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  اجتهاد و تقلید

  

  

  
ایشان حکم به احتیاط » فاالعلم«اند و   ع تقلید، حکم به احتیاط واجب داده در جایى که مرج: 1س

  نظر فاالعلم عمل کرد؟ توان به  آیا مى;اند مستحب داده

  
دهد، بنابراین در فرض سئوال  جایى است که مجتهد فتوى مى بلى، چون احتیاط مستحب در

  .نکرد  توان به فتوا عمل کرد و به احتیاط واجب عمل مى

بین حضرتعالى و یکى دیگر از مراجع بزرگوار، نسبت به  بنده پس از جستجوى فراوان : 2س
نظر ایشان لزوم تقلید از اعلم تشخیص داده شده در سن تمییز است و . هستمبحث اعلمیت مردد 

 و از طرفى ایشان در صورتى که وجود اعلم ;دانند صرف درک مجتهد، در سن تمییز را کافى مى
ین نباشد و یا اصوال وجود اعلم محتمل باشد و یا حجت شرعیه بر تساوى باشد، در معلوم، ولى مع

نظر حضرتعالى در این رابطه وظیفه من چیست  با توجه به. دانند صورت امکان احتیاط را الزم مى
  اشد، چگونه باید احتیاط کنم؟و در صورتى که در این مسأله وظیفه احتیاط ب

  
اید که شخصى اعلم است، بعد از بلوغ باید از او تقلید  یص دادهـ چنانچه در سن تمییز تشخ1

  .کنید

  
 چنانچه اعلم مردد بین دو یا چند نفر باشد و راهى براى تعیین و ترجیح نباشد، مخیرید بین - 2

  .تقلید از یکى از آنان و اگر بخواهید احتیاط کنید، باید جمع بین فتاوى آنان در عمل بنمایید
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آیات و نى که انسان در مورد یک مسأله خاص، با توجه به تحقیقاتى که در  آیا در زما: 3س
کند  احساس مى قطعیت رسیده است و در آن حکم خاص، به دالیلىروایات انجام داده است، به 

به فرض اینکه واقعاً (اش اعلم است، آیا رجوع ایشان به مرجع، صحیح است یا خیر؟   که از مرجع
  )باشد   اش اعلم عدر مورد آن حکم از مرج

  
اید، باید در آن  اید و به درجه اجتهاد ولو در بعضى از مسائل رسیده چنانچه شما درس خوانده

مسائل رجوع نکنید و اگر مجتهد نیستید، ممکن نیست بتوانید از آیات قرآن و روایات حکمى را 
  .اند یدهنفهم   به دست بیاورید که فقهاء

  .ابتى نداشت و از مراجع مختلف تقلید نمودتوان مرجع تقلید ث  آیا مى:  4س

  
  .شود خیر، نمى

  توانم به خاطر حکمى مرجع تقلیدم را عوض کنم؟  باشد، مى مى... اهللا   مرجع تقلید من آیت:  5س

  
اگر تقلیدتان از روى موازین شرعیه بوده است، به خاطر یک حکم که خالف میل شما است، 

ود، که در آن صورت عدول گر اعلم بودن دیگرى ثابت شتوانید به مرجع دیگر رجوع کنید م نمى
  .جایز، بلکه واجب است

شود مقلد شما   نظر شما درباره عدول از مجتهدى به مجتهد دیگر چیست و چگونه مى: 6س
  آیا مراحل خاصى دارد؟. شوم

  
عدول از مجتهدى به مجتهد دیگر جایز است، بلکه واجب به شرط این که یکى از علماء اهل 

  .ره شهادت به اعلمیت آن مجتهد دیگر بدهند واالّ جایز نیستخب

وجود داشت و من هم گفتم ... اهللا  ساله آیت بنده زمانى که به سن بلوغ رسیدم، در منزلمان ر:  7س
آیا ایشان . هستم، ولى به خاطر ندارم که از فتواى ایشان استفاده کرده باشمکه بنده مقلد ایشان 

  توانم مرجع دیگرى را انتخاب کنم؟ د یا خیر و آیا مىشو  مرجع بنده محسوب مى

  
 ;باشد و راه فهمیدن اعلمیت به سؤال از اهل خبره است در مرجع، اعلم علماء بودن شرط مى

بنابراین، ایشان مرجع شما نیستند و شما در زمره . یعنى اهل خبره شهادت به اعلمیت او بدهند
  .شوید  مقلدین ایشان محسوب نمى

  توان از مجتهدى به مجتهد دیگر عدول کرد؟  چه مواردى مى در :  8س
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چنانچه مجتهدى اعلم از دیگرى باشد یا نستجیر باهللا بفهمید که مجتهدى که از او تقلید 
  .کنید، عادل نیست مى

  نظر شما عمل به احتیاط بهتر است یا تقلید؟  به: 9س

  
  . موارد براى غیرمجتهد مشکل استعمل به احتیاط در اکثر موارد، بهتر است البته تشخیص آن

کند اگر مجتهدین در حکمى، یک نظر واحد  ر احتیاط از چند مجتهد تقلید مى شخصى بناب: 10س
تر را با توجه به آنکه همگى   نداشته باشند، شخص مقلد، چگونه باید حکم صحیحیا در حد واحد 

  باشد، انتخاب کند؟ ها صحیح مى حکم

  
  .لید کردشود تق از چند مجتهد نمى

توان آن حکم را عمل   اگر چند مجتهد در موضوعى، حکم به احتیاط واجب دادند، مى:  11س
  نکرد؟

  
  .توان مراجعه کرد به مجتهد دیگر غیر از آنها مى

  توانم بدون مشورت از کسى مرجع تقلیدم را انتخاب کنم؟   بنده مى:  12س 

  
که مطلع نیستند، جایز نیست، چون مرجع تقلید بدون شهادت اهل خبره و یا شهادت کسانى 

شما باید از اعلم تقلید کنید و تشخیص اعلم بدون مراجعه به اهل خبره، براى شما ممکن نیست، 
مگر آن که مجتهدى در بین مردم به اعلم بودن معروف باشد، بنحوى که شما اطمینان پیدا کنید 

  .لمیت و عدالت اوخالصه آنکه میزان، اطمینان وجدانى یا شرعى شما است به اع

 که اهل خبره و مورد اطمینان و عالم شناس نیست ـ به یک - دادن رساله توسط فردى :  13س
جوان تازه به سن تکلیف رسیده که بدون تحقیق و بدون اینکه در مورد اعلمیت آن مرجع به یقین 

  رسیده باشد، صحیح است و آیا تقلید او صحیح است؟

  
کسى صحیح است که یا اهل خبره عادل، شهادت به اعلمیت او تقلید از . خیر، صحیح نیست

مجرد دادن رساله، آن هم . لمیت او اطمینان پیداکند یا انسان از شهرت بین متدینین به اع;بدهد
  .شود  نمىاهل خبره، سبب جواز تقلید  توسط غیر

ار این مسأله دانند، در کن  همه مراجع یکى از شروط تقلید را، تقلید از مرجع اعلم مى: 14س
طورى که شاید تشخیص اعلم و    به;اند ها مجتهد صاحب فتوى شده  شود، ده  مشاهده مى

از طرف دیگر هر روز شاهد . اعلم بر اهل علم نیز مشکل است، چه برسد به عامه مردم  غیر
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ـ به مکتب تشیع   )علیهم السالم(خصوصاً اهل بیت -حمالت همه جانبه و گوناگون دشمنان اسالم 
هاى مقابله با این مسأله وحدت و یکپارچگى قول و فعل مراجع و شیعیان  یم و یکى از راههست
اى یک رأى و نظربود، نفوذ کالم و قدرت اجرایى آن به  طورى که اگر براى هر مسأله  به;است

آیا در جهت تقویت مکتب تشیع و براى مقابله با دشمنان بهتر . بود مراتب بیشتر از چندین قول مى
الشرایط از میان خود، کسى را که واجد کلیه شرایط الزم وکافى است،  ن نبود که مراجع جامعای
خود نیز در مسائلى که حادث  انتخاب و به جهان تشیع معرفى نمایند و عنوان تنها مجتهد اعلم به
. ندشود، از او تبعیت نمایند؟ حسن این کار این است که همه مراجع، اعلم بین خود را میشناس مى

مانند اینکه اگر یک کالس همه دانش آموزان، شاگرد اول را بشناسند براى حل مشکالت درسى 
تصور این است که این مسأله درمورد مراجع صاحب صالحیت نیز . کنند خود به او رجوع مى

شناسند و در مورد انتخاب و معرفى وى تنها باید اتفاق  صدق کند و آنها هم اعلم بین خود را مى
  . داشته باشندنظر

به هر حال تصور این است که قدرت جهان تشیع و مرجعیت شیعه با وجود یک حکم و فتوى که 
یابد و مؤمنین نیز نقطه اتکاى  باشد، بیش از پیش افزایش مى  مورد تأیید همه مراجع نیز مى

  .خواهشمند است، نظرات خود را در خصوص این مطلب بیان فرمایید. کنند  محکمى پیدا مى

  
اوال در مسائل سیاسى و اجتماعى میان مراجع اختالفى نیست و اگر در موضوع خاصى مجتهدى 

  براى دیگران متابعت) نه فتوى(حکم دهد 

  
  .م استالز

  
و ثانیاً اختالف میان مراجع ناشى از کیفیت استفاده از ادله شرعیه است و بر هیچ مجتهدى جایز 

که از امتیازات تشیع آن است که راه استنباط باز فهمد فتوى دهد، بل نیست برخالف آنچه مى
در آخر . توانند فتوى بدهند شود مى است و در مسائل جدیدى که در عالم پیدا مى

  .توانید استفاده کنید  المسائل مسائل جدیدى نوشته شده است که مى توضیح

و نماز و روزه و ت باشد تفاو  اگر کسى از مجتهدى تقلید نکند و نسبت به تقلید بى:  الف: 15س
  او گناه کار است و آیا عبادات او قبول است؟آیا . سایر احکام را انجام داده باشد

 آیا این ;اگر شخصى بدون تقلید و اجازه از مرجعى اقدام به پرداخت خمس به مستمندان نماید: ب
  .طور مشروح حکم چنین افرادى را بیان فرمایید کار او پذیرفته است؟ لطفا به
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قهراً اگر به یکى از سه طریق .  عمل انسان باید یا از روى اجتهاد باشد، یا احتیاط، یا تقلید:الف
ل اختالفى و چنانچه مدتى بدون تقلید و اجتهاد و نباشد، عمل او باطل است، البته در مسائ

 عملش موافق با فتواى مجتهد اعلم بوده است یارعایت احتیاط عمل نمود، بعداً مالحظه کرد که 
  .در همان زمان عمل فهمید که بر طبق فتواى اوست، عمل صحیح است و اشکال ندارد

  
است، بدون اجازه مجتهد اشکال » سهم سادات«و اما در مورد خمس دادن که نیمى از آن : ب

با اجازه مجتهد باشد، است، باید » )علیه السالم(سهم مبارک امام«ندارد و اما نصف دیگر آن که 
که در موردى مصرف شده باشد که  البته در صورتى ;کند  اجازه بعدى هم کفایت مىنظر ما،  و به

  .باشد و اال کافى نیست موافق فتواى مرجع او مى

چیست و آیا معناى آن این است که اگر آن فعل را انجام » جایز نیست« منظور از فتواى : 16س
  نجام ندهیم؟ایم، یا اینکه بهتر است آن فعل را ا دهیم، مرتکب گناه شده

  
  .باشد  بله، جایز نیست به معناى حرام است و ارتکاب آن گناه است، مى

بیان فرمودید ) 79  ، تابستان15چاپ ( توضیح المسائل 1732 حضرتعالى در مسأله شماره : 17س
کند، باید به حکم او   که اگر حاکم شرع حکم کند که اول ماه است، کسى هم که تقلید او را نمى

حال . تواند به حکم او عمل نماید داند حاکم شرع اشتباه کرده، نمى   ولى کسى که مىعمل نماید،
توان حاکم شرع را در  اگر من مقلد حضرتعالى باشم آیا باید از حاکم شرع تبعیت نمایم؟ اصوال مى

این خصوص صاحب صالحیت دانست؟ اگر طبق این مسأله بخواهم از حاکم شرع تبعیت کنم، از 
صل نمایم که وى اشتباه نکرده است؟ خالصه مطلب اینکه در این مساله تصور این کجا یقین حا

  .لطفا راهنمایى فرمایید. شود است که تناقضى در تقلید از مجتهد جامع الشرایط و غیره دیده مى

  
حکم غیر از فتوى است، فتوى در احکام کلیه شرعیه است، اما حکم در موضوعات خارجیه، 

در فتوى باید از اعلم تقلید نمود و در حکم حاکم باید مجتهد باشد ولو . مانند ثبوت هالل
  .بنابراین تناقضى وجود ندارد. ل استو مراد از مجتهد جامع الشرایط مجتهد عاد. اعلم باشد غیر

باشم، اگر ممکن است نظر خود را با ذکر دلیل براى من    من در پى شناخت مرجع اعلم مى: 18س
  .بفرمایید

  
داند، ولى از او   نویسد، البد خودش را اعلم مى داند و رساله مى تقلید اعلم را الزم مىکسى که 

  .نپرسید که چه کسى اعلم است
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 آیا مکلف شیوه رسیدن به احکام اسالم را باید خود انتخاب کند، یا باید به روشى که در :  19س
البته به فرض اینکه مجتهد ( کند عمل) در تمامى احکام یا تقلید یا احتیاط(هاى عملیه آمده   رساله
؟ شاید مکلف به این نتیجه برسد که درست نیست فقط از یک مجتهد تقلید کند، بلکه بهتر )نباشد

 در غیر این ;است مجموع آرا را بررسى کند و سپس اگر به نتیجه مشخصى رسید، به آن عمل کند
مثال من در موردى خاص . یابدصورت خودش نیز در منابع موجود تحقیق کند و پاسخ درست را ب

آیا در . رسم  اى خالف نظر مجتهدین مى با تحقیق در متون فقهى و منابع استخراج احکام به نتیجه
طور کلى این نظر که مکلف تقلید  این مورد خاص مجازم به نتیجه تحقیق خودم عمل کنم؟ به

ندارد، بلکه باید بر اساس کردنش هم بر اساس تقلید از مجتهدى باشد، چندان با عقل سازگارى 
یعنى مثال خودش با ادله شخصى به این (اجتهاد شخصى نحوه رسیدن به احکام اسالم را بیابد 

ها آمده   نتیجه برسد که باید در تمامى احکام از مجتهد اعلم تقلید کند، نه اینکه چون در تمام رساله
  ).باید تقلید کند

  
آیا به فکر شخص شما . دالء عالم آن را قبول دارنرجوع به مجتهد از امورى است که همه عق

مریض شوید یا مریضى دارید که حال او وخیم است، به دکتر مراجعه کند که چنانچه   خطور مى
نازل و ) صلى اهللا علیه وآله(خالصه احکام شرعیه از جانب خداى تعالى بر پیغمبر! نکنید؟

 با توجه به موانعى که در راه رسیدن آن .بیان شده است) علیهم السالم(بهوسیله ائمه اطهار
و تتبع دارد، تا بتوان احکام به ما پیدا شده، استفاده از احکام احتیاج به یک سلسله علوم 

اهللا الیصاب بالعقول  دین«روایات متعدده وارد شده است که خصوص  به. حکمى را استخراج نمود
در عمل به احکام و کسب سعادت اخروى به هر حال مکلف . »و ان السنته اذا قیست محق الدین

  .اجتهاد ـ که کار بسیار مشکلى است ـ تقلید ـ و احتیاط: سه راه دارد

اند، رجوع به اعلم واجب است در   همان گونه که در بحث تقلید همه مراجع اعالم کرده: 20س
  :این رابطه چند سؤال داشتم

  کنند؟ نمى   عنوان اعلم معرفى  یکى را بهود مراجع حاضر، با شناختى که از هم دارند،چرا خ. 1

  
چون امر اعلمیت از امور حسیه نیست و حدسى است و با این همه مسائل فقهیه اختالف در این 

  .شود  امر زیاد پیدا مى

دهند مرجع مورد  شوند، که شهادت مى  اى پیدا مى در اطراف هر مرجعى افراد صالح و شایسته. 2
  شود؟  صورت اعلم چگونه مشخص مىدر این . نظر آنها اعلم است

  



١٠ استفتائات 

ل و ثقه هم باشد، تا شهادتش قبول میزان، شهادت اهل علم و فقاهت است و شاهد باید عاد
  .شود

  چرا بعضى از مراجع همدیگر را قبول ندارند؟. 3

  
  .شود چون علومشان نظرى است نه حسى، قهراً اختالف نظر پیدا مى

  ). صورت بروز اختالف در حکم یا فتوادر(االطاعۀ است یا مرجع؟   رهبر واجب. 4

  
کدام، و اما در احکام شرعیه چون تقلید اعلم الزم است، پس فتواى  در امور غیرشرعیه هیچ
  .االجراء است مرجع اعلم مقدم و الزم

  هد با مرجع چیست؟فرق مجت. 5

  
  .مرجع باید اعلم باشد و مجتهد بودن براى مرجعیت کافى نیست

بینید؟ در حالى که بسیارى از زنان در  را براى مرجع تقلید بودن توانا نمى چرا شما زنان :  21س
  عصر ائمه داراى اجازه مرجعیت بودند؟

  
علیهم (راوى بودندو قطعاً مرجع نبودند چون زمان معصومین) علیهم السالم(زنان در زمان ائمه

بواسطه روایاتى اما جایز نبودن مرجعیت .  مرجع خود معصوم است وکسى دیگر نیست)المالس
  .است که در باب قضاوت و جاهاى دیگر آمده است

   نظر حضرتعالى در مورد ولى فقیه چیست؟ آیا ولى فقیه همان مرجع تقلید است؟: 22س

  
بعضى معانى والیت . کدام آنها مختص به مرجع تقلید نیست والیت معانى متعدده دارد و هیچ

ست و آنچه براى مجتهدین ثابت است، مختص به معصوم است وکس دیگرى داراى آن نی
  .باشند، مگر حکومت و رهبرى مىبه شخص ندارد بلکه همه آنان داراى آن اختصاص 

خواهد تقلید و یا احتیاط نماید، در احکام مربوط به تقلید یا   بطور کلى فردى که مى: 23س
 از اعلم یا در شیوه طور مثال در احکام مربوط به شناختن اعلم یا در مسأله تقلید به(احتیاط 
  چگونه باید عمل کند؟) احتیاط

  
احتیاط معنایش این است که عمل را باتمام محتمالت . در شناخت اعلم، به اهل خبره رجوع کنید

مثال اگر از شما سؤال شود در . اما در تقلید از اعلم به بناء عقالء رجوع کنید. آن به جا آورد
 بیمارى خطرناکى گرفته است و -خیلى به او عالقه دارید صورتى که یکى از نزدیکان شما ـ که 
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براى مداواى او دو پزشک هستند که یکى از دیگرى ماهرتر است، براى مداواى مریضتان به کدام 
  .کنید؟ قهراً ارتکاز به ماهرتر، همین ارتکاز دلیل لزوم تقلید از اعلم است  یک مراجعه مى

  ید خود را عوض کنم؟توانم مرجع تقل  آیا اینجانب مى: 24س

  
اگر تقلیدتان صحیح بوده و بر طبق موازین شرعیه انجام شده است و بعد بفهمید که دیگرى 
اعلم است یا نستجیر باهللا آن مرجع اولى عادل نیست، باید عدول کنید و اگر تقلیدتان صحیح 

به هر حال با میل . نبوده، باید از اهل خبره سئوال کنید و با نظر آنها مرجع خود را تعیین کنید
  .شما نیست که هر وقت اراده کردید، مرجع را عوض کنید

تواند مثال از چند مرجع   دلیل اینکه مشهور شده باید از یک مرجع، تقلید کرد و انسان نمى: 25س
  تقلید نماید چیست؟

  
گنجد، ولى حرفى است منطقى و صحیح که بدون   بحثى علمى است که در این مختصر نمى

  . آن اعمال صحیح نیسترعایت

ناپذیر است   با توجه به اینکه ارتباط مستقیم با بعضى از مراجع، بسیار سخت و حتى امکان: 26س
توانیم از آیات عظام دریافت کنیم و حتى ورود به سایت  طور مستقیم نمى و مسائل شرعى را به
تر   تا راحت;ییر دادتوان تغ خواستم بدانم که مرجع خود را چگونه مى آنها مشکل است، مى

  مسائل و مشکالتمان را در میان بگذاریم؟

  
در موقع اختیار مرجع، باید با قول اهل خبره تشخیص داده باشید که این مرجع از همه مراجع 

همچنین . توانید رجوع کنید در غیر این صورت به دیگرى مى. دیگر باالتر و اعلم و عادل است
اید، ولى حال اهل خبره کسى دیگر  رعى از مجتهدى تقلید نمودهاگر ابتدا با توجه به موازین ش

  .کنند، باید عدول به او نمایید را اعلم معرفى مى

یا از لحاظ شرعى صحیح و ممکن است که بنده مرجع خود را از آ. باشم  مى....  بنده مقلد: 27س
کره را الزم و شما الزم دهم؟ به علت اینکه ایشان اذن پدر براى عقد موقت باایشان به شما تغییر 

اگر امکان دارد، با چه شرایطى ممکن است؟ آیا بر من الزم است از خود ایشان هم . اید  ندانسته
توانم فقط در این مورد از شما و در بقیه موارد از ایشان  سوال کنم یا خیر؟ در چه صورتى مى

  ).د، نه احتیاطان با توجه به اینکه ایشان اذن پدر را الزم دانسته(تقلید کنم؟ 

  
تقلید از آن مرجع طبق . 1:  تقلید مرجعى به مرجع دیگر رجوع کنیدتوانید از در دو صورت مى

با شهادت اهل خبره مرجع دومى . 2. اعلمیت او را تشخیص نداده باشیدموازین شرعیه نباشد و 
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فتواى به را اعلم بدانید در غیر این دو صورت رجوع جایز نیست، مگر آنکه آن مرجع اول، 
  .احتیاط لزومى دهد و دومى فتواى به جواز بدهد

 اگر کارى را مرجع تقلید من، حرام بداند و همچنین تعدادى از مراجع دیگر، آن را حرام و : 28س
توانم از احتیاط واجب استفاده کنم واز مرجع تقلید   آیا من مى. دانند  تعدادى آن را حرام نمى

  روى کنم؟دیگرى که آن را حرام نکرده پی

  
 یعنى به شهادت اهل خبره عادل که اعلمیت او ثابت ;اگر تقلید شما براساس موازین شرعیه بوده

توانید رجوع به دیگرى بنمایید، و اگر   شده است و آن مرجع فتوى به حرمت داده است، نمى
توانید به مجتهد دیگرى   فتوى نداده است احتیاط لزومى نموده است درخصوص آن مسأله مى

  .رجوع کنید

شود و از سویى   م است که از زنان مجتهده تقلید نمى در بین علما و جوامع اسالمى مرسو: 29س
آنچه در دستورات دینى آمده در مرحله اول وجوب کسب علم بر مسلمین قول مشهور علما و 

ورت  و در ص;دست آورند  اى از علم برسند، تاخود احکام دینى را به است، به نحوى که به درجه
  .عدم توانایى در استنتاجات دینى، واجب است از مجتهد اعلم تقلید کنند

  .با توجه به شرط اعلمیت براى مرجعیت تقلید. متفق القول نیست» مرد اعلم«و قید 

  :خواهشمند است به سواالت ذیل پاسخ دهید

قرآنى آن از شروط مرجعیت است؟ مبناى محکم فقهى و ) مرد بودن(آیا از نظر شما رجلیت . 1
  چیست؟

  
  :به چند جهت مرد بودن مرجع تقلید شرط است

  
 وگرنه مقتضى اصل، عدم جواز ;براى اصل جواز تقلید از زنان مجتهده باید دلیل اقامه کرد. 1

و )  رجوع نمایید170 و سوره بقره آیه ;5به سوره مائده آیه . (است و آیات کریمه نهى از آن نموده
فاسئلوا اهل «: کند، مانند  شرعیه، آیاتى داللت بر جواز آن از مرد مىدر خصوص تقلید در احکام 

فى الدین و لینذروا قومهم اذا الذکر ان کنتم ال تعلمون و فلو ال نفر من کل فرقۀ طائفۀ لیتفقهوا 
  .»رجعوا الیهم لعلهم یحذرون

  
که مشتمل است بر اى از روایات تقلید از مرد، جایز دانسته شده است، مانند اخبارى  در عده. 2

یونس بن عبد الرحمن، زکریا بن آدم، یونس مولى آل یقطین، «رجوع به اشخاص معین، مانند 
» من ابواب صفات القاضى«باب ) وسائل الشیعه. (و ارجاع به روات احادیث. »عمرى و پسرش
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 مثل ;شده است و اخبارى که صریحاً امر به افتاء مردها - 4 -  9 -  27 - 33 - 35حدیث 
و افت الناس فانى احب ان ) مسجد المدینه(اجلس فى مسجد «البان بن تغلب )علیه السالم(قوله

 بعد قوله انى افتى الناس العارفین ;لمعاذ بن مسلم)علیه السالم(، و قوله»یرى فى شیعتى مثلک
و اخبارى که از فتواى به مثل قیاس و ) اصنع کذا فانى کذا اصنع(بمودتکم بما جاء عنکم 

  .و در زن روایتى نیسته اخبار بر جواز تقلید از مرد داللت دارد این گون. کند سان نهى مىاستح

  
در . روایاتى که درآن حکم به ارجاع به مرد داده شده است، مانند دو خبر معتبر ابى خدیجه. 3

: و در دیگرى فرموده است» اجعلوا بینکم رجال قد عرف حاللنا و حرامنا«: یکى این عبارت است
  .»ولکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا«

  
روایاتى که نهى از تصدى زنان براى حکم کردن میان مردم شده است مثل خبر عبدالرحمن . 4

علیه (الى الحسن)علیه السالم(قال فى رسالۀ امیرالمؤمنین«، )علیه السالم(صادقز امام بن کثیر ا
جاوز نفسها فان ذلک انعم لحالها و ارجى لبالها و ادوم ال تملک المرئه من االمر ما ی) السالم

من ابواب صفات  «2مستدرک الوسائل، باب . (»لجمالها فان المرئۀ ریحانۀ و لیست بقهرمانۀ
  )1، حدیث »القاضى

  
لو خلقت حواء من کله لجاز القضاء فى النساء «، )صلى اهللا علیه وآله(و خبر ابن عباس از نبى اکرم

این روایت به دلیل اولویت بر عدم جواز تقلید از زن ) همان مدرک سابق. (»رجالکما جاز فى ال
  .داللت دارد

  
 من ابواب 2وسائل باب . (»ال یفلح قوم ولتهم امرئۀ«، )صلى اهللا علیه وآله(و ما روى عن النبى

  )1صفات القاضى حدیث 

  
واب مقدمات نکاح و ابواب وسائل، مستدرک، اب: روایات زیادى که باید به کتب حدیث، مانند. 5

  .عقد نکاح مراجعه فرمایید

در صورت اعلمیت خانمى در میان علماى اسالمى آیا عقالنى و شرعى است از مردى که کمتر . 2
داند تقلید شود؟ دلیل شرعى   از آن خانم مجتهده اعلم، دانایى دارد و کمتر از وى حکم خدا را مى

  و عقلى آن چیست؟
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شود، موردى   ، مورد عدم قبول شارع باشد که از جواب سؤال قبل ظاهر مىاگر اصل جواز تقلید
  .سؤال نیستبراى این 

به چه دلیل جنسیت از نظر برخى، مالک مرجعیت است و در برخى احکام شرعیه مشترک، مثل . 3
  شهادت و دیات، مالک و محور واقع شده است؟

  
و اما در شهادت و دیات، ادلۀ . ن اشاره شددلیل عدم جواز تقلید از زن، در جواب سؤال اول به آ

  .ایم بیان نموده» فقه الصادق«خاصه وارد شده که ما همه آنها را در کتاب 

 ;ز گردیده است اعلمیت حضرتعالى از طریق شهادت عدلین از اهل خبره، براى حقیر محر: 30س
عنوان  نه به) على استکه خبره بودنتان در حد ا(عنوان یکى از اهل خبره  بهحال از حضرتعالى 

اعلم درنظر حضرتعالى کیست، تا در احتیاطات وجوبى شما به : کنم که مرجع تقلید سوال مى
  .ایشان رجوع کنم؟ لطفاً نام ببرید

  
اند و آن اینکه بعد  اى به طریقى دیگر سوال نموده اند و عده این سوال را مکرراً از بنده پرسیده
نیست، نه تنها عدالت هم شرط  یم؟ و چون مجرد اعلمیت کافىاز شما، ما از چه کسى تقلید کن

باشد و تشخیص آن احتیاج به ارتباطات  شرط مىت در مرجع نیز است بلکه مرتبه عالیه عدال
ها و   چون مراتب علمى افراد با نوشته.  به عالوه مجرد اهل خبره بودن، کافى نیست;دارد
  . تعیین اعلم بعد از خودم، معذورمبنابراین در. شود  هاى مجلسى فهمیده مى بحث

چون : عنوان مثال بگوید تواند دیگران را از تقلید خود محروم کند؟ به  آیا مرجع تقلید، مى:  31س
  .پسندم، پس در فقه هم از من تقلید نکن و تقلید شما پذیرفته نیست عقاید شما را نمى

  
  .اثر است خیر، چنین حقى ندارد و اگر بگوید گفته او بى

 نظریات - کنند  با اینکه در یک کشور زندگى مى -خواستم بدانم علت اینکه مراجع   مى: 32س
ها به دالیل   مختلفى، در مورد یک موضوع خاص دارند، چیست؟ آیا اظهار برخى از این نظریه

  حکومتى یا براى نفى یک حزب نیست؟ وظیفه ما چیست؟

  
 چون فتوا متوقف بر ;است) حتى طب(ن دیگر، اختالف بین فقها، مانند اختالف بین عالمان فنو

اند که اگر اختالف در فتوى باشد باید از  که مختلف است، از این رو گفته مراجعه به ادله است،
  و اگر اختالف نباشد و همه یک فتوى داشته باشند، تقلید از افراد مختلف. یک مجتهد تقلید کرد

  
  .منعى ندارد
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 وقتى یک مرجع تقلید، نظر خود را در مورد حکم ثانوى اظهار خواستم بدانم که آیا  مى:  33س
تواند،   کند، آیا شخص مسلمان در صورتى که از لحاظ فکرى وعقلى مجاب نشده باشد، مى مى

  خیر؟بپرسد یا علت نهى یا عدم نهى آن حکم را 

  
د یک قسم حکمى است که بواسطه انطباق عنوان ثانوى است، مانن: حکم ثانوى دو قسم است

اکل نجس در صورت اضطرار یا اکراه، که این قسم مانند بقیه احکام است و با فکر و عقل 
سیاسى یا  -قسم دوم حکمى است که بواسطه امور دنیوى . شود  غیرمجتهد فهمیده نمى

  .شود و در این احکام اعمال نظر مقلد خوب است و اشکال ندارد  گفته مى-  غیرسیاسى

ر این زمان، تعدد مراجع وجود دارد و هر کسى شخصى را اعلم  اینکه د با توجه به: 34س
توان مرجع اعلم را  ام، چگونه مى هنوز به نتیجه قطعى نرسیدهداند و حقیر با تحقیق زیاد  مى

توان مطمئن شد که این مرجع احکامش را از چشمه زالل حضرت  تشخیص داد و چگونه مى
  گیرد؟  مى) علیه السالم(مهدى

  
شود و اگر اهل خبره اختالف داشتند، شما هر  ا شهادت اهل خبره معلوم مىتشخیص اعلم ب

من کان من «: فرمایند مى)علیه السالم(حضرت مهدى. نیدتوانید اختیار ک  کدام را خواستید مى
  .»الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هواه مطیعا المراهللا فللعوام ان یقلدوه

مورد علماى اخبارى که منبع صدور فتاواى خود را تنها قرآن و  نظر حضرتعالى در : 35س
اند، چیست؟ آیا شما قائل به این هستید که براى صدور فتوا،  احادیث صحیح و قطعى قرار داده

 را در قبول یا رد این موضوع بیان اجماع و عقل نیز دخیل است؟ اگر ممکن است دالیل خود
  .بفرمایید

  
اند منبع استخراج احکام خصوص قرآن و  ده آنها درست است، نگفتهاوال اخباریهائى که عقی

به اخبار غیرقطعیه » الحدائق«مراجعه کنید، صاحب » حدائق«شما به کتاب . احادیث قطعیه است
  .نماید چقدر استدالل مى

  
و دربسیارى از روایات معتبره آمده است که . دهیم ثانیا ما هر حکم عقلى اى را مدرک قرار نمى

  .»اهللا الیصاب بالعقول  یند«

خواهد در بعضى از احکام از مرجع دیگرى  کند، اما مى   شخصى از مرجعى تقلید مى: 36س
   آیا ممکن است؟;تقلید کند

  



١٦ استفتائات 

چنانچه تقلیدش از روى مالک شرعى بوده است، رجوع به دیگرى به هیچ وجه جایز نیست، مگر 
  .موده باشداش در حکم خاصى احتیاط لزومى ن در موردى که مرجع

 براى کسى مثل من که با امکانات محدود در شهرستان است چه راهى براى احراز اعلمیت : 37س
  .ام  تخاب مرجع تقلیدم بر سر دوراهى قرار گرفتهمجتهدى وجود دارد؟ چون بنده سخت براى ان

  
بسیار این کارى . شما با تلفن یا فاکس از اهل خبره سئوال کنید و مرجع خود را تعیین کنید

  .توانید به کسى که اطمینان دارید وکالت بدهید که اواز اهل خبره سئوال کند آسان است و مى

 حال اگر در بعضى از استفتائات شما تقلید ;نمایم  اینجانب از مرجع دیگرى تقلید مى: 38س
  نمایم، اشکال ندارد؟

  
بته مشروط به آنکه تقلید ال. ز نیستدر مسائلى که مرجع تان فتوى بخالف فتواى من بدهد، جای

توانید   کند، مى دهد، بلکه احتیاط مى  موازین شرعیه باشد و اگر فتوى نمىاز آن مرجع از روى 
  .در آن مسائل از من تقلید نمایید

  توان از مرجع تقلید دیگر تقلید کرد؟  اگر مرجع تقلید کسى فوت کند مى. 1 : 39س

 از مدتى اگر بخواهم دوباره به همان اولى باز گردم، آیا اگر مرجع تقلید خود را تغییر دهم و بعد. 2
  درست است؟

  
گرى رجوع نمود و باید براى مقلد بواسطه مرجع تقلید اگر فوت شود، باید به مرجع تقلید دی. 1

  .ثابت شود که آن دومى از بقیه علماء اعلم استمراجعه به اهل الخبره، 

  
ى به اختیار شما نیست و شما حق چنین کارى را عدول از مرجع و برگشتن دوباره به اول. 2

  .ندارید

  
شود از چند مجتهد تقلید کرد، مثال در بحث ازدواج با زانى از یک    آیادر بعضى امور مى: 40س

  ایا این کار اشکال شرعى دارد؟. مرجع ودر بحث ازدواج با دختر باکره از مرجع دیگر

  
مگر آنکه مراجع در . شود تقلید نمود  ىچون اعلمیت مرجع شرط است، از چند مجتهد نم

مقامات علمیه مساوى باشند خصوصاً یکى از آنها در یک مسأله اعلم باشد و دیگرى در مسأله 
  .دیگرى، که در این صورت تبعیض در تقلید جایز است



١٧ استفتائات 

 احتیاط واجب چیست و ترک آن چه حکمى دارد، و اگر صیغه غیردائم را بدون اذن پدر : 41س
  صیغه صحیح است یا نه؟بخوانیم، 

  
دست بیاورد، در این موقع مقلد یا  دله، حکم این مورد را نتواند بهاحتیاط واجب یعنى مجتهد از ا

ظاهراً مسأله مورد نظر شما، . مراجعه کند یا آنکه به احتیاط عمل کندباید به مجتهد دیگرى 
اگر همین است شما در . ستصیغه غیر دائم است که مرجع تان احتیاط نموده که اذن پدر شرط ا

دانم و عقد بدون اذن پدر را  توانید به بنده رجوع کنید که اذن پدر را شرط نمى این مورد مى
  .دانم صحیح مى

توان به  ند، چگونه مىا  در مسائلى که مرجع تقلید احتیاط واجب در ترک، بیان فرموده: 42س
  رجع جدید و عمل به آن کافیست؟آیا صرفاً اطالع از فتواى م. نمودمرجع دیگرى رجوع 

  
  .چنانچه فتواى مرجع جدید را بدانید و با استناد به آن عمل نمایید، کافیست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٨ استفتائات 

  

  

  

  

  

  طهارت

  

  

  

  
 کسى که به گناهى مشغول بوده و به تبع آن گناه، بیشتر اوقات از لحاظ بدنى نجس بوده و : 43س

نزل را نجس نموده است، حال متوجه اشتباه کار خود هاى م ها و رختخواب چیزهایى مثل فرش
کنند و   افرادى که به منزل ایشان رفت و آمد مى. شده و به درگاه خداى عزوجل توبه نموده است

وسایل شان چیست؟ اگر نجس اطالعى ندارند، حکم طهارت منزل و از نجس بودن منزل آنها 
تواند به منزل بستگان رفت   و به راحتى مىنیست آیا براى خود شخص خاطى هم اینگونه است و ا

لطفاً تا حد امکان واضح جواب دهید و مرا . (باشد و آمد نماید و منزل بستگان براى او نجس نمى
  ).از آشفتگى و تسلسلى که گریبان گیرم شده است نجات دهید

  
ل و ولى وظیفه عملى شما چنین است منز. توضیح علمى را شاید شما نتوانید متوجه شوید

شوید، از این  ى شما با رفتن به منزل بستگان نجس نمىوسایل آنها نجس نیست و به طریق اول
  .جهت راحت باشید

اما با .  البته اکثرا بعد از ادرار;شود   چند روزى است که از مجراى ادرار مایعى خارج مى: 44س
سه شرط (لبته حکم منى را شود که ا  دهم، باز هم مایعى خارج مى اینکه استبراء را خوب انجام مى

حال این . مایع هم گاهى روشن وگاهى سفید گلى است. ندارد و بدنم آن حاالت منى را ندارد) آن
اندازه دو  به -شود  مایع اگر در بین نماز در مجراى من بیاید، اگردست به آن بزنم کمى خارج مى

دانم بین نماز بیرون آمده یا بعد دانم نجس است یا نه؟ نمازم چه حکمى دارد؟اگر ن   نمى-سه نخود
  از آن چه باید بکنم؟

  



١٩ استفتائات 

شود پاک است و نماز را هم  چنان چه استبراء نموده باشید آن مایع که بعد از استبراء خارج مى
  . چه بعد از نماز بیرون بیاید چه قبل از نماز وچه در وسط نماز;کند باطل نمى

ارى، فشردن هم الزم است و یا اینکه پس از هاى نجس با آب کر و ج  آیا در شستن لباس: 45س
  برطرف شدن نجاست عین نجاست، آب آن را فرا بگیرد کافى است؟

  
  .تکان دادن لباس در زیر آب کر و جارى کافى است و فشردن الزم نیست

شدم رطوبتى از    یعنى زمانى که جنب مى; بنده روى یک پتو چندین بار جنب شده بودم: 46س
آب (خواهم این پتو را بشویم آیا با یک بار آب ریختن  رسید، حال که مى تو مىشلوارم به این پ

. ن بکشم یعنى بدون نیاز به اینکه بخواهم چیزى مانند برس به آ;شود یا خیر  پاک مى) جارى
  .خواهشمند است دراین زمینه مقدارى توضیح دهید

  
 در آن محل باشد، اول -  ولو خیلى ضعیف باشد -هر چیزى که نجس شود اگر عین آن نجاست 

شود و  آن پاک مى باید به هر وسیله ممکن آن را از بین برد و بعد با ریختن یکبار آب جارى روى
  .بهتر است فشار داده شود تا آب در آن پتو خارج شود

  .اند کرده   ها وزن آن را معین   چون اکثر رساله;شود   بفرمایید آب کُر، تقریبا چند لیتر مى: 47س

  
ترین راه شناخت کر بودن   کیلوگرم است، و از حیث ظرف که راحت377از حیث وزن تقریباً کُر 

است آن است که اگر در ظرفى که درازا و پهنا و گودى آن هر یک سه وجب است، بریزند آن 
  .ظرف را پر کند و به عبارت دیگر مساحت آن بیست و هفت وجب باشد

هاى خشکشویى    لباس و اتو زدن آن توسط مغازه با توجه به اینکه از نحوه شستشو: 48س
 به آنها بدهم؟ و نماز هاى خود را جهت شستن و اتو زدن توانم لباس اطالعى ندارم، آیا مى

  شوند جایز است؟  هایى که با این کیفیت شسته مى خواندن با لباس

  
  در صورتى که مسلمان باشد و بگوید پاک است، هیچ اشکالى ندارد و

  
  .پاک است

  هاى دیگر شسته شود؟ هایى که آثار جنابت در آنها وجود دارد، باید جدا از لباس  آیا لباس: 49س

  



٢٠ استفتائات 

 مگر آنکه یقین ;جدا شستن الزم نیست، ولى اگر مخلوط بشود، باید در آب کشیدن جدا باشد
 که در آن صورت، در آب کشیدن جدا نمودن الزم -داشته باشد که آثار جنابت از بین رفته است 

  .یستن

هاى دیگر در لباسشویى شسته  هایى که آثار جنابت در آنها است، با سایر لباس  اگر لباس: 50س
هاى  گونه آثار نجاست در آن لباس و لباس ام که پس از شستن هیچ چون بارها دیده(شوند و 

  شست؟  ، آیا باید آنها را جدا)شود دیگر مشاهده نمى

  
جاست از بین رفته و چنانچه لباسشو بگوید بعد از نبودن میزان علم خود انسان است که آثار ن

  .همه محکوم به طهارت استاست، آب کشیدم اثر نج

. ریزى کرد که محل را آب کشیدم  در بدنم جوشى بود که به خاطر خاراندن شروع به خون: 51س
ونى شدم و با بعد از اینکه به خانه برگشتم، متوجه خ. لباسم را در آورده و به گوشه اتاق گذاشتم

  ام، باید چه کرد؟ توجه به اینکه لباس خیس بوده و آن را روى فرش گذاشته

  
 شما هر محلى را که خونى است و یا رطوبت مالقات کرده آب بکشید و بقیه جاهائى که لباس یا

  . با آن مالقات کرده آب نکشید-خون در آن نیست که عین -بدن متنجس

گویند سه بار باید سرفه کرد درست  ه است و آیا اینکه مى طریقه صحیح استبرا چگون: 52س
هائى که قبل از بول و یا بعد از بول و قبل از منى از انسان  است یا خیر؟ همچنین شرایط آب

شود چیست؟ آیا اگر در انسان حالتى به وجود آمد که شرایط خروج منى را داشت، ولى  خارج مى
  ه است یا خیر، غسل الزم است؟شک کرد که آیا آبى از ایشان خارج شد

  
هاى عملیه به یک نحو نوشته شده است، به آنجا  کیفیت استبراء اختالفى نیست و در تمام رساله

شود اعم از مذى و وذى و ودى  غیر از منى و بول آنچه از انسان خارج مى. مراجعه نمایید
ت که در رساله ذکر هایى ذکر شده اس اش محکوم به طهارت است و در مورد شک عالمت  همه

انسان ولو حالت شهوانى داشته باشد و شک کند که منى خارج شده است یا نه بر او . شده است
  .غسل واجب نیست

  شوند، به چه صورتى؟   خواب جنب مىها در  آیا خانم: 53س

  
شوند و عالمت آن هم خروج منى بعد از خواب  ها در خواب جنب مى بر حسب روایات خانم

  .مانند آقایاندیدن است، 



٢١ استفتائات 

به عنوان (   کافر) به عنوان حیوان( تعریف نجس چیست و چه ویژگى است که بر سگ : 54س
  کند؟ مى   نجاست داللت... خون و) به عنوان خوراکى(شراب ) انسان

  
فرمایند آن مقوله کیف  دانند و مى نجاست را بعضى از امور واقعیه که کشف عنه الشارع مى

نظر ما حکم وضعى است که شارع مقدس جعل فرموده و  جسم و به به ائماست و خباثتى است ق
نظر ما پاک است و اما سگ با آن همه کشفیات که گفته شده در لعاب دهان  کافر اهل کتاب به

رود مع ذلک نجاست آن حکم وضعى   آن میکروبى است که بدون مالیدن خاک از بین نمى
  .اعتبارى است نه امر واقعى

آید، اگر بول باشد پاک است؟ در این صورت چگونه پاک   عد از استبراء مى آبى که ب: 55س
  . چه حکمى داردشود و اگر این اتفاق همیشه بعد از استبراء بیفتد مى

  
که پاک -دانید بول است یا مذى  اگر بول باشد و بدانید بول است یقیناً نجس است، ولى اگر نمى

ده است، و اگر مردد بین بول و منى باشد نجس ، شارع مقدس حکم به پاک بودن آن نمو-است
  .است

افراد و . کند   روى قسمتى از زمین پارکینگ آپارتمان محل سکونت، فاضالب چکه مى: 56س
و قاعدتا . شود  کنند و طبعاً خاک آن محل با جاهاى دیگر مخلوط مى  ماشین از آن محل عبور مى

ها وجود  از تمام خاکى که در پارکینگ و روى پلهآیا باید . درس ها هم مى از این خاک به روى پله
  .دارد اجتناب کرده و آن را نجس بدانیم

  
کسى که مالقات با عین نجاست نموده نجس است، ولى چون شبهه محصوره است و احتمال 

کند، پاک باشد منجس نیست و موجب  دهید که آن چه با دست یا لباس شما تماس پیدا مى مى
  .شود نجاست نمى

   آیا عرق انسان جنب، نجس است؟: 57س

  
  .خیر، پاک است

   علت علمى یا فقهى نجس بودن سگ چیست، آیا از نظر نجاست با خوک فرق دارد؟: 58س

  
دلیل فقهى بر نجاست سگ و خوک روایات معتبره است که عمده احکام شرعیه از آن روایات 

  .مستفاد است

  



٢٢ استفتائات 

 مرتبه شسته شود و ظرف متنجس به ولوغ  باید سه- سگ -و چون ظرف متنجس به ولوغ کلب 
  .تر است   هفت مرتبه، بنابر این فرق است بین سگ و خوک و خوک نجس- خوک -خنزیر 

  
  .گ و خوک دریایى پاک اندو سگ و خوک برّى نجسند، اما س

شود، چه حکمى دارد؟ در هنگام ارضا    آبى که از پسر یا دختر در هنگام شهوت خارج مى: 59س
  شدن چطور؟

  
شود و اگر مذى باشد که ظاهرا مورد سؤال شما آن  منى باشد نجس است و غسل هم واجب مى
  .شود  است، پاک است و باعث وضوء و غسل نمى

عنوان مثال در  به(شود؟  برسد، نجس مى) منعقد شده(اگر آب قلیل به خون بسته . 1 : 60س
 گرفتن صورت نجس آیا با وضوء) صورت زخمى باشد که خون روى آن بسته شده باشد

  شود؟ مى

اگر انسان پاى خود را بشوید وبا همان کفش خیس روى زمین نجس راه برود آیا پاى او نجس . 2
  شود؟ شود یا فقط کف کفش نجس مى مى

  
شود، ولى اگر سله باشد  چنانچه خون منعقد و بسته باشد، با رسیدن آب قلیل به آن نجس مى. 1

ده باشد که امرى است شایع، خودش پاک است و آب هم نجس جزئى از بدن به این صورت در آم
  .شود نمى

  
  .شود ىکف کفش فقط نجس م. 2

مانند ) البته عین نجاست روى آن نیست( اگر چیزى که قابل آب کشیدن نیست نجس شود : 61س
  توان آن را پاک کرد؟ موبایل یا تلفن، چگونه مى

  
ت و آن اینکه اگر کسى بگوید متنجس اى هس  راهى براى پاک شدن آن نیست، ولى مساله

منجس نیست نجاست موبایل یا تلفن اثرى ندارد، و اگر دست خیس هم به آنها بزنید دستتان 
  .شود  نجس نمى

  باشد چیست؟  که نجس کننده نمى منظور از متنجس سوم و این : 62س

  



٢٣ استفتائات 

باس با شما اگر دستتان نجس به عین نجاست شود، دست متنجس اول است و اگر دست با ل
رطوبت مالقات کند، لباس متنجس دوم است و اگر لباس در بدنتان عرق کند بدن متنجس سوم 

  .است، البته اینها متوقف است بر اینکه متنجس منجس باشد

 اگر پاى کسى که از حرام جنب شده در کفش عرق کند و کفش آغشته به عرق پاى او : 63س
 کفش دوباره استفاده کند با علم به اینکه هد از آنشود و آن شخص غسل کرده و پاک شود و بخوا

آیا باید کفش را آب بکشد یا الزم . چه باید بکندپایش دوباره در آن کفش عرق خواهد کرد، 
  نیست؟

  
  .آب کشیدن پا الزم نیست

 در رساله آمده که منى حیوانى که خون جهنده دارد نجس است، آیا منى انسان نیز نجس : 64س
حات زن براى زنان حکم منى دارد؟ آیا ترشحات زن نجس است؟ اگر مرد یا زنى است؟ آیا ترش

ترشحات همسر خود را خواسته یا نا خواسته بخورد، چه حکمى دارد؟ اگر منى وارد دهان شد و 
  شود؟ شخص دهان خود را سه بار آب کشید آیا پاک مى

  
ت، ولى خوردن آنها حرام منى انسان نجس است و اما ترشحات غیر منى نجس نیست و پاک اس

  .است و اگر منى وارد دهان شد، و بیرون ریخته شد آب کشیدن دهان الزم نیست

خواستم بدانم آیا اشکال دارد   شود، مى  بعضى مواقع ترشح یا لکه خارج مى) دختر( از من : 65س
  براى نماز و روزه یا خیر؟

  
  .خیر اشکال ندارد

داند این   شد، رطوبتى از او خارج شده باشد که مى اگر انسان وقتى از خواب بیدار:  66س
صورت جهنده نبوده است، تکلیف چیست، آیااو  رطوبت بر اثر شهوت و خواب تحریک آمیز و به

  جنب است؟

  .خیر، جنب نیست

تواند در    اگر جواب سوال قبل خیر باشد، شخص مورد نظر با توجه به کمبود وقت، مى: 67س
  این صورت نماز بخواند؟

بهر حال . قتى که جنب نیست، آن آب هم نجس نیست، مگر آنکه استبراء از بول نکرده باشدو
  .این شخص محکوم به حدث اصغر است اگر وقت وضوء گرفتن ندارد تیمم کند و نماز بخواند

  

  



٢٤ استفتائات 

  

  

  

  

  

  

  وضـوء

  

  

  

  
گرفته تواند با آن وضوء   اگر شخصى براى حالت دادن به موهاى خود روغن بزند، آیا مى: 68س

  و نماز بخواند؟

  
  .چنان چه روغن خفیف باشد و مانع از رسیدن آب به مو یا پوست سر نباشد، اشکال ندارد

 موقع شستن دستان راست و چپ در هنگام وضوء آیا باید وسط انگشتان خود را جدا جدا : 69س
 دیگر توان بجاى عمل ذکر شده روى پنچ انگشت را با دست با دست دیگر خود شست و یا مى

  تر نمود؟فقط 

  
باید تمام دست حتى وسط انگشتان را با دست دیگر یا با ریختن آب و یا با ارتماس در آب 

  .شستشو داد

استفاده کرد با آنکه دست به اندازه ) از مچ تا آرنج(توان از ترى دست   آیا براى مسح پا مى: 70س
  کافى تر است؟

  
  .شود خیر نمى

ن در دل قصد وضوى نماز مستحبى را داشتم، ولى هنگام وضوء  بنده هنگام وضوء گرفت: 71س
واجب (اجب را به کار بردم، حال من بایدکدامیک از این نمازها گرفتن بر دهان لفظ نماز و

  را بخوانم؟) یامستحبى

  



٢٥ استفتائات 

شوید و آنچه مشروط به طهارت است را  نمازها همه صحیح است و با آن وضوء طاهر مى
  .توانید انجام دهید مى

