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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 مقدمه

اجتماع انسانی متشکل از حقوق و وظایف افراد گوناگون در قبال یکدیگر است که با رعایت این حقوق، 

کند. عقل و بسیاری از مشکالت جامعه حل گشته و زندگی افراد در جهت صلح و آرامش سوق پیدا می

کند که انسان دارای حقوقی است و در یک خانواده که اساسی ترین رکن فطرت سلیم بشری حکم می

آیند؛ پیش از آنکه والدین بر فرزند خود حقی جامعه است والدین از مسئوالن ادای این حقوق به شمار می

چون باغبانی دلسوز در پرورش این  آید، و بر آنان است کهپیدا کنند، حق فرزند نسبت به والدین پدید می

های زیبای زندگی بکوشند. زمانی که والدین وظایف خود در قبال فرزندان خویش از جمله تربیت گل

صحیح و آموزش احکام الهی را به خوبی انجام دهند ، نتایج اعمال خود که فرزند صالح و نیک است را 

 .مشاهده خواهند نمود

والدین موظفند حقوق معنوی و مادی فرزندی را که خود زاده اند، مراعات از نظر عقل و شرع و عرف، 

خیزد و آنان در قبال هر گونه ندانم کاری نمایند، نیک و بد فرزند در این جهان، از پدران و مادران بر می

و  فرماید: حق فرزندت بر تو این است که بدانی او از تو استو سهل انگاری معاقبند، امام سجاد)ع( می

اش به سوی خدای نیک و بد این جهانش به تو بستگی دارد؛ و تو نسبت به تربیت درست و راهنمایی

اش چنان کوشش نما که بدانی رفتار نیک نسبت اش در مسیر طاعت خدا مسئولی. دربارهعزوجل و یاری

 .به او پاداش، و رفتار بدت نسبت به او کیفر دارد

های خانوادگی و ها و ناهنجاریبه وظایف خود، نابسامانیوالدین  خیانت در این امانت و بی توجهی

دل نوخاستگان همانند زمینی است که هنوز در آن بذری افشانده نشده است.  آورد.اجتماعی را در پی می

رویاند. فرزندان از هر بذری که در این زمین، افشانده شود، اگر خار باشد خار؛ و اگر گل باشد گل می

کنند و از نظر جسمی، روحی، های رفتاری و گفتاری والدینشان رشد میولیت تحت تاثیر شیوهاوان طف

 اخالقی و مذهبی مولود خصوصیات آنانند.

 مجموعه احکام جمع آوری شده، شماری از احکام و دستورات دینی نسبت به اوالد را بیان می کند.
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 و احکام آن والدتفصل اول: 
باشد و د سنتها و آدابى است كه بعضى از آنها واجب و بعضى از آنها مستحب مىبراى والدت و مولو

 موارد مهم آن عبارتند از: 

 کمک کردن به زن در وقت زایمان -1
 شستن و غسل دادن تازه مولود.  -2
 گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ او. -3
 الم( به سقف دهان او .مالیدن آب فرات و تربت سید الشهداء )علیه الس   -4
 ختنه کردن. -5
 عقیقه کردن. -6
  1)حضرت امام، آیت هللا مکارم، آیت هللا سیستانی( نام نیکو برای او قرار دادن. -7

مستحب است روز هفتم والدت تمام سر فرزند را بتراشد و به مقدار وزنش طال یا نقره صدقه بدهد و  -8

 2(آیت هللا سیستانیحضرت امام ، )بقیه کراهت  دارد.  تراشیدن مقداری از سر و باقی گذاشتن

 3(حضرت امام ره، آیت هللا سیستانی)ولیمه دادن.  -9

 کمک کردن هنگام وضع حمل
دارد چیست، و آیا برای تولد نوزاد مردان می   حکم کمک کردن به زنی که در حال وضع حمل نیاز به کمک

 4توانند کمک نمایند؟

در صورتی که مستلزم اطالع  ؛ون وقت وضع حمل دخالت کنند نه مردانواجب است زنان در شئ -

مردان بر انچه که بر انها حرام است باشند مگر اینکه زنان نباشند و ضرورت باشد البته اشکالی 

 5ته باشند. )حضرت امام(ندارد که زوج کمک کند اگر چه زنان وجود داش

می باشد البته اگر خوف تلف شدن خانم یا  کمک کردن به خانم در زمان والدت فرزند شایسته -

اگر کمک کردن فرزندش باشد یا در حکم تلف وجود داشته باشد کمک کردن واجب کفائی می باشد

متوقف بر لمس و نظری است که بر مردان اجنبی حرام است نه مردان محرم )یعنی غیر از 

اگر کمک کردن د و نماین عورتین(، وظیفه شوهر یا زنان دیگر یا مردان محرم است که کمک

متوقف بر لمس و نظر به عورتین است و شوهر می تواند انجام دهد، وظیفه خود شوهر است که 

اما در حال اضطرار مرد نامحرم ؛ کمک نماید مگر اینکه قابله ارفق و مداراتر به حال زن باشد

ضرورت نسبت به  می تواند بلکه گاهی اوقات واجب می باشد برای والدت کمک کند و در حال

 6. )آیت هللا سیستانی(نگاه و لمس باید اکتفاء به مقدار ضرورت شود
                                                           

و  386؛ مساله 117و  116، ص: 3ج، منهاج الصالحین )للسیستاني( ؛310و  309، ص: 2جاحکام الوالدة و ما یلحق بها تحریر الوسیلة؛ .  1

حکام خانواده در پرتو فقه اسالمى، بحث ختنه و عقیقه و استفتاء خصوصی از آیت هللا مکارم با کد استفتاء ا سایت آیت هللا مکارم،،  387
9608010086 

؛ 117و  116، ص: 3ج، منهاج الصالحین )للسیستاني(آیت هللا سیستانی  ؛310و  309، ص: 2جاحکام الوالدة و ما یلحق بها تحریر الوسیلة؛ .  2

 ، 387و  386مساله 
؛ 117و  116، ص: 3ج، منهاج الصالحین )للسیستاني(آیت هللا سیستانی  ؛310و  309، ص: 2جاحکام الوالدة و ما یلحق بها تحریر الوسیلة؛ .  3

 ، 387و  386مساله 
، النکاح، احکام الوالدة 3ج ،یستاني(منهاج الصالحین )للس؛ 1النکاح، احکام الوالده، القول فی احکام الوالده و ما یلحق بها، مساله  ،تحریر الوسیلة .4

 386و ما یلحق بها، مساله 
 ، 1احکام الوالدة و ما یلحق بها مساله تحریر الوسیلة؛ .   5
 .386؛ مساله 117و  116، ص: 3ج، منهاج الصالحین )للسیستاني(. آیت هللا سیستانی   6
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 نوزاد سل و شستنغ
آیا غسل والدت مستحب است یا شستن؟ اگر غسل والدت مستحب است، استحباب آن چه زمانی است و اگر در 

 بیمارستان غسل داده شود کفایت می کند یا خیر؟

 1ه دنیا آمده مستحب است )حضرت امام، آیت هللا مکارم(غسل دادن بچه ای که تازه ب -

غسل دادن بچه ای که تازه به دنیا آمده به نیت رجاء انجام شود )آیت  شستن مستحب می باشد اما -
 2هللا سیستانی(

 زمان غسل دادن
زمان غسل بعد تولد است به مقداری که عرفا تاخیر صدق نکند لذا تاخیر تا روز دوم و بلکه سوم  -

کال ندارد و گفته شده که تا روز هفتم نیز استحباب باقی است. البته اولی این است که در تاخیر اش
 3از زمان عرفی به نیت رجاء انجام شود. )حضرت امام(

زمان غسل بعد تولد است به مقداری که عرفا تاخیر صدق به نیت رجاء به این مطلب عمل شود :  -
وم اشکال ندارد و گفته شده که تا روز هفتم نیز استحباب باقی نکند لذا تاخیر تا روز دوم و بلکه س

)آیت هللا است. البته اولی این است که در تاخیر از زمان عرفی به نیت رجاء انجام شود. 
 4سیستانی(

مستحب که در روایات وارد شده است غسل دادن کودک در روز هفتم پس از  ییکي از غسل ها -
 5که در کجا و چه کسی بچه را غسل دهد. )آیت هللا مکارم( تولد است. و تفاوتی نمی کند

 شستن نوزاد
 مستحب است روزی که فرزند به دنیا آمد او را بشویند، به شرط اینکه برای او ضرر نداشته باشد. -

 6)آیت هللا سیستانی(
 7شستن نوزاد مستحب نیست. )آیت هللا مکارم( -

عبارت غسل بدون اعراب آمده است، نمی توان به طور  شایان ذکر است از آنجا که در تحریرالوسیله،

 8مشخص فتوای حضرت امام را بیان کرد.

 اذان و اقامه در گوش نوزاد
 9استحباب اذان گفتن در گوش نوزاد چه زمانی است و اگر گفته نشود تا چه سنی مستحب است؟

                                                           
و توضیح المسائل   644توضیح المسائل امام، م  -فی االغسال الفعلیه، القسم الثانی عروه، الطهارة، تتمه کتاب الطهارة، اغسال المندوبه، فصل.  1

 608مکارم، م 
عروه، الطهارة، تتمه کتاب الطهارة، اغسال المندوبه، فصل ، 387؛ مساله 117و  116، ص: 3ج، منهاج الصالحین )للسیستاني(. آیت هللا سیستانی  2

  فی االغسال الفعلیه، القسم الثانی

 عروه، الطهارة، تتمه کتاب الطهارة، اغسال المندوبه، فصل فی االغسال الفعلیه، القسم الثانی.  3

 عروه، الطهارة، تتمه کتاب الطهارة، اغسال المندوبه، فصل فی االغسال الفعلیه، القسم الثانی.  4

 زمان:  است آمده عروه در شده متولد تازه که رزندیف غسل مورد در سالم عرض )با – 9607280023استفتاء خصوصی با  کد رهگیری: .  5

 استحباب نیز هفتم روز تا که شده گفته و ندارد اشکال سوم بلکه و دوم روز تا تاخیر لذا نکند صدق تاخیر عرفا که مقداری به است تولد بعد از غسل
 فرموده 9607280023 رهگیری کد با استفتائی جواب در و. ودش انجام رجاء نیت به عرفی زمان از تاخیر در که است این اولی البته. است باقی
 نظر آیا که است این سوال حال. است تولد از پس هفتم روز در کودک دادن غسل است شده وارد روایات در که مستحب هاي غسل از یکي: اید

 کودک دادن غسل له معظم اخیر فتوای بر است؟ ج( بنا هآمد فوق استفتاء در که آنچه یا آمده عروه در که است آنچه غسل زمان مورد در حضرتعالی
 (9701160145مکارم با کد رهگیری  استفتاء خصوصی از آیت هللا). است مستحب تولد، از پس هفتم روز در

  669657تاءو استفتاء خصوصی کد استف 387منهاج الصالحین، ، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحقها، م  6

 9607280023استفتاء خصوصی با  کد رهگیری: .  7

 2تحریر الوسیله، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحق بها، م .  8

 توضیح المسائل 1127700 شماره سوال  متفرقه مسائل  جامع سامانه سواالتسایت ادمین امام خامنه ای ، 917 مراجع مسالهتوضیح المسائل .  9

 9608080082استفتاء خصوصی با کد  –و سایت ، استفتائات، نمازهای یومیه، اذان و اقامه، مستحبات اذان و اقامه  841م  مکارم



8 
 

ل که بچه به دنیا می آید - افش بیفتد در گوش راست او یا پیش از آنکه بند ن مستحب است در روز او 
 آیت هللا سیستانی(امام خامنه ای، )حضرت امام،  اذان، و در گوش چپش اقامه بگویند.

ل که بچه به دنیا مى - ک و امید ثواب در روز او  آید، یا پیش از آن که بند مستحب است به عنوان تبر 
گر تا آن موقع گفته نشود هر نافش بیفتد در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه بگویند. و ا

 )آیت هللا مکارم( .زمان یادتان آمد اذان و اقامه را در گوشش بخوانید

 گفتن اذان و اقامه به صورت تلفنی یا با نوار

کفایت از استحباب آن می  ،یا از طریق تلفن -2صورت ضبط شده به  -1آیا گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد 

 کند؟  

راست او و اقامه در گوش چپ او مستحب است؛ اما نه از طریق ضبط و  اذان گفتن در گوش -
 1)امام خامنه ای( نوار.

