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 9 ....................................................................................................................................................... قانون یشناس موضوع
 9 ................................................................................................................................................................ قانون یمعنا

 9 .......................................................................................................................................................... لغت در قانون
 9 ....................................................................................................................................................اصطالح در قانون
 9 ............................................................................................................................................................. قانون ضرورت

 01 ................................................................................................................................................ رانیا در قانون نهیشیپ
 01 ................................................................................................................................................ قانون تیحاکم یمعنا
 01 ............................................................................................................................ مراتب سلسه ثیح از قانون میتقس
 00 .................................................................................................................................................. ؛یاساس قانون -0
 00 .................................................................................................................................................. ؛یعاد نیقوان -2
 00 ........................................................................................................................................................ :نامه نییآ -3
 02 ......................................................................................................................................................... :بخشنامه -0

 03 ............................................................................................................................................ مقدس شرع و نیقوان رابطه
 03 ...................................................................................................... یاسالم یجمهور نیقوان با مخالفت یشرع حکم

 03 .......................................................................... نیقوان بیتصو باره در امام حضرت از مجلس ندگانینما استفتاء
 00 ....................................................................................................... (یجزئ نیقوان حکم) مقررات یاجرا وجوب رهیدا

 00 ........................................................................................................ یشرع احکام با قانون تعارض صورت در فهیوظ
 01 ......................................................... (نیزم در شوهر از زن ارث مثل) مکلف دیتقل مرجع فتوای با قانون تعارض

 01 .......................................................................................... یقاض دیتقل مرجع یفتوا با قانون ماده بودن متعارض
 01 ................................................................................................. نظام نیقوان صحت یبررس مورد در اشخاص فهیوظ
 01 .......................................................................................... آورده دست به یمال و داده انجام قانون خالف کار یکس
 01 ........................................................................................................................ مراجع یفتاو در نیقوان قیمصاد یبررس

 01 ...................................................................................................................... یاقتصاد و یمال امور به مربوط نیقوان
 01 ................................................................................................................................ تالیجید ارز و یارز معامالت

 01 ................................................................................................................... مجاز ریغ یها یصراف از ارز دیخر
 01 ........................................................................................................................... :ارز فروش راه از درآمد کسب

 01 ................................................................................................ آزاد صورت به یدولت دالر و ارز فروش و دیخر
 01 .................................................................................................. ارزها رمز به راجع نگهبان یشورا نظر نیآخر

 09 ...............................................................................................................................:فروش و دیخر بر ناظر نیقوان
 09 ................................................................................... کاال شدن گران صورت در شتریب متیق به کاال فروش

 09 ............................................................................................................................... قانون از بیشتر گرفتن سود
 09 ........................................................................................................... گذشته خیتار محصوالت فروش و دیخر
 09 ........................................................................................................................................ ترقه از استفاده و معامله
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 21 ........................................................................................................................................................... قاچاق حکم
 21 ........................................................................................................................................... :یقانون ریغ واردات

 21 .......................................................................................................................................... قاچاق اجناس خرید
 21 ........................................................................... یتاکس راننده توسط یقانون نرخ از شیب ی هیکرا افتیدر حکم

 20 ................................................................................................................ :کارفرما و کارمند و کارگر با مرتبط نیقوان
 20 .................................................................................................................................................. یاستخدام نیقوان

 20 .................................................................................................. حقوق افتیدر و یباز یپارت با استخدام حکم
 20 ..................................................................................................................... ادارات در نیشاغل یبرا دوم شغل

 22 ............................................................................................. کار محل در بیغا کارمندان یبرا حضور ثبت حکم
 22 ................................................................................ شده سیتأس یقانون ریغ رطو به که یشرکت در اشتغال حکم

 22 ........................................................................................................... یادار مقررات صرف به جلسات در شرکت
 22 ........................................................................................................................................ :کار طیمح با مرتبط نیقوان

 22 ................................................................................................................................... کار محل در وقت اول نماز
 23 .......................................................................................................................................... ادارات در جماعت نماز

 23 .................................................................................. :نباشد دادن انجام یبرا یکار که یصورت در اداره از خروج
 23 ............................................................................................................................. یمرخص یروزها حقوق گرفتن
 23 ........................................................................................................... :یادار ساعات خالل در یکار اضافه انجام
 20 .................................................................................................. :ینگهبان نیح در...  و دعا و قرآن و ثیحد حفظ
 20 ................................................................................. :ندارد تیمامور که یکار ساعات نیب در یشخص کار انجام

 20 .................................................................................................................:تیمامور حق العاده فوق حقوق گرفتن
 20 ........................................................................................:کار محل از زودتر خروج و محوله یکارها زودتر انجام

 21 ...................................................................... :بعد روز آمدن زود ای رفتن رید با آن جبران و کار سر به آمدن رید
 21 .............................................................................. :کار صاحب از تیشکا با یومرخص کار سابقه و یدیع گرفتن

 21 ............................................................................................................. :اداره مسوول توسط کارمند کردن مهیجر
 21 ........................................................................................................... :کارمند ریغ یبرا یکارمند طیبل از استفاده

 21 .................................................................................. یقانون ریغ کارگاه در کار تیرضا صورت در هید تعلّق عدم
 21 .............................................................................................................. رجوع ارباب توسط یپاداش و هیهد  حکم

 21 .......................................................................................................................................................................... ارانهی
 21 ....................................................................................................... اضافه مبلغ زیوار و ارانهی فرم اشتباه کردن پر

 21 ....................................................................................................... متمکّن افراد توسط ینقد ارانهی افتیدر حکم
 22 .................................................................................................................. درآمد پر افراد ارانهی قطع یشرع حکم
 22 .......................................................................................................... یاقتصاد پرسشنامه در غلط آمار ارائه حکم
 22 ..................................................................................................................... یمتوفّ فرد ی ارانهی از استفاده حکم

 21 ........................................................................................................................................................................ اتیمال
 21 ....................................................................................................... یاسالم نظام در هیّشرع وجوه و اتیمال قلمرو
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 21 ........................................................................................................................................................ مالیات از فرار
 29 ..................................................................................................................... اسالمی غیر کشور در اتیمال از فرار
 29 .................................................................................................................................................. المال تیب در تصرف
 29 ............................................................................................................. گاز و برق و آب ازاتیامت با مرتبط نیقوان

 29 ........................................................................................................... مجاز ریغ انشعاب یبرا کنتور یدستکار
 31 ........................................................................ مسلمان ریغ کشور در مجاز ریغ انشعاب یبرا کنتور یدستکار

 31 .................................................................................................................................................. آب پمپ نصب
 31 ............................................................................................................................ آب کنتور پشت از یکش لوله

 31 .................................................................................................... قانون خالف آب یکش لوله از حاصله اجرت
 30 .............................................................................................. دهیکش یقانون ریغ انشعاب که یکش لوله فهیوظ
 30 ........................................................................................................ مجاز ریغ آب از استفاده در خانواده فهیوظ

 30 ......................................................................................... :یقانون ریغ آب با افتهی رشد یسبز از استفاده حکم
 30 ..................................................................................................................................... :ادارات تامکانا از استفاده
 30 .............................................................................. :گرید اداره در استفاده یبرا اداره کی یخودرو دادن اجازه

 30 .............................................................. :نیبنز مثل یمصرف نهیهز نیتام با یدولت خودرو از یشخص استفاده
 32 .......................................................................... :آزاد نرخ به متیق پرداخت با اداره لیگازوئ هیسهم از استفاده

 32 ........................................................................... :یدولت خودرو راننده توسط راه نیب در ادهیپ افراد کردن سوار
 32 ............................................................................................................... :اداره یخودرو با خانواده بردن همراه

 32 ........................................................................................ :مطالبات از یمقدار نگرفتن با اداره اموال از استفاده
 32 ................................................................................. آن تملک و وذهاب ابیا ی نهیهز در ییجو صرفه حکم

 33 ....................................................................................................... :ادارات یا ارانهی نیبنز از یشخص استفاده
 33 .................................................................................................................................................... اموال مصادره حکم

 33 ............................................................................................................................ یفرار افراد اموال مصادره حکم
 33 ..................................................................................................... گمرک در شده مصادره اجناس فروش و دیخر
 30 ......................................................................................................................................... یا مصادره نیزم دیرخ
 30 ....................................................................................................................................................... تیرا یکپ نیقوان
 30 ......................................................................................... باشند یم قانون تیحما مورد که یداخل یاثرها ستیل

 31 ........................................................................................................... ...(و الطبع حق) یمعنو حقوق یشرع حکم
 31 ........................................................................................... آن فروش و دیخر و محصوالت از یبردار یکپ حکم

 31 ..................................................................................................... تیرا یکپ تخسار جبران و ذمه شدن مشغول
 31 ................................................................................................. آن بودن حق لیدل و یفکر تیمالک یشرع حکم
 31 ......................................................................................................... پول قبال در خود نام به گرانید اختراع ثبت
 32 ........................................................................................................................................ اختراع حق یشرع حکم
 32 ................................................................................ مولف حقوق تیرعا بدون یخارج یدانشگاه یکتابها ریتکث

 32 ............................................................................................................................... یخارج یعلم یکتابها ترجمه
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 32 ........................................................................................ آنها ورّاث ای آنان تیرضا بدون شعرا و نیمولف آثار نشر
 31 ..................................................................................... مولف اجازه بدون گرید ناشران توسط کتاب چاپ دیتجد
 31 .......................................................................................................................................... ناشر ینیچ حروف حق
 31 ............................................................................................................................... قرآن انیقار کاست نوار ریتکث
 31 ..................................................................... محارب یرهاکشو یدولت ریغ مؤسسات محصوالت از یبردار یکپ

 39 .............................................................................................................. مولف فوت از بعد یعلم آثار زیجوا مالک
 39 ......................................................................................................................................... الطبع حق انتقال و نقل

 39 ................................................................................................................ اجازه بدون درس و یسخنران متن چاپ
 39 ...................................................................................................................... شده یکپ قبال که یمتن کردن یکپ

 39 ........................................................................................................... مولف اجازه بدون افزار نرم به کتاب لیتبد
 01 ................................................................................................ شرکت نام حذف با یغاتیتبل محصوالت از استفاده

 01 ........................................................................................................................ ریتکث در اثر صاحب اجازه در شک
 01 ...................................................................................................................... نیمسلم ریغ صنعت از یبردار یپک

 01 ........................................................................................................................................ حقوق اعتبار زمان مدت
 00 .................................................................................................................. بازار در عیشا یطرحها از یبردار یکپ
 00 ................................................................................... شود ینم چاپ گرید که یکتاب یمیقد چاپ از یبردا یکپ

 00 ................................................................................................. شود ینم چاپ گرید که یکتاب اف ید یپ دانلود
 00 ......................................................................................................... ها شرکت بودن یحرب کافر نییتع در مالک
 00 .............................................................................................................. تیرا یکپ مسأله در یحرب کفّار قیمصاد
 02 ................................................................................................................. ید یس اجازه بدون تیرا جبران نحوه

 02 ..................................................................................................... دشمن ینترنتیا یها تیسا از افزار نرم سرقت
 02 ........................................................................................................................... یاساس یکاالها تجارت انحصار

 02 ....................................................................................................................... ها رسانه از یقیموس دانلود ای ضبط
 02 ...................................................................................................... میتحر خاطر به افزار نرم از استفاده اجازه عدم

 03 ................................................................................................. کننده دیتول توسط داریخر ریغ استفاده عدم شرط
 03 .............................................................................سازنده شرکت بودن یحرب کافر به علم عدم با افزار نرم دانلود
 03 .............................................................................................................................یمداح و یسخنران برنامه ضبط
 03 ................................................................................................................. داده آموزش آنچه سیتدر از یمرب منع
 00 ............................................................. کردن ضبط بودن یوضع ای یفیتکل حرمت و سیتدر ضبط از استاد ینه

 00 .............................................................................................................................. یبردار نکته و یبردار خالصه
 00 ................................................................................ آن متیق گرفتن ذمه به با ضرورت صورت در ید یس یکپ

 00 ..................................................................... تیرا یکپ از یتجار با یشخص استفاده به نسبت حکم تفاوت عدم
 01 ............................................................................................................ ریتکث جواز عدم شرط بودن یکتب ای یلفظ

 01 ................................................................................ شده انیب گرید کتاب از مطالبش که یکتاب زهیجا از استفاده
 01 ..................................................................................................... یذم ریغ کفار یافزارها نرم و محصوالت یپک
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 01 ........................................................................................................................... شکسته قفل افزار نرم از استفاده
 01 .......................................................................................................... دار قفل یقرآن یافزارها نرم از یبردار یکپ
 01 ...................................................................................................... ابیکم یخارج یعلم یکتابها کردن راکسیز

 01 ............................................................................................................... یا هیهد یتیرا یها ید یس از استفاده
 01 .............................................................................................................................. یانتظام و ینظام یروهاین نیقوان

 01 ............................................................................................................................................... یرانندگ و ییراهنما
 01 ................................................................................................................ یرانندگ و ییراهنما نیقوان از تخلف

 01 ......................................... .نظم در اختالل عدم و ریغ حق نشدن عیضا فرض در راهنمایی قانون با مخالفت
 02 ................................................................................................................................... گواهینامه بدون رانندگی

 02 ............................................................................................................................... :سیپل ننکرد مهیجر حکم
 01 ........................................................................ قانون یمجر توسط قانون نکردن اعمال مورد در ضمان حکم

 01 .............................................................................................. گذارد نمی ایمنی کاله که کسی جماعت امامت
 01 .......................................................................................................... نامهیگواه بدون یرانندگ از حاصل درآمد
 09 ..................................................................................................... اضطرار صورت در نامهیگواه بدون یرانندگ

 09 .......................................................................................................................................... روخود افت خسارت
 09 .......................................................................................................................... یانتظام یروین یا دهیمزا نیقوان

 09 .................................................................................................................................... ای مزایده اجناس خرید
 11 ............................................................................................... گرانید به یانتظام ای ینظام یروین مامور خسارت
 11 ..................................................................................................................... فاسد هاى لمیف کردن نابود حکم

 10 ....................................................................................................................................................... :یشهردار نیقوان
 10 ....................................................................................شود یم واقع یشهر یها طرح در که مردم امالک حکم

 10 ....................................................................................................................... کردن رفتار شهرداری قانون خالف
 10 ............................................................................................................ یهردارش قانون خالف ، یدستفروش حکم

 12 .................................................................................................................... یعموم معابر درختان وهیم از استفاده
 12 ....................................................................................................................... یشهردار توسط مردم اموال تملک

 12 ................................................................................................................................................. :ستیز طیمح نیقوان
 12 ................................................................................................................................ یموذ یوحش واناتیح کشتن
 13 ........................................................................................................................................ مجاز ریغ سالح با شکار
 13 ..................................................................................... مجاز یها فروشگاه در شکار لوازم و اسلحه فروش حکم

 13 ....................................................................................................................................... یقانون ریغ شکار مصرف
 10 .......................................................................................................................................................................... انفال

 10 ........................................................................................................................................... ها جنگل تملک حکم
 10 ....................................................................................................................... یقانون ریغ آب چاه از حاصل درآمد

 11 ............................................................................................................................................... یفرهنگ راثیم نیقوان
 11 ....................................................................................................... یمسکون منزل فروش از یفرهنگ راثیم منع
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 11 ........................................................................................................ یفرهنگ راثیم به مسجد کردن واگذار حکم
 11 ..................................................................................................................... یمیقد یقبرها در قهیعت اءیاش حکم

 11 ................................................................................................................................. :یآموزش مراکز با مرتبط نیقوان
 11 ............................................................................................. انیدانشجو پوشش قبال در دانشگاه مقررات تیرعا

 11 ................................................................................................. شده فیتوق ریمد توسط که یگوش دنید خسارت
 11 ........................................................................................... مقررات و ضوابط خالف بر یپزشک کنکور در شرکت

 11 ...................................................................................................................... استاد اجازه با کالس در حضور عدم
 12 ................................................................................................. کرده نییتع مقررات آنچه از شیب یا هیشهر اخذ

 12 ...............................................................................................................................مقاله ترجمه یبرا اجرت حکم
 12 ....................................................................................................................... نامه انیپا نوشتن یبرا اجرت حکم

 12 ..........................................................................................................................................................انتخابات نیقوان
 12 ............................................................................................................... انتخابات در شرکت وجوب یفقه یمبنا

 11 ....................................................................................................................................... رای فروش و خرید حکم
 11 ................................................................................................................................. اصلح ریغ به دادن یرا حکم
 11 .....................................................................افسد دفع یبرا لحاص شخص وجود با اصلح ریغ به دادن یرأ حکم

 11 ..................................................... (دادن دیسف یرا) کند اعتماد دادن یرأ یبرا یکس به نتواند که یفرد فهیوظ
 19 ................................................................................................. باتانتخا یبرا شوهر اذن بدون خانه از زن خروج

 19 ..................................................................................................................... انتخابات در شرکت یبرا شوهر اذن
 19 ..................................................................... دایکاند کی یفکر و یاخالق و یمال فساد و اشتباهات یافشا حکم
 19 ............................................................................................................................. انتخابات در افراد بیتخر حکم
 19 .......................................................................مردم یآرا دیخر یبرا یدولت ازاتیامت و یمال امور از استفاده حکم

 11 ................................................................................................ مواضع نییتب یبرا دانشگاه به داهایکاند از دعوت
 11 ............................................................................................................ دادن یرا یبرا ییرایپذ و شام دادن حکم

 11 ........................................................................................ اصلح ریغ به دادن یرا یبرا دیکاند ییرایپذ از استفاده
 11 ..................................................................................................... دایکاند یسخنران موقع ینیریش و یچا خوردن
 10 ............................................................................ ندهیآ در خود نیمنتخب یخطا قبال در دهندگان یرأ تیمسئول

 10 ........................................................................................................... داهایکاند مورد در قیتحق یبرا مناسب راه
 10 ........................................................................................................ یشرع عذر بدون انتخابات در نکردن شرکت

 10 .................................................................................................... انتخابات غاتیتبل در المال تیب از استفاده حکم
 10 .................................................................................................................یاسیس مناصب در زنان مشارکت حکم
 12 ............................................................................................ مجلس یندگینما یبرا ونیروحان شدن دایکاند حکم

 12 ........................................................................................................ دایکاند غیتبل یبرا مسجد امکانات از استفاده
 12 ............................................................................................................................... انتخابات یقانون مواد از یبعض

 12 ........................................................................................................................................... :یخارج یها سفر نیقوان
 12 ............................................................... کشور از خارج به همسر مکرر یها سفر یبرا نامحدود اجازه اخذ حکم
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 12 ......................................................................................... یاسالم یکشورها ریسا مقررات و نیقوان تیرعا لزوم
 13 ....................................................................................................زایو اخذ یبرا حجاب بدون عکس گرفتن حکم

 13 .......................................................................................................................................................... :نترنتیا نیقوان

 13 .......................................................................................................................... نترنتیا در vpn از هاستفاد حکم
 13 .................................................................................................................................... شکن لتریف نصب و فروش
 10 ....................................................................................................................... مجاز ریغ یتهایسا از استفاده حکم
 10 .................................................. ... و نستاگرامیا و واتساپ پیاسکا تلگرام، بر،یوا یها افزار نرم از استفاده حکم
 10 ........................................................................................................................... شرع نظر از یخبر سانسور حکم
 10 ............................................................................................... یمجاز یفضا در افراد یخصوص میرح حفظ لزوم
 11 ....................................................................................................................................................................... ماهواره
 11 ......................................................................................................................................... ماهواره از استفاده حکم
 11 ................................................................................ یاستان یها شبکه دنید یبرا ماهواره استفاده و دیخر حکم
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ونموضوع شناسی قان

 معنای قانون

 قانون در لغت

 همه بر که کلی است است و معنای آن: امری مستعمل عربی در لیکن نیست عربی و است کانون معرّب لغت این
 0شود. شناخته آن از جزئیات احکام و گردد منطبق جزئیاتش
 ساز. مقررات، قاعده، ضابطه، آیین، هنجار، نظم، طریقه، طرز، روش، رسم،: قانون مترادف

 قانون در اصطالح

 الزام و ایجاد دولتی یا اجتماعی موسسات طریق از که شودمی شناخته احکام از سیستمی عنوان به معموالً قانون
 کند. تنظیم را رفتارها تا شودمی

 فراتر قدرت یا دولت که باشد احکامی یا اخالقی قوانین یا دارد تأثیر انسان بر که باشد فیزیکی قوانین تواندمی قانون
 2.استنموده وضع خاصی جایگاه در و خاص شیوه به را آن کشور یک

 ضرورت قانون
 وضع ، رفته کار به خطوط و سطور تنظیم جهت که وسایلی و ابزار برای ابتدا در و ، شده اخذ کانون از اصل در قانون
 جایی تا شد رفته کار به جامعه ضرورت و نیاز مورد قوانین و قواعد کلیه برای و یافته مفهومی توسعه بعداً اما بود شده
 ضروری و احتیاج مورد جامعه اداره برای که است هایی دستورالعمل مجموعه فقط آن از مقصود کنونی شرایط در که

 که است حقوقی ای قاعده از عبارت قانون ، است بوده کش خط معنای به و سریانی لغتی قانون دیگر تعبیر به. میباشد
 .است مراجع همان از هم عرف ، باشد رسیده گذاری قانون جعمرا تصویب به

 گرفته قرار الهی تقوای ردیف در امور نظم آن در که«  کٌم امرِ نَظَمَ و اهلل بِتَقوی اوصِیَکٌم: »  فرمایند می( ع) علی امام
 .است

 و قانون نقش که گفت توانمی.  است پذیر قانون و ریز برنامه و نظم با انسانی تمدن و فرهنگ با و مؤمن انسان 
 بدیهی ضروریات از ، جامعه بر آن اعمال و قانون اصوالً ، ندارد تشریح و بحث به نیازی که هستند اموری از آن اهمیت

 و دانستند یونان را اساسی قانون زادگاه معموالً سیاست و اندیشه تاریخ در. هستند متمدن جوامع ی همه قبول مورد و
 .اند دانسته قانون اساس بر جامعه این یافتگی نظام و انتظام را یونان های سربلندی زا یکی دلیل این به
 

                                                           
 دهخدا. نامه لغت در قانون . معنی 0
2  .9811D98118D98118D28A18D98128https://fa.wikipedia.org/wiki/%D 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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 در گرفته شکل سیاسی های اندیشه که زمانی از یعنی ، هاست انسان سیاسی تفکر قدمت به قانونگرایی بحث سابقه
 و قانون که است این متمدن یند بعنوان اسالم افتخارات از یکی. است شده عقیده اظهار نیز قانون روی بر آن ذیل
 .است نموده معرفی شریعت مقررات به عمل ی سایه در را رستگاری راه و آورده ارمغان به بشریت برای را نظم

 اجتماعى نداشت، وجود قانونى اگر: گفت باید صراحت با لذا و است، بشریت جامعه عروق در خون مانند قانون واقع در
 0.شد نمى حاصل هم پیشرفتى نبود، هم

 2پیشینه قانون در ایران
 سید توسط شاه احمد دوره در و 0291 سال در که است جدید سبک به ایران مدون قانون نخستین ایران مدنی قانون
 اخوی، نصراهلل سید: از بودند عبارت کمسیون این اعضای. شد تدوین وی ریاست به کمسیونی در قمی فاطمی محمد

 دوران دلیل به امور اداره رئیس احمدخان میرزا اهلل،حبیب سید ای، افجه سادات ضار محمد سید یزدی؛ محمد سید
 .ماندمی معطل شاه رضا پادشاهی و 0312 سال تا قانون این تصویب آمده پیش مشکالت و فترت

 ایبر تالش کمسیونی مجدد تشکیل با و( پهلوی رضاشاه عهد دادگستری وزیر) داور اکبر علی همت به0312 سال در
 محمد سید صدر، محسن اخوی، نصراهلل سید کمک با قانون این. گرددمی آغاز مدنی قانون مجلد تصویب و تدوین
 شورای مجلس تصویب به 0312سال در … و قمی فاطمی محمد سید نوشتار پایه بر ایروانی رضا محمد عصار، کاظم
 که قضات و فقها و دانان حقوق شامل کمسیونی مدنی قانون سوم و دوم مجلدهای تدوین برای. رسدمی ایران ملی

 نصراهلل سید ممقانی، اسداهلل بروجردی، محمد عامری، جواد دفتری، متین ،(صدراالشراف) صدر محسن: از بودن عبارت
 اساسی قانون مجلدهای تدوین و شده تشکیل ای افجه سیدمحمدرضا و قمی فاطمی محمد سید عدل، مصطفی تقوی،

 .انجامدمی طول به 0323 سال تا ملی شورای السمج در آن تصویب و
 قوانین انتشار کلی قواعد بررسی به «مقدمه. »باشدمی ماده 0331 دارای و تشکیل جلد سه و مقدمه یک از قانون این
 اتمقرر «اشخاص در» نام به دوم جلد. گیردمی بر در را اموال به مربوط مقررات «اموال در» نام به اول جلد. پردازدمی

 اثبات هایروش نیز «دعوی اثبات ادله در» سوم جلد. است نموده وضع را اشخاص انسانی روابط و خانواده به مربوط
 .نمایدمی تبیین را یک هر به مربوط مقررات و ادعا

 حاکمیت قانونمعنای 
 عبارت به کشور؛ در نظم وجود یعنی عام، معنای در. خاص معنای یک و است عام معنای یک دارای قانون حاکمیت

 قانون که است آن معنای به نمایند، رفتار مشترک هنجارهای رعایت با و مشابه ایگونه به جامعه افراد وقتی دیگر،
 وضع کشور صالح مقامات و مجلس که قوانینی و موضوعه قوانین اجرای معنای به تر مضیق معنای در. است حاکم
 .قانون آن هدف ایاجر راستای در و درست نحوه به اند،کرده

 از حیث سلسه مراتبقانون تقسیم 
 قانون و عام قانون تفسیری، و آمری قوانین شکلی، و ماهوی قوانین جمله از که شده بندیطبقه مختلف جهات از قانون

 حقوق مقررات بیان قدرت و اعتبار جهت از مراتب سلسله بیان منظور اینجا در. است مبین قانون و مجمل قانون خاص،
 :کرد تقسیم زیر شرح به میتوان را قانون اعتبار این میباشد( قانون عام معنی) نوشته

                                                           
 .201 ص ،1 ج ش،.هـ 0311 تهران، االسالمیه، الکتب دار شیرازى، مکارم ناصر العظمى اهلل آیت قرآن، . پیام 0

101012&mid=22211&catid=1&lid=21https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 
 .0313 زمستان/  20 شماره/  السالم علیه صادق امام دانشگاه پژوهشی فصلنامه احمدی؛ بهرامی حمید مدنی؛ قانون تدوین . تاریخچه 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=25&lid=0&catid=22765&mid=254816
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=25&lid=0&catid=22765&mid=254816
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 :کرد تقسیم توان می مهم گروه چهار به را قوانین اعتبار این به

 1اساسی؛ قانون -1

 .است( ماده 022) اساسی قانون موضوع قوانین جزئیات بر حاکم قله
 اساس بر ایران جامعه اقتصادی و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، هادهاین مبین ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون
 و ایران اسالمی عظیم انقالب ماهیت. باشدمی اسالمی امت قلبی خواست انعکاس که است اسالمی ضوابط و اصول
 این فتیامی تبلور مردم قشرهای همه کوبنده و قاطع شعارهای در که پیروزی تا ابتدا از مسلمان مردم مبارزه روند

 .طلبدمی آنرا به نیل وجود تمام با ما ملت بزرگ، پیروزی این طلیعه در اکنون و کرده مشخص را اساسی خواست
 و شده تصویب اصل 022 در اساسی قانون خبرگان مجلس توسط 0311 سال در ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون
 اهللروح سید حکم از پس 0311 سال در. شد اعالم مثبت رأی با آن نتیجه و شد گذاشته پرسیهمه به سال همان

 سمت و پذیرفت صورت قانون این در اصالحاتی وقت، جمهوررئیس ایخامنه علی سید به خمینی موسوی
 سه اصالحات این. نامیدند جمهور ریاست را پدیدآمده جدید سمت و شد ادغام جمهور ریاست سمت در وزیرینخست

 .رسید تصویب به ایپرسیهمه رد خمینی درگذشت از پس ماه
 ساختار قانون اساسی:

 پرچم و تاریخ خط، زبان،: دوم کلی فصل اصول: اول فصل تعریف شده است که عبارتند از: فصل 00این مجموعه در 
 از ناشی قوای و ملت حاکمیت حق: پنجم مالی فصل امور و اقتصاد: چهارم ملت فصل حقوق: سوم کشور فصل رسمی

: دهم مجریه فصل قوه: نهم رهبری فصل شورای یا رهبر: هشتم شوراها فصل: هفتم مقننه فصل قوه: ششم آن فصل
 ملی فصل امنیت عالی شورای: سیزدهم سیما فصل و صدا: دوازدهم قضائیه فصل قوه: یازدهم خارجی فصل سیاست

 اساسی. قانون در بازنگری: چهاردهم

  عادی؛ قوانین -2

 بر عالوه نگهبان شورای در. گیرد می قرار تایید مورد نگهبان شورای فقهای توسط که است مجلس مصوبات همان
 شود، می توجه نیز اساسی قوانین با ها آن مغایرت عدم به شرع با قوانین مغایرت عدم به توجه

 :نامه آیین -3

 اجرای به مربوط جزییات تمام تعیین فرصت اما داراست را قوانین وضع عام صالحیت اسالمی شورای مجلس گرچه
 دارند را مقرراتی تنظیم صالحیت وزیران و وزیران هیات جهت همین به. ندارد را اداری امور تنظیم و قوانین

 است عادی و اساسی قوانین به محدود قواعد وضع در مجریه قوه صالحیت: نکته
 نیز ها نامه آیین. است شده قائل دولت برای را نامه آیین وضع صالحیت دولت برای 11 و 031 اصل در اساسی قانون
 آیین مختلف انواع تفویضی های نامه آیین و مستقل های نامه آیین اجرایی، های نامه آیین. هستند مختلفی انواع دارای

 .هستند نامه

                                                           
0  .

