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 قهیـف هایپاسخ 

 (1جلد  -متفرقه  لمسائ) 





 الرحیم الرمحن اهللبسم

 تسلیما   سّلم و املهدیین و االئمه الطاهرین آله و حممدعلی اهللصلی و

 :کردم عرض  ابوعبداهلل به :است شدهروایت نصری مغیره بن حارث از

 .(وقار و سکینه با) :فرمود حضرت ؟شودمی شناخته چیزی چه با  قائم امام

 اینکه و ،شناسیمی حرام و حالل با را او) :فرمود ؟ابزاری چه با و :کردم عرض

 او نزد خدا رسول سالح و ،نیست نیازمند احدی به او و نیازمندند او به مردم

 نخواهد این جز) :فرمود ؟بود خواهد وصی فرزند وصی   جز او آیا :گفتم .(است

 (1)(.است وصی فرزند و وصی او که بود

 امام دنیشناسان در  محمد آل کهـ الهیر و روشن راه آشکا این پرتو در

 مردم تر بیش طورمعمولبه که رای پرسش 153 ـنداهفرمود تبیین  قائم

 ؛کنمتقدیم می ـ مهدی امام انصارـبه انصار خداوند  باشندمی شانمبتالبه

 احمدالحسن  سیدبه  فقهی مختلف احکام با رابطه درکه هایی پرسش

های روشنگر پاسخ»ها و جلدهای متعدد بخشترشان در و مضمون بیش هشدارائه

های پرسش هااین ازآنجاکه ؛استو همچنین سایر منابع آمده « بر بستر امواج

در این کتاب بسیار  هاآنها و گنجانیدن مدوّن کردن این پاسخ ،مهمی هستند

ی بر روی این سازبندی بهتر قدری مرتببرای وضوح و دسته .باشدمفید می

 .ها انجام دادمپرسش

 وتقدیر شده است  حائلی شما و ما میان هرچند ...احمدالحسن ،من آقای

اما  ،شدی رانده و آوارهشما و  ،شد منتهی هاسال و هاماه به انتظارت در روزها
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  محمد آل شما حق درتقصیرکار  خطاکارانیکه  ما ازخود  رحمتلطف و 

استوار  راست راه به و بگیری را ما دستز این نیست که ج ؛نفرمودیهستیم دریغ 

 والیت بهپاکی  ۀحلق تا ،بنمایانی ما به را شحرام و حالل ورهنمون سازی  الهی

 قیخال از را شمیثاقعهد و  سبحان وندخدا که والیتیهمان  ؛گردد تکمیل شما

 .است گرفته

که  سؤاالتیدن به آنچه را از شرع خداوند که با پاسخ دا !خدا رسول پسر ای

تقدیم  ،آوری نمودمگرد ،برای ما روشن ساختی ،است شدهعرضهبر شما 

که با تمام قساوت و سنگدلی این روزگار و  سؤاالتی .کنممی پیشگاهتان

اراده شده  گونهایناحکام و شریعتی که  ؛نمودی دادنشاناش اقدام به پاسخ اهالی

عمل زندگانی د تا عالمان بینمانغایب و پنهان ب ،بود که همچون غیبت شما

راهی به دین خدا و شرع او  وجههیچبهاحکام و دستوراتی که  امردمان را ب

که برای بر پا  امیدوارم و دارم لتأمس سبحان خدای از .داننآکنده گرد ،دنندار

و ستایش تنها از  سپاس و ؛دهد تمکین زمینش در شمارا ،شدن دین و حاکمیتش

 .استجهانیان  ردگارپرو ،خداوندآن  

 (1)1392 شوال 19

 عال
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 ر حسینییشعا

 :1پرسش 

اکنون ما همکه  به صورتیو غذا دادن در محرم  شدن پوشسیاه ،عزاداری

انسان اینکه  جایبه ؟چه حکمی دارد ـدر روز عاشورا خصوصبهـدهیم انجام می

 .قدم برداردراست و درست با دلیل و بر راه 

 :پاسخ

و را برای مردم بیان کند مستحب   مظلومیت حسینهر چیزی که 

علت معرفت شناخت و  هاآناجرترین با است و در آن و اجری عظیم  ،پسندیده

برای   حسیناینکه  ؛باشدو بیان آن برای مردم می  حسینامام خروج 

داخل در آن که سرگردانی از امت برای خارج کردن  ؛اصالح امت خروج کرد

مقرر چنین خداوند سرپیچی کرد و  ۀارادخواست و از امت  آنکهازپس ،ه بودشد

امتی که تنصیب خداوند  ؛درآورد اجرابه خودش را  ۀارادخواست و که داشت 

امتی که با  ؛ب کندونصم (حاکم را)که خودش داشت را نپذیرفت و مقرر 

صیب تنبا جَزم و قاطعیت و  ،پذیرا شدای گشاده تنصیب ابوبکر برای عمر را سینه

را  ـکه به امر خداوند سبحان بودـ  برای علی  خدا فرستادۀمحمد 

را  (اهلللعنه)ی رسید که یزید فرزند میسون جایبهامتی که کارش همان  ؛نپذیرفت

را خارجی   خداوند بر زمینش دانست و حسین فرزند فاطمه و جانشین خلیفه

شکستن منجر به که ای سقیفه ؛ستودبه نیکی امتی که سقیفه را همان  ؛قلمداد کرد

 .گردید  و دختران رسول خدا زهرا و اسارت زینب حورا ۀفاطم ۀسین

 احیا ،هرسالمحرم عاشورای در   یاد شهادت حسین داشتننگاهقطعاً زنده 
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حسین با خونش  چراکه ؛است  دین الهی از زمان نزول آدم داشتننگهو زنده 

که خلیفه کسی است  است و اوسلطنت مالک  خداوندتنها  :قربانی شد تا بگوید

جاع لٌ  یوَ إ ذْ قالَ رَبُّکَ ل لْمَالئ کَة  إ نِّ :کندمیرا منصوب در زمینش و جانشینش 

فه یخل نیزم در من :گفت فرشتگان به پروردگارت چون و) ...فَةیالْأَرْض  خَل یف 

تَجْعَلُ قالُوا أَ ومالئکه اعتراض کردند  کههنگامیو  (...گمارممی و جانشینی

 :گفتند) سْف کُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ ب حَمْد كَ وَ نُقَدِّسُ لَکیها وَ یفْس دُ فیها مَنْ یف

 به ما آنکهحال و زدیبر هاخون و کند فساد آنجا در دهی کهقرار می را کسی ایآ

ان را پاسخ آن تعالیحق (؟میکنمی سیتقد را تو و مییگومی حیتسب تو شیستا

 که شما ،دانممن چیزی می :گفت) نأَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُو یالَ إ نِّقَ :فرمود

خود  ازآنچهسبحان و متعال  علم خداوند ،سقیفهاصحاب پس آیا  (1).(دیداننمی

 ؟؟!!کنندمنصوب بخواهند که را  هر کستا  رادارند کنندتوصیف می

 (= بیعت از آن  خداوند است هلل البیعة)  پرچم رسول خدابرای   حسین

را بشکند و  ـحاکمیت مردمیعنی ـقربانی شد تا بنای باطل   حسین .قربانی شد

خواهد می پس کسی که حقیقتاً .را بنا کند ـحاکمیت خداوندیعنی ـحق  شالودۀ

 ـمتعالوحاکمیت خداوند سبحانیعنی ـآن از هدف  دیاد عاشورا را زنده کند بای

 .ده کندزنرا 
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 :2پرسش 

 ؟ر حسینی متعارف در این زمان چه حکمی داردیشعا

 :و در ضمن آن

 ؟در حالت عریانبه بدن زدن سیلی  (الف

عملی ناشایست  عریان کنندزدن سیلی برای را خود  ۀباالتناینکه مردها  :پاسخ

 ؛ترك شودسیلی زدن هنگام است که عریان شدن در آن  ،است و صحیح

 .عبادتمخصوص اکن در ام خصوصبه

کف زدن و هلهله همراه با که   بیتاهل میالدهای جشنها یا شادی (ب

 ؟شودهمراه موسیقی استفاده میسرودهایی از و گاهی اوقات است 

جایز و  هازنحضور در تنها های زنان دست زدن جایز است اما هلهله :پاسخ

 .یقی حرام استگوش دادن به موس .مردان نامحرم جایز نیستحضور در 

 ؟زنیقمه (ج

برای خارج کردن سطحی  یاگر فقط جراحت خودخودیبهزنی قمه :خپاس

از عامه  موجب تنفر مردم  اگراما  ؛جایز است نرساند مؤمنآسیبی به خون باشد و 

چیزی  همان ،و این ؛نیستبه اسالم شود جایز  واردکردناسالم یا باعث طعنه 

 !شوداست که این روزها حاصل می

مردم  چشم از دور بهتواند در خانه و خواهد قمه بزند میاین کسی که میبنابر

 ترتیباینبهتا  ،فضیلت بیشتری نیز دارداو این کار را انجام دهد و این کار برای 

 ؛باشدوند میبه دنبال رضایت خداعمل اگر در  ،عملش خالصانه برای خدا باشد

عامه مردم حضور جمعی و در  دست منظم و صورتبهرا عمل که این  ماکسانیا
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مردم و بیزاری موجب تنفر  ،دهندانجام می -مسلمانانغیرن و امخالف خصوصبه-

 .باشدمی مضرّ هاآنعمل  ترتیباینبهشوند و از اسالم می

 ؟کارهای دیگرو پیاده رفتن  ،طبخ غذا ،روشن کردن مشعل (د

و پیاده رفتن برای  ،تحب استمردم مسخوراك دادن به و طبخ غذا  :پاسخ

مستحب   و ائمه  امام حسین ، محمدحضرت خدا  زیارت رسول ،حج

 .است

 :9پرسش 

 برسایر موارد و   که در والدت ائمه میالدهاییها و دست زدن در جشن

 ؟شود چه حکمی داردپا می

 :پاسخ

 .جایز است

 :3پرسش 

 ؟چیستدر عزاداری  زنیقمه ۀدربار احمدالحسنسید نظر 

 :پاسخ

حتی اگر  ؛اجتناب شوداز آن بهتر است  !توفیق عطا فرماید شماراخداوند 

 .به جسم وارد نکند توجهیقابلضرر 

 :5پرسش 

شریف سنی از من گذشته است و خادم منبر  ،های حوزه هستممن از طلبه

 ،اندمرا دعوت کرده داریازبرای ماه محرم امسال در عراق برای ع .حسینی هستم



  11انتشارات انصار امام مهدی 

به این  مؤمناند با توجه به اینکه کسانی که مرا دعوت کرده ؟بروم یا نهآنجا  به

 .دعوت حق نیستند

 :پاسخ

شناخت با مطرح کردن قانون  مثالً ؛حق برویانتشار و  داریازبرای عتوانی می

 .ایگرفتهحجت و علمی که از دعوت حق فرا

* * * 

 قسم خوردن به اولیا

 :1پرسش 

قسم خوردن به  همانند  و دیگر اولیا  حضرت عباسآیا قسم خوردن به 

 ؟آن به همان میزان است کفارۀو  استخدا 

 :پاسخ

 هاآنو جایز نیست کسی به  ،قسمی پابرجا است خوردن به انبیا و اوصیاقسم 

ندارد و اگر  ایاما کفاره ؛باطل قسم بخورد صورتبه ونددر نزد خدا هاآنیا حق 

است که گوسفندی ذبح و بهتر آن و  ،فار کافی استبه باطل قسم بخورد استغ

اگر به ـآن سوگند خداوند هر ضرری را به سبب اینکه  فقرا را با آن اطعام کند تا

 .باشد خوردهقسم حقبهحتی اگر و  ؛از او دور کند ـباشد خوردهقسمباطل 
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 مربوط به نذر و تربعات مسائل

 :7پرسش 

سپس فراموش کند موارد قسم و نذر چه  کسی که نذر کند یا قسم بخورد و

 ؟چه حکمی دارد ،است مقدار بوده

 :پاسخ

و خداوند  ؛کندکفایت می شدهد برایمقداری که احتمال میهمان ادا کردن 

 .اشتواناییکند مگر به مقدار را تکلیف نمی کسهیچ

 :8پرسش 

که است نذر کرده   انصاری برای امام حسین انخواهریکی از 

اکنون قرار دهد و   را داخل ضریح امام حسین هاای از انگشترمجموعه

از مردم شنیده است کسانی که متولی مرقد  او .خواهد به نذرش وفا کندمی

را  هاآنکنند یا با قیمت پایینی میو تصرف داخل ضریح مبارك هستند در اموال 

 ؟وجود دارد یا راه دیگریبپردازد آن را تواند بهای میآیا او  .فروشندمی

 :پاسخ

  امام حسینزائر  مؤمن انو زن انو مصرف مرداجر  درراهآن را بهای 

 .انفاق کند

 :3پرسش 

انجام شود فالن مبلغ در کار اگر فالن است که نذر کرده  هازنیکی از 

 مثالعنوانبهتواند میآیا  ؟چه باید انجام دهداکنون  ؛اندازممی  ضریح عباس



  12انتشارات انصار امام مهدی 

 ؟صرف کندمهای انصار ختن حسینیهنذر را در سااین 

 :پاسخ

برای  آن را مثالً ؛خرج کند  العباس ابوالفضلآن را در احیای زیارت 

 .در حین زیارت انفاق کند هاآنو نیازهای  مؤمنن ازائر

 :11پرسش 

اگر  .پیاده از نجف به کربال بروم  امام حسین ام که روز اربعین نذر کرده

 ؟چه حکمی دارد ،نتوانم بروم ـاغذ نمثل پختـبه دلیلی 

 :پاسخ

اگر  لیو ؛نذر نکرد وفابه نذر غذا عذری نیست که بتوان به خاطر آن  نپخت

به آن نذر توان می ،وجود داشته باشد ـمثل بیماریـبه نذر نکردن دلیلی برای وفا 

کند مگر به را تکلیف نمی کسهیچو خداوند  ؛و انسان معذور استوفا نکرد 

 .اشاییو توانسع وُ مقدار

 :11پرسش 

ن امؤمن کههنگامیآیا جایز است  .ام غذا بپزم و بین مردم توزیع کنمنذر کرده

یا اموالی را که برای پخت غذا  ؟بدهم  ن اماماحاضر نباشند آن را به مخالف

 ؟بدهم انام به انصار نیازمندجمع کرده

 :پاسخ

 .شود جایز است که غذا پخته و بین مخالفین توزیع
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 :12پرسش 

 جایبهتوانم میآیا  .عدد مرغ به تعداد شهدای کربال ذبح کنم 73ام نذر کرده

 ؟ها یک گوسفند ذبح کنممرغ

 :پاسخ

 .مگر اینکه عذری وجود داشته باشد ؛جایز نیست

 :19پرسش 

دهد یا مبلغی را به برادران ای مییکی از برادران انصار داوطلبانه ولیمه هرسال

آیا دادن مبلغ مذکور به انصار نیازمند جایز  .دهدحسینیه اختصاص می انصار در

 ؟است

 :پاسخ

مناسب که  هرگونهتواند آن را می ،باشد (اهدا و بخشش)اگر صرفاً تبرّع 

از  دریکیبهتر است  ،داده استتر ولیمه میاگر پیش .بیند به کار بنددمی

 .مهمان کند های ماه رمضان برادرانش را افطارروز

 :13پرسش 

اگر از سـوی یکـی از انصـار بـرای کـس دیگـری از انصـار مبلغـی مشـخ  

 :آیا ،بیشتر باشد موردنیازاز مبلغ  شدهدادهبخشیده شده و مبلغ 

 .اش به او بدهندمبلغ را با مقدار اضافه -1

 .مبلغ اضافی را به نیازمند دیگری بدهند -2

زینه کـردن آن بـرای مصـالح آیا برای دادن مبلغ زیادی به کس دیگر یا ه -9

 ؟کسب اجازه از او واجب است ،مربوط به انصار
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اجـازه گـرفتن از کسـانی کـه بالعـوض  ،آیا برای تصرف در زیادی مبلـغ -3

 ؟استواجب  ،اندداده

 :پاسخ

درست این است  ،اندبخشایندگان به این شخ  مشخ  اهدا کرده ازآنجاکه

 .ز او اجازه گرفته شودا ،که برای رفع نیاز مؤمن نیازمند دیگر

 :15پرسش 

که مسجد مخالفین ـصندوق صدقاتی نزد من است که برای یکی از مساجد 

  به دعوت امام مهدی کهاکنون .کردمآوری میجمعصدقات را  ـحق است

 ؟کنمرا مصرف ام چگونه آن ایمان آورده

 :پاسخ

ل سرپرستی یتیم یا مثـ های خداوند سبحان و متعالاز راه یراه درمال را آن 

 .انفاق کن ـحق ۀیا انتشار کلم انزنان بیوه یا فقیر

 ناظاملحکومت 

 :11پرسش 

های خدماتی برای مردم و کار ها و ساختمانبیمارستان ندر ساختکسی که 

با  ؟چه حکمی دارد کندهمکاری میکارمند یا کارگر  عنوانبهکردن در آن 

ن را میطرف نیروهای دجال که سرزمین مسلاز  هاآنساخت  ۀتوجه به اینکه هزین

 .ثروتمند هستندقشر  هاآنزیرا  ؛شودمین میأاند تاشغال کرده
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 :پاسخ

