در صــورتی کــه مقــررات نظــام پزشــکی ،ضــعف و قصــور
داشته باشد ،در عقالیی بودن و عرفیت کفایت نمیکند.
 سوال ]8411[ :تشخیص ضرر اهـمّ در امـور پزشـکی چیسـت و بـر
عهده چه کسی است؟
 جواب :پزشکان متخصص و مورد اعتماد.
 ســوال ]8411[ :آیــا تجــویز داروی اعتیــاد آور خــوراکی بــه جــای
داروی غیر اعتیاد آور برای پیشـگیری از بـروز بیمـاریهـای واگیـردار
جایز است؟ آیا توزیع سـرنگ بـین معتـادان بـرای پیشـگیری از بـروز
بیماریهای واگیردار جایز است؟
 جواب :اگر پزشکان متخصص مورد اعتماد تجویز کند ،اشکال ندارد.
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 سوال ]8419[ :آیـا پزشـک مـیتوانـد بـه اصـرار بیمـار ،اقـدام بـه
تجویز داروی خاص که بر خالف نظام پزشکی است ،بنماید؟
 جواب :اگـر نظـام پزشـکی بـر اسـاس مصـالح تـدوین شـده باشـد،
پزشک نمیتواند برخالف مقررات تجویز کند.
 ســوال ]8464[ :شخصــی بیمــاری روانــی دارد و احتمــال دارد
دست به آدم کشی بزنـد ،در صـورتی کـه بیمـاری دیگـری هـم پیـدا
کند ،معالجه کدام بیماری او اولویت دارد؟
 جواب :هر کدام اهمیت و اولویت دارد ،اول معالجه شود.
 ســوال ]8468[ :شــیمی درمــانی بــر روی بیمــاران مــرد ،موجــب
عقیمی دائمی میشود ،آیا این کار جایز است؟
 جواب :در چنین مورد اولویتهـا لحـاظ شـود ،هـر کـدام مهـم اسـت،
در معالجه تقدم دارد.
 ســوال ]8461[ :در فرمــول بعضــی از شــربتهــای تقــویتی و
شربتهای سـینهی بزرگسـاالن و حتـی کودکـان ،الکـل طبـی (مسـت
کننده) بکار رفته است ،تجـویز آنهـا بـه وسـیله پزشـک و فـروش آن-
ها در داروخانهها چه حکمی دارد؟
 جواب :این دارو نجس است زیرا الکـل مسـت کننـده بـا آن مخلـو
شده است.
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 سوال ]8463[ :آیـا بـرای افـزایش طـول عمـر بیمـاری کـه بـزودی
میمیـرد ،اسـتفاده از شـیوههـای پرخطـری ماننـد شـیمی درمـانی کـه
عوارض آن بیشتر از بیماری اولیه است ،جایز است؟
 جــواب :در فــرض ســوال اســتفاده از شــیمی درمــانی بــرای افــزایش
طول عمر اشکال ندارد مگـر اینکـه تـوان معالجـه را نداشـته باشـد یـا
قابل تحمل نباشد.
 سوال ]8464[ :زنهایی که بیماری پارگی شکم یا بیماری قلب و کلیـه
مبتال هستند ،بارداری آنها باعث تشدید بیماری یاد شده مـیگـردد ،آیـا
میتوان با بستن لولههای رحم از بارداری جلوگیری کرد؟
 جواب :اگر از راه دیگـر امکـان جلـوگیری از بـارداری نباشـد ،بسـتن
لولههای رحم اشکال ندارد.
 سوال ]8461[ :اگـر دو مصـدوم را بـرای معالجـه بـه نـزد پزشـکی
بیاورند که هـر دوی آنهـا در خطـر مـرگ قـرار داردنـد ،در صـورتی
که یکی از آن دو مصـدوم عضـو خـانوادهای باشـدکه پزشـک ،طبیـب
خانوادگی آنان است ،وظیفه پزشک چیست؟
 جواب :در فـرض سـوال هـر کـدام اولویـت دارنـد از نظـر فضـل و
ال یکـی عـالم اسـت و یکـی غیـر عـالم ،یکـی
کمال آن تقدم دارد ،مث ً
متقی است و دیگـری غیـر متّقـی و ...عـالم و متقـی تقـدم دارد و اگـر
هر دو یکسان باشد دکتر مخیر است در معالجه.

  -----------------------------------------  380استفتائاتجدید/ج3
 ســوال ]8466[ :آیــا پرونــدهای کــه اســرار بیمــار در آن بایگــانی
میشود ،می توان در اختیـار پزشـکان دیگـر غیـر از پزشـک معـالج یـا
بستگان بیمار قرار داد؟
 جــواب :اگــر حف ـ آن اســرار الزم باشــد ،در غیــر ضــرورت جــواز
ندارد در اختیار دیگران قرار گیرد.
 سوال ]8461[ :بـا توجـه بـه مشـکالت فـردی و اجتمـاعی بیمـاری
ایدز ،آیا آموزش پیشگیری از بیمـاری ایـدز بـه همـه گروههـای سـنّی
را جایز میدانید؟
 جواب :بله جایز است ،بلکـه در بعـض مـوارد واجـب اسـت کـه بـه
مردم آگاهی دهند که از این مرض در امان بمانند.
 سوال ]8461[ :آیا استفاده از دفترچه بیمه دیگران جایز است؟
 جواب :اگر بر خالف مقررات باشد جایز نیست.
 ســوال ]8469[ :کســی کــه زمینــه فراگیــری علــوم دینــی و علــوم
پزشکی برای او فراهم است ،چه وظیفهای دارد؟
 جواب :خوب است آن علوم را فـرا گیرنـد و در صـورت نبـود افـراد
در آن زمینه فراگیری آن علوم واجب است.
 ســوال ]8414[ :آیــا مصــرف غــذایی کــه در بیمارســتان بــرای
بیماران تهیه میشود ،برای پرسنل یا همراه بیمار جایز است؟
 جواب :تابع مقررات بیمارستان است.
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 سوال ]8418[ :بیمارسـتان هـا و دیگـر مراکـز درمـانی ،هزینـهای را
بــه عنــوان دســتمزد بــرای پزشــکان ج ـرّاح پرداخــت مــیکنــد ،آیــا
پزشکان جرّاح یا دیگر پرسـنل مـیتواننـد پـولی از بیمـار یـا بسـتگان
او بگیرند؟
 جواب :بدون رضایت بیماران حق گرفتن چنین پولی را ندارند.
 سوال ]8411[ :مصرف دار وهـایی کـه از کشـورهای غیـر مسـلمان
وارد میشود ،چه حکمی دارد؟
 جواب :مصـرف داروهـای خـارجی اشـکال نـدارد مگـر در صـورتی
که بداند نجس است.
 ســوال ]8413[ :از چــه آمپــول هــایی مــیتــوان در مــاه رمضــان
استفاده کرد تا روزه باطل نشود؟
 جــواب :مطلــق آمپــول روزه را باطــل نمــیکنــد ،ولــی بهتــر اســت
آمپولهای تقویتی در شب تزریق شود.
 ســـوال ]8414[ :نظـــر حضـــرت عـــالی در خصـــوص مصـــرف
خودسرانه دارو بدون نظر پزشک چیست؟
 جواب :اگر احتمـال عقالیـی ضـرر بدهـد مصـرف داروی خودسـرانه
جــواز نــدارد و اگــر مطمــئن باشــد کــه ض ـرر نــدارد ،مصــرف دارو
اشکال ندارد.