 در حالى که پاى آنها ;کشند گیرند و مسح مى  بعضى عزیزان بدون شستن پا  وضوء مى: 72س
تر  کنند و دلیلشان هم این است که روى پاى باشد و مساجد را هم آلوده مى عرق کرده و بدبو مى

  .شود مسح کشید نمى

  
  .شود مسح کشید   تر نمىروى پاى

  
  .شود بوى عرق هم مانع از صحت وضوء نمى

دانیم امامان ما هم اکثرا  مى.  اگر موهاى پُرى داشته باشیم، براى مسح سر چه باید بکنیم: 73س
  پر مو بودند؟

  
  .موى را صاف کنید و روى آن مسح کنید

کشد او براى گرفتن وضوء مجبور  کند و مداد مى همیشه آرایش مى) برایم( خانم بنده : 74س
آیا . شود  مش پاک کند و همیشه چشمش قرمز مىاست روزى سه بار مدادها را با سختى از چش

زدند، چگونه  مداد چشم، مانعى براى وضوء است؟ اگر این طور است، امامان ما که سرمه مى
، ریمل روى چشم و موهاى چشم )با توجه به اینکه سرمه بسیار چرب است(گرفتند؟ وضوء مى

  چطور؟ آیا مانع است؟ آیا در وضوء باید موهاى چشم خیس شود؟

  
آنچه الزم است رسیدن آب به بشره یا به موى ابرو و چشم است و بیشتر الزم نیست و این یک 

  .امر عرفى است و جنبه حکم شرعى ندارد

کنم وضوء داشته باشم و معموال هنگام اذان از قبل وضوء دارم و با    من همیشه سعى مى: 75س
 خیر و اگر اشکال داشته باشد باید چه ام، آیا نمازهاى من درست است یا این وضوء نماز خوانده

  کنم؟

  
 بسیار کار خوبى است و در شرع زیاد برآن - که دائما وضوء دارید -نمازها درست است و عملتان 

  .فضیلت ذکر شده است

  کسى که در وضوء کثیرالشک است، شک کند که عضوى را شسته یا نه و احتمال هم: 76س
  اش چیست؟ اگر کثیرالشک نباشد چطور؟  است وظیفهدیگر از شیطانبدهد که شسته و طرف 

  



٢٦ استفتائات 

کثیرالشک اعتناء به شک نکند و بنا بگذارد برشستن آن عضو و غیر کثیرالشک اگر در اثناء 
وضوء شک کند باید به آن شک اعتنا کند و بنا بگذارد بر نشستن و آن را بشوید و اگر بعد از 

  . بنا بگذارد بر شستن و وضوء او صحیح استفراغ از وضوء شک کند، به آن شک اعتناء نکند و

ها آب برسانیم یا  هاى پا را بچینیم و زیر ناخن باید ناخن موقع  وضوء در مسح پاها آیا : 77س
مقدمه علمیه، مقدارى فراتر از کعبین و فروتر از سر انگشتان هم مسح نه؟ و آیا باید براى رعایت 
  شوند، همانند مسح در تیمم؟

  
توان اطمینان به اینکه   زیادتر از متعارف بلند باشد، باید چیده شود و چون دقیقا نمىناخن پا اگر

  .آنچه واجب است مسح شده است، براى اطمینان باید مقدارى فراتر و فروتر مسح نمود

  خیر؟   هاى بلند دارند صحیح است یاهایى که مو   مسح سر با فرق کج براى خانم: 78س

  
رى که روى مو آن محلى که در فرق سر روییده جایز است و الزم ها به مقدا مسح سر خانم

 و الزم نیست مستقیم باشد و کج هم باشد جایز - نیست به فرق باشد و بر فرق هم جایز است 
  .است

ها ابرو یا خط دور چشم  شود که براى خانم  هایى در برخى اماکن انجام مى  اخیراً روش: 79س
کنند که اثر این خطوط  رخى مواد مخصوص را طورى استفاده مىکشند و ظاهراً ب مى... و لب و

آیا در این حالت با . گویند  مى» تاتو«فن خود به آنماند و در اصطالح   ره مىطور دائمى در چه به
توجه به اینکه باید موانع رسیدن آب به پوست را رفع نمود،  وضوء گرفتن و غسل کردن درست 

  باشد؟  ن آب مىاست و آیا این مسأله مانع رسید

  
سؤال شما به این نحوه صحیح نیست زیرا اگر مانع رسیدن آب به بدن باشد وضوء و غسل باطل 

پس سؤال از این است که آیا این خطوط مانع است یا نه؟ که این سؤال . است وگرنه صحیح است
  .را باید از اهلش پرسید خالصه اگر رنگ است مانع نیست و اگر جسمیت دارد مانع است

توانند از کنار   مثال آیا مردان مى;خواستم تمامى جزئیات مسح سر در مردان را بدانم   مى: 80س
سر مسح کنند و آیا آب مسح باید حتماً به مخ سر برسد یا فقط روى مو کافى است و آیا سرى که 
ژل مو خورده است، مسح بر آن صحیح است؟ الزم به توضیح است که ژل مو چرب نیست، ولى 

  ن است یک یا دوثانیه بعد از مسح آب به مو برسد، آیا وضوء در این حالت صحیح است؟ممک

  



٢٧ استفتائات 

مسح سر باید در یک قسمت از چهار قسمت سر که مقابل پیشانى است باشد و هر جاى این 
باشد، بلکه بر  سر برپوست آن الزم نیست مسح. قسمت را به هر اندازه مسح کنید کافى است

  استموى جلوى سر هم صحیح 

  
مسح موى سر که ژل مو خورده است، چنانچه مانع بین دست و مو نباشد اشکال ندارد و اگر مانع 

  .باشد صحیح نیست

چهار قسمت سر که مقابل پیشانى ( جنابعالى در مورد مسح سر در فرمایشاتتان اشاره به : 81س
م بنده گفتم که چرب کرده بودید، اگر امکان دارد توضیح بیشترى بدهید در مورد ژل مو ه) است

  رسد آیا اشکال دارد یا نه؟  نیست، ولى پس از یک ثانیه آب به مو مى

  
 ;باشد یک قسمت از چهار قسمت سر که آن یک قسمت مقابل پیشانى است جاى مسح مى

یعنى اگر سر که مدور است چهار قسمت بکنیم، آن مقدار که مقابل پیشانى است که تقریبا یک 
فهمم از کالم شما این است که در  و اما ژل مو، آنچه من مى. اى مسح استباشد ج چهارم سر مى

باید به بشره سر مسح ، اگر چنین است وضوء صحیح نیست و رسد موقع مسح آب به مو نمى
  .نمود

  در  وضوء اشکالى دارد؟) به غیر از شصت پا( استفاده الک ناخن براى انگشتان پا : 82س

  
  . روى شصت پا باشداشکال ندارد، ولى باید مسح

   آیا تکرار مسح پا اشکال دارد؟: 83س

  
چنانچه مسح اول صحیح باشد، دومى لغو است و اگر مسح اول کامل نباشد و بخواهد دوباره 

اند حرام است، ولى   در صورت اول بعضى گفته. و بعد مسح نمایدسح کند باید پا را خشک م
  .نظر من حرام نیست به

سر، آب قند ریخته باشد و خشک شده باشد، آیا بر روى این مو  اگر بر روى موى : 84س
  شود مسح کرد؟ مى

  
چنانچه آب قند خشک شده و مانع از رسیدن دست به مو و رسیدن آب به مو باشد، مسح مو 
  .صحیح نیست وگرنه اشکال ندارد، البته به شرط آنکه آب مسح با مالقات با آب قند مضاف نشود

 یعنى باید ;در  وضوء ایرادى دارد) زنند که روى مژه مى(ستفاده ریمل ها ا  براى خانم: 85س
  پاک کنند و  وضوء بگیرند؟



٢٨ استفتائات 

  
  .چنانچه جسمیت دارد و مانع از رسیدن آب به مژه است، باید پاک کنند و گرنه الزم نیست

  شوند؟   آیا در مسح سر ژل و کتیرا و موادى از این قبیل مانع رسیدن آب مى: 86س

  
  .و موضوع خارجى است، از عرف سؤال کنید) که من فتوى بدهم(رعى نیست این حکم ش

 ژل کتیرا که مخلوطى از آب و گیاه کتیرا است، اگر موها را ژل کتیرا و نه ژل دیگرى زده : 87س
  باشیم، آیا مسح سر ما درست است یا باید موهایمان را بشوئیم بعد وضوء بگیریم؟

  
توانید موها را کنار بزنید و مسح نمایید و اگر ژل روى آن  مىچنانچه پوست سر بدون مانع است 

را هم پوشانده است اگر آن ژل جسمیت دارد و مانع از رسیدن آب به خود مو یا پوست سر است 
  .صحیح نیست

 جدیداً دستگاه وضوگیر اتوماتیک که ساخت استرالیا هست به بازار آمده که در یکى از : 88س
باشد، قسمت باالیى   این دستگاه که با آب جارى و لوله کشى مى;ا دیدمشهرهاى آلمان من آن ر

شوید و   کنیم و مى آن جاى صورت شستن است و در وسط آن قسمتى که دست را در آن مى
شوید، آیا وضوء با این دستگاه درست   کنیم و مى همینطور در پائین جایى که پا را در آن مى

  است؟

  
ها اشکال ندارد، ولى چون باید مسح با دست شود شستن  دستدر اعضا، یعنى شستن صورت و 

  .نیستتگاه صحیح با دس

   براى گرفتن وضو، کدامیک از انگشتان پا نباید الک داشته باشند؟: 89س

  
الک باشد، همان را مسح کنید وضوء صحیح است ولو چهار تاى دیگر   اگر یکى از انگشتان بى

  .الک داشته باشد

شود مسح  دن پا، اگر شصت پا و دو ناخن کنار آن الک داشته باشد، آیا مى براى مسح کشی: 90س
  را از انگشت کوچک کشید؟

  
  ستبله صحیح ا

ولى یکى از انگشتان مثال انگشت کوچک الک نداشته (هاى پا الک داشته باشند   اگر ناخن:  91س
  توان با آن نماز خواند؟ وضوء و مسح پا صحیح است و مى)  باشد

  



٢٩ استفتائات 

توانید با آن نماز بخوانید به شرط آنکه مسح پا را روى انگشتى که الک  ح است و مىبله، صحی
  .ندارد انجام دهید

عنوان مثال، بیخ  به( آیا در هنگام مسح پا، الزم است آب به تمامى محل مسح برسد؟ : 92س
  )ها ناخن

  
فصل مسح کنید، ها تا م  خیر الزم نیست همین مقدار که ظاهر است آن هم از سر یکى از انگشت

  .کافى است و پهناى مسح پا به هر اندازه باشد کافى است

به چه معنا ) الى(، کلمه »فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق« با توجه به آیه  وضوء : 93س
ها را از کف دست  کنند و به خاطر آن دست  سوى معنى مى را، به» الى«است؟ آیا اهل سنت کلمه 

   چگونه بوده است؟) علیه وآلهصلى اهللا(یند؟ سنت پیامبر اکرمشو به طرف آرنج مى

  
در وضوء که نقل شده است همه دال است بر اینکه پیغمبر از ) صلى اهللا علیه وآله(سنت پیغمبر

  .شستند مرفق تا انگشتان را مى

  
  چون ید;براى بیان کیفیت غسل نیست، بلکه براى بیان مغسول ذکر شده است» الى«و اما کلمه 

از کتف » ید«براى این آورده شده است که » الى«شود و در آیه کلمه   استعمال در کل و جزء مى
بلکه واجب شسته شدن از مرفق تا اصابع  شسته شود، تا اصابع است، همه آن واجب نیست

  .است

الزم است،     با توجه به اینکه در مورد وضو، رسیدن آب به تمام پوست عضو مورد نظر،: 94س
  شود؟  اشتن الک روى ناخن یا ریمل روى مژه باعث نادرستى وضوء مىچرا د

  
  .وضوء  مانند بقیه اعضاى. چون رسیدن آب به ناخن و ابرو و مژه هم الزم است

یک اثر مخصوصى دارد و اثرش این است که  اگر زنى به دستش حنائى بمالد که آن حنا : 95س
باشد و در حال اختیار  ن آب به پوست دست مىمانع از رسیدگذارد که  یک اثرى از خود بجا مى

مالد، حال در موقع نماز اگر بمالد حکم  وضوء و نمازش چیست؟ در خارج از وقت نماز  هم مى
داند که تا دو سه روز آن اثر خاص باقى خواهد ماند و باعث نگرفتن وضوء   اگر بمالد با اینکه مى

  شود، حکم  وضوء و نمازش چیست؟ مى

  
رى است که در زمان شارع مقدس متداول بوده و به آن اشکالى نشده است، این کاشف حنا از امو

  .رسیدن آب به بدن نیستن است که مانع از از ای



٣٠ استفتائات 

 با توجه به اینکه الک ناخن ;خوانند  ها در حالى که الک ناخن دارند نماز مى  بعضى خانم: 96س
معتقدند که ناخن، جزء گوشت بدن هاست،  وضوء اشکال دارد، اما این عده  مانعى روى ناخن

اى درست است؟ در ضمن با  نیست و اگر آب به آن نرسد  وضوء صحیح است، آیا چنین عقیده
  الک ناخن، غسل صحیح است یا نه؟

  
ود و چنانچه الک مانع رسیدن آب  یعنى در وضوء و غسل باید شسته ش;ناخن جزء بدن است

  .استباشد وضوء و غسل باطل 

اى که هنگام  وضوء گرفتن مسح سر را وقتى انجام داده، و بعد از آن  وگیرنده حکم وض: 97س
  حرکت کند و بعد عمل مسح پا را انجام بدهد چیست؟) 8 الى 4(چند قدم 

  
  .این مقدار فاصله منافى با مواالۀ معتبر در وضوء نیست وضوء صحیح است

فت یا بر روى میزى به ارتفاع زانو  وضوء گرتوان باال آورد و   درمسح پا، آیا پا را مى: 98س
  ؟)باتوجه به سالم بودن شخص(دادگذاشت و مسح پا راانجام 

  
  .بله، اشکال ندارد

، همیشه و یا اکثر موارد رطوبتى )استبرا( بعد از بول و شستن کامل آلت و پاک کردن آن : 99س
یگرى، اگر من بعد از دانم بول هست یا چیز د شود که نمى  خارج مى) صورت قطره قطره شاید به(

  بول  وضوء بگیرم و رطوبت خارج شود، آیا وضوى من درست است؟

  
اید  شود بول است، وضوئى که گرفته  چناچه استبراء بکنید و ندانید آبى که از شما خارج مى

  .اشکال ندارد و صحیح است

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣١ استفتائات 

  

  

  

  

  

  غسـل

  

  

  

  
ش را چندین بار باید شستشو بدهم و  در موقع غسل کردن بسیار وسواس دارم و هر بخ: 100س

کنم که دست راستم را   دهم و شک مى  طور مثال سمت چپ بدن را غسل مى بعضى اوقات به
 دقیقه طول 30کنم وگاهى   ام یا نه؟ و دوباره برمى گردم و از آنجا غسل را تکرار مى  درست شسته

شود و خودم هم از این   اسراف مى کشد که غسل را انجام دهم که با این کار آب زیادى مى
  . مورد راهنمایى بفرماییدلطفاً مرا در این. وسواس بسیار ناراحت هستم

  
شوید و  ها اعتناء نکنید و اگر ادامه پیدا کند بدتر مى وظیفه شما این است که به این وسوسه

د ها مطالعه کنی را در کتاب) اهللا علیه صلى(اگر غسل پیغمبر. ممکن است به حالت جنون برسد
کنید، بلکه در شرع گفته  کردند قطعاً ترک مى که با یک کاسه خودشان با همسرشان غسل مى

شده است که کثیر الشک به شک خود اعتناء نکند و عمل را با همان شک تمام کند تا چه رسد 
  .به وسواسى

  اگر فردى جنب شده باشد و با نیت غسل کردن استحمام کند، اما فراموش کرده و از: 101س
  حمام خارج شود، چه حکمى جهت اقامه نماز دارد؟ آیا حتما بایستى عمل غسل را انجام دهد؟

  
  .داند غسل کردن را فراموش کرده، حتما باید غسل نماید چنان چه مى

ام دچار وسواس گردیدم که با مداوا مقدار قابل توجهى از آن   من در مدتى از زندگى: 102س
م ساعت به طول طورى که غسل من نی  به. آن باقى مانده استمرتفع گردید، اما مقدارى از 

بدانم آسان ترین غسل به چه شکلى است خواستم  مى. شود انجامد و آب فراوانى اسراف مى مى



٣٢ استفتائات 

باید هنگام شستن بدن تمام بدن را لمس   که در کمترین زمان ممکن انجام شود؟ آیا در غسل ترتیبى
  .ر حال غسل کافى است؟ لطفاً راهنمایى فرماییدکرد یا اتصال آب دوش به آب منطقه د

  
در غسل لمس بدن شرط نیست، فقط رسیدن آب به بدن کافى است و با دوش غسل صحیح 

ها اعتنا نکنیدکه  به این وسوسه.  دقیقه بیشتر وقت الزم ندارد2کنم   است و خیال مى
وانید در ظرف چند روز ت بگیریدکه مىتصمیم عاقالنه مردانه شرعى . شود  تان فلج مى دگىزن

  .راحت شوید

هاى زنانه مجبور باشد تا براى استفاده از داروهاى سطحى   اگر خانمى به واسطه بیمارى: 103س
روزانه شیئى طبى را در واژن خود برده و به واسطه آن دارو را استفاده کند، حکمش پیرامون غسل 

  چیست؟

  
تحریک بشود و منى خارج شود در این صورت غسل الزم نیست، مگر اینکه با به کار بردن آن 

  .شود  غسل واجب مى

 اگر بر کسى غسل جنابت واجب شد، چه وقتى باید آن را انجام دهد؟ مثال صبح جنب : 104س
کند، انجام داده باشد،  شده همان هنگام غسل کند و تا نماز ظهر اگر کارى که  وضوء را باطل مى

ین سوال براى من اینگونه پیش آمده که در رساله نوشته شده آیا باید براى نماز ظهر غسل کند؟ ا
 حال ما که صبح غسل کردیم و موقع نماز ;وقتى مطمئن شدى وقت نماز شده غسل را انجام بده
باید جنب باشیم تاوقت اذان آیا حتما . کند  ظهر  وضوء ساختیم نماز خواندیم چه حکمى پیدا مى

  کنیم؟بعد غسل 

  
اید مستحب است و اگرانجام دادید  حاالت اولیه که متوجه به جنابت شدهغسل جنابت از همان 

 و بهر تقدیر هر وقت غسل ;شود که تمام است وگرنه تا وقت وجوب نماز که رسید واجب مى
کدام  کند انجام ندادید، وضوء و غسل هیچ کردید، اگر تا قبل از نماز چیزى که وضوء را باطل مى

  .نماز بخوانیدالزم نیست و با همان غسل 

 قسمت راست بدن، اول پا را شست بعد سایر توان در شستن  در غسل آیا مى: 105س
  هاى دیگر بدن را شست؟ قسمت

  
  .نیست   الزم- که از باال به پائین شسته شود -در غسل ترتیبى، ترتیب . بلى



٣٣ استفتائات 

تن حوله و لباس ام، اما به دلیل نداش  اینجانب صبح زود در خانه یکى از اقوام جنب شده:  106س
توانم نماز بخوانم یا   کردم آیا این کار گناه است و آیا اصال مى;غسل را به خانه موکول... زیر و

  اینکه به مسجد بروم و اینکه غسلم را به شب موکول کنم، درست است؟

  
وهر  بخوانید نماز و کنید تیمم باید باشید، نداشته کردن غسل از تمکن اگر شما
  .غسل کنید و بدون غسل به مسجد نروید کردید پیدا تمکن کجا هر در وقت

 یعنى کسى که در زیر دوش جنب شده باشد، با ;توان با بدن تر غسل جنابت کرد   آیا مى: 107س
  بدن خیس غسل کند؟

  
  .توان با بدن خیس غسل جنابت کرد بلى، مى

 دخولى صورت گرفته آنکه  همسر، از نظر جنسى ارضا شود بى اگر زن بهواسطه مالعبه : 108س
واجب شده است؟ و بطور کلى تفاوت میان منى مرد با آبى که از زن به هنگام باشد، آیا غسل بر او 

  شود چیست؟ آیا راهى براى شناخت منى در زن وجود دارد؟  مالعبه از دهانه فرج او خارج مى

  
غسل واجب آبى که از زن با شهوت و سستى بدن، خارج شود محکوم به منى بودن است و 

  .شود، بلکه سستى هم الزم نیست، همین که با شهوت بیرون آید حکم منى دارد مى

 آیا کسى که از حرام جنب شده، عالوه بر غسل جنابت براى اداى نماز وضوء هم الزم : 109س
  است بگیرد؟

  
  .خیر الزم نیست و با همان غسل نماز بخواند، صحیح است

توان غسل ارتماسى بجا آورد؟ در  کنند، مى   به آب اضافه مى آیا در استخرهایى که کلر: 110س
  ضمن در غسل ارتماسى آیا رو به قبله بودن شرط است؟

  
 بنابراین غسل کردن جایز است و در غسل ارتماسى رو به ;کلر موجب مضاف شدن آب نیست

  .رط نیستقبله بودن ش

کسى در صبح جمعه غسل جمعه هاى مستحب تا چه موقع اعتبار دارند، مثال اگر   غسل: 111س
  شود؟ بجا آورد این غسل تا چه موقع پا برجا است، آیا با حدث اصغر و اکبر باطل مى

  
  .در بعضى روایات وارد شده است که غسل در صبح تا غروب و در اوایل شب تا صبح کافى است

  ستحبى؟توان چند نیت کرد، هم نیت غسل واجب هم نیت غسل م  آیا براى یک غسل مى: 112س



٣٤ استفتائات 

  
هاى  توان نیت چند غسل نمود و اگر هم نیت یکى از اغسال حتى مستحبى نماید، غسل بله مى

  .کند شود و از آن هم کفایت مى دیگر حتى غسل واجب هم ساقط مى

 از انسان در حین غسل، موجب بطالن غسل و تکرار -  مثل خروج باد - آیا وقوع حدث : 113س
  دامه داد؟توان به آن ا شود یا مى آن مى

  
  .شود، ولى باید براى نماز و غیر آن بعد از تمامیت غسل وضوء بگیرد  موجب بطالن غسل نمى

 اگر انسان چند بار در روزهاى مختلف غسل جنابت بر او واجب شود و او در مکانى : 114س
کنند، آیا   باشد که اگر بخواهد مرتب غسل کند دچار مشکل شده و برایش حرف درست مى

 بعضى اوقات تیمم بدل از غسل کرد و نماز خواند و مثال دو روز بعد غسل هم انجام دهد توان مى
  ؟)براى حفظ آبرو(تا برایش مشکلى ایجاد نشود 

  
  .توان تیمم نمود چنان چه غسل موجب ضرر یا مشقت بشود، مى

د، ر یادگیرى انجام غسل صحیح سهل انگارى کند و بعد از مدتى یاد بگیر اگر کسى د: 115س
  اى دارد؟ قبلى که اشتباه انجام داده چه وظیفههاى واجب  نسبت به غسل

  
  .همه باطل است و معامله باطل با آن باید بنماید

اى از بدن باقى بماند که به آن آب نرسیده باشد، براى    اینکه گفته شده در غسل نباید ذره: 116س
زیادى روى خودم بریزم و هرگز من یقین کردن مشکل است و ناچارم از طریق دوش حمام آب 

لطفا بفرمایید آیا . طریق دوش به تمام بدن رساندا از کنم که بتوان آب ر با دو سه لیتر آب فکر نمى
من حکم وسواس را دارم؟ و معموال غسل از طریق دوش با فشار معمولى چند دقیقه طول 

  کشد؟ مى

  
 ;شوید گر ترتیب اثر بدهید بدتر مىاید و ا شود که شما وسواسى شده از این سؤال معلوم مى

بنابراین وظیفه شما این است که به این احتماالت اعتناء نکنید و ببینید متعارف مردم چه نحو 
  .کنند و شما هم به آن نحو عمل کنید عمل مى

اى یک همسر دائمى و یک همسر موقت هستم لطفا بفرمایید آیا مواقعى که  اینجانب دار: 117س
توانم تیمم بدل از غسل کنم یا خیر با توجه به این  کنم، مى ارتباط برقرار مىوقتم من با همسر م

نکته که اگر غسل کنم احتمال فهمیدن همسر دیگر وجود دارد و احتمال اختالف و دعوا هست در 



٣٥ استفتائات 

صورت امکان چنین کارى آیا غسل را باید بعداً انجام دهم، یا تیمم کافى است؟ و آیا نمازهایم همه 
  ح است؟صحی

  
 هر توانید انجام دهید و احتمال اختالف مجوز ترک غسل نیست و به تیمم بدل از غسل نمى

  .نمازهاى با آن تیمم، باطل است. تاخیر غسل هم جایز نیستتقدیر تیمم کافى نیست و 

نمى دانم که منى ( ساله هستم و هر روز و یا هر چند روز یک بار منى 23 من جوانى : 118س
کنم وگاهى   ریزد و غسل مى  بدون شهوت واختیار از آلتم مى)  چون آب غلیظى استاست یا نه

افتد،   کنم و هنوز از حمام بیرون نشدم، دوباره همین اتفاق مى  افتد که تا غسل مى  اوقات اتفاق مى
دانم باید چکار کنم، آیا آن لباس کثیف است و باید آن  خوانم، نمى  و چون نمازم را سر وقت مى

  .کنم جواب من را بدهید  کنم و با آن نماز نخوانم؟ خواهش مىرا عوض

  
شود، شما اوال به دکتر مراجعه کنید اگر دکتر به شما   منى بدون شهوت از شخص سالم خارج نمى

گفت سالم هستید، پس شرعاً جنب نیستید و نباید غسل بکنید، بلکه باید وضوء بگیرید و نماز 
  .بخوانید

شود که شبیه  که مایعات غلیظى از انسان خارج مى) بول(د در موقع ادرار  لطفاً بفرمایی: 119س
شود یا بدون آن نیز بعد از اتمام بول کردن خارج  تر است و با ادرار خارج مى منى است و غلیظ

شود، چه حکمى دارد، آیا منى است و الزم   شود و در بسیارى از اوقات با جهش خارج نمى مى
  .ین مسایل جنب شدن را مفصال تشریح نماییداست غسل کند؟ لطفاً ا

  
اگر رطوبتى از انسان خارج . اول جماع، دوم بیرون آمدن منى: شود  به دو چیز انسان جنب مى

شود و نداند منى است یا بول یا غیر اینها، چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون 
نه حکم منى ندارد، ولى در مریض الزم نیست رطوبت، حکم منى دارد وگرآمدن بدن سست شده آن 

  .آن آب با جستن بیرون آمده باشد، بلکه با شهوت بیرون آید در حکم منى است

دانسته غسل حیض براى نماز و روزه واجب است و حاال  اى که تا بحال نمى  دختر بچه: 120س
  هایى که تا به حال بجا آورده چیست؟  متوجه شده حکم نماز و روزه

  
 از -از حائض شدننچه بعد از پاک شدن، هیچ غسلى حتى مستحبى انجام نداده نمازهاى بعد چنا

باید قضاء کند، ولى اگر غسل دیگرى انجام داده، همان غسل کافى است و  را -اول تا به حال
  .بخواند  توانسته با آن غسل نماز مى



٣٦ استفتائات 

 من تا مدتى پیش غسل را به ;ام اى شده  اینجانب در مورد انجام غسل واجب دچار شبهه: 121س
دادم که ابتدا سر و گردن و بعد طرف راست و بعد از آن مجددا سر وگردن و  این طریق انجام مى

حال سؤال من این است، آیا شستن مجدد سر و گردن قبل از شستن . شستم بعد طرف چپ را مى
بیش از (زهاى من شود؟ آیا همه نما  مىت که الزم است باعث بطالن غسل سمت چپ به این نی

  باطل است؟) سال نماز15

  
شستن مجدد سر و گردن قبل از شستن سمت چپ عمل زیادى بوده، ولى موجب بطالن غسل 

  .هایتان درست بوده و نمازها هم از این جهت اشکال نداشته تمام غسل. شود نمى

 پاک شدن  آیا اگر زنى در حال حیض جنب شود یا در حال جنابت حایض شود، باید تا: 122س
   کند؟تواند غسل جنابت جنب بماند یا اینکه قبل از پاک شدن مى

  
  .تواند قبل از پاک شدن غسل جنابت کند مى

 آیا عرق بدن کسى که جنب شده نجس است و اگر به لباس بچسبد بعد از غسل ایرادى : 123س
  دارد، که آن لباس را دوباره بپوشد؟

  
  .بعد از غسل هیچ ایرادى نداردخیر نجس نیست و پوشیدن لباس عرقدار 

رود، باید    کسى که مثال در یک شب سه بار منى از بدنش خارج شده وقتى به حمام مى: 124س
  بار کافى است؟یک سه بار غسل کند یا 

  
  .یک بار غسل کافى است

شود؟  شود نماز خواند؟ یعنى چه غسلى به جاى  وضوء هم قبول مى  با چه غسلى مى: 125س
  . ببریدلطفاً نام

  
شود نماز خواند و فقط با غسل استحاضه بدون وضوء  هاى واجب و مستحب مى با تمام غسل

  .توان نماز خواند نمى

اى   به خاطر شنیدن حرفى یا دیدن عکسى و صحنه - آیا در صورتى که در اثر تحریک :  126س
شود و   رطوبتى از شخص خارج شود، شخص جنب مى-  کارهاى دیگرریک با دست و بدون تح

  غسل بر او واجب خواهد شد یا نه؟

  



٣٧ استفتائات 

در صورتى که آن رطوبت منى باشد و عالمت آن هم این است که رطوبت با شهوت و جستن 
شود و غسل واجب وگرنه  بیرون آید و بعد از بیرون آمدن آن بدن سست شود، شخص جنب مى

  .غسل واجب نیست

ها واجب  ه در نزدیکى غسل بر خانممواردى ک(ها باید غسل نمایند    چه موقع خانم: 127س
ها چه حکمى دارد؟ در حالت عادى پاک است یا نجس است؟ رنگ عادى  ؟ ترشّح خانم)شود مى

  شود که جنب شود؟ ها باعث مى ها چگونه است؟ چه ترشحى از خانم  ترشح خانم

  
روج نخست دخول حشفه در قبل یا دبر دوم خ: ها در دو مورد واجب است غسل جنابت بر خانم

  .ها به این است که آب با شهوت بیرون آید  عالمت منى در خانم. منى

شود چگونه است و گاهى اوقات در ابتداى  هایى که از مرد خارج مى  شرایط و نوع آب: 128س
دانم منى است یا خیر و نیز سستى خروج منى را هم ندارد، آیا  شود که نمى  شهوت آبى خارج مى

  ست یا خیر؟با این شرایط غسل الزم ا

  
  .کند  و آن سبب غسل نیست و وضوء را هم باطل نمى) مذى(کنند به  از این آب تعبیر مى

  توانم نماز بخوانم   اگر در خواب جنب شده باشم، آیا مى: 129س

  
  .تواند نماز بخواند  تا تیمم نکند، نمى- و اگر از غسل تمکن نداشته باشد -جنب تا غسل نکند 

م سحر جنب شده باشد و از پدر و مادرش خجالت بکشد و شرم کند ر شخصى هنگا اگ: 130س
دهد، و وقت اذان صبح فرا برسد در چنین وضعیتى حکم این شخص که در سحر غسل انجام 

  چیست؟

  
  .اى باشد که براى او مشقت داشته باشد، باید تیمم کند اگر به گونه

بول کرده، بعد از غسل باقیمانده منى  اگر خانمى غسل جنابت کند و با اینکه قبل از غسل : 131س
  از او خارج شود، آیا باید دوباره غسل کند؟

  
 باید دوباره غسل کند، و اگر منى مرد باشد، غسل -  که بعید است -ى خودش باشد چنانچه من

  .کردن الزم نیست

ند منى  اگر شخصى بر اثر نگاه به نامحرم یا صحبت با نامحرم آبى از او خارج شود که ندا: 132س
  است یا خیر، آیا باید غسل جنابت کند؟

  



٣٨ استفتائات 

  .چنانچه نداند منى است و عالمت منى ندارد، غسل واجب نیست

شکى نیست ( در غسل، هنگام شستن طرف راست یا چپ، آیا باید گردن هم شسته شود : 133س
  ؟)گردن هم باید شسته شودتن سر، که موقع شس

  
) نه الزم(اند بهتر است   یکى آن که فقها گفته: دهم خیر واجب نیست، ولى دو مطلب راتذکر مى

اند براى آنکه یقین کنید که  دیگر آنکه فقها فرموده. که نصف گردن با هر طرف شسته شود
  .طرف راست بدن شسته شده، مقدارى از گردن با شستن دو طرف شسته شود

   آیا با غسل مستحب نیز نماز خواندن جایز است؟: 134س

  
  .شود نماز خواند ا مستحب مى یبا هرغسل واجب

شود وضویش   که سبب مى-  اگر کسى  وضوء گرفت و بعد مرتکب عمل استمنا شد : 135س
 آیا بعد از انجام غسل جنابت، براى نماز خواندن باید دوباره وضوء بگیرد یا با همان - باطل شود 

  تواند نماز بخواند؟  غسل جنابت مى

  
  .ندتواند نماز بخوا با همان غسل مى

بینم و در خواب احساس خوبى به من دست   هاى محرک مى  ها خواب  بعضى شب:  136س
دانم که خواب بود یا واقعاً ارضاء   کنم که به مرحله ارضاء رسیدم، اما نمى و حس مى. دهد مى

  دانم که دل درد خفیفى گرفتم، آیا باید غسل کنم؟ شدم، فقط مى

  
  . واجب نیستاگر منى خارج شود، غسل واجب است وگرنه

اهللا گفته شود، مانند غسل کردن تمام بدن پاک    در روایات آمده که اگر هنگام  وضوء بسم: 137س
آیا باید غسل جنابت کنیم؟اگر امکان غسل ) با توجه به این حدیث(اگر ما جنب شدیم. شود مى

  نبود چه باید کرد؟

  
 بدنش پاک است چه معنى دارد گیرد و  پاک شدن معانى متعددى دارد وگرنه کسى که  وضوء مى

بهر حال براى جنب، غیر از غسل راه دیگرى نیست، مگر ! شود که با  وضوء تمام بدن پاک مى
  .براى غسل کردن مشکل خاصى باشد که تیمم بدل از غسل باید انجام دهد

م مثال در هنگا(شود؟   اگر در هنگام غسل کردن، ادرار از بدن خارج شود، غسل باطل مى: 138س
  )افتد  شستن سمت راست بدن هستیم که این اتفاق مى

  



٣٩ استفتائات 

  . یعنى براى نماز باید وضوء گرفت;شود، ولى با آن نماز نخوانید  غسل باطل نمى

شود، مشکلى براى غسل کردن   ام که آبى که قبل از منى از بدن خارج مى  من شنیده: 139س
لى آبى که قبل از خارج شدن منى  منظورم این هست که اگر از انسان منى خارج نشود، و;ندارد
   حکمش چیست؟;آید از بدن خارج شود نیازى به غسل نیست مى

  
  .اید درست است آنچه شنیده

دانسته که باید غسل جنابت انجام    لواط شده، و نمى- نعوذباهللا- پسرى در کودکى: 140س
 ساقط شده است یا هاى جنابت متعددى کرده است، غسل از او  آیا پس از بلوغ که غسل;داده مى

بایستى براى آن، غسل جداگانه کند؟ اگر پاسخ مثبت است حکم نماز و روزهاى انجام شده 
  چیست؟

  
  .شود، نماز و روزه بعد از آن هم صحیح است  یک غسل بعد از بلوغ سبب رفع جنابت مى

مى صبح و غسل پس از بیدار شدن چه حک جنب شدن در ماه مبارک رمضان بعد از اذان : 141س
  دارد؟

  
جنب شدن اختیارى جایز نیست و مفطر صوم است و جنب شدن با احتالم مفطر نیست و غسل 

  .کردن بهر تقدیر جایز است

  )مثل غسل جنابت. (توان نمازهاى روزانه را خواند   آیا بعد از هر غسل مى: 142س

  
  .توان نماز خواند بله مى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٠ استفتائات 

  

  

  

  

  

  تـیمـم

  

  

  

  
ه به دلیل کمبود وقت و ترس از قضا شدن نماز، به جاى غسل انجام  آیا تیممى ک: 143س
شود و آیا براى نمازهاى بعدى اعتبار دارد یا باید براى نمازهاى   گیرد، جایگزین  وضوء نیز مى مى

  بعدى غسل کند؟

  
  .ندارد   شود، ولى براى نمازهاى بعدى اعتبار براى همان نماز جایگزین وضوء مى

  م بعد از آنکه دست را برصورت کشیده ایم، باید دوباره دست را بر زمین نهاد؟ آیا در تیم:  144س

  
ها را مسح  الزم نیست، ولى در تیمم بدل از غسل بهتر است دوباره به زمین زده و پشت دست

  .نماید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤١ استفتائات 

  

  

  احکام نماز

  

  

  

  
  کرد؟  کس چه باید اگر در نماز سهواً به جاى ذکر سجده، ذکر رکوع گفته شود یا برع: 145س

  
  .اشکالى ندارد

 با عنایت به اینکه حضرتعالى در کتاب گرانسنگ فقه الصادق، نماز جمعه و عیدین را در :  146س
اید و همچنین با توجه به اینکه حقیر در کسوت روحانیت هستم و با  زمان غیبت حرام دانسته

ذکوره، عدم شرکت اینجانب توجه به کوچکى منطقه محل سکونت حقیر و معروفیت در منطقه م
در نمازهاى مذکور، سبب تشویش اذهان طالب مبتدى و مقلدین سایر مراجع شده و موجب وارد 

دهید بدون اینکه قصد شرکت در نماز جمعه را   آیا اجازه مى;آمدن اتهامات به حقیر شده است
  داشته باشم، در صفوف نماز جمعه شرکت نمایم؟

  
شما بقصد . دانم  دانم، بلکه آن را مجزى نمى غیبت حرام ذاتى نمىمن نماز جمعه را در زمان 

که بعضى ائمه  وانید، همان کارىرجاء نه امر قطعى در نماز شرکت کنید و نماز ظهر را هم بخ
  .دهند  جمعه انجام مى

خواندن   اگر کسى آمادگى.  لطفاً صحیح ترین روش خواندن نماز شب را بیان فرمایید:  147س
   نداشته باشد، آیا روش مختصرى نیز در خواندن نماز وجود دارد؟کامل آن را

  
نماز شب مجموعاً یازده رکعت است که هشت رکعت آن نماز شب و دو رکعت نماز شفع و یک 

اگر کسى آمادگى نداشته باشد، به سه رکعت آخر یعنى شفع و وتر اکتفا . رکعت نماز وتر است
  .کند

  توان دعا کرد؟  نیز مىها را   آیا در قنوت خانم: 148س

  



٤٢ استفتائات 

چون استحباب دعا براى دیگرى در قنوت نماز وتر فقط در یک روایت است که به چهل مؤمن دعا 
مستحب است و آن روایت به دو نحو نقل شده در یکى چهل مردآمده است و در دیگرى چهل 

  . از این رو اکتفاء به چهل مرد بهتر است;نفر

  ن نماز شب خواند؟توا  از چه وقت و تا کى مى: 149س

  
 شب خواند و بر جوانان در صورت مشکل بودن نماز در توان نماز از نصف شب تا طلوع فجر مى

  .معذورین اجازه داده شده است از بعد از نماز عشاء شروع کنندآن وقت و سایر 

  . در صورت امکان میزان فضیلت نماز شب را بیان فرمایید: 150س

  
) علیه السالم(از امام صادق. شود  است که موجب تحیر انسان مىفضیلت نماز شب آن قدر زیاد

در روایت )علیه السالم(امام. روایت شده نماز شب فخر مؤمن و زینت او در دنیا و آخرت است
  .است  شرف مؤمن نماز آخر شب: فرماید دیگرى مى

  
  .شریف امت من نماز شب خوانانند: فرماید مى) صلى اهللا علیه وآله(پیغمبر

  
کسى که نماز شب بخواند و بعد از آن بمیرد، : به ابى ذر وصیت فرمود) صلى اهللا علیه وآله(یغمبرپ

  .بهشت بر او واجب است

  
علیک لصالۀ «: سه دفعه فرمود) علیه السالم(خطاب به حضرت امیر) صلى اهللا علیه وآله(پیغمبر
ل شده آثارى مانند زیادى رزق، آثار دنیوى هم بر آن زیاد ذکر شده است که در روایات نق. »اللیل

  .بهاء صورت و حسن خلق آمده است

  شود چرا؟ گفت؟ اگر نمى» الرحیم  الرحمن  اهللا  بسم«توان   آیا قبل از تسبیحات اربعه مى: 151س

  
اى  اگر به قصد جزئیت نماز باشد جایز نیست، چون شارع نفرموده است واگر به قصد قرائت آیه

  .از قرآن باشد جایز است

 اگر هنگام نماز خواندن از بینى خون خارج شود، چه باید کرد؟ آیا باید نماز را شکست : 152س
  یا ادامه داد؟

  
اگر خون مختصر باشد، یعنى به مقدار یک درهم یا کمتر باید به نماز ادامه دهد و نماز صحیح 

  .ز نیستاست و اگر زیاد است و قابل کنترل نیست، باید نماز را شکست و ادامه نماز جای



٤٣ استفتائات 

ها انسان نخواسته دو بار پشت  آیا نمازى که در یک رکعت آن، هنگام یکى از سجده: 1 : 153س
سرهم در لحظه کنده شدن سر از مهر، پیشانیش به مهر برخورد نماید با آنکه درآن برخورد آنى سر 

  باشد؟  با مهر، هیچ ذکرى گفته نشده است، صحیح مى

  باشد؟  گزار درآن موقع چگونه مىاگر نماز باطل باشد حکم نماز: 2

  
شود، ولى زیادى غیرعمدى  نماز صحیح است و برخورد سر به مهر ولو سجده دوم حساب مى: 1

  .شود  نماز نیست و از اجزاء نماز محسوب مىبطالن است و موجب 

  
  .شود  از جواب مساله قبل این حکم معلوم مى: 2

 نداشته باشد - با توجه به کمبود وقت- حکم نمازگزارى که لباسى بجز لباس نجس : 154س
  چیست؟

  
  .نماز را باید عاریاً بخواند

  کند؟   آیا خواندن دو رکعت نماز جمعه، کفایت چهار رکعت نماز ظهر را مى: 155س

  
  .نمایم، اگر کسى نماز جمعه خواند، نماز ظهر را احتیاطاً بخواند  ان غیبت احتیاط مىمن در زم

  در رکعت اول، قنوت خوانده است چیست؟ حکم کسى که غیرعمد :  156س

  
 البته در نماز جماعت اگر در رکعت اول تبعاً قنوت ;مستحب است در رکعت دوم خوانده شود

نظر من در رکعت دوم  بخواند، در رکعت دوم دیگر مستحب نیست، ولى در مورد سؤال به
  .مستحب است خوانده شود

 زخم انگشتمان سربازکرده است و مقدار بسیار شویم ى در هنگام نماز خواندن متوجه م: 157س
  بوجودآمده است، دراین صورت حکم نمازگزار چیست؟کمى خون اطراف زخم 

  
  .نماز صحیح است

ذکر ) نمازهاى سه و چهار رکعتى(حکم نمازگزارى که در رکعت دوم بعداز تشهد : 1 : 158س
  سالم را بگوید چیست؟

  اد بیاورد حکم چیست؟ اگر در وسط ذکر سالم بفهمد و به ی: 2

  



٤٤ استفتائات 

ام کند و سجده سهو براى زیادى عمداً سالم بگوید نماز باطل است و اگر سهواً، بگوید نماز را تم: 1
همان جا سالم را قطع کند و نماز را ادامه دهد بعداً دو سجده سهو : 2. دهدسالم سهوى انجام 
  .احتیاطاً انجام دهد

  شود؟  قضا مى) تىساع( آخر وقت نماز عشاء چه وقتى: 159س

  
آخروقت نماز عشاء نصف شب است و شب را باید از اول غروب تا اذان صبح حساب کرد، نه تا 

  .بنابراین تقریبا یازده ساعت و یک ربع بعد از ظهر شرعى آخر وقت عشاء است. اول آفتاب

  توان یکبار ذکر تسبیحات اربعه را بجاى سه بار گفت؟  آیا مى: 1 :  160س

  اهللا در رکوع و سجده را به جاى سه بار گفت؟  وان یک بار ذکر سبحانت آیا مى: 2

  
  .بله، یکبار گفتن تسبیحات اربعه در رکعت سه و چهار کافى است. 1

  
  .باید سه بار بگوید، ولى در حال ناچارى یک بار کافى است. 2

  آورد یا خیر؟  هنگام سجده تماس بینى با زمین، براى نماز مشکل بوجود مى: 161س

  
باشد و  اگر تماس بینى با چیزى که سجده بر آن صحیح است واجب نباشد از مستحبات مى

  .بدون اشکال

دارد، پیشانى را هنگام سجده باید روى   در هنگام خواندن نماز، طفلى مهر را بر مى:  162س
  انگشتان قرار داد یا بر روى فرش؟

  
طل است و اگر وقت ضیق است و چیزى باسجده بر انگشت یا فرش اگر وقت ضیق نباشد، نماز با

، که سجده بر آن صحیح است ندارد، اول باید به پیراهن سجده کند، مرتبه دوم روى کف دست
  .مرتبه سوم معادن

 یعنى باید چه شرایطى به ;شود طور کلى از گردن انسان ساقط مى  در چه مواقعى نماز به:  163س
  گردد؟وجود بیاید، تا نماز فرد از گردن او ساقط 

  
  .در حال جنون و اغماء و در حال حیض

اگر شرایطى باشد که فقط امکان خواندن یک ( بهترین تعقیب مشترک نمازها چیست :  164س
  ؟)تعقیب وجود دارد

  



٤٥ استفتائات 

  . تعقیبات بهتر استعلیها، از همه اهللا  تسبیح حضرت زهرا سالم

   فضیلت خواندن تعقیبات بیشتر است یا نوافل یومیه؟:  165س

  
اهللا علیها، از همه نوافل  سالم    ین آنها بهتر است و در تعقیبات تسبیح حضرت زهراءجمع ب

  .افضل است

  تواند نماز بخواند؟  آیا مرد بر روى فرش ابریشم یا زیرانداز چرمى مى: 166س

  
  .تواند بر روى آن زیر انداز نماز بخواند بله، مى

شسته بخواند؟ آیا افرادى که کمر درد یا پا تواند نماز خود را ن  در چه صورتى انسان مى :  167س
جلوگیرى از بدتر شدن حال خود، از ایستادن یا سجده کردن خوددارى توانند براى  درد دارند مى

شود بیان  کنند؟ لطفا با توجه به راحت بودن این کار در نزد مردم، حدود آن را که مجوز آن مى
  .فرمایید

  
درد کمر و پا مجوز نشستن نماز . ماز بخواند و نباید بنشیندتواند باید ایستاده ن تا انسان مى

  .خواندن نیست، مگر آنکه درد به حدى زیاد باشد که قابل تحمل نباشد

نظر شما نماز  خواندم، با توجه به مى) ترکى( من تابه حال در قنوت دعا به زبان خودم :  168س
  ؟ام چیست  حال تکلیف نمازهایى که خوانده;من اشکال دارد

  
  .اید صحیح است و قضاء الزم نیست نمازهایى که خوانده

کنم که مخالف نماز خواندن    من در کار کارگرى مشغول هستم و براى کسى کار مى:  169س
د، حال این امکان باشد و نماز خواندن را در ساختمان نو پایش، شوم و موجب بدبیارى مى دان مى

نبودن او نمازم را در ساختمان او بخوانم یا نه؟ اگر  یا وجود دارد که من بدون توجه به راضى بودن
پس تکلیف من چیست؟ چون در غیراین صورت من باید تا عصر منتظر بمانم تا از کار فارغ » نه«

  .شوم

  
شما عصر که از کار . شود ترک کرد، اول وقت نخواندن اشکال ندارد نماز را به هیچ عنوان نمى

فتاب، نماز ظهر و عصر را بخوانید و چنانچه راضى نباشد که در شوید، قبل از غروب آ  فارغ مى
و اگر بتوانید راضیش کنید که هم نمازتان صحیح . ساختمان او نماز بخوانید نماز صحیح نیست

  .است اید که خود کار بزرگى است و هم جلوى منکر را گرفته

  شود چیست؟  مختصرترین راه نماز وتر که شب خوانده مى: 170س



٤٦ استفتائات 

  
ت نماز وتر که یک رکعت آخر نماز شب است با یک دعاى مختصر قنوت و هفتاد مرتبه قنو

توانید امتثال کنید و بقیه  مى» هذا مقام العائذ بک من النار«استغفراهللا و اتوب الیه و هفت مرتبه 
  .ادعیه و اذکار از اجزاء مستحبه است

با (اگر نماز بخوانیم درست است؟ شود نماز خواند؟   که زنا شده مى) محلى( در اتاقى : 171س
  )وجود این که بدانیم در آنجا قبال زنا شده

  
  .نماز صحیح است

 کسى که براى جواب دادن به تلفن، نماز خود را قطع کند آیا مرتکب گناه شده است؟ : 172س
  )حتى اگر تلفن مهمى باشد(

  
  .طع نماز گناه نیستشود، ق چنانچه تلفن مهمى باشد و با جواب ندادن محذورى مترتب مى

  . فضائل نماز و طریقه قرائت و تلفظ آن را بیان فرمایید: 173س

  
نماز یکى از پنج . گنجد روایات مشتمل بر فضائل نماز آن قدر زیاد است که در این مختصر نمى

اند بعد از والیت افضل اعمال است  فرموده)علیه السالم(رکن اسالم است و در روایات، معصومین
 اما طریقه قرائت باید به لسان عربى صحیح ;روایات دیگر بعد از معرفت بیان شده استیا در 

  .خوانده شود

، اقامه )علیهم السالم(و ائمه هدى) صلى اهللا علیه وآله( با توجه به اینکه سنت نبى اکرم:  174س
ود و ش  نوبت بوده است، چرا در حال حاضر نمازها در سه نوبت اقامه مى5نمازهاى واجب در 

کنند؟ اگر   در حالى که اهل سنت این گونه عمل نمى;شود اذان نیز در سه نوبت رسماً پخش مى
   نوبت اقامه کند چگونه است؟5انسان خود نمازهایش را در 

  
آنکه وقت : پنج نوبت یا سه نوبت مالک نیست، آنچه در روایات مالک است دو امر است نخست

از این رو در حال سفر و روز جمعه جمع بین . ندن نافلهفضیلت و اجزاء مالک است و دوم خوا
علیه ( یعنى در یک نوبت خواندن افضل از تفریق است یکى ازاصحاب امام صادق;ظهر و عصر

حضرت فرمود تعیین آن وقت . منتظر دخول وقت فضیلت براى خواندن نماز عصر بود) السالم
.  بهتر است در خواندن نماز عصر عجله بکنى;اى منتظر نمان براى نافله است تو که نافله خوانده

خوانند، در دو نوبت خواندن بهتر نیست، بلکه  چون عامه مردم در نماز ظهر و عصر نافله نمىپس 



٤٧ استفتائات 

و ) صلى اهللا علیه وآله(خود پیغمبر. در یک نوبت بهتر است و هم چنین نماز مغرب و عشاء
  .اند  ، مکرر نماز جمع خوانده)علیهم السالم(اطهار ائمه

االحرام شک کند که تکبیر را درست گفته  رۀ اگر نمازگزار در زمان شروع نماز، در تکبی: 175س
  بگوید، نماز او صحیح است؟یا نه و دوباره تکبیر را 

  
االحرام شک کند، درست گفته قهراً آن تکبیر باطل است و دوباره باید  اگر هنگام گفتن تکبیرۀ

االحرام  اگر بعد از گفتن تکبیرۀ. کلمه بگوید تا نماز او باطل شودتواند یک  بگوید و احتیاطاً مى
شود و تکبیر دوم موجب بطالن نماز  شک کند، به مقتضى قاعده فراغ، حکم به صحت مى