ن از آن اناها یا مدارسی باشد که مسلمبیمارستان ،شدهساختهاگر بناهای 

و  ،مسلمین استمتعلق به  ،در خصوص اموالاما  ...جایز است گردندمند میبهره

هایی که در سرزمین کمک طاغوت بهاو در بسیاری اوقات  آمریکا و پیروان

کنند فریب که ثروتشان را چپاول میرا مردم مسلمانی  کنندمسلمین حکومت می

 .دهندن صدقه میانابه مسلم (بخش کوچکی از آن)سپس با آن مال  ،دهندمی

 :17پرسش 

نیتـی بازرسـی اممرکـز یک هستم و در شما ن به دعوت حق امؤمنمن یکی از 

به دلیل خـوردن مـال  هاآنو یابد حسابرسی مخالفان پایان میگاهی  .کنمکار می

 .شـوندمـیمعرفـی  ییقضادستگاه به  ،بند و زدرشوه یا دریافت طریق  دیگران از

 هـاآن ؟جـایز اسـتنـد فسـدشـریعت مُ نظر ازاینکه با علم به  هاآنیا تحویل دادن آ

 اجـازۀ اآنهبه  ،در مقابلتا گیرند می ود  اعضااعضا یا از خ حقوق ماهیانۀاز مبلغی 

برآورده  هاآنمعینی از اعضا را در برابر دریافت از حقوق  خواستۀیا بدهند فعالیت 

 .کنندمی

 :پاسخ

بلکه نابود کردن دولت  ؛جایز نیست یشکلهیچ یاری رسانیدن به ستمکار به 

از  جزئی کهچرا ؛واجب است ،ممکن طاغوت و محو ارکان آن با هر وسیلۀ

جایز نیست که رفع اختالفات نزد قضاتی فرستاده شود که  .مملکت شیطان است

کنند و حجت خدا به آنان حکم می ،خدا فرستاده است آنچه از غیربه بر اساس

اما اگر برایت ممکن است که ظلم بعضی ؛ قضاوت بین مردم را نداده است اجازۀ
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دقت به آنچه گفتم بنگری  اجب است بابر تو و ،مردم از بعضی دیگر را دفع کنی

برای یاری  .کار و طاغوت با تقویت مملکت و حاکمیتش نشویتا یاور ستم

 خواهم و همۀخیر را می برای شما همۀ .عمل کن مؤمنمظلوم و فریادرسی به 

 از شر بازدارد و همۀ را شماخواهم که رضایت خدا و بهشت است و نیز می ،خیر

حسابتان آسان است و  ،اهلل به فضل ایمانتانءشاان .استخشم خدا و آتش  ،شر

 .ترین مهربانان استکند و او مهربانوارد رحمتش می را شماپروردگار رحیم 

 :18پرسش 

بیند تعدادی از وقتی می .کنداز نهادهای امنیتی کار می دریکیشخصی 

چه  ،دکنناز جلوی او عبور می نیروهای ارتش اشغالگر در محل کار جدیدش

 ؟تکلیفی دارد

 :پاسخ

بلکه برای این کار  .مقاومت نکند تنهاییبهخودش  ،در خصوص اشغالگران

نمایم که از خداوند مسئلت می .باید تعدادی نیرو و تشکیالت وجود داشته باشد

ایمان آوردن را بر خلقش سهولت بخشد تا مؤمنانی باشند که بتوانند سنگینی 

 .کشندبدش به دوش دعوت الهی را در تمام ابعا

 :13پرسش 

وند خداآنچه طبق چون ـشرعی کنم و از حکومت غیرای کار میدر اداره

حکم  .کنمحقوق ماهیانه دریافت می ـشوداداره نمی است نازل کرده متعال

 ؟کنم چیستکه دریافت میمبلغی شرعی 
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 :پاسخ

ا زیر ؛نیستمنقول شرعی تصرف حکومت طاغوت در اموال منقول و غیر

و اموالی که در سرزمین مسلمانان است یا برای ندارد  یاعتبارحکومت طاغوت 

اموال را دریافت شما پس جایز است که  ؛مسلمانانعموم است یا برای   امام

 .هستنداموال یکی از مسلمانانی هستی که مالک این شما  چراکه ،کنی

 :21پرسش 

با علم  ؛ساختمی نیست که متعلق به شخ  خاص یهای دولتدر زمینای خانه

ها خیابان نیست و قبل از احداث از همسایه مدرسه یا ،به اینکه زمین متعلق به بازار

 ؟حکم این خانه چیست .هم اجازه گرفتم

 :پاسخ

حق  و ،حقبه ن امؤمنیا متعلق به  است و  یا ملک امام مهدی ،زمین

عی  دخل و شرحق  گونههیچطاغوت و حکومت است   امام از آن  شتصرف

ای بنا کند و در آن که خانه است به حقی حقّ هر مؤمن  .تصرف در آن را ندارد

در این خصوص دولت یا پیروان سفیه  و ـای نداشته باشداگر خانهـ ساکن شود

کنند امالکی که صدام یا همان کسانی که تصور می ؛آن اهمیتی ندارند

زمینی که امام به  ،و در عوض ،یشرع ،داده است هاآنهایی نظیر او به طاغوت

 !!است غیرشرعی ،دهدتصرف می یارانش اجازۀ

 

 :21پرسش 

 نارید هزار 21 معادلکردم و در ارتش حسابداری می 1337تا  1331از سال 
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 یاجرابرای  رشوه نارید هزار 911 طورنیهم .اختیاردارمدولت را در  اموال از

به جهت وضعیت بد مالی که داشتم  راکه بیشتر آن  اختیاردارمدر  معامالت

 را شتریب سهم هایمرخص مسئولبود که  ایگونهبهها و این رشوه ؛گرفتم

 اینکه وجود با کنم یربَ را امذمه چگونه .من نیز سهم کمتری وداشت برمی

 هاآن ای ردانمبازگ هاآنبه  رامبالغ  تا شناسمینم را اشخاص نیا از یکهیچ

 ؟کنم یراض

 :پاسخ

 یبرا نیمسلمهای سرزمین در اموال وی هیچ تملّکی ندارد طاغوتکومت ح

دریافت  طاغوتحکومت  از که یاموالبنابراین  ؛استمسلمانان  و  ماما

 چراکهـباشد از آن  تو می ،یابوده محتاج هاآن بهات نیاز مالی سبب به وای کرده

 یشخصاموال  در زمرۀ ،یاگرفته اشخاص از که هاییآن اما ـیهست مسلمانان از تو

 هانآ از را اتذمه و یبرسانشان صاحبان بهآن اموال را  یتوانینم اگر پس ؛است

 صدقه راآن اموال  ۀهم یتوانینم اگر و ،صدقه بده فقرااین اموال به  ،بری کنی

 .را که در توان داری صدقه بده هاآناز  هر آنچه ،یبده

 

 

 

 :22پرسش 

 و ،دارد انهیماه حقوق و کندیم کار اشتبهد وزارت در یکارمند
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 ،وزارتخانهاز سوی حکومت و کارمندان برای  شدهمعین وظیفۀ طورمعمولبه

در یک  هاآن .باشدکارمندان از ابتدای کار رسمی تا پایان آن می حضور روزانۀ

به  هرروز کهطوریبهاند هستند و روزهای هفته را تقسیم کرده نفرهپنجدپارتمان 

مواظبت داشتن بر ساعات کار  ازنظردر این کار  ایآ .اختصاص دارد هاآناز  یکی

دریافت  ازنظرآیا  و ؟آیا او کوتاهی کرده است ؟اداری اشکالی وجود دارد

اموال از حقوق  چراکه ؟حقوق ماهانه اشکالی در این خصوص وجود دارد

 ؟گرددیم باز   حجت امام میموالعمومی است و به 

 :پاسخ

 ،نباشد آن در ینقص و یرسانیم خدمت نانامسلم به حیصح شکل به شما اگر

 ،باشدبرقرار  یاله عدل و حق دولت اگر اما ،است زیجا باشد که یصورت هر به

 واجب ـو جزئی طورکلیبهـدر قرارداد آمده است  که آنچه هر بهملزم بودن 

 .است

 :29پرسش 

 ۀاندازبه فقط یمبلغ وبودم به کار  مشغولقسمت تدارکات ارتش  درتر پیش

دریافت  بودارتش  یبرا لباس و زاتیتجه از آنچه مقابل در نارید هزارپنجاه

 و دادمیم مسئول افسر به را آن ازبخشی  ،گرفتمیم که را مبالغ نیا من .کردم

 انجام راکار  نیا من اگر کهاین به توجه با ،داشتمبرای خودم برمی را گریدقسمتی 

 تأخیر به شانمرخصیو  گرفتیم را ارتش ۀمعامل یجلو افسرآن  دادمینم

 میتنظ در تا گرفتمارتش  یادار کارمند از نارید هزارتر شصت من پیش .افتادیم

منبع این پول را هم  و کنم کمکشارزاق  حسابداری وماهانه  حقوقعملیات 
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 اموالجزو  ای است (مجهول الصاحب)« لقطه» اموال ازاین پول  ایآ .دانمینم

 ؟باشدمی سربازان

 :پاسخ

 یبرا نیمسلمهای سرزمین در اموال وی هیچ تملّکی ندارد طاغوتحکومت 

دریافت  طاغوتحکومت  از که یاموالبنابراین  ؛استمسلمانان  و  ماما

 چراکهـباشد از آن  تو می ،یابوده محتاج آنها بهات نیاز مالی سبب به وای کرده

را  هاآناگر  یاگرفتهمعینی  اشخاصاگر شما اموالی از  اما ـیسته مسلمانان از تو

بازگردانی وگرنه به همان مقدار به فقرا صدقه  هاآنشناسی باید آن اموال را به می

 .بدهی

 :23پرسش 

آن  ۀرئیسهیئتکه متوجه شدم از مدارس  یکی ۀادارتحویل گرفتن بعد از 

تا نمودم  هاآنبه ه یحت و توصینصشروع به  .کنندیخالف اخالق و شرع عمل م

را  هاآنبرخی از  .به وضعیت بدتری منجر شدو رسید  شدن ریبه درگآنجا که کار 

وارم شما کمکم دیام .شناسایی کردم و تصمیم به مجازات گناهکاران گرفتم

 ؟ستین چامخالفبرابر در  یو حکم شرع ،کنید

به و  کنندیم جبوری مس خصوصیبه تدرآموزان را دانش ،از معلمان یبعض

تا )ی ادیمبالغ ز ،دهند و در مقابلقبول شدن در تمامی دروس را می وعدۀ هاآن

که با است  یاخالقبر روابط غیرعالوه این  .کنندیمدریافت  (هزار دینار 511

 .شان دارندت فرزندانیموفقبرابر آموزان در مادران دانش
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 :پاسخ

اقدام به  ،است وند به تو دادهخدا هر آنچهبا شه کن و یپ یاله یتقوا

پیشه کنی اخالص برای او سبحان که اگر  ،و نهی از منکر کن معروفامربه

م و یشما تعل ۀوزارتخاناسم دانم من میکه  تا آنجا .کندات میخداوند یاری

 ـمثالعنوانبهـبنابراین ؛ شودبرداشت می« بیترت» عبارت ،از این نامو است ت یترب

ترتیب  ناآموزان و معلمدانش یبرا ینیو د یاخالق یشنبه سخنرانپنج هایدر روز

 کنندهشرکتها را وادار کن تا در این سخنرانیها ن منحرفیاز ا یو بعض ،بده

از  یکن و مهماناندیگران و خودت را تکلیف  ،هاآن .تا شاید هدایت شوند

دینی اخالقی ایراد سخنرانی  شنبهدر روز پنجتا دعوت کن را  متدینینن و یمؤمن

 .کنند

خواهند را  تو عملان مؤمنو اش فرستاده ،خداوند کهکن و عمل کن تالش 

سعی کن که همگی  .با حکمت و پند نیکو به راه پروردگارت دعوت کنو  ،دید

 را شماخواهم که یاز خداوند م .تو را دوست داشته باشند و سخن تو را بپذیرند

امیدوارم  !مایهو ای استاد گران ؛کندات یاریو ید توفیق عطا فرمارها یخ ۀدر هم

 .نکنی گذارشما مرا در دعایت فرو

 

 

 

 :25پرسش 

آیـا  :گویـدمی ،کنـدانتظامی حکـومتی کـار می یکی از انصار که در مؤسسۀ
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مرخصی بگیرم  ،روزه گرفتن در خانه قصد بهکامل  طوربهتوانم ماه رمضان را می

با  ؟ز مرخصی تشویقی یا به هر ترتیب دیگری انجام دهمو این عمل را با استفاده ا

 .توجه به اینکه آن موسسه یا اداره مانعی برای دادن مرخصی ندارد

 :پاسخ

 .ز استیجا

 :21پرسش 

دم و یشن یراندازیت یصدا .بودم که در برابرم صورت گرفت یمن شاهد قتل

م کمک خواستند مرد .جسدی از ماشینی به زمین کشیده شد و روی خیابان افتاد

 .ادن در محکمه دعوت شدممن برای شهادت د .صاحبان خودرو گرفتار شدندو 

دانم این محکمه می اینکه وجود با ؟چه دیدم و شنیدم گواهی بدهمآیا به آن

اما قاضی به حضور من  ؛انداعتراف کردهبه گناه خود و قاتالن شرعی است غیر

 ؟عی چیستحکم شر .ورزدبرای شهادت دادن اصرار می

 :پاسخ

اثبات حقوق  یبرااما حاضر شدن  ؛ستیواجب ن یشرعریحضور در دادگاه غ

 درگرواگر این نتیجه  خصوصبه ؛اشکالی ندارد ،از ضایع نشدن آننان یو اطم

 .حضور داشتن باشد

 و خمالف آن تعلق داردحق آنچه به دعوت 

 :27پرسش 
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 شدهمطرحی برادران از موضوعی که از طرف برخ ،به اسم گروهی از انصار

با توجه به  .بدون هیچ استثنایی ،صدقه بر همه واجب است ؛کنیمسؤال میاست 

 هاآنو دیگران به  اندمحتاجهستند که به نان شب خود  ماکسانیکه در میان این

 ؟صدقه دادن به امثال این افراد چه حکمی دارد ،دهندصدقه می

 :پاسخ

خمس و زکات است و  ،واجب .اردبر هر خیری موفق بد را شماخداوند 

مالی در مضیقه است و نان شب  لحاظ ازکسی که  .باشدمستحب می ،صدقه

هستند خواهش  المالبیت مسئولاز کسانی که  .دارد المالبیتحقی در  ،ندارد

 .اهلیت این مسئله را دارند هاآنشاءاهلل انبرسانند و  هاآنحقوق فقرا را به  ،کنممی

 :28پرسش 

الَّذ ینَ یَکْن زُونَ الذَّهَبَ وَالْف ضَّةَ واَلَ یُنف قُونَهَا ف ی سَب یل   :این آیه چیست تفسیر

و  .(..کنندخدا انفاقش نمی درراهاندوزند و کسانی را که زر و سیم می) ...اهلل 

اگر  ،یابدکه هنگام ظهور امام تحقق مییا اینآیا این آیه اکنون محقق شده است 

 ؟هبه به امام بدهم صورتبهجواهرآالتم را بخواهم برخی 

 :پاسخ

چه اموالی که زکاتش را نداده  ،اموال زکات است دربارۀ طورکلیبهاین آیه 

در  .اندوزدرا می هاآنباشد یا کسی که زکات اموال نزدش جمع شده باشد و 

ا این آیه بر کسی منطبق است که مالی بیش از نیازش دارد و آن ر ،زمان قیام قائم

طال و  .بخشداز آن را برای جهاد در پیشگاه قائم نمیقسمتی کند و نگهداری می

ها جزو اندوخته ،آوردجواهرآالتی که زن جهت زینت برای خود فراهم می
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 .نیست

 :23پرسش 

 ؟تا به این دعوت مبارك ایمان آورد چیستاست حکم کسی که منتظر مانده 

 ؟حکم شرعی او چیست ؟احتیاط کندآیا  ؟بر چه کسیو  ؟آیا بر تقلید باقی بماند

 :پاسخ

اعمال سایر  ،اگر پذیرفته شود .دین استستون  ،خدا پیروی از ولیّ مواالت و

 .پذیرفته نخواهند شدنیز اعمال سایر  ،نشودپذیرفته اگر  پذیرفته خواهند شد ونیز 

چگونه  ،شنودندای او را می کهدرحالینشتابد   کس به یاری حسین هر

 ؟!واقع شود موردقبولاش روزه ظار دارد نماز وانت

 :91پرسش 

 همآندانند از این دعوت چیزی نمیکنند ادعا میکه  یحکم مردم و نزدیکان

آیا ما ملزم به  ؟چیست ،انتشارات صورت گرفته تبلیغات و ندای حق و باوجود

این کار کند و با عمومی کفایت می هستیم یا اینکه تبلیغ هانآ به تک تکابالغ 

 ؟شودانجام می تکلیفمان

 

 

 :پاسخ

 شتفصیل ولی توضیح و .تبلیغ کندرا که بتواند  هرکسیمؤمن واجب است  بر
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  امام مهدی مثل :کندگفتن اجمالی هم کفایت میبلکه  ؛واجب نیستبر او 

 .استبه نام فالنی فرستاده ای فرستاده

 :91پرسش 

با دستان  وفروختند  ن کریم راقرآوند متعال یعنی امتی که کتاب خداحکم 

 ؟قانون اصلی مسلمین برگزیدند چیست جایبهقانونی را  آن وخود کتابی نوشتند 

مُتمثّل شده بودند را   که در امام حجّت بن الحسن  بیتاهلامتی که 

 !کنند را خریدار شدندخداوند حکم نمی حکمبهفروختند و کسانی از مردم که 

به  هاآنآیا  ؟اندایستادند بازگشته  ی که مقابل رسول خداآیا این امّت به امت

آیا  ؟شان پذیرفته خواهد شدآیا توبه ؟شوند یا به فسق و فجورکفر توصیف می

 ؟!را علمای خائن و گمراهی بر دوش خواهند کشید هاآنگناه 

 :پاسخ

 طالبابیعلی بن  امیرالمؤمنینوصف همان کسانی است که  هاآنوصف 

 .فتند و به سقیفه و شوری پیوستندرا ترك گ

 :92پرسش 

اما  .شدندآن مرتد از  ،به دعوتآوردن کنم که بعد از ایمان کار میکسانی با 

 ؟چیست آنهانشینی و همکاری و دست دادن با حکم هم ؛دهندنشان نمی دشمنی

 