  -----------------------------------------  383استفتائاتجدید/ج3
 سوال ]8411[ :آزمایش هایی کـه بـرای پیشـرفت علـم پزشـکی بـر
روی حیوانات انجام مـیشـود و باعـث مـرگ آنهـا مـیشـود ،صـرف
نظر از ضمان ،آیـا چنـین کـاری بـرای پیشـرفت علـم پزشـکی جـایز
است؟
 جواب :بله جایز است (در فـرض سـوال) ،سـعی شـود کـه رضـایت
صاحب حیوان را جلب کند.

احکام تشریح
 سوال ]8416[ :اگر در بدن میت شـ گرانبهـایی باشـد ،آیـا از نظـر
فقهی جایز اسـت کـه بـدن را شـکافته و آن شـ را بیـرون بیـاوریم؟
آیا این کار هتک حرمت بدن مسلمان نخواهد شد؟
 جواب :تشریح بـدن میـت مسـلمان حـرام اسـت ،مگـر بـرای کشـف
جرم که در جای خودش بیان شده است.
بلی اگر آن ش غصبی باشد و صاحب آن مـال بـه هـی وجـه راضـی
نباشد که آن مال در بدن میت بمانـد ،درایـن صـورت مـیتواننـد بـدن
را بشــکافند ،ولــی بایــد دیــه قطــع بــدن میــت را بــرای خــود میــت
مصرف کنند ،ورثه حق ندارند دیـه را بگیرنـد و اگـر خـود میـت مـال
را غصب کرده باشد دیه ندارد.
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احکام تلقیح
 سوال ]8411[ :روش اهدا جنـین کـه جنینـی را در رحـم زنـی کـه
شوهرش مشکل دارد ،گذاشته مـیشـود چـه حکمـی دارد ،آیـا جـایز
اســت و محرمیــت فرزنــد چگونــه مــیشــود؟ همچنــین اگــر تخمــک
همسـر (مــردی کــه نطفـهاش مشــکل دارد) بــا نطفـهای کــه در بانــک
وییه نگهـداری مـیشـود [صـاحب نطفـه جهـت ایـن کـار رضـایت
دارد] ،اگر لقاح داده شود جـایز اسـت و محرمیـت فرزنـد بـه مـادر و
همسر وی چگونه میشود؟
 جواب :در فرض سـوال صـاحب جنـین اگـر معلـوم باشـد ،یعنـی از
شــوهر باشــد ،گذاشــتن آن در رحــم زن بــدون پــیش آمــد مقــدمات
حرام مثل این که توسط شـوهر آن زن باشـد ،اشـکال نـدارد؛ امـا اگـر
توسط زن و مرد اجنبی باشـد چـون مسـتلزم لمـس و نگـاه حـرام بـه
آلت تناسلی زن است جایز نیست.
امــا تخمــک اگــر بــه صــورت نطفــه باشــد ،گذاشــتن آن در رحــم زن
اجنبیه جایز نیست ،اگر چنـین کـاری کردنـد در هـر دو فـرض فرزنـد
مــال صــاحب جنــین و صــاحب تخمــک اســت و آن زن (صــاحب
رحم) هم مادر است ،ولی از همدیگر ارث نمیبرند.
 سوال]8411[ :
 .2حکم تلقیح نطفـه بیگانـه چیسـت و فرزنـد حاصـل از ایـن عمـل چـه
حکمی دارد؟

  -----------------------------------------  386استفتائاتجدید/ج3
 .1اگر نطفـه زن و شـوهری را گرفتـه و در خـارج رحـم ترکیـب ،سـپس
به رحم زنی دیگر (مادر جانشـین) تلقـیح گـردد و طفـل متولـد شـود،
فرزند متعلق به کیست (صـاحبان نطفـه یـا مـادر جانشـین) و بـا مـادر
جانشین و شوهر و محارم او محرم میشود؟ یا خیر.

 جواب:
ج .2جواز ندارد و بچه هم مال صاحب نطفه است.
ج .1ایــن عمــل شــرعا جــواز نــدارد؛ اگــر ایــن کــار را کــرد بچــه مــال
صاحبان نطفه هست و راجع به مادر جانشین هم احتیا شود.
 ســوال ]8419[ :وارد کــردن اســپرم مــرد اجنبــی در رحــم زن ،در
صورتی که شوهر عقیم باشد ،چگونه است؟
 جواب :جواز ندارد.
 سوال ]8414[ :وارد نمودن نطفـه لقـاح یافتـه پـدر و مـادر مجهـول
الهویه ،در رحم زن مسلمان با رضایت شوهر ،چه حکمی دارد؟
 جواب :جواز ندارد.
 سوال ]8418[ :در صورتی که نـازایی زن بـه جهـت رحـم او باشـد
و پزشــکان تصــمیم بــه برداشــتن رحــم او بگیرنــد و رحــم او را
تعویض کنند ،چنانچـه زن بـاردار و بچـه دار شـوند ،حکـم فرزنـد او
چیست؟
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 جواب :در صورت ضرورت اگر از راه حالل رحم تبدیل شود ،بچهی آن
زن و شوهر حالل محسوب میشود و اشکال شرعی ندارد.
 سوال ]8411[ :بـارور کـردن زن بـا اسـپرم منجمـد شـده شـوهرش
که فوت کرده است ،چه حکمی دارد؟
 جواب :اگر مستلزم مقـدمات حـرام نباشـد و عـدّهی وفـات شـوهرش
تمام نشده باشد ،اشکال ندارد.
 ســوال ]8413[ :اســپرم زوج بــا رضــایت او بــه طریــق اصــول
پزشکى گرفته شده تا به زوجـه او تلقـیح شـود ،امّـا قبـل از ایـن کـار
از دنیــا رفتــه اســت ،پــس از فــوت شــوهر تلقــیح صــورت گرفتــه و
فرزند به دنیا آمده است ،آیا این عمل جـایز اسـت؟ آیـا حکـم مسـاله
در صور زیر تفاوت میکند؟
.2بعد از وفات شوهر وقبل از انقضاد عده باشد؟
.1بعداز وفات شوهر وبعد از انقضاد عده.
.9بعداز وفات شـوهر وبعـد از ازدواج صـاحب تخمـک بـا مـرد دیگـرد
واستفاده از اسپرم شوهر متوفاد خود.