A18C_%D18DB38B18D28A18D38B18D28A18_%D9811D98118D98118D28A18D98128https://fa.wikipedia.org/wiki/%D

18D08B18C%D18DB28A%1C_%D18DB98118D28A18D98108D38B18D28A18C_%D18DB08B18D98118D98128D98118C%D

9811D28A 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 یبرا که دارد انتظامی های نامه آیین وضع به نیاز دارد عهده بر را امنیت و نظم برقراری وظیفه دولت که آنجایی از
 برای بهداشتی های نامه آیین و مرور و عبور بهبود برای رانندگی و راهنمایی نامه آیین. باشد اجرا قابل کشور همه

 . است انتظامی های نامه آیین مصادیق از جامعه افراد سالمت

 :بخشنامه -4

 اجرای شیوه یا قوانین یرتفس مقام در خود همکاران به خطاب وزیران که گردد می اطالق عمومی دستورات به بخشنامه
 . هستند ها دادگاه روسای و وزیر همکاران صرفاً بخشنامه مخاطب. نمایند می تنظیم آن

 باید عادی قوانین که ترتیب بدین: است عالی طبقه از دسته هر مقررات پیروی لزوم در بندی دسته این مهم فایده
 .باشد قوانین مخالف نباید گاههیچ نیز دولتی های هنام نظام و احکام و شمارد محترم را حکومت اساسی اصول
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 رابطه قوانین و شرع مقدس

   اسالمی جمهوری قوانین با مخالفت شرعی حکم

     ؟حکم شرعی تخلف از قوانین چیست

 0رعایت مقرّرات دولت اسالمى بر ملّت و مسئولین واجب است.)حضرت امام ره( -

المی که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسالمی وضع اس دولت دستورات و مقررات و قوانین با مخالفت -
شده اند، برای  شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع

هیچ کس جایز نیست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردی در این خصوص، بر دیگران تذکر و راهنمایی و 
 2نهی از منکر الزم است )البته با وجود شرایط نهی از منکر(. )امام خامنه ای(

 :دولت در چند مورد جایز نیست قوانین مخالفت با -

 .انند گرفتن حقوق کامل با تخلف از حضور تمام وقت رسمیدر مورد تصرف در اموال دولت، م -0

مانند 3در صورت مخالفت با مقتضای عقد یا شرطی که شرعا نافذ باشد یا با تنفیذ حاکم شرع نافذ شده باشد  -2
 .شروطی که ضمن معامله است ومخالف حکم شرع نیست

 .و رانندگیراهنمایی  قوانین اگر موجب اخالل در نظام جامعه باشد مانند -3

اگر مستلزم مفسده مهمی باشد که شرع به ان راضی نیست مثال اگر مستلزم هتک اسالم یا مسلمین یا مذهب  -0
 .تشیع یا پیروان ان باشد یا موجب زیان رساندن به نفوس محترم باشد ومانند انها

اشد پس اگر مخالف شرع باشد ارزش دولت مستلزم هیچ کدام از این امور وامثال انها نب قوانین واما اگر مخالفت با
واعتباری ندارد اما اگر مخالف شرع نباشد معظم له اجازه ان را نمى دهند ودر این صورت رجوع به فقیهى دیگر با 

 0) آیت اهلل سیستانی(.رعایت االعلم فاالعلم جایز است
آن همچون مخالفت با قوانین  قوانین جمهوری اسالمی که از زیر نظر فقهای شورای نگهبان می گذرد مخالفت با -

 1)آیت اهلل مکارم(.شرع است

 حضرت امام در باره تصویب قوانین استفتاء نمایندگان مجلس از
رسد به لحاظ چنان که خاطر مبارك مستحضر است، قسمتى از قوانین که در مجلس شوراى اسالمى به تصویب مى

است[ که بر حسب أحکام ثانویّه به طور موقّت باید تنظیمات کلّى امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدى ]

اجرا شود، و در متن واقع مربوط به اجراء أحکام و سیاستهاى إسالم و جهاتى است که شارع مقدّس راضى به ترك 

باشد.در رابطه با این گونه قوانین به إعمال والیت و تنفیذ مقام رهبرى )که طبق قانون اساسى هم قواى آنها نمى

تقاضا دارد مجلس شوراى اسالمى را در این موضوع  شود. على هذانه را تحت نظر دارند( احتیاج پیدا مىگاسه

 مساعدت و إرشاد فرمائید.

                                                           
 90، س101، ص3استفتائات امام ره، ج 0
 0912اجوبة االستفتائات، س 2
 010، سوال 0استفتائات آیت اهلل سیستانی، ج 3

  /earch/http://www.sistani.org/persian/qa/s09030سایت آیت اهلل سیستانی  0

 =catid=20&typeinfo=1http://www.makarem.ir/main.aspx?lid&202سایت آیت اهلل مکارم  1

http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=747&mid=10049
http://www.sistani.org/persian/qa/search/19131/
http://www.makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=747
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شود( و آنچه آنچه در حفظ نظام جمهورى اسالمى دخالت دارد )که فعل یا ترک آن موجب اختالل نظام مى -
است( و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از ضرورت دارد )که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد 

موقّت بودن آن مادام که موضوع »تشخیص موضوع به وسیلة اکثریّت وکالء مجلس شوراى اسالمى با تصریح به 
مجازند در تصویب و اجراء آن، و باید « شودمحقّق است، و ]این که[ پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى

شود، و تعقیب قانونى و ک از متصدّیان اجراء از حدود مقرّر تجاوز نماید مجرم شناخته مىتصریح شود که هر ی
 0شود.)حضرت امام(تعزیر شرعى مى

 قوانین جزئی(حکم ) مقررات اجرای وجوب دایره
دایره وجوب اجرای مقررات تا کجاست؟ آیا شامل کلیات می شود یا شامل جزئیات هم می شود مثال اگر شخصی 

 عبور از خیابان از محل خط کشی عابرین پیاده عبور نکند، آیا گناهکار است؟برای 

 2امام(حضرت در وجوب رعایت قانون فرقی بین امور کلی و مهم و امور جزئی نیست.) -
المی که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسالمی وضع اس دولت دستورات و مقررات و قوانین با مخالفت -

، برای و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده اندای نگهبان قرار گرفته اند شده و مورد تأیید شور
 3)امام خامنه ای( .هیچ کس جایز نیست 

 تعارض قانون با احکام شرعیوظیفه در صورت 
ا جایز است اگر زمانی اداره های دولتی قوانینی وضع کنند که تا حدی با احکام اسالمی منافات داشته باشند، آی

 کارمندان از عمل به این قوانین موضوعه خودداری کنند؟

رعایت مقرّرات دولت اسالمى الزم است و اگر مطلبى خالف شرع باشد دولت باید از طرق قانونى إقدام به تصحیح  -
 5.)حضرت امام(4آن بر طبق ضوابط شرعى نماید

وری دهد که مخالف با احکام اسالمی باشد و به کسی در جمهوری اسالمی حق ندارد قانونی وضع کند و یا دست -
بهانه اطاعت از دستور رئیس اداره، مخالفت با احکام مسلّم الهی جایز نیست، ولی تا آن جایی که ما اطالع داریم 
در قوانین حاکم بر اداره های دولتی قانونی بر خالف شریعت اسالمی وجود ندارد و اگر کسی از قانونی که مغایر با 

اسالمی است اطالع پیدا کند، واجب است برای حل این مشکل و حذف قوانین مخالف با احکام اسالم، آن را  نظام
 1به مقامات مسئول باالتر اطالع دهد.)امام خامنه ای(

اگر قانون مخالف شرع باشد ارزش واعتباری ندارد اما اگر مخالف شرع نباشد معظم له اجازه ان را نمى دهند ودر  -
 2) آیت اهلل سیستانی(.رجوع به فقیهى دیگر با رعایت االعلم فاالعلم جایز استاین صورت 

                                                           
 10، س119، ص3استفتائات حضرت امام، چ 0
 023، سوال3استفتاءات )امام خمینى(؛ ج 2

 0912االستفتائات، س اجوبة 3

 اموال قیمت از هشتم یک و منقول اموال عین از هشتم یک زوج بودن فرزنددار صورت در زوجه و بردمی ارث زوجه اموال تمام از زوج ـ 901 قانون مدنی، ماده 0
 .باشدمی فوق ترتیب به اموال کلیه از ارمچه یک زوجه سهم باشد نداشته فرزندی هیچ زوج که صورتی در بردمی ارث اعیان و عرصه از اعم غیرمنقول

 93، سوال 101، ص3استفتائات حضرت امام، ج 1

 0910اجوبة االستفتائات س 1

 /http://www.sistani.org/persian/qa/search/09030سایت آیت اهلل سیستانی  2
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 )مثل ارث زن از شوهر در زمین( تقلید مکلففتوای مرجع تعارض قانون با 

 نمی جایز را وجهی گرفتن یا دهد نمی اجازه را امری مرجع اگر و باشد خود مرجع تابع فرد هر باید ما فتوای به -
 0.)آیت اهلل مکارم(نکند اقدام باشد ونیقان چند هر داند

 قاضی تقلید مرجع فتوای با قانون ماده بودن متعارض
 زمینه در مثال) رأى صدور هنگام به شده، منصوب قضاوت به فقیه ولىّ جانب از که مأذون، مجتهد غیر قاضى اگر

 و اسالمى شوراى مجلس مصوَّب که) مربوطه قانونى مادّه که شود متوجّه) آن مانند و معامالت قصاص، حدود،

 رأى صدور از مواقع این در اگر که، این به توجّه با( است، متعارض تقلیدش مرجع فتواى با) است نگهبان شوراى

 مرتکب قانوناً دهد، حکم تقلیدش مرجع فتواى به استناد با صرفاً مربوطه قانون به توجّه بدون یا کند، خوددارى

 2چیست؟ او تکلیف) شده انتظامى تخلّف

 برخالف تواند نمى قاضى زیرا دهد ارجاع دیگرى به را ها پرونده گونه این و کند، حل را تضاد این باید قضائیّه قوّه -
 )آیت اهلل مکارم( .کند حکم تقلیدش مرجع فتواى

 وظیفه اشخاص در مورد بررسی صحت قوانین نظام 

ام جمهوری اسالمی با ظن اینکه نظام بر آن نظارت دارد آیا آیین نامه هر معامله، وام یا هر قانون فرعی در نظ

 نیازی به تحقیق و بررسی مردم دارد؟

 3به خالف ندارید حمل بر صحت کنید.)آیت اهلل مکارم( علمدر فرض سؤال، تا زمانی که   -

 هآورد دست به مالی و هداد انجام قانون خالف کار کسی
نون بیان شده:اگر کسی کار خالف قانون انجام داد و مالی به دست با توجه به مسائلی که راجع به وجوب رعایت قا

اگر این مطلب کلیت ندارد اگر امکان دارد مواردی که باعث حرام شدن استفاده از آن مال  آورد آیا مال حرام است؟

 اده کند؟آن میتواند استف 4مثال کسی حیوانی را به صورت غیر مجاز صید کرده آیا از گوشت .میشود را ذکر کنید

یا مثال عتیقه ای را به صورت غیر مجاز از زیر زمین پیدا  یا مثال قاچاق کرده آیا میتواند آنرا بفروشد و مالک میشود؟

 کرده و برداشته و میخواهد بفروشد آیا مالک آن میشود؟
د. ولی در در اموری که ملک حاکم اسالمی است ـ مثل صید و گنج و اراضی موات و امثال آن ـ مالک نمی شو -

 1)امام خامنه ای(.امثال قاچاق ـ و لو معصیت کرده ـ اگر قانون گزار سلب مالکیت نکرده مالک می شود

 
 
 

                                                           
 =catid=212919&mid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&00030سایت معظم له: 0
 . سایت آیت اهلل مکارم: 2

212990&mid=00030=&catid1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

219121&mid=01011&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 3  
 پرداخت داریکل خزانه به و محسوب دولت مددرآ جزء قانون این در مذکور جرائم از حاصله وجوه – 17 ماده: صید و شکار قانون.  4

 .بود خواهند شکاربانی سازمان به متعلق باشند شده صید یا شکار قانون این مقررات خالف بر که حیواناتی. میشود
 0393/02/20تاریخ استفتاء:     122133 :شماره استفتاء سایت ادمین  1
 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=252989&catid=44431
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44431&mid=252991
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44431&mid=252991
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46466&mid=259625
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 بررسی مصادیق قوانین در فتاوی مراجع

 قوانین در باب ازدواج و طالق

 طالق حاکم از باب والیتقوانین کشوری 

اجازه  سراسر کشور دستورالعمل نسبت بهنامه به کلیه دادگاههای مدنی خاص  بخش باب والیت از*
 هرگاه زن در نتیجه ناسازگاری با شوهر از دادگاه طالق از باب والیت فقیه

 ص گردید که زندگیاو برای قاضی محکمه مشخّ تقاضای طالق نمود و پس از تحقیق از وضع

 امر را با هم جز طالق ندارد، دادگاه پرونده و راه تخلّصی ،برای او با شوهرش حرجی است

 ، جز از راهزندگی زن و عدم امکان تخلّص اظهار صریح قاضی محکمه دایر بر حرجی بودن

 نظر نیز حرجی ط قضات تجدیدتوسّ تا چنانچه، ، به دادگاه تجدیدنظر ارسال داردطالق

 ، اجازه صدور طالق ازبدویطبق اجازه شفاهی حضرت امام به محاکم ،، تأیید شودبودن

  0یت داده شود.باب وال

، چنین دادگاههای مدنی خاص در قسمتی از استفتایی که از حضرت امام شده بخشنامه به کلیه*
 آمده:
 تواند با مراجعه بهمی ،که ادامه زندگی زناشویی برای زن موجب عسر و حرج باشدصورتی در 

 اجبار به ، شوهر راو حاکم پس از بررسی و ثبوت موضوع ،شرع تقاضای طالق کندحاکم

 چنانچه مرد از طالق ابا کند، حاکم شخصاً اقدام به طالق نماید؟ و ،طالق کند
 استفتا، حضرت امام چنین فرمودند : در جواب 
 ، وادار به طالق نمایند و در صورت میسرالزام طریق احتیاط آن است که زوج را نصیحت واالّ به 

  2شود. ، به اذن حاکم شرع طالق دادهنشدن

 رد احراز عسروحرج برای صدور حکم طالقموا

از دادگاههای شود که بعضیدادگاههای مدنی خاص سراسر کشور اخیراً مشاهده می بخشنامه به کلیه
کنند. می ، نسبت به اعمال عسر و حرج وحدود و ثغور آن از شورای عالی قضایی استعالمخاص مدنی

نظر قاضی مورد به تشخیص و اخذ تصمیم در هر، جنبه مصداقی وموضوعی دارد و گرچه این مسأله
 نظر داور یا داوران مواردی نظیر اظهار تصمیم گیرنده بستگی دارد و

 توان از موارد عسر و حرجمی حرج اگر تقاضای طالق از طرف زوجه باشد و را بر عسر

                                                           
 مصوبات قوه قضاییه  مرجع تصویب 0310/11/30 . از طرف شورای عالی قضایی تاریخ تصویب 0

 مصوبات قوه قضاییه مرجع تصویب 0310/02/09  از طرف شورای عالی قضایی تاریخ تصویب . 2

http://127.0.0.1:4001/law/search?from_app_date=1361/05/31&to_app_date=1361/05/31
http://127.0.0.1:4001/law/search?lu_approve_reference=lar9
http://127.0.0.1:4001/law/search?lu_approve_reference=lar9
http://127.0.0.1:4001/law/search?from_app_date=1361/12/19&to_app_date=1361/12/19
http://127.0.0.1:4001/law/search?lu_approve_reference=lar9
http://127.0.0.1:4001/law/search?lu_approve_reference=lar9
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 ل وزناشویی به علق دانست که دوامرا محقّتوان آنی وقتی می؛ ولی به طور کلّدانست

 0بوده باشد.جهاتی که ممکن است در هر مورد متفاوت باشد، مشکل و غیرقابل تحمّل

 حرج ناشی از گرفتن فرزندان از مادر و طالق حاکم و رسیدگی به دعاوی عسر

  :بخشنامه به کلیه دادگاههای مدنی خاص سراسر کشور

 ممنوع ازرسیدگی نیقانون مد 0021، حسب اطالق ماده که محاکم مدنی خاصنظر به این.0

 دعوای عسر و حرج ناشی از گرفتن اوالد از مادر در اثر طالق یا نحو دیگری که

 که( صورت اول)و در  «»...باشند؛ فلذا با توجه به فتوا که با پدر است می حضانت

 «. برای مادر است پدر نباید فرزند را از مادر جدا کند  مشقت غیرقابل تحمّل

 شورای محترم 1212باشد و با توجه به نامه صریح فتوا میقانون مدنی خالف 0021ماده  اطالق
 توانند به دعوای عسر و حرج ناشی از مشقّت غیرقابلهامی، دادگاهنگهبان قانون اساسی

 نمایند.، رسیدگیتحمّل و زاید بر اصل فراق

شوهر که زوجه برای نداشتنصورتی در»... با توجه به فتوا  . در مورد زوجه مفقود عنها زوجها، نیز 2 
، قبل . حاکم پس ازیأس، به طوری که در صبر کردن معرضیت فساد استنفقه در حرج است نه از جهت

 تواند طالق دهد. بلکه اگر در مدت مذکور نیز در معرضفساد است و رجوع بهچهار سال می از مضی مدت
مذکور شورای  باتوجه به نامه.« در صورت یأس حاکم نکرده است جواز طالق برای حاکم بعید نیست

  .باشدبر فروض مذکور نمی مانع از استماع دعوای عسرو حرج قانون مدنی 0123، اطالق ماده نگهبان

، ، کتاب طالقتحریرالوسیله 01و  00مسأله توانند این قبیل دعاوی را با توجه بهفلذا محاکم می
 2مایند.نو عنداالقتضا حکم طالق صادر مورد رسیدگی کر حسبالذو مسأله فوق مبحث عده وفات

 مالی و اقتصادی مربوط به امور قوانین

 بانکی قوانین

 غیر به بانکی وام امتیاز واگذاری قانون

 .ندارد وجود وام انتقال خصوص در صریحی حکم ایران، مقررات و قوانین و حقوقی متون در

                                                           
 مصوبات قوه قضاییه : مرجع تصویب 0312/11/29 : اریخ تصویبت شورای عالی قضایی . 0
 مصوبات قوه قضاییه مرجع تصویب 0312/19/22 : از طرف شورای عالی قضایی تاریخ تصویب.  2

 

http://127.0.0.1:4001/law/search?from_app_date=1362/06/29&to_app_date=1362/06/29
http://127.0.0.1:4001/law/search?lu_approve_reference=lar9
http://127.0.0.1:4001/law/search?lu_approve_reference=lar9
http://127.0.0.1:4001/law/search?from_app_date=1362/09/27&to_app_date=1362/09/27
http://127.0.0.1:4001/law/search?lu_approve_reference=lar9
http://127.0.0.1:4001/law/search?lu_approve_reference=lar9
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 آزادی) مدنی قانون 1۱ ماده شمول تحت تواندمی قرارداد، تنظیم وسیله به موا امتیاز واگذاری حقوقی، لحاظ به  

 قرارداد تنظیم به اقدام قراردادها، قانونی و شرعی شرایط رعایت با قرارداد طرفین و بگیرد قرار( قراردادها

 . کنند وام امتیاز واگذاری

 اندشده تکلیف تعیین آنها داخلی هایدستورالعمل و هابانک رویه در بانکی، حقوق با مرتبط موضوعات اینگونه البته

 حکم نیز دیگر برخی و اندکرده فراهم خود مشتریان برای را هاوام از برخی انتقال امکان ها،بانک از بسیاری و

 مربوطه بانک به مراجعه با موضوع تشخیص که اندکرده تصریح خود مقررات در را وام امتیاز واگذاری ممنوعیت

 .گردد می حاصل مکلف برای

 و ارز دیجیتال معامالت ارزی

 مجاز غیر های صرافی از ارز خرید

کنند، آیا دیده شده در ایام اربعین یا غیر آن، زائرین برای خرید ارز از صرافی های غیر مجاز اقدام به خرید ارز می

 خرید از صرافی های غیر مجاز حرام است؟

 0آیت اهلل مکارم( امام خامنه ای،).عمل شودکومت اسالمی الزم است بر طبق قوانین و مقررات ح -

 کسب درآمد از راه فروش ارز:

 کسب درآمدازطریق خریدوفروش ارز چه حکمی دارد؟

 2اینگونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه می باشد و اگر منع قانونی در میان نباشد، مانعی ندارد.)امام خامنه ای( -

  دولتی به صورت آزاد خرید و فروش ارز و دالر

 خرید ارز و دالر دولتی و فروش آزاد آن چه حکمی دارد؟

 3اینگونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه می باشد و اگر منع قانونی در میان نباشد، مانعی ندارد.)امام خامنه ای -
 (0آیت اهلل مکارم

 آخرین نظر شورای نگهبان راجع به رمز ارزها

 تسری که جهت این از ویژهبه هارمزارز احکام نبودن روشن و تعریف عدم به توجه با رمزارزها، به ارز احکام تسری
 1.شد خواهد اظهارنظر ابهام رفع از پس دارد؛ ابهام نیست، ممکن مذکور حوزه به هاارز احکام از بعضی

                                                           
 211909&mid=211&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 0 ،شماره سایت ادمین، استفتاء خصوصی

   0392/10/31تاریخ استفتاء: : 111321    استفتاء
 0390/11/13تاریخ استفتاء:  :221001    شماره استفتاءسایت ادمین، استفتاء خصوصی، 2 

 0390/11/13تاریخ استفتاء:  :221001    شماره استفتاءسایت ادمین، استفتاء خصوصی، 3 
211301&mid=01191&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 0  

5  .gc.ir/fa/news/-https://www.shora6981/%D9%86%D8%B8%D8%B1-
D%8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8D%-C9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-
D%8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87D%-9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-
D%8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%D%-AD9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
D%9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87D%-8%A8%D8%A7-
D%9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82DA%A%-9%D8%A7%D9%84%D8%A7D%-9%88-
D%8%A7%D8%B1%D8%B2 

 .7 تبصره در_ 11_7در ماده 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=700&mid=265949
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=860328
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=278416
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=278416
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46690&mid=260310
https://www.shora-gc.ir/fa/news/6981/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.shora-gc.ir/fa/news/6981/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.shora-gc.ir/fa/news/6981/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.shora-gc.ir/fa/news/6981/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.shora-gc.ir/fa/news/6981/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.shora-gc.ir/fa/news/6981/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.shora-gc.ir/fa/news/6981/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
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 قوانین ناظر بر خرید و فروش:

 فروش کاال به قیمت بیشتر در صورت گران شدن کاال

اگر قیمت کاالهای موجود در مغازه به طور طبیعی یا ناگهانی افزایش یابد، آیا فروش آن ها به قیمت کنونی جایز 

  است؟

)امام .ها تعیین نشده باشد، فروش آن ها به قیمت عادالنه فعلی اشکال ندارد آنبرای  قیمتیاگر از طرف دولت  -
 0خامنه ای(

 سود گرفتن بیشتر از قانون

از قانون تخطی نموده و بیش از سود مشخص شده در قانون از مشتری سود می گیرد در صورت کسبه ای که 

رضایت مشتری آیا این پول بیش از مقرر قانون به ملک شخص در می آید یا وضعا هم معامله دچار مشکل می 

 باشد؟

 2حضرت امام(فروشى و هر عملى که بر خالف مقرّرات دولت اسالمى است جائز نیست. )احتکار وگران -

 3)امام خامنه ای( .محسوب می شود اگر چه مرتکب گناه شده است فروشندهدر فرض سؤال، سود دریافتی ملک  -