 :پاسخ

 و مصافحه به آنان اشکالی کار کردننشینی و هم ،دهنداگر دشمنی نشان نمی
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 .ندارد

 :99پرسش 

ایمان  شاما شوهر ایمان آورده علیهاهللسالم دعوت یمانی موعودبه  زنی

 اواز شوهر  و داز او دو پسر دار .برددر شک و تردید به سر می واست نیاورده 

فرزند سومی از که ارزش ندارد بیند می کهحالی درخواهد هم میفرزند سومی 

را ادامه آیا زندگی با او  ؟چیستدر این خصوص  اوواجب شرعی  .داو داشته باش

 ؟باشد  اطاعت از امام خواهان جدایی از او در جهتیا دهد 

 :پاسخ

 زندگی با ،دشمنی نداشته باشد هاآنشیعیان  و  نیمهدی اطهار و ۀئما ااگر ب

 .وی جایز است

 :93پرسش 

تقیه  ،کنندشک و تردید به ما نگاه می دیدۀمردمی که به در برابر آیا 

 ؟کارگیرمبه

 :پاسخ

یا  ،ها و اموال و آبرو و حیثیتتقیه به هنگام ضرورت فقط برای حفظ خون

 ،آیدمی بعداًکه  زمانی درمحافظت از نفْس برای نصرت دین خدای سبحان 

به  را شمابه تقیه محتاج نگرداند و  را شمانمایم که از خداوند مسئلت می .باشدمی

 .دیانصرتى ارجمند یارى نم

 :95پرسش 
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جایز  ،خوانندمی عمل فرابه فقهای بی آنهاآیا حضور در مجالسی که در 

 ؟است

 :پاسخ

 .جایز نیست ،این ستمگران باشد سویبهاگر این مجالس جهت دعوت کردن 

 :91پرسش 

اینجا  ،که مرسوم و رایج است طورهمانمن در شهری سکونت دارم و 

فقهی و مجالس  مسائلنی و بیان مجالس حسینی که در آن دعا و سخنرا

با توجه به اینکه در این مجالس  ؛دایر است  الحسین اباعبداهللخوانی روضه

آیا حضور من در چنین مجالسی اشکال  .رونداصالً سراغ موضوع دعوت نمی

 هاآنیک سری مشکالت از طرف  ،شوم که اگر من آنجا نرومیادآور می ؟دارد

 .شودیم ایجاد میحضور نیافتنم برادلیل به 

 :پاسخ

باید هدفت صرفاً این باشد که از  ،حاضر شوی هاآنخواهی در مجالس اگر می

شاءاهلل ان .شاید برخی از ایشان را هدایت کنی ،هاآنطریق برقراری ارتباط با 

و من از خداوند مسئلت  ،فرمایدمیبه نصرتى ارجمند یارى  شماراخداوند 

و امورتان را به آنچه خیر آخرت و  مایدفرعطا  دیتسدو  قیتوف شمارانمایم که می

 .و رحمة اهلل و برکاته کمیالسالم علو .آسان سازد ،دنیا در آن است

 به پدر و مادر یكین
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 :97پرسش 

 ،اند برائت جویدآیا اگر انسان از والدین خود که به دعوت ایمان نیاورده

یا تکلیف او چیست و چه  ؟رودرحم به شمار می کنندۀشدۀ والدین و قطععاق

 ؟باید کند

 :پاسخ

بر مؤمن سزاوار است که نسبت به خویشانش نکویی پیشه کند و تا آنجا که 

 هاآنحتماً باید با  ،خاص طوربهدر مورد والدین  .بکوشد هاآنتواند در هدایت می

وَإ ن  :فرمایدخداوند متعال می .به احسان رفتار کند حتی اگر مؤمن نباشند

دَاكَ عَلى أَن تُشْر كَ ب ی مَا لَیْسَ لَکَ ب ه  ع لْمٌ فَلَا تُط عْهُمَا وَصَاح بْهُمَا ف ی الدُّنْیَا جَاهَ

 (1)مَعْرُوفًا وَاتَّب عْ سَب یلَ مَنْ أَنَابَ إ لَیَّ ثُمَّ إ لَیَّ مَرْج عُکُمْ فَأُنَبِّئُکُم ب مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ

 من با چیست دانینمی که را چیزی تا هندبخوا تو از کوشش به دو آن اگر)

و  کن زندگی پسندیده وجهی به هاآن با دنیا در .مکن اطاعتشان ،گردانی شریک

 شما همۀ بازگشت .گیر پیش در گردندبازمی من درگاه به که را کسانی راه ،خود

 (.کنممی آگاهتان ایدکردهمی که کارهایی از من خواهد بود و من سویبه

 

 

 :98پرسش 

                                                                                                      
 .15لقمان:  -1
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یکی از برادران انصار با پدرش رفتار بدی دارد و علتش این است که پدرش 

او کنترل  .نمایدهای بسیاری متهم میدهد و او را به تهمتبه او دشنام می

برای  حلیراهدرخواست  .کنداعصابش را ندارد و با پدرش بسیار بد رفتاری می

 .چنین مشکلی کرده است

 :پاسخ

 ب ه  لَکَ لَیْسَ ما بی تُشْر كَ أَنْ عَلى جاهَداكَ إ نْ وَ :مایدفرخداوند متعال می

 إ لَیَّ  ثُمَّ  إ لَیَّ  أَنابَ  مَنْ سَبیلَ اتَّب عْ  وَ  مَعْرُوفاً الدُّنْیا ف ی صاح بْهُما وَ تُط عْهُما فاَل ع لْمٌ 

 تا بخواهند تو از کوشش به دو آن اگر) (1)تَعْمَلُون کُنْتُمْ ب ما فَأُنَبِّئُکُمْ مَرْج عُکُمْ

 با دنیا در .مکن اطاعتشان ،گردانی شریک من با چیست دانینمی که را چیزی

 من درگاه به که را کسانی راه ،و خود کن زندگی پسندیده وجهی به هاآن

 از من خواهد بود و من سویبه شما همۀ بازگشت .گیر پیش در گردندبازمی

این شخ  باید با پدرش با نیکی و  (.کنممی آگاهتان ایدکردهمی که کارهایی

پدرش به او بدی  هرچند ؛جایز نیست به پدرش توهین نماید .مهربانی رفتار کند

باید از درگیر شدن با پدرش دوری کند و از هر چیزی که  .کند یا او را بیازارد

باید دیدارش با  اگر مجبور باشد .اجتناب ورزد ،شودباعث برخورد بین ایشان می

خداوند  .درش را به کمترین حد برساند تا ارتباط بین ایشان نیکو گرددپ

 .دهنده استتوفیق

 :93پرسش 

دانم که او بر من خشمناك است و نمی .خواهد با من سخن بگویدپدرم نمی

                                                                                                      
 .15 :لقمان -1
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زیرا او فهمیده است که من شیعی  ؛خواهد از من برائت بجوید یا خیرآیا می

 ؟حکمش چیست .باشدسنّت میاو از اهل  کهدرحالیمذهب هستم 

 :پاسخ

او  ،زندبا والدینت به نیکی رفتار کن و بکوش در آنچه که به دینت ضرر نمی

وَإ ن جَاهَدَاكَ عَلى أَن  :فرمایدخداوند متعال می .را راضی و خشنود کنی

نْیَا مَعْرُوفًا وَاتَّب عْ سَب یلَ تُشْر كَ ب ی مَا لَیْسَ لَکَ ب ه  ع لْمٌ فَلَا تُط عْهُمَا وَصَاح بْهُمَا ف ی الدُّ

 به دو آن اگر) (1)مَنْ أَنَابَ إ لَیَّ ثُمَّ إ لَیَّ مَرْج عُکُمْ فَأُنَبِّئُکُم ب مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ

 ،گردانی شریک من با چیست دانینمی که را چیزی تا بخواهند تو از کوشش

 کسانی راه ،و خود کن ندگیز پسندیده وجهی به هاآن با دنیا در .مکن اطاعتشان

 من سویبه شما همۀ بازگشت .گیر پیش در گردندبازمی من درگاه به که را

 (.کنممی آگاهتان ایدکردهمی که کارهایی از من خواهد بود و

 :31پرسش 

 ؟ستیچ ککوچ یهادن دست پدر و مادر و دست بچهیحکم بوس

 :پاسخ

 .ز استیجا

 تعلق دارد هایدنیها و نوشیآنچه به خوردن

                                                                                                      
 .15 :لقمان -1
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 :31پرسش 

 وهای چهارگانه رگقطع  و و چگونگی ذبح و نحر حیواندر مورد تذکیه 

 .روشن نماییدرا  ما ،آن سربریدن 

 :پاسخ

 شاهرگ و ،مری ،نای) واجب است های چهارگانهرگبریدن  ،کردن در ذبح

اما اگر  ؛استحرام نخاع ال کردن بصلقطع  که در گردن قرار دارند و (سیاهرگ

به این نحر کردن مخصوص شتر است  .شودمیحرام ن شدهذبححیوان  ،شودع قط

کنند حیوان وارد می سینۀشمشیر در  چاقو یاصورت که یک یا دو بار و یا بیشتر 

 .جایز نیست ،تا زمانی که با نحر کردن نمرده باشد سرکردن قطع  و

 :32پرسش 

خدا  الیت ولیّ به و غیر مؤمن از کشورهای مسلمان با مذاهب مختلف و

 صورتبه شدهذبحاست  شدهنوشتهشود که بر روی آن مرغ وارد می گوشت و

 کهدرحالیهای بزرگ دانیم در کشتارگاهما می کهدرحالی ؛یشرعی اسالم

را  هاآن هانقالهتسمهکنند و ها آویزان هستند و کارگران سرهایشان را جدا میمرغ

و با شرایط  قبلهروبهدانیم که آیا ما نمی .اندشدهتهیهبرند ها میبه سمت تمیزکننده

های ذبح نشده مرغ ،هابندیحتی در برخی بسته !اند یا خیرشدهذبحذبح شرعی 

آقای وصیّ  .شوداند سرهایشان را جدا کنند دیده میکه کارگران فراموش کرده

 ؟چیست هااینحکم  ،من

 :پاسخ

له برای هر حیوان توسط شخ  بسمبا ذکر  قبلهروبهواجب است حیوان 
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 نباید وواجب است های چهارگانه رگبریدن  .ذبح شود ،ذبح کنندهمسلمان 

 مگر شود؛نمی حرام گوشتش حیوان نخاع نمودن قطع با. شود بریده حیوان نخاع

 این در که نماید قطع را نخاع خدا، حکم شمردن کوچک سبب به ذابح اینکه

خوردن  ،ها رعایت نشوددر کشتارگاه اگر این شرایط .است حرام صورت

حتی اگر در کشورهای مسلمان نیست جایز  هاآنتوسط  تولیدشدهگوشت 

جایز  تولیدشدههای خوردن گوشت ،اما اگر شرایط رعایت شوند ،باشد شدهذبح

 .است حتی اگر در کشورهای غیرمسلمان صورت گیرد

 :39پرسش 

را شـود عرضـه می هاکتسـوپرمارکـه در  یسـفید و قرمـز تـازۀگوشـت  ایآ

 ؟توان خرید و مصرف کردمی

 :پاسخ

زیـرا بررسی شود  (نآدرستی ذبح ) آنتولید منبع مورد در مورد مرغ باید در 

ن آکننـد و برای ذبح استفاده میآالت خودکار ماشیناز  ،هابسیاری از کشتارگاه

ان و نه ذبح شرعی باید به دست مسلم کهدرحالیکنند محسوب میرا ذبح شرعی 

ن آتـوان بـر نمـی ،وجودش در بـازار مسـلمینرف ص به  سپ .انجام شود ماشینبا 

بایـد دارد کـه  اعتماد کرد و این اختصاص به حالل بودن گوشت مرغ و پرندگان

باشـد  شـدهانجامبا دست  کهآناطمینان از صحت ذبح انجام شود تا بررسی دقیق 

 .نه با ماشین حاصل گردد

اگـر مسـلمان باشـد و  فروشـندهتوان به سخن می ،و گوسفنداما در مورد گاو 
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در مـورد بنـابراین ؛ اکتفـا کـرد ،بتوان با کالمـش از صـحت ذبـح اطمینـان یافـت

 شـودعرضـه میاگـر در بـازار مسـلمانان  ،گاو و گوسـفندمانند های قرمز گوشت

 .نمودتوان اعتماد می

 :33پرسش 

 مــثالً ؛تــوان اطمینــان کــردیروی بعضــی از غــذاهای آمــاده مــ آیــا بــر نوشــتۀ

شود نوشته می یژالتین حیوانی یا گیاهی و گاهی موارد ،ژالتین حالل شدهنوشته

که این غذاهای آماده با توجه به این ؛هاآنمواد تغلیظ کننده بدون ذکر ماهیت مثل 

 ؟رسددر بازارهای غیرمسلمانان به فروش می

 :پاسخ

اگـر عالمـاتی باشـد کـه ایـن  ،د کـرداسـت اعتمـا شدهنوشتهتوان بر آنچه می

کــه مصــلحت یــا نفعــی معــین بــرای ایناطمینــان بــر )اطمینــان و وثــوق را برســاند 

 (.کـافی اسـت ،محتویات محصول وجود نـدارد دربارۀاز درج دروغ  تولیدکننده

 (مواد تغلـیظ کننـده و مـواد محـافظ)و مبهم است  شدهنوشتهولی در مورد آنچه 

امــا در مــورد ؛ م شــود و حــالل بــودن آن شــناخته شــودبایــد از کارخانــه اســتعال

محصوالت حیوانی که در آن شرط ذبح حالل برای خوردن یا مصرف در موارد 

الزاماً به معنی این نیست  ،باشد تولیدشدهاگر در کشور اسالمی  ،معین وجود دارد

 ،باشـد تولیدشده غیر اسالمیو اگر در کشور  ،شرعی و حالل است ،شدهذبحکه 

اگر ذبح  .و حرام باشد شدهذبح غیر حالل صورتبهبه آن معنا نیست که  رورتاًض

شود چه در کشور اسالمی باشد و چه در کشتار حالل می ،شرعی باشد صورتبه

حـرام  ،باشـد شـدهذبح غیرشرعی و نادرست صورتبهو اگر  ؛کشور غیر اسالمی
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در اینجـا مثـالی  .یغیـر اسـالمچه در کشور اسـالمی و چـه در کشـور  ،گرددمی

را دارد   مکرّمه توسط کسی که دشمنی آل محمد حیوانی که در مکۀ :زنممی

شود و حیوانی که در فرانسه توسـط مسـلمانی حالل محسوب نمی ،باشد شدهذبح

مرغـی کـه در  .باشـد حـالل اسـت شـدهذبحنـدارد   که دشمنی با آل محمـد

شود ولی مرغـی حالل حساب نمی ،شوددر ایران گردنش زده می هاییکشتارگاه

 ،نیسـت ذبـح شـرعی شـود  که در چین توسط مسلمانی که دشمن آل محمـد

 .حالل است

 :35پرسش 

آیا خوردن مرغ برزیلی که در بازارهای کشورهای اسالمی موجود است 

 ؟باشدجایز می

 :پاسخ

خوردن آن برای شما  ،شدهذبحشرعی  صورتبهاگر یقین پیدا کردی که مرغ 

موجود بودن آن در بازارهای کشورهای اسالمی دلیل بر ذبح شرعی  .یز استجا

 .آن نیست

 :31پرسش 

آیا  و ؟آیا حکم تذکیه شده را دارد ،کفر و الحادماهی وارداتی از کشورهای 

آیا خوردنشان جایز است  ؟خوراك پرندگان جایز است عنوانبهاستفاده از آن 

 ؟یا نه ارنددپولکدانیم با توجه به اینکه نمی

 :پاسخ
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برای تذکیه شدن  چراکه ؛جایز است شخوردندارد فلس یا پولک بدانید اگر 

و این  ـچه صیاد مسلمان باشد یا نباشدـشود  گرفتهازآبماهی باید زنده 

شوند مذکی محسوب وارداتی که با تور یا ادوات صید ماهی صید می یهاماهی

ماهی وارداتی با تور و  طورمعمولبه .شوند حتی اگر صیاد مسلمان نباشدمی

شود تا بیرون از آب از آب بیرون آورده و رها می ،صیدشدهابزارآالت صیادی 

 ،تذکیه نشدهماهی  .حتی اگر صیاد مسلمان نباشد ،باشدبنابراین تذکیه می ؛بمیرد

یا ماهی  ،باشد گیرکردهآن ماهی است که در آب بمیرد بدون اینکه به ابزار صید 

مثل ماهی که در حوض  ،تا در آب بمیردکند رها میآن را  عمدبهنسان که ا

در  عمدبهکه ل صید یافتاده در وسا یا ماهی گیر ،شود تا بمیردکوچک رها می

 .آب رها شود تا در آب بمیرد

 :37پرسش 

 ؟چیستغیر اسالمی پنیر وارداتی از کشورهای پاك بودن  حکم شرعی و

 :پاسخ

 .باشیمیقین داشته نجس بودنش  ازمگر اینکه  ،جایز خوردن آن واست پاك 

 :38پرسش 

که احتمال  ـمایعچه  خشک وچه ـغیر اسالمی ارداتی از کشورهای و شیر

 ؟گرددآیا پاك محسوب می ،رود دست غیرمسلمان آن را لمس نموده باشدمی

 

 :پاسخ
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است مگر اینکه از خشک یا مایع جایز  صورتبهآن خوردن  واست پاك 