 جواب:
ج )2اگر مقدماتش حرام نباشد اشکال ندارد ،یعنی توسط خود خانم تلقـیح
صورت گیرد؛ ج )1علی االحو جواز ندارد؛ ج )9جواز ندارد.

  -----------------------------------------  388استفتائاتجدید/ج3
 سوال ]8414[ :در مـوارد ضـرورت اگـر نطفـه زن و شـوهری را در
خارج از رحم با هم ترکیب کنند ،کـه در رحـم شـخص ثالـث (مـادر
جانشین) قرار دهند ،چه حکمی دارد؟
 جواب :این کار شرعا جواز ندارد.
 سوال ]8411[ :استفاده از بانک اسـپرم کـه قطعـا بـا اسـتمناء ،منـی
تهیه میشود و اجنبـی غیـر مسـلمان هـم هسـتند در بـاردار کـردن زن
شیعه که شـوهرش اسـپرم اصـال نـدارد و بقـای زندگیشـان منـو بـه
بچه دار شدن است چه صورت دارد؟
 جواب :بچه دار کردن زن از چنین راهی قطعاً نامشـروع اسـت و جـایز
نیست؛ اگر چنین فرزندی به دنیا بیاید غیر مشروع و حرام زاده است.
 سوال ]8416[ :با توجـه بـه ایـن کـه از نظـر علمـی هرگـاه مـردی
فوت نمایـد ،تـا مـدت محـدودی مـیتـوان نطفـه او را بـه رحـم زن
منتقل کرد و همسر وی را باردار نمود؛ لطفاً بفرمائید:
الف) انتقال نطفه زوج پس از مرگ مرد به رحم زوجهاش چه حکمی دارد؟
ب) احکام مربو به ولد از نظر طهارت ،ارث و ...در فرزند چگونه است؟
ج) انتقال این نطفه به رحم اجنبیه چه حکمی دارد؟

 جواب:
الف) اگر قبـل از انقضـای عـدّه وفـات و توسـط خـود زن نطفـه شـوهر
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فوت شده در رحمـش منتقـل شـود و مسـتلزم مقـدمات حـرام نباشـد
اشکال ندارد ،ولـی بـرای کسـی دیگـر جـایز نیسـت چـون ایـن کـار
مستلزم لمس و نظر حرام است.
ب) بچه متعلق به پـدر و مـادر اسـت ،ولـی بهتـر اسـت در مسـئله ارث،
با سایر ورثه میت مصالحه شود.
ج) این کار حرام است و شرعاً جواز ندارد .

احکام پیوند عضو
 سوال ]8411[ :آیا تولید و پیوند انـدام و بافـت حیـوانی بـه انسـان،
جایز است؟
 جواب :اشکال ندارد.
 سوال ]8411[ :شخصی در زمـان حیـات خـود بـا پیونـد اعضـایش
مخالف بوده است ،آیا پس از مـرگ او مـیتـوان بـا اجـازهی ولـی او
چنین کاری را انجام دارد؟
 جواب :اگر حف جان مسلمان به آن توقف داشته باشد ،اشکال ندارد.
 ســوال ]8419[ :بیشــتر موهــای جلــوی ســر فــردی ســوخته اســت،
برای تـرمیم و اسـتفاده از مـوی مصـنوعی بـه پزشـک مراجعـه کـرده
است ،با توجه به اینکه موهـای مصـنوعی از کشـورهای غیـر اسـالمی
وارد میشود ،آیا این موها پاک هستند؟
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 جــواب :غیــر از مــوی کفــار و ســگ و خــوک محکــوم بــه طهــارت
است.
 سوال ]8494[ :آیـا مـیتـوان عضـوی از بـدن انسـان را بـه حیـوان
پیوند زد؟ حکم کلی آن چیست؟
 جواب :اگر بـرای انسـان ضـرر نداشـته باشـد ،پیوندعضـو انسـان بـه
حیوان اشکال ندارد.
 سوال ]8498[ :نظر معظـم لـه در مـورد اهـدای عضـو بیمـار مـرگ
مغزی که مرگش قطعی شده چیست؟ آیا این کار جایز است؟
 جــواب :قبــل از فــوت کامــل اگــر بواســطه بریــدن و بــر داشــتن آن
عضو این شخص فوت کند قتل نفس است ،که جائز نیست.
امّا بعد از فوت اگر وصیت کـرده باشـد اشـکال نـدارد و اگـر وصـیت
نکرده باشد در صورتی که جان مسـلمان متوقـف بـر آن عضـو باشـد،
استفاده از عضومیت مسلمان جـایز اسـت؛ ولـی دیـه آن را بایـد بـرای
میت مصرف کند.
 سوال ]8491[ :تحقیقی پیرامون اهـداء عضـو و پیونـد اعضاءداشـتم،
خواهشمند است نظرات خویش را مشروحاً مبذول فرمایید.
 جواب :اهداء عضـو انسـان در صـورتیکه ضـرر قابـل توجـه بـرایش
نداشــته باشــد ،جــایز اســت و اال جــواز نــدارد و اگــر عضــو میــت
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منظورتان اسـت در صـورتیکه حیـات مسـلمان متوقـف بـه آن عضـو
باشد و عضو غیر مسلمان امکان نداشته باشـد ،جـایز اسـت ولـی دیـه
دارد و دیه آن عضو برای خود میت در امور خیریه مصرف شود.
 سوال ]8493[ :در صورت امکـان اگـر سـر انسـانی را انسـان دیگـر
پیونــد بزننــد ،آیــا جــایز اســت؟ در صــورت جــایز بــودن ،احکــام
صاحب سر بر او جاری میشود یـا احکـام صـاحب بـدن یـا شـخص
جدیدی؟
 جواب :در صورت امکان حکم صاحب بـدن جـاری مـیشـود ،چـون
جزء بدن او محسوب میشود.
 سوال]8494[ :
الـف) آیــا فــروش یــا اهــدای اعضـای بــدن بــرای جراحــی و پیونــد بــه
دیگران جایز است؟
ب) آیا فـروش و اهـدای ایـن اعضـا بـه دیگـران بعـد از مـرگ شـخص
جایز است؟
ج) آیا شخصی که قرار است اعدام شـود مـیتوانـد بـه نحـو الـف یـا ب
اقدام به فروش یا اهدای عضو نماید؟
د) با توجه بـه ایـن کـه فـروش و پیونـد ،موجـب تـأخیر اجـرای حکـم
میشود آیا بین حد یا قصاص تفاوتی وجود دارد؟
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 جواب:
الف) اگر فروش یا اهـدای عضـو ضـرر کلـی بـه انسـان بزنـد ایـن کـار
جایز نیست و اال اشکال ندارد.
ب) اگر جـان (حیـات) مسـلمانی بـه آن بسـتگی و توقـف داشـته باشـد،
اشکال ندارد.
ج ـ د) اهدای عضو اشکال نـدارد ،مگـر ایـن کـه موجـب تـأخیر حکـم
شود ،اگر فروش و اهدای عضو موجب تـأخیر حکـم شـود ،ایـن کـار
جایز نیست.