  خرید و فروش محصوالت تاریخ گذشته

 آیا خرید و فروش مواد غذایی یا دارویی تاریخ گذشته، جایز است؟

 (1آیت اهلل مکارم 0ای)امام خامنه ومقررات مربوطه است . نیامور تابع قوان نگونهیا -

  معامله و استفاده از ترقه

 خرید و فروش مواد محترقه چه حکمی دارد؟

خالف قانون و مقررات نظام  ایمال محسوب شود و  ریتبذ ایباشد و  گرانیو آزار د تیکه موجب اذ یدر صورت -
 1)امام خامنه ای(.ستین زیباشد جا یاسالم یجمهور

شادی و مانند آن در صورتی که خطری داشته و یا خالف قانون و  مراسمره در استفاده از مواد محترقه و منفج -
)آیت اهلل .مقررات و یا موجب اذیت و آزار دیگران باشد جایز نیست و خرید و فروش آنها نیز همین حکم را دارد

 2مکارم(

                                                           
 0911اجوبة االستفتائات، س 0
 010، س101، ص3استفتائات حضرت امام، ج 2

 0393/10/11تاریخ استفتاء:     011931 :شماره استفتاءسایت ادمین  3

 0392/13/01تاریخ استفتاء:  :121232    شماره استفتاءسایت ادمین،  0

211219id=&m01113&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 1  

 0391/02/01تاریخ استفتاء:  :109232    ماره استفتاءسایت ادمین،  1

211212&mid=110&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 2  

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=878737
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46683&mid=260259
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=849732
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=651&mid=260267
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 حکم قاچاق

 واردات غیر قانونی:

 حاصل ازآن چه حکمی دارد؟وارد کردن کاال به صورت غیر قانونى از مرز و درآمد 

پدیده قاچاق و قاچاق فروشی ، ضربه به اقتصاد و هویّت ملی کشور است و از لحاظ شرعی، حرام است.)امام خامنه  -
 0ای(

کاال که در حقیقت ورود غیر قانونى آن از مرزها است برخالف دستور شرع می باشد، و باید از آن به شدّت  قاچاق -
که موجب ضرر و زیان جامعه شود، و به اقتصاد کشور اسالمى لطمه وارد کند، و هر  پرهیز کرد مخصوصاً هنگامى

)آیت  .جایز نیست و درآمد حاصل از این گونه کارها نیز اشکال دارد قاچاق قاچاقچیان در امر گونه کمک کردن به
 2اهلل مکارم(

 خرید اجناس قاچاق

 ؟خرید اجناس قاچاق چه حکمی دارد

رراتى در آن دارد باید مراعات شود و اگر مزاحمتى ندارد خریدوفروش در بازار مانع اگر دولت اسالمى مق -
 3ندارد.)حضرت امام ره(

فروش اجناس قاچاق باید با مقررات دولت اسالمی باشد و چنانچه دولت مزاحمتی ندارد و در بازار فروخته می  -
 0شود، مانع ندارد.)امام خامنه ای(

 1)آیت اهلل مکارم(.سالمی اجازه خرید آن را بدهد، مانعی ندارددر صورتی که مقررات حکومت ا -
چون موجب قرار گرفتن در معرض خطر و ضرر است، تکلیفاً جایز نیست، اگر چه وضعاً صحیح است.)آیت اهلل  -

 1(بهجت

  حکم دریافت کرایه ی بیش از نرخ قانونی توسط راننده تاکسی

 که کرد شکایت تاکسی دادم تومان1۰۱۱را کرایه و دمش تاکسی سوار پیش مدتی من.شما خدمت باسالم

 تومان۰۱۱همان هرکورس زمان دران اصلی نرخ بودم شنیده من که درصورتی بپردازی تومان2۱۱۱بایدهمان

 باقی که اوگفتم به و بدهم ایشان به که نداشتم همراه بیشتری پول من زمان ان در واینکه تومان1۱۱۱نه است

 رانی تاکسی به من که دادند را شان تاکسی وشماره نکردند قبول ایشان اما اندازم می صدقات صندق به را پول

 .کنید راهنمایی مرا میشوم ممنون کردم فراموش را اش شماره من اما بدهم

                                                           
سایت امام خامنه ای استفتائات جدید  0

http://www.leader.ir/fa/content/02310/%D18A28D18B38D18AA%D98108D18AA%D18A28D18A18D18A28D18

AA-%D18AC%D18AF%DB81C%D18AF8218D18A18D98128D98118D9811-%D98118D18A28D9812829 

 ور است و از لحاظ شرعی، حرام استج. پدیده قاچاق و قاچاق فروشی ، ضربه به اقتصاد و هویّت ملی کش و فروش کاالی قاچاق چیست؟س. حکم خرید 

 http://www.makarem.ir/main.aspx?lid=1&Typeinfo=20سایت آیت اهلل مکارم  2

 021س01، ص2استفتائات امام ره، ج 3

 0391/11/12تاریخ استفتاء:     012211سایت ادمین، استفتاء خصوصی، شماره استفتاء:  0
 خرید کاالیی که به صورت قاچاق وارد کشور شده و تعرفه گمرکی و مالیاتآن پرداخت نشده است چه حکمی دارد؟ 1

 . =Typeinfo=1http://www.makarem.ir/main.aspx?lid&20ن را بدهد، مانعی ندارددر صورتی که مقررات حکومت اسالمی اجازه خرید آ

 0121، س209ص3استفتائات آیت اهلل بهجت، ج 1

http://www.leader.ir/fa/content/17301/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%28%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%29
http://www.leader.ir/fa/content/17301/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%28%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%29
http://www.makarem.ir/main.aspx?lid=0&Typeinfo=21
http://www.makarem.ir/main.aspx?lid=0&Typeinfo=21
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 کرایه اگر اما و ندارید، تکلیفی نمودید، پرداخت را تاکسی کرایه تاکسیرانی نرخ مقدار به دارید اطمینان و یقین اگر -
 کاهش انضمام به با باقیمانده مقدار صاحبش طرف از باشد، ممکن غیر هم آن صاحب به دسترسی و دادید ترکم

 0)امام خامنه ای( .دهید صدقه فقیر به آن ارزش
سازمان تاکسیرانى برای هر مقصدى مبلغى را به عنوان کرایه مشخّص نموده است؛ حال اگر عرف برای همان 

سازمان در نظر بگیرد، آیا باید طبق عرف عمل کرد؟ و در این مواقع اگر راننده ای  مقصد، مبلغى مغایر با نظر

 تقاضای پول بیشتری از نرخ مصوب کند و ما ندهیم راننده می گوید راضی نیستم، در این صورت تکلیف چیست؟ 

شتر از آن حقی مذکور یک سازمان رسمى است، باید به نرخ آن عمل کرد و راننده نسبت به بی سازمانچنانچه  -
 2)آیت اهلل مکارم(.ندارد

 قوانین مرتبط با کارگر و کارمند و کارفرما:

 قوانین استخدامی

 و دریافت حقوق پارتی بازیبا حکم استخدام 

ارگان هاى دولتى افرادى را از طریق امتحان و مصاحبه و مانند آن، و تعدادى را نیز از طریق رابطه و پارتى بازى، 

مى گیرند به نحوى که اگر این رابطه نبود، افراد دیگرى را از طریق امتحان و مصاحبه، جذب مى  گزینش و به کار

 کردند حال سوال این است که حقوق و مزایاى افرادى که از طریق پارتى بازى، جذب کار شده اند چه حکمى دارد؟

 که کاری برای را الزم مهارت و صتخصّ اگر ولی باشد می توبه نیازمند و نیست جایز قانون از تخلّف و پارتی -
 می حقوق او به محوّله، وظایف انجام در توانایی براساس و مقرّرات مطابق و دارد شده استخدام آن برای

 3)امام خامنه ای( .نیست حرام دریافتی حقوق دهند،

 0ارم()آیت اهلل مک.ا توجه به سوال اصل این کار جایز نیست، و حقوقى که مى گیرند اشکال داردب  -
 پارتی بازی کردن چه حکمی دارد؟

پارتی بازی ) یعنی وساطت برای پیشرفت کار بر خالف قانون ( جایز نیست و حقوقی که می گیرند اشکال دارد  -
ولی چنانچه این کار در حد معرفی باشد و فرد بقیه ی مراحل را طبق مقررات و شرایط قانونی طی کند و باعث 

 1کالی ندارد.)آیت اهلل مکارم(تضییع حقوق دیگران نشود اش

 شغل دوم برای شاغلین در ادارات 

شخصى که در ادارهاى شاغل است و حقوق مىگیرد، چنانچه براى اداره دیگرى نیز انجام کارى را قبول کند، ولى 

 کار دوم را در خارج از وقت ادارى انجام دهد چه حکمى دارد؟ 

 6امام( اگر خالف مقرّرات نباشد إشکال ندارد.)حضرت -

                                                           
 .1399/18/31 .1167518 شماره سوال  حقوق  جامع سامانه سواالت. سایت ادمین امام خامنه ای،  1
2 211203&mid=00900&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  
 1399/11/16، 1191992 شماره سوال  شغلها و معامالت  جامع سامانه سواالتسایت ادمین،  3

211202&mid=00900&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 0  
219122&mid=01&catid=1&lid=20.ir/main.aspx?typeinfo=https://makarem 1  

 031و  030و 033، س122، ص3استفتائات حضرت امام، ج 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44941&mid=256243
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44941&mid=256242
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46&mid=259627


22 
 

)آیت اهلل .هرگاه مخالف مقرّرات ادارى نباشد اشکالى ندارد و حقّ الزحمه باید بر اساس مقررات پرداخت شود -
 0مکارم(

این جانب، هم در خبرگزارى جمهورى اسالمى و هم در جهاد سازندگى مشغول به خدمت هستم، و نیاز مبرمى به 

اینکه دولت جمهورى اسالمى ایران گرفتن حقوق از دو واحد  گرفتن حقوق از دو واحد دولتى دارم، با توجّه به

توانم از دو سازمان دولتى حقوق دریافت کنم؟ فتواى إمام در این زمینه وابسته به دولت را ممنوع کرده آیا مى

 چیست؟

 2میزان نیست، تابع مقرّرات استخدام است، اگر خالف مقرّرات باشد جائز نیست.)حضرت امام(« نیاز» -

 ثبت حضور برای کارمندان غایب در محل کار حکم 

برخی کارمندان به دلیل تمام شدن مرخصی ساالنه خود به صورت غیر قانونی به مرخصی رفته و کارت ورود و 

خروج خود رابه دیگری داده که در روز های که در سر کار نیستند ازعوض او کارت بزند به صورتی که فرد در خارج 

ر او ثبت شده است آیا حقوقی که فرد از این راه دریافت می کند حالل است؟ آیا کل از شرکت است ولی حضو

حقوق دریافتی آن ماه حرام است و یا فقط حقوق روزی که مرخصی غیر قانونی بوده؟ سوال دیگراینکه عمل 

 هستند؟ همکاران وی که کارت را می زنند چه حکمی دارد؟ آیا آنها در گناه و کسب درآمد غیر حالل سهیم 

حقوق روزهایی که در مرخصی غیر قانونی بوده است اشکال دارد و همچنین عمل همکاران او، شراکت در گناه  -
 3)آیت اهلل مکارم(.محسوب می گردد

 حکم اشتغال در شرکتی که به طور غیر قانونی تأسیس شده 

ه رانت و برخی اقدامات غیر قانونی کار کردن و حقوق گرفتن در شرکتی که کار غیر قانونی نمی کند، اما به واسط

 تأسیس شدهاست چه حکمی دارد؟ 

است؛ ولی اگر در حال حاضر اعمال خالفی انجام نمی دهند، اشتغال در آنجا و دریافت  تأسیس آن کار خالفی بوده -
 0)آیت اهلل مکارم(.حقوق مانعی ندارد

 مقررات اداری  صرفشرکت در جلسات به 

 ین دارد اتالف وقت و بیهوده است، آیا به صرف مقرّرات خشک ادارى الزم است؟ شرکت در جلساتى که شخص یق

 1)آیت اهلل مکارم(.ز مقرّرات تخلّف نکنیدا -

 قوانین مرتبط با محیط کار:

 نماز اول وقت در محل کار 

یا باید کار شخصی در سازمانی مانند بانک و امثال آن کار می کند،آیا می تواند نماز را در اول وقت خود بخواند 

 مردم را راه بیندازد و نماز را در وقتی دیگر بخواند؟  

                                                           
331211&mid=00903&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 0  

 010، ص133، ص3استفتائات حضرت امام، ج 2

211200&mid=00900&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 3  
211201&mid=00900&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 0  

002110&mid=010&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 1  

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44943&mid=256330
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44941&mid=256244
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44941&mid=256245
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=481&mid=256411
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در صورتی که مقررات اجازه می دهد می توانند نماز را اول وقت و با سرعت بخوانند و فقط به نماز قناعت  -
 0)آیت اهلل مکارم(.نمایند

 نماز جماعت در ادارات

 ؟حکم نماز جماعت در ساعات کاری در ادارات چیست

 2بر خالف قرار استخدامى شما نباشد مانع ندارد.)حضرت امام(اگر  -

 و یومیه نمازهاى خاص اهمیّت به توجه با و باشد می فریضه نماز مخصوص اداره در جماعت نماز تجویز -
 مسئولین است مناسب جماعت، نماز فضیلت به توجه با و است شده وقت اول در نماز اقامه بر که زیادى تأکید

 اول در جماعت بطور را واجب نماز ادارى کار ساعات خالل در بتوانند کارمندان که کنند اتخاذ را روشى امر
 اول در جماعت نماز که کنند فراهم را کار این مقدمات اىگونهبه باید ولى بخوانند، زمان کمترین در و وقت
 3)امام خامنه ای( .نشود کنندگانمراجعه کارهاى تأخیرانداختن به براى اىوسیله و بهانه وقت

 کنید، می قناعت نماز انجام به فقط که صورتی در خواهد نمی چندانی وقت نماز اقامه که این به توجه با -
 )آیت اهلل مکارم( .البته باید قوانین اطاعت کردد ندارد اشکالی

 کار افتادن تأخیر به و کار تعطیلى باعث که دانشگاه مثل محیطى در ادارى ساعات در جماعت نماز برقرارى -
 0)آیت اهلل سیستانی( .ندارد اشکال: پاسخ دارد؟ حکمى چه شود مى دانشجویان

 کاری برای انجام دادن نباشد: کهخروج از اداره در صورتی 

 5تابع مقرّرات استخدامى است.)حضرت امام( -

 مرخصی روزهایگرفتن حقوق 
 فوق العاده گرفتن چه حکمى دارد؟روزهائى که انسان در مرخّصى است در ازاء همان روزها حقوق و 

 6تابع قرار داد استخدام و مقرّرات دائرۀ مربوطه است.)حضرت امام( -

 ری:دااانجام اضافه کاری در خالل ساعات 
پردازند. اگر اضافه کارى در خالل به کارکنان إدارات دولتى نسبت به اضافه کارى در غیر ساعات إدارى وجهى مى

 توان وجه را دریافت کرد؟یا مىساعات إدارى انجام شود آ

 7تابع مقرّرات دولت اسالمى است، و انجام کارهاى محوّله در ساعات إدارى حقوق جداگانه ندارد.)حضرت امام( -

                                                           
213211&mid=9&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 0  

 001، س132و ص 001، س123، ص3استفتائات حضرت امام، ج 2
 .1184231 ارهشم سوال  نماز  جامع سامانه سواالت. سایت ادمین،  3
4  .https://portal.anhar.ir/node/611#gsc.tab=1 
 029، س121، ص3استفتائات حضرت امام، ج 1

 031، س121، ص3استفتائات حضرت امام، ج 1

 030، س121، ص3استفتائات حضرت امام، ج 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=9&mid=253200
https://portal.anhar.ir/node/600#gsc.tab=0
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 در حین نگهبانی: ... حفظ حدیث و قرآن و دعا و
توان یا شرعا مىدر هنگام نگهبانى )در صورتى که پست نگهبانى خطرى نداشته باشد، مثال در ساختمان باشد( آ

 ؟ث یا آیاتى از قرآن کریم حفظ کردحدی

 0إشکال ندارد.)حضرت امام( -

 انجام کار شخصی در بین ساعات کاری که ماموریت ندارد:
کنند و در بین ساعات إدارى کار و مراجعاتى ندارند کارمندانى که در إدارات و در نهادهاى دولتى و انقالبى کار مى -

 شخصى خود را انجام دهند آیا إشکالى دارد؟ اگر در آن زمان، کار

 2تابع مقرّرات إداره و نهاد مذکور است.)حضرت امام( -

 گرفتن حقوق فوق العاده حق ماموریت:
شود که جهت واکسیناسیون و معالجۀ دامها به این جانب کارمند دامپزشکى هستم، و گاهى به ما مأموریّت داده مى

دهند، با توجّه به اینکه مسافت مطرح ازاى هر روز مأموریت صد تومان به ما مى دهات و قصبات مراجعه کنیم، و در

نیست، کیفیّت و کمّیّت هم مطرح نیست، و استخدام کارمندان فقط به خاطر معالجه و یا واکسیناسیون دامها است، 

دریافت فوق  -1ید:باشد، مستدعى است بیان فرمائصبح تا دو بعد از ظهر مى ۰/ ۰و مدّت ساعت کار از ساعت 

دریافت فوق العاده )عالوه بر حقوق و مزایا( در فاصلۀ  -2العاده به طور مساوى طبق توضیح باال چگونه است؟

تواند در ساعات خارج از کار إدارى، هم فوق العاده آیا کارمند مى -3ساعات کار، چه کم و چه زیاد چه صورت دارد؟ 

بعضى از  -4د مطالبه نماید؟ در صورتى که فوق العاده نگیرد چطور؟ کنو هم مزد از کسى که برایش کار مى

داد، آیا داشت دامدار چیزى به او نمىدهند که اگر این شغل را نمىدامداران با رضایت خودشان به کارمند پول مى

جهت توقّف  شود، و فوق العاده همیک نوع حکم مأموریّت با توقّف شبانه صادر مى -۰ تواند بگیرد؟کارمند مى

تواند فوق العادۀ با شبانه در روستا دو برابر حکم معمولى است، اگر کارمند به هر علّتى نخواهد توقّف نماید آیا مى

ایم، آیا اجازۀ تصرّف هائى گرفتهما احتماال و یا حتما با کار کم و یا فاصلۀ کم فوق العاده -6توقّف را دریافت دارد؟ 

 ت عودت دهیم؟دهید یا به صندوق دولمى

گرفتن هرگونه فوق العاده طبق مقرّرات دولت اسالمى إشکال ندارد، و اگر تخلّف صورت گرفته موجب ضمان  -
 3است، و باید به محلّش ردّ شود، و چنانچه با رضایت پولى داده شود إشکال ندارد.)حضرت امام(

 انجام زودتر کارهای محوله و خروج زودتر از محل کار:
و سائر إدارات کارگران و کارمندانى هستند که پس از تمام شدن کارشان )و البتّه قبل از اینکه در شرکت نفت 

کنیم و گویند ما کارمان را زودتر تمام مىروند، و مىهشت ساعت وقت آنان تمام شود( تعطیل کرده به منزل مى

آیا به نظر حضرت عالى إشکالى در شود. رویم، این زود رفتن باعث عدم دقّت در کارهاى محوّله مىزودتر مى

 روند حقوقشان حالل است یا حرام؟شود؟ و ساعاتى را که زودتر به منزل مىحقوق آنان پیدا نمى

 4کنند نسبت به مقدار تخلّف، از حقوق حقّ ندارند. )حضرت امام(اگر خالف مقرّرات استخدامى عمل مى -

                                                           
 031و  032، س121، ص3جاستفتائات حضرت امام،  0

 009، س132، ص3استفتائات حضرت امام، ج 2

 039، س121، ص3استفتائات حضرت امام، ج 3

 001، س129، ص3استفتائات حضرت امام، ج 0
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 ود آمدن روز بعد:دیر آمدن به سر کار و جبران آن با دیر رفتن یا ز
شوند، ولى براى جبران دیرکرد خود، یا از آن مىگاهى کارمندان دولت دیرتر از وقت رسمى بر سر کار خود حاضر 

کنند )اگر چه در مدّت کنند، و یا در روز بعد کار خود را جبران مىطرف دیرتر از ساعت إدارى کار خود را ترك مى

 باشند( حکم شرعى آن چگونه است؟ تأخیر ورود نیز ارباب رجوع نداشته

 1باید مطابق مقرّرات عمل کنند.)حضرت امام( -

 :صاحب کارگرفتن عیدی و سابقه کار ومرخصی با شکایت از 
کردم، بعد از هشت سال به علّت فروشى به مدّت هشت سال کار مىاین جانب کارگرى هستم که در یک آهن

ز آنجا بیرون آمدم و به إدارۀ کار شکایت کردم، آیا مبلغى که إدارۀ کار فروشى پیدا کردم ااختالفى که با صاحب آهن

 کند گرفتن آن براى من حالل است یا خیر؟به عنوان عیدى و مرخّصى و سابقۀ کار معلوم مى

اگر استخدام شما از أوّل مبنىّ بر این بوده که عیدى و مرخّصى و غیر آن به شما داده شود حالل است.)حضرت  -
 2امام(

 جریمه کردن کارمند توسط مسوول اداره:
 کند، آیا صحیح است؟کارگرى با عذر شرعى روزى غیبت نموده، مدیر عامل عالوه بر حذف حقوق جریمه هم مى

 3تابع مقرّرات دولت اسالمى است.)حضرت امام( -

 استفاده از بلیط کارمندی برای غیر کارمند:
دیگران استفاده کنند إشکال دارد؟ مثال برادر من کارمند دولت است  دهداگر از بلیطهائى که دولت به کارمندان مى

دهند به من بدهد و استفاده کنم از لحاظ اى که به خودش مىدهند، اگر از همان سهمیّهو بلیط دولتى به او مى

 شرعى إشکال دارد یا نه؟

دیگرى جائز نیست.)حضرت تابع مقرّرات دولت اسالمى است، اگر مخصوص استفاده شخص کارمند است براى  -
 4امام(

 عدم تعلّق دیه در صورت رضایت کار در کارگاه غیر قانونی 

شخصى در اثر انفجار موادّ منفجره در کارخانه ریخته گرى )البته کارخانه مجوّز نداشته برای استفاده از موّاد( 

 انگشتش قطع شده است، آیا دیه آن برصاحب کار است؟

هى از این امر خودش با موادّ منفجره کار کرده و انگشتانش قطع شده است، کسى هرگاه شخص مزبور با آگا -
 1)آیت اهلل مکارم(.ضامن نیست

                                                           
 011، س133، ص3استفتائات حضرت امام، ج 0

 000، س130، ص3استفتائات حضرت امام، ج 2

 002، س132، ص3استفتائات حضرت امام، ج 3

 001، س132، ص3ائات حضرت امام، جاستفت 0

2-&CatID=211112&mid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 1  

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=260867&CatID=-2
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 حکم  هدیه و پاداشی توسط ارباب رجوع 

گاهی ارباب رجوع هایی هستند که به کارمند یا مسئول اداره ای هدیه یا پاداشی می پردازند، این هدایا و پاداش ها 

  چه حکمی دارند؟

 از بیشتر چه هر و است چیزها ترین خطرناک از یکی رجوع، ارباب جانب از و کار محیط در هدیه کلّی طور به -
 آن،این است،و جایز آن دریافت صورت، یک در فقط. بود خواهد شما آخرت و دنیا صرفه به کنید، اجتناب آن

 از بعد آنهم. کند اهداء را آن نحوی به آلخرهبا قبول، از مأمور امتناع با و زیاد اصرار با دهنده، هدیه که است
 0)امام خامنه ای( .قبلی توقّع حتّی و مذاکره بدون و کار انجام

در صورتى که حقّى را باطل یا باطلى را حق کند، یا نوبت کسى ضایع شود و یا مخالف مقررات باشد جایز  -
ارد. و چنانچه مجبور باشد براى گرفتن نیست. در غیر این صورت اگر با رضایت دهنده پول باشد اشکالى ند

 2)آیت اهلل مکارم(.حقّ خود چیزى بپردازد، براى دهنده جایز است، ولى براى گیرنده جایز نیست

 یارانه

 پر کردن اشتباه فرم یارانه و واریز مبلغ اضافه 

چه حقم بوده به حساب من اینجانب در طرح هدفمندی یارانه ها اشتباهاً دو بار فرم پر کردم و اکنون دو برابر آن

یارانه واریز شده است. دارم تالش می کنم راهی پیدا کنم و مبلغ اضافه را عودت دهم. اگر نتوانم راهی برای 

 بازگشت مبلغ اضافی پیدا کنم باید چکار کنم؟ لطفاً مرا راهنمایی کنید تا پول حرام وارد زندگی من نشود

 3)آیت اهلل مکارم(.مال برگردانیددر فرض سوال؛ مبلغ اضافی را به بیت ال -

 حکم دریافت یارانه نقدی توسط افراد متمکّن 

با توجه به تأکیدات دولت محترم جمهوری اسالمی ایران؛ آیا دریافت یارانه نقدی برای کسانی که دارای تمکن 

 مالی بوده و نیازمند به استفاده از این مبلغ نیستند جایز است؟ 

 0)امام خامنه ای(.ربوطه استتابع قوانین و مقررات م -
با توجه به اینکه بیت المال در شرایط کنونی در اختیار دولت اسالمی است و باید مطابق آنچه صالح و مصلحت  -

کشور می بیند صرف کند، بنابراین هرگاه وجوهی را پس از مشورت با مشاورین آگاه و صاحب نظر تخصیص به 
از آن استفاده کنند و اینکه بعضی می گویند اموال بیت المال مربوط به قشر خاص بدهند دیگر اقشار نمی توانند 

همه اقشار است و امیر مؤمنان علی علیه السالم به طور مساوی بیت المال را تقسیم می نموده تعبیری اشتباه 
طور مساوی است، زیرا اموالی که وارد بیت المال می شد دو بخش بود، برخی مربوط به اراضی خراجیه بوده که به 

تقسیم می شد، بخش دیگری از قبیل زکات، خمس و انفال بوده است که طبق صریح قرآن مصارف معین دارد و 
در غیر آن مصرف نمی شده است و با توجه به اینکه امروزه اموال خراجیه وجود ندارد مسئله مساوات مطرح نیست. 

هستند اقدام به گرفتن یارانه نکنند و زندگی خود را با اموال  بنابراین برادران و خواهران عزیز که از یارانه بی نیاز
مشکوک آلوده نسازند، ان شاء اهلل خداوند برکاتش را از محل دیگر نصیب آنها خواهد نمود و اضافه بر این انصراف 
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رم به عهد آنها کمکی است به اقشار نیازمند و برکات کمک به آنها را نیز شامل خواهد شد، ان شاء اهلل دولت محت
)آیت .خود وفا می کند و بخش مهمی از آن را صرف هزینه درمانی و بهداشتی برای عموم مردم کشور خواهد شد

 0اهلل مکارم(

 حکم شرعی قطع یارانه افراد پر درآمد 

سهمی با توجه به بحث قطع یارانه افراد پر درآمد، آیا قطع یارانه فرد در حالی که ایرانی است و از این آب و خاك 

دارد )چه غنی و چه فقیر( بدون رضایت شخص اشکالی ندارد)چون امام علی)ع( فقیر و غنی را به یک اندازه از بیت 

 المال سهم می دادند(؟

 2)امام خامنه ای(ندارد. یباشد و اگر برخالف مقررات نباشد، مانع یامور تابع مقررات مربوطه م نگونهیا -
به صورت فعلی قابل ادامه نیست یعنی نه ترقی حامل های انرژی و نه محل  واقعیت مطلب این است که یارانه ها -

دیگر برای پرداختن یارانه به بیش از هفتاد میلیون نفر کفاف ندارد؛ بنابراین یا باید همه را قطع کنند و یا کسانی 
مام متوقعان را راضی که نیازی ندارند، که بدون شک اولویت با دوم است. ما هم در زندگی خود اگر نتوانستیم ت

کنیم اولویت ها را در نظر می گیریم در ضمن اموالی که علی )علیه السالم( به طور مساوی تقسیم می کردند 
اموال خاصی بود که ملک همه مسلمین بود ولی اموالی که در حکومت اسالمی تعلق به نیازمندان دارد فقط باید 

ولت به قدر کافی پول در اختیار داشت مانعی ندارد دیگران را هم بهره به آنها داده شود. ولی اگر روزی برسد که د
 3)آیت اهلل مکارم(.مند سازد

 حکم ارائه آمار غلط در پرسشنامه اقتصادی 

با توجه به این که عده ای در پرسشنامه های اعالم وضعیت اقتصادی جهت اخذ یارانه های مصوب، متوسل به 

 قع ارائه کرده اند؛ مبالغ مأخوذه توسط آن ها چه حکمی دارد؟ دروغ شده و آمار غلط و خالف وا

 0)آیت اهلل مکارم(.چنانچه بر خالف مقررات عمل کرده و آمار دروغ داده است، مبالغ مأخوذه شرعاً اشکال دارد -

 حکم استفاده از یارانه ی فرد متوفّی 

ارانه فرزندش به حساب او واریز گردد اگر شخصی بعد از فوت فرزند و اطالع دادن به ثبت احوال، همچنان ی

 تصرف در آن چه حکمی دارد؟

 1)امام خامنه ای(.تابع قوانین و مقررات مربوطه است -
به هر حال باید مطابق قوانین و مقررات عمل نمایید و تا تکلیف آن روشن نشده از تصرف در آن اجتناب  -

 1)آیت اهلل مکارم(.کنید
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 مالیات

 ه در نظام اسالمی قلمرو مالیات و وجوه شرعیّ

 آیا مالیات در نظام اسالمی جایگزین خمس و زکات مى شود؟ 

بر اساس  یاسالم یکه حکومت جمهور یاتیمال یکند؛ و به طور کل ینم تیاز پرداخت خمس کفا اتیپرداخت مال -
 اتی، و مالشود، واجب است یکه قانون شامل آنان م یکند، هرچند پرداخت آن بر کسان یو مقررات وضع م نیقوان

شود، بلکه بر آنان  یمحسوب نم نیمبارک نیاز سهم یهر سال از مؤونه همان سال محسوب است، ول یپرداخت
 0)امام خامنه ای(دادن خمس درآمد ساالنه شان در زائد بر مؤونه سال به طور مستقل، واجب است.

عنى کسى که فعّالیّت اقتصادى دارد، از مسأله مهمّ این است که مالیات نوعى هزینه کار اقتصادى است. ی : پاسخ -
جادّه ها استفاده مى کند، از امنیّت بهره مى گیرد، از رسانه هاى جمعى کمک مى گیرد، و از دیگر امکانات بهره 

بنابراین وظیفه دارد  .مند مى گردد. اگر این امکانات نبود، کار اقتصادى ممکن نمى شد، یا بهره کمى داشت
کارهاى عمومى دولت، که در انجام امور اقتصادى او مؤثّر است را بپردازد، و این یک امر سهمى از هزینه هاى 

طبیعى است. حال اگر بعد از پرداختن مالیات، چیز اضافه اى براى او باقى نماند، خمس به او تعلّق نمى گیرد، و اگر 
ال حاضر عمدتاً صرف مسائل درصد دیگر که خمس است در ح 21درصد آن مال خود اوست، و  11اضافه بماند 

فرهنگ اسالمى، و حفظ عقاید و ارزشها مى گردد، که سود آن عائد مردم مى شود. چون اگر حوزه ها نباشد، نسل 
)آیت اهلل .آینده از اسالم دور و جدا مى گردد. بنابراین، اساساً نباید قلمرو مالیاتها را با وجوه شرعیّه مخلوط کرد

 2مکارم(

 فرار از مالیات
شانه خالى کردن از زیر بار مواردى همچون مالیات، عوارض، مقرّرات راهنمایى و رانندگى، با لطایف الحیل و 

نپرداختن وجه آن و یا کم کردن وجه در نظر گرفته شده، با توجّه به این که خالف مقرّرات دولت اسالمى است، 

 شرعاً چه حکمى دارد؟

 3حضرت امام(مراعات مقررات دولت اسالمی الزم است.) -
 _هرچند مربوط به کشور غیر اسالمی باشد  _بطور کلی رعایت مقررات و قوانینی که برای نظم جامعه وضع شده  -

 0الزم است و تخلف از آن جایز نیست.)امام خامنه ای(
ت )آی.اشکال دارد و اگر تعهدی برای آنها به موجب شرط ضمن عقد داده باشید الزم است به تعهد خود عمل کنید -

 1اهلل سیستانی(

 1)آیت اهلل مکارم(.اشکال دارد -
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 غیر اسالمی کشوردر  مالیاتفرار از 
در بعضی از کشورها )غیر اسالمی( بخشی از حقوق کارمندان بعنوان مالیات توسط دولت از حساب اشخاص کسر 

ی( پرداخت کند. می شود و طبق قانون، کارمند موظف است بخشی حقوق را بعنوان مالیات به دولت )غیر اسالم

بعضی از مسلمانان برای فرار از پرداخت این مالیات،کار می کنند ولی به دولت اطالع نمی دهند تا مالیات حقوقشان 

را، دولت از حساب آنها کسر نکند. این اطالع ندادن به دولت و مالیات پرداخت نکردن با اینکه برخالف قانون این 

 ق حالل است یا حرام؟کشورها است چه حکمی دارد؟ این حقو

 _هرچند مربوط به کشور غیر اسالمی باشد  _بطور کلی رعایت مقررات و قوانینی که برای نظم جامعه وضع شده  -
 .0حقوق دریافتی حالل است.)امام خامنه ای( ولیالزم است و تخلف از آن جایز نیست 

)آیت .د الزم است به تعهد خود عمل کنیدبه موجب شرط ضمن عقد داده باشی آنهااشکال دارد و اگر تعهدی برای  -
 2اهلل سیستانی(

 تصرف در بیت المال

 قوانین مرتبط با امتیازات آب و برق و گاز

 شعاب غیر مجازدستکاری کنتور برای ان

در برخی مناطق گرم کشور ساکنان مجبور به استفاده از کولر گازی هستند که هزینه برق مصرفی آن بسیار زیاد 

است و پرداخت این هزینه برای اغلب ساکنان این شهر ها دشوار است. آیا این افراد می توانند برای رفع نیازهای 

 یا  استفاده از انشعاب غیر مجاز کنند؟ ضروری خود اقدام به دستکاری در کنتور برق

 3مقررات دولت اسالمى جایز نیست.)حضرت امام ره( مراعاتتصرف در آب مزبور بدون  -
 0)امام خامنه ای(.در فرض مذکور حکم غصب را دارد و وضو و غسل با آن صحیح نیست -
 1اهلل سیستانی( آیت) .چنان کاری جایز نیست -
ین انشعابات جایز نیست و وضو و غسل با آن نیز اشکال دارد مگر اینکه با اداره هرگونه استفاده غیرقانونی از ا -

مربوطه مصالحه نمایند. تا آن زمان، در صورتی که دسترسی به آب مباح ندارند و یا دسترسی به آن عسر و حرج 
ه ذمه بگیرند و بعدا شدید دارد، باید تیمم کنند و نسبت به مصارف دیگر در مواردی که عسر و حرج و مشقت دارد ب

 1)آیت اهلل مکارم(.بپردازند
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جایز نیست و اجیر شدن برای انجام کارهای فنی مربوط به آن هم حرام  قانونیاستفاده از آب و برق غیر  -
 0)آیت اهلل شبیری زنجانی(.است

 در کشور غیر مسلمان دستکاری کنتور برای انشعاب غیر مجاز

کسی که از آب و برق دولتی استفاده می کند، پرداخت پول آن به دولت واجب  هراین کار جایز نیست، بلکه بر  -
 2)امام خامنه ای(.است هرچند دولت غیر اسالمی باشد

 3) آیت اهلل سیستانی(.یستچنان کاری جایز ن -

 نصب پمپ آب 

 نصب پمپ آب در منازلی که فشار آب کم است چه حکمی دارد؟

در فرض سؤال، نصب و استفاده از پمپ فشار جایز نیست، و وضو و غسل با آبی که به وسیله پمپ به دست می  -
 0)امام خامنه ای(.آید، محل اشکال است

 باشد دولتی آب شرکت کهدرصورتی است، اشکال محل تکلیفاً کار این دهرچن باشد، غیرقانونی آب پمپ نصب اگر -
 1(سیستانی اهللآیت. )شودمی تصحیح آب در تصرف کرده، نصب پمپ ناچاری روی از و

ب بطور عادی وارد منبع شود و اگر به این صورت باشد که بعد از کنتور، منبع آبی قرار دهید تا آ1جایز نیست،  -
 2()آیت اهلل مکارم.ون آن منبع بکشد مانعی ندارد و غسل صحیح است، آب را از درپمپ

 لوله کشی از پشت کنتور آب

 استفاده از اب لوله کشی بدون کنتور )پشت کنتور( چه حکمی دارد؟

و شخص استفاده کننده ضامن آن است و اگر اشتراک بدون اجازه از سازمان های مربوطه  پرداختپول آب را باید  -
 1حکم غصب را دارد و حرام می باشد.)امام خامنه ای( وصل شده است

 اجرت حاصله از لوله کشی آب خالف قانون

 ینیآنها گفته امام خم هیدارند و توج یدرخواست لوله پشت کنتور یها موقع لوله کش یلیخ، من کارگر لوله کشم

 ایآ مزد لوله کش حرام است؟دست ایآ صاحب خانه حرام است؟ یآن آب برا ایآ؛ یاست که گفته آب و برق مجان

 حالل؟ ایهزارتومن حرام است  ستیب یبرا زمیریساعت عرق م 1۱دستمزد من که کارگر لوله کش هستم و 

ندارد و در حکم  یباشد، صورت شرع یو مقررات سازمان آب م نیبر خالف قوان نکهیمذکور باتوجه به ا عمل -
 9)امام خامنه ای(.ستین زیجا زین یعمل نیانجام چن قبالدر  یافتیباشد و دستمزد در یغصب م

                                                           
 212http://zanjani.net/index.aspx?pid=01011استفتائات سایت آیت اهلل شبیری س 0
 0993اجوبة االستفتائات س 2
اولویت،  در  کشورهای غیر اسالمی، میتوان کنتورهای آب و برق و یا گاز را دست کاری کرد و احیانا از کار باز  استفاده از قیاس 229فقه برای غرب نشیتان م 3

 .داشت؟ جواب: چنان کاری جایز نیست

 019اجوبة االستفتائات، سوال 0
 .0 و 3 سؤال مقررات، و قانون رعایت استفتائات خصوصی، استفتای استفتائات، سیستانی، سیدعلی.  1
 13، ص3مسائل جدید، ج 1
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 وظیفه لوله کشی که انشعاب غیر قانونی کشیده 

شغل من لوله کشی هست، زمانی لوله پشت کنتور برای مردم کشیدم و حاال پشیمان شده ام؛ با توجه به این 

 مطلب، چه وظیفه ای دارم؟ 

نده، گذشته را جبران نمایید و در عین حال به کسانی کار بدی مرتکب شده اید. جدا توبه نموده و با اعمال نیک آی -
که این کار را برای آنها انجام داده اید اعالم کنید استفاده نکنند و اال بصورت ناشناس به اداره آب اطالع 

 0دهید.)آیت اهلل مکارم(

 استفاده از آب غیر مجاز  خانواده دروظیفه 

مجاز )  ریغ یبودن منتها به حرام بودن آب لوله کش یمذهب نیکه در ع کنمیم یزندگ یدر خانواده ا نجانبیا

از منزل  رونیی میاز نمازها ی. بنده مجبور شدم قسم شوندیقانع نم یطیشرا چی.و تحت هستندی( معتقد ن یصلوات

و  دنیآب (نوش نیخوردن از ا یاما درباره  دهمیمسئله وضو و غسل را با استرس انجام م یبخوانم اکنون به سخت

 پرداخت نمود؟ ییرا جا یا تهیدر هز شودیم نصورتیا ریآب خورد در غ نیتوان از ا یم ایختن غذا با آن( آپ

در  ی)حتیمجاز و بدون نصب کنتور،غصب است و وضو و غسل با آن باطل بوده و هر گونه استفاده ا ریغ استفاده -
 2)امام خامنه ای(و غذا( حرام و موجب ضمان است. دنیآشام

 ده از سبزی رشد یافته با آب غیر قانونی:حکم استفا

خوردن سبزی ای که با آبی لوله کشی غیر قانونی آبیاری می شود، چه حکمی دارد؟ )یعنی هزینه ای برای آب 

 ( ودمصرفی پرداخت نمیش

 3)امام خامنه ای( .آنچه ذکر شده موجب حرمت استفاده از سبزی نمی شود -

 استفاده از امکانات ادارات:

 ادن خودروی یک اداره برای استفاده در اداره دیگر:اجازه د

کند، و اى براى نهادى )مثال براى جهاد یا نهضت سوادآموزى( خریدارى مىفرماندارى یکى از شهرستانها وسیله

توان از این وسیله جهت دهد، آیا مىفرماندار خودش اجازۀ استفاده از آن وسیله را در امور تبلیغات اسالمى نیز مى

 جالس شهدا و دعاى کمیل در منازل شهدا و تهیّۀ عکس و پوستر براى شهدا و یا تبلیغات اسالمى استفاده کرد؟م

 4اگر مطابق مقرّرات اجازه داده شده است مانع ندارد.)حضرت امام( -

 استفاده شخصی از خودرو دولتی با تامین هزینه مصرفی مثل بنزین:

توانند )با تأمین باشد مىولتى که وسائل و إمکانات دولت در اختیارشان مىآیا افراد شاغل در إدارات و مؤسّسات د

 از پول شخصى خود( از این إمکانات جهت کار شخصى استفاده نمایند. -مانند سوخت اتومبیل -هزینۀ مصرفى

 5تابع مقرّرات دولت اسالمى است، بدون اجازۀ قانونى مسئولین مربوطه جائز نیست. )حضرت امام( -
                                                           

219123&mid=01011&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 0  
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 ده از سهمیه گازوئیل اداره با پرداخت قیمت به نرخ آزاد:استفا

با توجّه به اینکه دولت مصرف گازوئیل را براى منازل لیترى ده ریال و براى وسائل نقلیّه تقریبا دو ریال و نیم مقرّر 

مصرف  کرده، آیا جائز است بعضى از کارگران و کارمندان یک مؤسسه از باك اتوبوس آن مؤسّسه گازوئیل برای

منازل خود ببرند و قیمت آن را دو ریال و نیم بپردازند؟ چنانچه جواب منفى است اگر تفاوت قیمت آن را به حساب 

 دولت بریزند چه صورت دارد؟

 1تخلّف از مقرّرات دولت اسالمى جائز نیست و موجب ضمان است.)حضرت امام( -

 ولتی:سوار کردن افراد پیاده در بین راه توسط راننده خودرو د

کنند یا در ماشینهائى که خرج بنزین آنها با دولت است )مانند ماشینهاى ارتش و سپاه( و براى مأموریّتها سفر مى

روند، آیا جائز است در بین راه افرادى را سوار کنند و به مقصد برسانند؟ یا خود شهرها از جائى به جائى مى

 را به آن ارگان دولتى بدهند؟ رانندگان مسئول هستند که پول مقدار مصرف بنزین

 2میزان مقرّرات دولت اسالمى است، و تخلّف از آن جائز نیست، و موجب ضمان است. )حضرت امام( -

 همراه بردن خانواده با خودروی اداره:

اى که در شرکتى ملّى شده، مشغول به کار است )و مسئول حمل و نقل کاال از شهرى به شهر دیگر راننده -

را به وسیلۀ همان ماشین موقع ۰34، ص: 3استفتاءات )امام خمینى(، جتواند زن و بچّۀ خودشیا مىباشد( آمى

 انجام مأموریّت در محلّ تعیین شده به همراه ببرد به شرطى که در کارش تعلّل یا تأخیرى ایجاد نشود؟

نعى از طرف دولت نباشد مانع استفاده از أموال عمومى تابع مقرّرات دولت اسالمى است، در فرض مرقوم اگر م -
 3ندارد.)حضرت امام(

 استفاده از اموال اداره با نگرفتن مقداری از مطالبات:

تواند برخى از مطالبات قانونى خود را از دولت نگیرد و معادل آن از أموال دولتى مانند تلفن و آیا کارمند مى -

 افزار و امثال آنها استفادۀ شخصى کند؟نوشت

 4حضرت امام(حقّ ندارد.) -

 حکم صرفه جویی در هزینه ی ایاب وذهاب و تملک آن 

در یک شرکت خصوصی مشغول به کار هستم که بعضی روزها برای کار دفتری به بیرون می روم. شرکت برای 

ایاب و ذهاب مقداری پول به من می دهد و از آنجا که با خط اتوبوس رفت و آمد می کنم، مقداری از پول اضافه می 

 که برای خودم بر می دارم؛ این مساله چه حکمی دارد؟  آید

بطور کلی این گونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه می باشد و تخلف از آن جایز نیست، و اگر منع قانونی  -
 1نباشد، مانع ندارد.)امام خامنه ای(

                                                           
 021، س120، ص3استفتائات حضرت امام، ج 0
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انجام می گیرد مانعی ندارد.)آیت در صورتی که شما به موقع با آن وسیله به مقصد می رسید و کار به طور صحیح  -
 0اهلل مکارم(

 استفاده شخصی از بنزین یارانه ای ادارات:

توان از کوپن بنزین دولتى براى وسیلۀ نقلیۀ شخصى خود یا دیگران استفاده نمود؟ و اگر مجاز باشد در چه آیا مى

 مواردى؟

 2جائز نیست.)حضرت امام( -

 اموال مصادرهحکم 

 راد فراریاف حکم مصادره اموال 

 آیا مصادره اموال افراد فراری جایز است؟ آیا صرف فرار به خارج، مجوّز مصادره اموال مى شود؟ 

سابقه  ایآن گرفته شده باشد و  یاز مالک قبل یدولت اسالم یبا استناد به قانون جار ایگر به حکم حاکم شرع ا -
مالک  ایو  تیمالک یآن متوقف بر اجازه مدع و تصرف در ندارد یآن ثابت نشود مانع یمدع یبرا یشرع تیمالک
به آن محاکم  یدگیباشد مرجع رس انیدر م یدر هر حال اگر نزاع و است. حیو نماز در آن صح ستیآن ن یقبل

 3)امام خامنه ای(است. ییقضا
مصادره  مصادره اموال باید تحت یکى از عناوین فقهى صورت گیرد و تنها مسافرت یا فرار مالک به خارج دلیل بر -

نمى شود، بلکه باید مثال از طریق شرعى ثابت شود که همه اموال او از طریق نامشروع به دست آمده و مجهول 
 0)آیت اهلل مکارم(.المالک است

 خرید و فروش اجناس مصادره شده در گمرك 

 لطفا بفرمایید که آیا می توان اجناسی که در گمرك مصادره می کنند را خرید و فروش کرد؟ 

و بر اساس  یقانون تیصادر کننده حکم مصادره با صالح یباشد و قاض نیاگر عمل مذکور بر طبق مقررات و قوان -
و  دیخر نیاقدام به صدور حکم کرده است عمل او شرعا محکوم به صحت است و بنا بر ا یو قانون یشرع نیمواز

 1)امام خامنه ای(است. زیفروش و تصرف در آن جا
کار از طرف مجتهد مجاز نباشد اشکال دارد ولی اگر از طرف مجتهد مجاز باشد، خرید آن  اگر گمرک برای این -

 1)آیت اهلل مکارم(.کاالها اشکالی ندارد
خواهند به ایران بیایند اثاثى که همراه دارند گمرك از آنان کارگرانى که در خارج از کشور هستند وقتى که مى

 توانند آن أشیاء را بخرند یا نه؟دیگران مىفروشد، آیا گیرد و بعد آنها را مىمى

 7توانند بخرند.)حضرت امام(شود مىاگر احتمال دهند که روى موازین شرعى و قانونى فروخته مى -
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 خرید زمین مصادره ای
ها بود به نفع بنیاد ضبط و سپس فروخت، تصرّف و أعمال عبادى بنیاد مستضعفان ساختمانى را که محفل بهائى

 آن چه صورت دارد؟ خریدار در

رود تصرّفات خریدار مانع با قطع یا احتمال اینکه روى موازین و مطابق مقرّرات دولت اسالمى فروش مى -
 1ندارد.)حضرت امام(

 2)امام خامنه ای(ندارد. یصورت گرفته مانع یاسالم دولت یبا استناد به قانون جار ایاگر به حکم حاکم شرع و  -
. دیدر آن نماز بخوان دیاسالمى مصادره شده مجاز هست حکومتى هر گاه توسّط مصادره ا یدر مورد مکانها -

اگر مکانى که براى نماز اختصاص داده شده است در دست حکومت است و وضع آن براى شما روشن  نیبنابرا
مالک است و اگر واقعا مجهول ال دیهبد زىیچ ستیمانعى ندارد و الزم ن نیاست نماز خواندن در آن با اجازه مسؤول

و وجهى را در مقابل آن به فقرا  دینماز بخوان دیصورت مى توان نیدر ا ستیو راهى براى شناخت مالک آن ن
 3)آیت اهلل مکارم(.دیبپرداز

 قوانین کپی رایت

 باشند می قانون حمایت مورد که داخلی اثرهایلیست 

  هنرمندان و مصنفان مولفان، از حمایت قانون 2 ماده

 :است زیر شرح به قانون این حمایت مورد های اثر
 .هنری و ادبی و فنی و علمی دیگر نوشته هر و نمایشنامه و جزوه و رساله و کتاب-0
 .باشد شده نشر یا ضبط یا نوشته روش و ترتیب هر به که تصنیف و سرود و ترانه و شعر-2
 ترتیب هر به که تلویزیون یا رادیو از پخش یا سینما پرده یا نمایش های صحنه در اجرا منظور به بصری و سمعی اثر-3
 .باشد شده نشر یا ضبط یا نوشته روش و
 .باشد شده نشر یا ضبط یا نوشته روش و ترتیب هر به که موسیقی اثر-0
 اثر و تزئینی اثر گوهه هر و تزئینی های خط و ها نوشته و ابتکاری جغرافیایی نقشه و نقش و طرح و تصویر و نقاشی-1

 .باشد آمده وجود به ترکیبی یا ساده صورت به روش و هرطریق به که تجسمی
 (.مجسمه) پیکره گونه هر-1
 .ساختمان نقشه و طرح قبیل از معماری اثر-2
 .باشد آمده پدید ابداع و ابتکاری روش با که عکاسی اثر-1
 .گلیم و قالی نقشه و صنعتی یا دستی هنرهای به مربوط ابتکاری اثر-9

 .بادش آمده پدید ملی هنر و فرهنگی میراث یا( فولکلور) عامه فرهنگ پایه بر که ابتکاری اثر-01
 باشد داشته ابتکار و ابداع جنبه که فنی اثر-00
 .باشد آمده پدید فصل این در نامبرده اثرهای از اثر چند ترکیب از که دیگر مبتکرانه اثر گونه هر-02

                                                           
 ، فقط احتمال را ذکر نموده اند.92، س101در ص 11، س103، ص3استفاتائات حضرت امام، ج 0

 0393/10/01تاریخ استفتاء: : 011209    شماره استفتاءسایت ادمین،  2

3 213292&mid=9&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=  

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=455219
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=9&mid=253797
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 و...(حق الطبع ) حکم شرعی حقوق معنوی

 حقّى مشروع و قابل واگذارى است؟ نظر شما حق تألیف، آیا از

 با باشد نداشته حق دیگرى نموده نشر و کرده چاپ کسى که را کتابى که معنى بدین نشر، و طبع حق تعالى بسمه -
 مصلحت اسالمى دولت اگر ولى نیست؛ شرعى نماید، نشر و چاپ تجدید را آن آن، از نسخه یک آوردن دست به

 0)حضرت امام(.است الزم آن مراعات نمود وضع باره این در اتىمقرر[ و] دید

حق چاپ فی حد ذاته و به خودی خودم مشروعیت ندارد مگر اینکه قانونی باشد گه حاکم شرع آن را تنفیذ و  -
 2امضاء کند که در این صورت رعایت آن الزم است.)آیت اهلل سیستانی(

قدّس بر اساس عمومات کتاب و سنّت آن را امضا نموده است، زیرا حق تألیف از حقوق عقالئیّه است، که شارع م  -
 3)آیت اهلل مکارم(.در عرف عقال، عدم رعایت آن نوعى ظلم محسوب مى شود، و قابل واگذارى است

 حکم کپی برداری از محصوالت و خرید و فروش آن

صاحبان و مالکان آن و همچنین خرید و لطفا بفرمایید که چاپ و تکثیر کتب یا کپی رایت نرم افزارها بدون رضایت 

 فروش این محصوالت کپی شده چه حکمی دارد؟ 

حق چاپ، حق شرعی نیست اما والی مسلمین چنانچه به مصلحت نظام و جامعه ببیند، می تواند در این امور، عمل  -
 4نماید. ) حضرت امام(

ابر احتیاط واجب، رعایت حقوق صاحبان آن، از بطور کلی در کپی و استفاده و خرید و فروش نرم افزارهای داخلی بن -
طریق کسب اجازه الزم است و نسبت به نرم افزارهای خارجی تابع قرارداد بین دولتها می باشد؛ و در هر صورت 
اگر بدانید که از کشور یا شرکتی است که استفاده یا کپی برداشتن را اجازه داده اند، به مقدار اجازه داده شده اشکال 

 1.)امام خامنه ای(ندارد
 نباشد مقررات خالف اگر کپی خرید ولی نیست جایز واجب احتیاط به باشد مقررات خالف اگر فیلم دانلود و تکثیر -

 1)آیه اهلل سیستانی(.  ندارد مانعی
چاپ و تکثیر انواع کتاب و نرم افزار بدون رضایت صاحبان حق، حرام است و خرید و فروش کتاب و نرم افزار  -

شده، بدون پرداخت حق مولف و تولید کننده نرم افزار، جایز نیست. مگر در صورتی که از کفار حربی باشند و تکثیر 
 2)آیت اهلل مکارم(.یا طبق قوانین آنها، کشورهایی که قانون کپی رایت را امضاء نکرده اند قابل پیگرد نباشند

                                                           
0 -http://www.imam

18D98108D28B18D28A18C_%D18DB28A18D98128_%D3B18C%D18DB98118D08B18D38B18/%D20300khomeini.ir/fa/n

_%0B18D18B18D98118DA%AF/%D98118D12889D08B18D98108C/%D18DB98118D28A18D38B18D08B18_%D9B18D28A

1D18A18D28B18_%D9812AD%D18_%D9812D08B18D28A18D18A18_%D0B18AF%D18_%D9811D28A18D98118D28A18D

AF%D18D98118D18A18_%D9812D1188_%DA1A18D28A18AA%D18D98_%DA%A0B18D08B18D98118_%D9811_%D9B%

F189 
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211111&mid=01191&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 3  

 ، البحث حول المسائل المستحدثه، فروع، الثالث والسابع0تحریرالوسیله، ج 0

 ،   0392/11/11تاریخ استفتاء:     312131تاء خصوصی، شماره استفتاء: سایت ادمین، استف 1
1  .https://www.sistani.org/persian/qa/12120/ 

210919&mid=10119&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 2  

http://www.imam-khomeini.ir/fa/n21344/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF/%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D9%82_%D8%B7%D8%A8%D8%B9_%D9%88_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DA%86%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F
http://www.imam-khomeini.ir/fa/n21344/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF/%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D9%82_%D8%B7%D8%A8%D8%B9_%D9%88_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DA%86%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F
http://www.imam-khomeini.ir/fa/n21344/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF/%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D9%82_%D8%B7%D8%A8%D8%B9_%D9%88_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DA%86%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F
http://www.imam-khomeini.ir/fa/n21344/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF/%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D9%82_%D8%B7%D8%A8%D8%B9_%D9%88_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DA%86%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F
http://www.imam-khomeini.ir/fa/n21344/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF/%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D9%82_%D8%B7%D8%A8%D8%B9_%D9%88_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DA%86%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F
http://www.imam-khomeini.ir/fa/n21344/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF/%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D9%82_%D8%B7%D8%A8%D8%B9_%D9%88_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DA%86%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F
http://www.imam-khomeini.ir/fa/n21344/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF/%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D9%82_%D8%B7%D8%A8%D8%B9_%D9%88_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DA%86%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46695&mid=260655
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46695&mid=261909
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 رایت کپی خسارت جبران و ذمه شدن مشغول
 در باید یا کرده گناه فقط شخص ایا گرفت صورت طرحی یا فیلم کتاب، جزوات، از شرعی غیر کپی جایی در اگر

 براید؟ خسارت جبران صدد

)امام . کند جبران کرده، وارد خسارت او به که کسی همان به نسبت باید کند، عمل احتیاط این به بخواهد اگر -
 0خامنه ای(

  2)آیه اهلل مکارم(.آورند دست به را اثر صاحبان رضایت شکلی به باید -
 پیگرد مجموعه این از برداری کپی هرگونه و...  به متعلق حقوق این کلیه: )باشد نوشته دی وی دی یک روی بر اگر

 کار چه باید نبوده راضی شرکت که فهمیدیم بعدا و شد رایت اگر کرد؟ رایت آن روی از توان می آیا( دارد قانونی

 کرد؟

 3یه اهلل سیستانی()آ.نیست شما بر چیزی فعالً -

 حکم شرعی مالکیت فکری و دلیل حق بودن آن 

آیا مالکیت فکرى که در عصر ما معمول شده در مورد تألیف کتاب ها، اختراعات و صنایع اکتشاف داروها، تولید فیلم 

جاوز به هاى مفید و سى دى ها جنبه شرعى دارد یا نه؟ به این معنى که اگر کسى به حریم آن تجاوز کند مانند ت

 حریم ملک هاى مادّى مانند خانه و زمین و اتومبیل است و غاصب محسوب مى شود یا نه؟

مالکیّت فکرى همچون مالکیّت مادّى محترم و معتبر است و تجاوز به حریم آن جایز نیست و هر کس تجاوز کند  -
به تعبیر دیگر از موضوعاتى و خسارتى به بار آورد ضامن است. زیرا مالکیت از موضوعات عرفى و عقالئیست و 

است که عرف و عقال آن را تعیین مى کنند و مى دانیم در عصر و زمان ما این نوع مالکیّت در عرف و عقال به 
رسمیت شناخته شده است و از آنجا که موضوع را از عرف مى گیریم و حکم را از شرع، چنین نتیجه خواهیم که 

شامل آن هم مى گردد اضافه بر این گاه مى شود « مال غیره االّ باذنه ال یحلّ الحد ان یتصرف فى»اصل کلّى 
که براى اختراع یک وسیله صنعتى یا اکتشاف یک دارو، یا تألیف یک دوره کتاب، یا تولید یک سى دى، میلیون ها 

ننده تکثیر خرج مى کنند و صدها ساعت زحمت مى کشند، به یقین اگر کسى آن اثر را بردارد و بدون اجازه تولیدک
کند، ظلم فاحشى مرتکب شده و ظلم از نظر شرع و عقل حرام است. و اگر کسانى مرتکب این کار خالف از طرق 

 0غیر قانونى شوند، دلیل بر مباح بودن آن نمى شود و ضامن هستند)آیت اهلل مکارم(

 ثبت اختراع دیگران به نام خود در قبال پول 

نخبگان، به افرادی که دارای اختراع ثبت شده می باشند، مجوز می دهد که به جای همانطور که می دانید، بنیاد ملی 

خدمت سربازی به صورت نظامی، کارهای پژوهشی انجام دهندآیا شرعا کسی که اختراعی نداشته، می تواند با 

ایط فوق الذکر استفاده رضایت مخترع و پرداخت مبلغی پول به او اختراع او را به نام خود ثبت نماید، تا بتواند از شر

 کند؟ 

 1)آیت اهلل مکارم(.این کار نوعی تقلب محسوب می شود و شرعا جائز نیست  -

                                                           
 0091212: سوال .استفتاء شخصی،  شماره 0
2  .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01212&mid=211231# 
3 . https://www.sistani.org/persian/qa/12120/ 

211100&mid=01191&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 0  

211102&mid=01191&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 1  

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46695&mid=260641
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46695&mid=260642
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 حکم شرعی حق اختراع 

آیا مخترع نسبت به اختراع خود داراى حقّ خاصّى است، به گونه اى که دیگران نتوانند از آن الگو بردارى و مونتاژ 

 نمایند؟

اثری ندارد و نمی تواند دیگری را از تقلید و تکثیر و تجارت با آن منع کند  اما والی حق اختراع برای مخترع شرعا   -
 1مسلمین چنانچه به مصلحت نظام و جامعه ببیند، می تواند در این امور، عمل نماید. ) حضرت امام(

اً واجب آرى، اختراع نیز با شرایط خاصّى در عرف عقال، حقوقى براى مخترع مى آورد که رعایت آن شرع  -
 2)آیت اهلل مکارم(.است

 تکثیر کتابهای دانشگاهی خارجی بدون رعایت حقوق مولف 

تقریبا تمامی کتابهای دانشگاهی که در رشته های علوم استفاده می شوند بدون رعایت حقوق مولف یا کپی رایت و 

بها چیست در صورتی که بدانیم حکم استفاده از این کتا .به صورت غیر قانونی در ایران تکثیر یا ترجمه شده اند

 ناشر و مولف این کتب خارجی راضی نیستند خرید و فروش آن چه حکمی دارد؟

تکثیر کتابها بدون رضایت صاحبان اصلی آن جایز نیست، مگر این که جزء کفّار حربى، یا کمک کننده به آنها   -
داده، و شرعاً مدیون و بدهکار مؤلّف  باشد. در غیر این صورت، شخصى که آن را چاپ کرده، کار حرامى انجام

 3)آیت اهلل مکارم(.است، ولى دلیلى بر این که خرید و فروش خود کتاب حرام باشد، نداریم

 ترجمه کتابهای علمی خارجی 

بنده برای موسسات کار ترجمه کتب فنی مهندسی را انجام می دهم و در این میان کتابهایی را به بنده می دهند که 

انتشارات خارجی است. با توجه به اینکه آنها حقوقشان را برای چاپ و تکثیر کتاب هایشان محفوظ می مربوط به 

دانند و اکثر موسسات از ناشران خارجی اجازه نمی گیرند، آیا بنده به عنوان مترجم اجازه دارم که این کتابها را 

 ترجمه کنم یا خیر؟ و آیا پول حاصل از آن حالل است یا خیر؟ 

 0فرض سؤال تابع قرارداد بین دولتها است.)امام خامنه ای(در  -
در صورتی که آنها نسبت به ترجمه نیز حقوقشان را محفوظ داشته باشند، استفاده از آن اشکال دارد، مگر  -

 1)آیت اهلل مکارم(.کشورهایی که با مسلمانان عمالً در حال پیکار هستند

 ا ورّاث آنها نشر آثار مولفین و شعرا بدون رضایت آنان ی

چنانچه ناشرى مجموعه اشعار شاعر یا نوشته هاى نویسنده اى را بدون پرداخت حقّ تّالیف و کسب اجازه مؤلف و 

در صورت فوتش بدون موافقت و رضایت ورّاث شرعى و قانونى او منتشر کند و آنها را بفروشد و درآمد حاصله را 

 از نظر شرعى چه حکمى دارد؟  کالّ به نفع خود بهره بردارى کند، چنین عملى

حقّ تّالیف یک حقّ عقالیى است که در میان عقالى جهان به رسمیّت شناخته شده است و تجاوز به آن، مصداق  -
ظلم و ممنوع مى باشد و نشر آثار مؤلّفین و شعرا بدون اجازه آنان جایز نیست و این نکته را باید توجّه داشت که 
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مى شود و احکام از شرع مقدّس و مانعى ندارد که با گذشت زمان، حقوق تازه همیشه مصادیق از عرف گرفته 
 0)آیت اهلل مکارم(.عقالئیّه پیدا شود و مشمول احکام کلیّه اسالم گردد

 تجدید چاپ کتاب توسط ناشران دیگر بدون اجازه مولف 

حقوق طبع براى » :کتاب مى نویسدمؤلّفى کتابى مى نویسد و با ناشرى قرارداد چاپ و نشر منعقد مى نماید و در 

پس از چندى ناشر دیگرى بدون اجازه از مؤلّف، کتاب را تجدید چاپ مى نماید. در عرف «. مؤلّف محفوظ است

ناشران چنین است که مقدارى از کتاب را به عنوان حقّ تّألیف به مؤلّف مى دهند، آیا این چنین حقّى براى مؤلّف 

 ازه از مؤلّف در مقام تجدید و افست از روى کتابش مى باشد؟وجود دارد و آیا نیاز به اج

حقّ تّألیف یک حقّ عقالیى است که در تمام دنیا از سوى همه عقالى جهان به رسمیّت شناخته شده است و   -
مخالفت با آن مصداق ظلم شمرده مى شود و شرعاً حرام است، بنابراین مؤلّف مى تواند حقّ خود را از کسانى که 

 2)آیت اهلل مکارم(.اجازه او تجدید چاپ کرده اند بگیرد بدون

 حق حروف چینی ناشر 

 آیا ناشران هم مانند مولفان که حق تالیف دارند، نسبت حروف چینی یا تایپی که انجام می دهند، حقی دارند؟ 

کسى از روى آن همان گونه که مولف حق تالیف دارد، ناشر نیز نسبت به حروفچینى و مانند آن حق دارد و اگر  -
 3)آیت اهلل مکارم(.عکسبردارى کند باید حقّ ناشر را نسبت به آن بپردازد

 تکثیر نوار کاست قاریان قرآن 

قراى معروفى که آیاتى از قرآن مجید را با صوت زیبا تالوت مى کنند و آن را روى نوار کاست و یا ویدئو ضبط مى 

 وش کنند و آیا باید دیگران در موقع تکثیر از آنها اجازه بگیرند؟ کنند، آیا مى توانند امتیاز آن را خرید و فر

در صورتى که در عرف عقال به عنوان حقّى براى قارى شمرده شود، کسانى که مى خواهند تکثیر کنند باید با  -
 0)آیت اهلل مکارم(.موافقت او باشد

 کپی برداری از محصوالت مؤسسات غیر دولتی کشورهای محارب 

الی درباره رعایت حق مولف در آثار چاپی، چند رسانه ای و نرم افزارها مشروط به این شده که صاحب نظر حضرتع

اصلی کافر حربی باشد یا نه. حال با توجه به اینکه اکثر این آثار امروز در آمریکا تولید می شود و این کشور ما را 

بفرمایید که کافر حربی محسوب می شوند یا تحریم اقتصادی نموده است لطفاً در خصوص موارد زیر راهنمایی 

 ... موسسات دولتی غیر سیاسی نظیر جوامع مهندسی در آمریکا نظیر جامعه مهندسان عمران، مکانیک و -1 :خیر

موسسات انتشاراتی غیر دولتی یا شرکتهای غیر دولتی آمریکایی متعلق به اشخاص که ظاهرا با مسلمانان  -2

 ی به ایرانیان یا دیگر مسلمانان کاال هم می فروشند .مشکل و جنگی ندارند و حت

به هر حال اگر قرائن و شواهد و یا متعارفی وجود دارد که در این گونه امور استفاده برای عموم مانع ندارد، اشکال  -
  1ندارد و اال از استفاده و خرید و فروش و از کپی برداری بنابر احتیاط خودداری کنید.)امام خامنه ای(
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در صورتی که با مسلمانان مشکلی نداشته باشند و حمایت از برنامه های دولت خود نکنند حکم حربی   -
 0)آیت اهلل مکارم(.ندارند

 مالک جوایز آثار علمی بعد از فوت مولف 

اگر یک اثر علمى و هنرى در مسابقات علمى، ادبى مشمول دریافت جایزه گردد، و در حال حاضر دسترسى به مؤلّف 

مکن نباشد، یا فوت نموده باشد، این جایزه متعلّق به چه کسى است؟ آیا ناشرى که امتیاز چاپ کتاب را گرفته، آن م

 در جایزه سهیم مى باشد؟

جایزه به ورثه او مى رسد، و در صورتى ناشر شریک در آن خواهد بود که جایزه تنها تعلّق به متن کتاب نگرفته  -
 2)آیت اهلل مکارم(.مول جایزه شده باشدباشد، بلکه کیفیّت نشر آن نیز مش

 نقل و انتقال حق الطبع 

 آیا حقّ طبع و نشر، شرعى و قابل تملّک و نقل و انتقال است؟ 

 3)آیت اهلل مکارم(.آرى، حقّ طبع و نشر شرعى است. و قابل واگذارى با عوض یا بدون عوض مى باشد  -

 چاپ متن سخنرانی و درس بدون اجازه 

وان مطالب سخنرانى فردى را ضبط یا یادداشت نمود، یا خطبه ها و موعظه ها و دروسى که استاد آیا شرعاً مى ت

تدریس مى کند را جمع آورى کرد، و بدون ذکر مآخذ و منابع، و بدون اجازه صاحب اثر، آن را انتشار داد؟ اموالى که 

 از این راه به دست مى آید، چه حکمى دارد؟ 

 0ارم()آیت اهلل مک.اشکال دارد -

 کپی کردن متنی که قبال کپی شده
 آیا کپی کردن از متنی از کتاب که شخص دیگری قبال کپی کرده چه حکمی دارد؟

احتیاط این است که شخص بدون اجازه صاحب آن اوراق و کتاب ها مبادرت به تصویربرداری نکند.)امام خامنه  -
 1ای(

 تبدیل کتاب به نرم افزار بدون اجازه مولف 

وان تمام یا بخشى از کتابى که از بازار خریدارى شده را بدون اجازه مؤلّف به صورت نرم افزار کامپیوترى آیا مى ت

 درآورد؟ در صورتى که پولى در مقابل عرضه این برنامه گرفته نشود، چه حکمى دارد؟

جازه بگیرد. این در باید از مؤلّف آن کتاب، در صورتى که در قید حیات است، و از ورثه او اگر رحلت کرده، ا  -
 1)آیت اهلل مکارم(.صورتى است که نرم افزار را براى انتشار تهیّه کند نه براى استفاده شخصى
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 استفاده از محصوالت تبلیغاتی با حذف نام شرکت 

شرکتها و ادارات معموال به مناسبتهاى مختلف، پوسترها و آگهى هایى چاپ مى کنند، و اسم شرکت خود را در زیر 

ى آورند. آیا از این پوسترها و مجالّت مى توان با حذف کردن نام شرکت مربوطه استفاده نمود؟ )مثال شرکتى آن م

به مناسبت سال نو، تقویم سال جدید را چاپ مى کند و با اسم شرکت خود به بازار مى فرستد، آیا مى توان از این 

 تقویم با حذف نام شرکت استفاده کرد(؟ 

)آیت اهلل .رى کنید، اختیار آن به دست شماست اما اگر هدیه کنند، تغییر نام آن اشکال دارددر صورتى که خریدا -
 0مکارم(

 اثر در تکثیراجازه صاحب  شک در
 اگر ندانیم که آیا شرکت مربوطه اجازه ی کپی داده یانه آیا کپی مجاز است؟

تفاده برای عموم مانع ندارد، اشکال ندارد و اال اگر قرائن و شواهد و یا متعارفی وجود دارد که در این گونه امور اس -
 2از استفاده و خرید و فروش و از کپی برداری بنابر احتیاط خودداری کنید.)امام خامنه ای(

 طبق یا و باشند حربی کفار از که صورتی در مگر است حرام حق، صاحبان رضایت به یقین بدون آن از استفاده -
 3)آیه اهلل مکارم(.نباشند پیگرد قابل اند، نکرده امضاء را رایت کپی نقانو که کشورهایی آنها، قوانین

 این بودن قانونی بحث مهم ندارد اشکالی اثر صاحبان رضایت عدم سیستانی اهلل ایت و امام حضرت نظر طبق نکته:

 .باشد می امر

 کپی برداری از صنعت غیر مسلمین 

تولید المپ فوق کم مصرف در چین رفته و بی اجازه  شخصی یک دوربین در خودکار جاسازی کرده و به خط

فیلمبرداری کرده و از روی همان فیلم به فناوری تولید المپ فوق کم مصرف در ایران دست یافته آیا کار او دزدی 

 به حساب نمی آید؟ 

 0)آیت اهلل مکارم(.در صورتی که مال کشورهای محارب نباشد نوعی سرقت است -

  مدت زمان اعتبار حقوق

 ؟سالیان بسیار طوالنی هم جاری استآیا این حقوق تا 

( فوت از بعد سال 11 الی 21 مثالً) بگذرد زمان قدری به اگر ولی ، رسد بعد از فوت صاحب اثر حقّ به ورثه او می -
 استصحاب باید شک صورت در و. نیست اجازه کسب به نیاز نیستند قائل ورثه برای حقّی چنین دیگر عقال که

 1)آیت اهلل مکارم( .کنیم جاری را قّح وجود
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 کپی برداری از طرحهای شایع در بازار 

آیا از مانتوهائی که معلوم نیست طراح آن کیست و به وفور در بازار موجود است می توان عکس گرفت و از روی 

 آن مانتو برای خود دوخت؟ 

ء برای طراح آن حقی قائل باشند بدون در فرض سوال مانعی ندارد ولی اگر خصوصیت مهمی داشته باشد و عقال -
 0)آیت اهلل مکارم(.اجازه او جایز نیست

 کپی بردای از چاپ قدیمی کتابی که دیگر چاپ نمی شود
کتابی است که اکنون آخرین چاپ آن در بازار موجود است اما چاپ های قبلی آن دیگر منتشر نمیشود، در اینصورت 

 جایز است؟ آیا کپی برداری از چاپ های قدیمی آن

احوط این است که حقوق مؤلف و ناشر با کسب اجازه از آنان برای کپی برداری، رعایت شود. البته در مواردی که  -
 2قانونی وجود دارد باید رعایت شود.)امام خامنه ای(

 دانلود پی دی اف کتابی که دیگر چاپ نمی شود
 نترنت دریافت کرد؟ازای pdf آیا می شود کتابی را که دیگر چاپ نمیشود،بصورت

اگر قرائن و شواهد و یا متعارفی وجود دارد که در این گونه امور استفاده برای عموم مانع ندارد، اشکال ندارد و اال  -
 3از دانلود و استفاده بنابر احتیاط خودداری کنید.)امام خامنه ای(

 مالك در تعیین کافر حربی بودن شرکت ها 

ی جزو کفار حربی است یا خیر چه چیز می باشد؟ آیا می توان گفت که شرکت مالك برای این که بگوییم شرکت

 های امریکایی جزو کفار حربی هستند یا خیر؟

شرکت ها و یا سازمان هایی که به کفار در حال جنگ با مسلمانان مثل امریکا، اسرائیل و انگلیس یا به محاربین  -
 0)آیت اهلل مکارم(.شوند در حکم محارب هستندکمک می کنند و یا به عمل آنها راضی و خوشحال می 

 مصادیق کفّار حربی در مسأله کپی رایت 

درباره ی استفاده از نرم افزار ها که بدون رعایت اجازه تولید کننده، اصلى آن جایز نیست، مگر در صورتى که از 

در حالی است که تقریبا همه ی کفّار حربى باشند آیا جز اسرائیل به کس دیگری هم کافر حربی می گویند؟ و این 

نرم افزار های ما از امریکا و بعد اروپا است، شاید فقط یک برنامه ی ترجمه متن معروف از اسرایل موجود باشد با 

 این حال تکلیف چیست ؟ آیا ما گناهی مرتکب می شویم؟ 

 1ارم()آیت اهلل مک.مریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل و... جزو کشورهای محارب هستندا -
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 نحوه جبران رایت بدون اجازه سی دی 

من یکی از سی دی های آموزش قران برای کودکان که متعلق به شرکتی خاص می باشد و به صورت غیر مجاز 

کپی شده بود برای خودم و یکی از دوستانم به صورت رایگان کپی کرده ام با توجه به اینکه در شروع برنامه این 

پی غیر مجاز این سی دی شرعا حرام است تکلیف من چیست ؟ آیا باید من این سی سی دی ذکر شده است که ک

 دی ها را دور بیاندازم ؟ یا می توان پول آن را به صندوق صدقات ریخت تا استفاده از آن حالل شود؟

د و به مقداری که یقین دارید تضییع حقوق دیگران شده و صاحبان آن را می شناسید، از آنان کسب رضایت کنی -
 0اگر نمی شناسید بنا بر احتیاط به عنوان رد مظالم به فقیر بدهید.)امام خامنه ای(

این کار جایز نبوده و شما باید به شکلی رضایت آن شرکت را به دست آورید و پرداختن پول آن سی دی ها به   -
 2)آیت اهلل مکارم(.فقراء کفایت نمی کند

 من سرقت نرم افزار از سایت های اینترنتی دش

آیا جایز است از طریق اینترنت از سایتهای دشمن که ما راتحریم کرده اند جنس اینترنتی یا نرم افزار سرقت 

 کنیم؟ 

)آیت اهلل .ا توجه به اینکه این امور باعث بدنمایی چهره مسلمین با ایمان می شود باید از این امور اجتناب کردب -
 3مکارم(

 انحصار تجارت کاالهای اساسی 

 نحصار تجارت در کاالهاى اساسى، از نظر شرع صحیح است؟آیا ا

تولیدات خود را منحصراً در اختیار یک نماینده » :انحصار در تجارت اگر مثال از سوى یک کارخانه باشد که بگوید -
اشکالى ندارد، و اگر منظور این باشد که شخص یا گروهى منحصراً حق فروش چیزى را داشته « قرار مى دهد

دیگران نداشته باشند، چنین چیزى نامشروع است، مگر این که حکومت اسالمى روى مصالحى چنین  باشند، و
 0)آیت اهلل مکارم(.چیزى را الزم و ضرورى بشمارد

 ضبط یا دانلود موسیقی از رسانه ها 

ا در اختیار آیا موسیقی هایی که از تلویزیون پخش می شوند و ما از طریق دانلود یا ضبط کردن و بدون خرید، آنر

 داریم )باتوجه به اینکه صداوسیما حق پخش آنها را خریداری کرده است( جایز می باشد؟ 

 1)آیت اهلل مکارم(.در صورتیکه از موسیقی هایی باشد که مناسب مجالس لهو و فساد نباشد اشکالی ندارد -

 عدم اجازه استفاده از نرم افزار به خاطر تحریم 

ها علیه کشورمان به ما اجازه ی استفاده از نرم افزارهایش را ندهد در مورد استفاده از اگر شرکتی به خاطر تحریم 

 آن نرم افزارها تکلیف چیست؟ 
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 0)آیت اهلل مکارم(.در فرض سوال، استفاده از آن اشکالی ندارد -

 شرط عدم استفاده غیر خریدار توسط تولید کننده 

یداری کرده است می تواند از آن استفاده کند در این صورت اگر تهیه کننده بگوید فقط کسی که سی دی را خر

 دیدن فیلمی از طریق سی دی اصلی نه سی دی کپی زده شده مجاز است؟

در صورتی که ضمن قرارداد فروش چنین شرطی کنند باید خریدار به آن عمل کند. در غیر این صورت مجاز است  -
 2ارم()آیت اهلل مک.به دیگران هم بدهد و استفاده کنند

 دانلود نرم افزار با عدم علم به کافر حربی بودن شرکت سازنده 

ما نمی دانیم که  . برخی سایتها نرم افزار های مختلف را به طور رایگان برای دانلود در سایت خود قرار می دهند

بصورت یک بسته لوح این نرم افزارها متعلق به چه کشوری است . آیا می توانیم این نرم افزارها را دریافت کنیم و 

 فشرده طراحی کنیم و برای فروش در اختیار مردم قرار دهیم؟ 

 3)آیت اهلل مکارم(.در صورتی که صاحب آن سایت انسان متدینی باشد مانعی ندارد -

 ضبط برنامه سخنرانی و مداحی 

مانی که خالف آن در مورد ضبط و کپی سخنرانی های مذهبی و مداحی آیا می توان اصل را بر جواز گذاشت تا ز

 ثابت شود؟ 

 0)آیت اهلل مکارم(.نسبت به ضبط برنامه سخنرانی و مداحی اصل بر جواز است -

 منع مربی از تدریس آنچه آموزش داده 

رفتم کالس پرده دوزی مربی گفته اگر به کسی آموزش بدهید حالل نمیکنم، آیا این اجازه را دارد؟ تکلیف ما 

 چیست؟

 قرارداد ضمن در شرط طبق باید ندهید آموزش دیگران به که باشد شده شرط شما با آموزش قراردادِ هنگام از اگر -
 1)امام خامنه ای(.نمایید عمل

 1)آیت اهلل مکارم(.تا زمانی که او در قید حیات است اجازه ندارید به کسی آموزش دهید -
 برای ندارید حق دهم می وزشام شما به که چیزهایی گوید می هنروران به مربی اموزشی های کالس بعضی در

 چیست؟ شده گذاشته شرط به نسبت هنرور تکلیف صورت این در کنم، نمی حالل و کنید بازگو دیگران

 بوده مهمی آوری نوع مگر نیست الزم خیاطی آموزش مانند مواردی در آن به عمل و نیست مشروع شرطی چنین -
 2)آیه اهلل مکارم(. باشد
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 حرمت تکلیفی یا وضعی بودن ضبط کردن نهی استاد از ضبط تدریس و 

اما کسى این کار را کرد « من رضایت ندارم فردى درس مرا ضبط و تکثیر کند»اگر استادى در درس اعالم کند که 

آیا فقط تکلیفا مرتکب حرام شده یا از نظر وضعى حرف استاد نافذ بوده واین شاگرد مالک مطالب ضبط شده 

 نیست؟ 

وضعى وجود ندارد مگر اینکه محتواى این درس یا طریقه تدریس، داراى نکته خاصى  در چنین مواردى حرمت -
 در شود،مى تألیف که کتبى مثل نباشد، هابوده و منحصر به فرد باشد که مشابه آن در دیگر دروس یا تدریس

 فروش و ریدخ را آن توانندنمى دیگران آن، اصلى صاحب رضایت بدون و نیست بعید وضعى حرمت مواردى چنین
 0)آیت اهلل مکارم(.تنیس قطعى نیز تکلیفى حرمت موارد این تمام در البته نیستند مالک و کنند

 برداری نکته و برداری خالصه
 کنند می چاپ جزوه صورت به و کنند می برداری خالصه را درسی های کتاب دانشجویان مثل افرادی اوقات گاهی

 از امتحانی سواالت طرح در گوید می و گیرد می تماس معلمی اوقات گاهی. کنند می درامد کسب راه این از حتی و

 چیست؟ کار این شرعی حکم.  است گرفته کمک هست بازار در که اموزشی کمک های کتاب

 نباشد، هم قانون خالف و نکند، را خاصی اثر یا کتاب از برداری کپی صدق که باشد ای گونه به آن مجموع اگر -
 2)امام خامنه ای(.شود گرفته واجب احتیاط به اثر صاحب رضایت صورت این غیر رد ندارد، اشکالی

 کپی سی دی در صورت ضرورت با به ذمه گرفتن قیمت آن 

اگر تولید کنندگان یک مجموعه آموزشی سی دی، حق کپی کردن از سی دی ها را حرام کرده باشند و شخصی 

ر توانایی مالی برای خرید نداشته باشد و اگر صبر کند که توانای واقعا نیازمند به آن سی دی باشد و در حال حاض

مالی پیدا کند دیر میشود آیا می تواند سی دی ها را کپی کند و قول دهد که حتما پول آن ها را هر وقت توانایی مالی 

هزینه اش حرام  پیداکرد به حساب تولید کننده واریز می نماید؟ در این صورت باز هم استفاده از آن بدون رداخت

 می باشد؟

 3)آیت اهلل مکارم(.اگر یقین به رضایت تولید کننده دارید مانعی ندارد -

 ا تجاری از کپی رایت بعدم تفاوت حکم نسبت به استفاده شخصی 

 ساخته امروزه که سرگرمى، و آموزشى هاىبرنامه فیلم، از اعم کامپیوترى هاىبرنامه تکثیر گفت توانآیا مى

ردارى را منبع کسب خود قرار دهد اشکال ب کپى اگر اما ندارد؛ اشکال باشد شخصى استفاده براى گرا شود،مى

 ؟ «دارد.

 0)آیت اهلل مکارم(.کنددر فرض سوال فرقى نمى -
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 لفظی یا کتبی بودن شرط عدم جواز تکثیر 

 این ابتداى در شرط نای نوشتن آیا کرد؟ تکثیر عدم شرط توانمى کامپیوترى هاىآیا در ضمن فروش برنامه

 باید لفظاً و به هنگام فروش گفته شود؟ یا کند،مى کفایت هابرنامه

 0)آیت اهلل مکارم(.نیست جایز تکثیر نیز شرط بدون بلکه کندشرط در ضمن معامله به هر صورت باشد تفاوت نمى -

 استفاده از جایزه کتابی که مطالبش از کتاب دیگر بیان شده 

وشته های خود از مطالب کتابی استفاده کرده ولی به اسم خودش تمام شده و در این بین جایزه اگر کسی در بین ن

 یا هدیه گرفته حکمش چیست؟ با توجه به اینکه دسترسی به نویسنده ندارد می تواند صدقه بدهد؟ 

 2)آیت اهلل مکارم(.در فرض سوال آن را از طرف صاحب اصلی به نیازمندان صدقه دهید -

 الت و نرم افزارهای کفار غیر ذمی کپی محصو

آیا مى توان برنامه هاى کامپیوترى، که توسّط کفّار غیر ذمّى تولید شده، را بدون جلب رضایت صاحبان اصلى آن 

 تکثیر کرد؟  

 3)آیت اهلل مکارم(.تمام افرادى که جان و مال آنها محترم است، حقّ امتیازات آنها نیز محترم است -

 زار قفل شکسته استفاده از نرم اف

اگر کسى یک نرم افزار داشته باشد و به صورت قفل شکسته باشد، اگر ما آن را بخریم و استفاده کنیم درست 

 است یا نه؟

حقوق صاحبان آن، از  تیواجب، رعا اطیبنابر احت یداخل یو فروش نرم افزارها دیو استفاده و خر یدر کپ یبطور کل -
باشد؛ و در هر صورت  یدولتها م نیتابع قرارداد ب یخارج یبه نرم افزارها کسب اجازه الزم است و نسبت قیطر

را اجازه داده اند، به مقدار اجازه داده شده اشکال  رداشتنب یکپ ایاست که استفاده  یشرکت ایکه از کشور  دیاگر بدان
 0)امام خامنه ای(ندارد.

کار جز با رضایت تولید کنندگان اصلی آن جایز نیست، مگر در صورتی که از کفار حربی باشند، که در این این  -
 1)آیت اهلل مکارم(.صورت اشکالی ندارد

 کپی برداری از نرم افزارهای قرآنی قفل دار 

دی ها با آیه  کپی برداری از سی دی های قرانی قفل گذاری شده شرعا چه حکمی دارد وآیا قفل گذاری این سی

سوره یس در تضاد نیست و آیا دولت و مراجع نباید از آنها حمایت کنند تا این نرم افزارهای فرهنگی آسانتر  21

 به دست مردم برسد؟ 

این کار بدون اجازه تولیدکنندگان اصلی آن جایز نیست ولی سزاوار است این نوع سی دی ها را با قیمت مناسب   -
 0)آیت اهلل مکارم(.ندان قرار دهند و یا افراد متمکن به عنوان کار خیر سرمایه گذاری کنندتری در اختیار عالقه م

                                                           
211200&mid=01212&catid=1&lid=20//makarem.ir/main.aspx?typeinfo=https: 0  
211201&mid=01212&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 2  
211202&mid=01212&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 3  

 0391/11/12تاریخ استفتاء:  :292321    شماره استفتاءسایت ادمین،  0

211220&mid=01212&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 1  

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46702&mid=260744
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46702&mid=260746
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46702&mid=260747
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=792376
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46702&mid=260724


46 
 

 زیراکس کردن کتابهای علمی خارجی کمیاب 

 آیا زیراکس کردن بخشی از کتابهای علمی خارجی که اغلب کمیاب و گران هستند اشکال دارد؟ 

 2زیراکس کردن اشکال ندارد)آیت اهلل مکارم( -

 ز سی دی های رایتی هدیه ای استفاده ا

یکی از دوستان بنده از مرجعی تقلید می کند که رایت هر نوع سی دی را جایز می داند اگر ایشان به بنده سی دی 

 هدیه کند از نظر شما چه حکمی دارد

 3)آیت اهلل مکارم(.در صورتی که بدون مجوز صاحبان اصلی آن کپی شده باشد استفاده از آن جایز نیست -

 انتظامی نیروهای نظامی وانین قو

 راهنمایی و رانندگی

 تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی

 آیا تخلّف از قوانین جمهورى اسالمى، مثل قوانین راهنمایى و رانندگى و مانند آن اشکال شرعى دارد؟

 0رعایت مقرّرات دولت اسالمى بر ملّت و مسئولین واجب است.)حضرت امام ره( -
 1و مقررات نظام اسالمی بر همگان الزم است و تخلف از مقررات جایز نیست.)امام خامنه ای( رعایت قوانین -

 1راهنمایی و رانندگی، تخلف جایز نیست.)آیت اهلل سیستانی( قوانین اگر موجب اخالل در نظام جامعه باشد مانند -

 2مکارم( اهللآرى، اشکال شرعى دارد.)آیت  -
شود و یا در آن احتمال خطر یا ضرر براى بب بروز تصادف و اختالل نظم مىتا به مقدارى که اگر تخلف کند، س -

 .8باشد، رعایت آن واجب است.)آیت اهلل بهجت(خود یا دیگرى مى

 .و عدم اختالل در نظم غیرضایع نشدن حق  فرضت با قانون راهنمایی در مخالف

 :لطفا بفرمایید آیا این حکم در قسمت دوم صحیح است

الل در ست و تخلف از مقرراتی که سبب اختایت مقرراتی که سبب تضییع حق دیگران گردد الزم ارع :قسمت اول

 .نظام شود و یا مفسده داشته باشد و یا سبب از بین رفتن حق دیگران شود جایز نیست و گناه محسوب میشود

انچه سرعت بیشتر سبب کیلومتر باشد چن ۰۱بنابراین اگر در خیابانی که سرعت حرکت مجاز در آن  :قسمت دوم

راه بندان و اختالل در نظم رانندگی باشد جایز نیست. اما اگر خیابان خلوت باشد و حق کسی ضایع نشود و اختالل 

                                                                                                                                                                                     
211221&mid=01212&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 0  

211222&mid=01212&catid=1&lid=20peinfo=https://makarem.ir/main.aspx?ty 2  
211229&mid=01212&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 3  

 90، س101، ص3استفتائات امام ره، ج 0
 0392/11/21تاریخ استفتاء:     320190 :تفتاءشماره اسسایت ادمین  1

 /http://www.sistani.org/persian/qa/search/09030سایت آیت اهلل سیستانی  1
 http://www.makarem.ir/main.aspx?lid=1&Typeinfo=20 سایت آیت اهلل مکارم( 2

 1103، س121، ص: 0استفتاءات )بهجت(؛ ج 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46702&mid=260726
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46702&mid=260727
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46702&mid=260729
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در نظرم هم پیش نیاید در این فرض گناه به معنای عقوبت اخروی نخواهد داشت و تخلف از قوانین محسوب نمی 

 شود؟

یی و رانندگی باید مراعات شود، و تخلف از آن جایز نیست، هرچند در فرض در هر صورت مقررات الزامی راهنما -
 0(امام خامنه ای(سؤال باشد

) آیت .اشکال دارد مگر اینکه مأمور مسؤول اجرای قانون به موجب صالحیت ها در اجرای آن مسامحه می کند -
 2اهلل سیستانی(

است رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای حفظ از قوانین و مقرّرات حکومت اسالمى تخلّف نکنید و بدیهی  -
 3مکارم(آیت اهلل ).نظم و آسیب نرسیدن به افراد است

شود و یا در آن احتمال خطر یا ضرر براى تا به مقدارى که اگر تخلف کند، سبب بروز تصادف و اختالل نظم مى -
 .4باشد، رعایت آن واجب است.)آیت اهلل بهجت(خود یا دیگرى مى

 گی بدون گواهینامه رانند
 

رانندگی کردن با موتور سیکلت برای کسی که گواهینامه موتور ندارد)هرچند مهارت رانندگی داشته باشد( چگونه 

 است ؟

إشکال ندارد، وگرنه تخلّف از مقرّرات دولت اسالمى جائز نیست.)حضرت  نباشداگر منعى از طرف دولت اسالمى  -
 1امام ره(

 1)امام خامنه ای(.نظم جامعه وضع شده اند در هر حال واجب استرعایت مقرراتی که برای  -
معظم له حکم به جواز )جایز بودن( نمی کنند و می توانید با رعایت االعلم فاالعلم به مجتهد دیگر مراجعه  -

 2نمایید.)آیت اهلل سیستانی(
 1)مکارم(.شرعاً اشکال دارد رانندگىراندن وسایل نقلیّه بدون گواهینامه  -
 9)آیت اهلل شبیری زنجانی(.احتیاط جایز نیست بنابر -

 حکم جریمه نکردن پلیس:

این جانب یکى از افسران إداره راهنمائى و رانندگى هستم، أخیرا مبلغ جرائم رانندگى با تصویب مجلس شوراى 

تخلّفات را  تواندکننده مىباشد، آیا افسر جریمهها گاهى تا پانصد تومان مىاسالمى زیاد گشته و مقدار جریمه

                                                           
 0390/10/00تاریخ استفتاء:     119111 :شماره استفتاءسایت ادمین  0
 /http://www.sistani.org/persian/qa/search/0200سایت آیت اهلل سیستانی   2

از قوانین و مقرّرات حکومت اسالمى تخلّف نکنید  : پاسخعبور از چراغ قرمز در شب که به کسی آسیبی نمی رساند چه حکمی دارد؟  : پرسشسایت آیت اهلل مکارم  3
  .یهی است رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای حفظ نظم و آسیب نرسیدن به افراد استو بد

http://www.makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=20&catid=202 

 1103، س121، ص: 0استفتاءات )بهجت(؛ ج 0

توانیم موتورسیکلت سوار شویم؟ اگر جواب منفى است آیا زمانى که جاهل به آیا بدون داشتن گواهى نامة رانندگى مى -022، س102ص ، 3استفتائات امام ره، ج 1
 ات دولت اسالمى جائز نیست.اگر منعى از طرف دولت اسالمى نباشد إشکال ندارد، وگرنه تخلّف از مقرّر ایم؟جواب:مسأله بودیم و سوار شدیم معصیت کرده

 0393/19/11تاریخ استفتاء:     093291 :شماره استفتاءسایت ادمین  1
 011، سوال0اسفتائات آیت اهلل سیستانی، ج 2
موتور رفت و آمد کنم؟راندن  من در رانندگى موتور نسبتاً خبره هستم. ولى هنوز به سنّ گرفتن گواهینامه نرسیده ام. آیا مى توانم در شهر باسایت آیت اهلل مکارم  1

 . =Typeinfo=1http://www.makarem.ir/main.aspx?lid&20وسایل نقلیّه بدون گواهینامه رانندگى شرعاً اشکال دارد

 300http://zanjani.net/index.aspx?pid=01011استفتائات سایت آیت اهلل شبیری زنجانی س 9

http://www.makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=747
http://www.makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=747
http://www.makarem.ir/main.aspx?lid=0&Typeinfo=21
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تواند مقدار نادیده گرفته و جریمه ننماید؟ و اگر افسر متوجّه شد رانندۀ متخلّف از نظر مالى کم بضاعت است مى

 جریمه را کم کند یا ببخشد؟

 1رعایت مقرّرات دولت اسالمى بر ملّت و مسئولین واجب است.)حضرت امام( -

 وناعمال نکردن قانون توسط مجری قانحکم ضمان در مورد 

شود مثال تابلو حداکثر  یتخلف از آنها را مانع نم سینصب شده که عرفا پل ییراهنما یمعابر تابلو ها یدر برخ

تخلف در  ایکنند . آ ینم مهیشب جر مهیتابلو پارك ممنوع را در ساعات ن ریمثال توقف در ز ای لومتریک 3۱سرعت 

پارك( ج(  یبرود بخاطر جا ادهیپ دیبا قهیدق 1۱ مثالبشود چطور؟) یموارد هم حرام است؟ب( اگر باعث سخت نیا

نکند،  مهیجر سیاگر پل ایو آ میباز هم فعل حرام انجام داد اینکرد آ مهیجر سیو پل میتخلف کرد یاگر در موارد

 م؟یپرداخت کن دیبا یبه چه کس دیآ یاگر م د؟یآ یبه ذمه ما نم مهیجر

 یبر همگان واجب است و در فرض مرقوم اگر منع قانون یو رانندگ ییو مقررات راهنما نیقوان تیرعا یطور کل به -
 2)امام خامنه ای(شود. ینم ونیکردن ذمه مد مهیو بدون جر ستین زیندارد واال جا ینباشد، مانع انیدر م

 امامت جماعت کسی که کاله ایمنی نمی گذارد

 اد می کند؟آیا رانندگی با موتور بدون کاله ایمنی برای امامت جماعت مشکل ایج

گرچه تخلف از مقررات جایز نیست ولی صرف آن ضرری به صحت عدالت شخصی که واجد شرایط باشد، وارد  -
 .3 نمی کند.)امام خامنه ای(

معظم له حکم به جواز )جایز بودن( نمی کنند و می توانید با رعایت االعلم فاالعلم به مجتهد دیگر مراجعه  -
 0نمایید.)آیت اهلل سیستانی(

)آیت .ا موجب سلب عدالت نمی شود ولی الزم است برای همه مخصوصا اهل علم این مسایل را رعایت کنندظاهر -
 1اهلل مکارم(

 درآمد حاصل از رانندگی بدون گواهینامه 

 اگر کسی بدون گواهینامه به شغل رانندگی مشغول باشد درآمد او چه حکمی دارد؟ 

 6)امام خامنه ای(.است حالل درآمد سؤال فرض در ولی نیست جایز مقررات از تخلف حال هر به -
 2)آیت اهلل مکارم( .گواهینامه شرعا و قانونا کار خالفی است بدوندرآمد او حرام نیست ولی رانندگی  -

                                                           
 90، س101، ص3استفتائات حضرت امام، ج 0

 9103/02/09تاریخ استفتاء:  :219211    شماره استفتاءسایت ادمین،  2

 سایت ادمین، استفاده نکردن از کاله ایمنی باعث سلب عدالت میشود؟ 3
پاسخ داده شده  :گرچه تخلف از مقررات جایز نیست ولی صرف آن ضرری به صحت عدالت شخصی که واجد شرایط باشد، وارد نمی کند.)امام خامنه ای( وضعیت

 دهباشى :ناظر کریمى :پاسخگو 0393/00/21تاریخ استفتاء:  :101110    شماره استفتاء  

 011، سوال0اسفتائات آیت اهلل سیستانی، ج 0
 شود و کاله ایمنی بر سر نمی گذارد نماز خواند؟  می توان پشت سر امام جماعتی که سوار موتور می 1

 .ظاهرا موجب سلب عدالت نمی شود ولی الزم است برای همه مخصوصا اهل علم این مسایل را رعایت کنند

20&Typeinfo=1http://www.makarem.ir/main.aspx?lid= 

 0390/11/21تاریخ استفتاء:  :113132    شماره استفتاءسایت ادمین،  1

211202&mid=00900&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 2  

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=209765
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=515504
http://www.makarem.ir/main.aspx?lid=0&Typeinfo=21
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=583537
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44941&mid=256247
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 رانندگی بدون گواهینامه در صورت اضطرار

 رانندگی بدون گواهینامه درصورت اضطرار چه حکمی دارد؟

 1)امام خامنه ای( .ن انسان باشد، به مقدار الزم، اشکال ندارداگر منظور از اضطرار، مثل نجات جا -

 خسارت افت خودرو
 

در تصادفات رانندگی گرفتن خسارت افت قیمت ماشین حادثه دیده و هزینه مازاد برتعهد بیمه از راننده مقصربا  -1

 رد؟عنایت به قاعده ال ضرر وال ضرار فی االسالم و قانون مسئولیت مدنی چه حکم شرعی دا

با عنایت به اینکه قصورو تخلف راننده مقصر به راننده حادثه دیده هزینه هایی نظیر رفت وامد ، هزینه های  -2

ادف) مانند قضایی ، هزینه های پزشکی ، خرابی وشکستگی وسایل واسباب و اثاثیه افراد داخل خودرو بواسطه تص

 است ودریافت این هزینه ها چه حکم شرعی دارد؟سایل شخصی ( و مانند ان تحمیل کرده است درخولب تاب، و

 دریافت دیه ازبابت صدمات و جراحات احتمالی چه حکمی دارد؟  -3

 ؟ه به طرف مقابل وارد می کند چیستوظیفه مقصر حادثه ازبابت صدمات و خساراتی ک  -4

زینه مازاد برتعهد باشد که عرفا خسارت و ضرر صدق کند، ضامن می باشد و ه اگرطوریدر فرض مذکور  0-0ج -
 .2.)امام خامنه ای(بیمه و سایر خسارات تابع قوانین و مقررات مربوطه می باشد

قیمت را نیز جبران می کنند به همان صورت عمل کند و اال واجب نیست و  افتدر صورتی که در عرف محل  -
گرفتن این خسارت معمول در عُرف  3)آیت اهلل مکارم( .ظاهرا فعال در عرف افت قیمت را محاسبه نمی کنند

 0)آیت اهلل مکارم(.نیست پس جایز نمی باشد

 قوانین مزایده ای نیروی انتظامی

 خرید اجناس مزایده ای

خرید موتورهای مزایده ای که نیروی انتظامی به مزایده میگذارد و صاحبان آن راضی به این کار نیستند چه حکمی 

 دارد؟

تواند از جه شرعى بوده و متصدّى فروش اختیار فروش آن را شرعا دارد، مىکه مصادره بر و شوداگر احتمال داده  -
 1او بخرد.)حضرت امام ره(

                                                           
 0391/10/22تاریخ استفتاء:  :211031    شماره استفتاءسایت ادمین،  0

  0391/01/10یخ استفتاء: تار    221111 :شماره استفتاء  پاسخ داده شده  :سایت ادمین وضعیت 2

3 211901&mid=100&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= آیا عالوه بر خسارت در تصادفات، گرفتن   :رسش
 .در عُرف گرفتن این خسارت معمول نیست پس جایز نمی باشد : پاسخاُفت قیمت خودرو نیز مشروع است؟ 

در صورتی که در عرف محل افت قیمت را نیز جبران می کنند به همان صورت عمل  : پاسخآیا جبران افت قیمت عالوه بر خسارت، واجب است؟  : پرسشهمچنین 
 .نندکند و اال واجب نیست و ظاهرا فعال در عرف افت قیمت را محاسبه نمی ک

0 211901&mid=100&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= آیا عالوه بر خسارت در تصادفات، گرفتن   :رسش
 .ن خسارت معمول نیست پس جایز نمی باشددر عُرف گرفتن ای : پاسخاُفت قیمت خودرو نیز مشروع است؟ 

در صورتی که در عرف محل افت قیمت را نیز جبران می کنند به همان صورت عمل  : پاسخآیا جبران افت قیمت عالوه بر خسارت، واجب است؟  : پرسشهمچنین 
 .کند و اال واجب نیست و ظاهرا فعال در عرف افت قیمت را محاسبه نمی کنند

 1،  س119، ص: 3مام خمینى(؛ جاستفتاءات )ا 1

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=788130
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=725665
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=641&mid=260946
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=641&mid=260946
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مالک در اینگونه امور قوانین و مقررات نظام جمهوری اسالمی می باشد و اگر به حکم حاکم شرع یا با استناد به  -
قه مالکیت شرعی برای مدعی آن ثابت مالک قبلی آن گرفته شده باشد و یا ساب ازقانون جاری دولت اسالمی 

 0)امام خامنه ای(.نشود تصرف در آن متوقف بر اجازه مدعی مالکیت و یا مالک قبلی آن نیست
هرگاه  2)آیت اهلل مکارم(.احتیاط واجب آن است نخرند مگر اینکه با اجازه مجتهد جامع الشرایط مصادره شده باشد -

آنها بگیرد سپس بفروشد، خریدن آن اشکالى ندارد و گرنه بنا بر احتیاط  مجتهد جامع الشّرایط به عنوان تعزیر از
 3)آیت اهلل مکارم(.واجب جایز نیست

 به دیگران انتظامی نظامی یا مامور نیروی خسارت

 حکم نابود کردن فیلم هاى فاسد 

دی فروش کنار خیابانی، اینجانب بنا به وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر مجبور به برخورد با چند مورد سی 

مشغول فروش فیلم های غیر اخالقی و ضد فرهنگی بودند، شدم. طی این برخورد چند مورد سی دی)فیلم هایی  که

با صحنه های مستهجن و شوهای رقاصه ها( از آنها مصادره کردم. از آنجایی که نیروی انتظامی منطقه ی ما در این 

اسبی با اینها صورت نمی دهد و از آنجایی که ممکن است اگر این سی دی مورد اهمال کاری می کند و برخورد من

ها به نیروی انتظامی تحویل داده شود، آنها نابود نشوند، آیا نابود کردن و شکاندن این اقالم مستهجن و ضد 

 فرهنگی جایز است و از این بابت دینی به گردن این جانب نخواهد بود؟

 منکر از نهی و معروف به امر دیگر مراتب توان می اسالمی حکومت اقتدار و اکمیتح زمان در که این به توجه با -
 به کرد، واگذار قضائیه قوه و( پلیس) داخلی امنیتی نیروهای به هستند، زبانی نهی و امر مرحله از بعد که را

 اموال در فتصرّ طریق از قدرت اعمال جز ای چاره معصیت ارتکاب از جلوگیری برای که مواردی در خصوص
 چنین اقتدار و حاکمیت با زمانی چنین در نیست، آن مانند و او حبس و تعزیر یا دهد می انجام حرام فعل که کسی

 صورت در و کنند، اکتفا زبانی نهی و امر به منکر از نهی و معروف به امر در مکلفین است واجب اسالمی، حکومت
 0.)امام خامنه ای(دهند ارجاع قضائیه قوه و انتظامی نیروی در یربطذ مسئولین به را موضوع زور، به توسل به نیاز

البتّه وسایل فساد را مى توان نابود کرد، و سبب ضمان نمى شود. ولى افراد مجاز نیستند خودسرانه این کار را  -
ولین ذى انجام دهند چون سبب هرج و مرج مى شود. بلکه باید طبق برنامه و ضوابط، و زیر نظر حاکم شرع و مسؤ

 1)آیت اهلل مکارم(.ربط، انجام شود
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 قوانین شهرداری:

 حکم امالك مردم که در طرح های شهری واقع می شود

قانون تعارض داشته باشد، همان گونه که در تملک زمین های آباد مردم توسط دولت بدون  اگر حکم شریعت با

 رضایت مالکین آن ها این تعارض وجود دارد. این خرید و تملّک چه حکمی دارد؟

توسط دولت بر طبق قوانین و مقررات خاص و با استناد به قانون خرید و استمالک  دیگرانجواز تملک امالک  -
که دولت و شهرداری هابرای اجرای طرحهای عمومی به آن ها نیاز دارند، با مالکیت فردی و یا حقوق  زمین هایی

 0)امام خامنه ای(.شرعی و قانونی مالک منافات ندارد
امالکى را در طرح قرار بدهد، و تکلیف آنها را روشن نسازد. اگر واقعاً نیاز ضرورى به آنها دارد،  دولتجایز نیست  -

آنها را به نرخ روز بپردازد، و اگر نیاز ضرورى ندارد باید طرح را از روى آنها بردارد. بال تکلیف گذاشتن  باید قیمت
 2)آیت اهلل مکارم(.خالف شرع است

 داری رفتار کردنخالف قانون شهر
ه می شخصی در زیر زمین ملک خود یابستگان زندگی میکند ونیاز به حمام دارد ولی با مراجعه به شهرداری متوج

 شود که از لحاظ قانون شهرداری این کار خالف محسوب می شود آیا اگر خالف این قانون کند گناه کرده است ؟

 3)امام خامنه ای(.در هر صورت رعایت قوانین و مقررات الزم است و تخلف از آن جایز نیست -
حسوب نمی شود و نماز در آن نباید کاری بر خالف قوانین جمهوری اسالمی انجام دهد ولی خانه مزبور غصبی م -

 0)آیت اهلل مکارم(. صحیح است

 خالف قانون شهرداری، حکم دستفروشی 

 1درفرض مذکور جایز نیست.)حضرت امام( -
 1)آیت اهلل مکارم(.کنند کارشان حرام است معبر در هر صورت خرید از آنها حرام نیست ولی اگر سدّ -

ارد و باعث سد معبر و مزاحمت برای مردم میشود آیا درآمدی که مغازه داری که اجناسش را بیرون از مغازه میگذ

 دارد شبهه ناك و حرام میشود یا خیر ؟ 

 .2این امور تابع قانون و مقررات مربوطه است و لیکن درآمد حاصله حالل است .)امام خامنه ای( -
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 استفاده از میوه درختان معابر عمومی 

میدان ها و بلوارها مثل توت و نارنج و زیتون و... چه حکمی دارد؟ )بعضی استفاده مردم از میوه درختان پارك ها و 

 از آن مثل توت اگر مردم استفاده نکنند هدر می رود( 

 .0می باشد.)امام خامنه ای( -شهرداری  -مالک در اینگونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه  -

مباح شده اشکالی ندارد، ولی غیر آن متعلق به صاحبان استفاده از میوه هایی که در عرف و عادت محل برای همه  -
 2)آیت اهلل مکارم(.آن است، و اگر ملک بیت المال باشد متعلق به دولت است و باید طبق قوانین عمل شود

 تملک اموال مردم توسط شهرداری 

ن خانوار را سرگردان محلّ کار و سکونت( مردم را بدون رضایت آنان در طرح قرار داده، و چندی)شهردارى امالك 

نموده، و ناهنجاریهاى زیادى در محیط خانوادگى و زندگى اجتماعى آنان به وجود آورده است. به گونه اى که اکنون 

 سه خانوار با نُه سر عائله سالهاست سرگردانند. حکم شرع چیست؟ 

اشکال ندارد  ردیع انجام بگومقررات وبا حکم حاکم شر نیموارد مختلف است، و در هر صورت اگر بر اساس قوان -
 3)امام خامنه ای(.

در طرح قرار بدهد، و تکلیف آنها را روشن نسازد. اگر واقعاً نیاز ضرورى به آنها دارد،  راجایز نیست دولت امالکى  -
اشتن باید قیمت آنها را به نرخ روز بپردازد، و اگر نیاز ضرورى ندارد باید طرح را از روى آنها بردارد. بال تکلیف گذ

 0)آیت اهلل مکارم(.خالف شرع است

 قوانین محیط زیست:

 موذی وحشی کشتن حیوانات
ز انواع حیوانات وحشی باسالم وعرض خسته نباشید ؛در محل زندگی این جانب )آذربایجان غربی(وجود برخی ا

همچون گراز،روباه،گرگ وامثال آن زندگی روز مره مردم محلی را دچار مشکل نموده است؛لذا ازجناب عالی مسئلت 

می نمایم که بفرمایید ؛شکار این حیوانات،وفروش آن به اشخاص غیر مسلمان ؛البته نه به منظور کسب درآمد،چه 

 .حکمی دارد,التماس دعا

حیوان برخالف مقررات باشد، جایز نمی باشد و گرنه مانع ندارد و فروش آن نیز اگر به قصد  ارشکبه طور کلی  -
 .1استفاده از گوشت آن نباشد، جایز است مگر آنکه دولت منعی در این زمینه داشته باشد.)امام خامنه ای(

ت و احشام روستائیان مشاهده مى شود که حیوانات وحشى، از جمله خوك، خرس، گرگ و مانند آن، به محصوال

آسیبهاى جدّى وارد مى کنند. اگر روستائیان بخواهند به حیوانات وحشى آسیب وارد کنند، توسّط محیط زیست به 

دادگاه معرّفى، و دادگاه آنها را جریمه مى نماید. در صورتى که مقابله با حیوانات وحشى از وظایف محیط زیست 

 :لطفاً بفرمایید .کانات کم این امر میسّر نمى شوداست، ولى به دلیل گستردگى محیط و ام
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 ب( اگر اشکال ندارد، پس تعارض ذى )که بر خالف قانون است( چیست؟الف( تکلیف شرعى کشتن حیوانات مو

 شرع با قانون چگونه حلّ مى شود؟

)آیت اهلل .را از بین ببرنداگر واقعاً حیوانات موذى هستند، و دولت قادر بر دفع آنها نمى باشد، مردم مى توانند آنها  -
 0مکارم(

   شکار با سالح غیر مجاز

 :نین جمهورى اسالمى، نگهدارى سالح غیر مجاز جرم محسوب مى شود. لطفاً بفرماییدطبق قوا

 اوال: در صورتیکه فردی اقدام به نگهداری اسلحه غیر مجاز نماید، وظیفه مسلمانان در مورد اینگونه افراد چیست؟

 ثانیاً: شکار با سالح غیر مجاز شرعاً چه حکمى دارد؟ 

مقررات مربوطه می باشد و اگر منع قانونی در میان باشد جایز نمی باشد و اال فی نفسه  اینگونه امور تابع قوانین و -
 .اشکال ندارد ولی توجه داشته باشید شکار کردن به قصد تفریح و خوش گذرانی جایز نیست

در  و اگر شرایط شکار وجود داشته باشد حالل است و از جمله شرایط این است که گلوله تیز باشد بگونه ای که
بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند و اگر گلوله تیز نباشد بلکه با فشار در بدن حیوان فرو رود و حیوان را بکشد یا 
به واسطه حرارتش بدن حیوان را بسوزاند و در اثر سوزاندن حیوان بمیرد پاک و حالل بودنش اشکال دارد.)امام 

 .2خامنه ای(

 3)آیت اهلل مکارم(.تن اسلحه غیر مجاز جایز نیستولى نگه داش ;شکار حرام نمى شود -

 حکم فروش اسلحه و لوازم شکار در فروشگاه های مجاز 

فروشنده ای در فروشگاهی که دارای مجوز قانونی فروش لوازم شکارو ماهیگیری است کار می کند اگر خریداری 

سبب آسیب رساندن به انسان بیگناه یا از این لوازم خصوصاً اسلحه به صورت صحیح استفاده نکند و ممکن باشد 

 حتی مرگ او بشود حکم این شغل در اسالم چیست؟

اسلحه مجوز قانونی الزم را داشته باشید و به افراد بالغ و عاقل بفروشید، شما  فروشچنانچه برای خرید و   -
 0)آیت اهلل مکارم(.مسئولیتی ندارید

 مصرف شکار غیر قانونی 

شکار شده چگونه است؟ در صورت اشکال با گوشت خریده شده چه  ۰رت غیر قانونیحیوان حالل گوشتی که بصو

 باید کرد؟ 

 1)آیت اهلل مکارم(.معصیت کرده اید و باید توبه و استغفار کنید ولی مصرف گوشت اشکال ندارد -
 خرید گوشت شکار غیر قانونی و استفاده ان جه حکمی دارد؟

 2)آیت اهلل مکارم(.حکومت اسالمى جایز نمى باشد وانینقن شکار حرام نیست، ولى تخلّف از خرید -
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نموده است و اجازه صید به کسانى  ى صید وضعدولت جمهورى اسالمى در مورد ماهیگیرى مقرّرات گرفتن پروانه

کار انون را عمل نکند، گناهشود که در ازاى پرداخت مبلغى پول، پروانه صید داشته باشند، اگر کسى این قداده مى

 شوند، حالل است؟هایى که بدون مجوز صید مىو آیا خوردن ماهى ست؟ا

 0باید طبق مقررات عمل شود.)حضرت امام ره( -
 2گوشت ماهى صید شده ندارد.)آیت اهلل بهجت( بودنآن چه ذکر شد، منافاتى با حالل  -
 3نجانی()آیت اهلل شبیری ز.باشد بنابر احتیاط جایز نیست قانوندرصورتی که چنین شکاری خالف  -

 
 خزانه به و محسوب دولت درآمد جزء قانون این در مذکور جرائم از حاصله وجوه – 02 ماده: صید و شکار قانوننکته: 

 شکاربانی سازمان به متعلق باشند شده صید یا شکار قانون این مقررات خالف بر که حیواناتی. میشود پرداخت داریکل
 .بود خواهند

 انفال

  حکم تملک جنگل ها

 آیا بر جنگل ها حکم ملک، جارى مى شود و مى توان مسأله ارث، وقف، اجاره و... را بر آن مترتّب کرد؟ 

به طور کلی جنگلها و مراتع کشور جزو انفال بوده و جزو اموال عمومی است و بهره برداری از آن بایستی با نظر  -
 0امنه ای(قانون صورت پذیرد.)امام خ مطابقولی امر مسلمین و توسط دولت 

 درآمد حاصل از چاه آب غیر قانونی 
اگر چاه آب به صورت غیر قانونی حفر شده باشد و در حالت اضطرار، باغی از آب این چاه آبیاری شود؛ درآمدی که 

 از فروش محصول این باغ به دست می آید اشکال دارد؟ 

ت، تخلف از مقررات نظام جایز در مواردی که آب چاه ها سطحی محسوب نمی شود و ملک دولت اسالمی اس -
نیست و موجب ضمان است و وضو و غسل با آن خالی از اشکال نیست ولی محصوالت به دست آمده حالل 

 1)امام خامنه ای(.است
 1)آیت اهلل مکارم(.درآمد حرام نیست ولی تصرف در آب چاه شرعا اشکال دارد -

                                                                                                                                                                                     
 
زند، ما که پاسدار و محافظ امنیت جنگل و غیره هستیم این رود شکار کوهى یک یا چند عدد شکار با اسلحه مىشخصى مى039،س10، ص2استفتائات امام ره، ج 0

اند، حکم اللّه را بیان فرمائید؟  شما هاى محافظین تقسیم کنیم؟ زیرا قاچاقى صید کردهشان بگیریم؟ بر فرض گرفتن آیا جایز است بین خانوادهصید را حق داریم از ای
 حق ندارید و باید طبق مقررات عمل شود

 1121، سوالق ه 0021یران، اول، ا -جلد، دفتر حضرت آیة اهلل بهجت، قم  0گیالنى، فومنى، محمد تقى بهجت، استفتاءات )بهجت(،  2
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 قوانین میراث فرهنگی

 منع میراث فرهنگی از فروش منزل مسکونی
 14 میراث فرهنگی اینجانب زمین وباغ شخصی که از پدر وپدرانم به ارث برده ام و سند مالکیت دارد .سازمان

ده و ما حتی برای زندگیمان حق یک اطاق ساختن هم نداریم وآن را هم خریداری سال است آن را ثبت ملی کر

 نمیکند. حکم شرعی آن چیست؟

 1)امام خامنه ای(.در فرض سؤال ملک ورثه می باشد -

منزلى که در آن ساکنیم، و داراى سند رسمى است، به شش نفر ارث رسیده است. مدّتى پیش سازمان  : پرسش

 :ز اتاقهاى این منزل را به عنوان آثار باستانى اعالم نموده، و گفتهمیراث فرهنگى، یکى ا

 .ـ حقّ تخریب خانه را ندارید1

 .ـ حقّ فروش خانه را هم ندارید. مگر این که اتاق مزبور را نفروشید2

، و با توجّه به این که بعضى از ورثه قصد فروش سهم خود، و برخى دیگر هم قصد تخریب و نوسازى خانه را دارند

 بخرد، تکلیف ما چیست؟سازمان هم به علّت کسرى بودجه نمى تواند آن را 

چنانچه سازمان میراث فرهنگى ضرورتى در حفظ آن اتاق مى بیند، باید قیمت عادالنه آن را بپردازد. در غیر این  -
 2آیت اهلل مکارم((صورت صاحبان خانه حقّ تصرّف در ملک خود را دارند.

 به میراث فرهنگی دمسجحکم واگذار کردن 
 و یونسکو چیست؟ میراث فرهنگی ظر حضرتعالی راجع به واگذار کردن مساجد و امکنه مذهبی وقف شده بهن

 3)امام خامنه ای(.اگر مخالف با جهت وقف نباشد و در همان جهت وقف بکار گرفته شود، فی نفسه منعی ندارد -

 اشیاء عتیقه در قبرهای قدیمی حکم 

یمی، اشیاء عتیقه به همراه میّت دفن شده است و بیش از پانصد سال از دفن آن ها مى گذرد؛ در یک قبرستان قد

 چنانچه کندن زمین براى بیرون آوردن این گنج ها، منجر به نبش قبر شود چه حکمی دارد؟ 

ها واجب  با توجه به آنچه نوشته اید، هرگاه صدها سال بر آن گذشته، اشیاى مذکور حکم گنج را دارد و خمس آن -
باید طبق مقررات حکومت اسالمی عمل شود. ولی در هر حال  اسالمیاست البته در مورد گنج در زمان حکومت 

 0)آیت اهلل مکارم(.اگر موجب نبش قبر مسلمان شود جایز نیست مگر این که اثرى از اموات باقى نباشد

 :مرتبط با مراکز آموزشیقوانین 

  وشش دانشجویانرعایت مقررات دانشگاه در قبال پ

در برخى از مراکز علمى مسائلى به وجود آمده که سبب ایجاد ذهنیّت ناخوشایند، و بدبینى به اسالم، و موجبات 

دورى جوانان از دین و مذهب را فراهم آورده است، مسائلى که هیچ گونه ممانعتى براى انجام آن، نه از سوى دین 
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پوشیدن لباس هاى آستین کوتاه « ع ـ ك»شده است. در دانشگاه پزشکى و نه از سوى مراجع عالیقدر تقلید، ذکر ن

براى مردان ممنوع است، و این مسأله بحث و گفتگوهایى را در پى داشته است. از آنجایى که طرح تمام 

گفتگوهاى مطرح شده فى ما بین ما و مسئولین دانشگاه قدرى مشکل است. سعى کرده ایم خالصه آن را در این 

بگنجانیم: دانشگاه: پوشیدن لباسهاى آستین کوتاه ممنوع است. دانشجویان: در کجاى دین پوشیدن  استفتا

لباسهاى آستین کوتاه براى مردان حرام شمرده شده است؟ دانشگاه: بعضى از مراجع تقلید حرام دانسته اند. 

دانشگاه جوابى ندارد و فقط مى دانشجویان: کدام مرجع تقلید حرام شمرده است؟ شاید ما مقلّد ایشان نباشیم. 

گوید: شما باید مقلّد همان کسى باشید که ما هستیم. چندى بعد یکى از روحانیون سرشناس به دانشگاه ما تشریف 

آوردند، موضوع را با ایشان در میان گذاشتیم، ایشان فرمودند: هیچ مرجع تقلیدى آن را حرام نشمرده است. نظر 

 ؟حضرتعالى در این مورد چیست

پوشیدن لباس هاى آستین کوتاه براى مردان شرعاً حرام نیست، ولى مسئولین دانشگاه حق دارند مقرّراتى را طبق  -
مصالحى که در نظر دارند براى محدوده دانشگاه ها وضع کنند، مثالً بگویند شرط ورود به دانشگاه استفاده از فالن 

مى و انتظامى لباس هاى خاصى را شرط مى کنند. نوع و رنگ لباس است. همان گونه که در محیط هاى نظا
بنابراین خوب است دانشجویان عزیز با مسئولین دانشگاه ها در این گونه مسائل به طور منطقى و بدون جرّ و بحث 

 0)آیت اله مکارم(.کنار بیایند، تا مشکل شرعى براى هیچ یک از دو طرف پیدا نشود

  دهخسارت دیدن گوشی که توسط مدیر توقیف ش

مدیر مدرسه ای مطابق آئین نامه موبایل دانش آموزی که بر خالف مقررات گوشی همراه را به مدرسه آورده است 

 را توقیف کرده و ناخواسته خسارتی به آن رسیده است آیا مدیر ضامن است؟

 2م()آیت اهلل مکار.در صورتی که بچه بالغ باشد و مدیر شرط کرده و کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست -

  شرکت در کنکور پزشکی بر خالف ضوابط و مقررات

ام. مثالً مشمول بوده و دفترچه  من بر خالف ضوابط و مقرّرات در کنکور شرکت کرده، و در رشته پزشکى قبول شده

ر ام، یا سرباز فرارى بوده و با جعل پایان خدمت امتحان دادهام، یا از این قبیل، ولى د آماده به خدمت تهیّه نکرده

 امتحانات تقلّبى نکردهام، و اکنون دچار عذاب وجدان شده ام، وظیفه شرعى من چیست؟

 3)آیت اهلل مکارم(.توانید به تحصیالت خود ادامه دهید اگرچه کار خالف شرعى کرده اید، ولى فعالً مى -

  عدم حضور در کالس با اجازه استاد

ن تحصیل کار کنم، ولى وقت برخى از درسها همزمان به منظور تأمین برخى از هزینههاى تحصیل مجبورم در ضم

با ساعت کار است، و با توجّه به آشنایى استاد با وضعیت من، اجازه داده که در آن ساعت در کالس حاضر نشوم، 

امّا موقع امتحان باید امتحان داده و نمره الزم را بیاورم. در صورتى که مادّه درسى مرتبط با رشته درسىام 

 باشد، یا ارتباطى نداشته باشد حکم چیست؟)پزشکى( 

مالک در اینگونه امور قوانین و مقررات دانشگاه مربوطه می باشد و اگر عمل مذکور بر خالف مقررات دانشگاه  -
 0باشد، جایز نیست.)امام خامنه ای(
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 0)آیت اهلل مکارم(.در هر صورت با اجازه استاد و در حدود مقررات اشکالى ندارد -

 ی بیش از آنچه مقررات تعیین کرده اخذ شهریه ا

در مدارس غیر انتفاعى مبلغى به عنوان شهریّه در نظر گرفته شده، که هنگام ثبت نام دریافت مىگردد، در این 

مدارس گاهى مدیران با تشکیل کالسهاى بیشتر، یا جذب افراد کارآمدتر و توجیهاتى از این قبیل، مبلغى بیش از 

از سوى دیگر اولیا در معذورات اخالقى قرار گرفته و شاید چارهاى جز پذیرش موضوع حد تعیین شده مىگیرند. 

 نداشته باشند و این پول را پرداخت مىکنند. این کار چه حکمى دارد؟

اخذ شهریه بیش از آنچه مقررات معیّن کرده جایز نیست؛ مگر این که مدیران و اولیا توافق کنند که در مقابل   -
 2)آیت اهلل مکارم(.بیشترى بپردازند خدمات خاصّى مبلغ

 حکم اجرت برای ترجمه مقاله
 دیگر بدست آید حالل است؟ دانشجویان آیا پولی که از ترجمه مقاله برای

، ودر صورت عدم اجازه مقررات دانشگاه  ستین زیدانشگاه مربوطه است؛ و تخلف از آن جا نیامور تابع قوان نگونهیا -
 3)امام خامنه ای(رد.پول بدست آمده هم اشکال دا

 حکم اجرت برای نوشتن پایان نامه
 ؟ستیپول حکمش چ افتیمقطع مختلف و در انیدانشجو ینامه برا انینوشتن پا

توسط  دینامه با انیو مقررات مربوطه است؛ اگر طبق مقررات، پا نینامه تابع قوان انیپا فیتأل تیفیک یطور کل به -
و کسب درآمد از  یگرید یآن برا فیهمچنان که تأل ست،ین زیجا یگریه دآن ب یشود، واگذار فیخود دانشجو تأل

 0)امام خامنه ای( .ستین زیآن، جا

)آیت  (.نیست جایز نوشتن آنها بجای ولی است خوب دانشجویان راهنمایی)نیست جایز طریق این از آمد در کسب -
 1اهلل مکارم(

 انتخاباتقوانین 

 مبنای فقهی وجوب شرکت در انتخابات 
 آیا شرکت در انتخابات های کشورمان ، واجب شرعی است؟

تعظیم شعائر اسالمی وظیفه هر مسلمانی اعم از زن ومرد است و اقدام به هر عملی که موجب تقویت اسالم و  -
 1تضعیف کفر است مطلوب و دارای اجر و ثواب خواهد بود.)امام خامنه ای(

 فین در انتخابات چه می باشد؟ مبنای فقهی حضرتعالی در فتوا به وجوب شرکت مکلّ
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در جواب باید گفت آیا حفظ جان، مال، ناموس، دین و کشور واجب است؟ این از مسلمات است و باید اینها را حفظ  -
 0)آیت اهلل مکارم(.کنیم و مقدمه واجب نیز واجب است

 حکم خرید و فروش رای
از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش  خرید و فروش رأی -(133۰/3/3اصالحی ماده قانونی خرید رای: )

ی انتفاعی داشته باشد و همچنین کننده جنبه مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقالم و لوازمی که برای دریافت

نام در ها و امور خیریه بعد از ثبتهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیئتکمک

قانون انتخابات، خرید و فروش رأی ممنوع  66با عنایت به اینکه به استناد ماده  2است( )ممنوع و جرم .انتخابات

اعالم شده و از آنجا که تخلف از قانون شرعا جایز نیست، مستدعی است حکم شرعی خرید و فروش رأی را بیان 

 فرمایید. باتشکر

)امام خامنه .کل مال به باطل و حرام استرأی قابل خرید و فروش نیست و پولی که در مقابل آن گرفته می شود ا -
 3ای(

 حکم رای دادن به غیر اصلح
 آیا فردی که در انتخابات فرد اصلح را انتخاب نکرده و فرد غیر اصلح را انتخاب کرده حق الناس بر گردن اوست

ذه خواهد اگر در انتخاب خود دقت نموده و اشتباه کرده معذور است. و اگر کوتاهی کرده فردای قیامت مؤاخ -
 0شد.)امام خامنه ای(

 حکم رأی دادن به غیر اصلح با وجود شخص اصلح برای دفع افسد 
اگر فرد اصلح در انتخابات، احتمال رأی آوردنش کم باشد آیا می توان برای دفع فرد بدتر، به فرد بد رأی داد)البته 

 ا دارد(؟ منظور از فرد بد، فردیست که اصلح نیست و شانس رقابت با فرد بدتر ر

با توجه به آنچه نوشته اید، در صورتی که بدتر بسیار خطرناک باشد و بد این خطرات را ندارد و رأی نیاوردن اصلح  -
 1تقریبا مورد اطمینان باشد مانعی ندارد.)آیت اهلل مکارم(

 )رای سفید دادن(وظیفه فردی که نتواند به کسی برای رأی دادن اعتماد کند 

 نتخابات از نظر دینی اشکال دارد؟ اگر این گونه است انداختن رأی سفید چه حکمی دارد؟ آیا عدم شرکت در ا

شرکت در انتخابات نظام جمهوری اسالمی برای افراد واجد شرایط، یک وظیفه شرعی، اسالمی و الهی است. و  -
آن به عهده  است تشخیص اگر دادن رأی سفید در انتخابات موجب تضعیف نظام جمهوری اسالمی باشد، حرام
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و می تواند جهت تشخیص اصلح از افرادی متعهد، مؤمن، بصیر و انقالبی و قابل اعتماد باشند سوال  مکلف است 
 0کند )امام خامنه ای(

شرکت نکردن در انتخابات جایز نیست و اگر به شخص خاصی اعتماد نکردید می توانید رأی سفید بدهید؛ ولی تا  -
 2ندهید.)آیت اهلل مکارم(جائی که ممکن است رای سفید 

 خروج زن از خانه بدون اذن شوهر برای انتخابات

می تواند بدون اذن زوج از خانه خارج  براى رأى دادن در انتخابات و یا شرکت در راهپیمایى هاى ضرورى -
 3(شود.)آیت اهلل مکارم

 اذن شوهر برای شرکت در انتخابات
 هر دارد ؟آیا شرکت زن در انتخابات نیازی به اجازه شو

 0شرکت در انتخابات منوط به اذن شوهر نیست.)امام خامنه ای( -

 حکم افشای اشتباهات و فساد مالی و اخالقی و فکری یک کاندیدا 

آیا می توان در ایام انتخابات پرده از مبانی غلط فکری، اشتباهات و فساد سیاسی، مالی و یا حتی اخالقی یک 

 ی ندهند؟کاندیدا برداشت تا مردم به او رأ

در صورتی که در مقام مشورت برای رأی دادن به آنها باشد اشکالی ندارد ولی باید صفات آنها را بیان کرد نه  -
 1)آیت اهلل مکارم(.توهین و مذمت و تحقیر و یا خدای نکرده تهمت به آن زده شود

 حکم تخریب افراد در انتخابات 

دگی مجلس، بدون هیچ گونه توهین و نشر اکاذیب چه حکمی حرکت تخریب گرایانه برای تبلیغ انتخابات نماین

 دارد؟

تخریب افراد نه در انتخابات و نه در غیر آن، نه با نشر اکاذیب و اهانت و نه بدون آن، جایز نیست.)آیت اهلل  -
 1مکارم(

 حکم استفاده از امور مالی و امتیازات دولتی برای خرید آرای مردم 

کاندیداهای انتخاباتی مجلس شورای اسالمی جهت پیروزی در میدان انتخابات به بر اساس شنیده ها، برخی از 

طرق مختلف مانند توزیع گوشی تلفن همراه و سیم کارت، پرداخت وجه نقد، توزیع غذای گرم، وعده امتیازات 

است که به دولتی و غیر آن، اقدام به خرید آرای مردم می نمایند؛ شایان ذکر است که این وضعیت به گونه ای 
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سمت انتخابات سرمایه داری پیش می رود و در صورتی که این امر واقعیت داشته باشد مشکل ساز خواهد بود؛ با 

 توجه به این مطلب، نظر حضرتعالی چه می باشد؟

استفاده شخصی از اموال بیت المال جایز نیست و موجب ضمان است مگر آنکه استفاده از اموال بیت المال با اذن  -
 0ول مربوطه باشد که شرعا و قانونا حق اذن دادن داشته باشد.)امام خامنه ای(مسئ

انتخابات اسالمی با انتخابات غربی مادی بسیار متفاوت است، استفاده از امور مالی و امتیازات مختلف برای خریدن  -
از این گونه طرق کسب آراء  آراء در انتخابات اسالمی مطلقاً جایز نیست و باید جداً از آن پرهیز کرد و کسانی که

کنند، مشروعیت آنها زیر سؤال است، و رأی دهندگانی که با این امور به افرادی رأی می دهند که صالحیت ندارند 
برادران و  .نیز از نظر شرعی مرتکب خالف شرع شده اند. اصوالً توسل به این امور دلیل برعدم صالحیت است

نظام و کشورشان را با هیچ چیز مبادله نکنند و حتی در تبلیغات انتخاباتی  خواهران عزیز مراقب باشند سرنوشت
 2خود از روش های غربی استفاده نکنند.)آیت اهلل مکارم(

 دعوت از کاندیداها به دانشگاه برای تبیین مواضع
ضع خود از با توجه به نزدیکی زمان انتخابات مجلس دعوت از کاندیدای )از هر دو طیف (مجلس برای تبیین موا

 طرف بسیج برای دانشجویان در دانشگاه اشکال دارد؟

 3تابع مقررات مربوطه است.)امام خامنه ای( -

 حکم دادن شام و پذیرایی برای رای دادن
نامزدی که جهت معرفی خود در انتخابات شام می دهند و دیگران را برای جلب رای دعوت می کند چه حکمی 

 دارد؟

 0اشد و یا در جهت فریب افکار عمومی باشد جایز نیست.)امام خامنه ای(هر کاری که خالف قانون ب -

 استفاده از پذیرایی کاندید برای رای دادن به غیر اصلح
اگر کسی توسط هواداران کاندید انتخابات مورد پذیرایی قرار گیرد برای اینکه به آن کاندید رای دهد، اگر آن 

آن شخص به آن کاندید رای دهد؟ اگر رای ندهد موجب ضمان یا جبران کاندید فاسد یا غیر اصلح باشد آیا باید 

 ؟؟؟....است؟ آیا بین انتخابات ها تفاوتی وجود دارد و

رأی دادن به فرد فاسد جایز نیست و اگر پذیرایی مذکور مشروط و مقید به رأی دادن به چنین فردی باشد، استفاده  -
 1از این پذیرایی جائز نیست.)امام خامنه ای(

 خوردن چای و شیرینی موقع سخنرانی کاندیدا
گاهی اوقات در مراسم سخنرانی نامزدهای انتخابات )شورای شهر،نمایندگان مجلس و...( شیرینی و چای به افراد 

 داده می شود حکم خوردن آن چیست؟
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 0فی نفسه اشکالی ندارد.)امام خامنه ای( -

 ر آینده مسئولیت رأی دهندگان در قبال خطای منتخبین خود د

آیا این مبنای فقهی صحیح است که شرعاً خطاها و گناه هایی که رئیس جمهور منتخب اینجانب در آینده مرتکب 

خواهد شد و فسادهای مترتب بر آن به عهده ی من خواهد بود؟ آیا این مساله می تواند بهانه عدم شرکت در 

 انتخابات باشد؟ 

اهل اطالع به فرد مومن و متعهد و اصلح رای بدهید مسئولیتی در قبال اگر پس از تحقیق همه جانبه و مشورت با  -
 2)آیت اهلل مکارم(.اعمال بد او در آینده ندارید، ولی امر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکنید

 راه مناسب برای تحقیق در مورد کاندیداها 

ند، از نظر معظم له چگونه می توان در مورد اگر کسی نامزدهای انتخابات را نشناسد و روش تحقیق را نیز ندا

 کاندیداهای انتخابات تحقیق مناسب انجام داد؟

شما می توانید از اشخاص آگاه و متدین و دلسوز کمک بگیرید و همچنین مطالعه سوابق ایشان می تواند به شما   -
 3کمک کند.)آیت اهلل مکارم(

 شرکت نکردن در انتخابات بدون عذر شرعی 

 نکردن در انتخابت معصیت و گناه است؟ آیا شرکت

 0آری، ترک آن بدون عذر شرعی جایز نیست.)آیت اهلل مکارم(  -

 حکم استفاده از بیت المال در تبلیغات انتخابات 

 استفاده کردن کاندیداها از امکانات بیت المال در راستاى شناساندن خود به مردم چه حکمی دارد؟ 

 1ه باید در آن مصرف گردد.)آیت اهلل مکارم(بیت المال مصارف خاصّى دارد، ک -

 حکم مشارکت زنان در مناصب سیاسی 

 نظر حضرتعالی در مورد مشارکت زنان در پذیرفتن مناصب سیاسی چه می باشد؟ 

قانون اساسی ما که به امضای گروهی از مجتهدین رسیده و امام راحل نیز آن را امضا نموده اند منعی از حضور  -
 1مگر در موارد بسیار محدود.)آیت اهلل مکارم( آنها نکرده است
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 حکم کاندیدا شدن روحانیون برای نمایندگی مجلس 

نظر حضرتعالی در مورد کاندیدا شدن روحانیونى که قدرت راه یافتن به مجالس قانونگذارى را دارند و توسط مردم 

ى غیر متعهد به این مجالس راه انتخاب مى شوند چیست)در صورتى که اگر این روحانیون شرکت نکنند اشخاص

 پیدا مى کنند و احکام غیر اسالمى را تصویب مى کنند(؟ 

 0ظاهر این است که شرکت آن روحانیون و افراد متعهد دیگر باشرایطى که گفتید واجب است.)آیت اهلل مکارم( -

 استفاده از امکانات مسجد برای تبلیغ کاندیدا

نرانی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری جایز آیا استفاده از تریبون مساجد ،جهت سخ

 است؟

 2تابع چگونگی وقف دستگاه می باشد.)امام خامنه ای( -

 بعضی از مواد قانونی انتخابات

 یتابلو ،ییعالئم راهنما یرو یغاتیتبل یپوستر و هرگونه آگه ه،یالصاق اعالم -(0391/3/3 ی)اصالح 10ماده  -
 یهاو سازمان یو ادارات دولت یعموم یهاو سازمان یمؤسسات آموزش ریمدارس و سا یو تابلو هامارستانیب

و  یو دولت یعموم ساتیو تأس یرانوسشرکت واحد اتوب یهاو اتوبوس یدولت یوابسته به دولت و خودروها
)مگر با  یش خصوصاماکن بخ نیبرق و تلفن، تابلوها و همچن یهاتلفن، پست یهاپست، باجه یهاصندوق

 3.باشدی( در سراسر کشور ممنوع محقیاشخاص ذ تیرضا

 :سفر های خارجیقوانین 

 حکم اخذ اجازه نامحدود برای سفر های مکرر همسر به خارج از کشور 

در قانون جدید چنانچه زوجه قصد اخذ گذرنامه داشته باشد، زوج باید در دفتر اسناد رسمی اجازه خروج نامحدود 

 تا پایان مهلت اعتبار گذرنامه از کشور تعهد نماید؛ نظر معظم له در مورد این اجازه نامحدود چیست؟  او را

چنانچه قانونی باشد که حق محدود ساختن را از زوج بگیرند چنین کاری خالف شرع و حرام است و به فرض که  -
ن می تواند شرعا باز پس بگیرد.)آیت زوج در محضر چنین تعهدی بدهد این تعهد شرعا الزام آور نیست و هر زما

 0اهلل مکارم(

  سایر کشورهای اسالمی مقرراتلزوم رعایت قوانین و 

 آیا رعایت قوانین عراق برای دیگر مسلمانان که در ایام اربعین به آن کشور سفر می کنند الزم است؟ 
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آن هاست، آن ها میزبان هستند و باید زائرین باید بدانند که این برنامه در کشور عراق است و حاکمیت کشور مال  -
 0)آیت اهلل مکارم(.تدبیر و قوانین میزبان را پذیرفت

  حکم گرفتن عکس بدون حجاب برای اخذ ویزا

اگر خانواده ای قصد اخذ ویزای ایاالت متحده آمریکا را داشته باشد و طبق پیشنهاد مرتبطین سفارت آمریکا مبنی 

دختر تنها در جهت تسریع در پاسخگویی سفارت یا اطمینان از اخذ ویزا  بر بی حجاب بودن عکس همسر و یا

عکس بدون پوشش و حجاب اسالمی تهیه و به سفارت ارائه شود حتی برای یک مورد و یک مرتبه از نظر شرعی 

مانعی دارد یا خیر ؟ الزم به ذکر است که هویت همسر و دختر مسلمان با پوشش اسالمی نیز توسط سفارت 

فتنی است وتنها جهت اطمینان از حصول ویزا این عمل قرار است صورت پذیرد . در ضمن اگر دختر یا همسر پذیر

 بدون اذن ولی قصد چنین عملی را نماید تکلیف چیست ؟

)آیت اهلل .ـ در این موارد بر طبق مقررات نظام اسالمی عمل نمایید 2 .عکس بدون پوشش اسالمی جایز نیست ـ0 -
 2مکارم(

 اینترنت: قوانین

 در اینترنت  vpn حکم استفاده از

می باشد؛ با این وسیله بعضی از سایت ها که  VPN یکی از امکاناتی که در اینترنت به صورت غیر مجاز وجود دارد

من برای سمینار دانشگاه به فیلم های علمی  .فیلتر هستند نمایش داده خواهند شد و می توان فیلم دانلود کرد

ولی با وجود فیلتر بودن سایت ها نمی توانم چیزی دانلود کنم؛ آیا می توانم از این فیلتر شکن برای احتیاج دارم، 

 کارهای غیر حرام استفاده کنم؟ 

به طور کلی، استفاده از فیلترشکن و مانند آن تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسالمی می باشد و تخلف از  -
و مصادیق، تطبیق آن با قوانین و محدوده و گستره قانون هم با شخص و تشخیص موضوع  .مقررات جایز نیست

مکلف است )ولو با سؤال از مراکز قانونی ذی ربط(؛ در موارد خاص هم اگر قانون استثنایی قائل شده و یا انجام 
.)امام کاری مستلزم کسب اجازه از نهادی است، باید طبق قانون عمل شود و نباید تخلفی از مقررات صورت گیرد

 3خامنه ای(
این کار در صورتیکه مخالف قوانین و مقررات حکومت اسالمی باشد جایز نیست ولی بر مراکز علمی الزم است  -

 0)آیت اهلل مکارم( .امکان استفاده از منابع علمی سالم را برای دانشجویان فراهم کنند

 فروش و نصب فیلتر شکن

وارد سایتهای منحرف و مستهجن می شوند( و یا نصب آن بر روی  آیا فروش نرم افزارهای فیلتر شکن)که با آن

 کامپیوتر دیگران جایز است؟

و مانند آن تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسالمی می باشد و تخلف از  فیلترشکنبه طور کلی، استفاده از  -
 0مقررات جایز نیست.)امام خامنه ای(
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 2.)آیت اهلل مکارم( حکومت اسالمی باشد جایز نیست اتمقرراین کار در صورتیکه مخالف قوانین و  -

 3)آیت اهلل شبیری زنجانی( .بیفتد، جایز نیست گناهاگر بترسد که با این کار شخص به  -

 حکم استفاده از سایتهای غیر مجاز 

 آیا میتوان از سایتهای غیر مجاز بدون قصد شهوت دیدن کرد؟ 

 0)آیت اهلل مکارم(.ال دارداستفاده از سایتهای غیر مجاز مطلقاً اشک -

 حکم استفاده از نرم افزار های وایبر، تلگرام، اسکایپ واتساپ و اینستاگرام و ...

به طور کلی استفاده از شبکه های اجتماعی مذکور و مانند آن اگر مستلزم مفسده )مانند ترویج فساد نشر اکاذیب و  -
موجب تقویت دشمنان اسالم و مسلمین شود، و یا خالف مطالب باطل( بوده و یا خوف ارتکاب گناه باشد، و یا 

 1قوانین و مقررات نظام جمهوری اسالمی باشد، جایز نیست.)امام خامنه ای(

 حکم سانسور خبری از نظر شرع 

 آیا در دین اسالم، سانسور اخبار و رویدادها جایز است؟ اگر جایز می باشد، حدود آن را بیان فرمایید؟ 

نتشار آن به حال جامعه مضرّ است، یا سبب بیدارى دشمنان یا بهره بردارى سوء آنان مى شود، هرگونه خبرى که ا -
یا موجب تفرقه بین صفوف مسلمین مى گردد، یا ایجاد یأس و وحشت و بد بینى مى کند، یا تبعات دیگرى مانند 

بسیارى از اخبار موقّتاً مکتوم مى آنچه گذشت دارد، چنین اخبارى نباید انتشار یابد. به همین دلیل در زمان جنگ، 
)آیت اهلل .ماند، و پس از برطرف شدن خطر، فاش مى گردد. شبیه این معنا، در موارد دیگر نیز کامال ممکن است

 1مکارم(

 لزوم حفظ حریم خصوصی افراد در فضای مجازی 

یام رسان در بستر فضای مجازی احتراما همانطور که مستحضرید به منظور خود کفایی و رفع نیاز کنونی جامعه به پ

امروز  .، مدتی است برخی مراکز دانش بنیان نسبت به تولید پیام رسان داخلی اقدام و در اختیار مردم قرار داده اند

عیوب و مضرات پیام رسان های خارجی مانند تلگرام و ... شبکه های اجتماعی و ... از نظر های مختلف خصوصا 

ن آشکار شده است به همین منظور اقبال و توجهی هم به پیام رسان های داخلی شده که فرهنگی و امنیتی بر همگا

در حال گسترش است اما برخی با اغراض و نیت های دشمنانه سعی در امنیتی نشان دادن پیام رسان های داخلی 

ردد با بیان اهمیت از معظم له درخواست می گ .دارند تا مردم را از وارد شدن به این پیام رسان ها بترسانند
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موضوع حریم داخلی مردم، ما را در ارائه خدمات مطلوب به هموطنان که حاصل تالش علمی جوانان ایران است ، 

  .یاری فرمائید

شک نیست که تعرض به حریم خصوصی افراد چه در فضای مجازی باشد چه در غیر آن شرعا جایز نیست و  -
 0(مکارم)آیت اهلل .مسئولیت شدید دارد

 اهوارهم

 حکم استفاده از ماهواره 

 نظر شما درباره ماهواره و استفاده از آن چیست؟

 برنامه هم که است تلویزیونی های برنامه دریافت برای ای وسیله صرفاً که جهت این از ای ماهواره آنتن دستگاه -
 برای آن نگهداری و فروش و خرید لذا. دارد را مشترک آالت حکم حرام، های برنامه هم و دارد حالل های

 را آن که کسی برای وسیله این چون ولی. است جایز حالل های استفاده برای و است حرام حرام، امور در استفاده
 در نیز را دیگری مفاسد آن نگهداری گاهی و کند می فراهم کامالً را حرام های برنامه دریافت زمینه دارد اختیار در
 نمی آن از حرام استفاده که است مطمئن خودش به که کسی برای مگر نیست جایز آن نگهداری و خرید دارد، بر

 وجود مورد این در قانونی اگر لکن. شود نمی مترتّب هم ای مفسده اش خانه در آن نگهداری و تهیه بر و کند
 2)امام خامنه ای(.گردد مراعات باید باشد داشته

)آیت .ه های فاسد یا آمیخته با فساد است استفاده از آن جائز نیستبا توجه به اینکه برنامه های ماهواره غالباً برنام -
 3اهلل مکارم(

مانند نگاه کردن به فیلم های )اگر بیم کشیده شدن خود یا بعضی از خانواده خود به استفاده آن در حرام باشد  -
 4ی()آیت اهلل سیستان.لخت یا نیمه لخت( نگه داری آن جایز نیست

 هواره برای دیدن شبکه های استانی حکم خرید و استفاده ما

خریدن ماهواره برای مصرف ماهواره استانی که تنها شبکه های استان های ایران و شبکه های ایرانی را می گیرد 

 چه حکمی دارد؟

 برداری بهره آن از غالباً چون ولی دارد را حالل استفاده قابلیت که است مشترکی آالت از هرچند مذکور دستگاه -
 استفاده و خرید این بر بنا دارد، بر در هم را دیگری مفاسد خانه در آن از گیری بهره این بر عالوه و شود یم حرام

 خانه در آن نصب و کند نمی حرام برداری بهره آن از دارد اطمینان که کسی برای مگر نیست، جایز خانه در آن از
 5)امام خامنه ای(.دربرندارد را دیگری مفسده نیز

از ماهواره به منظور دریافت شبکه های استانی در صورتی جایز است که تنها قابلیت دریافت شبکه های  استفاده -
 1)آیت اهلل مکارم( .استانی را داشته باشد و دریافت شبکه های خارجی با آن امکان پذیر نباشد
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 وظیفه شخص در صورت علم به حرمت ماهواره بعد از خرید آن 

واره خریداری نموده ام و بعد از خرید متوجه حرام بودن آن شده ام. صاحب آن هم پس من یک دستگاه رسیور ماه

نمی گیرد. تکلیف چیست؟ آیا می توانم آن را بفروشم یا هدیه بدهم؟ آیا می توانم آن را به کسی بدهم و در قبال 

 آن کاالیی دیگر بگیرم؟

 0)آیت اهلل مکارم(.استفاده از ماهواره باشند تنها به اشخاص یا نهادهایی می توانید بفروشید که مجاز در -

 حکم استفاده از برنامه های مفید ماهواره 

 استفاده افراد از برنامه هاى مفید ماهواره اى چه حکمی دارد؟

 بدون گذشت قبالً که است همان تلویزیونی، های کانال های برنامه گرفتن برای دستگاه این از استفاده جواز معیار -
 2)امام خامنه ای(.باشد داشته وجود تفاوتی آن غیر و غربی های کانال بین که این

استفاده از این برنامه ها جایز نیست و برنامه هاى ظاهراً خوب یا بى ضرر آن وسیله اى است براى سوق دادن به  -
مسلمین غافل برنامه هاى فاسد، بنابر این نباید مسلمانان از حیله هاى دشمنان اسالم براى نشر فساد در میان 

 3)آیت اهلل مکارم(.باشند

 حکم کمک مالی به شبکه های اسالمی ماهواره ای 

 کمک مالی به شبکه های ماهواره ای که در جهت گسترش معارف اسالمی تالش می کنند چه حکمی دارد؟

آیت اهلل ).در صورتیکه فعالیت آنها در جهت ترویج و گسترش معارف اسالمی است کمک به آنها اشکالی ندارد  -
 0مکارم(

 حکم استفاده از ماهواره برای فراگیری زبان خارجه 

از آنجا که بنابر نیاز شغلی، ناچار به فراگیری زبان خارجه هستم و اکنون مشغول فراگیری دو زبان انگلیسی و 

ی اصلی می فرانسوی میباشم و با توجه به این که اساتید این زبان ها سفارش به دیدن برنامه هایی با گویش ها

 کنند چنانچه سعی کنم از برنامه های مفید و غیر فساد انگیز ماهواره استفاده کنم، این کار چه حکمی دارد؟ 

در فرض سؤال، چنین استفاده هایی اشکال ندارد؛ ولی وجود ماهواره در هر خانه یقیناً منشأ مفاسدی می شود و به  -
دیوهایی استفاده کنید که همان دروس را به زبان های اصلی ارائه همین دلیل اشکال شرعی دارد؛ چه بهتر که از را

 1)آیت اهلل مکارم(.می دهد

 استفاده از برنامه های علمی و قرآنی حکم استفاده از ماهواره برای
استفاده از آنتن ماهواره ای برای آگاهی از برنامه های علمی یا قرآنی و مانند آن که از طریق ماهواره توسط دولت 

 ی غربی یا کشورهای مجاور خلیج فارس و غیر آن ها پخش می شوند چه حکمی دارد؟ها
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استفاده از این دستگاه برای دیدن و شنیدن برنامه های علمی یا قرآنی و مانند آن، هرچند فی نفسه مانعی ندارد،  -
رهای همسایه پخش ولی به دلیل این که برنامه هایی که از طریق ماهواره توسط دولت های غربی و بیشتر کشو

می شوند، غالباً در بردارنده آموزش افکار گمراه کننده و تحریف حقایق و همچنین برنامه های لهو و فساد هستند 
و حتّی مشاهده برنامه های علمی یا قرآن ازطریق آن ها موجب وقوع در فساد و ارتکاب حرام می گردد، بنا بر این 

ای دیدن آن برنامه ها حرام است مگر آن که برنامه های مفید علمی یا قرآنی شرعاً استفاده از آنتن های مذکور بر
محض باشند و مشاهده آن ها مستلزم هیچ فساد یا ابتال به عمل حرامی نباشد، البته اگر قانونی باشد باید مراعات 

  0)امام خامنه ای(.شود

 حکم نابود کردن فیلم هاى فاسد 

ما بیداد مى کند، و جوانان ما را به کام نیستى مى کشاند، مسأله فساد اخالقى است، یکى از امورى که در عصر و زمان 

که جنبه هاى گوناگونى دارد. یکى از جنبه هاى بارز آن، گسترش فیلم های ضد اخالقی است که سهم بسزایى در 

گاههاى انتظامى و قضایى از بین بردن فرهنگ جامعه، و به انحراف کشاندن جوانان، ایفا مى کند، و متأسّفانه دست

در این زمینه ضعیف عمل مى نمایند. آیا مى توان این گونه وسایل را به دلیل این که فرهنگ اسالمى ما را از بین 

مى برد، نابود کرد؟ آیا مى توان وسایلى مثل آنتن ماهواره و مانند آن، که همان تأثیر، و شاید شدیدتر از آن را دارد، 

 نابود کرد؟ 

وسایل فساد را مى توان نابود کرد، و سبب ضمان نمى شود. ولى افراد مجاز نیستند خودسرانه این کار را  البتّه -
انجام دهند چون سبب هرج و مرج مى شود. بلکه باید طبق برنامه و ضوابط، و زیر نظر حاکم شرع و مسؤولین ذى 

 2)آیت اهلل مکارم(.ربط، انجام شود

 متفرقه

 خرید و فروش و کشتار غیر مجاز دام

 نظارت بهداشتى، بازرسى، معاینه بهداشتى گوشت در کشتارگاههاى کشور به منظور پیشگیرى و کنترل : پرسش
و دام، و تهیّه گوشت سالم و بهداشتى، از جمله وظایف سازمان دامپزشکى کشور  بیماریهاى مشترك بین انسان

است. و بر اساس قوانین جارى کشور، کشتار و ذبح هر نوع دام کشتارى در خارج از کشتارگاه، به استثناى روز عید 

ق لطفاً نظر شریف خود را در سعید قربان، و مراسم مذهبى و ملّى، ممنوع و غیر مجاز مى باشد. با توجّه به مقدّمه فو

 :موارد ذیل اعالم فرمایید

ـ کشتار غیر مجاز دام در شهرهاى داراى کشتارگاه صنعتى، به منظور فروش و عرضه گوشت غیر بهداشتى به مصرف 0
 کنندگان چه حکمى دارد؟

ده، و ممکن است موجب ـ خرید و فروش گوشت فاقد مهر بهداشتى کشتارگاه، که از طریق کشتار غیرمجاز تهیّه گردی2
 انتقال آلودگى و بسیارى از بیماریهاى مشترک بین انسان و دام گردد، چه حکمى دارد؟
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بر همه مسلمانان الزم است که قوانین و مقرّرات نظام اسالمى را محترم بشمارند. از جمله، آنچه مربوط بر کشتار  -
مسوولین امور کشتارگاهها الزم است بر ذبح اسالمى دامهاست، و با سالمت و تندرستى جامعه ارتباط دارد. و بر 

 0)آیت اهلل مکارم(.جامع الشرائط نظارت دقیق کنند، تا بهانه اى به دست افراد جهت ذبح خارج از کشتارگاه نیفتد

 خرید و فروش آرد در نانوایی ها

 نظر شما درباره فروش آرد یارانه ای به مردم چیست؟

مجاز در فروش آرد نباشد، جایز نیست آن را بفروشد و خرید آن هم توسط مردم جایز نمی  دولتاگر نانوا از طرف  -
 2)امام خامنه ای(.باشد

 یا حرام؟ نانی که از این آرد پخته می شود حالل است

کسانی که از آن نان استفاده می کنند اشکالی ندارد ولی فروشنده اگر پول بیشتری بگیرد  برایگر از آن نان بپزند ا -
 3)آیت اهلل مکارم(.برای او جایز نیست

 خرید کاالهای دولتی وفروش به نرخ آزاد
ملى که روى آن انجام دهند به دو برابر قیمت خرند، در بازار آزاد بدون هیچ عها نخ را که از اطاق بازرگانى مىبعضى

 فروشند آیا جایز است یا خیر؟مى

 0چنانچه خالف مقررات باشد جایز نیست.)حضرت امام ره( -

 فروش بنزین یارانه ای)کوپنی(:
کردم، کوپن اضافى را به راننده من یک نفر رانندۀ تاکسى هستم که در ماه سى عدد کوپن سى لیترى دریافت مى

فروختم، بعضى از کرد، یا به اشخاص ناشناس مىدادم که با آن زندگى خانوادۀ خود را تأمین مىاى مىنقلیّه وسیلۀ

کردم. از نظر شرع إسالم فروش کوپن و یا استفاده در مصارف کوپنها را هم براى مصارف شخصى استفاده مى

 شخصى چه حکمى دارد؟

 1اید برآئید.)حضرت امام(و باید از عهدۀ پول که گرفتهاید جائز نبوده اگر خالف مقرّرات عمل کرده -

  خرید و فروش بن کتاب

در زمان نمایشگاه کتاب برای خرید کتاب، بن کتابی در حد مبلغ معینی اختصاص داده می شود آیا کسانی : پرسش

 وشند؟که خود به بن کتاب نیاز ندارد می تواند بن را بگیرند و به دیگران هدیه بدهد و یا به بفر

نهادی است که بن را توزیع می کند و در صورتی که خرید و فروش آن بر خالف مقررات  مقرراتاین امور تابع  -
 1)امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم(.باشد جایز نیست
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   وضو گرفتن در منزل سرایدار اداره
اگر شخصى جهت مالقات یکى از دوستانش به إدارۀ محلّ خدمت او برود و از آب، برق، لوازم التحریر، وسائل نقلیه 

که متعلّق به آن إداره است استفاده کند، آیا از نظر شرعى إشکال دارد؟ و همچنین نماز خواندن و یا وسائل دیگرى 

 وضو گرفتن با آب آنجا چه صورت دارد؟

 0است و چنانچه خالف مقرّرات باشد جائز نیست.)امام خمینی( إدارهتابع مقرّرات  -

شخص به عنوان میهمان به منزلشان برود و از  شخصى سرایدار یکى از اماکن دولتى است؛ اگر از اطرافیان این 

 آب آن اداره براى وضو استفاده کند، آیا وضوى او صحیح است؟

 2)آیت اهلل مکارم(.در حد متعارف برای او مانعی ندارد مهماناستفاده  -

 خوردن مهمان از غذای اداره:
 خورد، چه صورتى دارد؟و از غذا مىآورد گاهى شخص پاسدار، یک نفر دوست خود را که همراه اوست به سپاه مى

 3اگر مهمان آوردن متعارف باشد إشکال ندارد.)حضرت امام( -
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