 .یقین داشته باشیمنجس بودنش 

 :33پرسش 

 ؟حالل است یا حرام ،میگوماهی تُن و خوردن 

 :پاسخ

 .ن و میگو حالل استتُ

 :51پرسش 

در ماهی ماده  ماهیل تخم ترشحات ماهی نر که در مقابیا « اسپرم» شخصی از

 ؟آیا خوردنش حالل است ؛کندمی سؤالاست 

 :پاسخ

 .ز نیستیخوردنش جا

 :51پرسش 

حالل  شخوردنآیا  ،شدهذبح گوشتحاللخصوص مغز استخوان حیوان در 

 ؟است

 :پاسخ

 .جایز است

 

 :52پرسش 
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خوك یا حیوانات  ۀآرد شد بااستخوانگوسفند یا گاوی که  ،آیا خوردن مرغ

 ؟ز استیجا ،شودتغذیه می گوشتحرام

 :پاسخ

 .ردنداوجود  یاشکال جایز بودن خوردن آندر  ،اگر جزئی از غذایش باشد

 :59پرسش 

جاتی مرغ یا گوشت یا بعضی از ادویهچاشنی حکم بعضی از مواد غذایی که 

 ؟چیست ،وجود داردن استخوان حیوانات آکه در 

 :پاسخ

شرعی تذکیه  صورتبهی که گوشت و مرغای از فرآوردهخوردن هیچ 

مرغ و اگر  ،گوشت و مرغچاشنی اما در مورد  ؛جایز نیست نشده باشد (ذبح)

خوردن استخوان و غضروف  .از اجزای آن باشند همین حکم را دارد گوشت

 .ذبح شرعی شده باشد گوشتحالل حتی اگر از حیوان  ،ز نیستیجا

 :53پرسش 

با  شدهپخته»یا  «شیر خوك» شدهنوشتههایی که بر روی آن حکم شیرینی

 ؟چیست «شراب

 :پاسخ

یا شرابی که برای از خوك ای فرآوردهکه در آن خوردنی  هرگونهخوردن 

 .وجود داشته باشد جایز نیست ،شدهآمادهمستی 

 :55پرسش 
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 ؟است یا خیرپاك غذای کانگورو  ماندۀگوشت و ته ،آیا ادرار

 :پاسخ

 .االغ و قاطر استمثل  یارپایانهمانند حکم چ آن حکم

 :51پرسش 

شود یا خوك گرفته می (ذبح شرعی نشده)تذکیه نشده  پنیری که از حیوان

 ؟حکمی دارد چه

 :پاسخ

 ،نیست تهیه شود خوردنقابلپنیری که از حیوانی که گوشت آن خوردن 

 .جایز نیست

 :57پرسش 

استفاده از یا آیا نوشیدن و  ،سقط شودی گوشتحاللجنین حیوان شیرده اگر 

کسانی هستند که آن  ؟جایز است ،تولیدشده ـسقط شدهـجنین همراه شیری که 

 .استشکل نگرفته کامل  طوربهاین دلیل که جنین  به دانندمیرا حرام 

 :پاسخ

 .در حالت مذکور استفاده از شیر جایز است

 

 

 :58پرسش 
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 ؟ژالتین حیوانی چه حکمی دارد

 :پاسخ

در دارو و خوراکی بدون  ،از حیوان شدهگرفتهمصرف و خوردن ژالتین  

 ،نشده باشد باشد و خواه شدهذبحشرعی  طوربهخواه این حیوان  ،اشکال است

 .خواه خوردنش حالل باشد خواه نباشد

 :53پرسش 

تلخ یا سقّز مایع آیا سقّز  ؟آدامس برای زن و مرد چه حکمی داردجویدن 

 ؟همین حکم را دارد

 :پاسخ

که  «سقزی»اما ؛ برای مرد مکروه است لیو ،برای زن اشکالی ندارد

 .گیرد اشکالی نداردقرار می درمانی مورداستفادۀ

 :11پرسش 

دخانیات  صورتبه (جواناماری)حکم خوردن یا نوشیدن یا استعمال شاهدانه 

 ؟چیست

 :پاسخ

شود مخدری که از شاهدانه استخراج می نوشیدن یا دود کردن مادۀ ،خوردن

اما استفاده از ؛ شودمخدر باعث مستی و نشئگی می این مادۀ چراکه ؛جایز نیست

 .ایز استپزشکی با اهداف درمانی ج آن در حوزۀ

 :11پرسش 
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دکی شود انکه گفته می ـکوکاکوال ازجملهـهای گازدار حکم نوشیدنی

 ؟چیست وجود دارد هاآندر  کنندهمست

 :پاسخ

الکل در مقداری ندارد و وجود وجود های گازدار اشکالی نوشیدنیدر مورد 

ر این حتی اگ ؛کندآن را حرام نمی شودها و غذاها که باعث مستی نمینوشیدنی

ایجاد  ،غذا و نوشیدنی سازیآماده نوع   نتیجۀدر و شدهافزودهاز الکل به آن مقدار 

که شود محسوب میحرام  شغذا و نوشیدنی نجس و خوردن آن .نشده باشد

به آن باشد  شده آمادهکنندگی مست هدف باشرابی که از الکل یا مقداری 

 .باشد و باعث مستی نشودخیلی کم مقدار حتی اگر این  ؛باشد شدهافزوده

 تراشیدن ریش و بعضی از امور مرتبط با مردان ،استعمال دخانیات

 :12پرسش 

 ؟حکم استعمال دخانیات چیست

 :پاسخ

برای فرد سیگاری و اطرافیان او داشته  توجهیقابلاستعمال دخانیات اگر ضرر 

 .باشد جایز نیست
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 :19پرسش 

مصرف امش شخ  شود و موجب آر کهصورتی دراستعمال دخانیات 

 ؟چه حکمی داردواقعی محسوب نشود 

 :پاسخ

استعمال آن  ،دارد توجهیقابلاگر احتمال دهد که استعمال دخانیات ضرر 

 ؛یافتن یا استعمال حقیقی وجود نداردآرامش نام و چیزی به  ،برای او جایز نیست

 هرکسیکه شود محسوب میعادت زشتی تنها دخانیات بنابراین مصرف 

 .با نفس و شهوتش مبارزه کنداندکی فقط باید  ،تواند آن را ترك کندیم

 :13پرسش 

 ؟چیست ،مرسوم است آرایشگرهانزد ها که حکم تراشیدن موی گونه

 :پاسخ

 .ها جایز استولی تراشیدن موی گونه ،تراشیدن ریش حرام

 :15پرسش 

 ؟آیا جایز است یا خیر ،تراشیدن ریش از روی تقیهاز ته 

 :پاسخ

با تیغ جایز نیست حتی اگر از روی تقیه باشد ولی اگر منظور شما ماشین باشد 

 .جایز است ،و چیزی که ریش نام دارد باقی بماند

 

 



  52انتشارات انصار امام مهدی 

 :11پرسش 

صاحب  کهدرصورتیدر برابر آن اجرت حکم تراشیدن ریش با تیغ و گرفتن 

ن مبرای و اگر  ؟و حکم خط انداختن چیست ؟باشد چیست یکی از انصارمحل 

چه حکمی اجرت بگیرند کنند و برای تیغ انداختن و خط انداختن چند نفر کار 

 ؟دارد

 :پاسخ

 .ها جایز استو زدودن موی گونه ،حرام (چانه) تراشیدن ریش

ک شیدن جایز است و گرفتن مزد، در برابر این  ها، با بندبردن مو از گونهاز بین

 .کار جایز است

دیگری با تیغ کند و در شخ  راشیدن ریش اقدام به تتواند آرایشگر می 

تراشیدن  ـتر بیان کردمگونه که پیشهمانـهرچند که  ؛بگیرداجرت آن برابر 

 .ریش برای مکلف حرام است

چون عملی  ،هایش اجتناب کندبر مکلف واجب است که از تراشیدن ریش

 .ودشمیحرام و از گناهان صغیره است که سبب دوری از خدا و سلب توفیق 

در ـتواند موی چانه را باقی بگذارد اگر مکلف به خاطر تقیه یا بیماری نمی

آن را کوتاه کند که ای وسیلهاز تراشیدن چانه با تیغ اجتناب و با  ـامکانصورت 

 .شوداجتناب حرام انجام عمل از تا مقداری از مو را بر چانه باقی بگذارد 

 :17پرسش 

 ؟د چیست و آیا نماز با آن جایز استحکم پوشیدن شلوار لی برای مر
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 :پاسخ

 .پوشیدن شلوار لی برای مردها اشکالی ندارد و نماز با آن جایز است

 :18پرسش 

 ؟وات چیستاکرپوشیدن حکم 

 :پاسخ

 .جایز است

 :13پرسش 

صاحبش شود یا شب را در آنجا بماند  آیا جایز است که مرد وارد خانۀ

و  ؟باشندفرزندانش و تنها همسر و در خانه خودش نباشد  خانهصاحب کهدرحالی

 ؟در آن هستند هازنای شود که فقط تواند وارد خانهمیآیا  طورکلیبه

 :پاسخ

بیرونی یا مکان پذیرایی که مثل ـدر مکان مستقل و جدا از زنان جایز است 

 .ند و بخوابدنشیب ـهای عربی وجود دارددر خانهمعموالً 

 تمعامالبرخی از جتارت و 

 :71پرسش 

 یطلب ،از شخصی که با من در تجارتی شریک بود و دچار ورشکستگی شد

او  .بری نمودم (از این طلب)او را  ذمۀداشتم و به خاطر وضعیت ضعیفش 
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ام کرده اش را بریآیا بعد از اینکه ذمه .اکنون در وضعیت خوبی قرار داردهم

 ؟درخواست کنمتوانم حقم را از او می

 :پاسخ

اش یعنی مالی را که بر ذمهباشی کرده  بری طورکلیبهاش را ذمهاگر 

آن جایز دادن رجوع کردن در صدقه بعد از و  ،ایای به او صدقه دادهداشته

اش را به خاطر ضعف اما اگر ذمه ؛درخواست کنییعنی جایز نیست از او  ؛نیست

و ین د )ت اس او بری ذمۀ ،ضعف بمیرد در حالت  اگر  ،بری کرده باشی شحال

اگر وضعیت مالی او خوب شود مال تو را یعنی  (؛شودساقط میبدهی 

 .از او مطالبه کنیتوانی صورت میدر این  ،گرداندمیبر

 :71پرسش 

جایز  ،که دزدی بودن یا نبودنشان مشخ  نیستقیمتی آیا تجارت اشیاء 

 ؟است

 :پاسخ

 .جایز است ،اگر در تملک شخصی باشد

 :72پرسش 

تواند با پیروان مراجع تجارت آیا می .خواهد تجارت کندصار مییکی از ان

 ؟نماید

 :پاسخ

 .جایز است
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 :79پرسش 

هایی فروختن گوشتمثل ـ داندفروختن چیزی به کسی که آن را حالل می

 ـداندبه کسی که آن را حالل می یا خوك یا مارماهیاست نشده شرعی که ذبح 

مثل موجود در مغازه چیزهای  ۀهمروختن چه حکمی دارد و آیا کار کردن و ف

 ؟جایز است یا نه ،موارد دیگرگوشت خوك و 

 :پاسخ

کنندگی آماده مستبرای هایی که و فروختن شراب یا الکل ؛جایز است

 .شوند جایز نیستمی

 :73پرسش 

شود کار ای که گوشت خوك در آن فروخته میتواند در مغازهآیا انسان می

لق به او متع ،همچنین مغازه .فروشداینکه او آن را به مسلمانان نمیبا توجه به  ،کند

 ؟مغازه است نیست و وی فقط کارگر

 :پاسخ

 ،فروشد که خوردنشان حالل نیستهایی میای که گوشتکار کردن در مغازه

جایز  ،شرعی ذبح نشده است صورتبههایی که مثل گوشت خوك یا گوشت

 .باشدمی

 :75پرسش 

 ؟دن رستوران برای فروش غذا جایز استآیا باز کر
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 :پاسخ

 .باز کردن رستوران و فروش غذا جایز است

 :71پرسش 

 (های حیواناتمجسمه) ؟چیست همجسم نساخت فروش و حکم خرید و

 :پاسخ

ولی  ،ات جایزحیوانو تصاویر مجسمه ن ساختداری و نگه فروش و خرید و

مانند نمایان ساختن  ؛شته باشدحرامی وجود ندا هاآناگر در  ،باشدمی مکروه

 جایبهعورت و تحریک شهوت یا استفاده از آن برای عبادت و سجده کردن 

 .قبله عنوانبهخداوند یا سجده کردن به آن 

 :77پرسش 

و خریده است های عربی از یکی از بانک (بهره دار)شخصی زمینی را با وام 

و به مبلغ وام مبلغی را که از  ،داند مالک بانک چه موضعی در برابر حق داردنمی

سپس  ؛اضافه کرده و مال مخلوط شده است ،انداز کردهپسکردن طریق کار 

آیا اشکالی در مبلغ زمین فروخته شده  :سؤال .زمین را نصف قیمت فروخته است

 ؟وام را تسویه کرده است کهدرحالیست او ۀو آیا چیزی بر عهد ؟وجود دارد

 :پاسخ

 .وجود ندارداشکالی است ز فروش زمین به دست آورده که اپولی در 
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 :78پرسش 

و اگر  ؟از او نان گرفته شود هرروزای آرد به نانوا داده و آیا جایز است کیسه

 ؟مخلوط شود چه حکمی دارددیگری آرد من و  ،نزد نانوا

 :پاسخ

در این مخلوط  ،همه باشددر نظر  متعارف و مقبولجایز است و مادامی که 

 .اشکالی نیستن شد

 :73پرسش 

جایز  (مشخ زمانی مشخ  یا غیر ۀطی بازتقسیم اموال )اقساطی  ۀآیا معامل

و  ؟گردددریافت میکاال  ۀشناخته شداز مبلغ  با توجه به اینکه مبلغی بیش ؟است

 ؟انصار وجود داردتفاوتی میان انصار و غیربه این شکل  ۀآیا در معامل

 :پاسخ

 طتبراز قیمت مالی که مقسمتی همه یا در پرداخت  تأخیردلیل ه ببهره گرفتن 

 مؤمنن یا بین امؤمنو ربا بین  ،باشدمیربای حرام  ،معین است یروختن کاالیفبر 

معنا  ،دارددر دل را  ـنیائمه و مهدیـمحمد و آل محمد دوستی و مسلمانی که 

ربایی وجود رمسلمان و غی مؤمنیا بین  ،و ناصبی مؤمنبین بنابراین  ؛دهدمی

 .ندارد

 

 

 ها و وظایفشغلبرخی 
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 :81پرسش 

 ؟هاپولمورد سایر چنین در هم ؟آیا فروختن دالر به دینار جایز است

 :پاسخ

 .جایز است

 :81پرسش 

او اگر  .دهدمیجا بهجاکند و بعضی مواقع شراب ای در شرکتی کار میراننده

 ؟د چه حکمی داردباششده از طرف کارفرما مجبور به این کار 

 :پاسخ

 .جایز نیستاست  شدهساختهانتقال شراب یا الکلی که برای مستی 

 :82پرسش 

تاکسی به مسافرانی که شراب و مانند آن از چیزهایی که  ۀآیا جایز است رانند

ها را به جنس گونهاینو  ؟خرند کمک کندحرام است می شانخوردن یا نوشیدن

 ؟دمنزل بیاور ماشین یا در 

 :پاسخ

 .در آنچه اختصاص به شراب دارد جایز نیست

 

 

 :89پرسش 
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یا کاالهایی که  ،است هایا بار هافروشیکسی که شغلش نگهبانی از شراب

یا در  ،دهدشود یا چیزی که خوردنش حرام است را انتقال میشراب می ۀضمیم

حکمی چه  ،کندشود کار میاز آن شراب درست می بعداًمزارع انگوری که 

 ؟دارد

 :پاسخ

اما اشکالی ندارد که  ،جایز نیست هاآنیا نگهبانی از  هافروشیکار در شراب

 .در مزارع انگور کار کند

 :83پرسش 

 ،کندکامیون باشد و در شرکتی که در آن کار می ۀاگر شخصی رانند

آیا حرمتی برای او پیش  ،جا شودیا غیر از آن جابه غیر حاللهای گوشت

 .با توجه به اینکه این فرد فقط راننده است و کامیون متعلق به او نیست ؟آیدمی

 :پاسخ

هایی که خوردنشان حالل کامیونی که گوشت ۀرانند عنوانبهکار کردن 

ر شراب فروشی کار ولی جایز نیست د ؛استکند نیز جایز جا میجابهرا نیست 

 .کندکامیونی باشد که شراب حمل می ۀکند یا رانند

 :85پرسش 

 ،کند و در آنجا عالوه بر مردهاکار میسالمندان شخصی در آسایشگاه 

دهد و برای را انجام می هاآنهای سالخورده نیز هستند و او مراقبت و خدمت زن

آیا این کار  .کندکمک می ـدر صورت وجوبـ دادنشانقضای حاجت و غسل 

 ؟جایز است



  11انتشارات انصار امام مهدی 

 :پاسخ

 .در صورت اضطرار جایز است

 :81سش پر

زنان زیادی با او همکار  کار است وه بهداشت مشغول ب ۀشخصی در ادار

 ؟در حین کار چیست هانآکردن به نگاه  حکم اختالط و .هستند

 :پاسخ

 ،استجایز شرعی  ازنظر ،برای انجام کاردر هر جا مردان  زنان وگرد آمدن 

نگاه  .منکر کندازنهی و معروفامربهکه مؤمن واجب است زن  ومرد بر هر  و

 .ز استیجا ،نباشدبردن لذت سوء ظن یا  قصدبهکردن اگر 

 :87پرسش 

های فقهی معروف تحقیق کتاب ۀپژوهشی در حوز ۀشخصی در یک موسس

همکاری  ۀآیا ادام .کندهای روایی کار مییا کتاب (مثل عروة الوثقی) هاآن ازنظر

 ؟جایز است هاآناو با 

 :پاسخ

یا کمک در  هاآنلی از کتب ضالّه دوری کند و از تحقیق یا نشر جایز است و

برای دینش بهتر است که  ،«عروه»در خصوص کتاب  .اجتناب ورزد هاآنانتشار 

 ،اختصاصی روی کُتب روایی کار کند طوربهاز آن اجتناب کند و اگر بتواند 

 .بهتر است شبرای

 :88پرسش 
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های خارجی را یافته های فیلمدیسیای از یکی از برادران انصار مجموعه