شبیه سازی انسان و حیوانات
 سـوال ]8491[ :آیـا شـبیه سـازی انسـان بـا توجـه بـه آثـار منفـی
اجتمــاعی و حقــوقی کــه ممکــن اســت داشــته باشــد از نظــر شــرع
چیست؟
 جــواب :اگــر آثــار منفــی داشــته باشــد خــالف شــرع بــوده و جــائز
نیست.
 ســوال ]8496[ :آیــا کلونینــگ ( شــبیه ســازی) حیوانــات جــایز
است؟
 جــواب :شــبیه ســازی حیوانــات اشــکال نــدارد ،ولــی شــبیه ســازی
انسان جایز نیست.
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 ســوال ]8491[ :در مــورد شــبیه ســازی انســان نظــر حضــرتعالی
چیست؟ آیا در فرض امکان ،ایـن کـار مجـاز اسـت؟ و آیـا تحقیقـات
در این زمینه مجاز است؟ یا خیر.
 جواب :از شبیه سازی بـه خـاطر محـذورات ومفاسـد کـه دارد ،خـود
داری شود ،همچنین تحقیقات مرتبط با آن.

تغییر جنسیت
 ســوال ]8491[ :اگــر زنــی ازدواج کــرده ،پــس از ازدواج تغییــر
جنســیت دهــد و بــه مــرد تبــدیل شــود ،حکــم ازدواج و مهریــه او
چگونه است؟
 جواب :تغییر جنسـیت در مـورد انسـان جـایز نیسـت ،مگـر در مـورد
خنثی غیـر مشـکله کـه عالیـم مـردی و یـا زنـی در او وجـود داشـته
باشد.

استفاده از خون غیر مسلمان
 ســوال ]8499[ :آیــا یــک مســلمان در حالــت اضــطرار و یــا بنــابر
گفتــه متخصصــان مــیتوانــد از خــون مســیحی ،یهــودی ،نصــاری و
کافر در بدن خود استفاده کند؟
 جواب :در صورت ضرورت اشکال ندارد.
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آزمایش دارو بر روی انسان
 ســوال ]8844[ :محققــان علــم پزشــکی بــرای کشــف داروهــا و
روشهــای جدیــد درمــان و یــا کــاهش هزینــه درمــان بیمــاریهــای
مختلف ،اقدام به انجـام آزمـایشهـایی بـر روی بیمـاران بـه دو روش
مینمایند:
 )2دارو درمــانی )1 ،روش دارو نمــا (در ایــن روش مــریض تصــور
میکند موارد مصرفی کـه پزشـک بـه او مـیدهـد موجـب بهبـودی او
مــیشــود و حــال آن کــه در واقــع دارویــی در کــار نبــوده و صــرفاً
جهت بررسی تأثیر تلقین به کار گرفته میشود).
این آزمـایشهـا کـه بیشـتر در مـورد بیمـاریهـای مهلـک و صـعب
العــالج ماننــد ســرطان ،ایــدز و ...انجــام مــیشــود ،در برخــی مــوارد
موجب آسـیب دیـدن یـا تـأخیر در بهبـودی بیمـاران مـورد آزمـایش
مــیگــردد .بــا عنایــت بــه مطلــب مــذکور بفرماییــد :انجــام چنــین
آزمایشهایی که برای پیشرفت علـم پزشـکی انجـام مـیگیـرد از نظـر
شرعی چه حکمی دارد؟
 جواب :در صورت رضـایت مـریض ،اگـر ایـن گونـه دارو درمـانی و
دارو نما در بهبودی یا تسکین بیمـاری و یـا در ادامـه حیـات او مـؤثر
باشــد ،اشــکال نــدارد؛ امــا اگــر فریبــی در کــار باشــد و داروهــا را
بخواهنــد بــر روی آن مــریض آزمــایش کننــد جــایز نیســت ،مگــر بــا
رضایت خود بیمار.
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جبران خطای پزشکی
 سوال ]8848[ :پزشکی بر اثـر سـوابق طـوالنی کـه در طـب داشـته
به خود مغرور شده و با یک نگاه سـطحی چـرک لـوزه را بـه دیفتـری
اشتباه گرفته کـه در نتیجـه موجـب ایجـاد روماتیسـم قلبـی و عمـل و
خسارات عمدهای شده است ،آیـا ضـمان همـه آن مخـارج بـه عهـده
او است؟
 جــواب :در صــورتی کــه دکتــر کوتــاهی کــرده و بــه وظیفــه اش
خسارتهاست.

درست عمل نکرده باشد ضامن همه
 سوال ]8841[ :صدور گـواهی نادرسـت از سـوی پزشـک سـهواً یـا
عمداً چه حکمی دارد؟
 جـواب :صــدور گــواهی نادرســت عمـداً حـرام اســت و در صــورت
سهو معذور اسـت در صـورتی کـه تسـامح و تسـاهلی در کـار نبـوده
باشد.
 سوال ]8843[ :اگـر در اثـر تزریـق آمپـول ،بیمـار فـوت کنـد ،آیـا
پزشک ضامن است یا کسی که آمپول را تزریق کرده است؟
 جواب :هر کـدام مقصـر اسـت ،همـان ضـامن اسـت ،اگـر دکتـر در
تجویز آمپـول مقصـر اسـت ،دیـه را بایـد دکتـر بدهـد و اگـر باعـث
مرگ آمپول زن شده ،دیه بر عهده اوست.
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 سوال ]8844[ :اگر پزشک جـراح پـس از عمـل جراحـی بعضـی از
لوازم خود را در شـکم مـریض جـا گذاشـته و در اثـر سـهل انگـاری
ضایعات و خسـاراتی از قبیـل عمـل مجـدد متوجـه بیمـار شـود ،آیـا
پزشک ضامن آن خواهد بود؟
میباشد.
 جواب :بله پزشک ضامن 
 سوال ]8841[ :بیمـاری کـه بـرای معالجـه درد شـکم یـک بـار بـه
عنوان «آپاندیس» و بار دیگـر بـه عنـوان «اثنـا عشـر» و بـار سـوم بـه
عنوان «سرطان روده» تحت عمـل قـرار گرفتـه و معلـوم شـده بیمـاری
وی «سرطان روده» بوده ،آیـا دو پزشـک قبلـی کـه بـر اثـر اشـتباه در
تشــخیص مخــارج مهمــی را متوجــه بیمــار کــردهانــد ،ضــامن همــه
مخارج هستند؟
تشـخیصشـان دچـار اشـتباه شـدند ضـامن خسـارت