  .شود مى

ر کسى در تعداد رکعات نماز صبح یا مغرب مرتب شک کند، آیا نمازش باطل است یا  اگ:  176س
  شود؟  مىکثیرالشک محسوب 

  
  .شود و باید به شک خود اعتنا نکند و نمازش صحیح است الشک محسوب مىکثیر

اى را انجام نداده وظیفه او    کسى که در هر نماز یا هر دو نماز یکبار شک کند که سجده: 177س
  آیا باید اعتنا کند یا کثیرالشک است و از شکش بگذرد؟. چیست

  
  .باید بگذرد و سجده را انجام ندهد

کنم، و با تالش زیادى هم که    در مواقع زیادى در تعداد رکعات نماز شک مى اینجانب: 178س
. کنم توانم نحوه برخورد با شکیات در تعداد رکعات را کامل یاد بگیرم و فراموش مى  کردم باز نمى

اگر در هنگام شک به نحوى ادامه دهم که بعد از نماز معلوم شود اشتباه بوده، آیا نماز صحیح است 
  ) بگذارم4 باید بگذارم اشتباهاً بر 3مثال بنارا بر (ه الزم است؟ یا اعاد

  
ست اعتناء به شک نکنید و بنا بر صحت نماز چنانچه شما کثیرالشک هستید که ظاهر سؤال این ا

مراعات وظیفه تعیین شده بر شک و چنانچه کثیر الشک نباشید به آن گونه که بگذارید، بدون 
  .ماز باطل است باید اعاده نماییداید، اگر عمل کنید ن  نوشته

اى نرسم، چه کارى باید انجام    اگر در هنگام شک هیچ راه حلى به ذهنم نیاید و به نتیجه: 179س
  دهم؟

  



٤٨ استفتائات 

باید تأمل کنید و فکر کنید که راه صحیحى پیدا شود و به آن عمل کنید و اگر پیدا نشد و شک 
بعید نیست باطل کردن نماز .  نماز باطل شودمستقر شد، صبر کنید تا صورت نماز از بین برود و

  .هم جایز باشد

دست نیاورده و   اگر کسى متوجه شود که پدرش همه اموال خود را از طریق مشروع به: 180س
تواند در آن خانه نماز   کنند و سایر اموال دچار مشکل است، آیا مى  اى که در آن زندگى مى خانه

  بخواند؟

  
  .را به ازاء پول حرام خریده باشد، نماز خواندن در آن خانه اشکال نداردچون یقین ندارد که خانه 

بعد از نصف سوره یا (در اثناء سوره ...  اگر در نماز در حال قرائت سوره، مثال سوره دهر: 181س
اى را فراموش کند در فرضى که قرآنى در نزد او باشد یا در دسترس او نباشد،  ، آیه)قبل از آن

  ت؟اش چیس وظیفه

  
خصوصاً تا قبل از ثلثین سوره را بخواند . اى دیگر عدول کند تواند به سوره در هر دو صورت مى

  .صحیح است

آخر اذان متوجه شد، آیا الزم است ) مثال(گفت و » قد قامت الصاله« اگر در اذان اشتباها : 182س
  شروع کند یا نیازى نیست؟» حى على خیر العمل«برگردد از 

  
  .صحیح استالزم نیست و 

 اگر براى رکوع دوم نماز آیات، آیه دوم سوره را فراموش کنیم و براى آنکه به ذهن : 183س
ایم تکرار کنیم و آیه دوم را هم بخوانیم و به   خطور کند، آیه اول را که براى رکوع اول خوانده

  رکوع دوم برویم، آیا نماز صحیح است؟

  
  .به قصد قرآن بودن اشکال ندارد

یا اگر در نماز روى قرآن یا کتاب دعا یا کاغذ یادداشت مختصرى بنویسیم، آیا منافى  آ: 184س
  چطور؟ کتابت مبطل صالۀ هست یا نه؟نماز است؟ در نافله 

  
  .مختصر نوشتن اشکال ندارد، فعل کثیر مبطل است

باشد، چرا در مکتب تشیع تنها بر    با توجه به اینکه مواضع سجده هفت قسمت مى: 185س
  .تأکید شده است) مهر(شتن پیشانى بر خاک گذا

  



٤٩ استفتائات 

  .دانیم  چون شارع مقدس چنین فرموده و حکمت احکام را نمى

 بار 1 بار تسبیحات اربعه بگویم به جاى 3 اگر در هنگام نماز، مثال به ذهن بیاید که اگر :  186س
 بار بخوانم 3 ها، آیا برخالف عادتم شود و مثل این وسوسه  شود و گرنه نمى فالن حاجتم روا مى

از این قبیل حاالت زیاد برایم . در نماز موجب بطالن نماز است؟ یعنى از قربت الى اهللا خارج است
  .دهد، لطفاً راهنمایى بفرمایید  رخ مى

  
  .خیر موجب بطالن نیست، به این گونه حاالت اعتناء نکنید که ممکن است منجر به وسوسه شود

ت الزم است یا خیر؟ اگر جلسه استراحت سهواً ترک شود  بعد از سجدتین جلسه استراح: 187س
  و نمازگزار در حال قیام متوجه شود، چگونه آن را باید تدارک نماید؟

  
لزوم معلوم نیست، بلکه استحباب آن قوى است واگر فراموش شود و در حال قیام متوجه شود، 

  .تواند بنشیند و تدارک کند ولى الزم نیست مى

   نماز عصر چیست؟ وقت فضیلت: 188س

  
کسى که نوافل ظهر و عصر را بخواند و نماز فریضه ظهر را هم بخواند، بعد از خواندن هشت 

شود و کسى که نافله نخواند، وقت فضیلت  رکعت نافله عصر وقت فضیلت نماز عصر شروع مى
 چهار شود، به دو وجب برسد تا به نماز عصر از موقعى که سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا مى

  .وجب برسد

 اگر مأموم به خطبه نماز جمعه نرسد، آیا واجب است نماز ظهر را پس از نماز جمعه : 189س
  نکند، حکم چیست؟بخواند یا اگر خطبه را گوش دهد، ولى درک 

  
شوند، نماز ظهر را بنا به احتیاط  به فتواى من در زمان غیبت کسانى که در نماز جمعه حاضر مى

  .نندلزومى باید بخوا

   اگر پیش شخص عادلى برویم و او قرائت نمازمان را صحیح بداند هیچ شکى نباید بکنیم؟: 190س

  
  .دانید، هیچ شک نکنید او را چنانچه اهل تشخیص مى

   آیا نماز آخر وقت معصیت دارد؟: 191س

  
  .معصیت ندارد



٥٠ استفتائات 

ى به سمت ائمه  استفتاء حضرتعالى در مورد خواندن نمازهاى زیارت و نمازهاى مستحب: 192س
نحن الصاله فى «: فرمایند طورى که مرجع شریفشان قبله قرار گیرد با توجه به این روایت که مى به

  چیست؟» ...اهللا و اهللا ونحن قبله ونحن کعبه... اهللا عزوجل، ونحن الصالۀو کتاب

  
قبله از  استقبال جایز نیست، مگر در مواردى که) علیه السالم(نماز خواندن رو به قبر امام

مستحبى که در حال راه رفتن خوانده شود یا مورد دوران شرطیت ساقط شده باشد، مانند نماز 
االمر بین چهار جانب جنوب، شمال، شرق و مغرب که در این مورد چون نماز به یک طرف 

این دو روایت ربطى به استقبال در نماز . خواندن کافى است و در غیر این موارد جایز نیست
  .ندارد

تواند    اگر شخصى نتواند نماز ایستاده بخواند و بر روى صندلى باشد، هنگام سجده مى: 193س
  یا اینکه باید جایگاه مهر ثابت باشد؟ بگذارد با دست مهر را بر پیشانى

  
و اگر . در صورت امکان باید به سجده برود و مهر را در زمین گذاشته و پیشانى را به مهر بگذارد

 سر تکان دادن، و اشاره نمودن بدل از سجده راانجام دهد و مهر به پیشانى تمکن ندارد با
  .گذاشتن الزم نیست، ولى بهتر است

 نمازگزارى که در رکعت سوم تشهد و سالم را بگوید و در حین گفتن ذکر سالم متوجه : 194س
سریعاً بفهمد ذکر سالم کم او چیست؟ اگر بعد از اتمام شود که رکعت چهارم را نخوانده است، ح

  رکعت چهارم را نخوانده است، آیا باید نماز را دوباره بخواند؟

  
در هر دو مورد باید بایستد و رکعت چهارم را بخواند و بهتر است براى تشهد و سالم زیادى 

  .شود و الزم نیست دوباره بخواند نماز باطل نمى. سجده سهو به جا آورد

 ماه در بیمارستان 2م عمل جراحى انجام دهم و مدت  من به علت بیمارى، مجبور هست: 195س
را در روى تخت که شاید رو به قبله هم نباشد و بدون طهارت و  قصد دارم نمازهایم . ى شومبستر

وضوء به جا آورم، آیا بعد از اینکه بتوانم حرکت کنم، باید تمام نمازهایى که در شرایط بیمارى 
  اده الزم نیست؟ام اعاده کنم و یا اینکه اع خوانده

  
چنانچه تخت را رو به قبله بگذارید، اگرچه نماز را خوابیده بخوانید و اگر وضوء نتوانستید بگیرید 

  .تیمم کنید نماز بخوانید اعاده الزم نیست و نمازتان صحیح است

  الحنک مستحب است؟ الحنک یعنى چه و در چه جاها و اعمالى تحت   تحت:  196س

  



٥١ استفتائات 

انسان، التحنک، یعنى آویزان کردن مقدارى از عمامه را زیر چانه و در نماز الحنک یعنى زیر چانه 
  .کسى که عمامه دارد، مستحب است از عمامه مقدارى زیر چانه آویزان کند

توان اقامه نماز   آیا براى انجام نمازهاى واجب به مجرد شروع اذان از صدا و سیما، مى: 197س
  ه مقداراست؟ صبر کردن چکرد یا باید مقدارى صبر کرد؟ و این

  
کنم، بعد از تمام شدن  من خودم مقدارى صبر مى. باید اطمینان به داخل شدن وقت نماز بکنید

توان نماز  خوانم، ولى اذان شخصى که مورد اطمینان است با شروع او به اذان مى اذان نماز مى
  .خواند

  :شود   حرام بگوید و وارد نمازاال  تواند تکبیرۀ   مأموم در کدامیک از موارد زیر مى: 198س

  .در فاصله بین اتمام سوره و وارد رکوع شدن امام: در قنوت امام، ب: الف

  
  .تواند به نماز وارد شود و به امام جماعت اقتداء کند  ر هر سه مورد مىد

 منظور از قیام متصل به رکوع چیست؟ آیا پس از اتمام سوره و قبل از خم شدن براى : 199س
  لحظه صبر کردن و ایستادن کافى است؟رکوع یک 

  
 و ;منظور آن است که از حال قیام به رکوع رود، نه آن که بنشیند و رکوع از حالت جلوس بنماید

  .لحظه ایستادن قبل از خم شدن کافى است

 اثناء نماز به مدیون رجوع و مطالبه طلب خود را بکند و مدیون بدون بهم  اگر طلبکار در:  200س
خود را ادا کند، آیا واجب است نماز را بشکند و دین را پرداخت کند؟ در  نتواند دین زدن نماز،

صورتى که نماز خود را تمام کند، آیا صحیح است یا نیاز به اعاده دارد؟ چنین حکمى درباره اجیر 
  نیز جارى است؟

  
ست و بدون اگر دین مؤجل باشد که یقیناً شکستن نماز جایز نیست و اگر مدت دین تمام شده ا

اره اجیر نیز تواند اداء دین کند، شکستن نماز واجب است و همین حکم درب بهم زدن نماز نمى
  .جارى است

تواند در مدت اجاره، بدون اذن مستأجر نماز واجب را بجا   آیا اجیر با وسعت وقت مى: 201س
  آورد؟

  
، بدون اذن مؤجر چنانچه مدت اجاره تمام شده است و رضایت مالک را احراز نکرده است

  .تواند نماز بجا آورد نمى



٥٢ استفتائات 

 هرگاه ;گیرند اى را بعهده مى  در مورد مستخدمین دولتى که در قبال دریافت مزد وظیفه: 202س
ر وقت کار با تعطیل کردن کار نماز خواندن آنها موجب معطلى مراجعین شود، آیا جایز است د

  نماز واجب یا اعمال مستحبى دیگرى بجا آورند؟

  
تواند  عهده گرفته است باشد نماز و اعمال مستحبى را نمى  صورتى که بر خالف عملى که بهدر

  .ندارد  کدام اشکال بجا آورد و چنانچه برخالف نباشد، هیچ

اى در روى زیر شلوار خود ببیند، ولى نداند که کى جنب   اگر کسى بعد از نماز ظهر، لکه: 203س
  را باید قضاء کند یا خیر؟شده، آیا نمازهاى روزهاى قبل خود 

  
اگر بداند که آن لکه منى است و بعد از خروج آن هم غسل نکرده است، باید براى نمازهاى بعد 

 اما آن نمازهائى که احتمال ;غسل کند و نمازهائى که یقین دارد که با جنابت خوانده را قضا نماید
  .دهد بعد از جنابت خوانده، الزم نیست قضا کند مى

  حکم شما در مورد جهت قبله و اوقات شرعى در فضا چیست؟ :  204س

  
 بنابراین اگر ;چون قبله خصوص کعبه نیست، بلکه من تخوم االرض الى عنان السماء قبله است

دارد به قبله نماز بخواند و اگر تمکن ندارد، به هر طرف نمازش را بخواند  قبله شخص تمکن از
  .درست است

  
چ راهى بر تشخیص وقت ندارد، بهترین راه این است که نمازهاى اما از حیث وقت چنانچه هی

 ساعت با فاصله بین آنها انجام دهد و اگر بتواند با تماس با زمین، محلى مانند 24یومیه را در هر 
  .ایران یا عراق را اختیار کند، نمازها را بر تطبیق آن اوقات انجام دهد

شود   کنم، آیا مى  نم، مفهوم واقعى نماز را درک نمىخوا  مى بنده نمازم را چون به عربى:  205س
  اگر جواب منفى است چرا؟نماز را به فارسى خواند؟ 

  
در عبارات باید همانگونه که دستور داده شده عمل شود، مثال . شود نماز را به فارسى خواند نمى

  . رکعت بخوانید باطل است4 رکعت است، شما اگر 3نماز مغرب 

حتماً بدن باید راست باشد یا در حین » اهللا اکبر« از رکوع، آیا هنگام گفتن  در نماز پس:  206س
  را گفت؟» اهللا اکبر«ن توا پایین رفتن براى سجده هم مى

  
  .در وقت تکبیر گفتن بدن باید راست باشد



٥٣ استفتائات 

رسد، آیا در همانجا  خواند به آیه سجده واجب مى   معلمى سر کالس درس، قرآن مى:  207س
  ؟)رسد به زمین نمى سجده  اعضاى هفت آنکه با(  دهد انجام  یزسجدهواجبم روى  تواند مى

  
پس سجده بر . در سجده باید محل سجود بلندتر از زمین به مقدار زاید بر چهار انگشت نباشد

هم در حال سجده واجب روى زمین گذاشته میز کافى نیست و بنابراحتیاط باید اعضاء هفتگانه 
  .شود

و در )  ساعت3 تا 2در حدود (که طول روز در زمستان بسیار کوتاه است،  با توجه به این:  208س
  ، حکم زمان نماز و افق چگونه است؟) ساعت22حدود (تابستان خیلى طوالنى در 

  
تقدیر به ساعت نیست، بلکه بطلوع فجر و زوال خورشید و غروب خورشید است که مشخص و 

  .معلوم است

ا با اطالع از حرام بودن بخورد، ر) مثال خوک(ام گوشتى  چنانچه فردى گوشت حیوان حر: 209س
  شود؟  او چه مىچه حکمى دارد و نماز 

  
نماز هم با رعایت اجزاء و شرائط صحیح است و خوردن . خوردن آن حرام ولى حکم خاصى ندارد

  .شود  آن موجب بطالن نماز نمى

اهللا    سالم- آیا پیامبر و امامان شود؟ گفته نمى» ...اهللا بسم« چرا قبل از تسبیحات اربعه : 210س
خواندند؟ زیرا من در یک حدیث که از علماى اهل سنت   تسبیحات اربعه را در نماز مى- علیهم 

  که نماز بدون سوره حمد صحیح نیست؟اهللا علیه ـ نقل شده بود خواندم   لواتاز پیامبر ـ ص

  
 قرآنیه است و در اول سوره قرآن از آیات» الرحیم الرحمن اهللا بسم«تسبیحات اربعه ذکر است و 

در رکعت سوم و چهارم ) علیهم السالم(و ائمه هدى)صلى اهللا علیه وآله(شود و پیامبر خوانده مى
کنند که نماز بدون سوره حمد صحیح نیست،  خواندند و آنچه نقل مى نماز تسبیحات اربعه مى

  .مربوط به رکعت اول و دوم است

  چیست؟» هللا  على ولى« معنى دقیق : 211س

  
از طرف خداى تعالى بر والیت مطلقه انتخاب شده و فى الخبر الواثیق عن ) علیه السالم(امام على

اهللا یعنى اولى بکم اى احق بکم و  فى تفسیر آیۀ انما ولیکم)علیه السالم(اهل البیت«صادق 
  .»لقیامهالى یوم ا و رسوله و على و اوالده االئمه اهللا بامورکم من انفسکم و اموالکم



٥٤ استفتائات 

 زیرا به استنباط من امام حسین ـ ;خواندند  آیا معصومین نماز ظهر و عصر را با هم مى: 212س
   رکعت نماز خواند؟4اهللا علیه ـ در میدان جنگ هنگام یادآورى یکى از یارانش به وقت نماز   سالم

  
 هیچ محذورى خود پیغمبر چندین مرتبه نماز ظهر و عصر را با هم خوانده و فرمودند من بدون

  .کنند  نماز مى2به کسانى که جمع بین خوانم تا مردم اعتراض نکنند   نماز را با هم مى2این 

و پیشگیرى از آن و همچنین درد زانو، در خانه نماز ) دیسک کمر( من به علت درد کمر: 213س
ماز را ایستاده خوانم ولى در بیرون از خانه مثال در مسجد یا جاهاى دیگر ن صورت نشسته مى  را به
چون دکتر به من گفته که اصال نباید خم یا راست شوى و دو زانو بنشینى یا تا جایى که . خوانم مى

  نظر شما نماز من درست است؟ به. امکان دارد این کار را انجام ندهى

  
  .تن دکتر اشکال ندارد، ولى اگر نماز را همیشه در مسجد بخوانید بهتر و موافق احتیاط استبا گف

مثال بعد (کند   هاى نماز شب نماز را باطل مى   آیا حرف زدن و یا آب خوردن بین رکعت: 214س
  ؟)از دو رکعت اول کسى حرف بزند یا آب بخورد و بعد ادامه دهد

  
بین نمازها بعد از سالم و قبل از تکبیر، براى نماز دوم حرف زدن و چیز خوردن، هیچ اشکال 

  .ندارد

  ا واجب است؟شود و آی  نه خوانده مى نماز وحشت چگو: 215س

  
نماز وحشت دو رکعت است که در رکعت اول بعد از حمد آیۀ الکرسى . نماز وحشت واجب نیست

ده مرتبه خوانده شود و بعد » انا انزلنا«و در رکعت دوم بعد از حمد، سوره » هم فیها خالدون«تا 
  .اسم میت را ببرد» وابهاالى قبر فالناللهم صلى على محمد و آل محمد و ابعث ث«از نماز بگوید 

  تواند نماز ظهر را بخواند؟  اگر کسى نماز جمعه نرود از چه ساعتى مى:  216س

  
  .توان خواند مان اول ظهر، نماز ظهر را مىاز ه

  

  

  

  

  

  



٥٥ استفتائات 

  

  

  

  

  

  

  نماز جماعت

  

  

  

  
اعت مام جم با توجه به سختى اطمینان از شرایط یک امام جماعت، آیا با اعتماد کم به ا: 217س

  )آید دست مى  معموال شناخت الزم به سختى به(یا فرادا خواندن؟ نماز خواندن بهتر است 

  
دانید،  اگر امام را عادل بدانید، شکى نیست که جماعت بهتر است و اگر امام را عادل نمى

  .توانید جماعت بخوانید نمى

رکعت سوم نماز جماعت که  اگر کسى در هنگام نماز جماعت به رکعت دوم برسد و در : 218س
نماز  شود، شروع به خواندن سوره توحید کند و در این حالت پیش رکعت دوم خودش مى

  باید کرد؟ با توجه به اهمیت نماز جماعت، چه ;د شودخواهد از رکوع بلن مى

  
  .سوره را قطع کند و به رکوع برسد و نمازش صحیح است

  در این حال سوره را قطع کرده است چیست؟ با توجه به سئوال قبل حکم کسى که : 219س

  
  .حکم زائدى ندارد، چون هم نماز و هم جماعتش صحیح است

 شخصى در رکعت دوم نماز جماعت، هنگام خواندن حمد و سوره، به صف نمازگزاران : 220س
  تواند در رکعت اول خود با نمازگزاران دیگر قنوت بخواند؟  شخص مىین شود، آیا ا ملحق مى

  
  .جایز استبله، 



٥٦ استفتائات 

تواند در رکعت دوم   آیا شخص مورد نظر مى) در سوال قبل( با فرض صحیح بودن نماز : 221س
  خود با توجه به بودن وقت انجام قنوت، براى بار دوم در نماز قنوت بخواند؟

  
  .جایز نیست

 اینجانب باشد و وضوى من در اثناى نماز  اگر در نماز جماعت، اتصال صف بوسیله: 222س
  شود و باید به آنها اعالم کرد؟  بواسطه من متصل شده باطل مى شد، آیا نماز صفى که باطل

  
  .اعالم الزم نیست و نماز آنها صحیح است اگر چه در اصل متصل نباشند

تواند در نمازهاى ظهر و عصر جهراً   آیا امام جماعت حمد و سوره نماز جماعت را مى: 223س
  باشد؟ ر مىبخواند؟ آیا کسى قائل به این ام

  
  .ندارد   م اختصاص به امام جماعتتواند، مگر نماز ظهر روز جمعه آن ه خیر نمى

  شود چیست؟  حکم شخصى که در میان نماز جماعت، وضویش باطل مى: 224س

  
  .نماز بى وضوء نماز نیست. باید نماز را ترک کند

 خودنمایى به  در صف جماعت شخصى در کنار ما بدون داشتن  وضوء و فقط براى: 225س
با علم به اینکه (باشد؟   خوانیم، صحیح مى نمازآمده است، آیا نمازى که ما در کنار این شخص مى

  )این شخص  وضوء ندارد

  
اگر فاصله او مضر به اتصال شما نیست، مثال شما متصل به جماعت از طریق صف جلو یا صف 

  .طرف دیگر هستید، صحیح است واشکال ندارد

 جماعت، اگر کسى سهواً زودتر از امام از رکوع یا سجده برخیزد، ولى عمدى  در نماز:  226س
  نباشد نمازش چه حکمى دارد، آیا معصیتى مرتکب شده است؟

  
  .نمازش صحیح است، و مرتکب خالف وظیفه شرعیه نشده است

ماز جماعت عمداً زودتر از امام جماعت سر از سجده بر  حکم نمازگزارى که در ن: 227س
  چیست؟) نماید مىیا از رکوع قیام (رد دا مى

  
  .خورد جایز نیست، ولى جماعت به هم نمى



٥٧ استفتائات 

 خواندن نماز فرادى مقارن با نماز جماعت، بدون عذر و دلیل و در صورتى که توهین به : 228س
  امام جماعت شود چه حکمى دارد؟

  
طل است و غیرجایز، توهین به هیچ مؤمنى جایز نیست و نمازى که توهین به امام عادلى باشد با

البته با خصوصیات هر موردى شرط عدم جواز این است که اهانت احراز بشود وگرنه اشکال 
  .ندارد

 هرگاه مأموم یک یا دو رکعت دیرتر به جماعت برسد، آیا موقع تجافى خواندن تشهد با : 229س
تواند   مأموم مىامام واجب است یا مستحب؟ در رکعت آخر امام چطور و آیا موقع سالم امام، 

  ساکت باشد یا باید مشغول ذکر شود؟

  
 یعنى ;موقع تجافى خواندن تشهد مستحب است و در رکعت آخر امام هم به همین نحو است

ند، ولى سالم را نباید بگوید بلکه احتیاط مقتضى است بعد از تشهد مستحب است تشهد را بخوا
  .ام کندتمو قبل از سالم برخیزد و نماز را به قصد فرادا 

 شبیه کارى که در -ها   خواهشمند است نظر خود را در مورد امام جماعت بودن خانم: 230س
ها در   بیان فرمایید؟ در صورت امکان مواردى را که خانم-یکى از مساجد امریکا صورت گرفت 

  اند بیان فرمایید؟ دار شدن آن منع شده اسالم از عهده

  
 ;ها جایز است، ولى مکروه است یان جایز نیست و براى خانماها براى آق امام جماعت شدن خانم

  .دلیل آن هم روایات است. نیستیعنى ثواب آن زیاد 

   خواندن نماز فرادى همزمان و مصادف با نماز جماعت چه حکمى دارد؟: 231س

  
  .چنانچه موجب نسبت فسق به امام جماعت نباشد اشکال ندارد

با وجود ریاست محترم دانشگاه و علما و اساتید و معممین ، ... ما دانشجویان دانشگاه: 232س
ازها مجبور هستیم به امامت یک شخص غیرمعمم نماز بخوانیم و دانشجوى دکترا، در بیشتر نم

 این در حالى است که ;باشد دانشگاه امام راتب مسجد مىایشان مدعى است که از طرف ریاست 
باشند،   و بعضا استاد فقه و داراى درجه اجتهاد نیز مىبسیارى مواقع اساتید ما که روحانى هستند 
  نظر حضرتعالى حکم این نماز چیست؟ مجبور هستند پشت سر ایشان نماز بخوانند به

  



٥٨ استفتائات 

در نماز جماعت با تمام اهتمامى که شارع مقدس به آن داده و فضائلى که ذکر شده است شرایط 
س و مکان ندارد و چنانچه عالم باشد ثواب خاصى غیر از عدالت و صحت نماز از حیث قرائت و لبا

  . اما داشتن عمامه شرط نیست;آن زیادتر است

توان در هر   باشد، آیا مى  با توجه به اینکه براى امامت نماز، دارا بودن شرایطى الزم مى: 233س
شود که افراد بدون  صف جماعتى به امام حاضر اقتدا نمود؟ در واقع در بعضى اماکن دیده مى

که نام امام جماعت را بدانند و یا حتى او را ببینند، تنها به صرف اینکه از فضیلت نماز جماعت این
حضرتعالى در خصوص نظریه درست است؟ نظر   آیا چنین عملى. نمایند  اقتدا مىبهره ببرند به او

  شود، چیست؟  فقهى بالد کبیره که اخیراً مطرح مى

  
کنند مختلف است در بعضى  ه مردم به امامى اقتداء مىامام جماعت باید عادل باشد و جاهائى ک

کند که اینها تفحص کرده و عدالت امام را  از اماکن با اقتداى جمعیتى انسان اطمینان پیدا مى
بالد کبیره به آن معنى که حال معروف است . توان اقتداء نمود اند در آن اماکن مى تشخیص داده

عنوان شده است، معناى دیگرى  کلمات فقهاء قدیم ه درحکم خاصى نسبت به نماز ندارد و آنچ
  . به هر حال شهر بزرگ حکم خاصى ندارد;دارد

صورت منظم و هر سه وقت اقامه    سال به35در مسجدى امام جماعت آن که حدود : 1 : 234س
پس از مدتى اشخاصى . کند  اند به عللى مسجد را به حالت اعتراض ترک مى کرده جماعت مى
بفرمایید آیا نماز . کنند  اجازه از ایشان اقدام به برگزارى جماعت در این مسجد مىبدون کسب

  ا نه؟جماعت و اقتدا به این آقایان در این مسجد صحیح است ی

  آیا نماز فرادا در این مسجد اشکال دارد؟: 2

 این بر فرض اینکه شخص یا نهاد ثالثى این آقایان را منصوب کرده باشند، اقامه جماعت در: 3
  مسجد چه حکمى دارد؟

کنند، نمازشان چه  کسانى که از موضوع اطالع ندارند و نمازشان را به این آقایان اقتدا مى: 4
کنند،  حکمى دارد؟ کسانى که از موضوع اطالع داشته و دانسته و نمازشان را به این آقایان اقتدا مى

  نمازشان چه حکمى دارد؟

  
بنابراین اقتداء به . کند ولى حقى است غیرلزومى پیدا مىامام راتب به امامت مسجد حق : 1

  .نماید، اشکال ندارد است و بدون اذن او اقامه جماعت مىکسى که غیر امام راتب 

  
  .مانند سایر مساجداست: 2

  



٥٩ استفتائات 

  .صحیح است: 3

  .هر دو دسته نمازهاشان صحیح است: 4

 ایز است؟ آیا امام جماعتى که پول آیا اقتدا به امام جماعتى که در قرائت ایراد دارد ج: 235س
  باشد؟ گیرد، عدالتش صحیح مى مىبابت برپایى نماز جماعت از مسجد 

  .مراد از ایراد اگر غلط خواندن است، اقتداء نکنید و اگر مراد غیر آن است اشکال ندارد

  
  ولى پولى که براى مسجد و جماعت و امام و;اجرت گرفتن براى امام جماعت شدن جایز نیست

   چه وقف چه خیرات دیگر، گرفتن آن اشکال ندارد;غیر آنها قرار داده شده است

ت جمعیت زیاد جماعت یا به علل  اگر مأموم در قرائت رکعت اول اقتدا کند و به عل:  236س
شود که امام به سجده رفته در این  متوجه نشود و موقعى متوجه مىدیگر، به رکوع رفتن امام را 

 آیا در این صورت نماز وى ;رساند م داده و خود را به سجده اول یا دوم امام مىحال رکوع را انجا
  باطل است؟ اگر به سجده دوم امام هم نرسد و در تشهد به امام رسید، چه صورت دارد؟

  
اگر در قبل از قرائت یا اثناء قرائت، داخل جماعت شده است، نماز و جماعتش صحیح است و 

شود و اگر بعد از قرائت داخل شده باشد و درک  اب مىکعت حسرکوع و سجود بنماید یک ر
تواند با امام رکعت را شروع کند   بلکه مىشود،  رکوع نکند، آن رکوع براى رکعت حساب نمى

یعنى بایستد تا امام داخل رکعت بعد بشود یا متابعت در سجدتین بنماید ولکن از نماز او 
  .شود محسوب نمى

  
کند و یا سجده دوم را متابعت امام ننماید، باید بایستد تا امام رکعت بعد و اگر سجدتین را درک ن

  .را شروع کند

اداراتى که مسجد در کنار آنها موجود طور همزمان در    آیا برگزارى نماز جماعت به: 237س
  مسجد است؟احترامى به   است، موجب بى

  
ارات نماز جماعت منعقد نشود، احترامى به مسجد نیست، اگر در اد چون این عمل رایج شده، بى

نظر من  خوانند یا در آخر وقت و همه اینها مذموم است به خوانند یا فرادى مى اى نماز نمى عده
  .کار خوبى است

  

  

  



٦٠ استفتائات 

  

  

  

  

  

  

  نماز قضاء

  

  

  

  
توان، مثال صد بار نماز صبح را خواند یا باید   ام، مى   براى خواندن نمازهایى که نخوانده: 238س

  ازها را پشت سرهم خواند؟هفده رکعت نم

  
  .توانید صد بار نماز صبح بخوانید ترتیب در نماز قضا معتبر نیست و مى

 بنده مدتى نمازهاى مغرب و عشایم را خارج از نیمه شب شرعى و با نیت ادا : 239س
 ، حاال که فهمیدم ادا نبوده و قضا بوده،)باشد کردم در این ساعت نماز ادا مى فکر مى(خواندم  مى

  چه باید بکنم؟

  
  .کند  نمى  گونه اشتباه نماز را باطل  این;اید  کارى الزم نیست چون در تطبیق خطا کرده

اش بوده است، فرزندان او بعد از   شخصى فوت کرده است و مقدارى نماز و روزه بر ذمه:  240س
دان، ذمه میت برى آیا با این قبول فرزن. بدهنداند که نماز و روزه او را انجام  مرگ او قبول کرده

اند مشغول   بود و آیا ذمه فرزندانى که متعهد شدهشود و عذابى از این بابت متوجه او نخواهد  مى
  شود؟  به نماز و روزه میت مى

  
پسر بزرگ مکلف است انجام دهد و بقیه اگر اجیر شده . شود تا انجام ندهند ذمه میت برى نمى

  .شود مجرد وعده، ذمه شان مشغول نمىشود و گرنه به   باشند، ذمه شان مشغول مى

ن وقت به نیت قضاء  شب قبول است یا باید هما00: 12 آیا خواندن نماز عشاء در ساعت : 241س
  خواند؟



٦١ استفتائات 

  
  .شود یازده ساعت و ربع بعد از ظهر، نماز عشاء قضاء مى

تهدى کند، مقلد مج  دانشجویى که تا چندى پیش با فرض اینکه از مرجع اعلم تقلید مى: 242س
بوده است و طبق نظر ایشان نمازهاى خود را در ایامى که در محل تحصیل اقامت داشته است، 

هاى   خوانده و روزه  سال گذشته تمام مى4 روز در هفته در طى ترم تحصیلى، طى 3 یا 2حدود 
اوال بعد از این وظیفه او . گرفته است اکنون به حضرتعالى رجوع نموده است  خود را هم مى

  هاى قبلى خود را باید قضا کند یا خیر؟   و ثانیاً آیا نمازها و روزهچیست

  
  .هایتان درست بوده، بعداً نیز به همان گونه عمل نمایید تا به حال نمازها و روزه

خوانند، مثال نماز ظهر و عصر   توجهى، نماز خود را آخر وقت مى  بعضى افراد بر اثر بى: 243س
شود؟ وقت قضاى نماز مغرب  آیا نماز ظهر قضاء مى. خوانند مىهر دو را چند دقیقه به غروب 

  چه وقتى است؟

  
 ولى کسانى که بر ;شود  دقیقه به غروب خورشید باقى است، نماز ظهر قضاء نمى8ساعتى که تا 

اهللا که در  خوانند، مشمول فرمایش امام صادق علیه صلوات  آخر وقت مىتوجهى نماز را   اثر بى
خواهند بود و » شود شفاعت ما شامل حال مستخفین به نماز نمى«مودند آخرین وصیت خود فر

شود، ممکن نیست تأخیر   نماز اول وقت خواندن را اگر مردم بدانند که چه ثوابى بر آن مترتب مى
  .بیندازند

شود  ، مثل نماز مغرب موقعى که در وقت ظهر خوانده مى آیا الزم است نمازهاى قضا:  244س
را بجا نیاورد، ... شود نمازهاى نافله ظهر و صبح و بفرمایید که آیا مىشد همچنین با صداى بلند با

 رکعتى شب را خواند؟ وقت نمازهاى نافله را در این زمان حال به ساعت بفرمایید، نه 11ولى نماز 
توان دو یا سه ساعت بعد از نمازهاى ظهر و   با شاخص و همچنین آیا نماز عصر و عشا را مى

باشد، تا شخص بتواند نمازهاى نافله و یا نمازهاى قضایش را  ند و بهترین وقت کى مىمغرب خوا
  نیز بجا آورد و زیاد معذب نشود؟

  
  .نماز مغرب در هر وقت خوانده شود، باید حمد سوره را بلند بخواند. 1

  
یگر را توان خواند و نمازهاى نافله د نماز شب مرتبط با نوافل دیگر نیست و نماز شب را مى. 2

  .نخواند

  



٦٢ استفتائات 

بعد از ظهر تا اذان صبح و بهتر است ) ساعت یازده و ربع(وقت نافله شب از نصف شب است . 3
مسافر و کسى که براى او خواندن نافله شب سخت است . نزدیک اذان صبح خوانده شود

  تواند آن را در اول شب بجا آورد مى

  
  .نماز ظهر و مغرب خواند از بعد ساعت دو یا سه توان مى را عشاء و عصر نماز. 4

گویند توانایى   انگارى کرده و مى  بعضى افراد در خواندن نماز صبح در وقت آن سهل:  245س
الصاله محسوب   خوانند، آیا این افراد هم تارک بیدار شدن از خواب را ندارند و بعداً قضا را مى

 خواند یا هر وقت دیگرى شوند؟ آیا قضاى نماز صبح را باید به محض بیدار شدن از خواب مى
  .باشد فرقى ندارد

  
 به هرحال اگر بیدار ; او را از خواب بیدار کندواجب است بر چنین شخصى کسى را اجیر کند

  .نیست   فورى ندارد و در تأخیر مانعىنشد و قضا شد، قضا وجوب 

ر کند، تا تواند شخصى را اجی  اگر شخصى نماز قضا داشته باشد، آیا در زمان حیاتش مى: 246س
  نمازهاى قضاى او را بخواند؟

  
  .تواند خیر، نمى

 حاال ;ام  سال نماز نخوانده8 ساله هستم که از سن بلوغ، به مدت 24 من یک جوان :  247س
  باید چه کار کنم؟ براى بجا آوردن نماز قضا

ت، آیا در رساله یکى از مراجع تقلید خواندم که نماز قضاى پدر و مادر بر پسر بزرگتر واجب اس
  کنید؟  شما این را تأیید مى

  
مثال ) قضاء(شما شروع کنید به تدریج هر وقت آمادگى دارید و کار الزمى ندارید، نماز بخوانید 

  .اول نمازهاى صبح و بعد نمازهاى ظهر و بعد عشاء

  
نمازهاى قضاى پدر و مادر بر پسر بزرگتر واجب است و چون نمازهاى قضاى خودتان را باید 

  .قضاى پدر و مادرتان اجیر بگیرید تا او بخواندد، براى نمازهاى یبخوان

  شود؟ اى قضا مى  نماز عشا در چه لحظه:  248س

  



٦٣ استفتائات 

آخر وقت نماز عشاء، نصف شب است و شب را باید از اول غروب خورشید تا اذان حساب کرد، نه 
خر وقت نماز عشاء بنابراین تقریباً یازده ساعت و یک ربع بعد از ظهر شرعى، آ. تا اول آفتاب

  .است

صلى اهللا (پیامبراکرم. اندن نماز قضاى صبح یا مغرب است سوال من در رابطه با بلند خو: 249س
صلى اهللا (خوانم شما هم بخوانید اول که پیامبراکرم آنطور که من نماز مى: اند فرموده)علیه وآله
 دوم اینکه براى جهر خواندن نماز مثال .نماز قضا نداشتند که ما اقتدا به روش ایشان کنیم) علیه وآله

نماز صبح دلیلى و شرایطى بوده که آن شرایط در وقت ظهر اگر نماز را قضا بخوانیم نیست و 
پس چه دلیلى براى جهر نماز . قاعدتاً باید شرایط نماز ظهر بر نماز قضاى صبح هم صادق باشد

  قضاى صبح در هنگام ظهر وجود دارد؟

  
 بر اینکه حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشاء باید خوانده شود و براى روایات داللت دارد

 یعنى ;»اقض مافات کما فات«نمازهاى ظهر و عصر اخفات و در قضا روایاتى به این مضمون است 
  .خوانید نماز قضا را به همان نحو بخوانید همان گونه که نماز اداء مى

نمازم را باید شکسته از عشا فراموش کردم که  در سفرى یک روزه به مشهد، موقع نم:  250س
ام، حال  بعد از بازگشت به تهران یادم آمد که نماز را کامل خواندهبخوانم و کامل خواندم و 

  تکلیف من چیست؟

  
  .اید، قضا واجب نیست چون بعد از وقت متذکر شده

د نافله ظهر بخواند،  کسى که قبل از تمام شدن وقت نافله ظهر و بعد از نماز ظهر بخواه: 251س
  باید ادا بخواند یا قضا؟

  
  .خواند و قضا خارج از وقت است باید اداء بخواند، چون در وقت خودش مى
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  نماز مسافر

  

  

  

  
  داند چه مقدار از نمازهایش قضا شده است چیست؟  حکم مسافرى که نمى: 252س

  
 نمازش قضاء شده است یا دو روز، ک روزداند ی واجب است به مقدار متیقن قضاء کند، مثال نمى

  .یک روز است، ولى بهتر است نماز دو روز را قضاء کندآنچه واجب است قضاء 

شود و تکلیفش در مورد نماز و روزه چیست؟ آیا  السفر به چه کسى گفته مى  دائم: 253س
 تکلیفش در گردد یا خیر؟ و السفر به او اطالق مى شخصى که شرایط زیر را داشته باشد دائم

  ارتباط با نماز و روزه چیست؟

ریزى شده از طرف مسئولین کارم در شهر  کارم به نحوى است که جهت خدمت رسانى برنامه
هایى غیر از محل   ، به ماموریت در شهرستان) کیلومتر24یش از ب(محل سکونت یا اطراف آن 

ته به کارهاى ارجاعى به روم، در این خصوص برنامه منظمى وجود ندارد و بس سکونت خود مى
توان گفت مدت زیادى از سال در خارج از  محل کارم، ممکن است تغییر کند، ولى بهر حال مى

  .شهر محل سکونت یا در مأموریت هستم

  
هاى عملیه  کسانى که شغلشان سفر است، مانند راننده نمازشان را با شرایطى که در رساله

ى که کارش سفر نیست، بلکه  و همچنین کس; هم بگیرندمذکور است، باید تمام بخوانند و روزه
چنانچه مکرر بشود گویا شما کارتان این چنین محل کارش در بالد دیگر غیر از وطن او است، 

  .است، باید نماز تمام بخواند و روزه بگیرد

  سال آنجا خواهد بود، ولى3داند که مثال   اگر کسى به شهر دیگرى نقل مکان کند و مى:  254س
روم و نمازم  قصد اقامت نکند و بگوید که من مرتب اینجا نیستم و مسافرت طوالنى مى

  ست؟ه خواندن  شکسته براى راهى  مواقع  این در است؟آیا صحیح  آیاحرفش ;است شکسته

  
  .بکند  اگر بخواهد نماز تمام بخواند، باید قصد اقامه ده روز. بله، صحیح است



٦٥ استفتائات 

 سال 20 در قم بوده و قصد توطن کرده، ولى االن حدود  کسى که مدت بیش از ده سال:  255س
الراس خود عودت نموده و تقریباً اعراض عملى از قم کرده، ولى اینکه صد در  است که به مسقط

 حال اگر براى زیارت به قم برود، نمازش قصر است یا تمام و ;صد به قم برنگردد معلوم نیست
  توان اقتدا کرد؟  نماز قصر و اتمام او مىدو اگر امام جماعت نماز جمع بخواند به هر 

  
 یعنى ;شود که حکم مسافر پیدا کند، چنانچه قطعاً اعراض نموده  اعراض تقریباً موجب نمى

  .تصمیم دارد که براى زندگى به قم نیاید، حکم مسافر در قم را دارد

گردد   بر مىها رود و آخر هفته   سال براى تحصیل به شهر دیگرى مى5 دانشجوئى که :  256س
  وظیفه او نسبت به نماز و روزه چیست؟

  
اى که نمازش در    راننده: 257س. لخواند و همچنین در شهر محل تحصی در شهر خود تمام مى

سفرها تمام است، و تصادفاً در سفرى براى تهیه لوازم یدکى ماشین با وسیله دیگرى، مثال قطار 
باشد و از طرف اداره براى تهیه وسائل مأمور شود و اى   در فرضى که راننده اداره-کند   سفر مى

  در فرضى که مستقل و براى خود کار کند ـ حکم چیست؟

  
  .چون این گونه سفرها مربوط به شغل شخصى است، نماز را باید تمام بخواند

واز بوده و به اصفهان نقل مکان کرده و قصد توطن در آنجا را دارد،  کسى که وطنش اه:  258س
نقل مکان او نگذشته که براى بردن بعضى وسائل یا انجام بعضى کارها به ز چند روزى از ولى هنو

 در این چند روز که در اهواز است ـ با آنکه هنوز استقرارش در اصفهان تثبیت ;اهواز رفته است
 حکم نماز و روزه او چیست؟ وهم چنین به اصفهان -نشده و اعراضش از اهواز تحقق کامل نیافته 

رود و هنوز شش ماه از سکونتش نگذشته، آیا باید قصد اقامت ده روز داشته باشد و اگر  مىکه 
 سفرها و رفت و آمدهائى بین اصفهان و سایر بالد داشته باشد، آیا نمازش  روز بماند و10کمتر از 

  قصر است یا همان قصد توطن به تنهائى کافى است؟در اصفهان 

  
 حکم وطن دارد و صرف اینکه وطن دیگرى دارد موجب در صورتى که اعراض نکرده است،

در اصفهان چون قصد توطن دارد، حکم وطن دارد و ماندن . شود که حکم مسافر پیدا کند نمى
  .شش ماه شرط نیست

یست و آیا گردد چ  حکم نماز مسافرى که تا فرصت براى نماز هست، به وطن باز مى: 259س
  یا باید وقتى رسید کامل آن را بخواند؟اند تواند نماز را در راه شکسته بخو مى
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تواند ـ بشرط بقاء   تواند تا به منزل نرسیده و در بین راه است، نماز را شکسته بخواند و مى مى
  .وقت ـ صبر کند تا به وطن برسد و تمام بخواند

   آیا در مدینه و حج عمره نماز شکسته است؟:  260س

  
  .توانید شکسته بخوانید  ید و مىتوانید نماز تمام بخوان در مدینه مى

 ماه در آنجا 3 در حال حاضر به دلیل کار به کشور سوریه مسافرت کردم و قرار است :  261س
 روزه کردم و نماز را کامل خواندم، ولى قبل از 10 ازاین رو به محض رسیدن به آنجا قصد ;باشم

  ل و بعد من چیست؟ده روز مسافرت رفتم و از حد خارج شدم، حال تکلیف نمازهاى قب

  
چنانچه مراد از حد خارج، حد ترخص است نمازهاى قبل شما و بعد، همه باید تمام باشد و آنهائى 

  .اید صحیح است که تمام خوانده

  
اید، نمازهائى که تمام خوانده   یعنى از هشت فرسخ تجاوز کرده;اگر مراد از حد سفر موجب قصر

اید، باید   روز در محل معینى نکرده10انید تا قصد اقامه خو صحیح است و نمازهائى را که بعد مى
  .شکسته بخوانید

صورت پارهوقت، با جمعیت هالل احمر همکارى دارند   براى امدادگران داوطلبى که به:  262س
 25اى که بیش از  هاى امداد و نجات جاده و در طول هر ماه بین دو تا هشت روز در پایگاه

باشند، وضعیت نماز و روزه آنها در ماه مبارک رمضان چه  رد، کشیک مىکیلومتر با شهر فاصله دا
  باشد؟  حکمى دارد؟ وضعیت نماز این امدادگران در طول سال به چه نحوى مى

  
  .بگیرند  اینها شغلشان در سفر است، نمازشان را باید تمام بخوانند و روزه هم باید

او در طول هفته تقریباً هر روز براى کار باشد، ولى   شخصى سبزوار و مشهد وطن او مى:  263س
اش چه حکمى   نماز و روزه) محل کار(در بینالود : اوال. گردد کند و شب باز مى به بینالود سفر مى

خود در تهران ـ تقریباً ماهى یکبار و هر بار دو سه اگر این شخص براى دیدن همسر : دارد؟ ثانیاً
آید حکم  چه حکمى دارد؟ آیا وقتى به تهران هم مىاش  روز ـ به تهران بیاید، نماز و روزه

اگر این شخص براى تفریح به شهرهاى دیگر سفر کند، نماز و : کثیرالسفر را دارد یا نه؟ ثالثاً
  اش چه حکمى دارد؟  روزه
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 فرسخ از وطن دور نباشد، نماز او تمام 8در مورد اول چنانچه بینالود به مقدار مسافت شرعى 
 سوم مسافر است و نماز را در آن محل شکسته باید اید بگیرد و در مورد دوم واست و روزه هم ب

  .بخواند و روزه هم نگیرد

السفر حساب شده   روز در شهر دانشگاهش است، دایم3 یا2 آیا دانشجویى که در هفته : 264س
  .اش را درست بگیرد  و باید نماز و روزه

  
  .یردبلى باید نماز را تمام بخواند و روزه هم بگ

کند، قصد کند به آن سوى تهران برود، در صورتى که    اگر کسى که در تهران زندگى مى:  265س
 کیلومتر باشد، آیا باید نماز را قضا کند؟ یا مثال ما در اسالمشهر زندگى 25شاید مسیرش بیش از 

 ;وابع تهرانیم کیلومتر فاصله داشته باشیم و جزء استان تهران و ت15ـ20کنیم که شاید تا تهران  مى
اگر بخواهیم برویم به تجریش، تکلیف نماز و روزه ما چیست؟ سؤال بعدى من اینکه تعریف بالد 

  طور کامل چیست و آیا تهران جزء بالد کبیره است؟  کبیره به

  
اند آنچه در کلمات قدماء ذکر شده است مراد  در بالد کبیره اشتباه شده است، خیال کرده

ه مراد محل مرکب از چند ده کوچک که فاصله بین ده با ده  در حالى کوسعت و بزرگى بلد است
 یعنى اگر صد ;با شهر کوچک یکى است شهر بزرگ حکمش ;دیگر یک کیلومتر یا بیشتر است

فرسخ هم در شهر طى کنید، نماز تمام است و قصر معنى ندارد و باید در ثبوت قصر از اول تمام 
 مسافت موجب قصر باشد وگرنه نماز تمام است و استان شدن عمارات شهر تا محل مورد نظر

  .مالک نیست، بلکه خود شهر مالک است

اى دو روز   هفته( من دانشجو هستم و در شهرستان فیروزکوه مشغول به تحصیل هستم : 266س
  شوم؟  نماز و روزه من چگونه است آیا من مسافر محسوب مى، وضعیت )کالس دارم

م باشد و اهل مکان دیگرى باشید، قهراً در فیروز کوه اگر قصد چنانچه مدت تحصیل خیلى ک
اقامت ده روز نکنید مسافرید، ولى مسافرى هستید که شغلتان در سفر است این گونه مسافر 

  .بخواند  باید روزه بگیرد و نماز را تمام

ان  نماز من در تهر;کنم   سالگى در اصفهان زندگى مى4 من متولد تهران هستم و از : 267س
  شکسته است؟

اعراض از ماندن در    چناچه بنا دارید تا آخر عمر براى زندگى به تهران نیایید و به عبارت دیگر
  .اید، در تهران نماز شکسته بخوانید وگرنه تمام تهران نموده
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  احکام روزه

  

  

  

  
  کند، چیست؟   حکم شخصى که بدون دلیل روزه مستحبى خودراباطل مى:  268س

  
  .اصى ندارد، عملى است جایزحکم خ

  است یا اذان مغرب؟) غروب آفتاب( آیا زمان افطار کردن روزه، مغرب :  269س

  
  .غروب آفتاب، ولى احتیاط افطار نکردن تا مغرب است

صت نفر داده شود؟ اگر خانواده فقیرى،  مقدار کفاره روزه چقدر است؟ آیا حتما باید به ش:  270س
توان   شفاى بیمار به این مبلغ احتیاج داشته باشند، نمى) مثال( براى بلکهنه براى رفع گرسنگى، 

  مقدار کفاره را به آنها داد؟

  
کفاره افطار غیرجایز، براى هر روزاطعام شصت مسکین است که به هر کدام یک چارک گندم یا 

و . ستبدهد بهتر ا) مثال یک کیلو(تواند نان بدهد، ولى مختصرى زیادتر جو یا برنج بدهد و مى
  .پول دادن کافى نیست

 مسلح و وسایل جدید چیست، آیا کافى است؟  نظر حضرتعالى درباره رویت ماه، با چشم: 271س
توجه به مهم بودن موضوع در صورت امکان دلیل فتواى خود را نیز بیان خواهشمند است با 

  .فرمایید
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صم للرؤیۀ و « روایات رؤیت هالل با چشم مسلح و وسایل جدید، کافى نیست، چون خطاب در
اند که در آن وقت حتى در زمان  است و در صدر اسالم عامۀ مردم مورد خطاب بوده» افطر للرؤیۀ