 ؛بفروشم ،کنندرا به من داده تا به کسانی که در این زمینه فعالیت می هاآناست و 

من در این  !امنور  دیده .ام بر من شفقت کرده استزیرا او به خاطر وضع بد مالی

 ؟ها چه کنمدیبا این سی .امخصوص متحیر مانده

 :پاسخ

از خداوند مسئلت  .جایز نیست شانختنفرو ،انگیزی باشدشهوتچیز  هاآناگر در 

تان شود را روزینیازی شما مینمایم که از مال حالل آنچه موجب بیمی

 .گرداند

 :83پرسش 

که در حوالی چهار تا یا بیشتر  ؛چند کلیپ ویدیویی مشاهده کردمدر اینترنت 

برای بازگشت به اصل ن چگونگی خال  شدن آس بشر و مورد کیفیت ایجاد نفْ

 .کنندبحث میخودش 

ق سـبحان لخـا سـویبهکنند و راهـی نفس بشر توقف میدر حدود  هاآنبیشتر 

بحـث  .اصال دینی نیست ،چه از دید خودشان و چه برای بیننده هاآنبحث  .ندارند

اقـرار نکـه آجـز ندارنـد چیـزی  درنهایـتخلقـت اسـت و شـروع در مورد صرفاً 

و صـرفا در حـد  ،که خلق کند و صـورت بخشـد نند که به خالقی نیاز استکمی

 .کنندهای آفرینشی توقف میجنبه

را بشنود و بر ایـن اسـاس  هاآنو حکمت  لاستدال ،موحّد انسان یا جایز است آ

 ؟استکرده گناه  (من)اقرار کند که خالق سبحانی است یا او 

 :پاسخ
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شـما دالیـل یهـود و نصـارا و  بسـاچه .درسانزیان نمی ،گوش کردن و شنیدن

کفار را بشنوی تا به آن پاسخ دهی اما اگر هدفت اعتقاد و تصـدیق چیـزی اسـت 

دیگـر بـه خطـا  ،دادندتشخی  درست میاگر  .درست نیست ،گویندمی هاآنکه 

خـالق سـبحان بشناسـی و راه ود خـدرسـت آن اسـت کـه نفـس را از  ؛رفتنـدنمی

 .باشدمتعال میوها و فرستادگان خداوند سبحانق کتابشناخت آن از طری

 ویَبهای َروامها و بانک

 :31پرسش 

حاصل ودیعه گذاشت و سود  هاآندر توان میآیا  (:اروپایی) های غربیبانک

و آیا جایز  ؟جایز است هاآناز  بهره داروام گرفتن و آیا  ؟را دریافت کرداز آن 

و حال توانایی داشتن چه در  ؛تسویه نکند گیرندهموااست که وام گرفته شود و 

 ؟در حالت توانایی نداشتنچه 

 :پاسخ

گرفتن  .نیستند مؤمنمسلمان هستند و غیرچون  ؛ندارد وجود بار هاآندر برابر 

واجب نیست  .جایز است هاآناز  بهره داروام گرفتن  .جایز است هاآنسود از 

و تا زمانی که محارب و ناصبی نباشند باید به  ،ینسبت به تسویه سود ملتزم باش

واجب نیست  هاآنتسویه با  ،و در صورت عدم توانایی ؛قرض ملتزم بود یتسویه

 .حاصل شود حسابتسویهبر توانایی تا زمانی که 

 :31پرسش 
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 بعداًوام بگیرد و  هاآنیعنی از  ؟جایز است غیر اسالمیآیا فریب دادن بانک 

 ؟بازگرداند و اگر نتواند پس ندهد هاآنمبلغ را به  اگر بتواند این

 :پاسخ

هایی که ائمه یا ها یا ناصبیهایی که غیرمسلماندر خصوص معامله با بانک

 داربهرههای وام هاآنجایز است از  ،دارند مالکشان هستندمهدیین را دشمن می

زیرا بین  ،سود بگیری هانآاز به امانت بگذاری و شان را نزدت یا اینکه مال ،بگیرید

 .مؤمن و غیرمسلمان یا بین مؤمن و ناصبی ربایی وجود ندارد

اشکالی  اگر از امثال این افراد وام بگیری ولی نتوانی آن را پرداخت کنی

 .خداوند توفیقت دهد ؛ندارد

 :32پرسش 

 ،دهندبهره می باد که وام نوجود دار های خارجیصرافی ها ودر عراق بانک

دریافت  (اندك ۀبهر هرچند)هایی با بهره وام هاآنبه این صورت که مردم از 

 هاآنتواند از آیا کسی که نیاز مبرم دارد می و ؟حکم شرعی آن چیست .کنندمی

 ؟وام بگیرد

 :پاسخ

متعلق به  هابانکآن اگر  .ندارد وجود باغیرمسلمان ر بین مسلمان و

جایز  هاآنوام گرفتن با بهره از  ،دنباش (بیتاهلدشمنان )ها ناصبیغیرمسلمان یا 

 .است
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 :39پرسش 

کـنم کـه بـه مـدنی عـراق کـار مـی مؤسساتای از موسسه دردر حال حاضر 

ایـن سـود  .گیـردن سـود مـیآ درازای ودهـد صاحبان مشاغل کوچـک وام مـی

وام مـن کـه بـا در نظـر گـرفتن این ،شـودپرداخت میاقساط ماهانه داده  صورتبه

 .کنمام بلکه فقط در این موسسه کار مینگرفته

و از مردم  (مریکا و اروپاآ مثالً)های دیگر است پول این موسسه از دولتمنبع 

 .عراق نیست

کنم که در فتوایی از سید میهمکاری  هاآنبا  علتاینبهمن  کهبا توجه به این

ربای  ،باشد ( تبیاهلدشمن )ناصبی کافر یا  مالصاحبشنیدم که اگر یمانی 

 .قرضی وجود ندارد

یـا کـار که آاز سید مبارك یا یکی از انصار انتظار دارم که جواب مرا بدهند 

مرکـز ایـن کـه اینبـا علـم بـه  ؟یـا خیـرسسه برای من جایز است ؤکردن در این م

 ...قرار داردمریکا آدر  ،موسسه

 :پاسخ

 افر بـه نبـوت محمـدو ک (را دارد  بیتاهلمسلمانی که حب یا ) مؤمنبین 

 ( آنکه دشـمنی بـا آل محمـدیا   ۀکـه شـیع رو آن ازرا  هـاآنیـا شـیعیان 

گــرفتن قــرض ربــوی از مــال  .نــدارد ربــا وجــود (هســتند برانگیــزد  بیــتاهل

 .نیز جایز است مؤسساتمسلمانان برای مسلمان جایز است و کار در این غیر
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 :33پرسش 

برخی از مسـلمانان  ،در اروپا نمسلماغیری های خارجدر مورد قرض از بانک

درصد طـی  1و  83سود به نسبت گیرند و بعد با میوام برای خرید خانه از بانک 

توان اول سود پول را پرداخـت کـرد و می .گردانندسال برمی 91یا  25 ،21مدت 

را وام از قسـمتی و در حالت دیگـر نمود را پرداخت اصل وام  ،بعد از خرید خانه

پرداخــت نمــود و  درصــد (1و  83) مــوردنظرماهانــه اضــافه بــر ســود  صــورتبه

ماهانـه   اصـل  ۀاجـار :باشدزیر می صورتبهشخ   ۀپرداخت ماهان ترتیباینبه

حـالل اسـت یـا  ،سود به بانکبا  آن همراهو پرداخت وام گرفتن این  .وام   سود

 ؟حرام

 :پاسخ

ی دیگـر یـا مـؤمنو  مؤمنبین  ،حرام ربا و حرام است ولی ربای ،قرض با بهره

 .یابدتحقق می ،ندارد  ل محمدآو مسلمان دیگری که دشمنی با  مؤمنبین 

ماهانـه بـه  ۀن بـا بهـرآدر مورد گرفتن قرض از بانک و بازگردانـدن  تو سؤال

یعنی اگـر مالـک  ؛بستگی دارد به هویت بانک ،یا حالل است یا حرامآبانک که 

 بیـتاهلیا مسـلمانی کـه دوسـتی  مؤمناحب بانک هستند بانک یا کسانی که ص

 گرفته شـود و نیـز  -هرچند با بهره-نان قرض آجایز است از  ،نباشند دارند را

 .سپردبهره دریافت قرض یا مالی را با  هاآنتوان به می
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 :35پرسش 

سـودی بـه  بانـک ،ام و در پایان سالسپردهپول من در بانک سوئدی مقداری 

دهـم تـا از ربـا یعنی به فقرای عراق مـی ؛فرستمدهد که آن را به عراق میمن می

بـرم ولـی بـرای دوری از ربـا دانم که ثوابی از این کار نمیمی .دوری کرده باشم

 که من ناچارم پول خود را برای جلوگیری از سـرقتبا توجه به این ؛کنمچنین می

 ؟رم یا خیرآیا من بر مسیر صحیح قرار دا .در بانک بگذارم

 :پاسخ

و مسلمانی که در گفتار یا کردار دشـمنی بـا آل  مؤمنان و یا بین مؤمنبین  ربا

؛ ربـایی وجـود نـدارد ،یابد و بین مسلمان و غیرمسـلمانمعنا می ،ندارد  محمد

 بـاتـوانی دهد متعلق بـه تـو اسـت و مـیبنابراین سودی که بانک مذکور به تو می

یی یا آن را صدقه دهی یا هر کار که مایـل هسـتی و خود در آن تصرف نما ۀاراد

اجـر  ،هایی کـه دادیبـرای صـدقه .در آن رضایت خدا وجـود دارد انجـام دهـی

زیرا مالی است که تو مالک آن هستی و آن را صدقه  ؛گیریبری و پاداش میمی

 .ایداده

 :31پرسش 

آن وام را از آن برادر انصاری  .دوست یکی از انصار از بانک وام گرفته است

ست اقساط ماهیانه را ا گرفته به این شرط که تا زمانی که مبلغ وام نزد اواو 

آیا جایز است که برادر انصاری این قرض را از دوستش با این  .پرداخت کند

 ؟خیرشرط بگیرد یا 
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 :پاسخ

 .این قرض ربوی است

 :37پرسش 

سود وام  ؟شودمحسوب میآیا بانک اسالمی  ؟حکم بانک در ایران چیست

 ؟یا نهشود محسوب میربا 

 :پاسخ

های ی که بر سرزمینهایحکومتاختیار بیان کردم اموالی که در تر شپی

بنابراین  ؛مسلمانان ۀیا عاماست لک امام مُیا  ،کنند قرار دارداسالمی حکومت می

به وام اما پرداخت سود  ،ها سود دریافت کنندن از بانکامؤمنجایز است که 

 .شودجایز نیست و ربای حرام محسوب می بانک

 :38پرسش 

دریافت  یسود ،وامبرای کنند که ها در ایران ادعا میاز بانکبرخی 

در معامله و کار  شدهاستفادهمبلغ جزئی در قبال اوراق تنها کنند بلکه نمی

 ؟جایز است یا نه هاآیا وام گرفتن از این بانک .کننددریافت میکارمندان 

 :پاسخ

 .جایز است
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 قرارداد بیمه

 :33پرسش 

 حوادث و ۀبیم وخدمات درمانی  ۀبیم ،عمر ۀاحکام شرعی در خصوص بیم

 ؟شود چیستهر چیزی که به بیمه مربوط می طورکلیبهسرقت و 

 :پاسخ

از  و (گربیمه)کننده بین شرکت بیمه یکسواز ست که ا دادیقرار :نامهبیمه

 (گزاریا بیمه بیمه شونده)یا شرکت دیگری اشخاص  ،سوی دیگر با شخ 

 .گرددمنعقد می

 بروزصورت  درگردد که گزار متعهد میگر به بیمهبیمه ،داددر این قرار

و پول معینی را در معین جبران خسارت کند  یر چیزی معین در مدتبحادثه 

 .اش پرداخت نمایدمدت معین به او یا ورثه

 چند مسئله:

مدت  در داد وطبق قرار ،شدهمعینبه پرداخت مبلغ  ملزمگزار بیمه -1

 آمدهپیشاز پرداخت خسارت گر بیمه ،صورت در غیر این وباشد می شدهمعین

گزار نامه توسط بیمهاگر بخشی از مبلغ بیمه خواهد کرد ورا فسخ  قرارداد امتناع و

 .ت نمایدگزار پرداخرا به بیمهمبلغ این نصف  ،باشد شدهپرداختگر به بیمه

به در مهلت دادن گر بیمه ،ل کندپرداخت مبلغ مقرر تعلّدر  گزاراگر بیمه -2

گزار به او پرداخت کرده نصف مبلغی که بیمه بازگرداندن داد ویا فسخ قراراو 

 .گزار چیزی از مبلغ را پرداخت کرده باشداگر که بیمه ؛باشدمختار می ،است
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یا مبلغ  و طاقساگزار در پرداخت بیمه شرط کند که چنانچهگر اگر بیمه -9

را فسخ  قراردادگر بیمه ،آندنبال و به تعلل یا امتناع کند  قرارداددر مانده باقی

این  ،گزار پرداخت ننمایدرا به بیمه شدهپرداختگر چیزی از مبلغ نماید و بیمه

 .شرط صحیح است

ان خسارت نماید و در گزار را جبرگر باید در صورت بروز حادثه بیمهبیمه -3

گردد بلکه او قرارداد فسخ نمی ،گرصورت عدم پرداخت این مبلغ از سوی بیمه

 .باید جبران خسارت نماید

 وگر قبل از انعقاد قرارداد توانایی جبران خسارت را داشته باشد باید بیمه -5

داخت خسارت رقادر به پگر داد مشخ  شود که بیمهاز عقد قرارپس چنانچه 

باشد که قرارداد را فسخ و گزار این حق محفوظ میبرای بیمه ،نیستتمالی اح

حتی اگر پس از مشخ  شدن  ؛شود باز گردانیدهاز سوی او  شدهپرداختمبلغ 

توانایی پرداخت خسارت در او  ،گر از پرداخت خسارتابتدایی ناتوانی بیمه

 .ایجاد شود

توانی از ان بعداًت را داشته باشد و گر توانایی جبران خساراگر در ابتدا بیمه -1

گزار حق فسخ قرارداد و باز پس گرفتن نصف بیمه ،پرداخت بر او عارض شود

 .گر را داردبه بیمه شدهپرداختمبلغ 

 ،بروز ناتوانی از پرداخت خسارتشرط کند که در صورت گر بیمه اگر -7

به او باز گردانیده  هشدپرداختگزار حق فسخ قرارداد را ندارد و نصف مبلغ بیمه

 .چنین شرطی صحیح نیست ،نشود

 ،بروز ناتوانی از پرداخت خسارتشرط کند که در صورت گر اگر بیمه -8

 .شرط صحیح است ،را بازگرداند شدهپرداختکل مبلغ 
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 هابازیبرخی نقاشی موجودات جاندار و  ،موسیقی

 :111پرسش 

آیا حالل  .ختالف دارندهای کالسیک اعُلما در جواز گوش دادن به آهنگ

 ؟است یا حرام

 :پاسخ

 .گوش دادن به موسیقی جایز نیست

 :111پرسش 

 ؟ها چیستدر فیلممتن های موسیقیاستفاده از حکم 

 :پاسخ

 ،اگر آهنگ و آواز و چیزهایی شبیه به آن باشد ،موسیقیدر مورد 

نجا بیان اینکه ای باهدفموزیک  متن ولی اگر  ،ز نیستیآن جا کارگیریبه

یعنی  ؛باشدمیز یجا ،است ...یاجایگاه حزن و اندوه یا نگرانی یا وحشت و 

 .ز استیدر فیلم جاموزیک متن ثل آن م  کارگیریبه

 :112پرسش 

به دعوت مبارك فعالیت داریم مربوط های و آهنگسرودها ما در کار تولید 

ز یجا هاآن کارگیریبهکه  ضابطه و قانونی برای آالت صوتییک خواهان و 

و بعضی از دن و هلهله کردن زهای دست ا ف کت ،بوق ،مثل طبل ؛باشیممیاست 

 خود و ـشوند میمشتق که از پیانو سازهای زهی  ...اُرگ یا پیانو وهای آهنگ
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تولید رایانه  ۀوسیلبهکه  هایییا آهنگ ـشوندسازهای زهی محسوب نمی

 .شوندمی

 :پاسخ

شود کار گرفته میه ل و بوقی که برای اعالم بطب ،های کف و سوتافکت

 .جایز است ـمثل اعالم برای جنگ و چیزی شبیه به آنـ

ز است اگر یشود نیز جاهای الکترونیکی پخش میکه از دستگاه هاییآهنگ

مثل  دستازاینهای جایز هایی از موزیکمثال ؛لهو و طرب نباشد صورتبه

 ...صدای غمناك و ،های جنگیدای طبلص ،بادصفیر  ،صدای قطرات باران

 .باشدمی

ه اهل فسق و لهو و طرب ب طورمعمولبهکه سرود یا آهنگی  هرگونهباید از 

و یا آالت صوتی موسیقی حتی اگر خالی از  ،پرهیز و دوری شود ،گیرندکار می

 .باشد

 :119پرسش 

 ؟حکم موسیقی و غنا چیست

 :پاسخ

اسـتماع یعنـی شـنیدن بـا )حـرام اسـت  هاآناستماع غنا حرام و  ،موسیقی حرام

فقـط طبـل  (.نیست موردنظرو غرض باشد که بدون قصد و شنیدنی  ،نیّتقصد و 

 .مجاز است ،حین جنگ و دمیدن در شیپور برای اعالم
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 :113پرسش 