 جواب :اگر در
وارده نمــیباشــند و اگــر پزشــک نبودنــد و یــا در تشــخیص کوتــاهی
میباشند.
کردند ضامن خسارت وارده 
 ســوال ]8846[ :اگــر مــأمورین دامپزشــکی حیوانــاتی را واکســینه
کننــد و مســائل قابــل توجــه پــس از واکســینه را بــه صــاحبان دام
نگوینــد و بــر اثــر عــدم رعایــت آن ،همــه حیوانــات واکســینه شــده
بمیرند ،ضمان آن به عهده کیست؟
 جواب :اگر خسـارت وارده عرفـاً متوجـه مـأمورین دامپزشـکی باشـد
آنها ضامنند.
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مال مواد مخدر
 ســوال ]8841[ :نظــر مبــارک در مــورد اســتعمال مخــدرهای ماننــد
نسوار ،بـا توجـه بـه ضـررهای مـالی و جسـمی کـه دارد و بسـیار از
کارشناسان طبی و ...ضرر آنها را تأیید کردهاند ،چیست؟
 جواب :اگر کسـی علـم یـا اطمینـان بـه ضـرر عقالیـی آن مـیدهـد
استعمال دخانیات و نسوار بر او حرام اسـت؛ امـا اگـر ضـرر جزئـی و
غیر معتنابه باشد اشکال ندارد.
 ســوال ]8841[ :آیــا کشــیدن تریــاک اشــکال شــرعی دارد یعنــی
حرام است؟ یا خیر.
 جواب :اگر استعمال آن موجب اعتیاد شود حرام است.

ئ
ت
م
ف
مسا ل رهق

رساهن اه
 سوال ]8849[ :مـن از دوسـتان شـنیدهام کـه شـما گفتـهایـد :نگـاه
کردن به برنامه شبکه اهلل یـاری حـرام اسـت ،آیـا ایـن واقعیـت دارد؟
یا خیر.
 جــواب :در فــرض ســؤال اینجانــب نگفتــهام کــه نگــاه بــه آن شــبکه
حرام اسـت؛ بلکـه منظـورم ایـن اسـت کـه در اوایـل ،اجـازهی دادن
بخشی از سهم مبارک امـام(ع) را بـرای آن شـبکه داده بـودم ،بـه ایـن
شر که مسائل تفرقـه انگیـز را نشـر نکنـد؛ چـون بـه نفـع ملـت مـا
نیست؛ از آنجایی که کارکنان ایـن شـبکه بـه آن شـر عمـل نکردنـد
و به تندروی و تفرقـه افکنـی پرداختنـد ،لـذا طـی بیانیـهای از تـاریخ
 2993/6/11اســتفادهای ایــن شــبکه از ســهم مبــارک امــام(ع) را منــع
کرده و اجازه مصرف سهم امام(ع) را برای این شبکه نمیدهم.
 ســوال ]8884[ :اگــر بــرخالف قــوانین و مقــررات کشــوری در
روزنامهای علیه فرد یـا افـراد ،مقالـه تـوهین آمیـز درج کننـد و بـه او
اجازه جـواب گـویی ندهنـد و از ایـن طریـق مـردم را بـه فحاشـی و
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ناسزاگویی علیـه وی برانگیزنـد ،ضـمانی بـه عهـده آن روزنامـه نگـار
خواهد آمد یا صرفاً گناهکار است؟
 جواب :صرفاً گناهکارند.
 ســوال ]8888[ :در مــواردی کــه روزنامــه نگــاران بــر اثــر درج
مقاالت توهین آمیز علیه اشـخاص موجـب تحریـک مـردم شـوند ،کـه
از ایــن راه خســارات جــانی یــا مــالی متوجــه آن شــخص شــود ،آیــا
ضمان آن به عهده روزنامه نگاران است؟
 جواب :روزنامه نگاران گناهکارنـد ولـی ضـامن خسـارات وارد شـده
کنندهها نیسـتند ،خسـارات زننـدها خـود ضـامن

توسط خسارت وارد
خسارات وارد شده هستند..
 ســوال ]8881[ :اگــر بــر اثــر جــو ســازی ،فــردی را دســتگیر و
بازداشت کنند و روزنامه نگاران پیش از ثبـوت جـرم ،دسـت بـه نشـر
اتهامــات واهــی بزننــد و از ایــن طریــق وی را مفتضــح کننــد ،آیــا
ضمان خسارات مادی و معنوی به عهده آنهاست؟
 جواب :خسارت مـالی بـه عهـده مباشـرین اسـت و شـرعاً هـم کـار
دادهاند و روزنامه نگاران گناهکارند.
خالف شرع انجام 
 سوال ]8883[ :بـا توجـه بـه ایـن کـه غالـب برنامـههـای مـاهواره
فاســد اســت ،کــه اثــرات منفــی در پــی دارد ،بــه طــوری کــه در هــر
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خانهای وارد شـود غالبـاً از آن سـوء اسـتفاده خواهـد شـد( ،هرچنـد
امروزه برنامه هـای مفیـد و علمـی نیـز در آن زیـاد شـده اسـت) نظـر
شما در مورد استفاده از این وسیله سمعی بصری چیست؟
 جواب :اگر از برنامـه هـای مفیـد و علمـی و حـالل آن اسـتفاده کننـد
اشکال ندارد؛ ولی اگر نتواننـد جلـو فرزنـدان را از برنامـه هـای فاسـد
آن بگیرند ،خریدن و نگهداری آن جواز ندارد.
 سوال ]8884[ :با توجّه بـه اینکـه اینترنـت قابـل اسـتفاده صـحیح و
ناصحیح اسـت و مطالـب خـوب و بـد دارد ،بـه تعبیـری جـزء ابـزار
مشترک هست؛ چنانچه از آن اسـتفادههـای مشـروع کننـد ،چـه حکـم
دارد و خرید و فروش ابزار آن چه صورت دارد؟
 جواب :در فرض سـؤال بیـع و شـراء آن جـایز اسـت و نیـز اسـتفاده
مشروع از آن بال اشکال است.
 سوال ]8881[ :نگاه به زنـان نـامحرم در تلویزیـون چنانچـه موجـب
فساد و انحراف نشود و نیز نگـاه کـردن بـه عکـس هـا برهنـه یـا نیمـه
عریان ،چه حکمی دارد؟
 جــواب :اگــر از روی التــذاذ نباشــد وموجــب فســاد نگــردد ،اشــکال
نــدارد؛ در صــورت دوم مقتضــای احتیــا اجتنــاب از نگــاه کــردن
است.
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 ســوال ]8886[ :بــا توجــه بــه ایــن کــه مــدارهای مــاهوارهای در
ســازمانی معــین بــه کشــورها اختصــاص مــییابــد کــه بعــد از ایــن
اختصاص ،آن کشور مـیتوانـد مـاهوارههـای خـود ــ اعـم از خـود
ساخته ،خریده یا استیجاری ــ را در آن مـدارهای محلـی قـرار دهـد،
لطفاً بفرمایید که آیا حق استفاده یـک کشـور از ایـن مـدارها بـه نحـو
مالکیت است یا حق انتفاع؟
و آیا اجاره یا وقف آن مدارها توسـط ایـن کشـورها جـایز اسـت؟ یـا
خیر.
 جواب :در فرض سـوال بـه نحـو مالکیـت اسـت و حـق انتفـاع هـم
اختصاص به کشـور سـازنده دارد .وقـف عـین مـاهواره هـا در منـافع
محلله اشکال ندارد.
اگر شر عدم واگذاری لحـاظ نشـده باشـد ،اجـاره و هـر نـوع بهـره
برداری از آن که به منافع دیگران آسیب نرساند جایز است.