 2آنچه که وارد شده خواندن شخص در گوش نوزاد می باشد. )آیت هللا سیستانی( -
 3اشکالی ندارد اما گفتن اذان و اقامه با زبان موجب اجر و ثواب می باشد. )آیت هللا مکارم( -

 مه توسط غیر پدرگفتن اذان و اقا
آیا استحباب اذان و اقامه در گوش نوزاد از حقوق پدر و جد پدری است، یا هر کس دیگر هم اذان بگوید، کفایت 

 می کند؟ و اگر کفایت می کند آیا فرق است بین زن و مرد؟

 4هر کسی بگوید کافی است و تفاوتی بین زن و مرد نیست. )امام خامنه ای( -
گوش نوزاد از مستحبات می باشد لذا از حقوق پدر یا دیگران نیست و تفاوتی  اذان و اقامه گفتن در -

 5بین مرد و زن در این زمینه نمی باشد. )آیت هللا مکارم(

 خصوصیات مؤذن
آیا در استحباب اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد، تفاوتی بین انسان با ایمان، خوش اخالق، عالم و....با دیگران 

 هست یا خیر؟

 6)امام خامنه ای( ای انجام شدن اصل عمل مستحب فرقی ندارد.بر -
تفاوتی ندارد اما اینکه عرفا این کار را بر عهده فرد روحانی و عالم یا بزرگتر فامیل می گذارند،  -

 7کار خوبی است. )آیت هللا مکارم(

 کام برداشتن نوزاد
 ؟انجام می شود کام برداشتن نوزاد با چه چیزی و چگونه

 مستحب است.در روز تولد آب فرات و تربت سید الشهداء )علیه الس الم( به سقف دهان او مالیدن  -
 8)حضرت امام، آیت هللا سیستانی(

کمی تربت را با آب مخلوط کرده و در روز نخست  شیوه این کار به این صورت است که مقدار -
ال را بوسیله نوک انگشت تولد در دهان او قرار دهند و می توانید مقدار خیلی کم از تربت کرب

 1)آیت هللا مکارم( سبابه به کام باالی کودک بمالید.
                                                           

 1397فروردین  19به تاریخ  rGLE9CqtDIk استفتاء خصوصی با شماره استفتاء: 1

 754213استفتاء خصوصی کد استفتاء:  2

 9701160138کد رهگیری: استفتاء خصوصی با  3

 1397فروردین  19به تاریخ  rGLE9CqtDIk استفتاء خصوصی با شماره استفتاء: 4

 9701160138استفتاء خصوصی با کد رهگیری:  5

 1397فروردین  18به تاریخ   prIAKjYOqgI استفتاء خصوصی با شماره استفتاء: 6

 9701160139استفتاء خصوصی با کد رهگیری:  7

منهاج الصالحین، ، باب النکاح، احکام االوالد،  القول  - -2لوسیله، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحق بها، م تحریر ا 8

 387فی احکام الوالده و ما یلحقها، م 
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 تحنیک با آب فرات و تربت
آیا در استحباب تحنیک، آب فرات موضوعیت دارد یا اینکه تربت سید الشهدا علیه السالم به تنهایی یا با آب غیر 

 کفایت می کند؟ زفرات و یا مخلوط کردن آن با غیر آب  نی

 2عات هر دو )تربت و آب فرات ( باشد استحباب دارد. )امام خامنه ای، آیت هللا سیستانی(مرا -
بنابر روایتی که از امام باقر علیه السالم نقل شده، كام نوزاد را با آب فرات و تربت امام حسین  -

 3علیه السالم بردارید و اگر آب فرات نباشد با آب باران. )آیت هللا مکارم(

 خصوصیات تربت
آیا در تربت سید الشهدا علیه السالم برای تحنیک نوزاد تفاوتی بین خاک از خود قبر امام حسین علیه السالم با 

 خاک از غیر قبر شریف )که از قبر فاصله دارد( وجود دارد یا خیر؟  

باشد محل گرفتن تربت، به طور قدر متیقن همان قبر شریف و آنچه كه عرفا به آن ملحق است، مى -
حتیاط آن است كه به آن اكتفا شود و احتیاط بیشتر از آن این است كه تربت هایى كه در این و ا

باشد، در استفادۀ از آنها به آب یا غیر آن ممزوج شوند به طورى كه مستهلك گردد. زمان ها مى
 4)امام خامنه ای(

 5تربت همان تربت قبر شریف است. )آیت هللا سیستانی( -
مختلف است که در بعضي هفتاد ذراع بعضي چهار میل و در بعضي پنج  روایات در این زمینه -

فرسخ آمده است، شاید این ها اشاره به تفاوت درجات این تربت هاست و احتیاط آن است که آنچه 
نزدیک به قبر است و در اختیار قرار مي گیرد مورد استفاده قرار گیرد مخصوصا در تغییراتي 

گیرد مقداري تربت به دست مي آید و در صورتي که منظور که براي قبر شریف صورت مي 
 6استفاده براي خوردن باشد باید از تربتي باشد که از محدوده قبر گرفته شده باشد. )آیت هللا مکارم(

 ختنه
 ختنه کردن پسر

، آیت هللا سیستانی و امام خامنه ایختنه کردن پسر از نظر شرعی واجب است )حضرت امام،  -
 7ارم(آیت هللا مک

 ختنه کردن دختر

 8)امام خامنه ای( .نیست الزمختنه کردن دختر  -
ست که این ا اگر منظور از ختنه دختر بریدن پوسته عضو جنسی زن )خروسه( باشد، صحیح آن -

کار سنت شرعی نیست، بلکه در صورتی که به دختر آسیب برساند حرام می باشد. و اما قطع 
                                                                                                                                                                                             

 9610120008و  9608080086استفتاء خصوصی با کد  1

آیت هللا سیستانی، استفتاء خصوصی، کد  – 1397فروردین  18به تاریخ  prIAKjYOqgI استفتاء: امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، با شماره 2

 754218استفتاء: 

 9701160139استفتاء خصوصی با کد رهگیری:  3

 kV7FaJuyw44 استفتاء خصوصی با شماره استفتاء: 4

 19/07/1439تاریخ  719112 استفتاء خصوصی با کد استفتاء: 5

 9701160140صی با کد رهگیری: استفتاء خصو 6

منهاج الصالحین، ، باب  -1305اجوبه، مسائل پزشکی، ختنه، س  -5و 4، م 310، ص القول في أحكام الوالدة و ما یلحق بها -2تحریر الوسیله ج  7

و استفتاء  763ر پرتو فقه اسالمى، ختنه، س مکارم، ،سایت،  احکام خانواده د -390النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحقها، م 
 9608010086خصوصی از آیت هللا مکارم با کد استفتاء 

 1305اجوبه، ختنه، سوال  8
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ز آن به یقین جنایتی در حق دختر محسوب می شود و خود عضو جنسی زن و یا قطع قسمتی ا
زی در اقدام به آن وجود ندارد.  1)آیت هللا سیستانی( برای والدین هیچگونه مجو 

 2ما فتوا به منع آن داده ایم. )آیت هللا مکارم( -

 ولیزمان انجام ختنه و وظیفه 

 وجوب ختنه پسر از چه زمانی و بر عهده چه کسی است؟  

ر فی نفسه واجب است ولی انجام آن بر ولی واجب نیست و مستحب است ولی روز ختنه کردن پس -
هفتم والدت، فرزندش را ختنه نماید هر چند تاخیر از روز هفتم جایز است و چنانچه ولی او را تا 

)حضرت امام، امام خامنه ای،  ست خود را ختنه نماید.ا زمان  بلوغ ختنه ننماید، بر فرزند واجب
 3یستانی، آیت هللا مکارم(آیت هللا س

 ختنهکیفیت 

به طورى كه تمام حشفه آشكار شود كما  احوط آن است كه در ختنه پوسته روى حشفه بریده شود -
  4)حضرت امام( اینكه متعارف همین است بلكه خالى از قوت نیست.

که سوراخ حد واجب در ختنه بریدن پوستی است که حشفه را می پوشاند که غلفه نام دارد تا حدی  -
حشفه و مقداری از بشره آن ظاهر شود هر چند تمام آن پوست بریده نشود و تمام حشفه ظاهر 

و به هر حال الزم است پوست حشفه به مقداری بریده شود که صدق اغلف )ختنه نکرده (، . نشود
 5)آیت هللا سیستانی(  .نکند و بریدن بیشتر از آن واجب نیست

افه روی آلت است که پزشکان مربوطه در این زمینه آگاهی الزم را مقدار آن برداشت پوست اض  -
 6دارند. )آیت هللا مکارم(

 ختنه ناقصوظیفه در صورت 
 اگر در ختنه تمام پوست روی حشفه برداشته نشود، تکلیف چیست؟  

در ختنه باید تمامی حشفه ظاهر شود در غیر این صورت باید تصحیح شود. )امام خامنه ای، آیت  -
 7 مکارم(هللا

حد واجب در ختنه بریدن پوستی است که حشفه را می پوشاند که غلفه نام دارد تا حدی که سوراخ  -
بریده نشود و تمام حشفه ظاهر حشفه و مقداری از بشره آن ظاهر شود هر چند تمام آن پوست 

 8)آیت هللا سیستانی( .دنشو

 پسری که ختنه شده بدنیا آمده

)حضرت امام، امام خامنه  .شودمتولد شود ختنه نمودن او ساقط مى اگر بچه به صورت ختنه شده -
اگر چه كشیدن تیغ بر محل، برای عمل به سنت و پیروى  1انی، آیت هللا مکارم(تای، آیت هللا سیس

 (انیتاز آن   مستحب است. )حضرت امام، آیت هللا سیس
                                                           

 سایت آیت هللا سیستانی، پرسش و پاسخ، ختنه 1

 9607280022استفتاء خصوصی، کد رهگیری:  2

شماره   پاسخ داده شده  :و سایت ادمین، وضعیت1305اجوبه ، م  -4، م 310ص  ،القول في أحكام الوالدة و ما یلحق بها -2تحریر الوسیله ج  3

 96/10/01به تاریخ  wJGCbYqSBk و شماره استفتاء: 1394/03/07تاریخ استفتاء:     543326 :استفتاء
 یت، پرسش و پاسخ، ختنهو سا 389منهاج الصالحین، ، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحقها، م  .2
 //:https و 9608010086استفتاء خصوصی از آیت هللا مکارم با کد استفتاء  .3

makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46901&mid=263570 

 6، م 310، ص القول في أحكام الوالدة و ما یلحق بها -2تحریر الوسیله ج  4

 هو سایت، پرسش و پاسخ، ختن 391منهاج الصالحین، ، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحقها، م  5

 9608010086استفتاء خصوصی از آیت هللا مکارم با کد استفتاء  6

 T81OxSE6d7Q- 96/10/02 استفتاء خصوصی شماره استفتاء: 7

 و سایت، پرسش و پاسخ، ختنه 391منهاج الصالحین، ، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحقها، م  8

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46901&mid=263570
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46901&mid=263570
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 صحت عبادات فردی که ختنه نشده

 ختنه شرط صحت چه اعمالی است؟

و صحت سایر عبادات متوقف  ختنه شرط صحت در طواف حج و عمره )واجب و مستحب( است -
 2بر ختنه نمی باشد. )حضرت امام، مقام معظم رهبری، آیت هللا سیستانی و آیت هللا مکارم(

 در حال ختنهنگاه کردن به عورت 

 ت اشکال ندارد. نگاه به عورت بچه غیر ممیز )مماثل یا غیر مماثل( بدون قصد لذت و شهو -1

 احتیاط واجب آن است كه زن و مرد به عورت بچه ممی ز نگاه نكنند )مماثل یا غیر مماثل(. -2

در غیر زن و شوهر نگاه كردن به عورت افراد بالغ )مماثل یا غیر مماثل(، حرام است ولی اگر انسان  -3

واجب باید آیینه را در مقابل گذاشته و براي معالجه كسي ناچار شود كه به عورت او نگاه كند بنابراحتیاط 

سیستانی: و همچنین است ) در آن نگاه كند ولي اگر چاره اي جز نگاه كردن به عورت نباشد اشكال ندارد

، امام خامنه ای)حضرت امام، (. تر از مدت نگاه کردن در آیینه باشداگر مدت نگاه کردن به عورت کوتاه

 3رم(آیت هللا سیستانی و آیت هللا مکا

 ختنه فرد بالغ
 در مورد ختنه که بعد از بلوغ بر خود فرزند واجب است، آیا واجب فوری است یا خیر؟

 4)امام خامنه ای، آیت هللا سیستانی و آیت هللا مکارم( واجب فورى است. -

 طوافو  هنخترابطه 
 5است؟ صحیح او طواف است نشده ختنه که کسی آیا

 احتیاط و نیست، ها زن در شرط این و است کردن ختنه مردان یکی از شرایط صحت طواف در -
 )حضرت امام، آیت هللا مکارم( .شود مراعات نابالغ هاي بچه درباره که است آن واجب

 در این حکم فرقی بین بالغ و نابالغ نیست. )امام خامنه ای( -
 ی()آیت هللا سیستان .است مستحب احتیاط نباشد اگر و است معتبر ختنه باشد ممیز اگر -
 احرام در و است، باطل او طوافهاى نماز و طواف ولى است، صحیح نشده ختنه كه كسى احرام -

)آیت هللا  .آورد بجاى را طواف نماز و طواف سپس و كرده ختنه كه آن مگر. ماند مى باقى
 مکارم(

 عقیقه

 زمان انجام عقیقه

 استحباب عقیقه چه زمانی است و بر عهده کیست؟
                                                                                                                                                                                             

منهاج الصالحین، ، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام  -8، م 311، ص في أحكام الوالدة و ما یلحق بها القول -2تحریر الوسیله ج  1

استفتاء خصوصی از آیت هللا مکارم با کد - -1394/09/15تاریخ استفتاء:     607039 :سایت ادمین، شماره استفتاء -393الوالده و ما یلحقها، م 

 9608010086استفتاء 

منهاج الصالحین، ، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی  -5تحریر الوسیله، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحق بها، م  2

و  764مى، ختنه، س مکارم، ،سایت،  احکام خانواده در پرتو فقه اسال -1305اجوبه، مسائل پزشکی، ختنه، س  -390احکام الوالده و ما یلحقها، م
 9608010086استفتاء خصوصی از آیت هللا مکارم با کد استفتاء 

سایت آیت هللا مکارم،  -2460و  2454توضیح المسائل آیتاهللا سیستانی، م  -1311اجوبه، مساله  -2442و  2436توضیح المسائل مراجع، م  3

 2083و توضیح المسائل م 17-16-15احکام خانواده در پرتو فقه اسالمى، نگاه به عورت، س 

آیت هللا سیستانی، استفتاء خصوصی با کد  -97تیر  2به تاریخ  yD4LstyLJl8 استفتاء خصوصی از امام خامنه ای با شماره استفتاء: 4

 9703310079 استفتاء خصوصی از آیت هللا مکارم ، کد رهگیری: – 19/07/1439تاریخ  719112 استفتاء:

 صحت طواف، شرط چهارم . مناسک محشی، شروط 5
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بر پدر مستحب است و بهتر است در روز هفتم بعد از والدت واقع شود و اگر عقیقه کردن فرزند  -
به تأخیر افتد )چه با عذر و چه بدون عذر(، تا زمان بلوغ فرزند استحباب آن از پدر ساقط نمی 
شود ولی بعد از بلوغ تا آخر عمر بر خود فرزند مستحب است که خودش را عقیقه نماید. 

 1آیت هللا سیستانی، آیت هللا مکارم(ای، امام خامنه )حضرت امام، 
 حکم عقیقه کردن قبل از روز هفتم چیست؟

 2)امام خامنه ای( اشکال ندارد. هر چند مناسب است بعد از روز هفتم باشد. -
)آیت هللا سیستانی و آیت  اشکال ندارد ولی آنچه که مستحب است، عقیقه کردن در روز هفتم است. -

 3هللا مکارم(
 لب مفصل در باب عقیقه در درسنامه ای به صورت جداگانه بیان شده است.: مطانکته

 نام گذاری فرزند

 حق پدر برای انتخاب نام فرزند

 و در صورت اختالف بین پدر و مادر تکلیف چیست؟ نام گذاری اوالد حق کیست؟

 مستحب است برای فرزند نام خوب انتخاب کنند و این از حقوق فرزند بر عهده پدراست -
 4آیت هللا سیستانی( ،امام خامنه ای)حضرت امام،  (.سیستانی: در صورت اختالف پدر مقدم است)

انتخاب نام فرزند از حقوق پدر است، هر چند سزاوار است نظر مادر را نیز مراعات نماید. )آیت  -
 5هللا مکارم(

 تغییر دادن نام فرزند
 ؟چه حکمی داردتغییردادن نام فرزند به خودی خود 

 6)امام خامنه ای، آیت هللا سیستانی(. یر دادن نام فرزند جایز استتغی -
تغییر نام فرزند با رعایت موازین شرعی و قانونی، مانعی ندارد البته باید توجه داشت اسم بر اثر  -

است، و روزانه این نام « زهرا»دختري که نامش  گذارد.تکرار اثر تلقیني خاص ي بر کودک مي 
کنند، پیوند خاص ي بین خود و خورد و دیگران او را با این نام صدا مي ي بارها به گوش او م

بیند، همانگونه که اگر براي کند، و خود را در سایه او مي صاحب اصلي این نام احساس مي 
انداز گردد، بدون  اي انتخاب شود، و همواره آن نام در گوش او طنیندختري نام زشت و زننده 

واهد بود. بدین جهت، انتخاب نام خوب و مناسب، یکي از حقوقي است که فرزند تأثیر نخشک بي 
بر گردن والدین خود دارد.و بر پدران و مادران است که در انتخاب نام شایسته براي فرزندان 

هم  یدلبند خود، نهایت دق ت را داشته باشند. اما این تأثیر به اندازه اي نیست که در سرنوشت و
 7کند. )آیت هللا مکارم( ایجاد یتغییر

                                                           
  حقوق  جامع سامانه سواالتسایت ادمین امام خامنه ای،  -9تحریر الوسیله، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحق بها، م  1

سایت آیت هللا مکارم، احکام  -394لحقها، م منهاج الصالحین، ، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما ی،  948373 شماره سوال
 769خانواده در پرتو فقه اسالمى، س 

 1396/10/04تاریخ استفتاء:     829729سایت ادمین، سواالت نمایندگی ها، شماره استفتاء:  2

 9608080012ری: آیت هللا مکارم  استفتاء خصوصی، کد رهگی -3  672895آیت هللا سیستانی، استفتاء خصوصی با کد رهگیری  3

 829729سایت ادمین، نمایندگی استانها، شماره استفتاء:  -2تحریر الوسیله، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحق بها، م  4

و استفتاء خصوصی با  387یلحقها، م  منهاج الصالحین، ، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما1396/10/04تاریخ استفتاء:    
  672895کد استفتاء 

 9608080012استفتاء خصوصی کد رهگیری:  5

 679007استفتاء خصوصی از آیت هللا سیستانی با کد:   -q5g5wksj04استفتاء خصوصی ار امام خامنه ای با شماره استفتاء  6

 9608100093استفتاء خصوصی با کد رهگیری  - 7
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 اند تغییر نام فرزندی که نامش را بخاطر نذر انتخاب کرده
 علی بگذارند آیا می شود نامش را عوض کرد ؟ کرده باشند نام فرزند را مثال اگر نذر

اگر نذر با صیغه شرعی بوده باید به نذر عمل کرد و اگر نذر با صیغه شرعی نبوده عمل نکردن  -
 1آیت هللا سیستانی( )امام خامنه ای،. ردبه آن اشکال ندا

چنانچه مصلحت فرزند در نام گذاري رعایت شده و پدر نیز به این نام رضایت داده، نذر صحیح و  -
 2عمل به آن واجب است و نمی توان نام علی را تغییر داد. )آیت هللا مکارم(

ارد( ، اوال تا چه موقع الزم است به در مورد سوال قبل )نذر شرعی کرده که اسم فرزندش را مثال علی بگذ

نذرش عمل نماید و حق تعویض آن را ندارد و ثانیا اسمی که در شناسنامه است مالک است و متعلق نذرش می 

 باشد یا اسمی که به آن مشهور است؟

 3)آیت هللا سیستانی( .طبق آنچه در نیت او بوده است باید عمل نماید -
صحیح باشد، بعداً نمی تواند نذرش را تغییر دهد و باید با همان چنانچه مطابق موازین شرعی نذر  -

نامی که نذر نموده، فرزند را صدا بزند ولی صدا زدن به نام غیر نذری به مقدار خیلی کم مانعی 
 4)آیت هللا مکارم(ندارد. 

 نذر مادر برای نام فرزند

 لی بگذارد، آیا بعدا پدر می تواند مخالفت کند؟اگر مادربا اجازه پدر نذر شرعی نماید که نام فرزندش را مثال ع

اگر زن با اجازه شوهر نذر كند، شوهرش نمي تواند نذر او را به هم بزند، یا او را از عمل كردن  -
 5به نذر جلوگیري نماید. )حضرت امام، آیت هللا سیستانی(

ش بنابراحتیاط واجب اگر زن در جایى که احتیاج به اجازه شوهر دارد با اجازه او نذر کند، شوهر -
 6)آیت هللا مکارم( .نماید جلوگیرى نذر به کردن عمل از را او یا بزند هم به را او نذر تواند نمى

 بهترین اسامی
 7بهترین اسامی از لحاظ دینی چه اسمهایی هستند؟

 مانند باشد شأنه جل   خدای برای عبودیت معنای متضمن که است آن هااسم افضل کلی طور به -
د آن افضل و است( السالمعلیهم) ائمه و پیغمبران هایاسم آن از پس و... و عبدهللا  بلکه است محم 
 )امام خامنه ای( .است مکروه برایش محمد اسم ترک دارد فرزند چهار که کسی برای

 برخی از صفات خداوندنام گذاری فرزند به حکم 
 ت؟نام گذاری فرزند به رحمن، رحیم، اله و الهه چگونه اس

 8)امام خامنه ای( نام گذاری به "رحمان"و"رحیم"و"الهه" اشکال شرعی ندارد. -
نام گذاری به "رحمان"و"رحیم"و"الهه" اشکال شرعی ندارد و نام گذاری به اله جایز نیست )آیت  -

 9هللا سیستانی(
ا بهتر است  نام گذاری به "رحمان"و"رحیم" - اشد. ب« عبدالرحیم»و « عبدالرحمن»اشکالى ندارد ام 

 10)آیت هللا مکارم( .باشد و باید آن را عوض کنند اله و الهه هم جایز نمى ،نام للا  
                                                           

 eoK49VAjkvE وصی )نمایندگی استانها(، شماره استفتاء:استفتاء خص 1

 9608100093استفتاء خصوصی با کد رهگیری  2

 691251استفتاء خصوصی با کد  3

 9610140043استفتاء خصوصی با کد  4

 2662سیستانی، م  هللا آیت المسائل توضیح – 2645توضیح المسائل مراجع، م  5

 2278م توضیح المسائل آیت هللا مکارم،  6

 . 496179 شماره سوال  متفرقه مسائل  جامع سامانه سایت ادمین، سواالت.  7

 SmBfV52PIP4 استفتاء خصوصی )نمایندگی استانها(، شماره استفتاء: 8

 719129و کد استفتاء  30/03/1439 -687249استفتاء خصوصی از آیت هللا سیستانی با کد استفتاء:  9

 استفتائات سایت: 10
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 فصل دوم: احکام نگهداری و تربیت کودک

 شیر دادن

 شیردادن مادروجوب 
 آیا شیر دادن فرزند بر مادر واجب است؟

اما هیچ كس  مکارم:) بر مادر شیر دادن فرزند چه مجانی و چه در مقابل اجرت واجب نیست -
)حضرت امام، آیت هللا سیستانی،  (.براى شیر دادن فرزند بهتر از مادر و سزاوارتر از او نیست

 1آیت هللا مکارم(

 ر حال ضرورتدشیر دادن مادر 

بر مادر شیر دادن فرزند چه مجانی و چه در مقابل اجرت واجب نیست مگر اینکه ضرورت  -
ست. )حضرت ا باشد که در این صورت شیر دادن واجبداشته باشد و شیر دادن منحصر در مادر 

 2امام، آیت هللا سیستانی(
در فرض ضرورت که جان طفل در اثر گرسنگی در خطر باشد نه تنها بر مادر بلکه بر هر زن  -

 3دیگری که توانایی رفع خطر را داشته باشد واجب است این کار را انجام دهد. )آیت هللا مکارم(
 ست؟ا بر مادر با شیر خشک و غیر آن مرتفع شود، باز هم بر مادر شیر دادن واجب اگر ضرورت شیر دادن

نه مجانی و نه در مقابل اجرت در صورت منحصر نبودن  -بر مادر واجب نیست که فرزندش را -
با امن از ضرر بر  -به او شیر بدهد، بلکه اگر منحصر به او باشد و حفظ بچه به شیر و مانند آن

 4)حضرت امام ره( باز هم بر او واجب نیست. ممکن باشد، -او
 5)آیت هللا سیستانی، آیت هللا مکارم( در این صورت شیر دادن بر مادر واجب نیست. -

 اجرت شیر دادن
 آیا زن در مقابل شیر دادن مستحق اجرت است؟

مادر می تواند برای شیر دادن اجرت بگیرد حتی در صورتی که شیر دادن منحصر در مادر باشد  -
ذا می تواند تقاضای اجرت از مال فرزند نماید و اگر فرزند مال ندارد از مال پدرش . ولى اگر ل

فرزند مالى نداشته باشد و پدر و جد نیز هرچه باال بروند دستشان از مال خالى باشد، بر مادر 
ین واجب است كه مجانا او را شیر بدهد، یا خودش یا مرضعۀ دیگرى را اجیر نماید یا غیر از ا

موارد از راههای حفظ بچه در صورتی که برای او ضرر نداشته باشد، و اجرت یا نفقۀ او بر 
 6)حضرت امام ره، آیت هللا سیستانی( .است )سیستانی: بنابر احتیاط واجب( مادرش

 7)آیت هللا مکارم( مادر می تواند برای شیر دادن اجرت بگیرد ولی بهتر او را مجانی شیر بدهد. -
                                                                                                                                                                                             

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46902&mid=263553 

اب النکاح، احکام االوالد،  القول منهاج الصالحین، ، ب -11تحریر الوسیله، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحق بها، م  1

 396فی احکام الوالده و ما یلحقها، م 
 9608110080استفتاء خصوصی با کد رهگیری  -2
منهاج الصالحین، ، باب النکاح، احکام االوالد،  القول  -11تحریر الوسیله، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحق بها، م  2

 396کام الوالده و ما یلحقها، م فی اح

 9608110080استفتاء خصوصی از آیت هللا مکارم با کد رهگیری  3

 11تحریر الوسیله، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحق بها، م  4

 9608110080هللا مکارم با کد رهگیری  استفتاء خصوصی از آیت -( 03/04/1439استفتاء خصوصی از آیت هللا سیستانی )تاریخ  - 5

منهاج الصالحین، ، باب النکاح، احکام االوالد،  القول  -11تحریر الوسیله، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحق بها، م  6

 396فی احکام الوالده و ما یلحقها، م 

 2126توضیح المسائل، م  7

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46902&mid=263553
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 یه غیر ازمادرانتخاب دا
 آیا پدر می تواند فرزند را برای شیر دادن به کس دیگر بدهد؟

اگر مادر فرزند را مجانی یا به مبلغی که دیگران شیر می دهند یا کمتر از آن شیر بدهد، نسبت به  -
دیگران اولی به شیر دادن فرزندش می باشد، و چنانچه اجرت بگیرد یا بیشتر از دیگران مطالبه 

سی باشد که مجانی او را شیر بدهد، پدر می تواند فرزند را برای شیر دادن به زن نماید و ک
 1دیگری بسپارد. )حضرت امام ره، آیت هللا سیستانی(

تواند بچه را از او گرفته به دایه دهد. )آیت اگر مادر بخواهد بیشتر از دایه مزد بگیرد شوهر مى  -
 2هللا مکارم(

متر از دیگران یا مساوی با آنها و یا حتی مجانی شیر بدهد ولی دارای اخالق اگر مادر فرزندش را با اجرت ک

سوء باشد، آیا پدر می تواند بخاطر عدم تاثیر شیر چنین مادری، فرزند را از مادر بگیرد و به دیگری بدهد تا به 

 او شیر بدهند؟

و نیست )آیت هللا هیچ كس براى شیر دادن فرزند بهتر از مادر و سزاوارتر از ا نمی تواند و -
 3سیستانی، آیت هللا مکارم(

 حداقل و حداکثر مدت شیر دادن به نوزاد

کمال شیر دادن دو سال کامل یعنی بیست و چهار ماه است و جایز است سه ماه کمتر شیر بدهد  -
که در صورت امکان و بدون ضرورت مدت شیر دادن کمتر  4یعنی بیست و یک ماه و جایز نیست

 5(، امام خامنه ای)حضرت امام ره از این باشد.
مستحب است بچه را بیست و یک ماه تمام شیر بدهند، و شایسته نیست کمتر از آن باشد،  -

 6)آیت هللا سیستانی( همچنانکه شایسته نیست که بیشتر از دو سال شیر بدهند.

حرام  ولی بیش از دو سال مستحب است درصورتیكه ممكن باشد بچه را دو سال تمام شیر بدهند -
 7)آیت هللا مکارم(د. نمی باش

 ازدواج موقتمتولد از شیردادن به بچه 

 حکم شیر دادن مادر )وجوب، اجرت و...( نسبت به نوزاد متولد از ازدواج موقت ، وطی به شبهه و زنا چیست؟

 8)آیت هللا سیستانی، آیت هللا مکارم( .فرقى با سایر مادران ندارد -

 شیردادن در حال جنابت
 ادن به کودک در حالی که مادر جنب است چه حکمی دارد؟شیر د

 دادن شیر و باشد طهارت با حال همه در انسان است بهتر چند هر ندارد، اشکال نفسه فی -
 9 (آیت هللا مکارم )امام خامنه ای .بود نخواهد مثبت وضعی اثر از خالی باطهارت

                                                           
منهاج الصالحین، ، باب النکاح، احکام االوالد،  القول  -12ب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحق بها، م  تحریر الوسیله، با 1

 397فی احکام الوالده و ما یلحقها، م 

 2126توضیح المسائل، م  2

 9610120011د و از آیت هللا مکارم با ک 691252استفتاء خصوصی از آیت هللا سیستانی با کد  3

 نباشد. دادن شیر زمان مقدار این از کمتر کند، عمل استحباب این به خواهد می اگر . یعنی 4

: استفتاء شماره ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 15تحریر الوسیله، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحق بها، م  5

 1396/11/20: استفتاء تاریخ    842961

 2508و توضیح المسائل ، م  400منهاج الصالحین، ، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحقها، م  6

 2130توضیح المسائل، احکام شیر دادن، مساله  7

و  9608110080رهگیری کد رهگیری: استفتاء خصوصی از آیت هللا مکام  با کد  -695451و 03/04/1439 استفتاء خصوصی به تاریخ  8

9610250079 

 استفتائات سایت ، کارهایی که بر جنب مکروه است 1397/07/26: استفتاء تاریخ    917115: استفتاء استفتاء خصوصی، شماره 9
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45160&mid=257388 
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 1)آیت هللا سیستانی( اشکال ندارد. -

 حضانت
ر زبان عربی به معنای نگهداری و تربیت کودک است و در اصطالح نیز بر امور مربوط واژه حضانت د

به سرپرستی و تأمین نیازهای او اطالق می شود. اگرچه تعدادی از فقها آن را به معنای والیت )سرپرستی 

می توان و اختیار تصرف در امور مالی و امور کلی( در نظر گرفته اند، اما با کمی دقت در سخنان شان 

به این نتیجه رسید که مراد آنان از والیت در توضیح معنای حضانت، همان امور مربوط به نگهداری و 

 2تربیت کودک و تأمین نیازهای اوست.

 حضانت پدر و مادر
 حضانت فرزند تا چه زمانی با مادر و تا چه زمانی با پدر است؟

سالگی با مادر و بعد از آن با پدر است حضانت فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت  -
 3)حضرت امام ، امام خامنه ا ی، آیت هللا مکارم(

حضانت کودک در مدت شیر خوارگی که دو سال تمام است به طور یکسان حق پدر و مادر است  -
بنابراین پدر حق ندارد او را در این مدت از مادر جدا کند، و بعد از دو  .حتى در مورد دختر

پدر است واحتیاط مستحب این است که او را تا هفت سالگى از مادر جدا نکند حتى  سالگی حق
 4)آیت هللا سیستانی( اگر پسر باشد.

 ایام حضانت مادر و لزوم اذن از پدر در برخی امور 

حضانت مادر در مورد طفل ، آیا شامل مواردی مثل فرستادن مهد کودک، انتخاب نوع مدرسه، مسافرت بردن و 

 ل آن نیز می شود یا در این موارد باید از پدر طفل اجازه بگیرد؟    امثا

 5)آیت هللا سیستانی( .در این موارد باید از پدر طفل اجازه بگیرد -
 6)آیت هللا مکارم( امور مذکور مشمول حضانت بوده و نیازی به کسب اجازه از پدر کودک نیست. -

 واگذاری حضانت
 می تواند زیر بار این مسولیت نرود یا به دیگری واگذار نماید؟آیا کسی که حضانت بر عهده اوست 

بلکه  است، قابل الزام و اجبار نیست صرف حق الحضانه در آن مقدار که فقط حق من له الحضانه -
یعنی می تواند مباشرت ) بگذرد و از حضانت صرف نظر نماید صاحب حق می تواند از حق خود
؛ ولی نسبت به حق (ذار کند مثل پرستار ولی اصل حضانت را نه در حضانت را به دیگری واگ

امتناع  خشک کردن وی و در تربیت و نگهداری و حفظ او اگر من علیه الحق فرزند در تر و
 7)حضرت امام( ورزد، حاکم شرع می تواند او را الزام به رعایت حق فرزند نماید.

 واگذاری مباشرت در حضانت

 تواند مباشرت در حضانت فرزندش را به دیگری واگذار نماید؟آیا انسان می 
                                                           

 /https://www.sistani.org/persian/qa/0954 ،سایت، پرسش و پاسخ، شیر دادن 1

 سایت آیت هللا مکارم:  2
http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=42&lid=0&catid=null&mid=320912 

 16ده و ما یلحق بها، م تحریر الوسیله، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوال 3
 780مکارم، احکام خانواده در پرتو فقه اسالمى، م  -1505اجوبه، احکام خرید و فروش، اولیای تصرف، م 

 و سایت، پرسش و پاسخ، حضانت. 401منهاج الصالحین، ، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحقها، م  4

 695451رهگیری  استفتاء خصوصی با کد 5

 9610250079استفتاء خصوصی با کد رهگیری:  6

 10812، س 9استفتائات ج  7

https://www.sistani.org/persian/qa/0954/
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است، قابل الزام و اجبار نیست؛ بلکه  صرف حق الحضانه در آن مقدار که فقط حق من له الحضانه -
 1)حضرت امام( بگذرد و از حضانت صرف نظر نماید. صاحب حق می تواند از حق خود

)آیت هللا سیستانی، آیت  انی باشد، این کار اشکالی ندارد.در صورتی که انسان امین و مورد اطمین -
 2هللا مکارم(

 درخواست حق حضانت بعد از واگذاری آن

 اگر پدر یا مادر حق حضانت را از خود ساقط کند، می تواند دوباره به حق خودش برگردد؟

)حضرت  نماید. و واگذاری، حق حضانت ساقط نمی شود؛ بلکه دوباره می تواند مطالبه با گذشت -
 3امام، آیت هللا سیستانی(

 4)آیت هللا مکارم( در صورتی که با تشخیص حاکم شرع، شرایط را دارا باشد اشکالی ندارد. -

 اجبار حاکم شرع به حضانت

 الحضانه عمل نمایند یا خیر؟ مجبور نماید که به حق ،ممتنع از حضانت را آیا محکمه می تواند پدر و مادر  

که حضانت حق پدر یا مادر یا دیگران است، حق فرزند بر آنها نیز می باشد و اگر امتناع همانطور -
از این مسولیت نمایند )حاکم شرع( آنها را مجبور بر رعایت آن می کند. ضمنا هیچ کس نمی تواند 
حق خود را به دیگری واگذار کند مگر والدین که هر یک از آنها می تواند تمام مدت حضانت یا 

 5داری از آن را به همدیگر واگذار نماید. )آیت هللا سیستانی(مق
چنانچه حضانت بر عهده کسی قرار داده شده باشد اما از انجام وظیفه اش امتناع نماید، حاکم شرع  -

همچنین حق حضانت قابل واگذار کردن نیست ولی  می تواند او را مجبور به انجام وظیفه اش کند.
مورد اعتماد نباشد، می تواند به شخص دیگری وکالت بدهد تا از او  در صورتی که مادر یا پدر

 6نگهداری نماید. )آیت هللا مکارم(

 حضانت از مادرموارد سلب 
 در چه مواردی حق حضانت از مادر سلب می شود؟

اگر مادر بعد از طالق ازدواج همچنین  اگر مادر کافر یا مجنون باشد حضانتش ساقط می شود. -
شود و اگر از شود و حضانت مال پدر میانتش نسبت به پسر و دختر، ساقط مینماید حق حض

شوهر دوم جدا شود حق حضانت دوباره به مادر برمی گردد و احوط آن است که در این مورد با 
 7)حضرت امام( همدیگر مصالحه نمایند.

الیکه فرزند محکوم اگر مادر مجنون باشد یا سالمت فرزند در خطر باشد یا مادر کافر باشد در ح -
با ازدواج مجدد، حق مادر همچنین  به اسالم است، حضانت از او ساقط و به پدر منتقل می شود.

ساقط می شود و اگر شوهر دوم از مادر جدا شد ، حق حضانت به مادر بر نمی گردد.)آیت هللا 
  8سیستانی(

 که این مگر موق ت، یا شدبا دائم ازدواج خواه شود در صورت ازدواج حق  حضانت زن ساقط مى -
 دوم شوهر از هرگاه و شود نمى ساقط صورت این در که باشد کوتاه و کم موق ت ازدواج مد ت

                                                           
 10812، س 9استفتائات ج  1

 و الوالده احکام فی القول  االوالد، احکام النکاح، باب ، الصالحین، منهاج – 577ـ مسائل متفرقه، م  11فقه برای غرب نشینان، معامالت ـ فصل  2

الزم ال الوجه ٰ  على بها بقیامه الوثوق مع الغیر ٰ  ، فیجوز لمن علیه الحضانة ایكالها الى )ال تجب المباشرة في حضانة الطفل 410 م یلحقها، ما
 ، 9608110081استفتاء خصوصی از آیت هللا مکارم با کد رهگیری ، شرعاً.(

 679007 ت هللا سیستانی  با کد استفتاء:استفتاء خصوصی از آی، )و سایت پرتال حضرت امام( 10816س  9استفتائات،  ج  3

 استفتاء خصوصی با کد رهگیری  4

 409منهاج الصالحین، ، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحقها، م  5

 9610250088و  9611050020استفتاء خصوصی از آیت هللا مکارم با  کد رهگیری:  6

 16اح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحق بها، م تحریر الوسیله، باب النک 7

 408و م 403منهاج الصالحین، ، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحقها، م  8
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 این در زوجه و زوج که است آن مستحب احتیاط چند هر گردد نمى باز حضانت حق   بگیرد طالق
با حضانت  در صورتى که به تشخیص حاکم شرع، فرزندهمچنین تصالح کنند.  و تراضى مورد

مادر در معرض خطر، انحراف یا فساد قرار مى گیرد یا مادر سالمت و صالحیت نگهداری از 
 1حاکم شرع در این باره تصمیم می گیرد. )آیت هللا مکارم( فرزند را نداشته باشد،

 جدا کردن کودک از مادر که مفسده داشته باشد

بعد از  دو و یا هفت سالگی، موجب اخالل در مسائل  دن اوبا توجه به تعلق عاطفی فرزند به مادر، اگر جدا نمو

 تربیتى و عاطفى او شود حکم چیست؟

شكی نیست كه پدر باید مصلحت فرزند را رعایت كند اگر مصلحت او در رسیدگی مادر باشد باید  -
به او بسپارد و اگر مصلحت در دوری او است باید از او دور كند و همیشه چنین نیست كه 

مادر از نظر اخالقی و تربیتی به نفع فرزند باشد ولی به هر حال این امر مربوط به  سرپرستی
 2)آیت هللا سیستانی( تشخیص پدر است و او سرپرست فرزند است.

ً به خطر بیفتد و گرفتار ضرر عاطفى شدیدى شوند،  - در صورتى که مصالح فرزندان واقعا
 3رم()آیت هللا مکا .سپرد مادر به را حضانت توان مى

 گرفتن حضانت از پدر
 در چه مواردی حق حضانت از پدر سلب می شود؟

می گیرد، پدر صالحیت حضانت را  در صورتی که کودک در معرض فساد دینی یا اخالقی قرار -
 4)حضرت امام ره( مادام که چنین است ندارد.

که فرزند محکوم به اگر پدر مجنون  باشد یا سالمت فرزند در خطر باشد یا کافر باشد در حالی -
 5)آیت هللا سیستانی(  اسالم است، حضانت از او ساقط و به مادر منتقل می شود.

در صورتى که پدر صالحیت نگهداری و مواظبت از فرزند را نداشته باشد و به تشخیص حاکم  -
شرع، فرزند با حضانت پدر در معرض انحراف و فساد قرار مى گیرد، حق  حضانت او ساقط مى 

و چنانچه خوب شود و مطابق نظر حاکم شرعی، پدر کسب صالحیت نماید، می تواند  شود.
 6حضانت فرزندش را مطابق موازین شرعی به عهده بگیرد.)آیت هللا مکارم(

 محروم کردن فرزند از دیدار پدر یا مادر در زمان حضانت 
 محروم کنند؟آیا پدر یا مادر در دوران حضانت می توانند دیگری را از دیدار فرزند 

 7)حضرت امام( این کار جایز نیست و چنین حقی ندارند. -
باید در این مدت با یکدیگر به نحوى توافق کنند که چگونه در حضانت او مشارکت داشته باشند  -

وبه نوبت او را نگه دارند و بر پدر جایز نیست به مادر کودک از جهت منع از مالقات فرزندش 
ندان از جهت عالقه شدید به مادر از مفارقت او متضرر مى شوند ضرر بزند وهمچنین اگر فرز

 8باید فرصتى براى دیدار انها فراهم سازد. )آیت هللا سیستانی(
                                                           

 9611130050استفتاء خصوصی با کد کد رهگیری: و  792مکارم، احکام خانواده در پرتو فقه اسالمى، م  1

 754223ستفتاء خصوصی، کد استفتاء: ا 2

 1063، مساله 2استفتائات جدید، ج 3

 13استفتائات، ازدواج، حق حضانت و بچه داری، سوال  4

 منهاج الص 5

 408الحین، ، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحقها، م 

6 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46900&mid=263655 
 9610250083و کد رهگیری:  9608150099و استفتاء خصوصی، با کد رهگیری 

 13استفتائات، ازدواج، حق حضانت و بچه داری، سوال  7

 677620سایت آیت هللا سیستانی، پرسش و پاسخ، حضانت، استفتاء خصوصی با کد  8
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تواند از سپردن فرزند به دست مادر حق  ندارد از مالقات مادر و فرزند جلوگیرى كند، ولى مى -
 1)آیت هللا مکارم( خوددارى نماید.

 حضانت گرفتن اجرت برای قبول
 2آیا مادر می تواند برای حضانت کودک اجرت دریافت نماید؟

مادر می تواند برای حضانت اجرت بگیرد، مگر اینکه قبول کرده باشد که مجانی حضانت نماید یا  -
 )آیت هللا سیستانی( .کسی پیدا شود که مجانی حضانت کودک را به عهده بگیرد

)آیت هللا  .کند مصرف نیاز مقدار به تواند می دارد الیم فرزند و است نیازمند اگر ولی تواند نمی -
 مکارم(

 آیا در زمانیکه حضانت با مادر است می تواند از پدر فرزند برای حضانت اجرت بگیرد؟ 

 3آری ، می تواند مطالبه اجرت نماید. )آیت هللا مکارم( -

 حضانت بعد از بلوغ
 حق حضانت تا چه زمانی ثابت است؟

به حد بلوغ و رشد نرسیده، حضانت او بر پدر و مادر است و بعد از آن می تواند بچه تا زمانی که  -
در کنار پدر و مادر یا هر کس دیگری که بخواهد باشد )حضرت امام، آیت هللا سیستانی، آیت هللا 

 4مکارم(
 شایان ذکر است:

دلسوزی که از پدر و مادر موجب اذیت و آزار آنان شود و به سبب محبت و  فرزندجدایی  اگر -
نسبت به وی دارند، رنجیده خاطر شوند که در این صورت مخالفت آنان جایز نیست و اگر پدر و 

 5)آیت هللا سیستانی( مادر در این خصوص نیز اختالف کنند مادر بر پدر مقد م است.
 6به نحوی عمل نکند که اسباب آزار و رنجش والدین فراهم گردد. )آیت هللا مکارم(فرزند  -

 در و مادرفوت پ
 اگر پدر یا مادر در زمانی که حق حضانت با اوست بمیرد، حق حضانت به چه کسی منتقل می شود؟

اگر پدر بعد از انتقال حضانت به او یا قبل از آن بمیرد، حق حضانت با مادر است نه  وصی پدر  -
کما اینکه اگر و باقی خویشان پدر هر چند مادر ازدواج کرده باشد، چه فرزند پسر باشد یا دختر.

مادر در زمان حضانتش بمیرد حضانت فرزند حق پدر است. )حضرت امام، آیت هللا سیستانی 
 7،آیت هللا مکارم(

 حضانت بچه ای که پدر و مادر ندارد
 حق حضانت با چه کسی است؟ ،در صورتی که طفل پدر و مادر نداشته باشد

                                                           
 9608110081استفتاء خصوصی، با کد رهگیری  1

 سایت آیت هللا مکارم: .411اج الصالحین، ، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحقها، ممنه 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46900&mid=363526 

 9610250081و  9610210068استفتاء خصوصی از آیت هللا مکارم با کد رهگیری:  3

تحریر الوسیله،  تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشیدا، فإذا بلغ رشیدا لیس ألحد حق الحضانة علیه حتى األبوین،بل هو مالك لنفسه ذكرا كان أو أنثى. 4

  -18م الوالده و ما یلحق بها، م باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکا

 572فقه برای غرب نشینان، م -412منهاج الصالحین، ، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحقها، م  5

هگیری: و استفتاء خصوصی با کد ر 777و احکام خانواده در پرتو فقه اسالمى، م  1064م  360، ص 2مکارم، استفتائات جدید ج  6

 : بلوغ و رشد عقالیی کافیست. 9610250083
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ر او هم نبود و پدر پدر وصى نداشته باشد اگر پدر و مادر نبودند حضانت مال پدر پدر است و اگ -
پس خویشان فرزند بر اساس ترتیب مراتب ارث، حضانت او را دارند و نزدیكترین آنها مانع 

آنها و اختالف آنان، بین  ۀباشد و در صورت متعدد بودن و مساوى بودن مرتبدورترین آنها مى
پس در اینكه امر چنین است یا ته باشد. شود. و اگر یكى از آنها وصى داشقرعه انداخته مى هاآن

شود دو وجه است كه احتیاط به مصالحه و حضانت مال وصى است سپس مربوط به خویشان مى
 1تسالم، ترك نشود. )حضرت امام(

اگر طفل پدر و مادر نداشته باشد حضانت او با جد پدری است و اگر جد پدری نداشته باشد و پدر  -
ند  حضانت او با اقوام بر اساس مراتب ارث است ودر صورت متعدد و جد وصی هم نداشته باش

قرعه ولی  ؛شودبودن خویشان و مساوى بودن مرتبۀ آنها و اختالف آنان، بین آنها قرعه انداخته مى
انداختن خالی از اشکال نیست و احوط اینستکه خودشان مصالحه و سازش کنند و بعد برای این 

 2)آیت هللا سیستانی( بگیرند. مصالحه از حاکم شرع اجازه
در صورتی که کودک جد پدری داشته باشد حضانت او به جد پدری و اگذار می شود و اگر جد  -

 3)آیت هللا مکارم( پدری هم ندارد حاکم شرع برای حضانت او تصمیم می گیرد.

 حضانت فرزند متولد شده از زنا و وطی به شبهه
 به شبهه بر عهده کیست؟ حضانت فرزند متولد شده از زنا و وطی

 4)مرد( می باشد. )امام خامنه ای( حضانت فرزند زنا و وطی به شبهه بر عهده ی صاحب نطفه -
 5بر پدر و مادر است.)آیت هللا سیستانی( -
طفل متول د از زنا، از نظر حضانت و وجوب انفاق و مانند آنها )جز در مواردى که دلیل قائم بر  -

نا وجوب استثنا آن شده است مانند م سأله ارث( حکم فرزند شرعى را دارد، بنابراین ولدالز 
نگهدارى و تربیت را دارد فقط ارث نمى برد و به زانی سپرده می شود. همچنین در وطی به 

 6شبهه. )آیت هللا مکارم(

 حضانت در قانون مدنی جمهوری اسالمی

و اولویت خواهد داشت پس از انقضاء برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ والدت ا :1169ماده

 اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.ه این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت ب

 6/5/1381مصوب مورخ « )حضانت طفل( 1314قانون مدنی مصوب  1169اصالح ماده »طرح 

و در اجرای اصل یكصد و دوازدهم مجلس شورای اسالمی كه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته 

( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده بود، در 112)

برای حضانت و نگهداری طفلی كه  :که جلسه رسمی مجمع به شرح ماده واحده ذیل به تصویب رسید

 اولویت دارد و پس از آن با پدر است.سالگی  7ابوین او جدا از یكدیگر زندگی می كنند ، مادر تا سن 

حت كودك به بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختالف، حضانت طفل با رعایت مصل :تبصره

 .تشخیص دادگاه می باشد

كند  اگر مادر در مدتی كه حضانت طفل با او است مبتال به جنون شود یا بادیگری شوهر :1170ماده 

 حق حضانت با پدر خواهد بود.
                                                           

 17االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحق بها، م  تحریر الوسیله، باب النکاح، احکام 1

 405 -404 -403منهاج الصالحین، ، باب النکاح، احکام االوالد،  القول فی احکام الوالده و ما یلحقها، م  2

 9610210068استفتاء خصوصی از آیت هللا مکارم با کد رهگیری:  3

 139۶اسفند  0۶تاریخ   eMhR4aOx9KM استفتاء خصوصی با شماره استفتاء: 4

 700921استفتاء خصوصی با کد استفتاء:  5

 9611130051استفتاء خصوصی با کد  6
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هیچ یك از ابوین حق ندارند در مدتی : می باشد درباره امتناع والدین از حضانت کودککه  :1172ماده 

كه حضانت طفل بعهده آنها است از نگاهداری او امتناع كند و در صورت امتناع یكی از ابوین حاكم باید 

هداری طفل را به هر یك مدعی العموم نگا به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یكی از اقربا و یا بتقاضای 

از ابوین كه حضانت بعهده او است الزام كند و در صورتی كه الزام ممكن یا موثر نباشد حضانت را به 

 .خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین كند

 گرفتن شناسنامه برای بچه پرورشگاهی
ه او  بگوید که پدرش است؟ و آیا می تواند اسم او را آیا کسی که از پرورشگاه بچه ای را برداشته می تواند ب

 در شناسنامه خود ثبت نماید؟

افرادی که فرزندان مذکور را زیر پوشش خود قرار می دهند مأجورند اما احکام فرزند نسبی  -
ندارند و گرفتن شناسنامه به نام خود اگر موجب اشتباه در مسائل محرمیت و ارث شود، جایز 

 1منه ای(نیست. )امام خا
دروغ جایز نیست و باید به او بگوید که پدرش نیست. كفالت كودک مستحق اجر و پاداش فراوان  -

است  ولى فرزند خواندگى جایز نیست و نسبت و ارث به آن حاصل نمى گردد و باید واقعیت را 
هده به طوری که بر روان او اثر نگذارد برای او بازگو نمود و شخصی که سرپرستی او را به ع

گرفته نامش را نباید در شناسنامه خود ثبت کند و چنانچه به جهت حرج یا ضرر نتواند باید حقیقت 
 2امر ثبت شود و بر آن شاهد بگیرد. )آیت هللا سیستانی(

چنانچه پدر کودک معلوم است، باید شناسنامه به نام پدر واقعی کودک گرفته شود و واقعیت از او  -
ورت نیز بهتر است در زمان مناسب واقعیت بیان شود تا در مخفی نشود؛ در غیر این ص

 3موضوعاتی مثل محرمیت و ارث با مشکل مواجه نشوند. )آیت هللا مکارم(

 نفقه

 خرج تحصیل و ازدواج
 آیا خرج تحصیل، دانشگاه و ازدواج فرزند بر پدر واجب است؟

ً محتاج به تحصیل است، از قبیل مقطع دوره  - اگر فرزند توانایى مالى ندارد، در حد ى كه عرفا
 4)امام خامنه ای( باشد.هاى تحصیل به عهده پدر مىابتدایى، هزینه

  5)آیت هللا سیستانی(  .بر پدر واجب نیست -
 7)ایت هللا مکارم( برعهده پدر خواهد بود. 6در صورت عدم توانایی فرزند، تامین هزینه تحصیلی -

 آیا پرداخت هزینه ازدواج او در صورتیکه فرزند به گناه می افتد نیز بر پدر واجب نیست؟

 8آیت هللا سیستانی( ،امام خامنه ای. )واجب نیست -
                                                           

 1395/12/26تاریخ استفتاء:  749478سایت ادمین، شماره استفتاء:  1

 672898استفتاء خصوصی با کد استفتاء:  2
 9608080014استفتاء خصوصی با کد رهگیری:  3

 6pwxdEUmK4 ماره شماره استفتاء:استفتاء خصوصی با ش 4

 679032استفتاء خصوصی با کد  5

 . در استفتاء از معظم له فقط تحصیل دوران ابتدایی سوال شده است. 6

 9611050079استفتاء خصوصی با کد رهگیری  7

 ، 11097531399/03/18سوال شماره   ییسواالت سامانه جامع  ازدواج و زناشو، 698543استفتاء خصوصی با کد استفتاء:  آیت هللا سیستانی 8
 سالم علیکم

اهم نمودن اوال : آیا بر والدین متمکن، فراهم نمودن شرایط اشتغال و ازدواج فرزندان )با در نظر گرفتن شرایط امروز جامه و علم به اینکه عدم فر
 این شرایط باعث سرخورده شدن و تباه شدن عمر فرزند شود( واجب است؟
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چنانچه خودش توانایی داشته باشد که هزینه هایش را تامین کند پدر مسئولیتی ندارد و جزء نفقه  -
دواج (در صورتی که پسر ممکن است گرفتار گناه شود و پدر تمکن دارد نیست ولی )در مورد از

 1احتیاط واجب آن است که پرداخت نماید. )آیت هللا مکارم(

 نفقه ای که جنین بر مادر تحمیل می کند

اگر زن و شوهر طالق بگیرند، در صورتیکه زن حامله باشد آیا نفقه جنین در دوران حمل و مواردی مثل هزینه 

 گرافی متعارف یا مورد نیاز و امثال آن بر مرد واجبست؟سونو

 2)امام خامنه ای( .این هزینه ها بر عهده مرد می باشد -
 3بر مرد واجب نیست. )آیت هللا سیستانی(  -
)آیت هللا  تمام هزینه های متعارف که بواسطه جنین بر مادر تحمیل شود بر عهده شوهر است. -

 4مکارم(

 به سرکار برای درآمد زایی و یادگیری صنعت فرستادن بچه های نابالغ 
 حکم فرستادن بچه های نابالغ به سرکار برای درآمد زایی و یادگیری صنعت چیست؟

 5)حضرت امام( .فرستادن کودک و اجاره دادن او برای کار اشکال ندارد -
مام خامنه )ا اگر مفسده ای برای او نداشته باشد و قانون در این زمینه مراعات شود، جائز است. -

 6ای(
 7)آیت هللا سیستانی( .فرستادن کودک و اجاره دادن او برای کار و یادگیری صنعت اشکال ندارد -
در صورتی که آسیبی از ناحیه کار کردن به فرزندان نرسد این کار شرعا مانعی ندارد. )آیت هللا  -

 8مکارم(

 نفقه فرزند وطی به شبهه و زنا
 ا و وطی به شبهه واجبست و اگر واجب است بر عهده کیست؟آیا نفقه فرزند متولد شده از زن

 9خامنه ای، آیت هللا سیستانی( )امام باشد.بله واجب است و بر عهده ی صاحب نطفه می  -
نفقه کودک متولد از زنا بر عهده زانی است و باید به گونه ای که مفسده نداشته باشد آن را جبران  -

)آیت هللا  ر عهده مرد )پدر این فرزند و جنین( خواهد بود.کند. همچنین در وطی به شبهه، نفقه ب
 10مکارم(

                                                                                                                                                                                             
سال( برای فرزندی  1۵ردادن مقدمات ازدواج و اشتغال و زندگی در گروی ازدواج کردن توسط والدین )آنهم برای چیزی در حدود دوما : حکم قرا

 که بینی و بین هللا مشتاق به امر ازدواج است و فقط شرایط و مقدمات آن فراهم نیست، چیست؟
 .( تزویج فرزند بر والدین واجب نیست1ج
 .م شد( از جواب قبلی معلو2ج
 //:https استفتائات سایت، احکام مربوط به نفقه  -9608080013استفتاء خصوصی با کد رهگیری   1
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 تربیت فرزندتعلیم و 

 موارد واجب در تربیت

 ست؟ا تعلیم و تربیت فرزند به طور کلی تا چه مقداری بر پدر و مادر واجب

بر ولی جایز است که فرزند را به شخص امینی بسپارد تا او را صنعت بیاموزد یا خواندن و  -
شتن و حساب و علوم عربی و علوم دیگری که برای دین و دنیایش مفید است، تعلیم دهد و نو

همچنین بر ولی واجبست که او را از آنچه که باعث فاسد شدن اخالق و عقائدش می شود حفظ 
 1)حضرت امام، آیت هللا سیستانی( نماید.

جاب و مانند آن را به فرزند واجبات ومحرماتی که مبتالبه فرزند است از قبیل نماز، روزه، ح -
 2)امام خامنه ای( آموزش دهند.

انسان در مقابل فرزند خویش، مسئولیت سنگینى دارد، و موظف است تا آنجا که مى تواند، در  -
تعلیم و تربیت او بکوشد. او را از گناه بازدارد و به نیکى ها دعوت نماید و آداب اطاعت الهی را 

 3که تنها به تغذیه جسم آنها قناعت کند. )آیت هللا مکارم(به او تعلیم نماید، نه این 

 استحباب دعوت به عبادت

به نماز خواندن و ( را یعنی بچه ای که خوب و بد را می فهمد) نابالغ مستحب است بچه ممیز -
)حضرت عبادتهای دیگر عادت دهند بلکه مستحب است او را به قضای نمازها هم وادار نمایند. 

آیت هللا مکارم: البته نباید این کار به صورتی انجام گیرد که موجب  -  سیستانیامام، آیت هللا
 4ناراحتی و بیزاری او از نماز گردد(

 تعلیم احکام به فرزندان قبل از بلوغ
 آیا تعلیم احکام به فرزندان قبل از بلوغ واجب است؟

به سن تمییز به ایشان یاد  مستحب است ولی اطفال، احکام شرعی و عبادات را پس از رسیدن آنان -
 5)امام خامنه ای( دهد.

بر ولی بچه الزم است که وی را از آنچه موجب فساد اخالقش می گردد و از چیزی که برای  -
عقاید او ضرر داشته باشد حفظ کند.همچنین واجب است بر اولیای اطفال که آنان را از هر کاری 

ن باشد، جلوگیری کنند و از هر کاری که شارع که باعث ضرر قابل توجه بر خودشان و یا دیگرا
مقدس وجود آن را در خارج منع فرموده، مثل زنا، لواط، غیبت و غنا واجب است اطفال را 
جلوگیری کرد. و مخصوصا در آموزش و پرورش آنها نظارت کامل داشته باشند.همچنین مستحب 

یگر تمرین و عادت دهند، بلکه است اطفال ممیز را به خواندن نمازهای واجب و عباداتهای د
آرى تعلیم احکام  به مقدارى كه مورد نیاز  مستحب است آنان را به قضای نماز هم وادار نمایند.

 6)آیت هللا سیستانی( آنها پس از بلوغ است، واجب است.
م شود اقدا والدین موظف هستند برای تعلیم احکامی که معمواًل مورد احتیاج فرزندان آنها واقع مى -

نمایند و بر پدر و مادر واجب است که در جهت تعلیم و تربیت صحیح فرزند تالش جدی کنند و او 
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را به وظایف دینی آشنا سازند همچنین تا زمانی که قادر به تامین نیازهای خود نیست نفقه او را 
 1تامین نمایند. )آیت هللا مکارم(

 بیدار کردن فرزندان برای نماز صبح
ادر واجب است که فرزندان خود را که به سن تکلیف رسیده اند برای ادای نماز صبح از خواب آیا بر پدر و م

 بیدار کنند؟

 اگر بیدار نکردن آنها موجب سهل انگارى و استخفاف به امر نماز باشد، باید آنها را بیدار نماید. -
 2)حضرت امام، امام خامنه ای(

زند بر اثر اهمال باشد بیدار کردن ضروری می اگر مقتضای تربیت دینی باشد و بیدار نشدن فر -
 3شود. )آیت هللا سیستانی(

واجب نیست مگر اینکه آنها عادت به ترک نماز صبح کنند و آن را سبک بشمارند، در این  -
صورت واجب است به نحو مطلوبی آنها را بیدار کنند بنابراین در صورتی که علم به رضایت او 

ین اگر بیدار نکردن آنها باعث هتک و کم ارزش شدن نماز نزد آنها دارد، او را بیدار کند همچن
شود باید آنها را بیدار کنند و اگر شبها زودتر بخوابند و غذای سبک و کمتری بخورند راحت تر 

 4بیدار می شوند. )آیت هللا مکارم(

 باطل کردن نماز نابالغ
 صیت می شود یا خیر؟آیا باطل کردن نماز بچه نابالغ حرام است و شخص مرتکب مع

 5باطل کردن عمدی جایز نیست. )امام خامنه ای( -
 6)آیت هللا سیستانی(.ولى او مى تواند در صورتى كه مصلحت باشد -
در صورتی که ضرورتی برای باطل کردن نماز ایشان وجود نداشته باشد از این کار اجتناب  -

 7نمایید. )آیت هللا مکارم(

 تجسس در امور بچه ها 
 در امور بچه ها برای والدین جایز است؟ آیا تجسس

اگر تجسس الزمۀ جلوگیری از ارتکاب گناه فرزند و دفع فساد است، از باب نهی از منکر و در  -
 8حد ضرورت واجب است واال  تجسس فی نفسه جایز نیست. )امام خامنه ای(

ر امور انان جایز است که پدر به مقدار ضرورت و به جهت کشیده نشدن فرزندان به گناه، د -
 9تجسس کند و این حکم مختص دوران نوجوانی و بلوغ است. )آیت هللا سیستانی(

تجسس در حریم خصوصی افراد )کوچک یا بزرگ، ممیز یا غیر ممیز( جایز نیست مگر اینکه  -
 10ضرورتی اقتضا کند. )آیت هللا مکارم(
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 قانون مدنیدر تربیت فرزند 

حدود توانائی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی ابوین مكلف هستند كه در  :1178ماده 

 اقدام كنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.

 تنبیه کودک و دیه آن
آیا کتک زدن فرزند از نظر شرعی جایز است )بالغ )ناقص(، ممیز و غیر ممیز(؟ اگر برای ادب کردن باشد حکم 

 چیست؟ واگر مجاز است تا چه حد اجازه دارد؟

تواند فرزندش را به نحو متعارف به طوری که بدن را سرخ یا کبود یا مجروح نکند  پدر می -
 1بخاطر مصالح فرزند، تأدیب کند وگرنه جایز نیست و موجب دیه است. )امام خامنه ای(

تا ضرورت قطعي وجود نداشته باشد باید از تنبیه بدني خودداري کرد و به فرض ضرورت  -
 2یبي به بدن نرسد و حتي سرخ و کبود نشود. )آیت هللا مکارم(قطعي، باید طوري باشد که آس

ه نابالغ جایز نیست؛ مگر در صورتی كه تمام شرایط زیر مراعات شود: - ه،  -1 كتک زدن بچ  بچ 
ولی   -2 كار حرامی را انجام داده باشد یا سبب اذی ت دیگران یا ضرر رساندن به آنان شده باشد.

ه نابالغ یا كسی كه  زدن به قصد ادب کردن  -3از او اجازه دارد، این كار را انجام دهد.شرعی بچ 
زدن،  -5 او را بیش از سه ضربه نزند. -4 و تربیت باشد، نه برای تشف ی خاطر )خنک شدن دل(.

تنها راه ادب کردن و  -6 ای نباشد كه بدن طفل سرخ شود؛ بلكه آهسته و خفیف باشد.به گونه
ه نابالغ، حق زدن او را ندارند؛ مگر  بنابراین، تربیت زدن باشد. مادر، برادر، خواهر، آموزگاِر بچ 

اینكه با وجود شروط فوق، از ولی  شرعی او )پدر یا پدر بزرگ پدری( كسب اجازه كرده باشند. 
 3)آیت هللا سیستانی(

 دیه فرزند که بر عهده والدین است
 به عهده آنهاست، راه خالصی از دیه چگونه است؟کودکانی که توسط پدر و یا مادر تنبیه بدنی شده و دیه 

می توانند هزینه هایی را که از اموال خودشان صرف خود بچه می کنند را به جای دیه حساب  -
و یا می توانند ( حتی نفقات واجب را، چون با وجود طلبکار بودن دیه واجب النفقه نمی باشد)کنند 

لغ دیه را بپردازید و یا اکنون به قیم او مبلغ را به هر وقت بزرگ شد از او حاللیت طلبیده یا مب
 4عنوان دیه بپردازید تا برای فرزند نگهداری کند. )امام خامنه ای(

حتی نفقات واجب را، چون با وجود  -باید بعد از بلوغ جلب رضایت نمایند و یا اینکه مخارجی  -
ود را با اذن پدر به عنوان دیه که برای فرزند می ش -طلبکار بودن دیه واجب النفقه نمی باشد 

  5حساب نمایند. )آیت هللا سیستانی(
پرداخت آن دیه بر والدین واجب است مگر اینکه فرزند پس از سن بلوغ، دیه را ببخشد. و دیه را  -

نمی توان با دادن نفقه جبران کرد .البته جبران آن با چیزهایی که جزء نفقه واجب نیستند به شرط 
  6کودک باشد مانعی ندارد. )آیت هللا مکارم(اینکه به مصلحت 

 نکته:

اگر پدر نیت کند که این خرجها به نیت دیه برای فرزند می باشد، کافی است و الزم نیست به  -
 1وکالت از او قبض و معاوضه صورت بگیرد و بعد هزینه شود. )امام خامنه ای(
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ن کار در مصلحت فرزند باشد کفایت همین که نفقات غیر واجب را به عنوان دیه به او بدهد و ای -
 2می کند. )آیت هللا مکارم(

 
 
 

 فرزندان ور مالیامفصل سوم: 

 تصرف ولی در مال فرزند

 تصرف پدر در اموال فرزند بالغ 

 حکم تصرف پدر در اموال فرزند بالغ و بالعکس چیست؟

که مالک آن  ستا مال غیر به خودی خود جایز نیست و از شرائط تصرف در مال این تصرف در -
 3باشد )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت هللا سیستانی، آیت هللا مکارم(

 والدین نیاز ودرصورت فقر 

نفقه فرزند و فرزندان آنها هر چه  اد هر چه باال روند، و بر والدینبر فرزند نفقه پدر و مادر و اجد -
آن خودداری کند، حاکم شرع او پایین روند واجب است. و اگر کسی که نفقه بر او واجب است، از 

 4()حضرت امام کند.را مجبور به پرداخت می
باید نفقه فرزند را بدهد و مشهور این است که دختر  پدرپسر باید نفقه والدین را بدهد و همچنین  -

هم باید نفقه والدین را بدهد و اگر فرزند ندارند یا فرزندشان فقیر می باشد فرزند فرزند باید نفقه 
و  و دختر دختر ، به صورت اقرب فاالقرب یعنی پسر پسر یا پسر دختر و دختران  را بدهد آنها

همچنین مشهور بین فقهاء است که اگر فرزند پدر ندارد یا پدرش فقیر می باشد نفقه اش بر عهده 
د یا و اگر انها ندارند جد جد پدری )االقرب فاالقرب( و اگر انها از دنیا رفته ان جد پدری می باشد

فقیر می باشد بر پدر و مادر   فقیر می باشند بر عهده مادر می باشد و اگر مادرش از دنیا رفته یا
همچنین بر افراد  مادر و بر جد و جده از طرف پدر مادر با رعایت اقرب فاالقرب واجب می باشد

احتیاط واجب  فرمایشات فقهاء بنابر ذکر شده نفقه فرزند واجب می باشد با رعایت اقرب فاالقرب
اگر فردی فقیر است و از طرف فرزند و والدین افرادی دارند نفقه را با رعایت اقرب  می باشد.

 5(آیت هللا سیستانی). فاالقرب واجب می باشد
نفقه پدر و پدر نفقه فرزند را تامین نماید و در صورت عدم تامین، پدر بدون اجازه باید فرزند  -

درمی تواند به مقدار نیاز بردارد و اگر بیشتر از نیاز برداشته باید فرزند و فرزند بدون اجازه پ
 6برگرداند. )آیت هللا مکارم(

 تصرف پدر در اموال فرزند نابالغ

 حکم تصرف پدر در اموال فرزند غیر بالغ چیست؟
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فروش و اجاره و غیر اینها در  و براى پدر و جد  پدرى اگر چه باال رود، جایز است كه با خرید -
ف آنها، مصلحت شرط نیست، بلكه نبودن مفسده كافى  ل نابالغ تصرف كنندما و در نفوذ تصر 

 1است. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت هللا سیستانی(
ف در اموال طفل را دارند که  - پدر و جد  پدرى طفل )بنابر احتیاط واجب( در صورتى حق  تصر 

 2(براى او مصلحتى داشته باشد. )آیت هللا مکارم

 استحقاق اجرت در عمل فرزند
 اگر بچه نابالغ برای پدر و مادر کاری انجام دهد که برای آن کار پول و اجرت می دهند، آیا مستحق اجرت است؟

بله و پدر می تواند آن را از مصارفی که برای او می کند بعنوان نفقه کسر کند مگر اینکه  -
می دهد و اجرت به او نمی دهند. )آیت هللا  متعارف این باشد که فرزند چنین کاری را انجام

 3سیستانی(
اگر برای آن عمل اجرت شرط شده باشد، کودک مستحق اجرت است و اجرت باید برای او حفظ  -

 4شود. )آیت هللا مکارم( 

 برخی از احکام یتیم

 تصرف یتیم در مال خودش
تیم محسوب می شود؟ و از چند سالگی می کسی می گویند؟ و تا چند سالگی ی چه به( صغیر عبارتی به و) یتیم 

 تواند در اموالش تصرف نماید )بلوغ یا بلوغ و رشد(؟

کسی که به سن بلوغ نرسیده، صغیر است و تصرفات او مثل خرید و فروش و امثال آن به طور  -
قیمتی مستقل در اموالش نافذ نمی باشد مگر در مواردی که استثنا شده مثل معامله در چیزهای کم

تصرف در آنها معمول و متعارف می باشد . و بلوغ شرعی در نافذ بودن تصرفاتش کافی  که
 6باشد.)حضرت امام و  آیت هللا سیستانی( 5نیست بلکه باید همراه با رشد و عدم سفاهت

به كودكى كه پدر خود را از دست داده است یتیم اطالق می شود و تا زمانی که نتواند زندگی  -
د یتیم محسوب می شود، البته سنین باال مانند سی سال و بیشتر را شامل نمی مستقلی داشته باش

شود و در زمانی که به بلوغ اقتصادی برسد می تواند در اموال خود تصرف نماید، به این معني 
که بتواند اموالش را سرپرستي کند و او را فریب ندهند. البته بلوغ اقتصادي داراي مراحلي است 

ف کند )فرق است بین خرید و به هر انداز ه که رشد اقتصادي پیدا کند، مي تواند در اموالش تصر 
 7(مکارم هللا آیتنیاز هاي روزمره و معامله ملک و زمین و خانه و امثال آن( )

 یتیماستفاده از اموال 

 ؟ه حکمی داردورود به خانه یتیم شرعی چ
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 1ایشان صحیح نیست. )امام خامنه ای( ورود به خانه صغیر بدون اذن و اجازه ولی یا قیم شرعی -
رفتن به خانه ایتام با اذن ولى اشكال ندارد واگر اذن گرفتن ممكن نباشد چنانچه رفتن به خانه ایتام  -

براى آنها مصلحتى در بر دارد هرچند از جهت آرامش آنها باشد اشكال ندارد واگر مصلحتى ندارد 
 2شد. )آیت هللا سیستانی(كافى است مبلغى را به آنها بدهد كه عوض با

حضور در خانه و مراسم میت و استفاده از پذیرایي، چنانچه به اندازه متعارف باشد و براي  -
 3صغیر، نفعي داشته باشد مانعي ندارد. )آیت هللا مکارم(

 راه حل استفاده از اموال یتیم که در بعضی از موارد در عزاداری ها و تعزیه اموات مصرف می شود چیست؟

اه حل آن کسب اجازه از ولی یا قیم شرعی یتیم است. و اگر ولی یا قیم شرعی ندارد از دفتر ر -
مرجع تقلید اعلم، اجازه گرفته شود البته ولی و قیم هم با وجود شرایطی می توانند اجازه بدهند. 

 4)امام خامنه ای(
 5جایز نیست.)آیت هللا سیستانی(  -
بلغ مختصري که جوابگوي آن تصرف باشد براي صغیر نسبت به سهم صغیراحتیاط آن است که م -

 6)آیت هللا مکارم( .در نظر بگیرند و هزینه او کنند
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احکام متفرقه نابالغفصل چهارم: 
 معامله با بچه نابالغ

 حکم معامله با بچه نابالغ چیست؟

 7 صورت دارد: سهاین مساله 

 ای را بخرد یا بفروشد.نابالغ مستقل در معامله باشد و برای خود شئی 

معامله باطل است حتی نسبت به ممیز، هر چند ولی او )پدر یا جد پدری(، راضی به انجام معامله  -
قیمتی که معامله در آنها معمول و متعارف باشد، باشد. البته معامله با نابالغ ممیز در چیزهای کم

 آیت هللا مکارم(صحیح است. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت هللا سیستانی، 
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 نابالغ فقط صیغه معامله را جاری سازد ولی معامله با ولی او انجام شود 

معامله صحیح است و تفاوتی ندارد مال از خود بچه باشد یا از ولی او. )حضرت امام، امام خامنه  -
 ای، آیت هللا سیستانی، آیت هللا مکارم(

 لغ فقط وسیله باشد که پول را به فروشنده و جنس را به خریدار برساند دو نفر بالغ با همدیگر معامله نمایند و بچه نابا

ا باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند که بچه جنس و  - معامله صحیح است. )امام و مکارم: ام 
رساند( . )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت هللا سیستانی، آیت هللا پول را به صاحب آن مى

 مکارم(
 درصورت انجام معامله با نابالغوظیفه فرد 

 اگر از بچه نابالغ در صورتی که معامله با او صحیح نیست، چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد، حکم چیست؟

باید جنس یا پولی را که از او گرفته در صورتی که مال خود بچه باشد به ولی او بدهد)حضرت  -
، و اگر مال دیگری بوده به صاحبش بدهد، یا از امام: و  اگر او را پیدا نكرد به حاكم شرع بدهد(

ای ندارد، صاحبش رضایت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله
باید چیزی را که از بچه گرفته، از طرف صاحبش بابت رد  مظالم به فقیر بدهد،* )حضرت امام، 

 1آیت هللا سیستانی، آیت هللا مکارم(
که معامله صحیح نیست معامله كند و جنس یا پولي را كه به بچه داده از بین برود، آیا  چه نابالغ در جاییاگر با ب

 می تواند مطالبه نماید؟

ند از بچه یا اگر كسي با بچه نابالغ معامله كند و جنس یا پولي كه به بچه داده از بین برود نمي توا -
 2مکارم( )حضرت امام، آیت هللا .ولي  او مطالبه كند

اگر کسی با بچه ممیز در صورتی که معامله با او صحیح نیست، معامله کند، و بچه جنس یا پولی  -
تواند از بچه بعد از بلوغش، یا از ولی او مطالبه نماید، و را که به او داده است از بین ببرد، می

ه نزد او تلف شده باشد اگر بچه ممیز نباشد، یا ممیز باشد ولی خودش مال را تلف نکرده باشد، بلک
 3)آیت هللا سیستانی( .هرچند در اثر اهمال، یا تفریط او باشد، ضامن نیست

 نابالغ گرفتن هدیه دادن و
 آیا نابالغ می تواند مالش را به دیگران هدیه بدهد یا هدیه قبول کند؟

دیگران به طور  بالغ و عاقل باشد )لذا هدیه دادن نابالغ به کسی که مالش را هدیه می دهد باید -
مستقل صحیح نمی باشد( همچنین از شرائط صحت هدیه قبض کردن است و نابالغ نمی تواند هدیه 
را قبض کند و به ملکیت خود درآورد مگر اینکه پدر یا جد پدری او آن را قبض نمایند. )حضرت 

 4امام، آیت هللا سیستانی(
له در آن منوط به اجازه ولی  شرعی اگر نابالغ مالش را به کسی هدیه بدهد، تصرف موهوب  -

 5اوست. )امام خامنه ای(
 موهوب دهد، اجازه را هدیه آن اعطای نابالغ ولی چنانچه اگر نابالغ مالش را به کسی هدیه بدهد، -

 6. )آیت هللا مکارم(کند تصرف آن در تواند می له
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 پس گرفتن هدیه ای که به بچه پرورشگاهی داده می شود

که از پرورشگاه می آورند و طبق قانون مقداری از اموال فرد را باید به آن بچه بدهند، آیا نسبت  به بچه ای 

 شخصی که حضانت او را به عهده گرفته می تواند مال داده شده را پس بگیرد؟

 1پس گرفتن آن  جایز نیست. )آیت هللا سیستانی( -

 نابالغو جنایات  تاخسار
 د چه کسی ضامن است؟اگر نابالغ به مال کسی خسارت وارد کن

اگر خسارت مستند به طفل باشد، بر عهده طفل است و پدر می تواند از مال فرزند خسارت را  -
پرداخت کند و اگر فرزند مال ندارد، جبران خسارت بر پدر واجب نیست و اگر پدر جبران نکرد، 

د که تلف پس از رسیدن به سن رشد، جبران خسارت بر طفل واجب است ولی اگر به نحوی باش
 2مال مستند به طفل نباشد، موارد مختلف است. )امام خامنه ای(

در صورتی که ولی او مراقبت الزم را نکرده است، او ضامن است در غیر این صورت خود بچه  -
ضامن است و باید بعد از بلوغ جبران کند و در این حکم فرقی بین ممیز و غیر ممیز نیست. )آیت 

 3هللا مکارم(

 سادات به نابالغ دادن سهم
اگر شخصی که سید و فقیر است بمیرد یا مثال معتاد باشد، می توان سهم سادات را به فرزندان فقیرش که نابالغ 

 هستند )ممیز یا غیر ممیز(، پرداخت کرد؟  

)بعد از کسب اجازه از دفتر مرجع, میزان اجازه گرفته شده از سهم سادات را( اگر پدر و جد  -
شده باشد، می توان به قیم فرزندان نابالغ پرداخت کرد تا برای آنها مصرف نماید. پدری آنها فوت 

همچنین اگر پدر معتاد است و بنحو صحیح مصرف نمی کند، می توان به فرد امینی که برای آنها 
 4بتواند هزینه نماید، پرداخت کرد. )امام خامنه ای(

 5یم شرعی انها بدهید. )آیت هللا سیستانی(می توانید سهم سادات را به پدر بزرگ پدری و یا ق -
 6این کار با اجازه مرجع تقلید مانعی ندارد. )آیت هللا مکارم(  -

 دادن سهم سادات به مادر سید نابالغ 

اگر پدر فوت شده یا مثال معتاد است و فرزند نابالغ فقیر سید دارد آیا می توان سهم سادات را به مادر یا کسی که 

  ت مثل عمو داد تا برایش هزینه کند یا باید حتما به قیم شرعی داده شود؟قیم شرعی او نیس

در فرض سؤال اول )بعد از اجازه گرفتن از ولی امر خمس طبق اجازه( به ولی شرعی آنان )جد   -
پدری( باید داده شود و در صورت فقدان آن به قیم شرعی او داده شود ولی اگر اطمینان داشته 

تواند وکالت دهد و به او کنند میثل مادر که برای سادات نیازمند خرج میای مباشد به واسطه
 7بپردازد. )امام خامنه ای(

 8با اجازه حاكم شرع می شود. )آیت هللا سیستانی( -
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چنانچه با اجازه مجتهد آن پول را به قیم یا شخصی که با اجازه قیم برای آن کودکان مصرف می  -
چنانچه قیم او معتاد باشد و یقین ندارید که به مصرف فرزند می  کند بدهید، مانعی ندارد. البته

 1رساند، چنین قیمی صالحیت ندارد. )آیت هللا مکارم(

 از طهارت و نجاستنابالغ اطالع دادن 
اگر بچه نابالغ بگوید چیزی را نجس کردم و یا چیزی را که نجس بوده آب کشیدم، حرفش پذیرفته می شود یا 

 خیر؟

یزی که در آستانه بلوغ است نسبت به پاک کردن چیز نجس معتبر نمی باشد ولی گفته بچه مم -
نسبت به نجاست چیزی که در اختیار او می باشد، معتبر است. بلکه احتیاط این است که گفته 
ممیزی که در آستانه بلوغ نیست نیز در مورد نجاست چیزی که در اختیار اوست پذیرفته شود. 

 2)حضرت امام(
ی بلوغ است از نجاست یا طهارت چیزی خبر دهد که در اختیار اوست ودکی که در آستانههرگاه ک -

 3)امام خامنه ای( .ی وی در این باره معتبر استباید قبول کرد، و به عبارت دیگر گفته
گفته بچه غیر ممیز نسبت به پاک کردن چیز نجس و نجس کردن چیز پاک، قبول نمی شود ولی  -

ه كند، چنانچه بگوید چیزی را آب كشیدم است و پاكی و نجسی را به خوبی درک میای كه ممیز بچ 
شود و همچنین اش مورد اطمینان باشد قبول میدر صورتی كه آن شیء، در اختیار او باشد یا گفته

 4)آیت هللا سیستانی( .است اگر از نجس بودن چیزی اط الع دهد
 از اطمینان که ن چیزی مورد قبول  نیست، مگر اینخبر دادن غیربالغ درباره پاک و نجس بود -

 5)آیت هللا مکارم( .شود حاصل او گفته

 خوراندن حرام به نابالغ

 به نابالغپاک  حرامغذای خوراندن 

 حکم خوراندن غذای حرام مثل دنبالن به بچه نابالغ چیست؟

 6منه ای، آیت هللا مکارم(خوراندن دنبالن به نابالغ بنابر احتیاط واجب جایز نمی باشد. )امام خا -
خوراندن آن ممكن است در مواردى با وجوب تربیت صحیح منافات داشته باشد مخصوصا اگر  -

 7)آیت هللا سیستانی( براى او ضرر داشته باشد در غیر این صورت حرام نیست.
 خوراندن عین نجس به نابالغ

 حکم خوراندن عین نجس به غیر بالغ چیست؟

اطفال در صورتي كه ضرر داشته باشد حرام است، بلكه اگر ضرر هم  خورانیدن عین نجس به -
 )حضرت امام باید از خوراندن آن به اطفال اجتناب نمایند. (امام: بنابر احتیاط واجب) نداشته باشد
 8، آیت هللا سیستانی، آیت هللا مکارم(خمینی ره
 به نابالغخوراندن متنجس 

 چیست؟ حکم خوراندن غذای متنجس به غیر بالغ

 1)حضرت امام، آیت هللا سیستانی( .اشکال نداردبه اطفال شده، خورانیدن غذایى نجس  -
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 رساله آموزشی، راههای ثابت شدن طهارت و نجاست 3

 151توضیح المسائل، م  4

 167توضیح المسائل، م  5

 9611030073استفتاء خصوصی از آیت هللا مکارم کد رهگیری:  -hSyFkmAQ98  1/10/96 با شماره استفتاء: استفتاء خصوصی 6

 01/04/1439 استفتاء خصوصی به تاریخ  7

 154رساله آیت هللا مکارم، مساله  -33عروه، احکام النجاسه، م  -141توضیح المسائل مراجع، م  8
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هللا  )آیت .بنابر احتیاط واجب باید از خورانیدن غذایى که نجس شده به اطفال نیز خوددارى کرد -
 2مکارم(

 
 حکم غذا خوردن نابالغ با دست نجس

 3ا می خورد وظیفه چیست؟اگر فرد نابالغ دستش نجس شده و با ان دست غذ

 (آیت هللا سیستانی، آیت هللا مکارم) الزم نیست از او جلوگیري كنند.اشکال ندارد و 
                                                                                                                                                                                             

 -145توضیح المسائل جامع، مساله  -33احکام النجاسه، م عروه،  -141توضیح المسائل مراجع، م  1

 154توضیح المسائل مکارم، م  2
 ،141توضیح المسائل مراجع مساله   3