 ؟حکم نقاشی موجودات جاندار چیست

 :پاسخ

 ،نقاشـینکـه در خـود آمگر داران جانحتی در مورد نقاشی کردن جایز است 

 جایبـهتراشیدن بتـی کـه  ویا کشیدن  ،مانند نمایاندن عورت ؛حرامی باشدمورد 

 .شودخدا بندگی می

 :115پرسش 

موارد دیگر بازی و یا چیزهایی شبیه آن مثل ورق مینودو ،حکم بازی شطرنج

-استیشنپلیدر کامپیوتر یا در دنیای واقعی بازی کرد و هم توان که هم می-

 ؟چیست

 :پاسخ

د که نباش یهایولی اگر بازی ؛جایز است نباشدمطرح  بندیشرطاگر در آن 

 .دوری شود هاآنبهتر است از د مکروه است و نکنمیتلف فقط وقت انسان را 

 :111پرسش 

 ؟ورزشی چیست و مسابقات هاحکم بازی

 :پاسخ

 .مثل شنا و تیراندازی ؛هستندمستحب  هاآناز برخی و  ،ز استیجا

 



 
 1ج  های فقهیپاسخ 14

 پزشکی و عمل زیباییوط به مرب مسائل

 :117پرسش 

مانند زیبایی  ؟جایز است ـچه در مردان و چه در زنانـآیا انجام عمل زیبایی 

 .بینی و آثاری که در چهره وجود دارد

 :پاسخ

 .جایز است

 :118پرسش 

 هاآنآیا در اجزایی که نگاه کردن به  ،اگر انجام عمل زیبایی جایز باشد

 ؟جایز است طورکلیبهیا  ؟شدباجایز می حالل است

 :پاسخ

باید حدود شرعی در  ،اگر در انجام عمل زیبایی اضطرار وجود نداشته نباشد

اگر نسبت به آن مجبور شود، با اضطرار و  ؛لمس کردن برآورده شود و نگاه

 .جنس، نگاه و لمس جایز استنبودن هم

 :113پرسش 

نی با آن تخص  ز کهدرصورتی ؟حکم رفتن زن نزد پزشک مرد چیست

 .وجود نداشته باشد

 :پاسخ

مانند نگاه کردن پزشک به آن بخش  ،اگر معالجه با عمل حرامی همراه باشد
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مجاز  ،از بدن زن که نگریستن به آن یا لمس کردنش برایش جایز نیست

 .باشد مگر هنگام اضطرارنمی

 :111پرسش 

اگر او  ،ی در اوبرای مشخ  کردن قابلیت بارور ردمَاز نمونه گرفتن برای 

دیگر غیر از همسرش  یآیا به روش ،ق همسرش را نپذیردیانجام این عمل از طر

 ؟توان این عمل را انجام دادمی

 :پاسخ

جسم همسرش  ۀواسطبهبا استفاده از جسم خود انسان حرام و اگر استمنا 

 .مجاز است ،باشد

 :111پرسش 

انجام آزمایش  باهدف (ااستمن)غیرشرعی  ۀآیا خارج کردن منی به شیو

 ؟پزشکی جایز است

 :پاسخ

وجود  آوریفرزنداگر اطمینان حاصل شود که عامل دیگری بر جلوگیری از 

ولی به  .غیرشرعی جهت معاینه مجاز است ۀخارج کردن منی به شیو ،ندارد

 .شرطی که خارج کردن آن فقط منحصر به همین کار باشد
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 :112پرسش 

با زنانی  کار هستم وه جراحی مشغول ببخش  دردر بیمارستانی من 

این  ۀنیروی زن برای معالج ،کادر در شوند وآورده میبدنی  هایگیسوخت

برای کندن پوست سوخته شده الزم است که بیمار به  .ها وجود نداردبیماری

بدون  هاآن متأسفانههایش حمام برده شود و مادر یا یکی از محرم ،همراه شوهر

 ؟را بیان فرماییدحکم این عمل  .توانند این کار را انجام دهندنمیکمک ما 

 :پاسخ

و  ،زنان کادر طبی زن فراهم کنند ۀبرای معالج مسلمین واجب است که بر

 باتا معالجه نیز فراهم گردد  یزنان مکان خاص ۀبرای معالجحتی واجب است 

ر زیادی نیز وجود امور فرعی بسیا ،در این خصوص وشود کرامت انجام و  عزت

 :دارد

باید برای رفع تمامی نیازهای پزشکی تعداد کافی پرسنل زن به کار گرفته  -

 .شوند

چه با ساختن  ،کامل جدا باشند طوربهزنان  ۀالزم است مراکز معالج -

 .بندی بیمارستانزنان یا بخش ۀبیمارستان ویژ

در صورت وجود  ،داردقرار در آن نبأ  بواکه برادر  در خصوص وضعیتیاما 

ر آن بو خطای گناه  وتوسط مردان بالمانع است سوختگی زنان  ۀمعالجاضطرار 

مناسب ایجاد بستر که تقصیرکار همچنین تمام مسلمین  حکومت طاغوت و ۀعهد

 .باشدمی ،اندنکرده اقدام زنان ۀبرای معالج
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 و تشریح جسد مردگان ،عضو یاهدا

 :119پرسش 

 ؟ایز است انسان به اهدای اعضای بدنش پس از مرگش وصیت نمایدآیا ج

 :پاسخ

جایز است انسان به اهدای یک یا چند عضو از بدنش پس از مرگ وصیت 

 ،رسدنماید و اگر اهدای او به مؤمن باشد یا در جهتی باشد که به مؤمنان می

 .دهنده است خداوند توفیق .گیرددر این خصوص پاداش می شاءاهللان

 :113پرسش 

 ای اهدامرده را به شخ  زندهتواند عضوی از اعضای بدن آیا ولیّ میت می

 ؟بفروشدآن را یا و  ،ببردسودی کند تا از آن 

 :پاسخ

ز است اگر آن ولیّ یجا ،کردن لی اهداو ،نیستمجاز فروش اعضای بدن 

 .پسر یا دختر باشد ،مادر ،پدر مؤمن

 :115پرسش 

ز یجا آن دیگر یا فروش ۀانسان زنده به انسان زندعضوی از بدن  یآیا اهدا

 ؟است

 :پاسخ

 .ز استیجا اهدا لیو ،یز نیستجافروختن 
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 :111پرسش 

امروزه در بسیاری از که  به صورتی ؟ت چیستحکم تشریح جسد میّ

 .شودها انجام میهای دولتبیمارستان

 :پاسخ

دید در و ترشک  کهدرصورتیز نیست مگر یجا مؤمن تشریح جسد میت

 .کندن را تهدید میامؤمنباشد که عموم وجود داشته یا مرضی  وقوع جرم

 :117پرسش 

 هاییادگیری یا تشخی  علت مرگ یا چیز هدف باحکم تشریح جسد میت 

 ؟چیستباشد شبیه به آن 

 :پاسخ

 .ز نیستیاو جای پیشین از اجازهبرای یادگیری بدون  مؤمنتشریح جسد 

 سازیشبیهقیح و تل ،جلوگیری از بارداری

 :118پرسش 

جلوگیری  باهدفدان تخم ۀیعنی قطع کردن لول ؟ها چیستحکم بستن لوله

شود و عدم به جهت رنج و سختی که به زنی وارد می ،برای همیشه باردارشدناز 

 ؟باردارشدنتحمل او برای 

 :پاسخ

 .ولی برای زن شوهردار باید با رضایت و موافقت همسرش باشد .جایز است
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 :113پرسش 

ها وجود دارد مانند بستن لولهجلوگیری از بارداری برای های مختلفی روش

ها روش حکم این ،دییوو استفاده از دستگاه آیخوردن قرص  ،عمل جراحیبا 

 ؟یا استفاده از این ابزارها برای جلوگیری کامل یا موقت از بارداری چیست

معیشت و مشکالت تربیتی و به علت عدم توانایی  جنینسقطهمچنین حکم 

 ؟تنگدستی چیست

 :پاسخ

است  ذکرشدهپرسش های جلوگیری از بارداری که در استفاده از روش

جایز  ،بعد از تلقیح جنینسقطولی  .جایز است (قرص و دستگاه ،هابستن لوله)

 .نیست

 :121پرسش 

و  ؟ز استیبرای جلوگیری از بارداری جا «دییوآی»دستگاه استفاده از آیا 

 ؟مرد این دستگاه را قرار دهدز است یآیا جا

 :پاسخ

ز نیست مرد آن را داخل یو جا ،ز استیجاشوهر با موافقت استفاده از آن 

 .رحم قرار دهد

 :121رسش پ

کـار پزشـک زنـان  توسـط که «دییویآ» ضدبارداریدستگاه از استفاده یا آ

 ۀایـن عمـل نیازمنـد مشـاهد که انجـامبا توجه به این ؟جایز است ،شودمیگذاشته 
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 .باشداندام تناسلی توسط دکتر می

 :پاسخ

 .مجاز است

 :122پرسش 

 چراکه ؟نرسیده باشد جایز است چهارماهگیجنینی که به آیا سقط کردن 

با توجه به اینکه این عمل به دلیل تنگی  .هنوز روح در او دمیده نشده است

میل  برخالفجلوگیری از بارداری  باوجودشود و این بارداری معیشت انجام می

 .خانواده صورت گرفته است

 :پاسخ

خطری زنده ماندن مادر  او برایاینکه بقای  جایز نیست مگرسقط کردنش 

 .داشته باشد

 :129پرسش 

 ه استشخ  گردیدمبا معاینات سونوگرافی حامله است و  ماههششزنی 

یا  الخلقهناق رود که کودك احتمال می ،دارو قرص وبه علت مصرف که 

جایز  جنینسقط ،بودن کودك الخلقهناق آیا به دلیل  .بیایددنیا ه ب العقلناق 

 ؟است

 :پاسخ

خطری برای زندگی مادر محسوب آن باقی ماندن جایز نیست مگر اینکه 

 .شود
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 :123پرسش 

 ؛چیست آیندبه دنیا می (افویآی) آزمایشلولهکه از طریق  رزندانیفحکم 

این روش بیماری راهی جز  ۀعارضدلیل به که مادر یا یکی از آن دو  پدر وبرای 

 ؟ندارند

 :پرسش

همان و کاشت آن در رحم شوهر  ۀنطف باگرفتن تخمک از همسر و تلقیح آن 

 .ز استیجا صاحب تخمک زن 

 :125پرسش 

آن در رحم زن  نکاشت وسرش لقاح یافته باهماز زنی که  تخم نبرداشتآیا 

 ،یا غیر از محارم اوهمسر از محارم  یزن دیگر یا رحم مصنوعی ودیگر یا در 

 .به جهت ناتوانی رحم همسر مرد یا به دلیل نداشتن رحم ؟مجاز است

 :پاسخ

کاشت مجدد در رحم همان زن  و شسرباهمتلقیح آن  و از زن نطفه نبرداشت

ن هماهمسر دوم  ،زنآن آن در رحم زن دیگر حتی اگر  ناما کاشت ؛جایز است

 .جایز نیست ،باشد مرد

 :121پرسش 

اسپرم خود به برادر عقیمش نمود و  یاقدام به اهدا ،به دعوت انمؤمنیکی از 

تخمک همسر برادرش را تلقیح نمودند و همسرش باردار شد و  ،با آن اسپرم

برادرش انجام به از سر لطف و محبت نسبت این کار را  او .به دنیا آمد یدختر
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حرام بودن  یاحالل  ازنظرولی خیالش  ،نشودواقع یی و طالق شان جداداد تا بین

در حال حاضر  .گردداین اقدام به سه سال پیش برمی .این کار راحت نبود

حکم شرعی را او  .ه استباردار شداو  یاز نطفههمسرش و شده برادرش معالجه 

 او تکلیف .تپسر اس هاآنیکی از اسپرم فرزندانی دارد که  ۀاهداکنندو  داندنمی

 ؟چیست ه استکه از طریق تلقیح مصنوعی به دنیا آمدفرزندی با این 

 :پاسخ

جایز  ،اینکه زن از آب مرد دیگری غیر از شوهرش باردار شود :حکم شرعی

 .نیست

کاری که شما از روی جهل و عدم آشنایی با حکم  براثرای که اما نطفه

دارد و او به صاحب آب منسوب حکم شُبهه را  ،است متولدشدهاید صورت داده

باشند و پدرش است و پسران او برادران او می ،پس صاحب آب ؛گرددمی

او را باردار شده و پسران آن زنی که او را باردار شده  که مادرش هم کسی است

 .آینداست نیز برادرانش به شمار می

 :127پرسش 

و ما چطور این  ؟زاده است یا خیرآیا او حرام ؟معنای حکم شبهه چیست -1

 ؟شبهه را برطرف کنیم و حقیقت را بدانیم

همچنین به کودکان  ،آیا وقتی نوزاد بزرگ شد موضوع را به او بگویم -2

 ؟یا خیر ؟هاخودم و عموهای بچه

 ؟من در قبال این کودك چیست ۀتکلیف و وظیف -9

 



  22انتشارات انصار امام مهدی 

 :پاسخ

خداوند  ؛زاده نیستشود و حرامناك به والدینش منتسب میفرزند شبهه

پدر نوزاد است و صاحب  ،صاحب آب ،الذکردر حالت فوق .توفیقت دهد

 .برندنیز از او میراث می هاآنبرد و مادر او و کودك از این دو ارث می ،تخمک

است که وی بتواند این  پذیرامکانهنگامی  ،اما باخبر ساختن آن فرزند دختر

 .خداوند توفیقت دهد ؛تاز این کار گریزی نیس چراکه ،امور را درك کند

اینکه پسران مادرش که صاحب تخمک  ؛باشدموضوع مهم دیگری نیز مطرح می

برادران او از طرف مادرش هستند و پسران پدرش که صاحب آب است  ،است

ی پدر همان وظیفه ،شما در قبال او ۀوظیف .باشندپدرش می ۀبرادران او از ناحی نیز

 .در قبال دخترش است

 :128پرسش 

 ؟غیر رحم چیست در رحم و انسان سازیحکم شبیه

 :پاسخ

 .کاشتن آن در رحم همسرش جایز است مرد ویک ای از نطفهبرداشتن 

برداشته شود مشروط  یو یا زن دیگرکه سلول تخم از همسر جایز است همچنین 

 .جایگزین شود ،آن زناز همسر  شدهگرفته ۀنطف ۀهست باآن  ۀاینکه هست رب
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 هازنخمصوص به زن و بعضی از احکام آرایش 

 :123پرسش 

در  ولی رق  و غناـزنان در آن هستند که فقط  آیا رفتن به مجلس عروسی

 ؟جایز است ـآن است

 :پاسخ

همچنین  و ،زنان باشند و صدایشان را مردان نشنوندمجلس اگر فقط در آن 

 ،در آالت موسیقی نباشد ارتکاب حرامی مثل نواختن و دمیدنمجلس اگر در آن 

 .باشدجایز می

 :191پرسش 

 «ابرو یتوتَ»و همچنین حکم  ؟چیستبدن از قسمتی بر  کوبیخالحکم 

و  ؟چیست ـدر ابرو که امروزه متداول است کوبیخالان هم تقریبایعنی ـ

سوزن تا  ۀوسیلبهکردن سوراخ  :باشدصورت میو ابرو به این بدن در  کوبیخال

سپس اثر آن در بدن  ـباشدجراحت مییک مثل ـشود ن زیاد خارج میاینکه خو

 .شودل کشیده میماند و روی آن تصویر پرندگان یا اشخاص یا گُباقی می

 :پاسخ

مثل از بین بردن  ،ز استیجا ـانجام شود خاطر دلیلیبه ـ (تتو)ابرو  کوبیخال

 .ز نیستیجابدن بر دیگر  چیزهایاما کشیدن تصویر حیوانات و  ؛مو یا کاستن آن
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 :191پرسش 

 ؟آیا سرمه کشیدن جلوی افراد غریبه برای زن جایز است

 :پاسخ

ولی اگر در خانه برای  ،جایز نیست ها سرمه بگذارداگر برای دیدن غریبه

غیر واجب نیست برای خارج شدن از خانه یا دیدن  ،همسرش گذاشته باشد

 .آن را بزداید محارم

 :192پرسش 

چـه  ،مجاز نیسـت ـحتی در خانهـ کشیدن سرمه برای زنی که همسر نداردآیا 

 ؟برسد به بیرون

 :پاسخ

 .مجاز است در خانه سرمه بکشد زن مجرد

 :199پرسش 

طور و همین ،حفظ حجاب موی سرهمراه با  پوشیدن شلوار حکم شرعی

 ؟چادر چیستشرعی حکم 

 :پاسخ

 ۀبقی زن واجب نیست و پا بر هایوپنجهدستکف  دو ،دن صورتیپوشان

تنگ  قدریبه نازك ونباید جنس پوشش  ؛کامل پوشانیده شود طوربهاعضا باید 

روی آن از  کهدرصورتی ،در خصوص شلواراما ؛ باشد که زیرش را نمایان سازد

تنگ  کهدرصورتی همآن ،اشکالی ندارد بپوشاندرا تا زانو بپوشد که کتی یا  مانتو
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یا  بپوشد و مانتو شلوار یاما اگر زن ؛سازد نمایانرا است  یرشتا هر آنچه زنباشد 

حجاب شرعی  اشکال دارد و ،را حفظ کند شحجاب سر کتی روی آن نباشد و

از نمایان  ،حتی هتک حرمت پوشیدن شلوار به این صورت ؛شودمحسوب نمی

 .بیشتر است ساختن مو و کشف حجاب سر

 :193پرسش 

تحنّک چه  ۀمحدود ؟واجب است برزنان (نهپوشانیدن زیر چا)آیا تحنّک 

 ؟مقدار است

 :پاسخ

گیرد جزو قسمتی که زیر حَنَک قرار می .اش را آشکار کندتواند چهرهزن می

 .باشدصورت نیست و پوشاندن آن واجب می

 :195پرسش 

برادر بالغ یا پدرش یا پسر بالغ خود لباسی بپوشد تواند در حضور زن میآیا 

 خوابلباسکند مثل پوشیدن را نمایان می شهایها و جاذبهزیباییکه قسمتی از 

و  ـ،البته همراه با پوشانیدن عورت که طبیعتاً واجب استـ یا چیزی شبیه به آن

 در حضور اشخاصکه  هاییاگر حرام است حدود و مقدار زیبایی و جاذبه

 ؟چقدر است نمایان باشدتواند میشد  بردهنام

 :پاسخ

وَقُل لِّلْمُؤْم نَات  یَغْضُضْنَ م نْ أَبْصَار ه نَّ وَیَحْفَظْنَ  :فرمایدمی تعالیحق

فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْد ینَ ز ینَتَهُنَّ إ لَّا مَا ظَهَرَ م نْهَا وَلْیَضْر بْنَ ب خُمُر ه نَّ عَلَى جُیُوب ه نَّ وَلَا 

ائ ه نَّ أَوْ آبَاء بُعُولَت ه نَّ أَوْ أَبْنَائ ه نَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَت ه نَّ أَوْ یُبْد ینَ ز ینَتَهُنَّ إ لَّا ل بُعُولَت ه نَّ أَوْ آبَ
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إ خْوَان ه نَّ أَوْ بَن ی إ خْوَان ه نَّ أَوْ بَن ی أَخَوَات ه نَّ أَوْ ن سَائ ه نَّ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَو  

نَ الرِّجَال  أَو  الطِّفْل  الَّذ ینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات  النِّسَاء التَّاب ع ینَ غَیْر  أُوْل ی الْإ رْبَة  م 

ونَ وَلَا یَضْر بْنَ ب أَرْجُل ه نَّ ل یُعْلَمَ مَا یُخْف ینَ م ن ز ینَت ه نَّ وَتُوبُوا إ لَى اهلل  جَم یعًا أَیُّهَا الْمُؤْم نُ

 شرمگاه و ببندند را خویش چشمان که گوب مؤمن زنان به و) (1)لَعَلَّکُمْ تُفْل حُونَ

 نکنند آشکار هویدا است که مقدار آن جز را خود هایزینت و دارندنگه را خود

 ،نکنند آشکار را خود هایزینت و فروگذارند گریبان تا را خود هایمقنعه و

 یا خود پسران یا خود پدرشوهرهای یا خود پدران خود یا شوهران برای مگر

 یا خود خواهر پسران یا ،خود برادر یا پسران خود برادران یا خود شوهر پسران

 زن به رغبت که خود خدمتگزار مردان یا ،خود بندگان یا ،خود کیشهم نازن

 تا نزنند زمین بر پای چنان نیز و خبرندبی زنان شرمگاه از که کودکانی یا ،ندارند

 توبه خدا درگاه به همگان ،مؤمنان ای .شود دانسته اندکرده پنهان که زینتی آن

 (.گردید رستگار که باشد ،کنید

 ،تواند در برابر نامحرمان آشکار کند عبارت است از صورتآنچه زن می

آشکار سازد  (2)تواند در برابر محارمها و کف پاها و آنچه زن میکف دست

                                                                                                      
 .91 :نور -1

کسی محارمی دارد، و ازدواج با این محارم برای همیشه حرام است؛ خواه این محارم مرد باشند هر -2

اکنون قصد داریم حکم محارم زن را بیان کنیم: محارم یک زن کسانی هستند که ازدواج با  .یا زن

شه حرام است، و بر سه قسم هستند: یا نَسَبی هستند، یا رضاعی هستند و یا ها برای او برای همیآن

رود از طرف مادر باشد یا پدر مصاهره )از طریق ازدواج محرم هستند(؛ مثل پدر و جد و هر چه باال می

ی، رود، و برادر از پدر یا مادر چه رسد به برادر پدری و مادرفرقی ندارد، و پسر و نوه هر چه پایین می

روند، و فرزندان خواهر پدری یا مادری چه رسد به هر دو هر چه پایین ها هر چه پایین میو فرزندان آن
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 ها که باید برای وضوآن مقدار از دست ،عبارت است از گردن و باالتر از آن

و برای شوهرش تمام بدنش  ،تر از آنو وسط ساق و پایین ،گرفتن آشکار نماید

 (1).را

 :191پرسش 

و چه چیزهایی از زن را شامل  ؟شریف چیست ۀدر آی« زینت»منظور از 

 ؟شودمی

 یکودکان) الطِّفْل  الَّذ ینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات  النِّسَاء ...حدود عُمْر در 

 ؟چقدر است (خبرندیشرمگاه زنان بکه از 

وَلَا یَضْر بْنَ ب أَرْجُل ه نَّ ل یُعْلَمَ مَا یُخْف ینَ م ن  :و منظور از این آیه چیست

اند دانسته که پنهان کرده ینتینزنند تا آن ز نیبر زم یچنان پا زیو ن) ز ینَت ه نَّ 

 (؟شود

 

                                                                                                      
رود، و شوهر مادر بعد از دخول، و پسر شوهر بعد از دخول، و روند، و همسر دختر هر چه پایین میمی

 .روندچه باالتر می عمو و عموی پدر و مادر و دایی و دایی پدر و مادر و پدرزن و مادرزن هر

« ن بدن زن نامحرم حالل استآنچه بر مرد از نگاه کرد»راجع به اینکه  از امام صادق -1

 از ابو جارود از امام باقر .(صورت، دو قدم پا، و دو کف دست است)شده است که فرمود: روایت

ست ا هاى خود را جز آن مقدار که پیداو زینت) اوَلَا یُبْد ینَ ز ینَتَهُنَّ إ لَّا مَا ظَهَرَ م نْهَ یدر تفسیر آیه

منظور پیراهن، سرمه، انگشتر، خضاب نمودن )شده است که فرمود: ( روایت91( )نور: آشکار نکنند

از: زینت برای مردم، زینت برای محرم و زینت  اندگانه عبارتسه هایکف دست و دستبند است. زینت

بیان نمودیم، و اما زینت برای محرم جایگاه گردنبند و باالتر از آن  اما زینت برای مردم را؛ برای همسر

شود( به پایین است، اما زینت برای همسر: و از آرنج به پایین و خلخال )زینتی که وسط ساق پا بسته می

 .(تمام بدن زن است
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 :پاسخ

از نگاه نامحرم واجب است زینت به هر چیزی که پوشاندن آن  ،در مورد زن

ها و کف پاها را شامل کف دست ،صورت جزبهشود و تمام بدن زن اطالق می

 .گرددمی

کودك ممّیز است و معموالً  ،کودکی که زن باید خود را از او حفظ کند

وضعیت  بر اساس بساچهرسد و یا کودك با تمام شدن هفت سال به سن تمییز می

به این  ازآنپسیا  سالگیدهنه یا  ،او در سن هشت کودك و مقدار درك و فهم

 .سن برسد

وَلَا یَضْر بْنَ ب أَرْجُل ه نَّ ل یُعْلَمَ مَا  منظور این سخن خدای متعال که فرموده است

اند که پنهان کرده نتینزنند تا آن ز نیبر زم یچنان پا زیو ن) یُخْف ینَ م ن ز ینَت ه نَّ 

 .باشداز خلخال می بلند کردن صدا (دانسته شود

 :197پرسش 

 ؟زن چه چیزهایی را باید از خواهرش بپوشاند

 :پاسخ

در خصوص آن مقداری که پوشاندنش بر زن از خواهرش واجب است در 

و به زنان ) وَقُل لِّلْمُؤْم نَات  یَغْضُضْنَ م نْ أَبْصَار ه نَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ی آیه

منظور نگاه  (دارندنگهرا ببندند و شرمگاه خود را مؤمن بگو که چشمان خویش 

نیز زن  بنابراین جایز نیست که زن به عورت خواهر خود بنگرد و؛ باشدکردن می

 .که زن دیگری به آن نگاه کند حفظ کند و بپوشاندباید عورت خود را از این
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 .باشدهمان مقدار واجب می ،این

 :198پرسش 

و نوع  اهنهد یا دیگر لباسه بر سر میتواند رنگ حجابی کآیا زن می

گاهی شلوار از  مثالً) ؟خواهد انتخاب کندکه خودش می طورآناش را پارچه

 ضمن ـ (معروف است کابویای که رچهیا پا نعادی است و گاهی از کتا ۀپارچ

بندی و یا بر زن واجب است رنگ ـشرعی رعایت شود مسائلکه حدودی 

 ؟ا رها کندر (ی متفرقه) هاجنس

 :پاسخ

ز یای جاهر رنگ و پارچه ،بیان کردم حفظ شودتر پیشاگر حدود شرعی که 

 .است

 :193پرسش 

 ؟برای زن چیستای شیشهحکم جوراب 

 :پاسخ

اشکال ندارد و  واست صورت زن جایز  پا و ۀوپنجدستکف  دوکردن  ظاهر

ای اب بررشیدن جوپو .کامل بپوشاند طوربهبر او واجب است که سایر اعضا را 

 .زن واجب نیست

 :131پرسش 

 ؟با آن مجاز استخارج شدن از منزل  و زیورآالتپوشیدن  اآی
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 :پاسخ

اما آشکار  ؛مستحب استجایز و حتی برای زن  زیورآالتاستفاده از 

 غیرازبه ؛نمودنشان برای مردان دیگر حرام است مگر برای شوهر یا افراد محرم

تواند بنابراین می ؛شودمحسوب نمی جواهرآالتعُرفی  ازنظری ازدواج که حلقه

 .آن را به دست کند و در برابر سایر مردان آشکار نماید

 :131پرسش 

شوند و حجاب شرعی را زیون حاضر مییحکم نگاه کردن به زنانی که در تلو

 ؟کنند چیستنمیرعایت 

 :پاسخ

 .ز استیشهوت نشود جا ه شدنبرانگیختباعث  کهوقتیتا 

 :132رسش پ

 ؟چیستکردن نگاه  ازنظرمردان و زنان در یک مکان داشتن حکم حضور 

 :پاسخ

 :9جلد  ـ (احکام نورانی اسالم)کتاب شرایع االسالم 

برخورد مردان و زنان در  ۀکه نتیجـو قصد و غرض اما نگاه اتفاقی بدون اراده 

 .اشکالی ندارد ـیک مکان  نوعی است

مگر در  ،زن نامحرم نگاه کند بدن با هیچ قصدی به و وجههیچبهمرد نباید 

جایز اول  ۀدر مرتب تا مچ وپاهادست و صورتبهو نگاه کردن  ،حالت ضرورت

حکم نگاه کردن زن به مرد نامحرم  .و دوباره نگاه کردن حرام است مکروهولی 
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 .استبه همین صورت نیز 

خواهد بر آن زن می هکهنگامیمانند  ،ضرورت جایز است باوجودنگاه کردن 

 هر آنچهکه در این صورت نگاه کردن به او را فقط برای ـ دهدشهادت 

نیاز دارد پزشکی که زنی  مانند ،کندخواهد از آن اطالع حاصل کند کوتاه میمی

 ۀکه نتیجـو قصد و غرض اما نگاه اتفاقی بدون اراده  ؛ـتا او مداوایش نماید

 .اشکالی ندارد ـک مکان  نوعی استیبرخورد مردان و زنان در 

نگاه کردن اتفاقی در اینجا به معنی نگاه بدون هیچ قصد و غرضی  ۀمسئلو 

برخورد مردان و  ۀکه نتیجـو قصد و غرض اما نگاه اتفاقی بدون اراده » :است

کند که این زنان و فرقی نمی ؛«اشکالی ندارد ـیک مکان  نوعی استزنان در 

یا خیابان  خانهیککارخانه کار کنند یا در یک دانشگاه یا در  مردان در یک

یکدیگر بیگانه باشند یا به  کامل با طوربهکند که و تفاوتی نمی شوند وبرور باهم

 زنمردی با  دنوبرو شرخویشاوندی بینشان برقرار باشد مثل  ۀرابط نحوی

 .برادرش

 :139پرسش 

با موافقت سال سن دارد  95و  است کردهازدواجز است زنی که یآیا جا

 ؟برود  به زیارت امام رضاهمسرش و بدون به همراه داشتن محرم 

 :پاسخ

که در  طورهمانجایز است اگر بدون محرم   رفتن زن به زیارت امام رضا

 (1).انجام شودبا موافقت شوهرش  است قیدشدهسؤال 

                                                                                                      
 .شده است ـ شیخ ناظم عقیلیگرفته احمدالحسنپاسخ از سید  -1
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 :133پرسش 

مردها حضور متعارف در  طبق احکام تجوید هازنتوسط حکم قرائت قرآن 

شوند مین برای قضاوت و شبیه آن حاضر میدر مسابقات قرآنی که بعضی از معمّ

 ؟چیست

 :پاسخ

شنیدن صدای  ۀمسئلآور است و یا تکلّف غیر صحیح یادشدهبعضی از احکام 

 .یا کار کردن باشدآموزش اگر برای  خصوصبه ،زن توسط مردها اشکالی ندارد

 تعلق دارد قوق مردمارث و حآنچه به 

 :135پرسش 

قید دارایی خود را در  ۀهماو آیا جایز است که  .ی داردمادر و برادرانمردی 

 ؟کندهمسرش نام به  خودحیات 

 :پاسخ

جایز نداشته باشد  (بیماری خوفناك)منجر به مرگ بیماری  کهدرصورتی

 ،را ندارداموال خود  سومیکحق تصرف در بیشتر از گرنه و ،است

 .باشند حقبه مؤمناو  ۀورث کهدرصورتی
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 :131پرسش 

خانه ورثه آن  .گذاشته استباقی ای ای فوت کرده و خانهسرپرست خانواده

دچار دینار است سیصد هزار  شکه مبلغبها اند و در تقسیم اجارهرا اجاره داده

مادر و پدر  ،دختر ،پسر (،زن)همسر  ،میت ۀبا توجه به اینکه ورث .اندشدهاختالف 

 !عطا فرمایدجزای خیر  شماراخداوند  ؛را روشن فرماییداو هستند ما 

 :پاسخ

با توجه و قسمت سهم  72به  بهاخانه یا اجاره ،با توجه به فرضیات این پرسش

 :شودزیر تقسیم می صورتبهو  (دینار) 3117 تقریباًهر سهم  ،به مبلغ مذکور

 .دینار هزارپنجاه = باًتقری ...سهم 12یعنی  ششمیک :مادر

 .دینار هزارپنجاه = تقریباً ...سهم 12یعنی  ششمیک :پدر

 .دینارهزار و پانصد  وهفتسی = تقریباً ...سهم 3یعنی  هشتمیک :(زن)همسر 

 .دینار 118931= تقریباً ...سهم 21ماند یعنی باقی می ازآنچهدو قسمت  :پسر

 .دینار 53111 = تقریباً ...سهم 19عنی ماند یباقی می ازآنچهیک قسمت  :دختر

 :137پرسش 

با توجه به اینکه او  .جای گذاشته است رببزرگی فوت کرده و ارث زنی 

دارد میراث او چگونه تقسیم  (دو دختر و سه پسر) فرزند پنجمادر و  ،شوهر

 ؟شودمی

 :پاسخ

م بین فرزندان تقسیمابقی و برند سهم می ششمیکمادر  ،چهارمیکشوهر 

 .بردسهم میدو برابر هر دختر پسر هر شود و می



  41انتشارات انصار امام مهدی 

سهم تقسیم  31به  كرَتَمااست که صورت آن به این کردن تقسیم  ۀنحو

و  (13 13 13)سهم  13یک از سه پسر  هر ،سهم 11مادر  ،سهم 23شوهر  :شود

 .برندارث می (7 7) سهم 7هر دختر 

 :138پرسش 

دالر و  111حقوق او  ،بناکرده ای از حقوق خود و فرزندانششخصی خانه

چهار نفر هستند و یکی از  هاآنو است دالر  151فرزندانش از  هرکدامحقوق 

خانه چگونه تقسیم حال این  .مصرف کرده استفرزندان بیشتر از برادرانش 

 .باشدبه همین صورت میقطعه زمین نیز وضعیت این و حتی  ؟شودمی

نصف  چراکهندهد  خودش انش از سهمتواند به یکی از فرزندآیا پدر می

 دچگونه بایخانه  .خواهدیکی از فرزندان سهمش را میاست و او از آن  خانه 

 ؟تقسیم شود

 :پاسخ

که به او  ینسبت مالبه  ،است شدهپرداختفرزندی که به او مالی 

 ۀاندازبه ـپدر ازجملهـگیرد و نصیب بقیه تعلق می نصیب کمتری شدهپرداخت

تواند در پدر مانند هر شخ  دیگری می .باشدمیاند ی که پرداخت کردهمقدار

که دیگر  کسهر یا  شدر مالش تصرف کند و به هر یک از فرزندان شحیاتقید 

یا منجر به مرگ و این در صورتی است که به مرض  ؛مالش را ببخشدمایل است 

 .نباشد مبتالبیماری خطرناکی که بیم مرگ از آن وجود دارد 

 