آداب و رسومات
 سوال ]8881[ :بستن کروات (نکتایی) چه حکمی دارد؟
 جواب :اگـر تـرویج فرهنـگ غیـر مسـلمین بـه حسـاب آیـد ،جـایز
نیست.
 سوال ]8881[ :آیا کراهت بریدن نـان بـا چـاقو و نیـز کراهـت قـرار
دادن نان زیر ظرف غذا از باب تسـامح در ادلـه سـنن اسـت ،یـا مبنـی
بر روایت معتبری است؟
 جواب :در صورت صدق بی احترامی عرفـی نسـبت بـه نعمـت الهـی
در فرض سوال کراهت دارد و االّ کراهت شرعی ندارد.
 ســوال ]8889[ :بــا توجــه بــه اینکــه دریافــت شــهریه رتبــه ســه را
برخی از آیات عظام منو به معمّم بـودن دائمـی نمـودهانـد برخـی از
طالب فقط روز دریافت شهریه معمّم میشوند.
سوال این است که این شـهریه رتبـه سـه بـرای ایـن گونـه افـراد چـه
حکمی دارد؟ چون که ایـن افـراد فقـط بـرای دریافـت شـهریه معمّـم
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مــیشــوند و بعــد از دریافــت شــهریههــا از حالــت تعمّــم خــارج
میشوند.
 جــواب :در فــرض ســؤال اگــر شــهریه را منــو بــه معمّــم بــودن
کردهاند منظور شان این است که طلبه همیشـه معمـم باشـد؛ اگـر ایـن
افراد به غیر از روزهـای اخـذ شـهریه معمـم نباشـند گـرفتن شـهریهی
ایــن آقایــان از مراجــع برایشــان حــرام اســت و نبایــد از دفــاتر آنهــا
شهریه رتبه سه را بگیرند و یـا بایـد بـه شـر عمـل کـرده و همیشـه
معمّم باشند.
 سوال ]8814[ :نظر شما درباره نوروز چیست؟ آیا میتوان آن را عیـد
تلقی کرد؟ آیا شرکت ،برگزاری و بزرگ نمودن چهارشنبه سوری و هفت
سین و سیزده بدر از نظر شرع درست است؟ یا خیر.
 جواب :عید شـرعی بـودن نـوروز ثابـت نشـده ،چهـار شـنبه سـوری
وهفت سـین و سـیزده بـدر شـرعیت ندارنـد ،همـه روزهـا روز خـدا
است ،عقیده به چهار شنبه سوری و سیزده بدر مذموم است.
 سوال ]8818[ :آیا حرکـاتی ماننـد رکـوع و سـجده کـه در بعضـی
از رشتههای ورزشی وجـود دارد و جـزو قـوانین بـه حسـاب مـیآیـد
انجام دادنش اشکالی دارد؟
 جواب :اگر به قصـد ورزش حالـت رکـوع و سـجده را انجـام دهـد،
اشکال ندارد.
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 سوال ]8811[ :با توجه بـه ایـن کـه در حـال حاضـر در کشـور مـا
(افغانســتان) ،بســتن کــروات (نیکتــای) بــه عنــوان شــعار بیگانگــان و
همبســتگی بــا آنهــا نیســت و جــزء لبــاس محســوب مــیشــود؟ چــه
حکمی دارد؟
 جواب :بنابر احتیا از بستن کروات خود داری شود.
 سوال]8813[ :
2ـ تراشیدن ریش تا حدی که فقط قسمت چانه باقی بماند ،که گـاه بـه آن
ریش پروفسوری گفته میشود ،از نظر شرع چه حکمی دارد؟
1ـ آیا نوجوانان که محاسن آنهـا بـه صـورت نـامنظّم روئیـده مـیتواننـد
صورت را بتراشند تا ریش به صورت کامل درآید؟