) علیه السالم(مؤید آن روایتى از امام. شود ما از این عبارت، دیدن با چشم عادى فهمیده مى
ل پنجاه نفر دیگر رؤیت رؤیتى میزان است که اگر یک نفر ببیند، براى حداق: فرماید است که مى
  .ممکن باشد

  شود؟   آیا استفاده از عطرهاى تند، باعث بطالن روزه مى: 272س

  
  .شود خیر، موجب بطالن نمى

 چهار روزى که در سال از بقیه روزها متفاوتند و بر روزه دارى در آن روزها تاکید شده : 273س
.  ذیقعدۀ روز دحواالرض است25روز ن روزها، دانم که یکى از ای  است، کدام هستند؟ البته مى
  .لطفا مابقى را معرفى فرمایید

  
  .الحجۀ   ذى18 ذى القعدۀ و 25 ربیع االول، 17 رجب، 27: چهار روز عبارت است از

شود افطار  مى) اکبر تمام شد مثال بعد از اینکه اهللا( اگر ممکن است بفرمایید اول اذان :  274س
  کرد یا نه؟

  
کنم، چون گاهى مؤذن زود اذان  ن اذان و گذشتن دو سه دقیقه، افطار مىبنده بعد از تمام شد

  .کند شروع مى

   روزه نذرى که قضا شده، آیا کفاره دارد؟:  275س

  
توان به اطعام شصت مسکین، اکتفاء  کفاره آن مانند کفاره افطار ماه رمضان مى. بلى، کفاره دارد

تواند نان خریده  شود که مى ازده هزار تومان مىنمود و هر روز معادل دویست تومان که جمعاً دو
  .وبه شصت فقیر بدهید

  تواند کرم بزند؟  آیا در ماه رمضان روزه دار مى: 276س

  
  .بلى، مانعى ندارد

اش را بگیرد و براى آن سال کفاره  گر زن باردارى در دوران باردارى نتوانست روزه ا:  277س
 سال بعد از آن را گرفته باشد چگونه 6آن سال را براى قضاى روزه روزه را پرداخت نماید، ولى 

  باید عمل نماید؟

  



٧٠ استفتائات 

غیر از کفاره، قضاء روزه آن سال را باید بگیرد، ولى اگر تا ماه رمضان بعد قدرت نداشت قضاء آن 
سال را بگیرد، ولو به تدریج به این صورت که هر یک هفته، یک روز روزه بگیرد، قضاء ساقط 

  .شود مى

هاى  آیا باید براى روزه. اش را نگرفته باشد هاى قضاء شده روزهاگر کسى از ابتدا  :  278س
بدهد، یا فقط یکبار کافى است؟ حکم کفاره روزه قضاء شده در این سالهاى قبل، هر سال کفاره 

  مورد چگونه است؟

  
  .یک کفاره کافى است، وکفاره روزه قرض همان یک مدطعام است

در کشورهاى باالى نیم کره شمالى، گاهى اوقات ) ا غروب خورشیدطلوع ت( مدت روز : 279س
حکم روزه در چنین . مسلماً گرسنگى تا این مدت بسیار زیان آور است. رسد  ساعت مى20تا 

  یست؟شرایطى چ

  
چنانچه قدرت تحمل گرسنگى را ولو با استراحت دارید روزه را بگیرید وگرنه اگر مسافرت بجاى 

  .اهتر باشد، برایتان ممکن است، چنین کنید و درآنجا روزه بگیریددیگرى که روزها کوت

خواهد   بار در روز باید دارو مصرف کند و مى3 عمه من بیمارى فشار خون دارد و :  280س
  اش باید چه کار کند؟  بداند براى روزه

  
و )  در شب مصرف کندمثال(در صورت مراجعه به دکتر و اجازه ندادن تغییر اوقات مصرف قرص 

  .به همین کیفیت باشد، افطار کند و روزه نگیرد، خصوصا اگر پیر زن باشداگر عالجشان منحصر 

   آیا زدن مسواک در موقعى که روزه هستیم اشکال دارد؟: 281س

  
  .شود، به شرط اینکه آب و دواى خارج، داخل معده نشود مسواک زدن سبب بطالن روزه نمى

  .توانیم روزه بگیریم، صبح برویم و عصر برگردیم   مىرویم،   آیا وقتى به کوه مى: 282س

  
  .توانید روزه بگیرید  چنانچه از چهار فرسخ کمتر باشد، مى

هاى خوشبو کننده دهان، براى رفع بوى بد دهان، به دلیل نخوردن    آیا استفاده از اسپرى: 283س
  و نیاشامیدن در ماه مبارک رمضان، روزه را باطل میکند؟

  
  .ق چیزى وارد معده نشود، مبطل روزه نیستچنانچه از حل



٧١ استفتائات 

 آیا از نظر معظم له در رؤیت هالل ماه رمضان اتحاد افق شرط است؟ و آیا اگر هالل ماه :  284س
  شود؟  شود، روى سایت شما، اطالع داده مىظم له دیده توسط مع

  
 چه ;شود  ىنظر ما رؤیت هالل اگر درشهرى ثابت شود، براى مردم شهرهاى دیگر نیز ثابت م به

دور و چه نزدیک، درافق متحد باشد یا نه، البته درصورتى که درشب مشترک باشند ولو به این 
نظر ما ثابت شود، روى سایت اطالع  واگر هالل ماه به. که اول شب یکى آخر شب دیگرى باشد

  .شود داده مى

  اشد، وظیفه چیست؟د و بیمار روزه بگیرد و مشکلى نداشته ب اگر دکتر از روزه منع کن:  285س

  
  .اش صحیح است کند روزه چنان چه مریض بداند که بعد از روزه و وسط روزه مشکلى پیدا نمى

  کند؟  آیا قرقره کردن آب در گلو، روزه را باطل مى:  286س

  
  کند به شرط اینکه آب پایین نرود  خیر، باطل نمى

  تواند روزه بگیرد؟   ماه حامله شده، مى3 آیا زنى که :  287س

  
  .تواند روزه بگیرد بچه ضرر نداشته باشد، مىچنان چه براى 

کند به مشروبات الکلى اعتیاد داشته باشد،   اگر جوانى که در خارج از کشور زندگى مى:  288س
  .تواند نماز و روزه را انجام دهد آیا مى

  
  .تواند انجام دهد بلى، با رعایت شرایط نماز و روزه مى

دگى شدید، گلویم چرک کرده و احساس خون در انتهاى گلویم  به دلیل سرما خور: 289س
  کنم، آیا روزه بر من واجب است؟ مى

  
چنان چه دکتر بگوید روزه مضر است، وقدرت بر اینکه خون وچرک گلو وارد معده نشود، ندارید 
 روزه واجب نیست وباید بعداً قضاى آن را به جا آورید وگرنه روزه واجب است وباید مانع ورود

  .چرک وخون به معده شوید

کنم که هنگام ظهر در ماه مبارک مدیران آن اقدام به روزه خوارى    من در شرکتى کار مى: 290س
  .لطفاً مرا راهنمایى کنید. از جهتى براى ادامه زندگى محتاج به این کار هستم. کنند مى

  
  .کار شما اشکال ندارد



٧٢ استفتائات 

یم پیش آمده که درصدد شدم، فتواى معظم له را در  اینجانب درباره مسئله روزه سوالى برا: 291س
بسیارى از پزشکان بر این عقیده هستند که روزه گرفتن بدون خوردن سحرى . این باره جویا شوم

هاى شدیدى به دنبال دارد، با توجه به اینکه در دین مبین اسالم در   براى دستگاه گوارشى آسیب
کام عبادى، همواره سالمت جسم و روح مورد نظر وراى هر حکمى، حکمتى نهفته است، و در اح

موقع سحر خواب ماند و  - به هر دلیل-که اگر شخصى توان چنین استنباط کرد  باشند، آیا مى مى
  تواند آن روز را روزه نگرفته و بعداً قضا نماید؟  از خوردن سحرى غافل شد، مى

  
  .توانید روزه نگیرید   خیر، نمى-  که روزه ضرر مختصرى دارد-اید  با این خصوصیات که نوشته

  اش باطل است؟   اگر خانم روزه دار، مقدارى از موهایش توسط نامحرم دیده شود، روزه: 292س

  
  .خیر، باطل نیست

  کند؟  ن مو وقتى که روزه هستیم، روزه را باطل مى آیا رنگ کرد: 293س

  
  .کند  خیر، باطل نمى

اگر کسى در شب عید فطر . ا براى افراد بفرمایید اگر امکان دارد حکم پرداخت فطریه ر: 294س
مهمان ما باشد، آیا فطریه همه مهمانان را باید بپردازیم؟ و اگر کسى در شب عید فطر، فوت نماید 

فطریه برعهده میزبان است یا اینکه هر کس   و افراد زیادى مهمان خانه فرد فوت شده باشند، آیا
  خور او هستند؟ باید فطریه افرادى را بدهد که نان

  
عهده صاحب خانه است و اگر صاحب خانه بعد از  اگر میهمان قبل از غروب بیاید، فطریه به
عهده صاحب خانه است، اگر مهمان ولو دعوت شده  خوردن غذا، فوت کند فطریه مهمان باز به

  .عهده خودش است باشد، بعد از مغرب بیاید، فطریه به

کند، آیا زن مجاز است بدون اجازه  وزه خود را پرداخت نمى در صورتى که مرد کفاره ر: 295س
  همسر از مال خود مرد، کفاره روزه او را پرداخت نماید؟

  
 بلى ;خیر، مجاز نیست، و نیز اگر زن بخواهد از مال خودش تبرعاً کفاره مرد را بدهد، جایز نیست

  .بعد از مردن مرد کفاره او را از مال خودش باید داد

مواردى که بر سر عید بودن یا نبودن عید سعید فطر، بین مراجع و علما اختالف به  در :  296س
وجود آید، تکلیف ما چیست؟ شاید پاسخ بدهید که از مرجع تقلید خود تقلید نمایید، بلى این 

حرام دانیم که روزه در عید فطر  شود یک روز هم عید باشد و هم نباشد؟ مى درست، اما مگر مى



٧٣ استفتائات 

ضمن مگر شهادت یک یا چند ف آن گروه از افرادى که روزه گرفتند چیست؟ در است، پس تکلی
تواند سند محکمى براى عید بودن باشد؟ خواهشمند   مرجع تقلید مبنى بر رؤیت هالل ماه، مى

  .است، نظر خود را بیان نموده و تکلیف ما را مشخص نمایید

  
مینان به رؤیت هالل پیدا کردید یا دو اگر از طریق متعارف اط. ثبوت عید مربوط به تقلید نیست

آن روز را عید بگیرید و اگر خودتان ) با چشم عادى(نفر شاهد عادل، شهادت دادند به دیدن ماه 
عادل ولو غیرمرجع حکم کند به عید بودن، بایدآن روز را یک مجتهد   چهراهى نداشتید، چنان

  .عید گرفت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٧٤ استفتائات 

  

  

  

  

  

  

  مبطالت روزه

  

  

  

  
شود یا   اگر شخص روزه دار در ماه رمضان استمناء کند، آیا کفاره جمع بر او واجب مى: 297س

  قضا وکفاره؟

  
استمناء اگر با دست زنش یا با مالعبه با او باشد بر او کفاره جمع واجب نیست و اگر با دست 

  .شود  خودش باشد، کفاره جمع واجب مى

ى بگیرد، اگر عمدا تا اذان صبح جنب بماند، آیا  کسى که قصد دارد روزه مستحب: 298س
  اش صحیح است؟  روزه

  
طل شدن روزه مستحبى، بلکه روزه واجب بقاء بر جنابت تا صبح موجب با. بلى، صحیح است

  . هر چند از روى عمد باشد;شود نمى) ماه رمضانغیر از قضاء (غیرمعین 

ش باطل شود، نحوه جبران آن از بابت ا   اگر کسى عمداً، عملى را انجام دهد که روزه: 299س
  پرداخت کفاره و قضاى آن چگونه است؟

  
اما کفاره آن چنانچه روزه ماه رمضان باشد و با فعل . قضاءآوردن آن عمل بعد از ماه رمضان است

 و شصت روز روزه پیاپى و اطعام )که فعال مورد ندارد(حالل روزه را باطل کرده است، بین عتق 
مانند مال غصبى خوردن یا نوشیدن شراب یا نزدیکى است و اگر با حرام باشد، شصت فقیرمخیر 

  .شود ، کفاره جمع واجب مى)صورت حرام به(با زن 

انگیز بود، من هم با علم   اینجانب به هنگام روزه، به تصاویرى نگاه کردم که کمى شهوت:  300س
 ممکن است انزال پیش آید، سعى کند، و چون حدس زدم که به اینکه استمناء روزه را باطل مى



٧٥ استفتائات 

 خود این عمل ها و آلت توسط آب یخ، از انزال جلوگیرى کنم، اما نمودم تا با سرد کردن بیضه
  باعث انزال شد، آیا روزه من باطل است؟

  
اید، روزه باطل است و قضاء الزم، کفاره  اید، عمدا استمناء نموده چون با خصوصیاتى که نوشته

  .هم باید بدهید

انگیزى را بخواند و بعد از مدتى احساس   اگر در روز ماه رمضان، انسان مطلب شهوت: 301س
اختیار از او خارج شده است و بعد از بررسى اثر رطوبت را در حد یک یا دو  کند که رطوبتى بى

 غسل کند؟ آیا روزه او  آیا این رطوبت حکم منى را دارد و باید;قطره بر لباس خود مشاهده کند
  مثبت است به چه ترتیب؟ل است؟ در صورت بطالن روزه، آیا کفاره بر ذمه اوست و اگر پاسخ باط

  
اوال تا وقتى که به خروج منى که عالئمى دارد یقین نکردید، نه غسل واجب است نه روزه باطل 

شود و ثانیاً اگر قصد خروج منى نباشد، خروج منى موجب بطالن صوم نیست وکفاره هم  مى
  .ندارد

 یعنى با همسرخود ;صورت ارادى محتلم شود دار در ماه مبارک رمضان به  اگر روزه: 302س
البته هیچ دخولى (طور ناخواسته محتلم شده باشد  باشد، ولى قصد ارضاء شدن را نداشته و به

  آیا روزه این شخص باطل است یا خیر؟ و به فرمایید در این رابطه حکم چیست؟) نشده باشد

  
  .شود و روزه صحیح است سته موجب افطار نمىاحتالم ناخوا

 بنده در حالى که روزه بودم، مرتکب گناه شدم و با یک زن که خود او با من تماس : 303س
در آن روز . ه کردمو تا به حال با هیچ زنى رابطه نداشتم و پشیمانم و توب. گرفت، رابطه گناه داشتم

  .روزه من چیست؟غذا نخوردم لطفاً به من بگویید، حکم توبه و 

  
چنان چه رابطه شما با دخول انجام گرفته، هم روزه شما باطل است و هم باید روزه را قضا کنید و 

  .کفاره بدهید ان شاءاهللا بعد از توبه حقیقى، خداى متعال شما را ببخشد

   براى اینکه روزه باطل شود و کفاره نداشته باشد، چه باید کرد؟:  304س

  
ود قبل از ظهر که در هد روزه را باطل کند و فقط قضاء داشته باشد، باید سفر برروزه دار اگر بخوا

  .شود و کفاره ندارد مىاین صورت روزه باطل 

 در حال روزه مرد به اوج لذت ;باشند  اگر زن و شوهرى که در عقد یکدیگر مى. 1 :  305س
  اى که منى خارج شود، روزه آن چه حکمى دارد؟  جنسى برسد به گونه



٧٦ استفتائات 

توانند نماز   آیا بعد از ارضاء شدن که هر دو طرف مجبورند غسل کنند با همان غسل مى.2
  .بخوانند

  
کند و زن   طل مى یعنى روزه را با;استمناعى که موجب خروج منى شود از مبطالت روزه است. 1

  .اختیار از او منى خارج نشود، روزه او باطل نیستاگر مجبور باشد از روى 

  
  .توانند نماز بخوانند کردن با همان غسل مىبعد از غسل . 2

 اگر در زمان صحبت با جنس مخالف، نعوظ ایجادشود و بعد از آن نعوظ کاهش یابد و :  306س
  .شود کمى منى خارج شود، روزه باطل مى) ادرار(بعد از گذشت چند ساعت، بعد از قضاى حاجت

  
  .شود  خیر، باطل نمى

ن، بعد از اذان صبح و انجام غسل پس از بیدار شدن،  جنب شدن در ماه مبارک رمضا:  307س
  براى روزه گرفتن چه حکمى دارد؟

  
صورت اختیارى جایز نیست و مفطر صوم است و جنب شدن با احتالم مفطر  جنب شدن به

  .نیست و غسل کردن در هر صورت جایز است

   را باید روزه بگیرد؟یک روز همان یا فقط کند، کفارهواجب است  دار عمداً قى  روزه  اگر:  308س

  
  .کفاره واجب است

 اگر کسى بعد از نماز صبح در ماه مبارک رمضان بخوابد و جنب شود، تکلیف روزه او : 309س
  چیست؟

  
  .زند جنابت با احتالم، به روزه ضرر نمى

شود یا اگر غسل    کسى که روزه دارد، اگر منى از بدن او خارج شود، آیا روزه او باطل مى: 310س
  شود؟ تواند نماز بخواند و روزه او باطل نمى   مىکند

  
و اگر با . تواند نماز بخواند  مىشود و با غسل   چنان چه منى با احتالم خارج شود، روزه باطل نمى

  .شود  و قضاء و کفاره واجب مى. شود استمنا در روز باشد، روزه باطل مىجماع یا مالعبه یا 

 با توجه به جهل به این -ضان نزدیکى کنند، حکم آن  اگر زن و شوهرى در روز ماه رم: 311س
  باشد؟  چه مى-موضوع 



٧٧ استفتائات 

  
شود ولى اگر   اگر معتقد باشند که نزدیکى در روز ماه رمضان اشکال ندارد روزه آنها باطل نمى

  .شود  احتمال دادند و یقین نداشته باشند عمل را انجام دادند، روزه باطل مى

  کند؟  باطل مى آیا کشیدن سیگار روزه را: 312س

  
اجتناب از کشیدن سیگار در حال روزه امرى است که سیره مسلمین و مراعات احتیاط لزومى، 

  .کند  داللت بر آن مى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٧٨ استفتائات 

  

  

  

  

  

  

  رروزه مساف
  

  

  

  
اول صبح از تهران به قم حرکت کند ) روزه ماه رمضان و یا غیر آن( اگر شخص روزه دار : 313س

  ز ظهر شرعى به تهران بازگردد، آیا باید روزه خود را افطار کند یا روزه او صحیح است؟و تا پیش ا

  
چنانچه چیزى نخورد و در سفر قصد روزه نکند و قبل از ظهر به تهران برسد، روزه او صحیح 

  .است و نباید در تهران افطار کند

  توان در مسافرت روزه مستحب و یا قضا بجا آورد؟   آیا مى: 314س

  
  . یکى مکه و دیگرى نذرکردن روزه در سفر;خیر، روزه در سفر جایز نیست، مگر دو مورد

است، اگر تا اذان ظهر در » شبستر«هستم و دانشگاهم در شهرستان » میانه« من ساکن : 315س
شبستر بمانم و بعد به شهر دیگرى مانند تبریز بروم و افطار را آنجا نموده، شب نیز در آنجا بمانم، 

  .باشد   روزه من صحیح مىآیا

  
  . روزه شما صحیح استبلى،

عنوان شهر   همسر من فعال در شهر دیگرى ساکن است، ایشان شهر و زادگاه من را به:  316س
 روز 10خود برگزیده است و قصد سفر به این شهر را دارد که اقامتش در آن شهر کمتر از 

  تواند روزه بگیرد یا خیر؟  باشد، آیا مى مى

  
  .تواند چون آنجا وطن دوم او است مى. بلى



٧٩ استفتائات 

 اگر کسى براى کار مجبور باشد سه روز هفته، بیرون از شهر خود باشد، حکم روزه و : 317س
مثال در هنگام (دیگر اگر گرفتن روزه به کیفیت کار شخص لطمه بزند مورد نماز شخص چیست؟ 

  ت؟، حکم روزه و نماز شخص چیس)تدریس نتواند حق مطلب را بیان کند

  
اگر زمان آن خیلى کوتاه نباشد، حداقل دو ساعت باشد و بیرون شهر هم به حد مسافت باشد، 

  .این شخص در آنجا هم باید روزه بگیرد و نمازش را تمام بخواند

شدند، به این صورت که با اذان صبح بیرون    پدرم براى انجام کارى از شهر خارج مى: 318س
   آیا روزه ایشان صحیح بوده است؟;گشتند  مىبعد از مغرب بر رفتند و  مى

  
شان  اگر خارج شهر بحد مسافت بوده روزه ایشان درست نبوده است و اگر کمتر بوده روزه

  .صحیح بوده است
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  خمس و زکات

  

  

  

  
 عنوان قرض گرفته شده، به سر سال خمسى برسد، آیا باید خمس آن داده  اگر پولى که به: 319س

  شود؟

  
  .خیر، خمس آن واجب نیست

و اگر !  خمس ندارد؟- فرمایید   مى-شود که  آیا مالِ قرضى جزء فائده محسوب نمى: 320س
  خمس ندارد یا فائده نیست یا از مستثنیات است، راجع به آن چه نظرى دارید؟

  
  .گیرنده است عوض آن در ذمه قرضمال قرضى فایده نیست، چون در مقابل، 

انسان به چیزى نیاز دارد و آن را از درآمد تهیه کند و بعد نیازش برطرف شود، آیا  اگر : 321س
  گیرد؟ خمس به آن تعلق مى

  
  .گیرد  بله، تعلق مى

گذرد،  ام، ولى با اینکه بیش از یک سال از خرید آنها مى  به علت نیاز وسایلى خریده: 322س
  یرد؟گ ام، آیا خمس به آنها تعلق مى اى نکرده هیچ استفاده

  
ازم زندگى محسوب شود، ولى اتفاقاً مورد استفاده قرار نگرفته باشد، خمس چنان چه عرفاً از لو

  .گیرد  تعلق نمى

 خانواده دختر قادر به خرید یک مرتبه جهیزیه نیست، اگر از درآمد کسب به تدریج : 323س
  شود؟  وسایلى به این جهت تهیه کند، آیا مشمول خمس مى
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  .شود  مىخیر، مشمول خمس ن

کنند، مثل جهیزیه است   آیا وسایلى که پسران قبل از سال عروسى براى ازدواج تهیه مى: 324س
  و خمس ندارد؟

  
  .انداز پول امکان ازدواج داشته باشند گیرد در صورتى که بدون پس خمس به آنها تعلق مى

  یرد؟گ  آیا به پولى که انسان براى ازدواج پس انداز کرده، خمس تعلق مى: 325س

  
  .گیرد بلى خمس تعلق مى

 که زن از درآمد شخصى تهیه کرده و خود را با آن زینت - آیا به طال و زیور آالت زنانه :  326س
  گیرد؟   بعد از فروختن، خمس تعلق مى-کند  مى

  
  .گیرد  ن بعد از فروختن از زینت و مؤنۀ خارج شده، خمس تعلق مىچو

  گیرد؟ دهند، خمس تعلق مى ستگى به کارمندان مى آیا به پاداشى که بعد از بازنش: 327س

  
  .گیرد بلى، تعلق مى

دهد، اگر مالى که خمسش را نداده به من هدیه کند،   و خمس نمى; کسى که شیعه است: 328س
  آیا باید خمس آن را بدهم؟

  
ماند و به کسى که به او هدیه  اش باقى مى  مهدهد، خمس آن در ذ خیر، چون وقتى هدیه مى

  .شود  منتقل نمىداده 

 چرا در اسالم خمس را باید به سادات داد؟ آیا این کار، نوعى امتیاز : 329س
  شود؟ نمى  محسوب

  
  .هیچ گونه امتیازى نیست چون زکاۀ را نباید به آنها داد بلکه باید به غیر سادات داده شود

   آیا تغییر زمان سال خمسى، جایز است؟: 330س

  
  .جلو انداختن مانعى ندارد

خواهد خودش   داده و اکنون مى  ولى تا به حال خمس نمى; کسى که درآمد کسب دارد: 331س
  محاسبه کند و خمس اموالش را بپردازد، باید چگونه عمل کند؟
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هاى گذشته چه مقدار خمس به ذمه او منتقل شده است و با  باید تخمین زده شود که در سال

  .یک مجتهد یا وکیل او مصالحه نماید

دانم خمس اموالش را نداده، تکلیف من    در حالى که مى; پدرم از دنیا رفته است: 332س
  چیست؟

  
یف شما این است که اول خمس آن اموال را بدهید وبعد اموال باقى مانده را میان ورثه تکل

  .تقسیم کنید

  
  تواند از خمس، مخارج تحصیل فرزندانش را بپردازد؟   آیا پدرى که سید است، مى: 333س

  
تواند از سهم سادات ـ و با اذن حاکم شرع از سهم امام ـ مخارج تحصیل فرزندانش  له، مىب

  .رابپردازد

 سال مالى بنده به پایان رسیده است و بنده پول خود را براى خرید خانه در بانکى : 334س
ام وبا  را از برادر خود قرض کرده) ریال30000000(ام، که بنابه دالیلى معادل همان پول  گذاشته

موجودى پول خودم هم در .  درصد افزایش سرمایه داشته است50ام و به میزان   آن سهام خریده
  )ام سهام مذکور را درآغاز سال دوم مالى خودم خریده(بانک تغییرى نکرده است 

  گیرد؟  آیا به پول بنده که براى خرید خانه در بانک است خمس تعلق مى. الف

وم خودم به سهام من اگر قیمت آن کاهش پیدا کند، خمس تعلق آیا درپایین سال مالى د. ب
  گیرد؟ مى

  
گیرد وپس  اید، چون به ازاء آن در بانک موجودى دارید خمس تعلق مى پولى که سهام خریده

  .شود وبا افزایش سرمایه هر دو خمس دارند انداز براى خرید خانه موجب عدم تعلق خمس نمى

دهند، آیا به این پاداش خمس  اداشى بنام پاداش مدیریت مى درشرکت ما درآخرسال، پ: 335س
  گیرد؟  تعلق مى

  
  .گیرد بلى، تعلق مى

  د؟گیر  شود خمس تعلق مى  آیا به عیدى که به کارمندان دولت داده مى:  336س

  
  .گیرد البته اگر زاید بر مؤنه باشد  بله، تعلق مى
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 ریال خریده است و به بنده 600000 برادرم دو سال پیش براى بنده پیراهنى به ارزش : 337س
نمایم آیا به این پیراهن در   اما من به دالیلى بسیارکم ازآن استفاده مى. داده است) هدیه(سوغات 

  گیرد؟  سر سال مالى بنده خمس تعلق مى

  
  .گیرد  خیر، تعلق نمى

ر کتاب ام وهرچند وقت یک بارمقدارى از ه  ریدههایى که بنده درگذشته خ  آیا به کتاب: 338س
  گیرد؟ خمس تعلق مىنمایم   را مطالعه مى

  
  .گیرد ها تعلق نمى گیرد، خمس به آن ها مورد استفاده قرار مى چون کتاب

شود، خمس   هایى که براى کلکسیون شخصى، جمع آورى مى   آیا به تمبرها یا سکه: 339س
  گیرد؟  تعلق مى

  
  .گیرد  بله، تعلق مى

قدارى از خواهد م و منفعت کسب هم دارد و مى کسى مالش مخلوط به حرام است :  340س
 حال اگر بخواهد در آن واحد خمس همه را بدهد، آیا ;تجارت قرار دهداموالش را رأس المال 

 دوم ;باید سه بار خمس اموالش رامحاسبه کند؟یکبار به خاطر اینکه مالش مخلوط به حرام بوده
  . المال قرار دهدخواهد رأس  منفعت کسب داشته وسوم از منفعت کسب، مى

  
اول خمس مال مخلوط به حرام را بدهد و بعد اگر زاید بر مخارج سال بود، خمس منفعت کسب 

  .رابدهد و دیگر خمسى واجب نیست

کند، در صورتى که سال  چندین کیسه برنج تهیه مى) مثال( کسى که براى آذوقه منزل، : 341س
هاى  س آنها بر او واجب است؟ در مورد پارچهها استفاده نکند، آیا خم  بگذرد و از برخى کیسه

  هاى تقریبا بالاستفاده چطور؟  دوخته نشده و کتاب

  
ها و لباس دوخته نشده، چنانچه زیاد نباشد   هاى برنج را باید حساب نمایید و اما کتاب کیسه

  .الزم نیست حساب شود

یا کار کند، باید ند دهد، اگر پولى به او ببخش   کسى که دیگرى تمام خرجش را مى: 342س
  خمس آن را بدهد یا نه؟

 چه -  به نیت اینکه سرمایه از ما کار از بانک - اگر پولش را در حساب قرض الحسنه بگذارد 
  حکمى دارد؟
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بلى باید خمس پول بخشیده شده به او و درآمد کار آن را بدهد، چنان چه در وسط سال خرج 

  . به هر نیتى باشد جایز استنکند و اما پس انداز پول درحساب قرض الحسنه

اند،  بخشیدهدر طى سالها مقادیرى پول به من . دهد  اینجانب تمام مخارجم را پدرم مى: 343س
تا چند ( حاال چگونه سال تعیین کنم و خمس بدهم؟ ;دادم نمىولى من تا به حال خمس آن را 
  )دهد و شاغل نخواهم بود  سال آینده نیز پدرم مخارجم را مى

  
الن حساب کنید وخمس آن را بپردازید و همان روز، اول سال خمسى شما خواهد بود، تا همین ا

  .یک سال بگذرد و اگر پولتان زیاد شد، آن زیادى خمس دارد وگرنه اصل مال تا ابد خمس ندارد

  یم، خمس دارد؟گذار الحسنه بانک مى دهیم یا در حساب قرض   آیا پولى که قرض مى:  344س

  
  .ز مصارف ساالنه باشد، خمس داردچنانچه زیادى ا

شود چیست؟ در صورت مباح بودن آیا به آن   اى که از کافر دریافت مى   حکم هدیه:  345س
  گیرد؟  خمس تعلق مى

  
  .گیرد  خود هدیه از کافر مباح است ودرصورت زیادى از مخارج سال خمس به آن تعلق مى

 200ام که در پایان سال مالى،   اشته تومان در بانک د1000 بنده سال قبل مبلغى مثال : 346س
امسال در پایان .  تومان شد800عنوان خمس پرداخت نمودم و باقیمانده پول من  تومان آن را به

 را بدهم یا - تومان 300 تومان یعنى 1500    -آیا باید خمس .  تومان در بانک دارم1500سال مالى 
 تومان پارسال و 1000 که ما به التفاوت  تومان را500خمس     تومان اضافه شده را یا700خمس 
  باشد؟  مى    تومان امسال1500

  
  .تومان را بدهید و مال خمس داده شده هرچه بماند، خمس ندارد) 700(باید خمس 

کند و پس انداز کمى هم دارد،   ماه حقوقى دریافت مى آیا کسى که کارمند است و در:  347س
  ودن پاسخ، مبناى محاسبه آن چگونه است؟در صورت مثبت بباید زکات پرداخت کند؟ 

  
 را باید - یعنى یک پنجم آن -زکاۀ واجب نیست، ولى بعد از گذشتن یک سال خمس آن مال 

  .بدهد
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خواهند تشکیل خانواده دهند، آیا جهت فراهم   اند و مى   جوانانى که ازدواج ننموده:  348س
مس آنها را نند پس انداز کنند یا باید ختوا مى...) مثل مسکن و مهریه و(کردن مقدمات این امر، 

  )شود مىکه در این صورت برایشان معضل و کارشان کمى سخت (بپردازند 

  
چنان چه بدون ذخیره پول، نتوانند ازدواج نمایند یا مشقت داشته باشد، خمس واجب نیست، 

ه نقد الزم اى هیچ محذورى ندارد و مهری ولى درمورد مسکن ومهریه چون سکونت در خانه اجاره
  .انداز براى آنها خمس دارد نیست، پول پس

   اگر براى گرفتن مغازه یا زمین، مبلغى جمع کرده شود، آیا خمس دارد؟: 349س

  
  .گیرد چنانچه زاید برمخارج سال باشد، خمس تعلق مى

دهند و پدر و مادرش در آن هیچ  اى که در هنگام تولد به طفل صغیر مى  به پول و سکه:  350س
  گیرد یا خیر؟  کنند، خمس تعلق مى ل و تصرفى نمىدخ

  
  .چنان چه پدر خمس آنها را بدهد مانعى ندارد، ولى اگر نداد، بعد از بلوغ خودش باید بپردازد

 پیر است، اش را بدهد و خیلى  شناسم محتاج و کسى نیست که خرجى  یک سیدى مى: 351س
  سهم امام را به او بدهم؟دهید که  آیا اجازه مى

  
  .ا مقدار ثلث بدهیدت

گیرد   اند و یک سال گذشته است، خمس تعلق مى هایى که هنگام ازدواج داده   به سکه: 352س
  یا خیر؟

  
  .گیرد  بله، چنانچه زاید بر مخارج سال باشد خمس تعلق مى

 تومان درآمد 9000000 مثال سال گذشته ;باشد  مهر مى15 سر سال محاسبه خمس ما : 353س
ها و ما یحتاج خودمان را برداشته و خمس   دست ما نرسیده تا هزینه  پول هنوز بهداشتیم، ولى این

ما در حال حاضر و زمانى که بخشى یا تمام طلبمان به دستمان برسد، در . باقیمانده را محاسبه کنیم
  رابطه با خمس مال خود چه کنیم؟

  
ا بنمایید و با مجتهد شما وظیفه دارید سر سال حساب موجودى زائد بر مخارج سال گذشته ر
دهد که وقتى ممکن  دستگردان کنید آنچه تمکن دارید بپردازید، زاید بر آن را مجتهد مهلت مى

  .شود و به تجربه ثابت شده هید، مالتان زیاد مىو بر حسب روایات اگر خمس بد. بود بپردازید



٨٦ استفتائات 

ساب بانکى خود  تومان در ح1000طور فرض    اینجانب در پایان سال مالى گذشته به:  354س
در این فاصله .  تومان آن را پرداخت نمایم200داشتم که تصمیم داشتم خمس آن یعنى مبلغ 

در ;مشکلى برایم پیش آمد که مجبور شدم بخش اعظم حساب بانکى خود را برداشته و خرج نمایم
 و  در حساب بانکى مبلغ سابق- بحمدهللا -در حال حاضر. واقع پول خمس نداده را خرج کردم

ن موجود است، آیا اگر بدهى خمس خود را از این مبلغ جدید جمع شده، که در حتى بیشتر از آ
بدهم، اشکالى ندارد و ثانیاً با توجه به این که سال مالى واقع درآمدهاى امسال من بوده است 

ریخ  که مربوط به سال قبل است تا تا-اینجانب آخر اسفند ماه است، آیا باید بدهى خمس خود را 
  گیرد؟ ام خمس تعلق مى  بدهم؟ آیا اگر به این امر موفق نشوم، به بدهى-آخر اسفند امسال 

  
 اگر امکان داشته -خمس آن مبلغ را که در پایان سال گذشته داشتید مدیونید و هر چه زودتر

 در بانک موجودى دارید آخر اسفند - بیشتر- باید بپردازید ولو قبل از اسفند و آنچه-باشد 
  .مسال، خمس آن زیادى را باید بپردازیدا

  توانم همه خمسم را به او بدهم یا خیر؟  پدرم سید ومعیل، است مى:  355س

  
توانید به او خمس بدهید، چون واجب النفقه  چنان چه پدر فقیر باشد براى خرج خودش نمى

 است به او توانید از نصف خمس که سهم سادات  ولى براى خرج عیال و نان خوران او مى;است
  .بدهید

   درحکومت اسالمى، دادن خمس مهمتر است یا مالیات؟:  356س

  
  .تر است خمس مهم

 در حکومت اسالمى اجحاف به مسلمانان و باالخص - با هم  - دادن خمس و مالیات :  357س
  شیعیان نیست؟

  
ده از  اگر کسى به یکى از مراجع خمس بدهد و بر حکومت ثابت شود که خمس دا- فعال -گویا 

  .کنند، بنابراین اشکال مرتفع است مالیات کم مى

شود؟   پردازد چیست؟ آیا مال او حرام محسوب مى مى حکم کسى که خمس مالش را ن:  358س
   نماز خواند؟-  که مطمئن هستیم با مالى که خمس نداده تهیه کرده - توان در خانه او  آیا مى

  
  . استفاده کنید هرچند معتقد به خمس نباشدتوانید نماز بخوانید و از غذاهاى او بلى، مى
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شود،  انداز مى  آیا به پولى که به منظور خرید خانه یا ماشین یا ازدواج یا چیز دیگر، پس: 359س
  گیرد؟  خمس تعلق مى

  
گیرد و اما  شود، خمس تعلق مى  مىانداز به پولى که براى خرید خانه یا ماشین سوارى، پس

انداز ندارد، و ترک ازدواج هم مشقت دارد خمس تعلق  بدون پس ازدواج اگر تمکن از ازدواج
  .گیرد  گیرد وگرنه به آن خمس تعلق مى نمى

عنوان هبه یا غیر آن بدهد، آیا سر سال خمسى بر اصل  اى به  اگر پدر شخصى سرمایه:  360س
  گیرد، بر سود آن چطور؟ سرمایه خمس تعلق مى

  
  . با رعایت شرایطگیرد، با تحفظ و  به هر دو خمس تعلق مى

هاى متمادى   انداز داشته و والدین او در طول سال  آیا کسى که از کودکى دفترچه پس. 1 :  361س
طورى که پس از اینکه به سن تکلیف رسیده است، مبلغى جمع  اند به  انداز نموده براى او پول پس

ى افراد کارمند اصوال پرداخت خمس برا. 2. شده است، باید خمس این مال را پرداخت نماید
  چگونه است؟

صورت یکجا نداشته باشد و  اگر کسى بخواهد مبلغى را خمس دهد و توانایى پرداخت آن را به. 3
تواند  مىبه مجتهد یا نماینده وى دسترسى نداشته باشد تا مبلغ مورد نظر را دستگردان نماید، آیا 

دتى مبلغ مورد نظر جمع شده را یکجا بگذارد تا پس از متواند کنار   بعضى اوقات مبلغى را که مى
  پرداخت نماید؟

تواند، مبلغ   آیا خود شخص مى- که در رساله مشخص است -با توجه به مصارف خمس . 4
  خمس خود را به محل مصرف در صورت موجود بودن برساند؟

  
  .باید پرداخت نماید. 1

  
  .فرقى بین کارمند و غیر او نیست. 2

  
  .کال نداردبا اجازه از مجتهد اش. 3

  
تواند به مصرف برساند ولى در نصف دیگر  نصف خمس سهم سادات است، بدون مراجعه به کسى مى. 4

  .باید از یک مجتهد یا وکیل او اجازه گرفت

  آید، خمس دارد؟   آیا پولى که در نتیجه قرعه کشى به دست مى:  362س
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واهللا .  از مخارج سال خمس داردهاى تجارت را دارد و در صورت زیادى حکم سایر فوائد و منفعت

  .العالم

   خمس آیا جزء عبادت است یا معامالت؟:  363س

  
خمس از عبادات است یا توصلیات؟ عبادات تکالیفى : بهتر است سئوال را این گونه مطرح کرد

است که در امتثال آنها باید قصد قربت نمود و در توصلیات قصد قربت معتبر نیست و خمس از 
  .توصلیات است

 اگر بر شخصى حج واجب شود و زکات و خمس بدهکار نباشد و در آن سال نرود و : 364س
بعد از چند سال تصمیم بگیرد که برود، اما زکات و خمس بدهکار باشد، آیا واجب است پول 

  برود و بعد خمس و زکات را بدهد؟) واجب(تواند حج   خمس و زکات را اول بدهد یا مى

  
حج برود و هم خمس و زکات بدهد، باید به هر دو عمل کند و گرنه اگر تواند هم  چنان چه مى

خمس و زکات در ذمه باشد، حج مقدم است و احتمال تخییر هم نیست و اگر در عین مال باشد، 
  .خمس و زکات مقدم بر حج است

 اگر بر شخصى حج واجب شود و زکات و خمس هم بدهکار باشد و پول هردو را :  365س
ه برود، اما پول حج را فقط داشته و در آن سال نرود و بعد از چند سال تصمیم بگیرد کداشته باشد 
  برود و بعد خمس و زکات بدهد؟)واجب(تواند حج  باشد، آیا مى

  
باید خمس و زکات بدهد و اگربا عمل به یکى قدرت بر دیگرى ندارد، مخیر است بین دادن زکات 

  .و خمس و بین رفتن به حج

 که آیا زکات و خمس -  یا مطمئن نیست -داند  ر شخصى حج واجب شود و نمى اگر ب: 366س
تواند حج برود و بعد خمس و زکات بدهد، و  بدهکار است، و اگر بفهمد که بدهکار است آیا مى

  نفهمید آیا حجش حج واجب است؟ فهمید یا اگر بدهکار بود و بعد از حج

  
  .در جمیع صور، حج صحیح است

کدام  خصى حج واجب شود و زکات و خمس هم بدهکار باشد، اما پول هیچ اگر بر ش:  367س
االسالم رفتن  یعنى شرط هدیه حجۀ(را نداشته باشد و کسى پول فقط حج را به او هدیه کند 

  االسالم است؟ تواند بپذیرد و حج برود و آیا حجش حجۀ  ، آیا مى)باشد
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  .االسالم است باید بپذیرد و حجش حجۀ

یزى که انسان یکبار خمس آن را داده است، مثل زمین یا منزل یا ماشین و سکه  اگر چ:  368س
  شود؟  شده است، مشمول خمس مى  گران بشود، آیا مقدار مبلغى که گران...بر اثر تورم و...و

  
  .شود وگرنه مشمول است چنان چه از مخارج باشد، مانند منزل مسکونى، مشمول خمس نمى

شود، مثل ارث، اگر قیمت آن زیاد شود،   مشمول خمس نمى آیا چیزى که اصل آن:  369س
  شود؟ زیادى مشمول خمس مى

  
  .شود بله، مشمول خمس مى

 آیا چیزهایى که از شان انسان بیشتر است مثل خریدن چند اتومبیل یا زمین و انسان آن را :  370س
  شود؟ تهیه کند، مشمول خمس مى

  
  .شود بله، مشمول خمس مى

  یانه یعنى چه؟ مخارج سال: 371س

  
ها و  آن مقدار مالى که در طول یک سال، براى مخارج زندگى انسان از قبیل خوراکى

  .گویند مخارج سالیانه مىالزم است را ... ها و وشیدنىپ

 -  تومان داشته باشم و بخواهم خمس آن 100 اگر بطور مثال من در حساب بانکى خود : 372س
برداشت کنم یا  د این مبلغ را حتماً از همان حساب بانکى را پرداخت کنم بای- تومان 20یعنى 
توانم آن را   تومان از جایى به من رسید مى20یعنى اگر مثال . توانم از محل دیگرى هم بدهم مى
  عنوان خمس پرداخت کنم دیگر به حساب بانکى خود دست نزنم؟ به

  
  .ل دیگرى باشدکافى استالزم نیست از همان حساب بانکى برداشت نمایید، بلکه از هر مح

 نظر مبارک حضرتعالى در خصوص اختصاص دادن بخشى از مبلغ خمس به امر : 373س
بازسازى اماکن و عتبات عالیات در عراق به ویژه حرم سامراء چیست؟ آیا مراکز و شماره 

باشند   هاى بانکى اى که از طرف دولت براى این امر مشخص و اعالم شده است، معتبر مى حساب
تى که امسال توان پول را به حساب آنها واریز نمود؟ اگر پاسخ مثبت است، بنده در صور  مىو

فرمایید که به این امر   هزار تومان باید خمس بدهم چه میزان از این مبلغ را اجازه مى260مبلغ 
  اختصاص یابد؟
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 نزد من شود، بسیار عمل خوبى است، االن در چنان چه مطمئن باشید که صرف بازسازى مى
. رسد بفرستم  مبالغى جمع شده است و در صددم نزد کسى که مطمئنم به مصرف بازسازى مى

اما آنچه از طرف دولت اعالم شده است، شما اگر خودتان اطمینان دارید، بپردازید و شما 
سهم سادات صف دیگر که توانید تا نصف خمس خود را به آن محل اختصاص دهید و اما ن مى

  .توان صرف نمود ر غیر فقراء سادات نمىفقیر است، د

اند که   هایش به او مبلغى داده دهد و بچه   خانمى که شوهرش هیچ گونه خرجى نمى:  374س
گیرد و با  عنوان سود مى  این خانم مبلغ را به کسى داده که با آن تجارت کنند وهر ماه مبلغى را به

واهد بداند چکار کند، همیشه احساس گناه خ کند، حاال مى  را تهیه مى... آن پول وسایل شخصى و
خواهد که چگونه از دست این  ىاز شما عاجزانه کمک و راهنمایى م. کند، ولى مجبور است مى

  .گناه خالص شود و مالش را پاک نماید

  
چنان چه چیزى از پولى که کسب کرده و در ضمن یک سال خرج زندگى نموده، زیاد آمد خمس 

  .ما آن مقدار که خرج کرده، خمس نداردآن زیادى الزم است و ا

اى خرج کند که آخر سال مالى، چیزى اضافه نیاید، باید   اگر کسى مالش را به گونه:  375س
  )مثال سفر خارج رود که ضرورتى ندارد(خمس بدهد؟ 

  
  . به شرطى که خرج عقالئى باشد نه سفهى;دخیر الزم نیست خمس بده

باشد و چگونه باید انجام گیرد و به  چه شرایطى الزم مى خمس شامل چه افرادى و با :  376س
  گیرد و به چه کسانى باید مراجعه کنیم؟  چه کسانى تعلق مى

  
گیرد، چنان چه یک سال از اولین استفاده او بگذرد  کند و حقوق مى کسى که کاسبى دارد یا زراعت مى

 بدهد و چیزى زیاد بیاید، یک پنجم آن اش را و در این مدت خانه تهیه کند و مخارج سال خود و خانواده
  .است، به مرجعتان بدهید بهتر استهد، البته نصف خمس که سهم امام عنوان خمس بد را باید به

   در کدام سوره و آیه آمده که باید خمس داد و در کجا آمده صیغه جایز است؟:  377س

  
  .24   ه نساء آیهآیه متعه ـ صیغه ـ در سور.  است41آیه خمس در سوره انفال آیه 

  له خمس دارد یا خیر؟ نظر معظم شهریه طالب به. 1 :  378س

 شده آیا خمس دارند یا دهند و ما مطمئن هستیم که از وجوهات تهیه هدایایى که به طالب مى. 2
  خیر؟
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دهید که مقدارى از خمسى که والدین طالب  ها مى آیا شما این اجازه را به عموم طلبه. 3
  تى را براى تهیه کتاب یا مخارج دیگرى که مربوط به تحصیل است استفاده کنند؟پردازند، قسم مى

  دهید یا خیر؟ پردازند، نیز شما اجازه مى  همین فرض در مورد خمسى که خود طالب مى. 4

  
شهریه طالب در حکم منفعت کسب است و چنان چه سال بگذرد و زیادى از مخارج بود، . 1

  .خمس دارد

  
  .شود ولو وجوهات باشد حکم منفعت کسب را دارد  طالب داده مىایایى که بههد. 2

  
  .بله، مجاز است. 3

  
  .دهم در سهم مبارک امام اجازه مجتهد الزم است و من اجازه مى. 4

سید هستند، تعلق   خمس و زکات به کسى که نان آور خانواده است و شوهر و بچه: 379س
  گیرد؟ مى

  
تواند به شوهرش خمس بدهد، ولى اگر نان آور  ج زندگى مىآور است، براى مخار خانمى که نان
  .بدهد  شود براى مخارج به زنش و بچه خمس مرد باشد نمى

 من حدود سه سال است که مشغول کار هستم آیا پولى را که براى خرج عروسى جمع :  380س
  ام خمس دارد یا نه؟ کرده

  
  .بله، خمس دارد

ـ به ) علیه السالم(ادن حقوق شرعى ـ سهم امام شخصى مدعى است که عقیده به د: 381س
ند دا  شرع مى   روحانى و مرجع ندارد، و مصرانه مایل است خودش آن را در مواردى که مطابق

دهید آن را   آیا شما اجازه مى;مصرف نمایدباشد،   مى) عج(ویقین دارد، مورد رضایت امام زمان 
  خودش به مصرف شرعى بحسب تشخیص خودش برساند؟

  
  .داند، صرف نماید  به شرط آنکه به همان مصرفى که مرجعش مصرف مى;له، مجاز استب
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  حــج

  

  

  

  
 ساله هستم و از من خواسته شده، براى دایى مرحومم، حج نیابتى به جا 34 من مردى : 382س

ه مهریه آورم، من در حال حاضر توانایى ثبت نام به مکه و رفتن به حج را دارم، ولى به دلیل اینک
هنوز اقدام به )  میلیون تومان دیگر15حدود (ام،  طور کامل پرداخت نکرده همسرم را تاکنون به

  ا آورم؟توانم به نیابت ازآن مرحوم حج را به ج   آیا من مى;ام این عمل ننموده

  
بجا آوردن حج به نیابت آن مرحوم هیچ اشکال ندارد، مورد اشکال، حج واجب بر خود انسان 

  .است

تواند با آن ازدواج کند یا حج واجب انجام    اگر جوان مجردى پولى داشته باشد و مى: 383س
تواند به حج واجب   یعنى اگر این پول را صرف ازدواج کند، دیگر نمى;دهد، اولویت با کدام است

 بنابراین وظیفه این ;تواند ازدواج کند  برود و اگر این پول را صرف حج واجب کند، دیگر نمى
  ان مجرد چیست؟جو

  
اگر شرائط دیگر وجوب حج محقق باشد و جوان هم راه دیگر براى رفع حاجت ازدواج 

داشته باشد یا قدرت بر صبر داشته باشد و در مشقت نیفتد، باید به حج برود ) صیغه موقت(مانند
  .وگرنه خرج ازدواج نماید

قضاى حاجت و کمک به  تشرف هر ساله به عمره و حج استحبابى اولویت دارد یا :  384س
براى همسایه یا   مانند خرید جهیزیه یا دادن هزینه ازدواج یا خرید یخچال یا لوازم ضرورى;مؤمن

نیازمندانى که قادر به تهیه آنها نیستند؟ در خصوص کسانى که چند سال یکبار یا براى سال اول 
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متع مشرف شوند چگونه است؟ همچنین در خصوص کسى که هر ساله به حج ت مشرف مى
  .شود؟ لطفا اگر سند روائى دال بر اولویت وجود دارد، ذکرنمایید مى

بله، کسى که سال اولى . در صورت امکان جمع بین هر دو بنمایید وگرنه قضاء حاجت مقدم است
 البته اینها در مورد غیر حج واجب است و اما ;شود، بعید نیست حج مقدم باشد که مشرف مى

  .استحج واجب قطعاً مقدم 

  شود یا خیر؟  گفته مى) پنجمى(بیه گفتن، آیا لبیک آخر  در تل:  385س

  .لبیک آخرى چهارمى است

 اگر در هنگام حج در بعضى مسایل مشکلى داشتیم و ندانیم تکلیف چیست، آیا :  386س
  مى کنید؟ توانیم به مجتهد دیگرى رجوع کنیم، در صورت رجوع شما چه کسى را معرفى مى

اى پیش آمد، احتیاط کنید یا به وسیله  د، خالف احتیاط است و چنانچه چنین مسألهتبعیض در تقلی
  .ان سئوال کنیدتلفن یا فاکس و یا اینترنت از مرجعت

   در رمى جمرات، در سنگ زدن به شیطان طبقه اول با طبقه دوم تفاوتى وجود دارد؟:  387س

  .بله، اکتفاء به رمى طبقه دوم خالف احتیاط است

  توانیم در تهران غسل احرام انجام دهیم؟ بندیم، آیا مى ماکه در جحفه احرام مى : 388س

  
 و چنان چه در تهران غسل کنید و همان روز به ;البته غسل احرام واجب نیست و مستحب است

جحفه برسید و در جحفه غسل نکنید، اشکالى ندارد و اگر نرسیدید در آن روز مستحب است دو 
  .مرتبه غسل کنید

 با توجه به اینکه در جامعه، افرادى نیازمند هزینه تحصیل یا هزینه ازدواج یا مایحتاج : 389س
ام، دوباره به عمره  ضرورى زندگى هستند، آیا بهتر است بنده که چند بار به عمره مشرف شده

یا مشرف شوم یا هزینه آن را صرف امور ذکر شده بنمایم؟ آیا فرقى بین همسایه بودن فرد نیازمند 
  رحم بودن یا غیرآنها وجود دارد؟

  
 است به هر دو عمل شود وگرنه رفع حوائج مسلمان خصوصاً همسایه و رحم اگر جمع ممکن

  .مقدم است

  ها بخورد؟  در اصابت سنگ حاجیان به جمرات، آیا باید به خود ستون: 390س

  
  .نیست  فى یعنى انداختن در محل نزدیک به جمرات کا;ها بخورد  بله، باید به ستون
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  قضـاوت

  

  

  

  
اى و غیرمقصود و بدون هیچ   اى در بدو سن تکلیف در یک عمل مطایبه  اگر پسر بچه: 391س

غرضى و در یک نزاع غیرجدى دقیقاً مشابه دعواى دو کودک که بر سر یک چیز بسیار ساده دعوا 
متر فلزى که با (شىء فلزى  ساله است، یک 18کنند و بدین صورت که ابتدا مقتول که تقریباً  مى

 ساله 16 طبق شناسنامه -قتل نیزکند و متهم به  را به سمت متهم پرتاب) کنند ا متر مىآن پارچه ر
صورت اتفاقى به  کند که به   مترى پرتاب مى5 الى 4 متقابال همان شىء را به سمت او از فاصله -

 نه قصد و غرضى مبنى بر قتل در در حالى که. کند  نماید و وى فوت مى  بنا گوش او اصابت مى
میان باشد و نه اینکه از آلت و ابزارى استفاده شده باشد، که آلت قتاله باشد و نه اینکه از چنین 

باشد، چنین امرى اصال و تحت هیچ شرایطى   کسى با چنین سنى که دوست صمیمى مقتول نیز مى
و برادر . دارند حالى که این دو باهم رابطه خویشاوندى سببىدر . باشد مرى قابل تصور نمىچنین ا

خواهشمند است نظرتان را در خصوص عمدى یا . باشد مقتول داماد خانواده متهم به قتل نیز مى
  .شبه عمدى یا غیرعمدى بودن این امر بیان فرمایید

  
ائى معلوم این کشته شدن نه عمدى است، نه شبه عمد، بلکه خطاى محض است و دیه قتل خط

  .است و خالف شرع هم نکرده است

نظر کارشناس دادگسترى   ریش سفیدان، منوط به اگر حکم اختالف مالى در دادگاه یا نزد: 392س
اگر ما به کارشناس پول بدهیم تا . اختالف بر سر دادن پول به دیگرى استدر امور مالى شود و 

نس بگذارد تا سود کنیم و طرف دیگر متضرر قیمت کمترى یا بیشترى از واقعیت بر روى مال یا ج
آیا کار ما گناه است و رشوه؟ آیا کار کارشناس هم خالف است و ;شود و کارشناس قبول کند
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پولش حرام؟ آیا راهى براى توجیه شرعى این کار هست؟ آیا در این موضوع فرقى بین اینکه طرف 
  مقابل پولدار هست یا نه هست؟

  
شود و پول براى گیرنده هم حالل نیست و راهى براى  محسوب مىکارى خالف است و خیانت 

نظر این  رسد، مگر آنکه به طرف بگویید که من اطمینان به نظر نمى توجیه شرعى آن به
کارشناس ندارم و ممکن است قیمت این جنس بیشتر باشد، ولى من بیش از این مقدار حاضر به 

 هم الزم است و پولى هم که به کارشناس معامله نیستم، در این صورت معامله هم صحیح
 یعنى ببخشید و یا راضى باشید به تصرف او در این مال که در این دو ;پردازید هبه کنید مى

  .شود صورت مال هم حالل مى

 آیا یک قاضى بعد از رسیدن به مقام قضاوت، مادامى که بر اساس علم خود و بدون : 393س
منظور این است که اگر (یت شرعى در پیشگاه خدا دارد؟ تحت تاثیر دیگران حکم کند، مصون

قاضى اشتباهاً حکم به اعدام شخصى داد و یا با حکم غلط کسى را چند سال زندانى کرد و عمر او 
و آبرویش را از بین برد و البته کسى هم تا آخر متوجه نشود که قاضى اشتباه کرده است در اینجا 

را در گناه درجاتى  موارد براى فرد بىوند متعال در این قبیل آیا خدا) قاضى مصونیت شرعى دارد
  گیرد؟  نظر مى

  
در چنین مواردى چنانچه بر قاضى اشتباه خودش ثابت شود واجب است اعالم اشتباه کند و 
نسبت به خسارت مادى حتى آنچه در مقابل اعدام باید بدهد که دیه قتل خطئى است، باید از 

  .بیت المال پرداخت شود

اى که براى یکى از دوستان بنده پیش آمده یک مسأله فقهى و کالمى است که به   شبه: 394س
دهد؟   حمله و کشتن کافران را مىراستى حکم کشتن کافر چیست؟ و آیا شارع مقدس دستور به

مقاتله با اهل کتاب داده شده است تا اینکه به  سوره توبه که در آن دستور 29با توجه به آیه 
 آیا این منافاتى با اخالق و اصول انسانى ندارد، حتى منافات با آیات دیگر ;زیه بپردازندخوارى ج

فرماید دین شما  فرماید اگر با شما مشرکین جنگیدند، بجنگید یا آیاتى که به کافران مى قرآن که مى
ان بوده و موافق حمله عمر به ایر)علیه السالم(همچنین آیا امام على. براى شما و دین ما براى ما

بوده؟ آیا کشتن یک زرتشتى مجاز است یا نه؟ آیا با کشتن یک کافر در این مورد چه موضع ائمه 
  باید مسلمان قاتل، قصاص شود؟

  
  .باشد  عنوان کافر جایز نیست، بلکه در صورتى که جهاد باشد، واجب مى کشتن کافر به
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نزد خداوند ) جنبندگان(ن چهارپایان از سوره شریفه انفال آمده است که بدتری23 در آیه : 395س
کنند، حال آیا داور یا داورانى که بدون  بینند و نه تفکر مى شنوند، نه مى کسانى هستند که نه مى

یا حتى از روى خصومت شخصى، مبادرت به صدور  موجود و بررسى محتویات پرونده و لوایح
  چه برخوردى باید داشت؟باشند؟ و با این افراد   نمایند، مشمول آیه فوق مى رأى مى

  
این افراد چه مشمول آن آیه کریمه باشند یا نباشند، عملشان خالف شرع و خداوند جزاى 
سختى براى آنها در نظر دارد و این دنیا در صورت بسط ید مجتهد و ثابت شدن این کار قبیح 

  .تعزیر قرار داده است

، آیا معنى » بمثل ما اعتدى علیکم علیهفمن اعتدى علیکم فاعتدوا«:  در مورد آیه شریفه:  396س
چنانچه فردى یکى از اعضاى خانواده ما را به عمد کشت، براى قصاص ما آیه این است که 

توانیم فردى از اعضاى خانواده او را بکشیم یا فقط فرد قاتل باید قصاص شود؟ و آیا در این  مى
  مسأله قیدى وجود دارد یا نه؟

  
تواند  اگر شخصى اعتدا کرد به شخصى، فقط شخص معتدى به مى: ستمعنى آن آیه کریمه این ا

  .بنابراین مورد سئوال هیچ ربطى به آیه کریمه ندارد. به همان شخص همان مقدار اعتدا نماید

هاى گوناگون دختران دانشجو را    شرایط تحقق زناى به عنف چیست؟ مردى با وعده: 397س
یر از زنا نهایتاً با برخى از آنان زنا نموده است و در دفاع از اغفال نموده و پس از مدتى ارتباطات غ

  ها زناى به عنف است؟  آیا این شیوه. اند خود گفته است خود دختران هم تمایل داشته

  
خیر این زناى به عنف نیست، چون در حین عمل دختر با میل و اختیار خود تسلیم این عمل 

د و بدون رضاى او عمل محقق وگیرى نداشته باشچنانچه در حین عمل تمکن از جل. شده است
  .شده باشد زناى به عنف است

  

  

  

  

  

  

  



٩٧ استفتائات 

  دیه سقط جنین

  

  

  
 رأى حضرتعالى درباره دیه سقط جنین نامشروع چیست؟ مبلغ آن چقدر است و به چه : 398س

  اده شود؟کسى باید د

  
و اگر استخوان »  درهم48«اشد و اگر مضغه ب»  درهم32«و اگر علقه باشد »  درهم16«چنانچه نطفه باشد 

و اگر روح دمیده و پسر »  درهم80«و اگر گوشت روییده و تام الخلقه شد »  درهم64«پیدا کرده باشد 
هر درهم یک مثقال نقره شرعى است که نصف مثقال . » درهم400«و اگر دختر باشد »  درهم800«است 

  .شود، بلکه مال امام است ء آنها داده نمىباشد و به پدر و مادر و اقربا صیرفى و یک چهلم آن مى

  حرام است و در این صورت دیه آن چقدر است؟)  روزه40حدوداً( آیا سقط جنین : 399س

  
 دینار و هر دینار یک مثقال طال 20 روز است، 40بلى حرام است و دیه آن تا نطفه است و در حد 

  .است
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  نــذر

  

  

  

  
. باشم مى) علیه السالم(ول هیئت عزادارى سید و ساالر شهیدان امام حسین بنده مسئ:  400س

اى از افراد گذاشته شد، تا نذورات خود را   طور امانت نزد عده چندى قبل تعدادى صندوق به
اى هم نذورات و هم صدقات خود را   رود که عده  داخل آن بیندازند، ولى احتمال این نیز مى

ها را  توان این پول   این مسأله، خواستم از جنابعالى بپرسم که آیا مىبا طرح. داخل آن بیندازند
ها   شود آن مقدار از پول  کرد؟ اگر مى... صرف مخارج هیئت، شامل خرید تجهیزات و دادن شام و

  اند را چگونه جدا سازیم و در مجموع چه کارى باید کرد؟  که با هم مخلوط شده

  
شناسید و مصرف  اگر نمى. ها چه کنیم نها سؤال کنید که با این پولشناسید از آ چنانچه آن افراد را مى

و اگر مصرف را . مصرف نمایید) علیه السالم(دهم که در عزادارى امام دانید، من اجازه مى آنها را نمى
  .دانید در آن صرف نمایید مى

   دادن نذر به سادات و قبول آن از طرف سادات چگونه است؟: 401س

  
  .توانید از طرف سادات قبول کنید یستید نمىشما اگر سید ن

 اگر من نذرى کنم و فراموش کنم که آن نذر چه بوده و در چه تاریخى باید انجام :  402س
  شده است، چه باید کرد؟ مى

  
قت که خواستید صرف به حداقل محتمالت که به آن اطمینان دارید، در راه خیر و عبادت در هر و

  .نمایید
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بى حجاب منتظر «کردم که اگر دانشگاه آزاد قبول شوم پاى تخته سیاه بنویسم  حقیر نذر :  403س
اگر این کار باعث دشمن تراشى شود و در صورتى که یادم . الحمدهللا قبول هم شدم» نگاه دیگران

ام یا نه؟ وفاى به این عهد بر  دانم صیغه نذر را خوانده  ام و نمى ام یا نذر کرده نیست که قول داده
  ب است؟من واج

  
  .خیر، واجب نیست

 ماه یک دهم حقوق خود را صدقه بدهم، ولى بنا به 10رده بودم به مدت  بنده نذر ک:  404س
از یک دهم (ام به جاى این کار در هر ماه مقدار کمترى پول   ندادهمشکالتى این کار را انجام 

ام چه  ف در نذر کردهام؟ واگر تخل آیا بنده در نذر خودم تخلف کرده. دهم  را صدقه مى) حقوق
  مقدار باید کفاره بپردازم؟

  
اید و باید آن مقدار را صدقه بدهید و به جهت  بله، نسبت به مقدار کمتر از یک دهم تخلف کرده

  .تخلف نذر کفاره هم بدهید

 من جهت تهذیب نفس با خودم سوگندى یاد کردم، تا مدت زمان معینى برخى کارها را :  405س
متأسفانه مدتى نتوانستم  ام بود نخورم، ولى  ین غذاى خاص که بسیار مورد عالقهانجام ندهم و چند

 حال که هنوز مدت معینى از زمان ;به آن سوگندم که فقط میان من و پروردگارم بود وفا کنم
ام باید توبه کنم یا کفاره  براى آن عهدشکنى. سوگندم مانده تصمیم گرفتم به عهدم وفادار بمانم

  دهم؟

  
 یا شصت - هید، به این نحو عهد شکنى که معصیت و گناه است، باید توبه کنید و کفاره بدبراى 

  . که آخرى ظاهراً فعال مورد ندارد-ماه روزه بگیرید یا یک بنده آزاد کنید فقیر را سیر کنید یا دو 

 آیا ;دانسته که براى نذر واجب است صیغه خوانده شود و فقط نیت کرده  شخصى نمى: 406س
  د از رفع حاجت باید به نذر خود عمل کندبع

  
  .دانم، بنابراین باید به نیت نذر خود عمل کند من صیغه خواندن در نذر را الزم نمى

دم که سه روز پشت سر هم روزه بگیرم و در دلم گفتم از فالن روز تا فالن  من نذر کر:  407س
 نذر کردن حتماً باید نام خدا را روزه بگیرم حکمش چیست؟ وآیا درگیرم، ولى نتوانستم  روز مى

  کنم، نذرم صحیح است؟ یا مثال بگویم نذر امام رضا مى) عنوان صیغه نذر به(ببرم 
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 یعنى بناء قلبى داشته باشید که ;در نذر تلفظ الزم نیست، ولى باید در نیت چنین نیت کنید
  .گفتن لفظ بهتر استکند، البته  فعل قلبى کفایت مى. دهید براى خدا این عمل را انجام مى

اگر کسى نذرى کند و آن را با تأخیر زیاد انجام دهد، گناه دارد یا هر وقتى باشد : 1 :  408س
  اشکال ندارد؟

یادش بیاید که پولى نذر ) مثال(اگر کسى نذرش را فراموش کند که به چه صورتى بوده و فقط : 2
   چیست؟اش کرده، ولى جزئیاتش را به هیچ وجه بیاد نیاورد وظیفه

  توان نذر کرد؟  آیا براى کلیه امور حالل مى: 3

  
  .تأخیر در انجام، چنانچه نذر مطلق باشد و مقید به زمان خاصى نباشد اشکال ندارد: 1

  
  .تواند در مطلق وجوه خیر صرف کند اگر مصرف را فراموش کرده مى: 2

  
حالل نذر کرده باشد نذرش گونه مصرفى را تعیین نکرده باشد و براى کلیه امور  و اگر هیچ: 3

  .باطل است

اى نذر کردم و   اینجانب در مسافرت به یکى از شهرهاى ایران مبلغى را براى امامزاده:  409س
 کیلومتر فاصله دارد در این حالت چگونه نذر خود راادا 700 چون ;امکان سفرم به آنجا فعال نیست

  ).امکان دادن آن به مسافرها هم نیست(کنم؟ 

  
توانید آن وجه را بدهید که براى آن امام زاده قرآن بخوانند و یا   اید، مى ر مطلق کردهاگر نذ

اید که صرف در  و اگر نذر کرده. انجام دهند... به نیابت او یا حج و) علیه السالم(زیارت امام رضا
ت یا تعمیر مقبره آن امام زاده یا تشکیل مجلس در جوار او بنماید و مسافرت به آنجا ممکن نیس

اى صرف کنید که  شود، در امور خیریه  ها هم تمکن پیدا نمى  مشقت زیاد دارد و به این زودى
  .ثوابش عائد آن امامزاده بشود

مثال نذر کنیم براى موضوعى یک گوسفند بدهیم و (توان تغییر داد؟   آیا مصداق نذر را مى: 410س
آیا چنین تبدیلى . ک سکه طال بدهیمیا مثال ی. بعد از قطعیت نذر به جاى گوسفند پول بدهیم

؟ اگر یک گوسفند را بدون قید و خصوصیتى نذر کنیم و در نظرمان باشد که گوسفند )صحیح است
باشد و ما مطلع نبودیم، چگونه باید نذر   تر هم مى   حال آنکه گوسفند ارزان;صد هزار تومان است

  را ادا کنیم؟
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آن به چیز دیگر جایز نیست گرچه قیمت آن زیادتر اید عمل کنید و تبدیل   به آنچه نذر کرده
اید، و فقط خیال  چنانچه درحین نذر کردن مقید به اینکه صد هزار تومان باشد ننموده. باشد
اید و الزم نیست   گوسفند ارزان تهیه کنید عمل به نذر کرده;کردید قیمت این مقدار است مى

  .قیمت صد هزار تومان را مراعات کنید

علیه ( سال پیش نذرى براى پسرم کردم که در روز تولد حضرت امام رضا20ن  م: 411س
فقط زبانى گفتم و معلوم نکردم چقدر و چه چیز را نذر کنم تا به . غذا بپزم و پخش کنم)السالم

توانم معادل آن وجه نقدى که در توانم هست را به   حاال آیا مى. حال این نذر انجام شده است
مواد خشک نپخته بخرم و پخش کنم و یا باید حتماً غذایى پخته شود گرچه مستحق بپردازم یا 

  .اندازه دو نفر باشد به

  
در صورتى که نذر شرعى بوده است باید عمل کنید و . اید عمل کنید همان گونه که نذر کرده

  .دادن پول نقد و یا مواد خشک نپخته مجزى نیست
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  قسـم

  

  

  

  
هد خود وفا نکنم حکم آن چیست؟ ع  اگر به;ام که مشروب نخورم من قسم خورده : 412س

  )قسم به قرآن خداوند(

  
کنم که مشروب نخورید، زیرا معصیتى بسیار بزرگ است و عواقب بد  اوال شما را نصیحت مى

ید، اید چنانچه عمل نکن و ثانیاً در صورتى که قسم به خداوند خورده. دنیوى و اخروى زیادى دارد
  .باید فقیر را اطعام کنید یا به ده فقیر لباس بدهید

من هم چون از کار اطالعاتى نداشتم و براى رهایى از پیشنهاد .  به من کارى پیشنهاد شد: 413س
حاال بعد از مدتى با اطالعات کاملى که از این کار بعد دست . کننده، قسم خوردم وارد کار نشوم

مسأله قسم . خواهم وارد آن کار شوم دهد و مى  دگى من را تغییر مىآوردم، فهمیدم که این کار زن
  شود؟  خوردنم چه مى

  
و اگر با کلمه اهللا باشد، نباید . شود و مخالفت با آن کفاره ندارد  اهللا منعقد نمى قسم به غیر اسم

  .مخالفت نمود واگر مخالفت شود کفاره الزم است

ودن آن به جان کسى قسم م و اطالع بر دروغ ب اگر شخصى جهت اثبات موضوعى، با عل:  414س
پدرش، مادرش و برادرش یا به جان شخص دیگرى، و پس از مدتى حقیقت بخورد، مثال به جان 

هاى  را براى شخصى که برایش قسم دروغ خورده بگوید، حکمش چیست و براى جبران قسم
  دروغى که خورده باید چه بکند؟

  
  .ها کفاره ندارد این قسم

  



١٠٣ استفتائات 

  

  

  

  

  

  

  

  میت و ارث

  

  

  

  
زمانى که .  چندى قبل، شخصى از دنیا رفت و افراد در تشییع او شرکت کردند: 415س
خواستند پیکر میت را داخل ماشین بگذارند، یکى از نزدیکان میت زیر تابوت را گرفت و با  مى

یت را باال و ، چندین مرتبه تابوت حامل م)علیها السالم(یا زهرا) علیه السالم(اذکار مقدس یا حسین
بعد از . پایین برد و حاضران نیز این اذکار را تکرار نمودند و سپس میت را داخل ماشین قرار دادند

چندى برخى اقوام به نامبرده گفتند، انجام این عمل درست نبوده است و موجبات اذیت و آزار 
زه از دنیا رفته است، بدن کسى که تا«: میت شده است و دلیل آورده بودند که در روایت آمده است

ورد سؤال و جواب قرار نگیرد، بدن باشد و تا زمانى که دفن نشود و م  آسیب دیده و خرد مى
  .فرماییدلطفاً نظر خود را در این خصوص بیان . »راحت نیست

  
این گونه حرکات و اذکار مطمئناً موجب آزار و اذیت میت نخواهد شد و بسیار عمل خوبى است و 

  .برد ن عمل فایده مىمیت هم از ای

 آیا ثواب ; بنده امسال با خرج خودم سالگرد پدرم را گرفتم، و قیم شخص دیگرى است:  416س
  ). سال دارم20بنده (رسد؟   ها به روح پدرم مى این مجلس و فاتحه

  
شود که پسرى مانند شما دارد و در فکر او است، تا   رسد و خوشحال مى ثواب به ایشان مى

  .ى او کار خیر انجام دهیدتوانید برا مى
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شود، قطع نظر از ثوابى  اگر مادرتان زنده است به او خدمت کنید که آن مرحوم هم خوشحال مى
  .که مترتب است

 اگر شخصى بدون وصیت بمیرد و ورثه او نابالغ باشند، آیا جایز است از مال میت براى :  417س
   غذا خورده شود؟او خرج شود؟ و همین طور آیا جایز است، در آن خانه

  
رسد، با اجازه حاکم شرع خرج کنند  اگر بالغین از ورثه، از سهم خودشان که با ارث به آنها مى

اما . جایز است و همچنین اگر مصلحت صغیر و غیربالغ در آن باشد، جایز است وگرنه جایز نیست
 نظر بگیرید یا عنوان اجرت در سهم بچه در غذا خوردن در آن خانه، در صورتى که مبلغى به

  .صالح صغیر در آن باشد جایز است، به شرط مراجعه به حاکم شرع و اجازه از او

در عالم خواب دو آقاى بلند : گوید  را دیده است، مى خانمى در خواب مادر مرحومش: 418س
ظاهراً از بابت (جدى و با لباس مشکى در مقابل مادرم ایستاده بودند هاى بسیار  قد، با صورت

کرد و به آن دو مرد  اش، تکه کوچک طال پیدا مى  مادرم از هر جاى خانه;)هى مادرم آنجا بودندبد
دهد و همه   تا اینکه تمامى طالهایش را مى. گفتند که این مقدار کافى نیست داد، ولى آنها مى مى

نها کم گویند که ای   اما آن دو نفر مى;دهد را به آن دو مرد مى) حتى لحاف و تشک(وسایل خانه 
گوید در عالم خواب من در کنار مادرم بودم و سه تکه طال داشتم که آنها را   این خانم مى. هستند

دیدم که خیلى پریشان است و دنبال چیز با  درجیبم پنهان کردم و به مادرم ندادم و مادرم را مى
  :آن سه تکه طالیى که داشتم عبارت بودند از. گردد  ارزشى براى پرداختن بدهى مى

  .انگشترى از مادرم به ارث رسیده است و االن آن را دارم. 1

ام بود و مادرم در زمان حیات، پسرم را به پارک برد و گردنبند  گردنبندى که مال پسر بچه. 2
  .دزدیده شد

  . انگشترى که تا حاال مانند آن ندیدم.3

شدن گرفتارى ایشان باید پرسد که مادرم چه گرفتارى دارد و من براى بر طرف  حال این خانم مى
  چه کار کنم؟

  آیا براى عمل به پاسخ شما، حتماً باید شما مرجع تقلید من باشید؟

. من دو خواهر و یک برادر دارم، پس ار مرگ مادرم، یک ششم مالش را خرج مخارج ایشان کردیم
 مادرم خواهرم از سهم خودش براى. هر کدام از دخترها یک ششم و برادرم دو ششم ارث بردند

  باید چه کار کنم؟. در حال حاضر از نظر مالى در مضیقه هستم. نماز قضا گرفت
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به قدر امکان، دیون مادرتان را اعم از مادى و معنوى، مانند قضاء نماز و روزه انجام دهید، معلوم 
شناسید رد   اگر مدیون است، دین او را اداء کنید، اگر صاحبش را نمى. شود گرفتار است مى
  .لم بدهیدمظا

 از لحاظ بدنى هم در صحت کامل به سر - الحمدهللا  -.  سال دارد54 پدرى دارم حدوداً : 419س
مسائل بدگمان و برند، اما متأسفانه اهل نماز و روزه و سایر مسائل فقهى نیست و به خیلى از  مى

یشان فرایضى که پسر بزرگ خانواده هستم، آیا بعد از امن : بدبین است سوال نخست من این است
عهده اینجانب است؟ و با در نظر داشتن این مطلب که تذکر  شود، به که از ایشان قضا شده و مى

شود، اگر در این گونه مواقع، به خاطر تذکر در امورات  دادن به ایشان موجب رنجش ایشان مى
  شود؟  کنم، آیا تکلیف از من ساقط مى دینى بگوید اگر تذکر بدهى، عاقت مى

پدر بزرگى داشتم که به رحمت خدا رفت، یکى از آشنایان از جسد ایشان چندین : ومسوال د
  ها چه حکمى دارد؟ کردن به این عکسفته است، نگاه عکس گر

  
تذکر دادن به انجام فرائض نماز و روزه، نه اینکه بد نیست، بلکه از واجبات شما است و گفتن 

وانید سعى کنید که ایشان را وادار به انجام وظائف ت کنم، هیچ اثرى ندارد، تا مى  اینکه عاقت مى
  .شرعى بنمایید

  
  .عهده شما است باید بخوانید چنانچه نماز نخوانند، بعد از مردن به

  
  .میت نباید نگاه کنیدهاى جسدشان، هیچ اشکالى ندارد، البته به عورت  نگاه کردن به عکس

 سالگى با خانمى 40 طالق مادرم در  ساله هستم که مرحوم پدرم پس از48 من مردى :  420س
 ساله و بیمار 83ازدواج کردند و مادر خوانده من به دلیل ناراحتى زنانه بچه دار نشد و اکنون 

اند و یک مشت بچه برادر و بچه   باشد، آیا نامبرده که فامیل درجه یک ندارد و همه فوت کرده مى
  عایى داشته باشم؟توانم در اموالش اد  خواهر دارد، پس از فوتش من مى

  
  .توانید خیر نمى

 در یک قبرستان یازده عدد قبر وجود دارد و قرار است در آنها یازده مرده دفن شود، پس : 421س
 در حالى ;گوید که من ده نفر را غسل دادم  از غسل و دفن کردن، موقع حسابرسى، مرده شور مى

تکلیف آن یک نفر که بدون غسل دفن سوال این است که . که در قبرها یازده نفر دفن شده است
اند، آن یک نفر را پیدا کرد   توان در بین آن یازده نفر که دفن شده شده است چیست؟ و چگونه مى

  و غسل داد؟
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د، باید همه را یک مرتبه غسل دهد وگرنه غسل ساقط است و چنانچه چنانچه محذورى نداشته باش

  .باید غسل دهدممکن است بعضى را غسل دهد، 

 کسى که مشغول امور تلقین ; میتى را غسل دادند و کفن نمودند و داخل قبر قرار دادند: 422س
اى که به جایى سرایت   واعمال دیگرشد، مقدار بسیار کمى خون در روى لب میت دید، به گونه

شخص مربوطه کار خود را تمام نمود و قبر را پوشاندند، بعداً نزدیکان میت را احضار . نمود نمى
مطلب را با شک و تردید  البته این ;مشاهده کردندردند که از باالى قبر آثار خون را در کفن میت ک

 این در حالى است که ;گفتند که مطمئن نیستند و شاید هم اشتباه کرده باشند داشتند و مى ابراز مى
 بود را باشد، آیا باید مقدار کمى خون که روى لب میت شخصى که داخل قبر شده کامال مطمئن

توجهى کرده است،  کردند و چون شخصى که داخل قبر شده بود نسبت به این مسأله بى پاک مى
آیا گناه کرده و در صورت ارتکاب معصیت، چگونه باید جبران کند؟ در خصوص ادعاى توأم با 

  شک و تردید نزدیکان میت نظر مبارک چیست؟

  
ى بعد از دفن، به شرط آنکه بعد از گذاشتن اگر به بدن میت نجاستى برسد، باید تطهیر شود حت

در قبر و دفن تطهیر موجب هتک یا مشقت نباشد و اگر شک در نجاست باشد، تطهیر الزم 
بنابراین نزدیکان میت وظیفه نداشته و ندارند و شخصى که داخل قبر رفته، اگر یقین به . نیست

 هم شک نموده یا آب کشیدن نجاست داشته در آن وقت موظف بوده آب بکشد و فعال اگر او
  .مشقت داشته باشد، تکلیف ندارد

  
  .بخشد اگر گناه کرده باشد ، در صورت توبه، او را مىو خداوند تعالى غفار است

 اگر پس از اینکه میتى را در قبر نهادند و روى صورت او مقدارى آب که مخلوط آب : 423س
اى که  به گونه) در حد یک لیوان(ند زمزم، آب علقمه و آب فرات است، به جهت تبرک بریز

باشد، در صورتى که اقدام   حنوط پیشانى پاک شود، آیا این عمل درست است و اگر درست نمى
  کننده جهل به مساله داشته است نظر مبارک چیست؟

  
م است پس از پاک شدن حنوط، دو مرتبه عمل حنوط را خود آب ریختن جایز است، ولى الز

که نبش قبر اهانت به  را پس از پاک شدن حنوط بپوشانند، تا موقعىبر میت انجام دهند و اگر ق
  .میت نباشد، باید نبش نموده و عمل تحنیط را انجام دهند
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 اگر فرضاً مادر من از دنیا رفته باشد و من براى او قرآن بخوانم، ثواب بیشترى به او :  424س
 یعنى آیا در ;ه روح چند نفر هدیه نمایمخوانم، ثواب آن را ب رسد یا اینکه وقتى قرآن مى مى

  رسد؟ مىشود یا به همه به یک میزان   حالت دوم، ثواب بین آن چند نفر تقسیم مى

  
 بعضى معتقدند که به هر کدام از آنها، ;بین علماء اختالف است و منشأ آن اختالف روایات است

من خودم در اعمال، . ودش  گویند، توزیع مى شود و بعضى مى چند ثواب کامل قرآن داده مى
در این ماه یک . خوانم خوانم، مثل قرآنى که سحرها مى ام توزیع است جداگانه مى چون عقیده

ملکه نبوت خدیجه کبرى و دیگرى ملکه   قرآن بیشتر نخواندم و آن را هم به روح دو نفر یکى
مادرم وح پدر و رسد به ر  یه نموده و ثوابى که از این عمل به من مىوالیت نرجس خاتون، هد

  .هدیه نمودم

الدفن نمازى است که به جاى خیرات، در شب اول قبر میتى   با توجه به اینکه نماز لیلۀ:  425س
توان این نماز را یک خیرات همیشگى در نظر گرفت و هر شب آن را به  شود، آیا مى خوانده مى

  جا آورده و ثواب آن را به روح آن میت هدیه نمود؟

  
خصوص جایز عنوان نماز خاص با کیفیت م عنوان نماز کلى مانعى ندارد، ولى به در یک شب به

  .نیست

دست نیاورده و   اگر کسى متوجه شود که پدرش همه اموال خود را از طریق مشروع به: 426س
کنند و سایر اموال دچار مشکل است، وظیفه فرزند در مقابل اموالى   اى که در آن زندگى مى خانه

  به ارث برده چیست؟ آیا احترام و اطاعت از چنین پدرى الزم است؟که از پدرش 

  
اول باید دیون پدر را اداء نماید، بعد در آن اموال تصرف کند، مرتبه اول نهى از منکر، عدم 

  .احترام و عدم اطاعت است

 متر آن باغ است، 2000 متر زمین که 6000 فوت شد و مقدار 83 مرحوم پدرم در سال :  427س
توانم   آیا مى. حال سؤالم این است، ثلث پدرم را کى و چگونه بدهم. این جانب شده استسهم 

درطول زندگیم به تدریج بپردازم یا باید زمین را هرمقدار که خریدند بفروشم و حق ایشان را 
  بدهم؟ پول ثلث میت صرف چه کارى بشود که براى میت مؤثرتر باشد؟

  
ث صرف خودشان بشود، شما تکلیفى ندارید و اگر وصیت اند که ثل پدرتان اگر وصیت نکرده

اند که   اگر وصیت کرده;اند که کجا و در چه راهى مصرف شود  گفتهاند یا  هاند، البد نوشت کرده
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اند در مطلق کارهاى خیر، از قبیل اطعام به فقراء،  ثلث صرف خودم شود و مصرف را تعیین نکرده
  .و اداء دین مضطرین و امثال اینها بنمایید) علیه السالم(خرج عزادارى امام حسین

محل دفن ایشان دیگر . گذرد  حدود سى و شش سال از فوت پدر بزرگ اینجانب مى:  428س
آیا امکان جابجایى این قبر . ناراحتى خانواده شده است بطورى که مورد ;وضعیت مناسبى ندارد

  هست و چه شرایطى دارد؟

  
اى که اهانت به مرده نباشد   به گونه; و میت را انتقال دهیدتوانید نبش قبر کرده چنانچه مى
  .اشکال ندارد

  اندازه؟ برند؟ اگر نه به چه   آیا پسر و دختر از مادر به یک اندازه ارث مى: 429س

  
اگر وارث یک پسر و یک دختر باشند، مال را سه قسمت کرده دو قسمت را پسر و یک قسمت را 

  .برد دختر مى

 از وراث غیرمسلمان، در بیمارى منتهى به فوت مورث خود مسلمان شود، آیا  اگر یکى:  430س
  شود؟  موجب محروم شدن سایر وراث از ارث مى

  
اگر یکى از ورثه، قبل از موت مورث مسلمان شود، حکم همان وضعیتى را دارد که مورث بمیرد و 

  .شود  یگران مى بنابراین مانع از ارث بردن د;یک وارث مسلمان دارد و بقیه کافرند

 شخصى یک قطعه باغ انگور خود را به مدت صد سال، وقف خاص براى روضه خوانى : 431س
 صد سال منقضى شده و جده مادرى یکى از فرزندان آن مرحوم ;کند  حضرت سید الشهداء مى

دو دختر و دو پسر داشته، حال سهم االرث فرزندان به چه صورت ) جده مادرى( این شخص;بوده
  گردد؟ ان تقسیم مىبین آن

  
این وقف، وقف منقطع االخر بوده و به مجرد فوت واقف، آن محل مسلوب المنفعۀ، منتقل به ورثه 

اند هر کدام به مقدار   شود واگر آنها هم مرده برند مى او و کسانى که در آن وقت ارث مى
  .رسد شان به ورثه آنها مى حصه

اگر بواسطه . برد یمت اعیان و اشجار ارث مىشود که از ق  در میراث زوجه گفته مى : 432س
قهرى از قبیل طوفان و زلزله اعیان و اشجار تلف شود و چیزى از آن مرور زمان یا در اثر حوادث 
 تصرف نمایند؟ -  بدون در نظر گرفتن حق زوجه - توانند در عرصه   باقى نماند، آیا سایر ورثه مى

تواند با فروش ملک،   ى امتناع کنند، آیا زوجه مىاگر ورثه از پرداخت حق زوجه نسبت به اعیان
  حق خود را استیفا کند؟
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این است که نامفهوم پس به تصرف ورثه در عرصه و اعیان مطلقاً جایز است، چون ظاهر ادله 

بنابراین تصرف ورثه در عرصه بدون در نظر . شود  به ورثه منتقل مىمجرد موت، قیمت اعیان 
  گرفتن حق زوجه درست است

  
  .تواند با فروش ملک حق خود را استیفاء کند و زوجه نمى

  
شود و آن حق تقاص است که ما قائلیم و شرایطى دارد که در محلش  بله مسأله دیگرى پیدا مى

  .ذکر شده است

 اگر متوفى وصیت کرده باشد که جزئى از اموالش را به شخص معینى بدهند، آیا عمل به : 433س
  ب است؟آن واج

 هبه بر چنین وصیتى منطبق باشد، آیا قبض در صحت آن شرط است؟ موهوب له اگر عنوان
  تواند از ماترک متوفى، بدون اذن یا موافقت ورثه، مال مورد وصیت را قبض نماید؟ مى

  
 ولى ;چنانچه کمتر از ثلث ماترک اوست عمل به آن واجب است و قبض درصحت آن شرط نیست

  .ه، مال مورد وصیت را قبض کند، چون مال مشاع استتواند بدون رضایت ورث موصى له نمى

بعد از مرگ پدر، یکى از دخترها و . ر و دو دخترباشد، یک پس  فرزند مى3 پدرى داراى :  434س
. ماند کنند و از این خانواده فقط یک دختر باقى مى این خانواده فوت مىچند سال بعد هم پسر 

هاى این پدر چند فقره زمین   ل حاضر تمام دارایىباید به این نکته هم اشاره شود که در حا
حال که دختر خانواده درخواست ارث خود . باشد که در اختیار فرزندان پسر این خانواده است مى

گویند شما سهمى ندارید و باید در زمانى که پدر ما زنده بود،  کند، آنها مى ها مى  را از برادر زاده
حال سوال من . گیرد آن یکى دختر هم چیزى تعلق نمىرزندان کردى و االن به شما و ف تقاضا مى

شود که فقط به پسر و فرزندان آن ارث برسد و به بقیه  گذشت زمان باعث مىاین است، آیا 
  .لطفاً توضیح دهید. فرزندان دختر ارثى نرسد

  
ود ش  قسمت مى2چنانچه پدر در زمان خود چیزى به کسى نداده و وصیت هم نکرده، اموال او 

  .شود شودکه بین دو دختر تقسیم مى  قسمت مى2نصف آن براى پسر و نصف دیگر 
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  عزادارى و اعیاد

  

  

  

  
شود و علماء خواندن آن را  هاى مداحى، که اشعارى خوانده مى  وظیفه ما در مراسم:  435س

علیهم (ائمههایى در قالب مصیبت به   خوانند یا دروغ ها مى نندهدانند یا سبک خوا جایز نمى
  چیست؟ آیا ترک این گونه مجالس واجب است؟) خوانند  روضه دروغ مى(دهند نسبت مى)السالم

  
دهد، به حرمت آن، ترک آن قبیل مجالس از باب نهى از منکر  چنانچه مرجع تقلیدتان فتوى مى

ى  مگر آن که تالى فاسدى مترتب برترک آن بشود ویا بدانید نهى از منکر شما اثر;واجب است
  .در جلوگیرى ندارد

ها، آیا باید یک مطلب در کتب متعدد موثق، آمده باشد یا   در راست و دروغ بودن روضه: 436س
صورت غیرمشهور آمده  اینکه بودن در یک کتاب موثق کافى است واگر در کتاب موثقى مطلبى به

  عنوان روضه و مصیبت جایز است؟  باشد، آیا خواندن آن به

  
  .واندن روضه جایز استدر هر سه مورد خ

حقوق شخصى که در تاسوعا و عاشوراى حسینى به «باشد   آیا این کالم صحیح مى:  437س
روزهاى تاسوعا و عاشوراى حسینى چه و درکل کارکردن در » باشد  آید حرام مى  سرکار مى

  حکمى دارد؟

  
 روز تاسوعا و حقوق حرام نیست، ولى براى شعائر حسینى کار نکردن بهتر است و کار کردن در

  .عاشورا حرام نیست
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هاى سینه زنى و زنجیر زنى بهتر است یاخواندن زیارت   آیا شرکت کردن در دسته:  438س
بغیر از (عاشورا و کتاب در مورد مصیبت ساالر شهیدان در روزهاى تاسوعا و عاشوراى حسینى؟

  )حضوردر نماز جماعت

  
  .استوب اش خ باشد و همه هیچ تنافى بین این اعمال نمى

که کلماتى به کارمى ) علیه السالم( آیا حضور در مراسم نوحه خوانى براى امام حسین: 439س
آورند  هاى خود را در مى باشد و در این مراسم اشخاص پیراهن رود که در شأن امام حسین نمى

  باشد؟ زنند جایز مى و به خود سیلى و مشت مى

  
باشد ) علیه االف التحیه و الثناء(دارى امام حسینآنچه به حسب عرف عقالء و شارع عنوان عزا

  .هاى غیرمناسب را باید گرفت و جلوى حرفخوب است و باید در عزادارى شرکت نمود 

شبیه (خوانى   مراسم شبیه- به خصوص روستاها- ها و مساجد بیشتر مناطق   در حسینیه:  440س
یک مکان ثابت یا در حال حرکت صورت سنتى در  نمایش وقایع حادثه کربال است که به: خوانى

به اعتبار اینکه از سنتهاى قدیمى است، برگزار ) شود  در مسیرهاى عزاداران حسینى انجام مى
  شود که گاهى اثر مثبتى در نفوس مردم دارد، این مراسم چه حکمى دارند؟ مى

  
ست عقالنى نباشد، کارى ا)علیهم السالم(عضى از اعمال موجب اهانت به اهل بیتدر صورتى که ب

  .و شرعى و بسیار خوب است

چوب یا (شود  هاى متعددى استفاده مى  در بعضى از مساجد در ایام عزادارى از عَلَم:  441س
هاى عزادارى  ها و دسته  صورت افقى بر روى کتف انسان در جلوى هیئت آهن بزرگى است که به

نرى قابل انعطافى وجود دارد هاى ف شود و باالى آن صفحه  عنوان نوعى شعار حمل مى حسینى به
داراى تزئینات زیاد و گرانبهایى است و که .) ت و مجسمه و غیرآنهاستکه مزیّن به پَر و جواهرا

هاى تبلیغى خلل ایجاد  گردد که در برنامه  گاهى موجب سؤال متدینین، از اصل فلسفه آنها مى
  این رابطه چیست؟کند و حتّى با اهداف مقدس مسجد تعارض دارد، حکم شرعى در  مى

  
  .شود عنوان شعائر حسینیه راجح هم مى این اعمال فى نفسها جایز است و به

نذر کرده باشد، آیا جایز ) السالم  علیه( اگر شخصى عَلَمى را براى عزادارى سیدالشهدا :  442س
  از قبول آن خوددارى کنند؟ حسینیه است مسئولین
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نکنند، مگر آنکه احتیاج به آن نباشد، در این صورت نذر صحیح است و الزم العمل و نباید قبول 
  .توانند، قبول کنند و بفروشند و پول آن را در کارهاى مربوط به مسجد مصرف بنمایند مى

 اگر بعضى واجبات از مکلّف به علت شرکت در مجالس عزادارى، فوت شود، مثال نماز :  443س
 باعث الس شرکت نکند یا اینکه عدم شرکت اوصبح قضا شود، آیا بهتر است بعد از این در این مج

  شود؟ مى)علیه السالم(دورى از اهل بیت 

  
شود که انسان قادر نباشد نماز بخواند، این حرفها وسوسه  مگر شرکت در این مجالس سبب مى

  .شیطانى است و نباید اعتناء نمود

ند به مقتل معتبرى شود که مست هایى خوانده مى هاى مذهبى مصیبت  در بعضى از هیئت: 444س
رباره منبع نیست و از هیچ عالم یا مرجعى هم شنیده نشده است و هنگامى که از خواننده مصیبت د

اند و یا ما   اینگونه به ما فهمانده)علیهم السالم(دهند که اهل بیت شود، پاسخ مى مطالب سؤال مى
هاى علما   ن هم فقط گفتهاند و واقعه کربال فقط در مقاتل نیست و منبع آ را راهنمایى کرده

باشد، بلکه گاهى بعضى امور براى مدّاح یا خطیب حسینى از راه الهام و مکاشفه مکشوف  نمى
شود، سؤال من این است که آیا نقل وقایع از این طریق صحیح است یا خیر؟ و در صورتى که  مى

  صحیح نباشد، تکلیف شنوندگان چیست؟

  
ها جلوگیرى نمود و   حتماً باید از اینگونه حرف.  هم هست تنها صحیح نیست، بلکه خالف شرعنه

  .ها منافات دارد مرهون آن است با این گونه حرفعزادارى که بقاء دین 

طورى که صداى   شود، به  صداى قرائت قرآن در مجالس حسینى بسیار بلند پخش مى:  445س
مسایگان شده است و شود و این امر منجر به سلب آسایش ه آن از بیرون شهر هم شنیده مى

  مسئولین و سخنرانان حسینیه اصرار به ادامه آن دارند، این عمل چه حکمى دارد؟

  
  .در مواردى که موجب اذیت مؤمنین بشود، باید جلوگیرى نمود

هاى محرم تا   هاى عزادارى در شب   نظر شریف حضرتعالى نسبت به ادامه حرکت دسته: 446س
  ل و نى چیست؟نصف شب، همراه با استفاده از طب

  
  .دانم، ولى بقیه هیچ اشکالى ندارد و خوب است خصوص نى را نمى

و سنج و غیر ) از آالت موسیقى و شبیه پیانو است( استفاده از آالت موسیقى مانند اُرگ : 447س
  آنها در مراسم عزادارى چه حکمى دارد؟
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  .حرام است و جایز نیست

علیه (هاى مراسم عاشوراى امام حسین ینهعنوان هز   باقیمانده اموالى که به:  448س
  شود، در چه موردى باید خرج شود؟ آورى مى  جمع)السالم

  
شود نگه داشته و براى مراسم بعد استفاده شود نگه دارند و اگر ممکن نیست  چنان چه مى

  .ندتوانند در موارد خیر دیگرى صرف نمای مى

اموالى را جمع آورى کرد و با تقسیم آنها به  آیا جایز است در ایام محرم از افراد خیّر :  449س
هاى مختلف، قسمتى را به قارى قرآن و مرثیه خوان و سخنران داد و باقیمانده را براى  سهم

  برگزارى مجالس مصرف کرد؟

  
شود صرف  اند در موارد یاد شده مى چنان چه تعیین مصرف خاصى در وقت پول دادن ننموده

  .نمود

صى که بدن آنان را بپوشاند، در نان با حفظ حجاب و پوشیدن لباس خا آیا جایز است ز:  450س
  زنجیر زنى شرکت کنند؟هاى سینه زنى و   دسته

  
  .در صورت حفظ حجاب و نگاه نکردن به بدن مرد نا محرم اشکال ندارد

خوانى زن در مجالس عزادارى، با علم به اینکه مردان نامحرم صداى او را    آیا مرثیه: 451س
  د، جایز است؟شون مى

  
  .چنان چه صداى آنها مهیج شهوت جوانان نباشد، اشکال ندارد

ج روز اول ماه ربیع االول با ایام سقیفه و غصب خالفت  همان گونه که مستحضرید پن:  452س
و وقایع شوم دیگرى که سر منشاء حوادث تلخى چون عاشورا ) علیه السالم(حضرت على

 در خصوص حفظ حرمت این چند روز، مانند ایام عزا چه باشد، مصادف است نظر حضرتعالى مى
باشد؟ نظر شما در خصوص اینکه اگر در مکانى که به مناسبت ایام محرم و صفر سیاه پوش  مى

شده است، حرمت این ایام نیز حفظ شود و در این چند روز نیز همچنان سیاه پوش باقى بماند 
  چیست؟

  
) علیه السالم( احتماال روز شهادت امام عسگرى-  اید هقطع نظر از آنچه نوشت -روز اول ربیع 

  .شود است، سیاه پوش بودن بسیار خوب است و ظاهراً عمل مى
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و چون مصائب اشاره شده، منحصر به چند روز اول نیست از این رو میان ایام محرم وصفر و این 
  .شود  ها جمع مى  پوشى  ایام سیاه

  
است و )علیه السالم(عسگرىه احتماال شهادت امام ولى نظر من این است که تا روز هشتم ک

گویند روز اول روز سم دادن به حضرت بوده و روز هشتم، روز شهادت آن حضرت است،  مى
پوشى باقى باشد، البته در صورتى که همه این عمل را انجام دهند، نه یک نفر که اهانت به  سیاه

  .حضرت است و اما بعد از هشتم مسلماً باید جمع کرد

صورت خودمانى و به قصد اشک ریختن   آیا خواندن مصیبت، مثال روایت اهل بیت به:  453س
  ایرادى دارد؟

  
 یعنى در کتب تاریخ و روایات ذکر شده باشد، اشکال ندارد، بلکه ;چنانچه مصیبت مجعول نباشد

  .خوب هم هست

با توجه به این (روسى هاى شادى آفرین در مجلس ع  نظر شما درباره استفاده از موسیقى:  454س
علیها (دستور داده در عروسى حضرت فاطمه) صلى اهللا علیه وآله(که در تاریخ آمده پیامبر

هایى چه چیز  ، چیست؟ اکر مشکل دارد اسالم در چنین جشن)شادى کنند مثال دف بزنند)السالم
  جایگزین ارائه کرده، تا هم حرام نباشد و هم مردم شاد باشند؟

  
نباشد و مردان هم ...  شب زفاف براى زنها به قید آن که آالت دیگر مانند دف وخصوص غناء در

  .موسیقى و دف زدن مطلقاً حرام است. در آنجا شرکت نکنند، جایز است

علیه (عنوان عزادارى براى سیدالشهداء   نظر جنابعالى در رابطه با روى آتش راه رفتن به:  455س
  ، در روز عاشورا چیست؟)السالم

  
سوزاند، جاى   روند و آتش آنها را نمى گویند و روى آتش مى که مى که با جمالتى فرض اینبا 

هیچ تأمل و تردیدى نیست که کارى است خوب و موجب تقویت عقاید مردم به مذهب و تشیع 
  .شود، بنابراین من معتقدم کار خوبى است مى

م عزادارى منع کرده یا به او بگویند توانند فرزند را از رفتن به مراس   آیا پدر و مادر مى: 456س
  خیلى نباید در این مراسم شرکت کنى؟) مثال(

  
ز رفتن به آن مراسم اذیت بشوند و رفتن او براى یاد گرفتن مسائل دینى چنان چه پدر و مادر ا

  .نمایدنباشد، باید اطاعت 



١١٥ استفتائات 

باعث ایجاد حکم  آیا امر و نهى پدر و مادر در مورد امرى غیر از واجبات و محرمات :  457س
  شود؟ ثانوى مى

  
  .در مواردى که اطاعت واجب باشد، قهراً این حکم مترتب بر عنوان ثانوى است

 و حضرت )سالمعلیه ال( نظر حضرتعالى در مورد مراسم تعزیه و شبیه سازى امام حسین:  458س
  آن هم توسط افراد معمولى چیست؟... زینب و

  
آمیز توهین به آن   که به جمالت غیرشرعى و توهینکار خوبى است، فقط باید رعایت کنند

  .بزرگواران نشود

شوند و اکثراً   ها و تماشا کردن عزادارى آقایان که گاهى لخت هم مى  آیا ایستادن خانم:  459س
  جوان هستند، اشکال دارد؟

  
  .اندخود را بپوشها به بدن لخت آقایان جایز نیست، ولى بر مرد واجب نیست که  نگاه کردن خانم

هایى که با موسیقى همراه   ها و مرثیه خوانى   خواهشمند است بفرمایید که آیا به عزادارى: 460س
  توان گوش کرد؟  است، مى

  
  .خیر، گوش کردن به موسیقى مطلقاً حرام است

 آیا زیبا بودن صداى یک مداح به نحوى که انسان از شنیدن مداحى او لذت ببرد اشکال :  461س
  دارد؟

  
  .اشکالى ندارد که با موسیقى و غنا باشد، جایز نیست، ولى بدون آنها هیچ لذت بردن

هاى محرم و صفر نکته قابل  در ماه) علیهم السالم( در خصوص دو ماه عزادارى اهل بیت: 462س
شود و تا  توجه چنین است که با توجه به مستندات تاریخى مصیبت از روز هفتم محرم شروع مى

شود و اوج آن  شود ـ از اول محرم عزادارى شروع مى  ، ولى عمال مشاهده مىیابد  اربعین ادامه مى
 این درحالى است که بخش اعظم مصائب از عصر عاشورا ;شود  روز عاشورا است و تمام مى

صلى اهللا علیه (همچنین در آخر ماه صفر درست پس از رحلت حضرت رسول. شود شروع مى
به وقوع ... صب خالفت و به آتش کشیدن منزل وحى وانگیزى چون سقیفه و غ  وقایع حزن) وآله

االول   روز اول ماه ربیع5آمد، در واقع  پیوست که اگر آن وقایع نبود، اصال عاشورا به وجود نمى
شود با پایان ماه  ها رخ داد که سر منشا مصائب بعدى بود، ولى عمال دیده مى  بدترین مصیبت