 
 1ج  های فقهیپاسخ 11

 :133پرسش 

وی آن موقع  .دینار عراقی از شخصی گرفته بودم 121 تقریباً 1381در سال 

توانم دانم چطور میشناسم و اکنون نمیدر جنگ مُرد و من نزدیکان او را نمی

 .این مبلغ در حال حاضر ارزشی ندارد چراکه ؛ام را از این مبلغ بَری کنمذمه

 :پاسخ

بدهی و اگر  هاآنباید مبلغ را به  ،شناسیمیرا  هاآنای دارد که اگر ورثه

آن مبلغ را به نیابت از او به مؤمنان  ،شناسیرا نمی نانآای ندارد یا شما ورثه

یعنی به  ؛ارزش پول در این زمان باشد بر اساسمبلغ باید  .نیازمند صدقه بده

م دهی یا توانستی انجابا آن می کاریچهارزش مبلغ در آن موقع نگاه کن و ببین 

 .در مقایسه با طال چقدر ارزش داشت و ارزشش را در زمان حاضر برآورد کن

 :151پرسش 

کردم و از در بخش اداری یگان ارتش کار می یالدیم 1331تا  1339از سال 

 3 تقریباًگرفتم که معامالت می کنیکارچاقمرخصی دادن و برای مردم مبالغی 

 ۀخانوادمن با توجه به اینکه  ؟ال چیستحکم این امو .شودمیمیلیون دینار 

 .کردمصرف میم هاآنرا سرپرستی و از این اموال برای  ـکه یتیم هستندـعمویم 

 :پاسخ

ات ذمهگردانی یا باز هاآنبه باید اموال را ی سشنااگر صاحبان این اموال را می

 صاحبانشانه نیابت از ی با این اموال بسشنارا نمی هاآنو اگر  ،بری کنی هاآناز را 

نیازی به  ،ایایتام یا فقرایی را سرپرستی کرده ،و اگر با این اموال ،صدقه بده

 .نیست هاآن یصدقه دادن دوباره
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 :151پرسش 

کرده وطنی کار می یدر اتحادیه (اهلللعنه)طغیانگر در زمان صدام شخصی 

اموال از آن قداری م .ای از دانشجویان بوده استآنجا اموال مجموعه که در

بری کردن ذمه از این اموال حکم  .کردندو اعضا در آن تصرف می ماندهباقی

 ؟برای این افراد چیست

 :پاسخ

 .صدقه بدهد به فقرا با آن

 :152پرسش 

این آیا  .استوارد کرده فردی صدمه و غیر عمد به شخصی ماشینی دارد 

با توجه به  ؟بگیردرا  آن شخصی ماشین ،عوض خسارتتواند در شخ  می

 ؟اینکه ماشین نو بوده و از قیمت آن کاسته شده است

 :پاسخ

 .جایز است

 سرراهیو کودک  پیداشدهشیء 

 :159پرسش 

آیا جایز است در نماز  .شناسمکه صاحبش را نمی کردمانگشتری عقیق پیدا 

 ؟اش چیستحکم شرعی ؟نمایم از آن استفاده

 :پاسخ
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قیمتش  ۀاندازبهاحبش را نیافتی بهتر است صاگر  .وجو کنصاحبش را جست

 .کنیاز آن استفاده سایر موارد  سپس در نماز وصدقه بدهی 

 :153پرسش 

ازدواج آیا در  .سالگی رسید 21ای به سن نزد خانواده سرراهی ایبچه

دادن عدم اطالع دادن یا اطالع  این خانواده وپدر به نسبت دادن او  وکردنش 

با توجه به اینکه او نماز  ؟اش اشکالی وجود داردیندهآهمسر موضوع به 

 تاکنون طورهمینگیرد و از وضعیت خودش آگاه است و خواند و روزه نمینمی

 ؟مرتکب جرم و یا معصیتی نشده است

 :پاسخ

دلیل شرعی صحیح  امگر اینکه ب زاده بودن نیستبودن به معنی حرام سرراهی

شود و النَسَب محسوب میانسان مجهول ،چنین شخصی درنهایت وشود ثابت 

 منسوب کند و شرا به خوداو جایز نیست کسی  وپدر و نسب نامشخ  دارد 

برادر دینی شما محسوب باشد مؤمن اگر او  .نیستصحیح  ،چنین کنداگر 

معامله کنند  النسبمجهول عنوانبهواجب است که با او مؤمن  ۀجامعبر  شود ومی

معامله کند مرتکب گناه زاده حرام عنوانبههر که با او  واده زحرام عنوانبهنه 

باید او را به نماز و روزه ترغیب  ،خصوصبه اما در مورد این شخ  ؛ استشده 

باید به  ،در خصوص همسرش .خدا ولیّ پیروی از  به ایمان و قبل از آنو  ،نمود

 .است توفیق رسانخداوند  .بودن او رضایت دهد النسبمجهول

 رقتس
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 :155پرسش 

های مختلف س رورهای توان به روشامروزه در بسیاری از نقاط جهان می

کاربر  ،هک کرد که بدون پرداخت هزینه به صاحبش ایگونهبهاینترنتی را 

به این صورت که با  ؛اینترنت را به دست آورد ۀتوانایی متصل شدن به شبک

شبکه با استفاده از مشخصات یکی از افزار امکان وارد شدن به استفاده از یک نرم

این عمل اصطالحاً هک کردن اینترنتی  .باشدپذیر میامکان مشترکان فعلی مرکز

حکم شخصی که چنین عملی انجام دهد و خط مجانی به دست  .شودنامیده می

به اینکه بیشتر این مراکز حکومتی نیستند و متعلق به  جهبا تو ؟آورد چیست

 .باشندم مردم میاشخاص خاصی از عمو

 :پاسخ

در  ؛مهدیین داشته باشد مگر اینکه صاحب شبکه دشمنی با ائمه ونیست جایز 

 .صورت مال او محترم نیست این

 

 :151پرسش 

سرقت  هاآنبرخی از کسانی که از و ام سرقت کردهاز مردم بسیاری اموال 

زندان به ترس  یکسوز ابازگردانم زیرا را شان توانم حقنمی .شناسممیام را کرده

دستم خالی است و زیرا  ،سوی دیگر توانایی انجام آن را ندارمدارم و از افتادن را 

 ؟بکنمچه باید  .با آن اموال دزدی را برگردانم ندارمبتوانم مالی که 

وسایل منزل سایر ها و فرش ،از پتوها دارمخانههر آنچه در توانم بگویم که می
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من دزدی است یا با پول دزدی خریده ی تمام مایَملک و حت ؛همه دزدی هستند

 .شده است

اموالی بین من و زیرا  ؟دارم چه کنم مشریکانسهم اموال دزدی که نزد با 

 .امرا نگرفته هاآمن و است بوده شان که همیشه نزدبوده  هاآن

از یکی از  (کولر) کنندهخنکسیستم شریکانم در این عمل زشت همراه 

مرا مجبور به سرقت  هاآنمن از این کار کراهت داشتم و  .دزدیدمرا مساجد 

 (زشت)انجام این کار است که  دیرزمانیو  کنمپاكخواهم خودم را می .کردند

 .آورده استبه درد قلبم را 

 :پاسخ

دهی تا بداری انجام  تواندر حقیقی باید هر کاری که  ۀبرای محقق شدن توب

آنچه در مورد  .باشددر آن بدون اینکه ضرری  لیو گرددباز شحق به صاحبان

توانی را نداری جز استغفار و پشیمانی کار دیگری نمی شگرداندنکه توانایی باز

 .بخشدتو را می ،را بداندات درستی توبهاگر اهلل خداوند شاءانجام دهی و ان

رایت بکه را  هر آنچه ،وجود داردحرام مال ات از در مورد آنچه در خانه

برایت  کهدرصورتیـگردان ای بازدزدیده هاآنبه کسانی که از مقدور است 

ات است را از اموالی که در خانه هر آنچهتا حد توانت و  ـضرری نداشته باشد

از آن اموال را  ،است بدنهادنزد دوستان که سرقتی  اموالدر مورد اما ؛ صدقه بده

 خداوند توبهتا شاید یاد خدا و آخرت بینداز  را موعظه کن و به هاآننگیر و  هاآن

 .بنویسد تودسترا به  هاآن و بازگشت
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 توبه

 :157پرسش 

در تخصصی شهرسازی ی ییک شرکت آمریکا درو مهندس هستم من یک 

بین خوشها ییعراق مشغول به کار و به آمریکادر ها بیمارستان ساخت مدارس و

و با  هانآبا  من .بودنددام نجات داده صحکومت را از  ما هاآن چراکه ؛بودم

بسیار اکنون اما  ؛دانستمرا دوستان خودم می هاآنداشتم و  حشرونشرشان مهندسان

 .امو اختالط و سازش داشته وبرخاستنشست هاآنکه با  مپشیمان

خواندم که آمریکا را دجال و فتنه  را شما هایگفتار ازاینکهپس اکنون

ها سازش کرده و در کسانی که با آمریکایی ۀتوبآیا  :دارماید پرسشی خوانده

 ؟است قبول مورد اندبوده هاآنرکاب 

یا  ؟شودشان پذیرفته میتوبه ،دتوبه کنن  قبل از خروج امام هاآنآیا اگر 

حتی اگر توبه کرده  ،کندمی هاآنکن کردن و کشتار اینکه امام اقدام به ریشه

اش آیا توبه باشد گرفتارشدهدجال  ۀی که در فتنکس گردیعبارتبهیا  ؟باشند

 ؟شودپذیرفته می

 :پاسخ

را قبول شان خداوند توبه ایمان بیاورند توبه کنند وهم ها ییخود آمریکااگر 

خداوند  .کننده استجوان توبه ،خلق نزد خدا عزیزترین بدان کهخواهد کرد و 

ذ ینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُس ه مْ لَا تَقْنَطُوا م ن رَّحْمَة  اهلل  قُلْ یَا ع بَاد یَ الَّ  :فرمایدمتعال می
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 به که من بندگان ای :بگو) (1)إ نَّ اهللَ یَغْف رُ الذُّنُوبَ جَم یعًا إ نَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّح یمُ 

 ۀهم خدا زیرا مشوید مأیوس خدا رحمت از ،ایدکرده اسراف خویش زیان

و کند توبه  شخ  کههمین .(مهربان است و آمرزنده او ؛مرزدآمی را گناهان

سبحان و آنچه مورد رضای او خداوند از شروع به عمل در طاعت ایمان آورد و 

 هرآینه) (2)وَلَلْآخ رَةُ خَیْرٌ لَّکَ م نَ الْأُولَى:کنداست بنماید برایش کفایت می

 .(دنیا است از بهتر تو برای آخرت

 .ها استاد کن که در یاد او صفا و پاکی قلبیهمیشه خدا را  

 وَالَّذ ینَ إ ذَا فَعَلُواْ فَاح شَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُواْ اهللَ فَاسْتَغْفَرُواْ ل ذُنُوب ه مْ وَمَن

 چون که کسانی و) (9)یَغْف رُ الذُّنُوبَ إ الَّ اهللُ وَلَمْ یُص رُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ یَعْلَمُونَ 

 برای و کنندمی یاد را خدا ،کنند ستمی خود به یا شوند زشت کاری مرتکب

 و ؟بیامرزد را گناهان که خدا جز کیست و خواهندمی آمرزش خویش گناهان

 (.نفشرند پای کردندمی آنچه در اندآگاه (گناه زشتی به) چون

 

 :158پرسش 

خداوند مرا به آیا  ؟امکب شدهسؤالم این است که آیا گناهی مرت (...من)

مضطرب هستم و گریه  ونگران من همیشه  ؟کنداخذه میؤچنین چیزی مخاطر 

خواهم به آرامش برسم حتی اگر می .از شما چشم یاری دارم .کندرهایم نمی

                                                                                                      
 .59 :زمر -1

 .3 :ضحی -2

 .195 :آل عمران -9
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 .نیندازید تأخیرتقاضا دارم پاسخ مرا به  .یک روز باشد ۀاندازبه

 :پاسخ

 .به نستعین العلی العظیم و إال بااهلل ةالحول وال قو

او گناهان  .ها استعیب ۀپوشانند گناهان و ۀبخشایند خداوند سبحان

اند را به آنچه نوشتهتا فرشتگان نویسنده بخشاید را می کنندهتوبهکنندگان استغفار

است را نیز  آن معصیت کردهروی بر  کنندهتوبهو حتی زمینی که فراموشی دهد 

را  کنندگانتوبه ۀخداوند توب ،باشیگناهکار  (زن)شما اگر  .ددهفراموشی می

 ،خدادر نظر ترین خلق محبوبو حتی  آمرزداستغفار کنندگان را مییرد و ذپمی

خداوند ظالمین  ،نباشی گانکنندتوبهاز اگر  اما ؛استاز گناهش  کنندهتوبهجوان 

ه خاطر ظلمی که بر او به خاطر ظلمی که کرده و ب ،دهدمظلومین را جزا می و

 .و از ذکر خدا غافل مشو دایتو را نبخش ونداز اینکه خدانترس  .است شدهواقع

دور از اطاعت خدا مانند  های تاریک ورا به راه تو شیطان تو را فریب ندهد و

یاد خدا فقط با  بدان کهنبرد و  چه خدا از آن راضی نباشدآنیا هر  خودکشی

 .دنسرها به اطمینان میقلب

 

 :153پرسش 

که ـام و شیطان ای هستم که در جوانی گناهان زیادی مرتکب شدهمن بنده

ساله بودم  13 کهوقتیاین نفس حقیر  .بود مسلطبر من  ـلعنت خدا بر او باد

بارها از آن زن عذرخواهی کردم ولی او  بعدازآن .خطایی با زنی انجام داد
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ام را بری کند بود از او خواستم ذمّه سرزدهبابت آنچه از من  .پوزش مرا نپذیرفت

 .تا همین لحظه به عذاب وجدان گرفتارمولی او زیر بار نرفت و 

 :پاسخ

وَالَّذ ینَ إ ذَا فَعَلُواْ فَاح شَةً أَوْ ظَلَمُواْ  :فرمایدخدای متعال در مورد گناهان می

مْ وَمَن یَغْف رُ الذُّنُوبَ إ الَّ اهللُ وَلَمْ یُص رُّواْ عَلَى مَا أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُواْ اهللَ فَاسْتَغْفَرُواْ ل ذُنُوب ه 

 خود به یا شوند زشت کاری مرتکب چون که کسانی و) (1)فَعَلُواْ وَهُمْ یَعْلَمُونَ 

 و خواهندمی آمرزش خویش گناهان برای و کنندمی یاد را خدا ،کنند ستمی

 آنچه در اندآگاه (گناه زشتی به) چون و ؟بیامرزد را گناهان که خدا جز کیست

 (.نفشرند پای کردندمی

قُلْ یَا ع بَاد یَ الَّذ ینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُس ه مْ لَا تَقْنَطُوا م ن رَّحْمَة   :فرمایدو نیز می

 که من ندگانب ای :بگو) (2)اهلل  إ نَّ اهللَ یَغْف رُ الذُّنُوبَ جَم یعًا إ نَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّح یمُ 

 ۀهم خدا زیرا مشوید مأیوس خدا رحمت از ،ایدکرده اسراف خویش زیان به

 (.مهربان است و آمرزنده او ؛آمرزدمی را گناهان

 .به خداوند متوسّل شو تا گناهت را بیامرزد و با رحمتش بر تو منّت نهد

ا بعد از نماز این دعا ر .در روز دوشنبه را بخوان العابدینزینهمچنین دعای امام 

 :کنشب و بعد از نماز صبح قرائت 

 وأن ،عبیدك من لعبد رقبتی فی دین کل عنی تتحمل أن أسألک الهی)

 یطالبنی مظلمة أو دین رقبتی فی عبیدك من ألحد ولیس القیامة یوم تبعثنی

                                                                                                      
 .195 :آل عمران -1

 .59 :زمر -2
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 اغفر کریم یا جواد یا رحیم یا رؤوف یا ،عنی راض وأنت ألقاك حتى ابه

 لی اغفر رحیم یا رحمن یا اهلل یا ،وکرمک بجودك اجمیعً کلها ذنوبی لی

 غیرك إله لی ما عظیم یا ،العظیم إال العظیم الذنب یغفر ال إنه العظیم الذنب

 مما وخلصنی محمد وآل محمد على صل فارجوه لک شریک وال فادعوه

 (الخفی بلطفک وأحذر أخاف ومما فیه أنا

تمام دیونی که از بندگانت بر نمایم مرا از از تو درخواست می !بارالها)

رها نمایی و مرا در حالی روز قیامت مبعوث نمایی که از  ،گردنم است

از بندگانت د ین یا شکایتی بر گردنم نباشد که از من  یکهیچسوی 

از من راضی و خوشنود  کهدرحالیاش نماید تا تو را مالقات کنم مطالبه

با جود و کرمت  ،ی کریما ،ای بخشاینده ،ای رحیم ،وفای رئ .باشی

گناه  !ای رحیم ،ناای رحم ،ای اهلل .امرزیتمامی گناهان مرا ببخش و ب

ای  .بخشایدنمی بزرگ مرا ببخش و بیامرز که گناه بزرگ را جز بزرگ

خدایی جز تو ندارم که بخوانمش و هیچ شریکی نداری که از او  ،عظیم

صلوات فرست و به  بر محمد و آل محمد درود و .چشم امید داشته باشم

 نمایمترسم و پرهیز میمی ازآنچهدر آن هستم و  ازآنچهمرا  لطف پنهانت

 !(خالص فرما

* * * 
 

  الحسناحمدامام  ۀفقهی متفرقهای پاسخاین آخرین مطلبی است که از 

که او را در لت دارم ئمساز خداوند سبحان  .امگردآوری کردهجلّد مُدر این 
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ش را مؤمنو بندگان عطا فرماید  ناپذیرشکستو او را نصرتی زمینش تمکین دهد 

 !گرداندمند از او بهره

و آل محمد االئمه و المهدیین و  محمدعلی اهللصلیوالحمد هلل رب العالمین و 

 .سلم تسلیما کثیرا
 (1)ه 1392شوال  15
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