 جواب:
ج )2همان اندازه که صدق ریش گذاشتن کند کافی است.
ج )1تراشیدن ریش حرام است ولو ابتدایی باشد.
 سوال ]8814[ :حکم پوشیدن لبـاس آسـتین کوتـاه در صـورتی کـه
تنــگ و چســبان باشــد و آســتینهــای آن نیــز خیلــی کوتــاه باشــد
چیست؟ اگـر در شـهری چنـین لباسـی رایـج شـده باشـد وظیفـه مـا
چیست؟
 جواب :استفاده از چنین لباسهـایی نسـبت بـه مـردان اشـکال نـدارد،
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اگر چه احـو اسـت از پوشـیدن لبـاس هـای آسـتین کوتـاه و تنـگ
خود داری شود.
 سوال ]8811[ :در برخی منـاطق عـرفهـا و الزامـات و سـنّتهـای
عرفــیای راجــع بــه ازدواج وجــود دارد (از جملــه ازدواج بــدلی
(دختــر در بــدل دختــر) یــا ازدواج شــغار یــا اســتخوان بــدل) فتــوای
شخص شما راجع به این مسئله چیست؟
 جــواب :در فــرض ســؤال ،ایــن گونــه ازدواجهــا البتــه ازدواج شــغار
نیست چون دختر را مهر برای دختـر دیگـر قـرار نمـیدهنـد تـا نکـاح
شغار صدق کند امّا قرار تجربـه ایـن گونـه ازدواجهـا خـوب نیسـت،
ولــو فــی نفســه عقــدهای طــرفین صــحیح اســت ،ولــی اگــر در یــک
طرف ،میانهی زن و شوهر بهم بخـورد غالبـاً در طـرف دیگـر هـم اثـر
بد میگذارد و چه بسا که هر دو طـرف کارشـان بـه جـدایی و طـالق
کشیده شود.
 ســوال ]8816[ :در برخــی منــاطق «ازدواج خانــه جفــا یــا دامــاد
ســرخانه» ،رایــج اســت فتــوای شــخص شــما راجــع بــه ایــن مســئله
چیست؟
 جواب :اگر منظـور شـما از ایـن اصـطالح همـان خانـه دامـاد باشـد،
یعنی دختر را در خانهی پدرش عـروس کنـد و دامـاد همـراه پـدر زن
خود ز ندگی کند اشـکال نـدارد .یعنـی دامـاد بـا رضـایت خـویش در
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خانه پدر زن زندگی کند از نظر شرعی مانعی ندارد..
 سوال ]8811[ :در برخی عرفهـای جامعـه «بـه نـام کـردن دختـر و
پسر در هنگـام تولـد» (نـامزدی در طفولیـت یـا حتـی قبـل از تولـد)،
وجود دارد و تا حـدی هـم رایـج اسـت ،نظـر شـخص معظـم لـه در
این مورد چیست؟
 جــواب :در فــرض ســؤال ،ایــن گونــه رســومات و رواجهــا درســت
نیست ،صرف نامزدی الزام آور نیست؛ امّـا اگـر طفـل نابـالغی را عقـد
کند و آن عقـد بـه مصـلحت صـغیر باشـد و بـا اذن ولـی طفـل عقـد
اجــرا شــده باشــد عقــد صــحیح اســت ،چنانچــه آن عقــد مفســدهی
عقالنی داشته باشد این طفل بعـد از بلـوغ مـیتوانـد آن عقـد را بهـم
بزند.
 ســوال ]8811[ :در برخــی از منــاطق افغانســتان «ازدواج خــون بهــا
یا خون بس ،که دختـر بـرای حـل منازعـه بـه طـرف خـانواده مقتـول
داده مــیشــود» وجــود دارد ،فتــوای جنــاب عــالی در ایــن رابطــه
چیست؟
 جواب :این مسئله با فقـه امامیـه مطابقـت نـدارد و علـتش ایـن اسـت
که دختـر یـک انسـان آزاد اسـت و در ازدواج رضـایت دختـر شـر
است ،که با هر کـس صـالح بدانـد بـا اجـازه پـدر و یـا جـد پـدری
میتواند ازدواج کند .لـذا در مقابـل خـون بهـا دختـر داده نمـیشـود،
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برای این که دادن دختر در مقابل خون بهـا یـک نـوع معاملـه اسـت و
هی مذهبی قائل به جواز معامله انسان آزاده نیستند.
 سوال]8819[ :
2ـ بستن کروات و حکم نماز خواندن با آن چیست؟
1ـ آویختن صلیب در گردن چـه حکمـی دارد؟ آیـا نمـاز خوانـدن بـا آن
جایز است؟ یا خیر.
 9ـ اگـر کسـی مشـروبات الکلـی بخـورد ،نمـازش تـا چـه مـدت قبـول
نیست؟ و در این مدت وظیفه اش چیست؟

 جواب:
ج )2کراوات زدن از مظـاهر غربـیهـا و کشـورهای غیـر اسـالمی اسـت،
بهتــر اســت در کشــورهای اســالمی از آن اجتنــاب شــود امّــا نمــاز
خواندن با آن اشکال ندارد.
ج )1صــلیب کــردن حــرام اســت اگرچــه مبطــل نمــاز نیســت و شــخص
مسلمان نباید مروج دین مسیحیت باشد.
ج )9با خوردن شراب ،شارب خمر ،مستحق آتـش جهـنم مـیشـود؛ مگـر
این که از این عمل زشت توبه کند.
اما راجع به اینکه نمازش تا چند مدت قبـول نیسـت ،بایـد بدانیـد کـه
قبولیت و عدم قبولیت آن در اختیار خداوند است.


سوال ]8834[ :حکـم و مـدرک دسـت دادن پـس از نمـاز جماعـت
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چیست؟ در صورتیکه به قصـد مطلوبیـت مطلـق انجـام شـود نـه یـک
عمل عبادی ،آیـا تـرک آن ،همچنـین ممانعـت از دسـت دادن اشـکال
دارد؟
 جواب :مدرک ندارد و استحباب این کـار ثابـت نشـده اسـت اگـر بـه
قصد رجا دست بدهد اشکال ندارد بـرای اطـالع بیشـتر مـیتوانیـد بـه
کتاب سفینة البحار ماده «صفح» و «عنق» مراجعه کنید.

اسامی متبرهکّ
 ســوال ]8838[ :کاغــذهــایی را کــه اســامی مقــدس دارنــد بــه
کارخانجات خمیـر کاغـذ بفروشـیم در صـورتی کـه احتمـال دارد بـا
کاغذهای نجس یکجا خمیر شوند ،چه حکمی دارد؟
 جواب :اگر موجب هتک نباشد اشکال ندارد.
 سوال ]8831[ :برای محـو کـردن اسـامی مقدسـه چـه روشـی بهتـر
است ،آیا باید دفن گردد یا در رودخانـه و ماننـد آن ریختـه شـود آیـا
محو کردن آن با ماژیک و مانند آن کفایت میکند؟ یا خیر.
 جــواب :انــداختن در رودخانــه اگــر از جهــات دیگــر ماننــد آســیب
رساندن به محیط زیست و  ...مـانع نداشـته باشـد ،بهتـر اسـت اگرچـه
دفن آن هم در جای که هتک محسوب نشود جایز است.
 سوال ]8833[ :استفاده از گردنبنـد کـه اسـامی مقدسـه دارد چگونـه
است؟ آیا محض اینکه دست یا بدن بدون وضو به طـور مسـتقیم بـا آن
تماس نگیرد ،باعث حالل شدن استفاده آن میشود؟ یا خیر.
 جواب :اگر دست و بـدن بـدون طهـارت بـا آن تمـاس بگیـرد جـایز
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نیست و االّ مانع ندارد.
 سوال ]8834[ :اگـر نـام خداونـد همـراه اسـمی یـا کلمـهی باشـد
مانند «ماشـاء اهلل»« ،ولـی اهلل»« ،عبـداهلل» لمـس کـردن آن چـه حکمـی
دارد؟
 جواب :بدون طهارت لمس آن جواز ندارد.