 آیا مناسب نیست جهت ;شود ى از این مصائب نمىصفر، هیچ گونه اقامه عزا و حتى یادآور



١١٦ استفتائات 

خواهشمند است نظرات راهگشاى . صالح این امر ابتدا مراجع معظم و سایر آحاد پیشقدم شوندا
  .خود را در این زمینه بفرمایید

  
باشد و  مى) اهللا الملک العالم علیهم صلوات(شروع به عزادارى از اول محرم به دستور ائمه اطهار

ولى به واسطه امورى که اشاره کردید و ایام شهادت . اند   ربیع چنین دستورى ندادهدر دهه اول
 ولى بعد از خوب است تا هشتم ربیع مراسم عزادارى باقى باشد) علیه السالم(امام عسگرى

  .غروب هشتم حتماً تمام مراسم عزادارى جمع شود

باقى بماند، آیا ) حیاط( صحن عنوان  صحن مسجدى که طبق وقف نامه الى االبد باید به: 463س
جایز است از صحن به نفع مسجد مغازه بسازند و اجاره و یا سر قفلى آن را به دیگرى واگذار 

  کنند؟

  
گونه که وقف شده است عمل   یعنى باید به وقف به همان;»الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها«

  .تن جایز نیستبنابراین، در مورد سؤال مغازه ساخ. شود و تخلف جایز نیست

الف از صحن مذکور : نمایم   دو سؤال را که متفرع بر جواب آن حضرت است مطرح مى: 464س
قسمتى را به مسجد الحاق و قسمت دیگر آن را چند مغازه ساخته و سرقفلى آن را به دیگرى 

 عنوان اند و بنا بر جواب حضرتعالى، تغییر واگذار نموده و وجه آن را در همان مسجد هزینه کرده
 در ;صحن به مسجد و یا به مغازه برخالف نظر واقف و معامالت مذکور خالف شرع و باطل است

تواند با اجازه بعدى خود، اعمال خالف شرع مزبور   الشرایط مى  این صورت آیا حاکم شرع جامع
  ؟را تصحیح و امضاء کند یا تغییرات مذکور باید طبق نظر واقف دوباره به حالت اولى بر گردد

واقف مسجد فوق الذکر برابر وقف نامه پنج مغازه وقف کرده و موارد مصرف عائدات آنها را : ب
 یک قسمت آن را به مخارج مسجد و یک قسمت آن را به امام جماعت همان ;سه قسمت کرده

هاى  مسجد و یک قسمت دیگر آن را به عتبات عالیات مختص کرده است و در حال حاضر مغازه
ک مغازه داده، ولى ر خیابان واقع و از بین رفته است که شهردارى در عوض آنها یمزبور در مسی

مسجد مصرف یکى از متصدیان مسجد فوق الذکرهمان مغازه را هم فروخته و وجه آن را در همان 
کرده است و بنا بر جواب حضرتعالى عمل این متصدى بر خالف نظر واقف و خالف شرع است 

   مذکور ضامن است که عوض آن مغازه را خریدارى نماید یا خیر؟در این صورت آیا متصدى

  
موقوفات غیر از مسجد اگر به آن غرضى که وقف شده است استفاده نشود، تبدیل آن و فروختن 

ـ که آن  سقف باشد ولى غیر عنوان مسجد بودن ـ بنابراین، اگر صحن مسجد به. آن جایز است
عنوان مسجد بودن نباشد و غرضى  اگرچه به  ل است ـاشکا بىمقدار که جزء مسجد شده است، 
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ـ و تمام آن تصرفات جایز است و اما آن مقدارى  اند فعال مورد نداشته باشد که آن را وقف کرده
که جزء مسجد نشده است، چون خراب کردن و به حالت اولیه برگرداندن موجب مشقت و ضرر 

دهم به همین نحو باقى بماند  من اجازه مى» الضرر«شود ـ استناداً به حدیث شریف  اجتماع مى
  .نظر من اشکال ندارد و اما آن عملى که متصدى مسجد راجع به آن مغازه نموده است به

شود، آیا   اقامه مى) علیهم السالم( در مراسمى که به نام اهل بیت خصوصاً ابى عبداهللا: 465س
  لخت شدن و سینه زدن اشکال دارد؟

  
نان چه نامحرم به بدن شما نگاه کند بر او نگاه کردن حرام است و بر شما چ. خیر، اشکال ندارد

  .اشکال ندارد

هاى غربى و چه داخل کشور ـ براى  ها ـ چه خواننده  هاى خواننده  آیا استفاده از سبک: 466س
  جایز است؟)علیهم السالم(مداحى اهل بیت

  
  . وگرنه هیچ اشکال نداردها چنان چه توأم با موسیقى و غناء باشد، جایز نیست سبک

کنند و  ، از دف استفاده مى)علیهم السالم(خوانى اهل بیت  در بعضى مجالس مولودى: 467س
معتقدند که دف زدن، نوعى دق الباب درب خانه اهل بیت است، نظر جنابعالى در مورد دف زدن 

   چنین مجالسى چه حکمى دارد؟در چنین مجالسى چیست؟و شرکت کردن و نشستن در

  
نیست و نشستن در چنین ) علیهم السالم(الباب خانه اهل بیت دف زدن حرام است و دق

  .مجالسى جایز نیست
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  کف زدن

  

  

  

  
، ))علیهم السالم((که در مساجد، حرم ائمه ) علیهم السالم( کف زدن در مراسم ائمه: 468س

   دارد؟شود چه حکمى ها برگزار مى ها و حرم امامزاده  حسینیه

  
کف زدن اگر توأم با کارها و آوازهاى غیرجایز نباشد، هیچ اشکال ندارد و توأم با مداحى بودن هم 

  .اشکال ندارد

و ) علیه السالم( در بعضى مناطق، زنان مراسمى را به اسم سفره حضرت ابوالفضل: 469س
ند و در آن شعرهاى کن برگزار مى)علیها السالم(عنوان جشن عروسى حضرت فاطمه هایى به برنامه

  کنند، انجام این امور چه حکمى دارد؟ زنند و سپس شروع به رقص مى عروسى خوانده و کف مى

  
  .اشکال ندارد

  بیت در غیر مساجد، چه حکمى دارد؟ در مجالس جشن اهل کف زدن :  470س

  
  .جایز است و اشکال ندارد

  ؟چه حکمى دارد) علیهم السالم( کف زدن در مراسم ائمه:  471س

ها و حرم  ، حسینیه)علیهم السالم(که در مساجد، حرم ائمه) علیهم السالم(کف زدن در مراسم ائمه
  شود، چه حکمى دارد؟ ها برگزار مى زاده  امام
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کف زدن، اگر توأم با کارها و آوازهاى غیر مجاز نباشد، هیچ اشکال ندارد و همراه با مداحى هم 
  .اشکال ندارد

  چه حکمى دارد؟) علیهم السالم(زدن در مجالس تولد اهل بیت شادى کردن و کف :  472س

  
...  به شرطى که توأم با کارهاى غیرشرعى دیگر از قبیل موسیقى و;عملى خوب و جایز است

  .نباشد
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  معـامالت

  

  

  

  
 کارگشا و  دریافت حق الزحمه بازاریابى، بابت تالش و معرفى مشترى جدید به شرکت:  473س

دهد، حالل است یا حرام؟ آیا معامله و مشارکت و   نجام مىیا هر شرکت دیگرى که این کارها را ا
ها،  سود بردن و پور سانت گرفتن از این بازاریابىها و  دخالت و انجام دادن کارهاى این شرکت

  گیرد؟  تحت کدام عنوان از معامالت اسالمى قرار مى

  
 بهر تقدیر از لحاظ ;عنوان جعاله و یا شرط ضمن عقد باشد ن است بهحالل است و این کارها ممک

شرعى هیچ اشکالى ندارد، بلکه اگر عناوین معامالت متداوله بر آنها صدق نکند، حالل و مشروع 
  .است

 تومان به شما 55000صورتى که با ورود شما به این کار، با مبلغ   ه اى، به بازاریابى شبک: 474س
شود که عالوه بر این شما در یک  فیف از مراکز خرید براى یکسال داده مىتخیک کارت جهت 

توانید این کار را با معرفى افراد دیگر و از بازاریابى آن درآمد   شوید و مى  طرح درآمدزایى وارد مى
کسب کنید و همچنین به شما امکان خرید از یک مجموعه محصوالت صنایع دستى ایرانى هم 

  .کار بازار تولید این قبیل اجناس هم رونق گرفته استدهد که با این  مى

  
  .دکسب مشروعى است و اشکال ندار

کپى ( همانگونه که مستحضرید، جمهورى اسالمى ایران به کنوانسیون جهانى حق مؤلف :  475س
اى جهت رعایت حق مولف  از این رو، از نظر قانون کشورى، وظیفه. ، نپیوسته است)رایت
هاى خارجى   درصد کتاب99بر این اساس حدود . ر ایران وجود نداردهاى خارجى د کتاب
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موجود در بازار، بدون مجوز نویسنده خارجى ترجمه شده و با مجوز وزارت ارشاد به بازار ارائه 
  ها چه حکمى دارد؟ از نظر شرعى استفاده از این کتاب. شده است

  
از این رو کار متصدى .  بر مؤلف استچون من به حق تألیف قائلم و آن مستلزم ثبوت حق ترجمه

  .ها جایز است شود، بنابراین استفاده از آن کتاب بر ترجمه و نشر آن حق از قیمت ساقط مى

هاى الکترونیکى فنى، مهندسى خارجى موجود در اینترنت و   دانلود و استفاده از کتاب: 476س
توضیح اینکه این نوع (کمى دارد؟ احیاناً ترجمه آنها، بدون کسب مجوز از نویسنده خارجى چه ح

  ).ها از طریق اینترنت قابل دسترسى استهاى ضرورى فنى و مهندسى، جهت دانشجویان تن کتاب

  
  .همان حکم مسأله سابق را دارد

هاى  نظر برخى مراجع تقلید، مبنى بر جایز نبودن استفاده از کتاب   با توجه به:  477س
ه خارجى، مگر در صورت کافر حربى بودن، آیا انتشار الکترونیکى خارجى، بدون مجوز نویسند

کتاب در کشورى که با ایران متخاصم است، مانند آمریکا و اسرائیل، دلیل بر کافر بودن نویسنده و 
  شود؟ حالل بودن استفاده از کتاب مى

  
  .خیر، دلیل بر حالل بودن نیست

شم و جداى از آن در بیرون به با  اى مشغول به کارهاى برق مى  اینجانب در کارخانه:  478س
 حال چند سؤال از محضر شما دارم که ;ساخت تابلوهاى برق وخدماتى در زمینه برق مشغولم

  .مرا در این زمینه راهنمایى بفرمایید... انشاءا

کند؟ من که مجرى   قیمت کارهاى من، از قبیل ساخت تابلو یا خدمات را چه کسى تعیین مى: اول
   یا هر دوى ما یا عرف جامعه؟هستم یا فرد متقاضى

به دلیل متنوع بودن و تخصصى بودن کار (باشد و در عرف هم قیمت مشخصى   اگر عرف مى:دوم
  چیست؟نبود، تکلیف ...)و

  .کند  کال در خرید و فروش هر چیزى به غیر از این کار چه کسى قیمت را مشخص مى: سوم

سازم با   تابلوهایى مى) مثال على(اى شخصى  من بر;گویم  سؤال دیگرم را با یک مثال مى: چهارم
که در این قیمت از قبل به ) براى اجناس به کار رفته و دستمزد( تومان 200000قیمت فرضى 
. قیمت عرف بازار فرق داشته باشدایم و هر دو راضى هستیم هر چند ممکن است با  توافق رسیده

براى ایشان تابلوهایى تقریباً با همان ه کردند ک فرد دیگرى را به من معرفى) على(حال این شخص
 تومان 260000 یا 250000مشخصات بسازم و على با من قرار کردند که از این فرد براى هر تابلو 
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سؤال این است که آیا این اضافه .  تومان اضافى را به على بدهم60000 یا 50000دریافت کنم که 
ام   تومان با نفر معرفى شده به توافق رسیده250000حساب کردن، با توجه به اینکه من در قیمت 

چه صورتى دارد، . اند  و در کارهاى بعد هم باز به من رجوع کردهاند  و ایشان هم این مبلغ را داده
شود قیمت یک کار یا یک جنس را  مىگرفتن آن درست است یا نه، دادن آن به على چه؟ اصال 

  بین دو مشترى فرق گذاشت؟

  
در . و طرف معامله است و تنهایى کافى نیست و به عرف هم مربوط نیستتعیین قیمت با د

صورت معرفى فرد دیگر، طرف معامله آن شخص سوم است و پنجاه هزار تومان مال خود شما 
  .کند و باید با هم توافق کنید است، ولى آن واسطه، حق پیدا مى

انقضاء چندین سال، مبیع  اقدام به خرید زمینى نموده که با 1369 بنده در سال :  479س
ام واال غیرمنقول داراى  طورى که استحضار کامل دارید، خصیصه  به. الغیر در آمده است مستحق

گیرى است که هر لحظه با گذشت زمان ارزش اراضى رو به افزایش  ارزش افزوده در خور و چشم
 یافته است که مستقیماً در با در نظر گرفتن زمان معامله، ثمن پرداختى به میزان فاحشى تغییر. است

عت به  حال با مراج;شده است آن زمان، با فروش یک دستگاه آپارتمان نوساز، کارسازى مى
 در حالى که ;فروشنده وى مدعى است که صرف مبلغ پرداختى را به این جانب مسترد نماید

. صور گردیدهچندین سال و افزایش بهاى مال غیرمنقول، ضرر قابل توجه به این جانب متگذشت 
سوال از حضرتعالى این است که افزایش قیمت اموال غیرمنقول که مستحق الغیر درآمدن مبیع 

 قانون مدنى که 391مشمول غرامت است مندرج در متن ماده . متوجه این جانب گردیده است
  باشد یا خیر؟ برگرفته از متون فقهى است مى

  
ل غرامت نیست، ولى مسأله دیگرى در ل دلیترقى قیمت زمین چون مال شما نبوده است مشمو

اید و فروشنده زمین، از شما  اینکه آن مقدار پولى که در آن موقع دادهاین موارد است و آن 
ظلماً و غصباً گرفته است و در این مدت نزد او مانده است، در آن موقع حساب کنید چند مثقال 

 به شما بدهند و چون این مساله هم پر پیچ دادند، حال باید قیمت آن چند مثقال طال را طال مى
  .است، از این رو مصالحه کنید که حالل و طیب قطعى باشد

عنوان ثمن معامله زمینى   سکونى به در عقد بیع هر گاه ثمن شخصى باشد، مثال منزل م:  480س
د؟ اگر تواند عین ثمن را مسترد کن مستحق للغیر در آید، آیا مشترى مىقرار داده شود ولى مبیع 

. خورد  بایع مالکیت ثمن شخصى را به دیگرى منتقل کرده باشد، آیا معامله نسبت به آن، به هم مى
  تواند ثمن را از شخص منتقل الیه مطالبه کند؟ آیا مشترى مى

  



١٢٣ استفتائات 

توانید پس بگیرید و اگر   مى- مورد سؤال مال مشترى - )زمین(در صورت بطالن معامله ثمن را 
 ثمن آن زمین -کند ، مشترى مخیر است بین آنکه آن معامله را امضاء منتقل به غیر شده است
  .نکند و خود زمین را پس بگیرد و بین آنکه امضاء -را از مشترى ثانى بگیرد

اش گم کرده است و حاضر است به یابنده  کند که کالهش را در خانه  فردى اعالم مى: 481س
تفاده از این مژدگانى هر داوطلب باید دو هزار تومان البته براى اس. صد هزار تومان مژدگانى، بدهد

کند که یافتن یک کاله در   فرد مذکور با تبلیغات مردمان بسیارى را قانع مى. ورودى پرداخت کند
. رسد روز موعود فرا مى. کند مىثبت خانه کار مشکلى نیست و با دریافت حق عضویت نامشان را 

خانه از دویست هزارتومان،  صاحب. شود و یکى موفق مىکنند  همه براى یافتن کاله تالش مى
  آیا بقیه پول براى او حالل است؟. دهد صد هزار تومان مژدگانى به یابنده مى

  
هبه به هر داعى باشد، . در معامالت شرعیه میزان داعى و غرض نیست، بلکه میزان انشاء است

حرمت با فقه شیعه سازگار نیست تمسک به عامل . امضاء شده است، حتى اگر داعى باطل باشد
اگر با علم به این که ممکن است . واکل مال به باطل در صورتى است که بدون رضایت انجام گیرد

  .ضرر بکند، با رضایت معامله کند صحیح است و هیچ اشکال ندارد

 اگر مشترى از طرف شخص دیگرى ملک را بخرد، ولى هنگام عقد به بایع نگوید که :  482س
 ;کند، اگر معامله مورد اجازه آن شخص واقع نشود، آیا نسبت به مباشر  ه را براى دیگرى مىمعامل

  یعنى فضول نافذ است یا خیر؟

  
  .خیر، نافذ نیست

گیرم و این کار را بین دیگران  ن، از دوستم مى توما180 با سالم من کار تایپ صفحه اى:  483س
  ا این کار حالل است یا خیر؟آی)  تومان150مثال(دهم،  تر مى به قیمت پایین

  
اشکال ندارد، مگر آنکه دوست شما شرط کند که باید خودتان تایپ را انجام دهید که این شرط 

  .اشکال است بعید است، بنابراین حالل و بى

 12کند و تنها موجر براى    ماه از موجر اجاره مى18 یا 12 مستأجرى آپارتمانى را براى :  484س
پس از گذشت حدود سه ماه، موجر به مستأجر اعالم . گیرد  چک مى6اره بها ماه از او بابت اج

 ماه به فکر اقامت 12تر از  نماید، محل اجاره را خودم به علت بیمارى همسر نیاز دارم و بیش مى
 ماه، به 12در محل اجاره نباشید و موجر با تشدید بیمارى همسر خود، حدود دو ماه قبل از اتمام 

با این حال، . کند  نماید و به مستأجر و بنگاه اعالم مى   ماه مى12م تخلیه در موعد مستأجر اعال
 ;دهد  ماه، مورد اجاره را تخلیه و تحویل مى12شود که مستأجر در اتمام  براى موجر محرز مى



١٢٤ استفتائات 

. باشد  حاضر به تخلیه مورد اجاره مىآورد و  مستأجر دالیلى مى ماه، 12لیکن متأسفانه بعد از اتمام 
باشد و به مستأجر اعالم غصبى بودن اقامت خود و   نظر من حرکت مستأجر غصب مال او مى به

خواهشمند است حکم شرع مقدس را در این مورد . کند اش را در محل مورد اجاره مى خانواده
  .اعالم فرمایید

  
ت، موجر در مدتى که آپارتمان اجاره شده است و مستأجر تأخیر در اداء مال االجاره ننموده اس

 ولى اگر مستأجر ;ندارد حق ندارد مستأجر را بیرون کند و رضایت و عدم رضایت او هیچ اثرى
فسخ دارد و در صورت فسخ رضایت او شرط است و االجاره بنماید، موجر حق  اداء مالتأخیر در 

ره،  و اما بعد از انقضاء مدت اجا;با عدم رضایت اقامت مستأجر در آن خانه، غصب و حرام است
چنانچه در حین اجاره، مالک حق سرقفلى را به او واگذار کرده است، با پول یا بدون آن باز موجر 

تواند مستأجر را به زور بیرون کند، ولى چنانچه سرقفلى را موجر به مستأجر نداده است،  نمى
  .مستأجر حق ندارد بدون رضایت موجر در خانه بماند و ماندنش حکم غصب دارد

  فا حکم خرید و فروش چک را بیان کنید؟ لط:  485س

  
 یعنى صاحب چک مقابل آن در بانک پول دارد اشکال ;فروختن چک چنانچه چک محل دارد

  .و چنانچه محل نداشته باشد جایز نیست. ندارد

   آیا فروش کامپیوتر جایز است، چون ممکن است بعضى از افراد: 486س

  استفاده غیرشرعى از آن بکنند؟

  
  . استبله، جایز

 مثال همکار باشد یا ;دهیم   ما در فروش خود، به فراخور حال مشترى به او قیمت مى:  487س
نظر شما این کار   به;مصرف کننده یا آشنا باشد یا غریبه، تلفنى خرید کند یا حضورى جنس بخرد

  ما از لحاظ فقهى و اخالقى اشکال دارد؟

  
  .اید، شرعاً اشکال ندارد قدار که نوشتهالبته انصاف در معامله خوب است، ولى به این م

دست نیاورده و   اگر کسى متوجه شود که پدرش همه اموال خود را از طریق مشروع به:  488س
تواند از آن مال براى   آیا مى;کنند و سایر اموال، دچار مشکل است  اى که در آن زندگى مى خانه

  ؟)ه درآمدى نداردبا توجه به اینکه را(امور خود و تجارت استفاده کند 

  



١٢٥ استفتائات 

در صورت عدم یقین به داخل بودن مال حرام در آن پولى که در تحت اختیار او است، استفاده از 
  .آن پول اشکال ندارد

آید، آیا از آن    اگر کارفرما هزینه آموزش کارگر را بپردازد، بازده بیشترى که در پى مى:  489س
 را پرداخت کرده، آیا مالک دانش و مهارت ارگر یعنى کارفرما چون هزینه آموزش ک;کارفرما است

  شود؟  کارگر مى

  
پرداخت هزینه از . سبب تحقق دانش و مهارت درس خواندن است. ملکیت احتیاج به سبب دارد
تواند سبب ملکیت باشد، مانند آنکه کسى راه محلى که مباحات   مقدمات اعدادیه است و نمى

با صرف مبلغى پول شخص دیگرى را به آنجا برساند اصلیه در آنجا است را نشان دهد و شخصى 
شود گفت که مالک کسى که   و در آن محل شخص ثانى با حیازت مباحى را تملک کند، آیا مى

  .باشد  مى  راه را نشان داده استحیازت کرده نیست، بلکه آن کسى که 

هاى  بد و آموزش اگر بنگاهى کارگرى را آموزش دهد و کارگر به بنگاه دیگر انتقال یا:  490س
قبلى که هزینه آنرا بنگاه اول پرداخت کرده، موجب افزایش بازدهى و بهرهورى کارگر در بنگاه 

یابد که باید از بنگاه دوم و یا از خود   مى) چونان حق سرقفلى(دوم شود، آیا بنگاه اول نوعى حق 
هاى بنگاه اول دریافت  با فرض اینکه کارگر مزد بیشترى را به خاطر آموزش(کارگر دریافت دارد 

  ؟)دارد مى

  
 مگر آنکه پرداخت ;شود که هیچ حقى بنگاه اول ندارد  از آنچه در مسأله قبل بیان شد، معلوم مى

 آنچه به ;هزینه در ضمن عقدى باشد و در ضمن آن عقد شرط کند که اگر در بنگاه دیگر برود
  .کند  بپردازد، در این صورت حق پیدا مىدهند مقدارى از آن را به بنگاه اولى  ازاء دانش به او مى

   آیا قراردادها باید بر اساس عدالت تدوین گردند؟: 491س

  
) اوفوا بالعقود(باشد که شارع مقدس هم آن را با قراردادها باید بر طبق یکى از معامالت عقالئیه 

  .امضاء نموده است

 یعنى آیا ;ر اختیار یک فرد باشدتواند د  آیا مالکیت ماشین آالت عظیم چند میلیاردى مى: 492س
  دهد؟ هاى بسیار عظیم را به یک فرد مى  نظام صحیح اقتصادى امکان انباشت ثروت

  
اگر از راه مشروع چند میلیارد پیدا شده باشد و آن ماشین اگر در اختیار یک فرد باشد و به نظام 

این دو امر ده رعایت تواند در اختیار یک فرد باشد، ولى عم  صحیح اقتصادى ضرر نرساند مى
تر، چنانچه موجب ضرر جامعه اسالمى باشد، است، بلکه در مالکیت یک فرد بر مال کم ارزش 
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، )صلى اهللا علیه وآله( کما اینکه پیغمبر اکرم;تواند دخالت کند و آن را تعدیل کند حاکم مى
  .راجع به آن درخت خرما عمل نمودند

اى که فروشنده هیچ ارزش   روش آن، به گونه آیا بورس بازى زمین و خرید و ف: 493س
کند، بلکه با ترفندهاى مختلف زمین را با سود بسیار گزاف انتقال   اى در زمین ایجاد نمى افزوده

هاى چشمگیر به بخش واسطه گر است و بسیارى از  دهد و نتیجه آن تورم و سوق ثروت مى
   جایز است؟کشاند، استعدادها را به جاى تولید مولد به این بخش مى

  
در صورتى که براى اقتصاد مملکت و نظام اجتماعى مضر باشد، حاکم شرع حق دارد با هر تقدیر 

  .ممکن تعدیل کند

ها، جهت کمک اقتصادى به قشر مستضعف باشد، آیا براى اغنیا    اگر سوبسیدها و یارانه:  494س
ها   به خصوص اگر یارانه;دها برخوردار شون جایز است که على رغم توانمندى مالى، از یارانه

  براى قشر ضعیف کفایت نکند؟

  
 مثال حقوق شرعیه مانند زکات، خمس و کفارات مال فقیر است و جایز نیست ;خیر، جایز نیست

 بلکه اگر وضعیت به نحوى باشد که فقراء در مضیقه مالى شدید ;ها استفاده کنند اغنیاء از این
از اموال شخصى غیر از وجوه شرعیه براى زندگى آنان قرار گیرند، بر اغنیاء واجب است حتى 

  .بپردازند

شود یا نوعى اختصاص و اولویت ایجاد   ى را احیا کند، آیا مالک زمین مى اگر کسى زمین:  495س
  شود؟ مى

  
  .شود  مالک مى

 اگر احیاکننده زمین موات، سالها از کشت و زرع زمین صرف نظر نماید، آیا به صرف : 496س
و یا (ماند و یا مالکیت  ها در اختیار خاندان او باقى مى یه، مالکیت زمین براى تمامى نسلاحیاء اول
توان وى   به خصوص اگر جامعه به آن زمین نیازمند باشد، آیا مى;االحیاء است ، مادام)اختصاص

  را مجبور به احیاء و یا اجاره نمود؟

  
هیچگونه احیائى در آن نشود و معطل اگر زمین احیاء شده یا خریده شده دو سال رها شده و 

جمعى از . گردد شود و از ملک اولى خارج مى باشد و شخصى برود آن را احیا کند مالک مى
  .شود  اند با تعطیل دو سال اگر چه کسى احیاء نکند، از ملک او خارج مى فقهاء فتوى داده
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 به آن نیاز داشته باشد،  اگر کسى معادن استخراج شده را مهمل گذارد و جامعه اسالمى:  497س
   به دیگرى واگذار نمود؟توان حق استخراج و احیاء را آیا مى

  
کند به استخراج و احیاء و اگر نکرد، مجبور به نقل به غیر به  اوال حاکم شرع آن را اجبار مى

  .دهد عنوان والیت این عمل را انجام مى کند واگر قبول نکرد، حاکم به عوض مى

کارخانه ماشین آالت را مهمل رها کند و یا کارآیى الزم براى اداره آن و تولید  اگر مالک :  498س
کاالهاى مورد نیاز جامعه را از دست دهد، آیا جامعه حقى نسبت به اداره کارخانه و انتقال آن به 

  کند؟ یک مدیریت کارا پیدا مى

  
دن موجب اختالل نظام  بله چنانچه رها کر;شود خیر، به مجرد اهمال حقى بر جامعه ثابت نمى

نماید و با رعایت حال  اجتماعى بشود و جامعه متضرر بشود، حاکم با رعایت شرایط دخالت مى
  .نماید مالک و اجتماع مسأله را حل مى

شود، آیا   هاى بادآورده گزاف مى  با توجه به اینکه نظام ناسالم اقتصادى منجر به ثروت: 499س
  هایى قائل شد؟ دودیتها مح توان براى برخى مالکیت مى

  
رعایت موازین شرعیه، مانند حرمت ربا و مانند آن که حاکم اسالمى موظف به اجراء آن است، با 

مالکیت محدود شود، کار خوب و الزمى است و بدون رعایت موازین شرعى جلوگیرى بشود و 
  .جایز نیست، و تشخیص آن هم با مجتهدین است

اشین، موبایل، طال، ارز که با سودهاى بسیار همراه است و تورم  آیا خرید و فروش دالر، م:  500س
 اى براى جامعه همراه نباشد و تنها باعث  زایى دارد، اگر با هیچ خدمت و منفعت و ارزش افزوده

هاى تولیدى   دورى جستن از فعالیتهاى پرسود و   گرى  گذارى در واسطه  ترغیب مردم به سرمایه
  و بلغ ما بلغ؟گردد، جایز است؟ ول ضرورى مى

  
مادامى که موجب فلج شدن اقتصاد مملکت اسالمى نشود جایز نیست، ولى در صورت فلج شدن، 

  .حاکم اسالمى با رعایت قوانین شرع باید جلوگیرى کند

هاى تولیدى وافزایش کیفیت، تنوع، کاهش قیمت کاال و کاهش هزینه   اگر رقابت شرکت: 501س
تر شود، اسالم در این باره چه تدبیرى  هاى ضعیف کستگى بنگاهرشها، منجر به و  در برخى بنگاه

شمارد و یا نوعى همیارى و یا حمایت از  مىاندیشد؟ آیا محو رقیبان از صحنه را جایز  مى
  دهد؟  هاى ضعیف را ارائه مى بنگاه

  



١٢٨ استفتائات 

 در اسالم اهمیت زیادى به معاونت و کمک به ضعفاء و رفع گرفتارى و فقر جامعه داده، تا حدى که
تواند   ولى به شخصى که مى;»من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم«: روایات است

به ترقى مملکت و کار کند و محتاج نباشد اجازه نداده است از سهم فقراء داده شود و باز 
بنابراین هم به تولید . )وَ أَعِدوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوۀ(: فرماید دهد و مى مسلمین نیز اهمیت مى

  .دهد، هم به کمک به ضعفاء و باید جمع بین آنها نمود اهمیت مى

هاى کوچک و بزرگ به  آورى و جایگزین دستگاه  مالکیت صنایع بزرگ و توسعه فن:  502س
انجامد، آیا   کارگران مى دهد و به بیکارى ش مىجاى کارگر، روزبروز نیاز صنایع به کارگر را کاه

  دهد؟  اهکارى ارائه مىاسالم ر

  
در این مورد باید حکومت براى کارگر کار تهیه کند و چنانچه او براى کار حاضر باشد، ولى کار 

المال سهم به او تخصیص داده تا به زندگى  نباشد یا ضعیف شود و نتواند کار کند، از بیت
  .شد شرافتمندانه ادامه دهد، همانگونه که در صدر اسالم عمل مى

ى  آیا نظام اجارۀ کار و دستمزد ساعتى، از نظر اسالم مطلوب است و یا نظام مشارکت:  503س
  سازد؟  که کارگر را در سود عادالنه شریک مى...) مزارعه وهمچون مساقات، مضاربه، (

  
  .شود همه را شامل مى» اهللا الکاسب حبیب«اش خوب است و  همه

  هاى گزاف فروخته شود؟ متتواند به قی  آیا ابتکار و نوآورى فنى، مى:  504س

  
  .با رضایت طرفین معامله اشکال ندارد

بخل هاى دیگر  توانند از انتقال علوم و فنون خود به جامعه و شرکت ها مى  آیا کارخانه:  505س
  ورزند؟

  
شمرده است، و  بخلى مذمت شده است و سخاوت در بذل علم را از بهترین عبادات از چنین در روایات

  .شود حکم به عدم جواز نمود لق نمىلکن به نحو مط

توانند از ارائه دانش خود به نیروى کارگر خوددارى نموده و   آیا مهندسین کارخانه مى: 506س
  آنها را در جهل نگاه دارند و مانع ارتقاء علمى کارگران شوند؟

  
  .شود جواب این سؤال از جواب سؤال قبل ظاهر مى



١٢٩ استفتائات 

 الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ وَ ال یَحْسَبَنَّ( آیا آیه :  507س
هاى فنى نیز  ، شامل بخل در انتقال علوم و فنون و نوآورى)سَیُطَوقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیامَۀِ

  شود؟ مى

  
.  بذل علم نیستنند زکات است و شامل بخل درآیه کریمه مربوط به بخل در بذل مال واجب، ما

  ....)وَ لِلّهِ مِیراثُ السماواتِ وَ الْأَرْضِ(ذیل آیه کریمه به خصوص با قرینهء 

  امضایى هستند یا تأسیسى؟...  آیا قراردادهاى مشارکتى، مانند مضاربه، مزارعه، مساقات و:  508س

  
ى را اضافه فرموده است، مانند بقیه نهایت شارع مقدس شرایط و قیود. همه امضائى است

  .امضائیات

 آیا قراردادهاى اضطرارى کارگر که در آن کارگر براى تأمین معاش و کسب اشتغال :  509س
مجبور به پذیرش قرارداد است اگر با سوء استفاده کارفرما همراه باشد، آیا هیچ ضمانى برعهده 

  کند؟  مىآورد که به نوعى کارگر را استثمار  کارفرما نمى

  
آورد، در صورتى که در اول با رضایت طرفین قرارداد   خالف اخالق شرعى است، ولى ضمانى نمى

  .بسته شده باشد

دهد که قیمت آن کاال   ین حق را به عرضه کننده مى آیا صرف افزایش تقاضاى یک کاال، ا: 510س
  را افزایش دهد؟

  
  .دچنین حقى دارد در صورتى که ظلم به جامعه نباش. بله

دهد که مزد کمترى بپردازد یا باید   آیا صرف افزایش نیروى کار این حق را به کارفرما مى: 511س
  حق عادالنه کارگر رابراساس بازدهى و بهره ورى او پرداخت نماید؟

  
 ولى اگر به مقدار معینى استخدام بکند که آن ;چنانچه استخدام به مزد عادالنه شده است خیر

اند باید بدهد و الزم نیست  شد کارگر قبول کند و رضایت بدهد، آنچه قرار دادهمقدار عادالنه نبا
  .زیادتر بدهد، البته زیادتر دادن بسیار خوب است

 حکم حضرتعالى در مورد چک، سودهاى بانکى، جوایز بانکى و بورس با توجه به : 512س
  بانکدارى اسالمى چیست؟

  



١٣٠ استفتائات 

است و اشکال   اش حالل د، آن سود جایز و همهدهن گذارید و سود مى پولى که در بانک مى
  .هاى ممالک کفر به طریق اولى سودش حالل است ندارد و بانک

مواردى مثل نیاز (باشیم   را دارا مى... ها و بردارى از کتاب  آیا در موارد خاص اجازه کپى: 513س
  ؟)فورى به کتابى داشتن و در دسترس نبودن آن کتاب براى خرید و یا استفاده

  
  .مجازید

بر روى کامپیوترها انواع مختلف ... ها و  در خیلى از مراکز کشور، مثل دانشگاه: 514س
افزارهاى خارجى نصب است که قیمت اصلى انگلیسى آن به گفته دوستان چندین دالر   نرم
شده و با قیمت ارزان به فروش شد و در داخل این نرم افزارها به راحتى کپى بردارى با مى
و یا Word افزارها مثل   وظیفه ما در برخورد با این موارد چیست؟ آیا نباید از این نرم. رسد مى

Windows که در این کامپیوترها است استفاده بکنیم؟ در صورت نیاز به این امکانات آیا اجازه خرید 
  تر و کپى شده اصلى را داریم؟ صورت ارزان  این خدمات و نرم افزارها را از بازار به

  
ى شده است و از قیمت اولى افتاده است، فعال به قیمت ارزان خریدن  از آنکه کپى برداربعد

  .اشکال ندارد

قرارداد . ام  به شخصى کرایه داده1382 تا سال 1367اى دارم که از سال    اینجانب مغازه: 515س
ند و به دادگاه ک ام مستأجر تخلیه نمى حال که براى تخلیه اقدام کرده. شد هر سال یکبار تمدید مى

ام و دادگاه نظر داده که باید بر طبق نظر کارشناس به مستأجر حق کسب پیشه  نیز شکایت کرده
ید بپردازم از طرف سؤال من این است که آیا این حق کسب پیشه که به مستأجر با. بپردازم

الزم به . رامگیرد حالل است یا ح  یعنى پولى که مستأجر از بنده مى. مستأجر، حالل است یا حرام
  .ذکر است که مغازه سرقفلى ندارد

  
  . مگر دهنده هبه کند و راضى باشد;با سر قفلى حالل است و بدون آن حرام

 احتراماً بفرمایید نظر جنابعالى در خصوص اینکه شخصى جهت بازار گرمى، مقدارى :  516س
  ت؟خرید نمایند چیس  وىچربى گوسفند را داخل منقل آتش بیندازد که بواسطه دود آن مشتریان از

  
  .اشکال ندارد

شود، مثل وام فرش یا منزل یا   آیا وامهایى که براى امورى خاص به مردم اعطا مى: 517س
  شود در غیر مورد آن استفاده کرد؟ را مى... اشتغال و

  



١٣١ استفتائات 

ها مشروط به صرف در مورد خاص است، صرف آن در غیر آن مورد جایز  چون این گونه وام
  .نیست

  
  .اگر شرط ضمن عقد نباشد اشکال نداردبله 

اید که تکثیر نسخه با چاپ و غیره جایز نیست،   ى درباره حق تألیف فرمودهحضرتعال. 1 : 518س
نظر شما درباره شخصى که یک عدد سى دى فیلم یا نرم . کردن جایز استولى مطالعه و گوش 

پى و تکثیر آن را ممنوع اعالم افزار مادر و اصل را خریده است و صاحبان تألیف این آثار، ک
تواند یک عدد از آن سى دى فیلم و یا نرم افزار را براى خودش و چند تا  اند چیست؟ آیا مى کرده

نیز براى دوستان کپى بکند و بدون دریافت پول به آنها بدهد، تا خودش و دوستانش آن را مطالعه 
   آن استفاده بکنند؟بکنند و گوش بدهند و از

آیا بدون رضایت . ا استفاده از منابع موجود در سایتهاى اینترنتى یک کتاب نوشته استشخصى ب. 2
تواند این کتاب را تکثیر و به چاپ برساند؟ اگر اشکال  مى...) مقاله، عکس، کتاب و(صاحبان آثار 

قابل (شرعى دارد، بهترین روش شرعى در تألیف و گردآورى مطالب یک کتاب از اینترنت چیست 
  )باشد  شود، قابل چاپ و انتشار مى  ست، آثارى که در اینترنت مشاهده مىذکر ا

شود یا  پناهنده مى)علیهم السالم( معصوم آیا حیوان نجس العین مانند سگ به حرم مطهر امامان. 3
  نه؟

گویند در لیلۀ التعرس نماز به قضا  رود یا نه؟ مى به قضا مى) علیهم السالم(آیا نماز معصوم . 4
  لیلۀ التعرس چه شبى است؟رفته و 

  
بنابر این کپى کردن براى . شخصى که ممنوع نموده، منع را مختص به دریافت پول نکرده است. 1

  دوستان جایز نیست، مگر با اجازه صاحب تألیف

  
توان تکثیر نمود، ولى تألیف کتابى با استفاده از مطالب آن  عین آن چه در سایت است را نمى. 2

  . شرط آن که مطلب آن کتاب را به خودش نسبت ندهد که دروغ باشد به;اشکال ندارد

  
  .دانم مانعى ندارد، ولى در خارج واقع شده یا نه نمى. 3

  
التعریس نزول المسافر آخر اللیل للنوم و االستراحۀ من قولهم عرس القوم اذا نزلوا آخر اللیل . 4

رود یا نه، روایت معتبرى را  قضاء مىو اما نماز معصوم به ) 360:1مجمع البحرین (لالستراحۀ 
صلى اهللا (اهللا ان رسول«: چنین فرموده است)علیه السالم(امام باقر. نقل فرموده است) ره(یدشه



١٣٢ استفتائات 

 فقال بالل انا فنام بالل و ناموا -  اى یحفظنا -عرس فى بعض اسفاره و قال من یکلؤنا )علیه وآله
اهللا اخذ بنفسى الذى اخذ بانفاسکم   رسولحتى طلعت الشمس فقال یا بالل ما ارقدک فقال یا

  .»الحدیث

 پس از گذشت مدتى .شوند   در شرکتى مشغول به کار مى20/9/83از تاریخ ) ش( آقاى : 519س
قرارداد کتبى دیگرى نیز . گردد   منعقد مى30/8/84 لغایت 1/5/84از تاریخ قرارداد کتبى بین طرفین 

که شرکت به ) پرسنلى(بر روى کارت شناسایى. شود مى منعقد 29/12/84 لغایت 1/9/84از تاریخ 
باشد و مدیر عامل شرکت نیز ذیل کارت را    مى31/6/85دهد، تاریخ اعتبار آن  شخص مذکور مى
 آیا با ;باشد  حال اگر فرض شود قرارداد کتبى دیگرى بین طرفین موجود نمى. امضاء نموده است

چنین (خیر یا واقع شده است) قرارداد(باشد عقد ، مى»ش«وجود چنین کارتى که مورد قبول آقاى 
با شرکت تا » ش«توان گفت مدت قرارداد آقاى  ؟ و آیا مى)عملى ایجاب و قبول است یا خیر

  باشد یا خیر؟  مى31/6/85تاریخ 

  
مجرد کتابت بدون . ایجاب و قبول متوقف است بر قصد و اعتبار نفسانى و انشاء آن با قول یا فعل

کنم به حسب عادت این گونه باشد کافى  ت، ولى با قصد معامله که خیال مىقصد کافى نیس
  .است

 آیا در فقه چنین باشد؟  نظر جنابعالى در رابطه با مسأله اجاره به شرط تملیک چه مى:  520س
  پاسخ مثبت است منابع آن را ذکر بفرمایید؟اى وجود دارد؟ اگر  مسأله

  
أله اشکال ندارد به این نحو که اجاره داده شود ملکى و در به این عنوان در جایى ندیدم، ولى مس

  .ضمن اجاره شرط شود تملیک العین بعد از تمام شدن اجاره

 میلیون تومان را در بانکى سرمایه گذارى کند و بانک 6عنوان مثال مبلغ    اگر شخصى به: 521س
توانیم با پرداخت   آیا ما مى. دمسکن ده میلیون تومان به او وام جعاله یا وام 18پس از مدتى مبلغ 

امتیاز وام او را از آن خود کنیم و وام را براى خود مصرف  میلیون تومان به آن شخص اول، 4مثال 
  اى جایز است؟ آیا چنین معامله. کنیم

  
  .ظاهراً اشکال ندارد

  باشد؟  حکم فروش سگ شکارى به فرد براى شکار چه مى: 522س

  
  .د جایز است، اگرچه خریدار براى شکار نخواهد یعنى سگ صی;فروش سگ شکارى



١٣٣ استفتائات 

اوال این شرط تا . کند، مشروط به اینکه آن را نفروشد  را به فرزندش هبه مى زید ملکى : 523س
 یعنى آنها نیز نسل بعد از نسل حق ;شود دامنگیر ورثه موهوب له هم مىچه زمانى معتبر است آیا 

  فروش آن را ندارند؟

  
 نداشته باشد شرطى فاسد است، چون خالف کتاب وسنت است و اگر اگر شرط کند حق فروش

اش صحیح است، فقط خالف شرع  شرط کند که عمال نفروشد اوال اگر خود او بفروشد معامله
  .تکلیفى انجام داده است

  
  .و ثانیاً ظاهر آن است مراد شخص موهوب است

به را به دیگرى منتقل کند، آیا تصحیح ثانیاً اگر موهوب له با تخلف از مفاد شرط مالکیت عین موهو
اى نیاز به تنفیذ مشروط له دارد یا اینکه او فقط خیار تخلف شرط دارد و در صورت  چنین معامله

  گردد؟ عدم اعمال خیار معامله دوم نافذ مى

  
  .از آنچه در قسمت اول سؤال نوشتم مشخص است

م را بدلیل اینکه بدون اجازه او صورت گرفته تواند بدون اعمال خیار معامله دو ثالثاً آیا واهب مى
  بهم بزند؟

  
  .تواند خیر، نمى

از جمله فعالیتهاى هر استاد دانشگاه، انجام .  اینجانب عضو هیئت علمى دانشگاه میباشم:  524س
طرحهاى پژوهشى است که ابتدا یک طرح پژوهشى توسط مجرى طرح نگاشته میشود و روش 

مجرى، مشاورین و همکاران ( با هزینه مربوطه و هزینه پرسنلى کار، مواد مصرفى و غیرمصرفى
پس از تصویب طرح در شوراى گروه، شوراى دانشکده و شوراى دانشگاه، . برآورد میشود) طرح

) بصورت محرمانهویت مخفى براى مجرى و با ه(نهایتاً این طرح به دو نفر اهل خبره در موضوع 
تا پس از تأیید آنها، . هم برآورد هزینه، طرح را ارزیابى کنندارجاع میشود تا هم از لحاظ علمى و 

اى هزینه الزم را در اختیار مجرى قرار  صورت فازى و مرحله دانشگاه با مجرى قرارداد بسته، به
  .دهد

این گزارشات نیز مورد داورى . دهد در پایان هر فاز، مجرى گزارشى از روند کار و نتایج ارائه مى
در هر . قرار گرفته و پس از تأیید، هزینه پیش پرداخت فاز بعد، پرداخت میشوداهل خبره و فن 

و معموال بدلیل ترس از . نیاز طرح با هزینه ذکر شوداد مورد طرح پژوهشى، باید لیست تمام مو
بینى شده پیش نرود و هزینه بیشترى مصرف شود، معموال هزینه  صورت پیش اینکه احتماال کار به
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رسد  نظر داور محترم مى که همین نیز به. ا اندکى باالتر از مقدار الزم نوشته میشودمواد مصرفى ر
یا اینکه بدلیل کاهش بهاى چند مورد از اقالم، کل هزینه طرح . و توسط داور بررسى میشود

گویند که طرح پژوهشى نیز یک کار پیمانى و  اى مى  عده. تر از هزینه برآوردشده طرح است پائین
است و حتى در صورت اینکه کل هزینه مصرفى کمتر از مقدار ) هر چند در قالب علمى(اجرایى 

. بگیرد) دانشگاه(پیش بینى شده باشد، مجرى میتواند کل هزینه پیش بینى شده را از صاحب کار 
گویند، بنا به قاعده امانت،  اى مى کند، ولى عده  صورت کنترات کار مى عین کارگر ساختمان که به

گو اینکه تا بحال (باید به دانشگاه مسترد شود ) تفاوت هزینه واقعى وهزینه برآورد شده(ول مابقى پ
حکم شرع مقدس در این مورد چیست؟ آیا تأیید داور زبده و اهل ). این کار سابقه نداشته است

  کند؟  الذمه مى رى را برىءفن، مج

  
و مقامات دانشگاه هم چنانچه احتمال اینکه هزینه بیشترى مصرف نوعیت داشته باشد 

کند عمال در صورتى که کل هزینه کمتر از  دانند، چنین احتمالى هست و داور هم تایید مى مى
بنابراین عمل شما . تواند کل هزینه پیش بینى شده را از صاحب کار بگیرد طرح باشد، مجرى مى

ار شرط ضمنى نوشتن مقدارى زیادتر خالف امانت نیست، چون در ضمن اجیر شدن براى این ک
  .برگردانیددى را به دانشگاه و الزم نیست زیا. شود که مقدارى زیادتر نوشتن اشکالى ندارد مى

ام که در آن انواع موسیقى از قبیل سنتى، کالسیک، پاپ و  اندازى کرده   بنده سایتى راه:  525س
باشند و  تى مىها صو  با توجه به این که این سى دى. رسانم بدون کالم را در آن به فروش مى

آورم حالل  شوند، آیا پولى که از این راه به دست مى  مى  نظر اینجانب باعث شادى دل انسان به
  است؟

  
  .موسیقى حرام است و درآمد حاصل از آن نیز حرام است
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  خیـارات

ش از تواند شرط کند که به مدتى بی  در بیع که منافع ملک متعلق به مشترى است، آیا مى:  526س
  زمان خیار ملک را اجاره دهد؟

تواند، چون مالک بودن منافع، متوقف برمضى زمان خیار نیست و در اجاره هم شرط   بله، مى
نهایت اگر فسخ کرد باقى ماندن اجاره متوقف است بر اجازه . نیست ملک منفعت متزلزل نباشد

 ظاهراً اجاره پیش از زمان ;بایع که خیار متعلق به او است و اگر خیار متعلق به مشترى باشد
  .است  خیار مانع از فسخ

 هر گاه در عقد بیع، بایع براى مدت معینى خیار فسخ معامله داشته باشد، آیا مشترى :  527س
  دهد؟  النى پیش از زمان انقضاء مدت خیار، ملک را اجارهتواند براى مدت طو مى

بر امضاء او است و عوض آن مدت هم مال او تواند، ولى اگر بایع فسخ کرد، بقاء اجاره متوقف  مى
  .است

تواند ظرف مدت معینى با استرداد ثمن، ملکیت مبیع را به خود    در بیع شرط بایع مى:  528س
تواند با اعمال خیار غبن، مالکیت مبیع را    اگر بایع در اثناء مدت ادعاى غبن نماید، آیا مى;برگرداند

  عد ثمن را برگرداند؟به خود برگرداند بدون اینکه طرف مو

  .»لعدم التنافى بین الخیارین«تواند،  بله، مى

تواند ما به التفاوت قیمت را مطالبه کند بلکه فقط  اند که مغبون نمى  در دعوى غبن گفته: 529س
اگر موجر یا مستأجر بعد از انقضاء مدت اجاره یا انجام عمل مورد . حق بهم زدن معامله را دارد

  تواند تفاوت اجرۀ المثل و اجرۀ المسمى را مطالبه کند؟  کند، آیا مىاجاره ادعاء غبن

و گرفتن . دانیم  خیار نمىچون تمام شدن مدت اجاره یا انجام عمل را مانند تلف عوضین مسقط
شود که  کند از این رو اثرى مترتب نمى  فسخ اجاره از این حیث فرق نمىما به التفاوت خارجاً با 

  .طالبه کند یا نه کما الیخفىما به التفاوت را م
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  قـرض

  

  

  

  
 آیا پولى که قرض گرفته شده مال قرض دهنده است یا عوض آن را قرض گیرنده :  530س

  بدهکار به اوست؟

  
  .شود و عوض آن در ذمۀ قرض گیرنده براى قرض دهنده است مال قرض گیرنده مى

 فوت کرده و فردى اکنون به وى مراجعه  سال قبل29 همکار و دوستى دارم که پدر وى : 531س
ام، ولى نه دوستم و نه    ریال به پدرت قرض داده70 سال پیش مبلغ 37گوید که حدود  کرده و مى

 حال ایشان براى طلب قرضش یک مقایسه انجام ;نداشتندبستگان خبر از این موضوع یک از   هیچ
 حب آب تلمبه خریدارى کند و حاال براى توانسته یک گوید در آن زمان با این مبلغ مى داده و مى

باشد که در آن زمان چاه آب،  الزم به ذکر مى. خواهد  راضى شدن، همان یک حب تلمبه را مى
بیش از تورم جامعه قیمت . باشد قیمت زیادى نداشت، ولى هم اکنون که بازار پسته پر رونق مى

  .باال رفته است

  
 مگر آنکه یقین کنید که این دین ; شما مدیون نیستیدشود و بدون شاهد و نوشته دین ثابت نمى

  .مرحوم نپرداخته استبوده و بعد هم خود آن 

  
و در این فرض شما باید قبل از تقسیم ما ترک بین ورثه، آن را بپردازید و حساب کنید که درآن 

 هم با  ریال، قیمت فعلى آن مقدار طال را بدهید آن70دادند به ازاء  زمان چه مقدار طال مى
  .مصالحه
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بهاى   در بعضى قراردادهاى اجاره امروزه متعارف است که ملکى کمتر از مبلغ اجاره: 532س
الحسنه به موجر  عنوان قرض   در عوض مستأجر مبلغى را بهشود و  متعارف اجاره داده مى

 وجود امتناع کند یا اینکه مستأجر بااگر بعد از انقضاء مدت موجر از بازپرداخت دین . دهد مى
المثل به نرخ متعارف بر عهده مستأجر قرار  مطالبه موجر، از تخلیه ملک خوددارى نماید، آیا اجرۀ

  شود؟  گیرد یا اینکه با مالحظه شرط قرض مبلغ اجاره بها معین مى مى

  
المثل   زیرا اگر موجر از بازپرداخت دین امتناع نماید اجرۀ;ظاهراً فرق است بین دو فرض سؤال

پردازد، باید   کند و موجر دین را مى تأجر تخلیه نمىکه قرار داده است و اگر مسهمان است 
  .المثل را به نرخ متعارف بپردازد اجرۀ
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  ربـا

  

  

  

  
کند؟ اگر مثال در اداره اى، براى انجام    فقط در قضاوت مصداق پیدا مى آیا رشوه: 533س

آنکه حق کسى ضایع شود، آیا حکم رشوه دارد؟ آیا   بىشود تر کار، به کسى پولى پرداخت  سریع
کند،  براى رهایى از دست مأمور راهنمایى و رانندگى که به ناحق یا به حق، ما را جریمه مى

  آیا دادن این پول حکم رشوه دارد؟. توان پولى داد تا از دست او رهایى یافت مى

  
 و آن حرام -هد که به نفع او حکم بکند رشوه مختص به پولى است که انسان به قاضى شرع بد

 حرام نیست و برگیرنده هم حالل ;اید  از جمله مواردى که ذکر کردهاست و در غیر این صورت، 
  .است

  چه حکمى دارد؟%16هاى دولتى، با کارمزد   وام گرفتن از بانک:  534س

  
  . است و اشکال نداردعنوان کار مزد مجانى داده شود، حالل با تصریح به اینکه ربا نیست و به

هاى دولتى و گرفتن سود بانکى از آنها مشکل شرعى دارد یا    آیا سپرده گذارى در بانک:  535س
  خیر؟

  
  .خیر، اشکال شرعى ندارد و حالل است

گیرد، با توجه  گذارم و پس از آن، سودى به آن تعلق مى  آیا پولى که بنده در بانک مى:  536س
پول خود را ندارم حالل است یا حرام؟ آیاکسب درآمد از طریق خرید و به آنکه بنده قدرت کار با 

  فروش سهام و یا افزایش سهام که در بردارنده سود است، حالل است یانه؟

  
  .در هر دو مورد سود حالل است

ار هاى حمل و نقل ک  ساله هستم که مدتى در انجمن صنفى شرکت23 من جوانى :  537س
 بدین ; شرکت حمل و نقل را برعهده داشتم40ولیت نمایندگى مسئکردم و در یک معدن  مى

هاى خود را براى من ارسال و بعد از چند روز من پول  ها به نوبت بارنامه صورت که این شرکت
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هاى حمل و نقل هر کدام یک محدوده کارى   شرکت. گرداندم ها را به آنها بر مى و ته چک بارنامه
تواند بار مخصوص شهر مهریز یزد را حمل و    یزدى، نمىهاى حمل و نقل  یعنى شرکت;دارند

هاى حمل و نقل اردکان،توانند بار مخصوص یزد را بار نمایند، چون از نظر  نقل نمایند یا شرکت
کردم، یک شرکت به نام امید  در این معدنى که من کار مى. مشخص شده استوده قانون یک محد

تى این بار را گرفته و فقط مقدارى از این بار را به این ها به زور و پار ترابر رباط بودکه یزدى
دهند،  ها مى هاى حمل و نقل جهت بارى که کامیون  شرکت(دادند   شرکت براى حمل و نقل مى

شود را  اى که براى راننده در بارنامه جهت دریافت زده مى   درصد از کرایه10تا حمل کنند حدود 
مثال ( مدتى من و چند نفر دیگر، بدون خبردار شدن کسى بعد از). گیرند  عنوان کمیسیون مى به

کردیم، مقدارى از این بار   هاى دیگر بار مى  ، در البه الى بارى که براى شرکت)هاى یزدى شرکت
کردیم و از کمیسیون پرداختى به این   آن است بار مى را براى این شرکت که گفتم محدوده کارى

 حاال سوال من از شما این است که این پولى که ما براى .کردیم شرکت، مقدارى پول دریافت مى
  ایم حرام است یا حالل؟ خودمان گرفته

  
باشند و  چنانچه شرکت محقق شده و همه موظف به عمل برطبق اعمال تعیین شده از شرکت مى

اید،   ازاء اعمال تعیین شده باشد و شما تخلف کردهاند، براى شما به حقوقى هم که تعیین کرده
دهد، بگوید من به  آنکه آن کسى که پول به شما مىاید، مگر  س حق گرفتن آن پول را نداشتهپ

پردازم که در این صورت پول براى شما حالل  شرکت کار ندارم و خودم این وجه را به شما مى
  .به شرط آنکه از حقوق شرکت کسر نشود. است

د از بانک و دادن بهره وام به بانک  خواهشمند است نظرات معظم له، درباره گرفتن سو:  538س
  را بیان فرمایید؟

  
و ) وام( یعنى ;ام، اجماال ربا مختص به قرض است   مفصل نوشتهمن در رساله توضیح المسائل

 ;دهید  که به دولت مى خاصه در بقیه معامالت ربا نیست، بنابراین وامىخرید و فروش در موارد 
  :گیرید از چند راه جایز است گذارید و بهره مى یعنى پول در بانک مى

  
عنوان سپرده بگذارید نه وام، و اجازه تصرف بدهید، و در سپرده شرط کنید که اگر  پول را به. 1

  .تلف شد، عوض آن را بانک بدهد و شرط کنید که در عوض این سپرده مقدارى بهره داده شود

  
دهد،   اما وامى که بانک مى. هستهاى دیگرى هم  راه. عنوان اباحه به بانک بدهید پول را به. 2

  .عنوان مضاربه باشد حالل است ، بهره آن حرام است و اگر به)قرض باشد(عنوان وام  چنانچه به
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مرسوم است که افراد با مراجعه به . ها، داشتم  سؤالى در مورد گرفتن وام از بانک: 539س
از طى مسیر قانونى، با تهیه کنند و بعد   ها درخواست وام، مثال ماشین یا وام مسکن مى بانک

البته . (خرند  اشین و مسکنى هم نمىگیرند، هیچ م  فاکتور قالبى ضمن اینکه وام را از بانک مى
آیا گرفتن ) شود  مىها، براى حل سایر مشکالت زندگى پر خرج امروزه مصرف   معموال این پول

  وام از این طریق صحیح است یا باید در همان عنوان خرج شود؟

  
در ضمن عقد وام شرط بکنند که باید ماشین خریده شود یا مسکن تهیه کنند تخلف شرط اگر 

  .واهللا العالم. توان تصرف کرد جایز نیست و گرنه مانعى ندارد و به هر تقدیر، در آن وام مى

  توانند از هم سود بگیرند؟  آیا شیعیان مى:  540س

  
  .امله است جایز استمراد از سود اگر ربا است، جایز نیست و اگر سود مع

   مقدار درصد سود شرعى روى اجناس چقدر است؟: 541س

  
  .هر مقدارى که طرفین راضى باشند

اند که یا سود کالن معامالتى به شکل بیع    اخیراً در منطقه علوى اهواز افرادى پیدا شده:  542س
یرند که بعد از مدت گ  مثال دو میلیون کمتر از قیمت معمولى ماشین، پول مى;دهند سلم انجام مى

گویند فرض کن پولت را به دریا  و هنگام معامله مى. تاهى ماشین صفر کیلومتر تحویل دهندکو
عنوان رسید تحویل طرف  فقط یک کاغذ معمولى به) یعنى حق اعتراضى ندارى(اى  انداخته

در موعد اند و  اند و سر موعد اجناس را تحویل داده دهند، و تا به حال خوش حساب بوده مى
خواهى یا پولش را و بعضاً مشترى مبیع را تحویل نگرفته  گویند خود جنس را مى مقرر هم مى

  فروشد آیا این گونه معامالت شرعى وصحیح است؟ تر مى دوباره به او به مبلغ دو ملیون گران

  
  .بینم نظر من صحیح است، چون هیچ وجهى بر عدم شرعى بودن نمى به

اى در مورد عملیات بانکى جمهورى  گونه مالحظه  رتان را بدون هیچ مستدعى است نظ:  543س
طور صریح بفرمایید در کدامیک از عقوداسالمى آن گونه که در  لطفاً به. اسالمى ایران بفرمایید

  جریان وام دهى و بازپرداخت

رف و ط) بانک(یکى از طرفین عقدنامه فقط در سود شریک است . شود  ها اجرا مى ها در بانک وام
  ).مشترى(دیگر در سود یا ضرر

  



١٤١ استفتائات 

عنوان قرض  دهد، اگر به وامى که بانک مى. عملیات بانکى جمهورى اسالمى احکام خاصى ندارد
عنوان مضاربه باشد و پول در دست پول  و اگر به. باشد و شرط زیادى بکند ربا و حرام است

 در حین معامله شرط  مگر آنکه;، ضرر متوجه بانک است نه مشترى)اتالف(گیرنده تلف شود
ثلث یا . کنند که گیرنده پول باید تدارک ضرر بنماید و در سود هم تابع قرارداد هنگام عقد است

اى که پول دهنده شخص است و گیرنده بانک  و همین احکام به ترتیب بر مضاربه... ربع یا نصف و
  .به هرحال منع خصوصى عملیات بانکى جهورى اسالمى ندارد. شود  اجرا مى

 گرفتن ربا از غیرمسلمان چه حکمى دارد؟ اگر احتمال نزدیک به یقین داشته باشیم که :  544س
  دست آورده باشد، آن وقت حکم چیست؟ سود حاصله راغیر مسلمان از راه کالهبردارى به

  
دهد، عین پولى است   گرفتن ربا از غیرمسلمان جایز است و اشکال ندارد، مگر بداند که آنچه مى

  .نیرنگ از کسى گرفته استکه با 

عنوان پیش از شخص  صورت اقساطى، فروشنده مبلغى را به   براى خرید خودرو به:  545س
 میلیون تومان را خریدار، جهت خرید خودرو 3کند که مثال   گرفته و در قرارداد فیمابین قید مى

از تحویل خودرو  درصد پس 19صورت وام، مثال  پردازد و مابقى قیمت خودرو را فروشنده به مى
  خواستم بدانم این معامله ربا است یا خیر؟   حال مى;از خریدار دریافت کند

  
 تحویل خودرو  میلیون را نقد و مابقى را پس از3 به این صورت که ;شما چنانچه خودرو را بخرید

قیمت خودرو قرار دهید نه سود وام که درحقیقت ثمن خودرو مرکب از درصد را جزء 19که آن 
  .ندارد   و نسیه باشد اشکالىنقد

ام  اى شده  اندازى مغازه  سال است که پس از مدتها شاگردى، موفق به راه10 من حدود : 546س
از آنجا که با توجه به تعالیم خانوادگى به کسب و کار حالل . ام   سالى است که ازدواج کرده8و 

ه را اعم از آنکه بعد از خرید گران ام اجناس خریدارى شد  اعتقاد بسیار دارم، در تمام مدت کاسبى
ام و هنوز   خرید به مردم فروخته درصد سود نسبت به قیمت 10باشند، با حد اکثر یا ارزان شده 
پس ازسالها توانستم . ام از عهده مخارج روزانه برآیم ام اجاره ایست و فقط توانسته مغازه و خانه

بینم بزرگترین کارخانه خودرو سازى  اما مى. مدست و پا کن پولى پس انداز کنم تا بتوانم مرکبى
هاى  جمهورى اسالمى ایران ماشینى را که برایش طبق اظهارات خودشان و مطالبى که در رسانه

 میلیون به مصرف کننده 11 میلیون تومان تمام شده به قیمت 6 تا حداکثر 5شود،   گفته مى عمومى
هاى ارزان قیمت، امکان دیگرى نیز براى مردم خودروو عمال با جلوگیرى از واردات فروشند  مى

 میلیونى به هم کیشان اهل 11در مقابل همین ماشین . وجود ندارد و انحصار در اختیار آنهاست
سؤال من از شما این . شود   میلیون تومان صادر مى6تسنن سوریه و کشورهاى افریقا، به قیمت 
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ده خودرو و متحمل کردن آن بر مردمى  درصد سود روى قیمت تمام ش100است که آیا کشیدن 
اندازه قیمت یک ماشین نیست، در   مانند من که تمام پس اندازم پس از سالها کسب حالل، به

آیا سود حاللى براى دولت اسالمى و . ها خرید کنند شرایطى که مردم مجبورند از این کارخانه
توانم از این پس   ت، آیا من نیز مىنظر شما این سود مجاز و حالل اس کارخانه آن است؟ و اگر به

  سود اجناس خود را بر این اساس محاسبه و به مردم بفروشم؟

  
راجع به شخص شما البته انصاف بسیار خوب است، ولى شرعاً با رضایت مشترى بدون تدلیس و 
 اغراء اشکال ندارد، مثال سود قیمت تمام شده را یا نگویید یا واقعیتش را بگویید در این صورت

  .معامله صحیح است

مدت و بلند مدت بانکها که ماهیانه درصدى مشخص و از قبل  هاى سپرده کوتاه  حساب:  547س
دهند چه حکمى دارد؟ و در این حکم بین بانکهاى خصوصى و  تعیین شده، به سپرده گذار مى

  دولتى فرقى وجود دارد؟

  
 است، بنابراین اگر چه تعیین شود قرض نیست، بلکه ودیعه چون پولى که در بانک گذاشته مى

  .سود و شرط بشود اشکال ندارد، چون ربا نیست

هند که باید مقدارى و درصدى د هاى قرض الحسنه مى  ها وصندوق هایى که بانک  وام:  548س
  پرداخت شود اشکال دارد؟تر به آن موسسه   اضافه

  
  .نداردشود اشکال  عنوان کار مزد داده مى چون شرط در ضمن وام نیست و به

 حال آنکه همین سود در قبل ;دهد حالل است آیا سودى که بانک به مبالغ سپرده مى. 1 :  549س
 ;شود حالل است از انقالب حرام بود؟ آیا سودى که به خاطر پرداخت وام به مشترى از او اخذ مى

زیان ر شریک است و در صورت گوید، ولى فقط در سود کا حال آنکه بانک به این کار شراکت مى
این طى کردن مصداق ربا  یعنى ;کند کار، بانک مبلغى را که ابتدا طى کرده است دریافت مى

  نیست؟

  
عنوان  عنوان ودیعه و سپرده در بانک گذاشته شود و یا به ربا مختص به قرض است، و اگر پول به

 حالل است عنوان فروش پول نقد به نسیه و شرط زیادى شود، ربا نیست و اباحه به عوض و یا به
المسائل ما نگاه کنید   شما به توضیح. و قبل از انقالب و بعد از آن حکم شرعى فرق نکرده است

  .به تفصیل بیان شده است
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توان روى یک    در امر خرید و فروش کاال منظور از گرانفروشى چیست؟ و تا چه حد مى:  550س
  که مال حرام نشود؟) درصد(کاال سود کشید

  
 منوط بر رضایت طرفین است و در بعضى موارد هم شارع مقدس خیار غبن حد معینى ندارد و

  .هاى علمیه مذکور است قرار داده است که در رساله

  صورت نسیه و دریافت وجه توافقى بیشتر در آینده اشکال دارد؟  آیا فروختن مالى به: 551س

  
  .خیر، اشکال ندارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عقـاید

  

  

  

  
اى که در بین گروهى از مسلمانان مورد بحث  ابعالى درباره مسألهخواهیم از جن  مى:  552س
مسأله تحریف قرآن کریم است و آیا در قرآن کریم تحریفى شده؟ و اشد سؤالى کنیم و آن ب مى

  پاسخ قائلین به تحریف چیست؟

  
انتقال دادن شىء از جایگاهش و تغییر دادن و تبدیل : معناى اول: تحریف معانى مختلفى دارد

در بین مسلمانان در مورد واقع شدن چنین تحریفى در قرآن اختالفى . ردن آن به چیز دیگرىک
نیست بدین ترتیب که هر کس که قرآن را بدور از حقیقت خود قرآن و بر اساس رأى و نظر 
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کارى که اهل بدعت و مذاهب انحرافى . اش تغییر نماید پس قرآن را تحریف نموده است شخصى
  .دهند از این قبیل است قرآن بر اساس رأى و نظر شخصى خود انجام مىبا تأویل آیات 

  
اى با حفظ همان قرآن نازل شده و تحریف به این معنا در  اضافه یا کم کردن کلمه: معناى دوم

صدر اسالم اتفاق افتاده است ولى در زمان عثمان متوقف گردید و قرآن منحصر شد به آنچه که 
م کردن تحریف از طریق اضافه یا ک: معناى سوم. ثابت شد) اهللا علیه وآلهصلى (تواتر آن از پیامبر

تأیید کرده اى با حفظ همان قرآن نازل شده که رفتار پیامبر آنگونه قرائت را  اى یا سوره در آیه
کند و گروهى از علماى اهل سنت بر این اعتقادند    که شیعه، تحریف به این معنا را نفى مى;باشد

یفى به وقوع پیوسته است و به عنوان مثال قائلند به اینکه بسم اهللا الرحمن الرحیم که چنین تحر
  .باشد  جزء قرآن نمى

  
تحریف از طریق اضافه کردن و اینکه قرآنى که در دست ماست بعضى از اجزاء آن : معناى چهارم

  .چنین تحریفى به اجماع تمام مسلمانان باطل است و ;باشد جزء کالم نازل شده نمى

  
تحریف از طریق کم کردن به این معنا که قرآنى که در دست ماست همه آن قرآن : معناى پنجم

تحریف به این معنا مورد اختالف است . اى از آن مفقود گردیده است باشد و پاره  نازل شده نمى
اند که   اکثر آنها فرموده: و اما علماى شیعه. اند و گروهى آن را پذیرفتند و گروهى آن را رد نموده

  .باشد اتفاق علما شیعه بر عدم وقوع تحریف به این معنا در قرآن مى

  
 سخن رئیس محدثین شیخ صدوق دقت نمایید که عدم تحریف در قرآن را جزء اعتقادات به

آورده است و شیخ طوسى خودشان و علم الهدى همین را نقل نموده و مذهب امامیه به شمار 
 و استاد بزرگوار سید خوئى و بزرگان دیگر نیز چنین مفسر مشهور طبرسى و فیض کاشانى

  :کنیم اند که ما به برخى از آنها اشاره مى اعتقادى دارند و دالیل بسیارى براى آن آورده

  9حجر آیه ) إنا نحن نزلنا الذکر و إنا له لحافظون: (آیه کریمه. 1

  
فصلت )  تنزیل من حکیم حمیدوإنه لکتاب عزیز ال یأتیه الباطل من بین یدیه وال من خلفه. (2

  .41آیه 

  
پس از خودش براى امت به یادگار گذاشت و ) صلى اهللا علیه وآله(حدیث ثقلین که پیامبر. 3

فرمود که این دو جدایى ناپذیرند تا اینکه بر سر حوض کوثر به نزد من آیند و به امتش دستور 
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 ) وآلهصلى اهللا علیه(هل بیت پیامبرداد به آن دو تمسک جویند که آن دو کتاب قرآن و عترت و ا
  .باشند مى

  
باشد و پرواضح است قائل شدن به تحریف  این روایات از طریق شیعه و اهل سنت متواتر مى

باشد عالوه بر این سفارش اهل بیت به تمسک به  مستلزم قول به عدم حجیت ظاهر قرآن مى
ى نیست جز اعتقاد به عدم تحریف ا بایست اضافه نمود بنابراین چاره ظاهر قرآن را نیز مى

  .قرآن

  
مالحظه چگونگى جمع آورى قرآن و حفظ آن توسط حافظین و جمع آورندگان و نویسندگان . 4

گشت پیامبر  اى که نازل مى به اینصورت که هر آیه) علیه السالم(به خصوص حضرت على
در جایگاه مخصوص به فرمود آن آیه را  به نویسندگان دستور مى) صلى اهللا علیه وآله(گرامى

و . شود که ما به عدم تحریف قرآن یقین پیدا کنیم خودش درج نمایند و همین مسأله سبب مى
رساند، راوى اکثر آنها احمد بن محمد السیارى که  اما روایات ضعیفى که تحریف در قرآن را مى

 علماى رجال قائلند  و على بن احمد الکوفى که;علماى رجال بر انحراف مذهب او اتفاق نظر دارند
و اما بحث درباره باقى دالیل قائلین به تحریف احتیاج به زمان . به دروغگویى و انحراف مذهبش

موضوع تحریف قرآن : اند بیشترى دارد و بهترین سخن را استاد بزرگوار سید خوئى فرموده
به آن قائل باشد و تنها کسى که عقلش ضعیف است  موضوعى خرافه و بر اساس وهم و خیال مى

باشد یا کسى که درباره این موضوع حق تأمل را به جا نیاورده یا کسى که عشق مىورزد به  مى
ولیکن انسان عاقل و با انصاف و . نماید  چنین مطلبى قائل باشد که عشق، انسان را کور و کر مى

  .کند متفکر در خرافه بودن و بطالن چنین مطلبى شک نمى

  ست؟ تفسیر این حدیث چ:  553س

آفریدیم و اگر فاطمه نبود   آفریدیم و اگر على نبود تو را نمى  ها را نمى  اگر تو نبودى ما فلک
  .آفریدم همگى شما را نمى

  
سخنان همگى علماى خاصه و بسیارى از علماى عامه ماالمال است از اینکه اصل ماده بدن 

لم نیست بلکه از بهشت و از جنس ماده این عا) علیها السالم(حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا
و اما روح متناسب با این بدن که خداوند براى . باشد ها و میوه هایش مى از برترین درخت

برگزیده از اسرار خداوند متعال است که ما توانایى فهم آن را نداریم و فقط ) علیها السالم(فاطمه
  .آفریده شده استتوانیم بوسیله روایات بفهمیم که روحش از نور عظمت پروردگار  مى
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روایت کرده در کتاب معانى ) صلى اهللا علیه وآله(از جدش رسول خدا) علیه السالم(امام صادق
قبل از اینکه زمین و : فرمود)صلى اهللا علیه وآله( که پیامبر خدا396االخبار شیخ صدوق ص 

پس فاطمه ! اى پیامبر خدا: گروهى از مردم گفتند. آسمان خلق شوند نور فاطمه خلق شده بود
: اى به صورت انسان است و فرمود  فاطمه حوریه: فرمود)صلى اهللا علیه وآله(انسان نیست؟ پیامبر

... را بیافریند زمانیکه ارواح) علیه السالم(خداوند عزوجل او را از نورش آفرید قبل از اینکه آدم
لوالک لما : (خبار و به این ترتیب حدیث قدسى روایت شده در بسیارى از کتب ا;تا آخر حدیث

 همینطور ظاهر ;گردد روشن مى) خلقت االفالک و لوال على لما خلقتک و لوال فاطمه لما خلقتکما
از )علیه السالم(شود، انبیاء داخل بهشت مى) علیها السالم(گردد که چرا زمانیکه فاطمه مى
ى رسول خدا به شوند و حت  گرفته تا دیگر انبیاء به زیارت حضرتش مشرف مى)علیه السالم(آدم

گردد که چرا پیامبر پس از اتمام حشر همه مردمان و  آیند و همچنین روشن مى  زیارت او مى
شود و جلوتر از ایشان  باشد که به سوى بهشت رهسپار مى حسابرسى آنان، اولین کسى مى

  .باشد کند که قافله فاطمه سالم اهللا علیها مى اى حرکت مى قافله

جاهد آیت اهللا العظمى روحانى به مناسبت سالروز شهادت صدیقه پیام مرجع عالیقدر و م
  ):علیها السالم(زهرا

اش  شکسته) پهلوى(هاى  درود و سالم بر صدیقه شهیده، سالم بر محسن شهیدش، سالم بر دنده
یاد و . سالم بر پهلوى مجروحش، سالم بر چشمان خون آلودش، سالم بر سینه خون چکانش

تکرار ) فن آن بزرگوارارواح عالمیان فداى خاک ک(لطف پروردگار خاطره شهادت آن سیده 
زنگار این فاجعه به لرزه سایه بان عرش از . گردد اش تکرار مى شود و درد غم نیز بر آستانه مى
افتند، از شدت درد این غم، قلب صاحب   افتد و مالئکه از سنگینى این مصیبت به اندوه مى مى

اى است که خداوند اراده کرده جدا   شهادت صدیقه زهرا واقعه;استپاره پاره گشته ) عج(االمر
کننده عادالنه حق و باطل باشد به نحویکه مرتدان، آشکارا به دشمنى پرداختند و براى تضییع حق و 

ى که یک فاجعه شهادت زهراى شهیده با همه جوانب. سرپوش نهادن روى آن همدستى نمودند
شکستن پهلویش و کشتن جنینش و تازیانه مله آتش زدن خانه و تواند شامل آن باشد ـ از ج مى

زدن به پهلویش و سیلى زدن به چشمش و میان در و دیوار فشردن بدنش و زخمى نمودن 
 همه و همه فریاد رعد آسایى است که همدستى غاصبان را در تمام -اش و هتک حجابش  سینه
شهادت حضرت زهرا نور والیت : (توان گفت  کند و در یک جمله مى ها و زمانها آشکار مى  مکان

داند حق کدام است  پس هر کس راه را گم کرده و نمى.) نمایاند مدارى و شرارت دشمنى را مى
و دور نمودن او از ) درود بر او باد(امیرمؤمنان ت حقیقى و با دفاع از والیت حقى که با تبعی

ما همه مسلمانان : و از این رهگذر. دسترسى غاصبان منجر به شهادت حضرت زهراى اطهر گردید
خوانیم تا با میزان  هاى خودشان فرا مى هاى زهراى مظلومه در کتاب عالم را به مطالعه فاجعه
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سنگینى حادثه و بزرگى مصیبت آشنایى پیدا کنند و آنچنان که شایسته است به اسباب و دالیل 
علیها (ه برسند همچنان که به فرزندان زهراوقوع آن پى ببرند تا به آنچه از حق بر آنها پوشانده شد

کنیم به زنده نمودن این حادثه بزرگ و مصیبت  و شیعیان آن حضرت سفارش و تأکید مى) السالم
سنگین کمر همت گمارند زیرااین رویداد جداکننده و حد فاصل جریان تشیع از دیگر 

و )علیه السالم(امامت امیرمؤمنانایم اگر بگوییم علت ماندگارى  باشد و مبالغه نکرده جریانهامى
  .باشد همین رویداد مى)علیهم السالم(عترت معصومین

بر حذر باشید از تالش و کنجکاوى بیش از حد و تشکیک در این رویداد : زهراولیکن اى فرزندان 
پوشى نموده و به آن گوش فرا   خطرناکى است به این دلیل که اگر از آن چشمزیرا تالش بسیار 

نهایت خطرناکى بر مهمترین حادثه که از جمله حوادث جوهرى در تاریخ اسالم   تأثیر بىداده شود
گذارد که از پایه با تعیین مرجعیت دینى و خالفت الهى و امامت ربوبى پس   رود مى به شمار مى

گرمترین : انو در پای. باشد  مرتبط مى)صلى اهللا علیه وآله(از وفات سید پیامبران و خاتم رسوالن
نماییم و از   تقدیم مى) جانها به فداى خاک پاى او باد(ها را به ساحت ولى اهللا االعظم   لیتتس

اش صدیقه شهیده در رکاب و در زیر پرچم   خداوند متعال خواستاریم که ما را از خونخواهان جده
  .گردیم حضرتش قرار دهد و ما از خداییم و به سوى او باز مى

اهللا  عصمت«به صفت ) علیها السالم(ت حضرت فاطمه زهرا آیا شهادت دادن به عصم:  554س
  در اذان و اقامه جایز است، اگر جایز است باید به چه نیتى باشد؟» اهللا على الحجج الکبرى و حجۀ

  
 که آن قدر ثواب دارد که -؟ شما بعد از نماز، تسبیح آن حضرت !داعى بر این امر چه چیزى است

، از هزار رکعت نماز )علیها السالم(تسبیح حضرت زهرا: ایدفرم مى)علیه السالم(امام معصوم
  . را بجا آورید- تر است  مستحبى در نزد من محبوب

، چه حکمى )از نظر اسالم و کفر و ارتداد(گوینده جمالت زیر خواستم بدانم که   مى:  555س
  دارد؟

اله و شیدا کشد و انسان را و هاى وجود زبانه مى هاى آتش سوزانش، از کرانه شعله«. 1
من طلبنى وجدنى و من : فرماید  این گونه است که حضرت حق بارى تعالى مى;گرداند مى

وجدنى عرفنى و من عرفنى احبنى و من احبنى عشقنى و من عشقنى عشقته و من عشقته قتلته و 
: تبراى این حدیث، سندى به این شرح ذکر شده اس. »فمن قتلته فعلى دیته فمن على دیته فانا دیته

 کلمات مکنونه، ;6 خالصه المنهاج، ج;369 الحقائق، مصباح االنظار، ص ;366قرۀ العیون، ص «
  ».سطر اول، 80ص

  .اهللا بودند ام) علیها السالم(حضرت زهرا. 2
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اى که عالم همه ایجاد به فرمان تو شد، هستى کون و مکان خلق زامکان تو شد، مادرت . 3
شعر در مورد امام («که ثاراللهى و خون تو برهان تو شد نه بل ام خداست، چون ;ابیهاست ام

  ).است) علیه السالم(حسین 

  
 ولى اگر ظاهر مراد نباشد و ;این جمالت و اشعار اگر مراد ظاهر آنها باشد، موجب کفر است

از عوام الناس   چون موجب گمراهى بعضى;کنند که موجب کفر نشود تأویالتى براى آن مى
  ).خداوند همه اینها را هدایت کند(شود   مترتب بر آنها مىشود، جرم شدیدى  مى

 به تازگى حدیث شریف کساء، زیر سوال رفته و حتى بعضى از آقایان این حدیث را از : 556س
  لطفاً نظر خود را بفرمایید؟. اند مفاتیح الجنان حذف کرده

  
 حدیث شریف را اصل حدیث کساء از مسلمات است و کسى را که مطلع باشد، سراغ ندارم که

اند به علت این است که   اگرکسانى حدیث کساء را از مفاتیح حذف کرده. زیر سؤال برده باشد
خود محدث قمى آن را در مفاتیح نیاورده بود و بعد اضافه شده است، و شاید بعضى جمالت نیز 

  .به حدیث افزوده شده باشد

   چرا اصوال در اسالم، زن باید تابع مرد باشد؟:  557س

  
 بلکه آنچه در آیه کریمه در جهات عامه اجتماعیه، مانند حکومت، زن مطلقاً تابع مرد نیست،

شده است، چون زن عاطفى است و مبتنى بر رقت و لطافت است و این قضاوت و امثال آن، بیان 
 از ;گونه امور متفرع بر شدت، قوت، طاقت بر شدائد و تحت تاثیر قرار نگرفتن احساسات است

تواند متصدى این امور شود و اما امورى که مربوط به زندگى فردى   در این امور زن نمىاین رو
  .است، مرد هیچ گونه امتیازى ندارد

در سازندگى یک زندگى سهیم هستند،  چرا در دنیاى امروز که زن ومرد، دو شادوش هم :  558س
م این حق را براى مردان هایى از این دست با مرد است و چرا اسال گیرىاما حق طالق و تصمیم 

  لحاظ کرده است؟

  
 بدون مراجعه به -اوال اسالم اجاز داده که در هنگام ازدواج شرط کنند که در امورى مثل طالق 

خورد وموجب  تر است زودتر، گول مى  تر و عاطفى ثانیاً زن چون لطیف.  زن وکیل باشد-مرد 
ثالثاً شرع در مواردى که مرد . اند ادهتر قرار د  لذا مقدارى سخت;شود مختل شدن زندگى مى

  .ازه داده که خودش را طالق دهدظلم به زن بنماید به زن اج
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 یعنى چرا ;زن بخواهد منزل پدرش برود، باید از شوهر اجازه بگیرد) مثال( چرا اگر :  559س
 ; استاى کشته شود، دیه او نصف مرد  طور کلى اختیار زن با مرد است؟ چرا اگر زنى در حادثه به

  آیا ارزش جان یک زن از مرد کمتر است و چرا همین مسأله در مورد ارث وجود دارد؟

  
اش را بپردازد، حتى اگر زن بگوید من غذاى آماده  مرد باید مخارج زندگى خود و خانواده

حقیقت انسان به ;اما مسأله دیه . کنم، مرد باید غذاى او را بدهد  خواهم و خودم تهیه نمى مى
در قرآن . قه و روح اوست، در آنچه مربوط به آن است فرقى بین زن و مرد نیستنفس ناط

ما شما را دو نوع آفریدیم، براى اختالف در فضیلت نیست، بلکه بزرگوارتر از شما : فرماید مى
  .همان است که تقواى او زیادتر است و مسأله دیه مربوط به جسم است

جنگد و   با دشمنان مى)معلیه السال(و اینکه امام» دالیمالاهللا االرض قسطا وع« روایات : 560س
به دست ) علیه السالم( عالوه بر اینکه امام;این نشان دهنده وجود ظالمین در زمان ظهور است

   این گونه مطالب چگونه با عدالت مطلقه خداوند سازگار است؟;شوند  کشته مى» زنى«

  
االرض قسطا و عدال بل بعد الحرب و الجهاد و البته به مجرد این که ظهور محقق بشود ال یمال 

  .نابودى دشمنان است

  
  .و مال االرض الینافى مع و جود افراد غیرمسلم

خواهم در رد  از شما مى.  شغل من پاسخ به سواالت شنوندگان برون مرزى است:  561س
کتف نکردن آن مبنى بر ت) صلى اهللا علیه وآله(اهل سنت، دالیل متقن و احادیث از پیامبر» تکتف«

  .حضرت در نماز، برایم بفرستید

  
نبود در زمان خالفت عمر، اسیران مجوس را که ) صلى اهللا علیه وآله(اوال تکتف در زمان پیغمبر

به این نحو  خوشش آمد و گفت ما هم در مقابل خداى تعالى عمر ;ایستادندآوردند، به نحو تکتف 
علیهم (ت بر عدم جواز تکتف از ائمه طاهرین کنیم و لذا روایاتى که وارد شده اس عمل مى
  .است)السالم

  
ثانیاً اگر عملى را خداى تعالى بوسیله انبیاء آن را جزء عبادت قرار نداده باشد، مانند همین 

 یعنى داخل کردن چیزى ;گویند تکتف، و کسى آن را جزء قرار دهد، اصطالحاً آن را تشریع مى
که از محرمات است و ). لیس من الدین فى الدینادخال ما (ین نیست در دین درحالى که جزء د

  .اند اگر کسى تکتف در نماز بکند که آن را از اجزاء نماز بداند حرام است لذا فقهاء فتوا داده
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توانند وارد مساجد ما بشوند یا دست دادن با آنها چه اشکالى   چرا اقلیتهاى مذهبى نمى:  562س
ل ندارند و پیامبرشان صاحب کتاب نیست؟ مگر اصحاب پیامبر دارد؟ مسیحیان مگر خدا را قبو

ده نشدند؟ چرا پیامبر اسالم اسالم جهت حفظ جانشان به پادشاه حبشه که یک مسیحى بود، پناهن
روشن نکردند؟ ما یک ارمنى همکار باشند را  در زمان حیاتشان این موضوع که مسیحیان نجس مى

کند   نه غیبت مى;تر است  تمام کارهایش از ما مسلمانان درستخواند، اما   داریم که فقط نماز نمى
پس چرا ما مسلمانان . هم خدا را قبول دارد، هم پیامبرشان صاحب کتاب است. زند  و نه تهمت مى

  ایم؟  حتى از دست دادن به آنها هم منع شده

  
مصافحه با  یعنى مسیحیان، یهودیان و مجوس، پاکند و نجس نیستند و ;به فتواى من اهل کتاب

  .مورد است اشکاالت شما بى. توانند وارد مسجد شوند مى جایز است و آنها هم

، »تابعاً له على ذلک«اى مذهبى اعالم شد که در زیارت عاشورا در قسمت   در جلسه:  563س
کنند است چه مسلمان و چه غیره و مواظب باشید که این دعا  مربوط به همه افرادى که گناه مى

  . شما نشودگریبان گیر

خواستم بدانم واقعاً چنین حرفى درست است و آیا این نفرین شامل دوست دار شیعه که  مى
  شود؟  گناهى از او سر زده مى

  
خیر مراد از تابع بر معصیت کار نیست، بلکه منظور کسانى هستند که تابع آن اول ظالم که غصب 

  .باشد خالفت نموده است مى

شود که کسى که در جوار حرم سیدالشهدا یا   یت گفته مى در بعضى مجالس اهل ب: 564س
 آیا چنین چیزى ممکن ;امیرالمومنین یا امام رضا مدفون است، سوال نکیر و منکر یا فشار قبر ندارد

  است؟

  
  .سؤال نکیر و منکر براى همه هست

  د؟ آیا امکان دارد کسى سکرات موت یا فشار قبر یا سوال نکیر و منکر نداشته باش: 565س

  
  .سکرات و فشار قبر ممکن است، ولى سؤال نکیر و منکر امکان ندارد

ها به شکلى که در  ، باال آوردن دست)علیه السالم( آیا در استمداد و صدا زدن ائمه: 566س
  گیرد، جایز است؟ استعانت از خداوند و دعا صورت مى

  
  .بلى جایز است
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دار شدن اوضاع اقتصادى خانواده بهتر   بچهاى مبنى بر اینکه پس از  آیا در قرآن آیه: 567س
شود وجود دارد و اگر وجود دارد، چرا در مورد من و همسرم که اولین فرزندم تا چند ماه  مى

  .شود، مصداق پیدا نکرده، بلکه در آمد سابقمان هم کمتر شده است  آینده متولد مى

  
، البته آیه )اهللا من فضله اء یغنهمان یکونوا فقر(آیه در سوره نور است و مربوط به ازدواج است 

بحث (ات است که شرایطىو موانعى دارد  به هرحال این امور از قبیل مقتضی;دیگرى هم هست
  ).گنجد  مفصلى است که در اینجا نمى

 لطفا فقط دستورات صریح قرآن راجع به حجاب زن را با ذکر نام سوره و شماره آیه : 568س
  .بفرمایید

  .59سوره احزاب، آیه . 32ه سوره نور، آی: جواب

  
  .روایات متواتره نیز برآن داللت دارد

گویند این خواست خداست، درست است؟ مثال انسان چیزى را   آیا این که مى:  569س
  .دهد  خواهد و خیلى برایش عزیز است ولى از دست مى مى

  
  .خیر، درست نیست

ن چیست، آیا همه آنها درست است  نظر حضرتعالى درباره مطالب کتبى مثل حلیۀ المتقی:  570س
  ، آیا رد کردن بعضى از این مطالب گناه دارد؟)تر است بعضى مطالب آن به طنز شبیه(

  
  .رد کردن با دلیل شرعى و با اعتقاد به عدم صحت، هیچ اشکالى ندارد و گناه نیست

  صحیح است؟ آیا تمام ادعیه وارده در مفاتیح : 571س

  
  .نقل کند، صحیح است) معلیه السال(چنانچه از امام

   بهترین نحوه دعا و طلب حاجات چیست، آیا عربى دعا کردن فضیلت دارد؟:  572س

  
وارد شده است بهتر است و فضیلت دارد ) علیهم السالم(دعاهاى عربى که از حضرات معصومین
  .و غیر آنها عربى و غیرعربى فرقى ندارد

شود در بعضى اوقات از اجراى  ه باعث مى خواهشمند است مفهوم فقهى اضطرار را ک:  573س
تواند اضطرار را تشخیص دهد؟ حدود آن را   احکام خوددارى کرد، بیان فرمایید و آیا هر کسى مى

  شود؟ آیا اضطرار، نماز، حجاب و این قبیل واجبات را هم شامل مى. تفصیال بیان فرمایید
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کارى که مخالفت آن موجب ضرر شود اضطرار عبارت است از مجبور شدن به انجام کارى یا ترک 

 مبتال به مرض سختى بشود که داروى آن یا سبب مشقّتى که تحمل آن مشکل باشد گردد، مثال
شود یا موجب درد غیرقابل تحملى  همیشه فلج مىمرحمى است، که اگر آن دارو را نخورد براى 

بته شراب خوردن شود ال  در این صورت آن کار حرام جایز مى;شود براى مدت مدیدى مى
  .استثناء شده است که آن هم بحث مفصلى دارد

 آیا گناه یا گناه نبودن یک کار به نیت آن است یا به ظاهر آن، مثال وقتى یک خانم زمین :  574س
نیت شما کمک گیرید تا کمکش کنید بلند شود و  خورده و نیاز به کمک دارد و شما دستش را مى

  شوید؟ مىمرتکب گناه کردن است آیا با گرفتن دستش 

  
گردد  در بعضى موارد نیت سبب انطباق عنوان خاصى بر فعل حرامى مى. خیر گناه با نیت نیست

شود آن فعل جایز شود، مثال کتک زدن به بچه یتیمى که حرام است، در   که موجب مى
م شود، ضرب یتی باشد، چون عنوان تادیب منطبق مى) تأدیب(موارد که به قصد و نیت  بعضى

  .شود  جایز مى

شده و معنویت کسب  ه خدا نزدیک چه کارهایى در طول روز و زندگى انجام دهیم تا ب:  575س
اى که   افراط و تفریط در امور مذهبى نشویم؟ در صورت امکان یک برنامهکنیم؟ در ضمن دچار 

  .یدبراى افراد معمولى و متوسط از لحاظ مذهبى، قابل اجراست، بطور جداگانه بیان فرمای

  
عمل به وظائف شرعیه، نماز اول وقت، دستگیرى از مستمندان، قضاء حاجت مسلمانان و امر به 
معروف و نهى از منکر، قهراً اگر عمل کنید، خداوند تعالى توفیق به کارهاى خیر دیگر به شما 

  .عنایت خواهد نمود

م شود که درست  قبول نکردن حرف دیگران، به گمان این که دروغ است و بعد معلو: 576س
بوده گناه است و دیگر اینکه اگر در مورد مسائل مختلف، اساس را بر خالف کار بودن افراد قرار 

  دهیم، گناه است؟

  
 ولى در مسائل مختلف اساس را بر صحت اعمال دیگران بگذارید، مثال اگر ;خیر، گناه نیست

 سالم، بگویید انشااهللا سالم دهد یا دانید فحش مى  زند که نمى کسى از دور به شما حرفى مى
  .حش دادن نکنیددهد و ترتیب اثر ولو قلباً بر ف کند و فحش نمى مى

   شرایط توبه چیست؟:  577س
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اید و تصمیم جدى که چنین عملى را دیگر انجام ندهید  پشیمان شدن از گناهى که مرتکب شده
  .نها استغفار نماییداید، تالفى کنید و بعد از همه ای و اگر حق کسى را از بین برده

شویم یا فقط تخفیف داده   آیا با توبه از گناهان انجام داده، نسبت به آنها عقوبت اخروى:  578س
  شود؟ مى

  
التائب من الذنب (چه توبه حقیقى باشد، عقوبت اخروى دیگر نیست برحسب وعده الهى چنان

  ).کمن ال ذنب له

 مجازات شود، آیا براى آن گناه در آخرت  اگر شخص گناهى را مرتکب شود و در دنیا:  579س
  شود و آیا در تخفیف مجازات اخروى موثر است؟  هم مجازات مى

  
  .مجازات دنیوى، تأثیر در مجازات اخروى ندارد

ند شو توبه بخشیده مى اند، هم در صورت کرده دزدى یاقتل یا زنا یا لواط  آیاافرادى که:  580س
بعضى اعم از زن یا مرد سالها روابط نامشروع (اى دارد  فایدهان و اصال این طور افراد، توبه برایش

  )کنند، آیا توبه فایده دارد؟ باافراد مختلف دارند و با باال رفتن سن احساس تنبه مى

  
  .بلى، چنانچه توبه حقیقى با شرایطش تحقق پیدا کند، خداوند ارحم الراحمین است

  »ما کنت تدرى ما الکتاب و ال االیمان«:  لطفا تفسیر آیه زیر را بیان فرمایید: 581س

  
  :فه به سه نحو داللت بر مفاد آیه داردآیه قبل از این آیه شری

  
و روایات زیادى . بدون توسط ملکى از مالئکه مانند جبرائیل. 3در خواب . 2بدون واسطه . 1

تحقق )آلهصلى اهللا علیه و(داللت دارد بر اینکه عدم علم به سه قسم نسبت به پیغمبر اکرم
و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدرى و ال «. فرماید بعد از آن مى. داشته است

 معنى آیه به حسب ظاهر این است که قبل از وحى روح که مراد آن سه قسم است، در ;»االیمان
متلبس  کتاب مشتمل بر معارف و شرایع نبود و شما -)صلى اهللا علیه وآله( یعنى پیغمبر- نزد شما

البته این . به آنچه بعد از وحى از التزام اعتقادى وعملى به مضمون کتاب متلبس شدى نبودى
معنى با مؤمن به خداى تعالى وموحد و عامل به عمل صالح بودن پیغمبر قبل از آن 

 چون آیه کریمه نفى علم به تفاصیل آنچه در کتاب است نموده و آن مالزم نفى ;ندارد منافاتى
بنابراین آنچه بعضى .  و خضوع براى حق نیستالى و التزام اجمالى به ایمان به خداعلم اجم

 قبل از وحى و بعثت مؤمن نبود، بوسیله این آیه جواب -نستجیر باهللا    -گویند که حضرت  مى
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گویند که پیغمبر قبل از وحى و  شود، کما اینکه آنچه دسته دیگر در مقابل آنها که مى داده مى
  .ى فرقى نکرده است، تمام نیستبعد از وح

هاى بسیارى است، آیا همه آنها واقعاً مورد تأیید هستند    در گوشه و کنار ایران، امامزاده:  582س
تفاوت  ها بوده است؟ آیا بى  ادهو همه آنها ارزش زیارت دارند؟آیا مالک خاصى در ایجاد امامز

  دارد؟هاى غیرمشهور اشکال   گذشتن از کنار امامزاده

  
  .یر، همه اینها مورد تأیید نیستند و زیارت نرفتن هیچ محذورى نداردخ

 نظر شما در مورد زیارت حضرت معصومه و حضرت عبد العظیم چیست، آیا زیارت :  583س
  آنها مثل معصومین است؟

  
  .زیارت این دو بزرگوار روایت دارد و فضیلت زیادى براى آن ذکر شده است

   جمکران چیست، آیا واقعا فضیلت زیادى دارد؟ا در مورد مسجد نظر شم:  584س

  
دستور ساختن آن مسجد و خواندن نماز در آنجا ) عصر ارواحنا فداه(من معتقدم که حضرت ولى

اند از هر کجا هستید، مسافرت به  اند و بزرگان از علماء هم معتقد بوده و کراماتى را دیده را داده
  .آن مکان بنمایید که بسیار خوب است

  اندازند چیست؟   نظر شما در مورد چاهى که در جمکران هست و داخل آن نامه مى:  585س

  
 است عملى پسندیده است و - ارواحنافداه -ه ارتباط با امام عصرجایز است و هر کارى که واسط

دستور خود آن حضرت ساخته شده است و اعمال آنجا را آن حضرت دستور مسجد جمکران به 
اند و در مواقع گرفتارى مشرف  ذشته علماء بزرگ هم چنین عقیده داشتهداده است و در قرون گ

  .شدند به آن مسجد مى

   بهترین نحوه زیارت امامان چیست و چه چیزهایى را بخوانیم بهتر است؟: 586س

  
اند خوب است و در بین آنها    دستور داده)هم السالمعلی(هر زیارتى با هر کیفیت که ائمه اطهار

  اهللا و زیارت عاشوراء نسبت به حضرت سیدالشهداء بیره، زیارت امینزیارت جامعه ک

  
  . فضیلت زیادتر دارد-اهللا علیه   صلوات-

 آیا انکار اهمیت جمکران یا انکار ارزش زیارت امامان گناه است یا فقط غفلت و نادانى :  587س
  .کنند  آن را رد مىشود؟ بعضى افراد براى زیارت امامان معصوم ارزش قائل نیستند و محسوب مى
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گویند مثال جمکران   به هر حال اگر مى;اند این افراد از تبلیغات سوء وهابیت منفعل شده

اند، باید مراجعه  واقعیت ندارد و خوابى است که دیده شده و ارزش زیارت امامان را ائمه نفرموده
اند، من قبول  امان فرمودهگویند با آنکه ام کنند به اهل خبره تا بر آنها اثبات کنند و اگر مى

شود، شما وظیفه دارید از باب نهى از منکر و   مى...  نستجیرباهللا این طرز فکر منجر به;ندارم
  .ارشاد جاهل، آنها را در حد قدرت هدایت کنید

اى تندرو نیز پیدا  با توجه به اینکه در هر فرقه( نظر جنابعالى در مورد اهل حق چیست؟ :  588س
  )شود مى

  
توانم  هایشان زیاد است، نمى  کنم این فرقه بسیار شعب دارد و اختالف بین مرام تکرار مىباز 

  .تحت عنوان حکم چیزى بنویسم

 رمز اتحاد و نصرت شیعیان جهان همواره در اقتدار و درایت مرجعیت شیعه بوده است، :  589س
آخوند حسن نجفى اصفهانى، دفتر تاریخ روزگارى را در یاد دارد که فتاواى میرزاى شیرازى، ابوال

 اگر مرجعیت در نجف بود ;داشت را به تحرک وا مىجهان تشیع ... اهللا بروجردى و خراسانى آیت
توانست تهران و ایران را به جوش و خروش آورد و اگر در قم بود، عراق و لبنان را به تحرک  مى

أسفانه مرجعیت حتى حالت داشت، ولى اکنون به قدرى تعداد مراجع زیاد شده است که مت  وا مى
 آیا چنین ;اى و شهرى در آمده است  صورت قومى، قبیله  کشورى خود را نیز از دست داده و به

 که در اصل محصور در مرزها - تواند جهان تشیع را   مرجعیت پراکنده و پاره پاره و متعددى مى
 دهد؟ عالوه بر اینکه ها و بال عبور  به سر منزل مقصود برساند و از میان امواج فتنه-نیست 

آیا . را برعهده دارد) اهللا تعالى فرجه الشریف عجل(مرجعیت شیعه، از دید ما نیابت عام امام زمان 
شود که بیش از صد رساله در بازار موجود است و  امام زمان به این تعداد زیاد نایب دارد؟ گفته مى

عالوه بر این اختالف مراجع باعث . بیش از بیست مرجع معروف و داراى مقلد زیاد وجود دارد
 براى سه شکل آن فتوا گریز جوانان شده است، مثال مسأله شطرنج و پاسور را در نظر بگیرید،

دومى را حرام و بعضى بالعکس را حالل و  اند، بعضى اولى اند، بعضى هر دو را حرام کرده  دیده
پس به جوان امروزى حق بدهیم که . داند و احتماال بعضى نیز هر دو را حالل کرده باشن عمل کرده

  .نظر شخصى خود عمل کند با دیدن این وضعیت، مرجعیت را کنار گذاشته و به

  
  :شود ها روشن مى با توجه به چند نکته جواب سئوال
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در موضوعاتى مانند رؤیت هالل و باب قضاوت، اگر یکى از مجتهدین حکم بکند به ثبوت هالل . 1
متعلق به یکى از دو طرف نزاع است و امثال این امور، بر مجتهدین دیگر  ال آنکه فالن مالیا مث

مسائل سیاسى و حکومت اسالمى از این قبیل . هم واجب است متابعت و مخالفت جایز نیست
 -اهللا کاشانى و دکتر مصدق با بعضى امور، بزرگترین مرجع وقت   لذا در زمان مرحوم آیت;است

خالف بودند، ولى یک کلمه حرفى نزدند، بلکه تعریف مرحوم  م-اهللا بروجردى  مرحوم آیت
  .نمودند اهللا کاشانى را هم مى آیت

  
 چون مسلمانان نباید تابع همه باشند، بلکه ;یچ تالى فاسدى ندارداختالف مراجع در فتوى، ه. 2

اید اعلم مانند اختالف اطباء در معالجات و آن شخص مرجع هم ب. تقلید نمایندباید از یکى از آنها 
  .باشد

  
  .بودند  مراجع متعدد... اهللا اصفهانى و اهللا شیرازى و آیت در زمان مرحوم آیت. 3

  
بینیم که مردم متدین با   اند، ولى ما مى اى نااهل هم خود را داخل مراجع نموده بلى عده. 4

  .م شودانم متذکر روند و شواهدى دارم که صالح نمى تحقیق و تفحص دنبال حق و حقیقت مى

أَال إِنَّهُمْ یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِیَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَال حِینَ یَسْتَغْشُونَ  (; فکر کردن توسط قلب در سینه:  590س
که اینان صورت بر ! آگاه باش «;1)ثِیَابَهُمْ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَمَا یُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصدُور

هاى خود در سر  راز سینه خویش پنهان دارند، حال آنکه بدان هنگام که جامهگردانند تا  مى
  .» زیرا او به راز دلها آگاه است;داند کشند، خدا آشکار و نهانشان را مى مى

إِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ اْ آمَنَّا وَهَاأَنتُمْ أُوْالء تُحِبونَهُمْ وَالَ یُحِبونَکُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْکِتَابِ کُلِّهِ وَإِذَا لَقُوکُمْ قَالُو(
که شما آنان را ! آگاه باشید «;2)مُوتُواْ بِغَیْظِکُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصدُورعَلَیْکُمُ األَنَامِلَ مِنَ الْغَیْظِ قُلْ 

ید، ا شما به همه این کتاب ایمان آورده. دارید و حال آنکه آنها شما را، دوست ندارند دوست مى
اى که به شما  ایم و چون خلوت کنند، از غایت کینه ما هم ایمان آورده: چون شما را ببینند گویند

هاى  در کینه خویش بمیرید، هر آینه خدا از سینه: بگو. دارند، سر انگشت خویش به دندان گزند
  .»شما آگاه است

کردند   عى نداشتند و فکر مىافتد اطال اعراب در آن دوران، از اینکه فکر کردن در مغز اتفاق مى
 خون را اى که دانیم قلب انسان، جز ماهیچه  کند، درحالى که مى  انسان توسط قلبش فکر مى

                                                           
  .5/ هود.  1
  .119/ عمران.  2
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سرتاسر قرآن، هرگز از کلمه مغز خبرى نیست، در . آورد نیست اى به حرکت در مى همچون تلمبه
انسان سخن گفته شود، از سینه و قلب   همواره هرجا از فکر کردن و تدبیر کردن صحبت مى

  شود مى

  :شود  این قضیه حتى در نهج البالغه نیز دیده مى

به رگهاى درونى انسان، پاره گوشتى آویخته که شگرف ترین اعضاى درونى اوست و آن قلب «
 البته این بدان معنى ;است که چیزهایى از حکمت و چیزهایى متفاوت با آن در او وجود دارد

دانستند که مغز   انسان چیزى به نام مغز دارد و مىدانستند که  آن دوران نمىنیست که اعراب 
کند، و این نیز از موارد اشکال برانگیز قرآن  وجود دارد، امادانستند که انسان با مغز خود تفکر مى

  3.»داند است که محل تفکر را قلب انسان مى

  
به » ثنا«چون. ان فرمودیدفهمم، غیر از آن است که شما بی از آیه شریفه سوره هود، آنچه من مى

پس مراد از . استخفا طلب خفاء است و همچنین استشفاء طلب شفا است. است» عطف«معنى 
ها و سرها را بزیرانداختن، تا اینکه آیات  عقب بردن صدور و سینه)یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِیَسْتَخْفُوا(

 است و قرآن مشتمل بر آن است، باشد و چون استعمال کنائى از بالغت کالم قرآن را نشنوند مى
این جمله کنایه است از این که اینها در مواقع خواندن قرآن خود را از پیغمبر و حاضرین پنهان 

اند مراد از استغشاء ثیاب، استغشاء   گفته بعضى. نمودند تا اینکه حجت براى آنها تمام نشود مى
خالصه معناى . ى ترین حالت استخوابند که این حالت خف هاشان است، وقتى که مى در خانه

نمایند، در حالى که خداوند عالم به  آیه این است که آنان هنگام قرائت قرآن خود را مخفى مى
  .شود کنم با این معنا، معناى آیه سوره آل عمران نیز معلوم مى خیال مى. اسرار است

تَدَواْ مِنکُمْ فِى السبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ کُونُواْ قِرَدَۀً وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِینَ اعْ (; تبدیل مردم به بوزینه: 591س
اید آن گروه را که در   و شناخته «;4) فَجَعَلْنَاهَا نَکَاال لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَۀً لِّلْمُتَّقِینَ;خَاسِئِینَ

بوزینگانى خوار و خاموش : ردیمآن روز شنبه، از حد خود تجاوز کردند، پس به آنها خطاب ک
  .» و آنها را عبرت معاصران و آیندگان و اندرزى براى پرهیزگاران گردانیدیم;گردید

اند،  خود تجاوز کردهملتى به دلیل اینکه در روز شنبه، از حد . این از اشکاالت وارده به قرآن است
روز شنبه براى یهود روز . شوند ىاند که در آن جانوران به یکدیگر تبدیل م  شدهبه بوزینه تبدیل 

 ;گویند مى) تقریباً به معنى شنبه به خیر(» شابات شالوم«مقدسى است و به یکدیگر در این روز
فرستند، وخداوند در اینجا بندگان را  یعنى حتى به نوعى دیگر در این روز به یکدیگر درود مى
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رفتار خداوند با انسان بسیار . زینه خواهید شدترساند که اگر نافرمانى کنید، شما نیز مانند آنها بو مى
اى خوار و خاموشت خواهم  ینهتوهین آمیز و تحقیر کننده است، یا حرف مرا گوش کن یا بوز

هاى خردمند، این گونه با تهدید ارتباط برقرار کند و آنها را  کند با انسان خداوند نیز سعى مى. کرد
  .به اطاعت وا دارد

  
 از اشکال کلى است که در کلمات بزرگان دین مانند شیخ الرئیس، محقق این اشکال شما جزئى

عنوان شده وحاصل آن اشکال این است که خداوند تعالى ... طوبى، عالمه حلى، محقق اصفهانى و
اخروى که به مراتب از عقوبات دنیوى شدیدتر است یا به عقوبات -گناه کاران را به عقوبات

اینکه خداوند عالم است به اینکه هایى بیان شده است از جمله   وابکند؟ که ج دنیوى عقاب مى
حفظ نظام الزم و آن ممکن نیست، مگر با قرار دادن تکالیف، و قراردادن تکلیف، بدون تخویف و 

 نستجیر - یعنى;وعید موثر نیست و بعد از تخویف اگر تصدیق نکند، با حکمت الهیه تنافى دارد
 مانند اینکه استحقاق عقاب بر مخالفت تکالیف شرعیه، خروج از  خدا دروغ گفته است، و- باهللا

رسم عبودیت است و آن ظلم است و ظالم مستحق عقاب است و این بحث نیز طویل الذیل و در 
از کتب کالمیه مذکور است و ما هم در رساله جبر ...  شرح تجرید و و328، ص 3شرح اشارات، ج

  .ایم و اختیار بحث نموده

فَسَاهَمَ فَکَانَ ; فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِیمٌ;وَإِنَّ یُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ (;تن در شکم ماهى زیس: 592س
 لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِ إِلَى یَوْمِ ; فَلَوْلَا أَنَّهُ کَانَ مِنْ الْمُسَبحِینَ; إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ;مِنْ الْمُدْحَضِینَ

 ماهى ببلعیدش و او در خور سرزنش ;و یونس از پیامبران بود «;5)نَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاء وَهُوَ سَقِیمٌ فَ;یُبْعَثُونَ
 پس اگر نه از  چون به آن کشتى پر از مردم گریخت،; قرعه زدند و او در قرعه مغلوب شد;بود

 را که بیمار بود به ماند، پس او بود، تا روز قیامت در شکم ماهى مى تسبیح گویان مى
  .»افکندیم  خشکى

هاى ماهى و نهنگ و اسید معده ماهى و تمامى مسائل که بگذریم، معلوم نیست حضرت  از آرواره
  .کرده است  یونس در این مدت، چگونه زیر آب تنفس مى

  
و مقدارى در سوره یونس، ذکر » ن والقلم«قصه یونس مقدارى در سوره انبیاء و مقدارى در سوره 

یات وارده از فریقین روا. ده است، ولى تمام قضیه چون مورد حاجت نبوده ذکر نشده استش
بعد از کنار هم گذاشتن آیات به یکدیگر داستان شیعه و سنى نیز به همین نحو است که در قرآن 
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درکتب اهل الکتاب هم مذکور است و اشکال شما به ) علیه السالم(قصه یونس. شود فهمیده مى
  .گردد ر مىآنها هم ب

  
خالصه شبهه بر امثال شما که ظاهراً دانشمندید، در زنده ماندن است؟ و با توجه به قدرت الهیه، 

خالف موازین طبیعت است، ولى کردم بر شما شبهه ایجاد شود، البته این امر بر خیال نمى
بیعت اجتماعى بشر اقتضاء کند، برخالف موازین طخداوند در بعضى موارد اگر مصلحت نظام 

  .کنند عمل مى

   مستدال پاسخ دهید؟; آیا کفار مکلف به فروع هستند: 593س

  
دلیل آن قطع نظر از اجماع فقها اطالق ادله احکام از آیات کریمه . باشند کفار مکلف به فروع مى

... و)سْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیالًلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِج الْبَیْتِ مَنِ ا(و )أَقِیمُوا الصالۀَ(قرآن و روایات زیادى، مانند 
عالوه برآن بعضى آیات در تکلیف کفار به فروع صریح است، مانند . مقید به اسالم نشده است

فَال صَدقَ وَ ال (، )قالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ(، و )وَیْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ الَّذِینَ ال یُؤْتُونَ الزَّکاۀَ(قوله تعالى 
، مراجعه 198 ص -  جلدى 26 دوره -، فقه الصادق 9چه تفصیل بخواهید به جلد چنان)صَلّى

  .نمایید

  شوند؟  مى  ورد شهدا در قرآن آمده آیا شهداى جنگ تحمیلى مشمول آیاتى که در م:  594س

  
  .شود  چنانچه جنگ به امر یک مجتهد عادل باشد، بلى، وگرنه نمى

ابهامى که برایم پیش . باشم  وق لیسانس مى ساله و شیعه و داراى مدرک ف26 پسرى :  595س
من . موضوع نگرش اسالم به دختران و زنان است. آمده، خواهشمندم که من را راهنمایى فرمایید

ضمن مطالعه قرآن، این سؤال برایم پیش آمد که هر جا صحبت از بهشت و پاداش آخرت 
شود و در  اشاره مى دختران باکره شود، به مواردى از قبیل باغ، میوه، نور، سالمتى، دوستى و مى

کس دیگرى غیر از   هاى بهشتى شده، از دختران دوشیزه که به هیچ  جایى هم که صحبت از نعمت
عنوان   هاى بهشتیند و به آیا دختران جز نعمت. همسر خود عشق نمىورزند اشاره شده است

؟ پاداش اختصاصى که خداوند اند یا غیر از این است  ابزارى براى تشویق مورد استفاده قرار گرفته
البته الزم به .) مثل مورد دختر باکره که خدا به مردان وعده داده است(کند چیست؟ براى زنان ارائه

است را دارم و وقتى موضوع  ام  ذکر است که من قصد ازدواج با یکى از افرادى که مورد عالقه
هم همان ابهام من را دارد و به من خواستگارى را مطرح کردم و بعد از گفتگو متوجه شدم که او 

را به جا ... گفت که تا زمانى که ابهامش برطرف نشود، حاضر نیست اعمالى مانند نماز، روزه و
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حال خواهشمندم که در صورت امکان هر گونه کمکى از . اش کنم آورد و از من خواسته که قانع
  .به من ارائه کنیدتوانید  قبیل معرفى منابعى براى مطالعه در این زمینه، مى

  
بهشت قضیه حضرت آدم است که در آنجا آدم و باشند، اولین ذکر   ها در بهشت متنعم مى خانم

ها فاطمه زهراء  روند، قبل از همه آن روز قیامت، کسانى که بهشت مىحواء با هم بودند و در 
ایات زیادى وارد شده و انبیاء رو) صلى اهللا علیه وآله(شود و بعد از ایشان پیغمبر اکرم وارد مى
  .کنند روند و با شوهرى که در دنیا داشتند آمیزش مى ها به بهشت مى که خانم

  
مرحوم میرزاى قمى در جامع الشتات، در جواب اینکه . حور العین و غلمان هر دو در قرآن است

و هر اش نرسدوکسى دیگرى با او ازدواج کند،  زنى را بخواهد وبه خواستهگاه کسى در دنیا هر 
فرماید این قدر باید دانست که در  دهند؟ مى سه نفر به بهشت بروند، زن را به کدام شوهر مى

کند و از بعضى اخبار ظاهر  باشد، حق تعالى همه را خوشنود مى  بهشت غم ودرد و اندوه نمى
ل فرماید هر یکى از اه شود، در جاى دیگر، مى شود هر کدام خوش اخالق ترند به او داده مى مى

بهشت چندان مملکت وسعت دارد که کمترین آنها کسى است که مملکت او به قدر تمام دنیا 
ها هم آن است  پاداش خانم. شود  چه مرد و چه زن به او داده مى- بخواهد خالصه هرچه . باشد

  .راى همه استو این جمله ب)فِیها ما تَشْتَهِیهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْیُنُ: (فرماید  که در قرآن مى

 احتراماً بیان فرمایید که دلیل عصمت چهارده معصوم و انبیا چه بوده است؟ عصمت :  596س
تیار یا کار خاصى به آنها اعطا شده است، آیا این موضوع با عدل صورت اجبارى و بدون اخ به

  الهى در تضاد نیست؟

  
  :عصمت سه قسم است

  
  .عصمت از خطاء در تلقى وحى. 1

  
  . خطاء در تبیلغ و رسالتعصمت از. 2

  
وجود امرى در انسان معصوم که او را از وقوع در : عصمت از معصیت که آن عبارت است از. 3

تفصیل این . باشد کند، البته به نحو اقتضاء، نه علیت تامه، تا اجبارى خطاء یا معصیت حفظ مى
  .ار نوشته ایمرا ما در رساله جبر اختی مفصلى است که نظیر آن مطلب محتاج به بحث

  . عالئم ظهور امام زمان را براى اینجانب تشریح نمایید:  597س
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 خروج سفیانى، قتل حسنى، کسوف شمس در نیمه ماه رمضان، خسوف ;عالئم ظهور زیاد است

 نفر از مردان صالح، خراب 70ماه بر خالف عادت طبیعى در آخر آن، قتل نفس زکیه در کوفه و 
اى که روشنى آن،  خروج یمانى، ظهور مغربى در مصر، طلوع ستارهکردن دیوار مسجد کوفه، 

  .که در کتب حدیث ذکر شده است... مانند روشنى ماه است و

، چرا یک فرد مسلمان زاده، اگر قبل از بلوغ با )ال إِکْراهَ فِی الدینِ( با توجه به آیه شریفه :  598س
 است و بعد از بلوغ باید کشته شود؟ آیا این تحقیق و نه تقلید، دین دیگرى را انتخاب کرد مرتد

  مطلب با آیه شریفه مذکور منافاتى ندارد؟

  
کنم  یکى از آن معانى را نقل مى. یفه شده است و بحث مفصلى استمعانى متعددى براى آیه شر

است، اکراه در چیزى که دین است نیست، چون دین عبارت از اعتقاد قلبى و آن این که مراد آن 
  .آن قابل اکراه نیست و اکراه بر اظهار شهادتین دین نیستاست و 

کشد و ارث    در اسالم در مورد دیه و شهادت دادن زنان و قصاص مردى که زنش را مى: 599س
خواهشمند است بفرمایید که آیا این موارد تعبدى . و بسیارى موارد دیگر، بین این دو تفاوت هست

ها  در روایات براى این تفاوت ذکر نشده و یا دلیل خاصى ت و در منابع فقهى دلیلى براى آناس
ها بین زن و مرد را بیان    در صورت امکان و بودن استدالالت، دالیل این گونه فرق;بیان شده
  .فرمایید

  
، از طرف خداى تعالى در تمام )اهللا علیه صلوات(ما مسلمانان معتقدیم که پیغمبر اسالم 

ت و اقتصاد و غیر اینها، مقرراتى آورده و ما باید به آنها عمل اجتماعیات و اخالقیات و سیاس
آن چه شما سؤال کردید، در قرآن و روایات ذکر . کنیم و آن مقررات در قرآن و روایات بیان شده

  .دین  سواد است یا بى شده است و اگر کسى بگوید اینها مدرک ندارد یا بى

 بهشت داده است و در وصف پاداش بهشت  خداوند در قرآن بارها به بندگان وعده: 600س
شود  را متذکر مى... هاى زیبا که دست هیچ مردى به آنها نرسیده است و همواره حور و پرى و زن

ها یاد کرده است اگر نه چرا؟   آیا خداوند در قرآن پاداشى را براى زن. که همه آنها براى مردهاست
  . اگر دارند منبع از قرآن ذکر فرماییدها پاداشى در عوض اعمال نیکشان ندارند؟ پس زن

  
موجود است و ثانیا حورالعین به حسب معنى مختص به زن )یَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ(اوال 

دال است بر اینکه )فِیها ما تَشْتَهِیهِ الْأَنْفُسُ(نیست مرد هم ممکن است حورالعین باشد و ثالثا 
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آیات قرآنى تنها کافى براى بیان نیست، بلکه با است به عالوه ها هرچه بخواهند مهیا  بهشتى
  .رسیم  ضمیمه کردن روایات به مطالب بیشترى مى

 چرا خداوند متعال در قرآن هیچگاه مستقیماً با زنان صحبت نکرده و همواره مسایل را :  601س
  کند؟  خطاب به مردان مطرح مى

  
 و )یا نِساءَ النَّبِی لَسْتُنَّ کَأَحَد مِنَ النِّساءِ(، )ؤْمِناتِ یَغْضُضْنَقُلْ لِلْمُ (;خطاب به زنان در قرآن زیاد است

...  و)أَقِیمُوا الصالۀَ (یا» یا ایها المؤمنون«()امثال این آیات زیاد است، اما در خطاب به هر دو طائفه 
ستعمال یکى از آنها در مقام بیان دو عنوان تثنیه یا جمع را با ااز قواعد زبان عربى این است که 

  .اعتنائى به زن نیست بنابراین هیچ گونه بى.  یعنى شمس و قمر;کنند، مانند شمسین ذکر مى

   آیا این که تشریعات بر اساس تکوینیات است، مستندى دارد؟:  602س

  
 بهتر است که گفته شود احکام اهللا تابع مصالح و مفاسد در متعلقات ;این تعبیر قدرى گنگ است

داند وگاهى آن مصالح ومفاسد علت  قیقتش را خدا مىلبته آن مصالح و مفاسدى که حاست، ا
  .تشریع است و گاهى حکمت

گوییم قرآن کریم تحریف   کردم، ایشان گفت چطور ما مى  با یکى از دوستانم بحث مى:  603س
رسید گفتم چون این  من تا جایى که عقلم مى! نشده، ولى تورات وانجیل تحریف شده است

ایشان گفت، مگر آنها کالم خدا نبودند؟ چرا خداوند جلوى . آخرین دین خداست و کالم خداست
  .تحریف آنها را نگرفت؟ لطفا راهنمایى فرمایید

  
 این دنیا بنا دارد که در امور طبیعى تصرف بر خالف موازین طبیعى ننماید و فرمود خداوند در

ابى اهللا ان یجرى االمور اال «: فرماید مى)علیه السالم(ن رو معصوم، ازای)فَلَوْ شاءَ لَهَداکُمْ أَجْمَعِینَ(
آنچه من در ذهنم هست آنکه اولین نسخه انجیل بعد از هفتاد سال، بعد از مسیح، آن » باسبابها

که زیاد   -شد کاتبان وحى  مىاى که نازل   قرآن هر آیههم به دست یک یهودى نوشته شد و اما
  .شتندنو  آن را مى-هم بودند 

 خواهشمند است دلیل این حکم الهى که چرا نماز انسان در سفر شکسته و روزه باید : 604س
در واقع با توجه به پیشرفت تکنولوژى که انجام مسافرت را آسان نموده . افطار شود را بفرمایید

طور صریح در قرآن کریم نیز ذکر شده است،  است، ضرورت این حکم چیست؟ آیا این حکم به
  کدام سوره و آیه؟در
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ود اشکاالت زیادى وجود دارد، مثال چرا نماز مغرب سه رکعت است اساساً در اگر این باب باز ش
روایات معتبره بر . است که نماز مغرب سه رکعت است یا بقیه عباداتکجاى قرآن نوشته شده 

  .، مراجعه نمایید102این حکم داللت دارند در قرآن هم به سوره نساء، آیه 

ها و   با توجه به این اعتقاد که زیارت عاشورا حدیث قدسى است و باتوجه به لعن: 605س
 و )ینَ یُؤْذُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِی الدنْیا وَ االْخِرَۀِإِنَّ الَّذِ(هاى این زیارت و همچنین آیه  برائت

ارى موارد دیگر، اجازه ما براى تبلیغ دعاى و بسی) علیه السالم(همچنین دعاى قنوت امیرالمومنین
پیرامون مجالس لعن، شرح مناجات  ضمنى قریش، تا چه حد است؟ و بیان فرمایید حضرتعالى

  اى دارید؟ چه عقیده... مذکور و

  
 که چه زیارت عاشورا و چه زیارت عاشوراء سندش قوى و بسیار عالى است، ولى در صورتى

انوى برآنها منطبق نشود، و چنانچه در جایى باشد که موجب عنوان ث... دعاى ضمنى قریش و
وَ ال تَنازَعُوا (اهللا تعالى  قال. تفرقه بین مسلمین بشود و مخالف تقیه باشد، نباید خوانده شود

ترى از  و روایات متوا)وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ ال تَفَرَّقُوا(، )فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِیحُکُمْ
  .هم بر این مطلب داللت دارند) علیهم السالم(معصومین

شود؟ در قرآن به مقنعه اشاره شده که افرادى در    آیا حجاب زن شامل موى سر او مى: 606س
اى که قرآن در نظر داشته، موى سر را هم  داشتند که چه معلوم مقنعه  دانشگاه در بحثى بیان مى

  .پوشاند مى

  
وَ ال یُبْدِینَ ( چنین است 32، آیه حجاب، در سوره نور آیه شاره شده استدر قرآن به مقنعه ا

زِینَتَهُنَّ إِالّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُیُوبِهِنَّ وَ ال یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِالّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ 
 اجمال بیان شده و تفصیل آنها را باید به مقتضاى عالوه برآن در قرآن احکام به طریق...)آبائِهِنَّ

که » یرد على الحوضى اهللا وعترتى و لن یفترقا حت انى تارک فیکم الثقلین کتاب«حدیث ثقلین 
رجوع نمود، مثال اینکه )علیهم السالم(مورد اتفاق شیعه واهل سنت است، باید به اخبار اهل بیت

توانید استفاده کنید؟ اکثر احکام از این قبیل است    رکعت است، از کجاى قرآن مى3نماز مغرب 
کنید، مالحظه خواهید نمود که روایات صریح است درلزوم پوشاندن موى و شما اگر به روایات رجوع 

  .سر

ى مانند خارج شدن از منزل یا رفتن به دیدار خانواده خود یا  چرا اختیار زن در مسائل: 607س
  باشد؟  دست همسر ایشان مىدر مسائلى از این قبیل موارد، 
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رسیده و در کتاب وسائل الشیعه ذکر ) علیهم السالم(دلیل آن روایاتى است که از ائمۀ معصومین
  .ایم شده است و ما هم در کتاب فقه الصادق مفصال بحث کرده

  »مثل عَلیِ فیکم کمثل الکعبه أنا الکعبه« با توجه به روایت : 608س

ها چه حکمى دارد؟ و استفتاء و نظر جنابعالى پیرامون این مسأله چه   ها و سنى  بفرمایید حج وهابى
  باشد؟ مى

  
 معنى آن روایت در روایات دیگر بیان شده است -روایتى که نقل کردید ربطى به سوال ندارد 

آید به سراغ   اند مثل امام مثل کعبه است یؤتى والیاتى یعنى باید رفت به سراغ او او نمى فرموده
  .نمایید تا جواب دهم دانم چه جهت آن را سؤال مى  ها نمى ما حج سنى و ا-شما 

 اختیارات آن چیست؟ و چه جایگاهى در نظر شما پیرامون مسأله والیت فقیه و محدوده: 609 س
  دارد؟) علیه السالم(امیرالمؤمنینوالیت 

  
م کون به غیر  یعنى قدرت تصرف در عال;والیت تکوینیه. 1والیت معانى متعدده دارد از جمله 

صلى (وجوب اطاعت در امور عادى که پیغمبر. 2. طریق عادى که معجزات انبیاء از آن باب است
اولى به تصرف در اموال افراد . 3داراى آن بودند، ) علیهم السالم(و ائمه معصومین) اهللا علیه وآله

یت به معنى اختیار وال. 4. از خودشان که معصومین داراى آن بودند، این مراتب را فقیه ندارد
تشکیل حکومت و اختیاراتى که در تمام . 5. تصرف در امور حسبیه که آن را هر مجتهدى دارد

قضاوت که آن هم بر . 6. این مقام متعلق به رهبر است. ممالک رسم است و حاکم داراى آن است
  .هر مجتهدى ثابت است

  بکنیم؟   ، چه بایدى ایجاد نشود براى اینکه عبادات براى ما تکرارى نشود و دلزدگ:  610س

  
تکرار عبادات ثواب زیادتر دارد و براى زیادى شوق به عبادات، نیت خالص نمودن، لقمه حالل 

  .خوردن و معاصى را ترک کردن مؤثر است

 -هاى گناه زیاد است   با توجه به اینکه امروزه محیطها و زمینه- براى قویتر شدن ایمان : 611س
  چه باید بکنیم؟

  
توجه به اینکه لذتى که مدت آن کم است در مقابل آن عواقبى که ممکن است درعالم برزخ و بعد 

  .از آن داشته باشد و مختصرى تفکر در ترک گناه خیلى مؤثر است

 اگر به انسانى توجهات غیبى شود و شاید تا حد زیادى این اتفاقات نشانه داشتن احترام :  612س
د، آیا بهتر است این توجهات غیبى را پنهان کند و به کسى نگوید و و ارزش در نزد پروردگار باش
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شود بعضى  اینکه گفته مى. یا به دیگران گفته، تا شاید به این وسیله افرادى را تحت تأثیر قرار دهد
آورند، تا    چرا براى عموم بر زبان نمى;شود از مراجع و علماء چنین توجهاتى به آنها شده یا مى

ما گویند؟ آیا از  تحت تاثیر قرار گیرند؟ آیات و روایات در این مورد به ما چه مى افرادى شاید
  کنیم و یا نه آنها را بر زبان آورده و فاش کنیم؟ خواهند که پنهان کارى مى

  
اى ادعاى  است که در این ایام عده) ارواحنا فداه(اگر منظور از توجهات غیبى زیارت ولى عصر

روایات معتبرى داریم که هر کس در زمان غیبت ادعاى . باید گفته شودکنند، آن امر ن رؤیت مى
اى  و اگر منظور غیر این موضوع باشد، چنان چه گفته شود عده. رؤیت نمود او را تکذیب کنید

  .شوند  مىموقعیت را مغتنم شمرده و با ادعاى دروغ موجب وهن حقایق مسلمه 

تواند استخاره را  ستخاره گرفت؟ چه کسى مى استخاره چیست و در چه مواردى باید ا:  613س
توان به استخاره خود، اطمینان کرد و   بگیرد و باید داراى چه شرایطى باشد؟ تا چه حدى مى

هاى  توان برداشت صحیح را از مطالب قرآن فهمید؟ نظرتان در مورد کتابچه  چگونه مى
اند چیست؟  نوشته برداشت خود را ..اى که در هر صفحهء قرآن در مورد ازدواج، معامله و استخاره

  داشت؟  توان به آنها اطمینان تا چه حد مى

  
استخاره در امرى که خیر، صالح، فساد و ضرر آن معلوم نیست و با مشورت معلوم نباشد، 

 -  که بعضى عربى است -اند  هائى در این مورد نوشته شده و نشر کرده مشروعیت دارد و کتاب
 انجام -  که واجب نباشد-معتقدم و بدون استخاره هیچ کار مهمى رامن به استخاره . خوب است

  .ام تا قضاوت کنم اید ندیده دهم، ولى کتابى که شما اشاره کرده نمى

) عج(زمان  در زندگى امید به ظهور در دلم سرد نشود و چگونه بفهمم که امام چه کنم که :  614س
  .ته استاشتباهات من را نادیده گرفاز اعمالم راضى است و 

  
اگر ظهور بنماید، دنیا پر از عدل، صفا، صمیمیت و )علیه السالم(شما اگر دقت کنید که امام زمان

شود، ممکن نیست ظهور آن بزرگوار در دلتان سرد شود و اگر بخواهید بفهمید که از  آبادى مى
ورات شرع این بر خالف دستشما راضى است، توبه از گذشته نموده و تصمیم بگیرید که بعد از 

  .عمل ننمایید

 اگر در ذهنم تصمیم قطعى بگیرم که زمانى اگر برخى شرایط و عوامل خاص فراهم شود، :  615س
 با این فرض، خداوند براى ;شوم طور قطعى و صد در صد مرتکب فالن گناه و معصیت مى من به

ل نرسیده، گناهى نویسد؟ تازمانى که از محدوده فکر تجاوز نکرده و به مرحله عم من گناهى مى
  آیا این جواب صحیح است؟. شود  براى انسان نوشته نمى
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علیهم ( روایاتى از ائمه معصومیناند بسیار متین و صحیح است و جوابى که آن روحانى داده

  .هم بر همین مطلب داللت دارند) السالم

 اهللا علیه صلى( روایات و احادیث فراوانى درباره فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد: 616س
اللهم العن «دانم گفتن    ولى نمى;و نیز فضیلت و ثواب لعن بردشمنانشان شنیده و خوانده ایم)وآله

برخى از مردم . »ى محمد وآل محمداللهم صل عل«فضیلت بیشترى دارد یا گفتن » الجبت والطاغوت
ى نیز صلوات را دانند و گروه  مىدهند وثواب و فضیلت آن را بیشتر  لعن را برصلوات ترجیح مى

  لطفا نظر مبارکتان را در این خصوص بفرمایید. شمارند  تر مى  با فضیلت

  
  .روایات مختلف است، هر دو خوب است و جمع بین این دو بهتر است

توان چنین گفت که هدف از نماز خواندن، عبادت و بندگى خداوند و رسیدن به    آیا مى:  617س
ر عالم برزخ دچار  سال نماز قضا داشت، د10 و مثال حال اگر کسى فوت کرد. قرب الهى است

نماز قضاى میت به جاى آورده شود، از عذاب او شود در صورتى که  اینکه گفته مى. عذاب است
دانیم نمازى را که ما براى میت  شود، چگونه قابل بیان است؟ با توجه به آنکه مى  کاسته مى

. اى براى خداوند دارد شود و نه فایده   میت مىخوانیم، نه باعث رسیدن به قرب الهى براى مى
شود تا عذاب او کمتر شود؟ آیا در قیامت هم این عذاب کمتر میشود یا   بنابراین چه چیز باعث مى

  فقط این بحث براى برزخ است؟

  
  .اى براى خداى تعالى ندارد  حتى در حال حیات، هیچ فایدهعبادات ما. 1

  
اهللا و  تیان محرمات، تابع جعل شارع است و ربطى به قرب الىترتب عذاب بر ترک واجب یا ا. 2

  .عدم آن ندارد

  
دفع عذاب از میت نیز با جعل الهى است، خداوند فرموده است، اگر کسى نماز قضاء داشت در . 3

عالم برزخ، مادامى که نماز قضاء او را کسى نخواند معذب است و چنانچه خوانده شود، مانند 
طیع باید شود و بنده م دیون است داده شود، عذاب کم یا به کلى رفع مىقرضى که به کسى م

  .باشد) علیهم السالم(تابع فرمایشات حضرات معصومین

در صورتى .  اگر کسى بخواهد براى میت اجیر بگیرد، تا نماز و روزه قضا را به جاى آورد:  618س
نیاورد و ما هم ندانستیم که    رض به جاکه اجیر پول را بگیرد و قبول کند که به جاى آورد، اما بالف

شود یا خیر؟ بعضى از روحانیون   او بجاى نیاورده است، آیا باز هم عذاب میت برداشته مى
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بعضى هم . کرده است نخوانده گناه شود و اجیر که نماز گویند عذاب از میت برداشته مى مى
اب هم از میت، تا قضا را بجاى کند، عذ فردى که اجیر شده گناه مى   گویند عالوه بر آنکه مى

  .شود  نیاورد، برداشته نمى

  
در خصوص حج روایت وارد شده است که با اجیر کردن شخصى از میت حج او تبدیل به حج در 

 اما در نماز و روزه چنین دلیلى نداریم، بنابر این در نماز و روزه، حرف دسته ;شود  ذمه نائب مى
  .است  دوم بر حسب ادله صحیح

:  چنین آمده است99، نوشته رضا مجاهد در صفحه »عنوىداروخانه م« در کتاب :  619س
هر کس ترک کند نماز ) صلى اهللا علیه وآله(شنیدم از رسول خدا: فرمود) علیه السالم(امیرالمومنین

 رکعت نماز بخواند با حمد و 50را از روى جهالت و نداند چقدر باید قضا کند، شب دوشنبه 
با حمد و ) نماز دو رکعتى 25( رکعت 50گیرد روز دوشنبه را و ظهر دوشنبه نیز سوره، و روزه ب

 سال نماز قضا شده 100ند این عمل مطابق با سوره بخواند و بعد از فراغت صد مرتبه استغفار ک
  .آورد اگر بداند چقدر قضا دارد باید همه آن را بجاىاما . آید به حساب مى

دانم چند سال نماز قضا دارم  ین مطلب صحیح است؟ مثال من که نمىمى خواستم بدانم آیا واقعاً ا
توانم طبق   سال قضا بخوانم یا مى6 یا 5 سال باشد، باید در حدود 6 تا 5و حدس میزنم بین 

توان براى میت هم این کار را، به جاى  روایت فوق عمل کنم؟ اگر مطلب فوق صحت دارد، آیا مى
  ، انجام داد یا خیر؟)دانیم دقیقاً چقدر است  که نمى(خواندن تمام نمازهاى قضایش 

  
شما باید . عمل به روایت فوق که نه سند صحیحى دارد و نه داللت واضح، براى شما جایز نیست

گویند این عمل مسقط قضاء شخص زنده ومیت  همه فقهاء اسالم مى. به فقهاء رجوع کنید
  .نیست

   چیست؟ سوره مجادله6الى 1 منظور از آیات :  620س

  
سوره مجادله، متضمن مطالب متعددى از حکم و آداب است، مقدارى از آیات آن در حکم ظهار 
است که شش آیه اول آن سوره است و ظهار در نزد عرب جاهلى از اقسام طالق بوده، مرد به زن 

لب شده است، در بقیه مط  ، زن از او جدا و حرام ابدى مى»انت منى کظهر امى«گفته  خود اگر مى
  .آن سوره به تفاسیر مراجعه فرمایید

تواند ادعا کند که ایمانش به خدا و روز جزا و اصول دین را داراست و   آیا کسى مى:  621س
... ندارد؟ منظور از واسطه، مسجد، کعبه، امام، امامزاده، خواندن نماز و روزه و» واسطه«احتیاجى به 

  .است



١٦٨ استفتائات 

  
صلى اهللا علیه (ارتباط با خدا، بدون واسطه پیغمبریرمنطقى و غیرعقالیى، چون کالمى است غ

  .غیرممکن است)وآله

را از اذان حذف کرده است و بدین » حى على خیرالعمل«عمر :  در روایت آمده است:  622س
را ذکر » اهللا  اشهد ان علیا ولى«حال ما که در اذان . سبب بدعت در اذان به وجود آورده است

  شود؟  کنیم، بدعت حساب نمى مى

  
نیست، بلکه به عمر، حى على خیر العمل، را حذف نمود با تصریح به اینکه روایتى دال بر آن 

شوند، چون نماز بهترین عمل است و مجزى از جهاد  جهاد سست مىواسطه اینکه مردم از 
کنند که هر وقت شهادتین گفتند، شهادت به   ولى شیعه روایت از امام صادق نقل مى;است

بعالوه روایت مفصلى دال بر . بدهید) اهللا علیه صلوات(مؤمنین بودن حضرت علىوالیت و امیرال
  .مطلوبیت این جمله در اذان و اقامه وجود دارد

خواستم بدانم که اگر کسى به والیت فقیه به    مدتى است که سوالى برایم مطرح شده مى:  623س
ماند یا    مسلمان و شیعه باقى مىعزیزمان است، اصال اعتقادى نداشته باشد،در کشور این شکل که 

  خیر؟

  
و . والیت از مسائل اختالفیه است که نه از اصول دین است، نه از اصول مذهب و نه از ضروریات

  .مخالف نه خارج از مذهب است نه خارج از دین

لطفاً برایم کامل توضیح (کند؟   آیا روز قیامت همان روزى است که امام زمان ظهور مى: 624س
  ).دهید

  
است که ایشان وقتى ظهور کنند، دنیا پر از )  فداهارواحنا(خیر، روز قیامت بعد از ظهور امام زمان

بعد از مدتها که بگذرد آن وقت قیامت خواهد . شود امنیت، رفاه و آسایش مىصفا، صمیمیت، 
  .شد

 الهى عنوان یک علم  نظر حضرتعالى در مورد فلسفه چیست، آیا حضرتعالى فلسفه را به:  625س
تواند ما را به خدا برساند یا برعکس   نظر شما این علم مى یا علم بشرى قبول دارید، آیا به

  باشد؟ مى

  
فیض کاشانى علم فلسفه علم بشرى و دارارى مطالب دقیقه علمیه است و بزرگان این علم، مانند 

 آنها تبرى اند و از اى در ردّ بعضى از مطالب این علم نوشته خودشان رسالهدر آخر عمر 



١٦٩ استفتائات 

اهللا آملى کتابى دارد در ذیل یکى از مطالب فلسفى بعد از اینکه،  اند، مرحوم آیت جسته
گیرم که به این  صورت مفصل تحقیق کرده در حاشیه نوشته است که من خدا را شاهد مى به

مطالب عقیده ندارم و عقیده من همان است که از طریق ائمه بیان شده و هکذا بقیه از بزرگان 
  .فالسفه متدین

امت من در آینده به بیش از هفتاد فرقه تقسیم : اند فرموده)صلى اهللا علیه وآله( پیامبر اکرم: 626س
علیه (کسى که از على: اند همچنین در خطابه غدیر فرموده. شود که جز یکى همه در آتشند مى

علیه (خود موال على. و فرزندان او تا روز قیامت پیروى نکند در جهنم جاودانه است) السالم
نن و با توجه به احادیث مذکور آیا همه اهل تس. اند جز شیعیان من همه گمراه: اند فرموده)السالم

  شیعیان غیر اثنا عشرى، مغضوب خداوند و و اعمالشان حبط و نابود است؟

  
تمام این . جاهل مقصر و جاهل قاصر:  قسم اند2باید توجه داشته باشیم که همه این طوائف 

عقوبات متعلق به دسته اول است و دسته دوم عقاب ندادند و تفصیل محتاج بوقت بیشتر است و 
  .درعلم کالم مستوفى بحث شده است

بینند،  ا بیدارى مىدر خواب ی) علیه السالم( آیا این ادعا درست است که بعضى امام زمان: 627س
  را در این زمان دید؟) علیه السالم(توان امام  آیا مى

  
عاى رؤیت، در خواب ممکن است، ولى روایات معتبره داللت دارد براینکه هرکس ادعا کند من اد

گویم دیدن امام ممکن نیست، بلکه مراد  من نمى. ام او را تکذیب کنید امام را در بیدارى دیده
گوید، ولى  پس هر کس که ادعا کند دورغ مى. این است که کسى که امام را ببیند و بگوید

  .اند   حضرت را دیدهاز علماء بزرگ و غیر علما قطعاً آنبسیارى 

شود، تأثیر و دخالتى   آیا اراده و اختیار انسان در مقدراتى که شب قدر براى او تقدیر مى:  628س
شود   طور مثال آیا تالش و کوشش انسان موجب تغییر در کم یا کیف روزى مقدر او مى دارد؟ به
  یا خیر؟

  
ى بنا ندارد که امور بر خالف موازین طبیعت انجام گیرد، مسلماً کوشش چون در دنیا خداى تعال

  .شما اثر دارد

 که فرموده براى زن بهتر است که هیچ مرد نامحرمى ) السالمعلیها( روایت حضرت فاطمه:  629س
  او را نبیند و او مرد نا محرمى را نبیند، چه قدر اعتبار دارد؟

  
  .قت کنید که فرموده است بهتر است و نه الزم استبله چنین روایتى معتبر است، ولى د



١٧٠ استفتائات 

هایى را بخوانم و هر کار  خواهم تهذیب نفس کنم، من را در مورد اینکه چه کتاب   مى:  630س
  .شود راهنمایى کنید  دیگر که مربوط به آن مى

  
تقوى و عدم ارتکاب محرمات، بجا آوردن واجبات، خدمت به مردم و دستگیرى از عامل دعا، 

موجب تهذیب نفس است و زیارت عاشورا تأثیر عجیبى در این امور ندان به قدر وسیع مستم
  .دارد، همچنین خدمت به پدر و مادر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مسائل متفرقه

  

  

  

  



١٧١ استفتائات 

بینم که بسیارى از مراجع آن را حرام  ام و حاال مى   من عضو شرکت گلدکوئست شده:  631س
فرمایند که کار این شرکت شبه قمار است و  باشد و مى مى. ..مرجع تقلید من آقاى. اند  دانسته

  توانم از شما تقلید کنم؟ آیا در این مورد مى. باشد  حرام مى

  
ا اعلم علماء اسالم کنید، اهل خبره او ر چنانچه از کسى که تقلید مى. شبه قمار حرام نیست

توانید به  اید، مى  کردهمنطق و دلیل، تقلید جایز نیست و اگر بىدانند، رجوع بغیر او  مى
  .دیگرى عدول کنید

   آیا نوشیدن آبجو بدون الکل، گناه و حرام است؟:  632س

  
  .آبجو که به حد اسکار نرسیده است حالل است و هیچ اشکال ندارد

آید با   هاى چرمى که از کشورهاى غیراسالمى مى   حکم استفاده از عطریات و پیراهن:  633س
رود  رمورد ذبح حیوان و جنسى که در ساخت عطریات به کار مىدتوجه به نداشتن اطالعات 

  چیست؟

  
هاى چرمى که از کشورهاى غیراسالمى تهیه  و اما پیراهن. عطریات پاک است و اشکال ندارد

 چنانچه فروشنده مسلمان است محکوم به طهارت است و اگر مسلمان نیست، چنانچه ;شود مى
 اما اگر ;گرفته شده است، نجس و نماز با آن باطل استبدانید از حیوان غیر ذبح شرعى شده 

دهید که از پوست تهیه شده از کشور اسالمى باشد، نماز در آن باطل است، ولى پاک   احتمال مى
  .است

 آیا از منظر اسالم، کارهاى فکرى و مدیریتى و اجرایى چون تدریس، وکالت، سفارت، : 634س
تر از کارهاى یدى، چون کار در مزرعه و کارخانه   با ارزشتواند آنقدر  مى... ها و  مدیریت شرکت

  ها برابر پاداش یک ساعت کار یدى باشد؟ باشد که پاداش یک ساعت کار فکرى ده... و معادن و

  
قطعاً چنین است، چون مالیت امرى اعتبارى از اعتباریات عقالئیه است و اعتبار بر شیئى که 

ماع متوقف بر آن باشد و چون منافع و آثار امورى که از ام اجتمورد رغبت و میل افراد باشد، یا نظ
زیادتر از کارهاى یدى است قهراً مالیت آن افزایش کارهاى فکرى و مدیریتى و اجرائى خیلى 
  .دارد و شارع مقدس هم امضاء نموده است

ود  هزار درهم محد30درآمد مشروع را به ) علیه السالم( روایاتى که از امام صادق:  635س
  نماید، از نظر حقوقى در جامعه فعلى چگونه قابل به کارگیرى و تدوین قانونى است؟ مى

  



١٧٢ استفتائات 

 باید اوال رعایت صحت سند بشود، بعد -اهللا   علیهم صلوات-در روایات منتسب به ائمه اطهار
عهده  معارضات مالحظه شود و بعد با قرآن مخالف نباشد و قیود دیگر و تمام این کارها به

  . استمجتهدین

  توان علوم و فنون را در انحصار درآورد؟  آیا مى: 636س

  
چنانچه از امورى باشد که مردم در زندگى محتاج به آن باشند و از او هم تقاضاى آن فن را 

) علیه السالم(امام صادق. شرع استبنمایند، با این حال بخل در بیان بکند، قطعا خالف 
اقامه اهللا یوم القیامۀ ... ا مما یحتاج الیه و هو یقدر علیهایما مؤمن منع مؤمنا شیئ«فرماید  مى

  .»النار ثم یؤمربه الى... مسودا وجهه مزرقۀ عیناه مغلولۀ یداه الى عنقه فیقال هذا الخائن

  دهد قابل استناد هستند؟  هایى که خود انسان انجام مى  آیا استخاره:  637س

  
قط در کارى  قابل استناد نیست، استخاره فاساس است و استخاره براى فهمیدن حکم شرعى بى

چیزى معلوم نباشد و از طریق استشاره چیزى فهمیده نشود مورد قبول که خیر و شر عرفى 
  .باشد مى

شود  به کشورهاى اسالمى فرستاده مى   مواد غذایى که براى مصرف از کشورهاى غربى:  638س
  ز آن حرام است یا خیر؟مانند شیرینى، کنسرو ماهى و گوشت گاو آیا استفاده ا

  
شود  مواد غذایى غیر از کنسرو ماهى و کنسرو گوشت که از کشورهاى غیر اسالمى آورده مى

از دست مسلمان گرفته شود حالل است، و نیز اگر احراز شود حالل است، و اما کنسرو ماهى اگر 
کنسرو گوشت بره آب مرده است حالل است و اما که ماهى از آب گرفته شده است و در خارج از 

و گاو و غیر این دو که خوردنشان حالل است اگر از دست مسلمان گرفته شود حالل است وإالّ 
  .حالل نیست

شوند و سازندگان این  هاى کامپیوترى توسط افراد بیگانه ساخته مى  بسیارى از برنامه:  639س
ر کشور ما د. فروشند خریدار مىهاى خود را به  ها در قبال دریافت مبلغ قابل توجهى برنامه برنامه

اصلى وجود ندارد و به همین دلیل بسیارى از مردم امکان دسترسى به فروشنده و خریدن نسخه 
از آنجا . باشند  ها و ارائه به صورت مجانى یا در قبال مبلغى ناچیز مى  مشغول به تکثیر این برنامه

ازهاى یک جوان امروزى است و نیز هاى کامپیوترى از نی  که استفاده از برخى از این برنامه
هاى تکثیر شده را مجاز   هاى اصلى ممکن نیست آیا جنابعالى استفاده از نسخه  دسترسى به نسخه

  .دانید مى

  



١٧٣ استفتائات 

  .اشکال است نموده بىهاى تکثیر شده که یک فرد مسلمان تکثیر   استفاده از نسخه

د چه صدایى باشد یا نباشد فرقى هیچ تأثیرى ندار» آوازهاى مطرب« براى برخى از افراد : 640س
  شنیدن چنین آوازى براى این گونه افراد، چه حکمى دارد؟! ندارد

  
  .براى این گونه افراد هم شنیدن آواز مطرب حرام است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  نگاهى کوتاه به آثار

  )العالى مدظله(  حضرت آیت اهللا العظمى روحانى

  
ش  1305  / 1345وحانى در پنجم محرم سال العظمى سید محمدصادق حسینى ر  اهللا حضرت آیت
ه و اصول را در نجف ایشان پس از گذراندن دوران سطح، درس خارج فق. دنیا آمد در شهر قم به

شیرازى، شیخ محمد حسین اصفهانى، شیخ محمدعلى کاظمى، شیخ کاظم : نزد اساتیدى چون آیات
اهللا خویى،    تحصیل وى در درس آیت.سید ابوالحسن اصفهانى، و سید ابوالقاسم خویى فرا گرفتند

ش به قم  1329که از یازده سالگى آغاز شده بود، پانزده سال به درازا کشید و پس از آن در سال 
در کنار تدریس، به تألیف آثار فقهى و دینى نیز . بازگشت و به تدریس علوم دینى مشغول شد

  :ترین آنها عبارت است از  پرداختند که برخى از مهم

عنوان یک منبع مرجع شناخته شده است در  این کتاب بزرگ که به): زبان عربى به(الصادق   ه فق- 1
 جلد 41زودى در   چاپ جدید آن به. داخل و خارج کشور به چاپ رسیده است جلد بارها در 26

  .به چاپ خواهد رسید) با ذکر منابع و مصادر(

 سال 200باشد نزدیک به    فقه مىاز تألیف کتاب عظیم جواهرالکالم که شامل تمامى ابواب 
المعارف تمام ابواب فقه در دو سده اخیر   ترین دایرۀ الصادق اولین و کامل گذرد و کتاب فقه مى
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له به رشته تحریر درآمده، مورد عنایت خاصه تمامى  این کتاب که در سنین جوانى معظم. است
ان علماء عامه نیز شناخته شده و این کتاب در می. هاى علمیه است  مراجع تقلید و بزرگان حوزه

بخش مطالعات (هاى معروف غرب   در دانشگاه» الصادق فقه«کتاب . مورد استناد است
  .یکى از منابع مورد قبول و قابل استناد است) شناسى اسالم

دوره کامل علم اصول فقه که به صورت بحث استداللى ارائه ): زبان عربى به(االصول   زبدۀ- 2
  .باشد  جلد مى6ین کتاب در ا. گردیده است

شیخ » مکاسب«اى است بر   باشد که حاشیه   جلد مى6در ): زبان عربى به(الفقاهه  نهاج م- 3
  .اند و ابتکارى تمامى موارد ارائه شده را بحث و بررسى کردهاى نو    که به شیوه4  انصارى

حدثه و ارائه مسائل اهللا مبتکر مسائل مست حضرت آیت): زبان عربى  به(المستحدثه   المسائل- 4
این کتاب شامل ارائه مسائل جدید، نو و مورد ابتالى . جدید با ذکر مسائل فقهى، روایى هستند

  .باشد جامعه با ذکر دالیل و مستندات فقهى، روایى و قرآنى مى

  )زبان عربى به( جلد 3الصالحین در  بر منهاج تعلیق - 5

  )عربىزبان  به( جلد 2الوثقى در    تعلیق بر عروۀ- 6

  )زبان عربى به(النجاۀ   تعلیق بر وسیلۀ- 7

  )زبان عربى  به( رساله در لباس مشکوک - 8

  )زبان عربى به( رساله در قاعده الضرر - 9

  )زبان عربى به( الجبر و االختیار -10

  )زبان عربى به( رساله در قرعه -11

  )زبان عربى به( مناسک الحج -12

  )زبان عربى به( المسائل المنتخبه -13

  )زبان عربى به( رساله در فروع العلم االجمالى -14

  )زبان عربى به( االجتهاد و التقلید -15

  )زبان عربى به( القواعد الثالثه -16

  )زبان عربى به( اللقاء الخاص -17

  )زبان فارسى و اردو  به(المسائل   رساله توضیح-18

  )زبان فارسى به( تحقیقى در مورد جبر و اختیار -19

  )ى و اردوزبان فارسى و ترک به(ام حکومت در اسالم  نظ-20

  )زبان فارسى  به( مناسک حج -21

  )زبان فارسى به( منتخب احکام -22



١٧٥ استفتائات 

  )زبان فارسى  به(الملل بین  استفتائات قوه قضائیه و مؤسسه حقوقىوکالى-23

  )فارسى زبان  به(روز مسائل  فقهى احکام-24

 جلد به 4که تاکنون در ): زبان فارسى به) (عىهاى مسائل شر پرسش و پاسخ( استفتائات -25
  .صورت سئوال و جواب ارائه شده است

باشد که   هاى مسائل شرعى مى استفتائات و پاسخشامل ): زبان عربى به( الف سئوال و جواب -26
  . سئوال و جواب است1000هر جلد شامل . شده است جلد تهیه 6در 

، منتشر 41اهللا بروجردى در فروردین سال   از فوت آیتالزم به ذکر است ایشان رساله خود را پس
  .کردند

  