اعتبار اراقم و عالئم
 ســوال ]8831[ :بنــده محقــق مجموعــه کتــب ادلــه اثبــات دعــوی
هستم ،که یکی از مباحـث مجلـد نخسـتین آن راجـع بـه ادلـه اثبـات
دعوی در آیین یهود است ،بناء بـر ایـن ضـرورت ،بـا کمـک یکـی از
روحـانیون ،مـن بـا یـک کلیمــی متـدیّن ضدصـهیونیزم آشـنا شــدم و
چندی پیش بـا ایشـان بـرای صـرف غـذا بـه یکـی از رسـتورانهـای
شهر رفتیم ،هنگامی که غـذا سـفارش دادم آن مـرد کلیمـی بـه شـدت
از صاحب رسـتوران انتقـاد کـرد چـرا کـه او معتقـد بـود کـه خریـد
نوشابههای پپسـی و کوکـاکوال در جهـت کمـک بـه دولـت اسـرائیل
است ،که آرم فارسـی کوکـاکوال را اگـر روبـروی آینـه بنگـریم روی
آن نوشــته« :ال محمــد ال مکــه» و همچنــین پپســی عالمــت اختصــاری
جملـه  Pay each penny save Israelبـه معنـی یـک پنـی بپـرداز
برای بقای اسرائیل است؛ و توهین بـه اسـالم تلقـی مـیگـردد ،کـه از
نقطه نظر این فـرد کلیمـی تـوهین بـه اسـالم تـوهین بـه ادیـان دیگـر
هست ،نظر معظـم لـه بـر فـرض ثبـوت ایـن ادعـا راجـع بـه تحـریم
کاالهــایی کــه شــاید  35درصــد مصــرف داخلــی را در دســت دارد و

مسائلمتفرقه/اعتبارارقاموعالئم  603----------------------------
همچنین خرید و فروش این نوع کاالها چیست؟
 جواب :در فرض سـوال چـون برداشـت و ادعـای مفـروض مسـلم و
تأیید شده نیست ،لذا در خرید این نوشـابه فـی نفسـه اشـکال بـه نظـر
نمیرسد؛ در صورتی کـه ادعـای مـذکور ثابـت شـود ،چـون تـرویج
باطل و تـرویج کفـر اسـت ،خریـد و فـروش نوشـابه هـای مـذکور و
مانند آن ،حرام است.

اصطالحات و تعابیر
 ســوال ]8836[ :تقلیــد ابتــدایی و تقلیــد غیــر ابتــدایی را توضــیح
دهید؟
 جواب :هر کس در سن تکلیـف شـرعی برسـد بایـد از مرجـع واجـد
شرایط تقلید کند؛ این تقلیدی ابتدایی است.
اگر کسی مرجع تقلیدش فوت کنـد و از مرجـع دیگـر تقلیـد کنـد یـا
با اجازه مجتهد زنده به تقلیدش بـاقی بمانـد ایـن تقلیـد غیـر ابتـدایی
(بقاء بر تقلید از میت) است.
 سوال ]8831[ :جاهل قاصر و مقصر چیست؟
 جواب :جاهل قاصر جهل مرکـب دارد ،خیـال مـیکنـد کـه مـیدانـم
در حالیکه واقعاً نمیدانـد و یـا دسترسـی بـه عـالم نـدارد کـه سـوال
کند؛ اما جاهل مقصر کسـی اسـت کـه نمـیدانـد ولـی دسترسـی بـه
عالم دارد و سـوال نمـیکنـد لـذا از نظـر شـرعی در احکـام معـذور
نیست.
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 سوال ]8831[ :لطفا معنی دقیـق رد مظـالم و جاهـای واجـب شـدن
آن و نیز موارد مصرف آن را شرح دهید؟
 جــواب :ردّ مظــالم آن مــالی اســت کــه کســی آن مــال را از مــردم
غصب کرده یا پیدا کرده اسـت ،یـا اینکـه کسـی را زده و جرحـی بـر
او وارد کرده است که اکنون صـاحب آن دیـه و آن مـال را نمـیدانـد
یا دسترسی به طرف ندارد؛ بایـد بـا اجـازه حـاکم شـرع بـرای فقـراء
بدهد؛ اما اگر صاحب مال را میشناسـد بایـد مـال را بـه صـاحبش بـر
گرداند.
 سوال ]8839[ :در بعضـی از پاسـخ سـواالت بنـده ،شـما فرمودیـد
کــه «ایــن مســله جــواز نــدارد» هــدف ایــن اصــطالحی دینــی را
نمیفهمیم که چیست آیا این کار را انجام بدهیم یا ندهیم؟
 جواب :در فرض سوال معنای ایـن کلمـه «جـواز نـدارد» یعنـی حـرام
است و جایز نیست یعنی نباید انجام بدهید.

ورزشی و تفر حی
 سوال ]8844[ :زن یا مرد مسـلمان مـیتوانـد بـا مسـیحی ،یهـودی،
نصرانی ،کافر و  ...در یک کلپ ورزش کند؟
 جواب :با رعایت شئون اسالمی اشکال ندارد.
 سوال ]8848[ :اگـر دو کُشـتیگیـر کـه در ابتـدای کُشـتی ،احتمـال
کشته شدن یا خسارت دیدن نمـیدادهانـد و در عـین حـال پـای یکـی
بــه دیگــری بپیچــد و بــه همــین علــت بــه زمــین افتــاده خســارتی را
متحمل شود ،ضمان آن به عهده کیست؟
 جواب :اگر حریف مقصر باشد دیـه بـه عهـده اوسـت؛ مگـر اینکـه از
ابتدا ضمان خسارت را برداشته باشند.
 ســوال ]8841[ :در کلیــه مســابقاتی کــه از طــرف دولــت تــدارک
میشود ،آیـا ضـمان خسـارتهـای وارده بـه عهـده یکـی از طـرفین
است یا به عهده دولت؟
 جواب :به عهده کسی است کـه خسـارت وارد کـرده ،مگـر ایـن کـه
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دولت قبالً خسارت را به عهده گرفته باشد.
 ســوال ]8843[ :دوچرخــه ،موتــور و اســب ســواری بــانوان در
محیط هـای مخصـوص بـانوان در صـورت کـه سـبب ضـرر و زیـانی
نگردد چه حکمی دارد؟
 جواب :در فرض سوال اگر مفسده نداشته باشد اشکال ندارد.
و آخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمین

