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  احکام تقلید

  
  شود؟  شود تقلید کرد یا نمى  با وجود مجتهد اعلم از غیر اعلم، مى:1 س

 تقلید عالم واجد شرایط متعین است و تقلید غیر اعلم ;هو العالم: ج
  . جایز نیست

  
تواند اخذ   وکیل عام مجتهد جامع الشرائط اعلم، سهم مبارک را از مقلدین غیر اعلم مى:2 س

  نماید؟

  .  در صورت اتحاد مصرف و عمومیت وکالت، بلى;لعالمهو ا: ج

  
د نمایم قربۀ الى کنم از فالن مجتهد جامع شرایط تقلی نیت مى: (( اگر انسان چنین نیت نماید:3 س
  باشد یا خیر ؟ مى) محقق(مجتهد صحیح آیا با داشتن چنین نیّتى تقلید انسان از آن )) اهللا

شود، بلکه تقلید عبارت   محقق نمى با مجرد نیت، تقلید،;هو العالم: ج
  .از عمل کردن به فتواى مجتهد است

  
بعد از فوت او چه باقى ماندن بر تقلید آن مجتهد  با داشتن نیّت تقلید در سؤال حکم :4 س
  باشد؟ مى

  .  بقاء بر تقلید میت در هیچ صورت جایز نیست;هو العالم: ج

  
نظر مبارک شما شرط محقق بودن تقلید از  اگر جواب سؤاالت فوق منفى باشد، پس به :5 س

  باشد؟ مجتهد جامع شرایط چه مى



١٦ استفتائات

 تقلید همان گونه که اشاره شد، عمل کردن به فتواى ;هو العالم: ج
  . مجتهد با استناد به او است

  
اى از علماء از یکى از مراجع تقلید، دلیل شرعى بر اعلم بودن آن   آیا تقلید نمودن عدّه:6 س

  یا خیر؟باشد  مرجع مى

اعلم متعین است،  چنانچه آن علماء معتقدند که تقلید ;هو العالم: ج
بلى، تقلید آنان در صورت احراز عدالت، دلیل شرعى بر اعلم بودن او 

  .است

  
تواند علوم اسالمى را تحصیل کند و  باشد، و آیا زن مى  فرق اجتهاد کامل و ناقص چه مى:7 س

 در مراجع تقلید و عدم علم به اعلمیت آنها آیا تبعیض تساوى  به مقام اجتهاد برسد، و در صورت
  دانید؟ تقلید را جایز مى

در مسایلى که » ناقص« فرق دو اجتهاد در این است که ;هو العالم: ج
» کامل«و . استنباط آسان است، قدرت دارد و در مسایل مشکل ندارد

هیچ  تحصیل زن در مسائل اسالمى - 2. در تمام مسائل قدرت دارد
 3. تواند مجتهد شود، ولى تقلید از زن جایز نیست اشکالى ندارد و مى

  .ز جایز نیست تبعیض در تقلید نی-

  
کند یا اینکه به مجتهد حاکم گفته   آیا ولى فقیه مجتهدى است که مکلّف از آن تقلید مى:8 س
  شود؟  مى

بلکه هر .  خیر، اختصاص به مرجع و حاکم ندارد;هو العالم: ج
ى ولو حاکم نباشد، مقدار والیتى که فقیه دارد که خیلى مجتهد

  .مختصر است همه دارند

  
 اگر اعلم بودن مجتهدى ثابت شود، آیا بر دیگر مجتهدین واجب است که اعلمیّت او را اعالم :9 س

  کنند؟

  . خیر، الزم نیست;هو العالم: ج
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چه کسى است؟ » کم شرعحا«، در جامعه اسالمى )عج( در زمان غیبت آقا امام زمان:10 س
  لطفاً توضیح دهید؟...) مجتهد جامع الشرایط، رهبر جامعه و(

  . حاکم شرع، مجتهد جامع الشرایط است;هو العالم: ج

  
  باشد؟ در مورد مجتهد به چه معنایى مى» جامع الشرایط« قید :11 س

 معناى جامع الشرایط، مجتهد مطلق بودن و عدالت ;هو العالم: ج
  .است

  
باید داراى چه شرایطى ) از مشهورین و غیره(یک مجتهد و مرجع تقلید و صاحب رساله  :12 س

  باشد که وقتى حکم کرد براى مراجع دیگر و مقلدان آنها واجب االتباع باشد؟

.  در لزوم اتباع حکم، صاحب رساله بودن الزم نیست;هو العالم: ج
همه متابعت همین قدر که مجتهد مطلق عادل باشد و حکم بکند، براى 

  .البته حکم غیر فتوا است. الزم است

  
   فرق بین حکم و فتوى چیست؟:13 س

 فتوى عبارت است از بیان حکم اهللا الکلى المجعول در ;هو العالم: ج
شرع مقدس اسالم و اما حکم، عبارت است از الزام نسبت به موضوع 

  .خارجى، مانند حکم به اینکه روز سه شنبه عید فطر است

  
  .باشد  چه فرقى بین مجتهد و مرجع تقلید مى:14 س

  آیا تبعیض در تقلید جایز است؟

   غیر اعلم به اعلم چه حکمى دارد؟ رجوع از

  شود از دو مرجع در احکام شرعى تقلید کرد؟ آیا مى

  مقصود از اعلم به نظر شما چیست؟

   ;هو العالم: ج

  .ـ مرجع تقلید باید اعلم باشد، مطلق اجتهاد کافى نیست1

  .ـ تبعیض در تقلید هم جایز نیست2

  .ـ از غیر اعلم باید رجوع به اعلم نمود3
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  .شود تقلید کرد ـ از دو مرجع، نمى4

تواند از قواعد و روایات  ـ مراد از اعلم کسى است که بهتر مى5
  . استنباط احکام نماید

  
  رد؟ رجوع از مرجع زنده به زنده در صورت علم به اعلمیّت آن، چه حکمى دا:15 س

  .  واجب است;هو العالم: ج

  
. کرده، عدول نموده و از مرجع دیگرى تقلید کند خواهد از مرجعى که تقلید مى  کسى مى:16 س

شود در بعضى مسائل مثل خمس، از مرجع خود به مرجع دیگر  تواند یا نه؟ و آیا مى آیا مى
  برود یا نه؟

اجب است واال  عدول به مرجع دیگر، اگر اعلم باشد، و;هو العالم: ج
  ).جایز نیستتبعیض در تقلید هم (نیست جائز 

  
  توان تقلید کرد؟ آیا از مرجعى که والیت فقیه را قبول ندارد، مى :17 س

  .توان تقلید نمود  بلى، مى;هو العالم: ج

  
تواند به مجتهد زنده رجوع کند؟ چون بعضى از  کسى که باقى بر تقلید میت باشد، آیا مى :18 س

فرمایند باید مجتهد زنده از میت اعلم باشد، در حالى که بعضى از فتاواى میت براى   مراجع مى
  او مشکل است؟

میت اعلم  دانم ولو  من بقاء بر تقلید میت را جایز نمى;هو العالم: ج
  .باشد

  
التعیین اعلم از دیگران است، در این  اگر گمان داشته باشیم که زید در اکثر مسایل، على :19 س

البته فرض این است که عمل (شود از مرجع دیگرى تقلید کرد؟  آیا مىصورت 
  .)باشد  مى یاحرجى نیست ممکن االقوال احوط به کردن

  .علمیۀ رجوع شودباید به مظنون اال. شود  خیر، نمى;هو العالم: ج

اگر در . وقتى گمان داریم که زید در اکثر مسایل العلى التعیین اعلم از دیگران است :20 س
 یعنى احتمال ;اى خاص، هم احتمال اعلمیت بکر را بدهیم و هم احتمال اعلمیت زید را  سألهم
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توانیم از بکر تقلید  اعلمیت آن دو را در این مساله به اندازه مساوى بدهیم آیا در این مسأله مى
  .)باشد مىاین است که عمل کردن به احوط االقوال ممکن نیست یا حرجى فرض (نماییم؟ 

چون تبعیض در تقلید است و آن خالف . شود  خیر، نمى;العالمهو : ج
  . احتیاط است

  
 در صورت بقاء بر تقلید میت، آیا واجب است رجوع به مجتهدى که قائل به جواز بقاء بر :21 س

  کند؟ تقلید باشد، کفایت مىبدون رجوع باقى بر . واجب نیستتقلید میت است یا 

ى، قائل به جواز بقاء باشد، بدون  اگر مجتهد اعلم ح;هو العالم: ج
  .توانید باقى باشید رجوع به او مى

  

  

  

  

  

  

  

  

  طهارت

  
 اگر شخصى بعد از بول کردن در نهر آب جارى داخل گردد و بعد از مکث طوالنى خارج :22 س

شود، آیا مخرج بول او طاهر گردیده یا چون تعدد غسل مخرج بول صورت نگرفته هنوز نجس 
  است؟

 در آب جارى تعدد غسل الزم نیست در فرض سؤال ;مهو العال: ج
  .مخرج بول پاک است

  
  آب کشیدن چیز نجس با دست چپ به چه صورت است؟ :23 س

  . اشکال ندارد;هو العالم: ج

  



٢٠ استفتائات

  چه باید کرد؟  اگر آب کر باشد و کمى از آن برداشته شود و در کر بودن آن شک شود:24 س

  . کر بودن باقى است به مقتضاى استصحاب بر;هو العالم: ج
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  وضوء

  
بریزد، آیا باید قبل از کشیدن ترشحات آب  اگر به هنگام وضوء گرفتن بر مواضع مسح :25 س

مسح کشیدن آنها را خشک نمود تا وضوء صحیح باشد و یا اینکه اگر در همان حالت مسح 
  کشیده شود وضوء صحیح است؟

ک باشد وضوء  چنانچه به مقدار صدق مسح پا خش;هو العالم: ج
  .صحیح است

  
صورت ارتماسى و یک یک دفعه به ) ها ت یا دستصور( آیا در وضوء شستن هر عضو :26 س

  دفعه به صورت ترتیبى جایز است؟ آیا چنین وضویى صحیح است؟

  . بلى جایز است چون مرتبه دوم مستحب است;هو العالم: ج

  
   کسى که دو دستش قطع شده چگونه وضوء بگیرد؟:27 س

 چنانچه از باالى مرفق باشد شستن الزم نیست و اگر از ; هو العالم:ج
  .پایین مرفق باشد باید آن مقدار که باقى است بشوید

تواند با آن وضوء دست به   اگر شخصى فقط به نیت نماز ظهر وضوء بگیرد آیا مى:28 س
  قرآن بزند و یا اینکه نمازهاى واجب دیگر را بخواند؟

  . اشکال ندارد بلى،;هو العالم: ج

  
با این ) گذرد مى(کند، ولى در دلش  گیرد و قصد قربت مى   کسى قبل از وقت، وضوء مى:29 س

وضوء که االن گرفته نماز واجب بخواند، با این که وقت داخل نبوده، این وضوء براى نماز او 
  صحیح است یا نه؟

  .آن نماز بخواندتواند با   وضوء صحیح است و مى;مهو العال: ج

  
داند محدث شده، و وضوء گرفته و بعد از آن شک کرد آیا اول وضوء بوده   شخصى مى:30 س

  یا اول حدث بوده؟
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  . در جمیع صور به محدث بودن محکوم است;هو العالم: ج

  
تواند دست را در وضوء ارتماسى بگیرد و مسح   اگر شخصى فقط دست چپ دارد مى:31 س

  سر کند؟

د به شرط آنکه در حال اخراج دست از آب، توان  بلى مى;هو العالم: ج
  .قصد وضوء بنماید

  

  

  

  

  

  غسل

  
آیا غسل واجب   آبى سفید رنگ و چسبنده خارج شده و احتمال قوى هست که منى باشد،:32 س

  است؟

 اگر یقین یا اطمینان به منى داشت و یا اماره قائم به آن ;هو العالم: ج
بول و حالت سابقه هم شد بلى، واال اگر شک کند که منى است یا 

  .معلوم نباشد، غسل با وضوء واجب است واال غسل واجب نیست

  
 اگر شخصى در ماه رمضان با آب غصبى قبل از اذان صبح در ماه رمضان غسل کند :33 س

  باشد؟  حکمش چیست؟ و آیا بین جاهل و عالم فرقى مى

اهل فرقى بین عالم و جبى باطل است و  غسل با آب غص;هو العالم: ج
نیست و آن شخص در حالت جنابت صبح کرده است و حکم او را 

  .دارد

  
اگر با پارچه غصبى دست زخم یا مجروح را جبیره کند وضوء یا غسل او صحیح است  :34 س

  یا نه؟

  . صحیح نیست;هو العالم: ج
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باشد، آیا غسل جنابت بر  گیرد و جنب نیز مى خواند و نه روزه مى شخصى نه نماز مى :35 س
  او واجب است؟

 بلى چون ذى المقدمۀ واجب است، قهراً مقدمه هم واجب ;هو العالم: ج
بت، وجوب نفسى ندارد و بر کسى که نماز و البته غسل جنا. باشد مى
  روزه بر او واجب نیست، غسل نیز واجب نیستو 

  
ها   در غسل واجب براى رسیدن آب آیا الزم است که توسط سوهان ناخن گیر زیر ناخن:36 س

  را بلند کرده تا آب به آنها برسد؟

  . الزم نیست;هو العالم: ج

  



٢٤ استفتائات

  

  

  حیض و نفاس

  
بینى ادامه یافته تا به عادت  اندازه عادتش نفاس دیده وبعد از آن به صورت لکه زنى به :37 س

وقتیه خود رسیده، سپس خون زیاد به صفات حیض دیده، لکن بین دو خون ده روز فاصله 
  اش چیست؟  ها و خون بعدى وظیفه آن لکه هنیفتاده، نسبت ب

 باید مراعات احتیاط به جمع بین اعمال مستحاضۀ و ;هو العالم: ج
  .تروک نفساء بنماید

  
مثال اول ماه، بیستم ماه، دهم ماه (بیند  زنى که هر بیست یا بیست و پنج روز خون مى :38 س

  ؟آیا چنین زنى صاحب عادت وقتیه است) بعدى و هکذا

 چنانچه واجد شرایط حیض باشد، بلى صاحب عادت ;العالمهو : ج
  .وقتیه است

  
برد گاهى  اش دستمال که به کار مى  روزه7 زنى که در ماه رمضان، بعد از ایام عادت :39 س

 ولى شبیه به خون یا حداقل ;بیند و گاهى یک لکه زرد رنگ یا نارنجى است ترشح بى رنگ مى
اش در رابطه با  شود، وظیفه آید یا بیشتر مى  ر ده روز بند مىسداند آیا  گ نیست و نمىزرد رن

  روزه و غسل و همبسترى چیست؟

 اگر خون نباشد هیچ اشکالى از هیچ ناحیه متوجه ;هو العالم: ج
نیست، اگر خون باشد چنانچه تا ده روز قطع شود حیض است واال 

  . استحاضه است

  

  

  تیمم

  



٢٥ استفتائات

یک طرف آنها لعابدار و طرف دیگر آنها بدون لعاب و به  آیا تیمم بر سنگ مرمرهایى که :40 س
) البته طرف بدون لعاب(روند  باشد و در نماى دیوارها به کار مى صورت تراشیده شده مى

  صحیح است یا خیر؟

  . بلى، جایز است;هو العالم: ج

  
سئوال این . باتوجه به اینکه در وضوء مواالت شرط است، ولى در غسل شرط نیست :41 س
  ست که آیا در تیمم مواالت شرط است؟ا

  . بلى مواالت الزم است;هو العالم: ج

  



٢٦ استفتائات

  

  

  احکام نجاسات

  
گویند در آن از الکل استفاده شده است، حکم آن چه  باشد مى  ادکلن که یک نوع عطر مى:42 س
   باشد؟ مى

  . پاک است;هو العالم: ج

  
  شود؟ ا پاک مى اگر بول را بخار کنند و بخار را تقطیر کنند، آی:43 س

  .شود  بلى پاک مى;هو العالم: ج

  
 اگر آب کُر تا لَب حَوض پُر باشد و با مالقات به نجاست مقدارى از آب کُر بریزد و تغییر :44 س

  حاصل نشود، آیا پاک است یا نه؟

  . خیر، پاک نیست;هو العالم: ج

  
. ، پشه زیادى استدر بعضى از جاها که کثافت و نجاست است، مثال داخل دستشوئى :45 س

شود یا نه؟ با وجود اینکه انسان خود  ها به لباس انسان بخورند لباس نجس مى اگر این پشه
ها آمده آیا موجب نجس شدن  بیند پشه از روى سنگ دستشوئى بلند شده و از روى کثافت مى

  شود؟ لباس مى

اند که پاهاى پشه و مگس نجاست   چون احتمال داده;هو العالم: ج
دارد و زوال نجاست هم از مطهرات بدن حیوان هست،  نمىنگه 

  .شود بنابراین اشکال ندارد و موجب نجس شدن لباس نمى

  
دستمال نجس منفعل  کثیر آیا با مالقات با دانیم قلیل است یا  اگر آب طاهر بود و نمى:46 س
  شود یا نه؟ یا قاعده طهارت حاکم و دستمال پاک شده است؟  مى

 ماء مشکوک الکریۀ در صورت عدم علم بحالته السابقۀ ;هو العالم: ج
در حکم قلیل است پس با مالقات با دستمال نجس، دستمال پاک 

شود و اگر حالت سابقه معلوم  شود، بلکه آب هم نجس مى نمى



٢٧ استفتائات

حکم سابق از طهارت یا ر آن باشد، استصحاب آن جارى است و ب
 نجاست سابقه 

  .شود مترتب مى

  
شود و شک در آن  ن منى از دختران باکره به غیر دخول چگونه معلوم مى عالئم آمد:47 س

  چگونه است؟

  . عالمت براى زن، خروج آب منى از روى شهوت است;هو العالم: ج

  
اگر شخصى در خواب محتلم گردد و شلوارش به منى آغشته شود، حال اگر بعد از  :48 س

که ) ان جایى که شلوار به منى آغشته شده بودتقریباً در هم(هایى ببیند  شستن شلوار در آن لکه
  ها غیر منى است یا منى، آیا شلوار پاک است؟ نداند و معلوم نباشد این لکه

 عین منى مختصر خشونت دارد و رنگ چیزى ندارد، ;هو العالم: ج
بعد از خشک شدن دست بمالید، چنانچه خشونت داشت منى است 

  .واال رنگ و پاک است

  
  توان بین رنگ منى و عین آن تمایز حاصل کرد؟ ىچگونه م :49 س

لباس بمالید و ایز با خشونت است اگر دست به  تم;هو العالم: ج
مقدارى ولو خیلى کم خشونت داشته باشد، عین منى است و اگر نرم 

  .باشد، رنگ است

  
به آب اگر سگ دهان یا زبانش را به ظرفى که پنیر و آب پنیر در آن هست بزند یا دهان  :50 س

  شود؟ ذکور چگونه پاک مىشود و در صورت نجس شدن پنیر م بزند، آیا پنیر هم نجس مى

شود و نیز   چنانچه به آب دهان بزند، پنیر نجس مى;هو العالم: ج
. شود اگر به ظرف بزند و آب به آن محل اصابت کند، پنیر نجس مى

دار شود پنیر را درآب کر آب کشید و به هر مق در هر دو صورت مى
  .شود که آب نجس رسیده است آب پاک برسد پاک مى

  



٢٨ استفتائات

 اگر آبى نجس بود و با اضافه کردن مقدارى دیگر آب پاک آن را به کر برسانیم، آیا حکم :51 س
  کر را دارد یا خیر؟

  . خیر ندارد;هو العالم: ج

  
  .باشد   آیا الکل نجس است؟ یا پاک مى:52 س

  . پاک است;هو العالم: ج

  
باشد آیا طاهر است یا نجس؟ البته در صورتى که  که به نام بیره مشهور مى شرابى :53 س

  مسکر نباشد؟

  . پاک است;هو العالم: ج

  
اند و حکم نجاست بر آنها جارى است و   نظر برخى از فقها این است که نصارى نجس:54 س

  نظریه حضرتعالى چیست؟ . نظر برخى همچون آیت اهللا حکیم بر طهارت آنهاست

  .باشند  پاک مى; العالمهو: ج

  
   آیا کافر کتابى پاک است یا نجس؟:55 س

  . پاک است;هو العالم: ج

  

  

  احکام میت

  
تر، دست  شود و آیا در صورت لمس آن با دستِ  آیا به محض موت، بدن میت نجس مى:56 س

 پس از مرگ او صرف شود؟ اگر شخصى از دنیا رفته باشد و اموالى داشته باشد که نجس مى
  باشد؟  و بستگان وى چه مىاسم گردد وظیفه فرزندان مر

شود و   به مجرد خروج روح از تمام بدن، میت نجس مى;هو العالم: ج
ولى وجوب غسل . شود تر، دست نجس مى در صورت لمس با دست

و در . مس میت مخصوص به لمس بعد از سرد شدن بدن است
ه باشد و در خصوص کفنِ زوجه، باید زوج بدهد ولو زوجه مال داشت



٢٩ استفتائات

از اموال خودش با رعایت موازین شرعیه  اگر میت اموال دارد غیر آن
باید مصرف شود، در غیر آن در مراسم الزمه از بیت المال و به 

  .خصوص زکاۀ باید مصرف نمود

  
چنین آیا حیض و نفاس را ناقض وضوء  دانید؟ هم آیا مس میت را ناقض وضوء مى :57 س
  دانید؟  مى

 من چون غسل مس میت و غسل حیض و نفاس را ;لمهو العا: ج
باشند یا  دانم، اینکه آن امور ناقض وضوء مى مجزى از وضوء مى

به هر حال قبل از غسل امور مشروط به طهارۀ جایز .  اثرى ندارد;نه
  . نیست و بعد از غسل بدون وضوء جائز است

  
 بدن غساله به بدن میت دهد، اگر شوید و غسل مى کسى که میت را با دستکش مى :58 س

  نخورد آیا غسل مس میت دارد یا خیر؟ 

  . شود  خیر غسل مس میت واجب نمى;هو العالم: ج

  
اگر حنوط میت فراموش شود، آیا براى حنوط گذاشتن چنانچه یک روز یا زیادتر از دفن  :59 س
  نبش قبر الزم است یا خیر؟ یت بگذرد در حالى که بدن متالشى نشده باشد م

 بلى باید براى حنوط نبش قبر نمود مگر آن که بدن ;هو العالم: ج
  .میت به نحوى شده باشد که نبش قبر اهانت باشد

  
و آیا ولىِ میت روزه باشد  اء روزه بر هر دو مىاگر ولى میت دو نفر دوقلو بودند آیا قض :60 س

ر میت بوده و االن شک داند قضاء ب قضاء یا نذر را الزم است به جا آورد یا نه؟ و اگر ولى مى
  دارد که آیا در حال حیوۀ به جا آورده یا نه؟ وظیفه او چیست؟

   ;هو العالم: ج

  . شود  نفر بودند قضاء تنصیف مى2ـ اگر ولى 1

ـ بنابر احتیاط وجوبى بر ولى واجب است قضاء هر روزه واجبى 2
  .ولو نذر باشد

  .ـ در مورد شک مزبور، بلى باید قضاء نماید3



٣٠ استفتائات

  

  

  ن و اقامهاذا

  
شهادت به والیت امیر (عالى در رابطه باشهادت ثالثه و رابعه   نظر حضرت:61 س

در )) علیها السالم(و مقام عصمت بانوى اسالم حضرت فاطمه زهرا) علیه السالم(على مؤمنان
  تشهد نماز چیست؟ در اذان و اقامه چطور؟

. باشد ه مى شهادت ثالثه از اجزاء مستحبه اذان و اقام;هو العالم: ج
علیهم (بلکه در این زمان که مخالفین والیت ائمه طاهرین

 اگر مجتهد جامع الشرائطى ;نمایند مىیت بر علیه آنان فعال)السالم
گونه  به عنوان تعظیم شعائر مذهبى حکم به وجوب آن کند من هیچ

بینم و اما شهادۀ رابعۀ از اجزاء نیست ولى فى  اشکالى در آن نمى
ن و خوبى است چه در اذان و اقامه چه در موارد دیگر نفسه قول حَس

  .ولى نه به عنوان جزئیت

  



٣١ استفتائات

  

  

  احکام نماز

  
 آیا قبل از گفتن تکبیرۀ االحرام نماز واجب و مستحب، گفتن شش تکبیر به قصد ورود یا :62 س

  رجاء مستحب است ؟

  . به قصد ورود مستحب است ;هو العالم: ج

  
تواند  باس بیشتر ندارد نجس شود از شدت گرما یا سرما نمى اگر مُصلى غیر از یک ل:63 س

  شود با آن نماز بخواند؟ آنرا بیرون کند، آیا مى

بلى، باید با آن لباس نماز بخواند و نمازش صحیح ;هو العالم: ج
  .است 

  
مستحب را جلو قبر باشند و نمازهاى واجب یا  سائل شرعى مىکسانى که جاهل به م :64 س

  خوانند صحیح است یا نه؟ مى) لسالمعلیه ا(معصوم

  . صحیح است;هو العالم: ج

  
  با پول حرام مصلى لباس تهیه نماید نماز با او بخواند چگونه است؟ :65 س

 چنانچه لباس را با همان پول حرام بخرد، نماز را نباید ;هو العالم: ج
 با آن لباس بخواند ولى اگر لباس را با پول در ذمه بخرد و از آن پول
حرام مافى الذمه را اداء کند که ظاهراً غالباً چنین است، نماز با آن 

  .لباس صحیح است

  
یادش آمد، در  اگر مصلى در وسط نماز قرائت را فراموش کرد و به رکوع رفت، بعد :66 س

  است یا نه؟ صورت توجه یا بدون توجه به رکوع رفته، آیا نماز او باطل

قرائت قبل از رکوع اگر اختیاراً به  با توجه به نقص ;هو العالم: ج
  .رکوع برود نماز باطل است واال نماز صحیح است

  



٣٢ استفتائات

  اگر در حال فرو بردن نفس، قرائت نماز را به جاى آوریم، آیا صحیح است؟ :67 س

  . در صورتى که قرائت درست اداء شود، صحیح است;هو العالم: ج

  
 وظیفه ;گویم یا سوم  مىه دوم است که تبدر وقت خواندن تسبیحات اربعه شک کردم مر :68 س

  چیست و اگر با این حال به رکوع روم، بدون گفتن دفعه سوم نماز صحیح است؟

کند،بنابراین گرچه به  مى کفایت مرتبه یک  چون;هو العالم: ج
بایدبنابگذاردبراین  مقتضاى شک دروقت

  .شود نمى رودنمازباطل رکوع به چه است،چنان دوم که

هایش نباید اعتنا کند؟ آیا به هر شکى که در   باشد به کدام شک   کثیر الشک مىکسى که :69 س
  نباید ترتیب اثر دهد؟... نماز که اعم از رکوع، سجود و تعداد رکعات و

 در خصوص آن موردى که کثیر الشک است، نباید ;هو العالم: ج
در بقیه موارد به وظیفه تعیین شده بر آن شک باید عمل . اعتناء کند

  . کند

  
دانست جلوس از سجده اول یا   اگر نماز گذار در حال جلوس شک کرد، به نحوى که نمى:70 س

  دوم یا بعد از نماز است، چه کند؟

  . باید سجده دوم به جا آورد;هو العالم: ج

  
هاى صحیح براى انسان  وقتى یکى از شک«: اید که  در رساله توضیح المسائل فرموده:71 س

هایى که نباید به آنها اعتنا کرد از جمله شک کثیرالشک  آیا در شک. »راً فکر نمایدپیش آید باید فو
نیز باید هنگام عروض شک فوراً فکر کرد و در صورت پیدا نشدن یقین یا گمان به یک طرف 

  شک به آنها اعتنا نکرد یا اصالً فکر کردن الزم نیست؟

با ادامه خواندن ولى فکر کردن .  فکر کردن الزم نیست;هو العالم: ج
نماز محذور ندارد و اگر یقین به بطالن نماز پیدا کرد نماز را اعاده 

  .کند

  
شود، سؤال  با توجه به اینکه بستن طال براى مرد حرام است و سبب بطالن نماز مى :72 س

  نَفْسِ طال براى مرد حرام است؟باشد یا    علت حرمت جنبه زینت بودنش مىاینجاست که آیا

  . ما موظف به بیان علّت احکام شرعیه نیستیم;عالمهو ال: ج



٣٣ استفتائات

  
به فرض اینکه اگر حرمت طال به خاطر زینت باشد در صورتى که براى اتصال قاب  :73 س

حرارت زیاد هنگام جوش کلّاً زردى کنند و به خاطر  اعت را جوشکارى مىساعت با بند آن س
 میکرو، آن را به 12ن طال به مقدار رنگ قاب ساعت از بین برود و آن ساعت باز توسط آب کرد

آیا این مقدار طالى آب شده که جذب قاب ساعت . کند حالت اولیه و زردى قبلى تبدیل مى
  شود؟ کنند، سبب بطالن نماز مى مى

  . رنگ و آب طال اشکال ندارد، میزان خود طال است;هو العالم: ج

  
اند که تمام بندهاى زرد رنگ  فته با مراجعه به متخصص و تعمیر طال و ساعت ایشان گ:74 س

کنند   میکرو طال را آب مى18 تا 12رود در بعضى کشورها مثل ژاپن به مقدار  که رنگ آنها نمى
کنند در نهایت باالکترولیز کردن آن این مقدار طال را جذب بند  و توسط اسید سیاتیک ترکیب مى

حکمش را م بالد مسلمین ثر مردکنند آیا به دست کردن این ساعت که اک ساعت و قاب آن مى
  شود؟ دانند، باعث بطالن نماز آنها مى نمى

  . شود  خیر، نمى;هو العالم: ج

  
  بعد از پایان نماز وجه شرعى دارد؟» مهر« آیا بوسیدن :75 س

کند به عنوان   بوسیدن جایى که انسان سجده مى;هو العالم: ج
  .احترام، حسن است

  
. بعد از سوره حمد، وارد شـده است» الکرسى آیۀ« خواندن  در بعضى نمازهاى مستحبى:76 س

  الزم است؟» بسم اهللا الرحمن الرحیم«الکرسى  آیا قبل از قرائت آیۀ

روع هم  خیر، الزم نیست بلکه به عنوان ورود، مش;هو العالم: ج
  .نیست

  
راى خواندن شود مدّتى قبل از وقت نماز واجب ب  اگر فردى که دائماً از او بول خارج مى:77 س

نماز واجب مخرج بول را آب بکشد و وضوء هم بگیرد آیا بعد از داخل شدن وقت باز هم احتیاط 
  واجب آن است که براى خواندن نماز واجب مخرج بول را آب بکشد یا خیر؟



٣٤ استفتائات

شود بین خروج بول ولو با   چنانچه قدرى فاصله مى;هو العالم: ج
اى  ت و اگر هیچ فاصلهبستن نخ به آخر مخرج بول، بلى، واجب اس

شود الزم نیست مخرج را آب  شود و مرتب بول خارج مى پیدا نمى
  .شود بکشد، چون آب کشیده نمى

  
طورى که نماز شکسته به ( از وطن خود باشد  اگر شخصى در هنگام اول وقت نماز دور:78 س

اصلى خود باز دهد که تا آخر وقت اداى نماز به موطن  ولیکن احتمال مى) بر او واجب باشد
  تواند نماز را کامل بخواند در این صورت تکلیف چیست؟ گردد و مى مى

 الزم است در سفر، نماز شکسته بخواند، ولى اگر ;هو العالم: ج
نخواند و قبل از انقضاى وقت به وطن رسید، باید نماز را تمام 

  .بخواند

  
ه بدن یا لباسش نجس بوده نمازش  اگر نمازگزار مسأله را بداند و بعد از نماز بفهمد ک:79 س

  باطل است یا صحیح، اگر در بین نماز بفهمد چطور؟

 چنانچه بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح است و اگر ;هو العالم: ج
ن است در بین نماز بفهمد و تبدیل لباس یا تطهیر با عدم منافى، ممک

  .محکوم به صحت است واال باطل استباز نماز 

  
بعد از خواندن سوره شک کرد آیا یک آیه از حمد را خوانده یا نه، قاعده تجاوز  اگر کسى :80 س

  جارى است یا نه؟

باید اعتناء به آن شک .  بلى، قاعده تجاوز جارى است;هو العالم: ج
  .نکند

  
   اگر کسى شک کرد در نماز با طهارت بوده یا نه؟ وظیفه چیست؟:81 س

ى نمازهاى بعد باید وضوء ولى برا.  نماز صحیح است;هو العالم: ج
  .بگیرد

  را باید اعاده کند؟و را هول دهند، ذکر  اگر در حال نماز مشغول ذکر واجب بود، قهراً ا:82 س



٣٥ استفتائات

 اعاده نماز الزم نیست، ولى نباید ذکر را دو مرتبه ;هو العالم: ج
  .بگوید

  
مام و  اگر شخص نصف بدن او در محلى است که در نماز مخیر است بین قصر و ت:83 س

  تواند بخواند؟ نصف بدن او خارج از آن محل باشد، نماز را قصر بخواند، یا تمام مى

  . باید قصر بخواند;هو العالم: ج

  
   هر گاه نیت نماز اخفات را کسى تلفظ کند، اشکال دارد یا نه؟:84 س

  .ردندا  قبل از تکبیرۀ االحرام اشکال;هو العالم: ج

  
ر بگوید، مثالً بین نماز یقه لباس را مرتب کند، نماز باطل است  اگر در حال حرکت بدن ذک:85 س

  یا نه؟

 چنانچه معظم اعضاء بدون حرکت باشد، فقط دست را ;هو العالم: ج
  .حرکت بدهد، اشکال ندارد

  
  .شود ذکر رکوع و سجود نمازهاى مستحبى را به یک مرتبه سبحان اهللا اکتفا کرد  آیا مى:86 س

  .الف احتیاط است خیر، خ;هو العالم: ج

 وقت خواندن ظهر را 5آیا به .  وقت بخوانید5کنند که نماز را به   اخیراً علما سفارش مى:87 س
مورد ) ص(آیا این عمل رسول خدا. است را به عصر، مغرب را به مغرب،مستحب به ظهر، عصر

  اتفاق اهل تسنن و شیعه است؟

کرر جمع م) ص( البته خوب است، ولى رسول خدا;هو العالم: ج
  .اند فرموده

  
جماعت باشد، و اگر مأموم مساوى با امام   آیا تغییر نیت نیابت بعد از تکبیر جایز مى:88 س

  ایستاد، چه صورت دارد؟

ـ باید ولو خیلى کم در 2ـ تغییر نیت اشکال دارد 1 ;هو العالم: ج
  .تر بایستد جمیع حاالت نماز از امام عقب

  



٣٦ استفتائات

  ى کسى که خود نماز و روزه قضاء دارد، چیست؟ حکم نماز و روزه نیابت:89 س

تواند اجیر شود، ولى روزه را خیر،   نماز را مى;هو العالم: ج
  .تواند نمى

  
یادعارا ازروى قرآن و مفاتیحى که در  قرائت سوره جایزاست  آیا درنمازفریضهونافله:90 س

م مین است و در حال قیادست گرفته یا در تابلوى مقابل ما و در منظر و مرآى ماست یا روى ز
حتماً باید حفظ داشته باشیم تا بتوانیم بخوانیم لطفا راهنمایى کنیم، انجام دهیم یا  به آن نظر مى

  کنید؟

 خواندن از روى قرآن و مفاتیح جایز است، ولى ;هو العالم: ج
مقتضاى احتیاط غیرلزومى آن است که خصوص حمد و سوره را از 

  .ه اگر بخوانید اشکال نداردروى قرآن نخوانید ولو آنک

  
توان در وقت واجب نماز به نیت طهارت وضوء گرفت و با آن نماز واجب خواند   آیا مى:91 س

  یا اینکه حتما باید به نیت وجوب وضوء گرفت؟

توانید به قصد نماز وضوء   نیت وجوب الزم نیست، مى;هو العالم: ج
  .توانید به قصد طهارت بگیرید و مى

  
  توان قبل از وقت واجب نماز به نیت نماز واجبوضوءگرفت؟  مى آیا:92 س

ولى قبل از وقت به قصد مهیا شدن . شود  خیر، نمى;هو العالم: ج
  .توانید وضوءبگیرد براى نماز مى

  
  باشد؟ مىفتن شک در نماز چه کنم، راه از بین ر  من در نماز بسیار شک مى:93 س

نماز ادامه دهید و با همان حالت  به شک اعتنا نکنید، به ;هو العالم: ج
تمام کنید و اعمال مشکوک را نیز انجام ندهید، با مرور زمان شک از 

  .رود بین مى

  :یر است مراد از قیام متصل به رکوع کدام یک از موارد ز:94 س

  .از حالت ایستاده به رکوع رفتن) الف

  .تسبیحات اربعه ا گفتنمقدارى ایستادن قبل از رکوع پس از تمام شدن حمد و سوره ی) ب



٣٧ استفتائات

 مراد این است که از حال ایستاده به رکوع برود، مثالً ;هو العالم: ج
اگر بعد از حمد و سوره بنشیند و از آن حالت به رکوع رود، صحیح 

  .نیست

  
 حکم گفتن بیش از سه مرتبه تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نمازهاى واجب به :95 س

  ؟ و حکم خود نماز چیست؟قصد ورود یا رجاء چیست

 حکم آن عدم جواز است، ولى به قصد ذکر مطلق اشکال ;هو العالم: ج
  .ندارد

  
و مستحب ) نماز فرادا و جماعت( خواندن بیش از یک سوره بعد از حمد در نماز واجب :96 س

  به قصد ورود یا رجاء چه حکمى دارد؟ و خود نماز چه حکمى دارد؟

 از فقهاء عدم جواز است، در نماز واجب  فتواى بعضى;هو العالم: ج
  .ولى به نظر ما مکروه است

  
 خواندن سوره بعد از حمد در رکعات سوم و چهارم نمازهاى واجب به قصد ورود یا :97 س

  باشد؟ رجاء چه حکمى دارد و حکم خود نماز چه مى

 جایز نیست، چنانچه با علم به عدم جواز بخواند، نماز ;هو العالم: ج
  .ستباطل ا

  
براى نماز نیاید، آیا   اگر شخصى زمان طوالنى جا نمازى در مسجد بیاندازد و خودش:98 س

  محل نماز بخوانند؟ آن توانند آن جا نماز راجمع کرده و در  دیگران مى

  .اشکال ندارد. توانند  بلى، مى;هو العالم: ج

  
مازهاى واجب، و یا مستحب  آیا خواندن آیات یا سور کامله در اثناى سجود یا رکوع در ن:99 س

  اند؟  جایز است؟ در صورت جواز آیا مجزى

 خواندن قرآن در حال رکوع و سجود مکروه است، نماز ;هو العالم: ج
  .شود، ولى بهتر است نخوانند باطل نمى

  



٣٨ استفتائات

 اگر شخصى بتواند قیام و رکوع نمازش را ایستاده به جا بیاورد، ولى نتواند در حالت :100 س
  اش چیست؟  جده برود، وظیفهایستاده به س

 براى سجده ایستاده اشاره بنماید و بهتر است مهر هم ;هو العالم: ج
  .به پیشانى بگذارد، ولى الزم نیست

مثال ( آیا خواندن نماز آیات در مواقعى که حوادثى مانند رعد و برق به طور ناگهانى :101 س
  شود یا خیر؟ جب مىشود وا افتد و موجب ترس فرد مى  اتفاق مى) هنگام خواب

 واجب نیست، مگر آنکه بداند موجب وحشت بیشتر ;هو العالم: ج
  .شود که در آن صورت واجب است بخواند مردم مى

  
  آیا سورمه غصبى در چشم نمازگزار مبطل نماز است یا نه؟ :102 س

  . خیر، مبطل نیست;هو العالم: ج

  
 که بعد از اذان صبح فریضه را به هاى مهتابى واجب است   به نظر حضرتعالى در شب:103 س

  پیدا کند یا خیر؟  ماه غلبه محسوس تاخیر بیاندازد تا سپیده فجر بر نور

  . خیر، الزم نیست;هو العالم: ج

  
صلى اهللا علیه (شود در هر نمازى چه واجب و چه مستحب که نام حضرت محمد  آیا مى:104 س

  کند؟  نماز وارد نمىشنیده شد، صلوات فرستاد و صلوات خللى به ) وآله

  .شود  بلى، مستحب است و خللى به نماز وارد نمى;هو العالم: ج

  
  شود؟ مى باطل بیایدآیانمازش خون یاماموم امام اگر در حال نمازبینى :105 س

شود و همچنین  نمى درهم باشد، باطل  اگر خون کمتر از;هو العالم: ج
اگر زیادتر باشد و بتواند 

  .شود مى کشیدواالباطل ،آبدرنماز بدونورودخللى

  
در نماز، تسبیحات اربعه را چند مرتبه باید خواند و چند مرتبه واجب است؟ ) الف :106 س
خواهیم به آن برسیم   خواند، و مى مى نمازراسریع جماعت مثالامام داریم عجله که هنگامى)ب

  خوانیم نماز صحیح است یا خیر؟ یک مرتبه ب



٣٩ استفتائات

  .مرتبه واجب نیست ه بیش از یک تسبیحات اربع;هو العالم: ج

  
. کند کسى عادت دارد و خود به خود حرکت مى. در نماز باید بدن آرامش داشته باشد :107 س

شود، این کار در نماز   پا بلند مىکشد یا روى  مثال در نماز خود را به سمت جلو و عقب مى
  شود یا نه؟ موجب بطالن مى

، اشکال ندارد واال باید آرام اختیار باشد چه بى  چنان;هو العالم: ج
  .باشد

  
  ها در نماز چه حکمى دارد؟ بستن چشم :108 س

  . مباح است;و العالمه: ج

  
وقتى به . زن و شوهر هر دو از یک زادگاه هستند، ولى محل سکونت جایى دیگرى است :109 س

رود که زادگاه  که احتمال زیاد مى آیند آیا نماز آنها قصر است یا نه؟ با وجود این زادگاه مى
  هیچگاه براى سکونت اختیار نکنند توضیح بفرمائید؟ 

  .رود، باید تمام بخوانند  با احتمال، حکم از بین نمى;هو العالم: ج

  
 ساعت دندان خونریزى 24اگر انسان دندان خود را توسط پزشک بکشد و تا مدت  :110 س

ارد، آیا نماز او با دهان خونى داشته باشد و آب کشیدن آن میسر نباشد، چون خطر عفونت د
  صحیح است یاخیر؟ و چطور باید نماز خواند؟

  . بلى، صحیح است;هو العالم: ج

  
لیس من شیعتنا من لم یصل صالۀ اللیل ): علیه السالم(مراد از فرمایش امام صادق :111 س

  چیست؟

خارجیه است نه  این قبیل روایات از قبیل قضایاى ;مهو العال: ج
  .ۀ که در مقام بیان حکم باشدقضیه حقیقی

  
  اگر شخص در وقت نماز، غافل بود و نمازى را با جنابت خواند باید اعاده کند یا نه؟ :112 س

  . بلى، باید اعاده کند;هو العالم: ج



٤٠ استفتائات

 اگر شخصى در رکعت آخر نماز، در سجده دوم خوابش برد یا مرد آیا نماز او اعاده :113 س
  دارد؟

 ما آن نماز صحیح است و اگر زنده بود باید  به نظر;هو العالم: ج
  .قضاء تشهد را بجا آورد

  
چطور باید در حائر حسینى نماز بخواند؟ کامل یا ) ع( زائر حضرت اباعبداهللا الحسین:114 س

  شکسته؟ آیا در تمام عتبات اینطور است یا فقط در کربالى معلى؟

 است و آن  تخییر بین تمام و شکسته مختص به کربال;هو العالم: ج
  .هم حائر نه تمام شهر

توان  شود، مى  دقیقاً چند دقیقه پس از اذانى که در صبح از رادیو و تلویزیون پخش مى:115 س
  نماز خواند؟

 میزان اطمینان به طلوع فجر است، من خودم یک ربع ;هو العالم: ج
  .کنم مى ساعت از اول اذان بگذرد، شروع به نماز

  
  خواند باید اذن از مجتهد حاکم شرع بگیرد یا خیر؟ کسى که مى نماز جمعه را :116 س

 الزم نیست، ولى ما در زمان غیبت نماز جمعه را مجزى ;هو العالم: ج
  . دانیم از نماز ظهر نمى

  

  

  

  احکام قنوت و ادعیه

  
آیا خواندن قنوت به زبان فارسى در نماز در نمازهاى واجب جایز است و خللى در نماز  :117 س

  کند؟  نمىوارد

  . بنابر احتیاط لزومى قنوت به غیر عربى جایز نیست;هو العالم: ج

  
کنند آیا این عمل  اى در قنوت نماز نگین انگشتر را به طرف صورت مى دیده شده عده :118 س

  در اسالم است یا نه؟



٤١ استفتائات

 خیر از اسالم نیست، بلکه روایت دارد که این کار را ;هو العالم: ج
  .نیستنکنید، البته حرام 

  
که افرادى به عنوان الخ ... طر بحق فاطمه دعاى یا حمید بحق محمد یا عالى بحق على یا فا:119 س

  است؟  مکتوب ادعیه کتب  خوانند در کدام تعقیبات نماز مى

 نقال از 44ج ) ره( در کتاب بحاراالنوار عالمه مجلسى;هو العالم: ج
 ایضاً بحاراالنوار، ج ;245ص ...) فتلقى ادم ربه(الدرالثمین فى تفسیر 

للشیخ عبداهللا البحرانى، ) ع(در العوالم ـ االمام الحسین. 85، ص 109
  .104ص 

  ورود یا رجاء مستحب است؟ به قصد هاى زیر   آیا خواندن ادعیه زیر در زمان:120 س

  دعاى کمیل در شب جمعه و شب نیمه ماه شعبان) الف

  دعاى توسل در شب چهارشنبه) ب

  در روز جمعه و در اعیاد مبارک فطر، قربان و غدیر خم دعاى ندبه ) ج

  دعاى سمات در عصر روز جمعه) د

  . ماه مبارک رمضان23 و 21 و 19دعاى جوشن کبیر و صغیر در شب ) ر

 همه اینها به قصد استحباب جایز است به واسطه قاعده ;هو العالم: ج
  .تسامح در ادله سنن

  



٤٢ استفتائات

  

  

  سجده

  
ذکر مخصوص سجده است که گفتن عمدى آن در ) اال على و بحمدهسبحان ربّى ( آیا :121 س

  رکوع حرام باشد و نماز را باطل کند؟

 نه مخصوص سجده نه متعین در آن است و جائز است ;هو العالم: ج
ذکر دیگر در سجده گفته شود، البته بهتر است همان ذکر باشد و 

   .جائز است در رکوع نیز گفته شود

  
ذکر مخصوص رکوع است که گفتن عمدى آن در )  ربّى العظیم و بحمدهسبحان( آیا :122 س

  سجده حرام باشد و نماز را باطل کند؟

 بهتر است همان ذکر گفته شود، همان گونه که بناى ;هو العالم: ج
تن آن در سجده علما و مسلمانان بر آن است، ولى متعین نیست و گف

  .نیستحرام 

  
  ذى صحیح است؟ آیا سجده بر دستمال کاغ:123 س

اى که از آن دستمال درست   در صورتى که ماده;هو العالم: ج
کنند مایصح السجود علیه باشد بلى واال به عنوان دستمال  مى

  .کاغذى خیر

  
توان خواند یا اینکه باید دعاهایى که وارد شده را قرائت   آیا در سجده هر دعایى را مى:124 س

  کرد؟

. توان خواند م نیست، هر دعایى مى دعاى خاصى الز;هو العالم: ج
ولى مقتضاى احتیاط در ذکر سجده این است که همان ذکر مخصوص 

ولو  شود یا ـ سبحان ربى االعلى و بحمده ـ گفته) سبحان اهللا(
  .الحمدهللا هم مثال کافى است



٤٣ استفتائات

  
ناهموار آن  یکى از دو طرف مهرهاى نماز مقدارى برجستگى دارد آیا سجده بر سطح :125 س

  یح است؟صح

  . بلى صحیح است;هو العالم: ج

  
کسى در حال سجود نتواند تنها انگشت بزرگ خود را روى زمین بگذارد ولى باقى را  :126 س
  تواند آیا نمازش باطل است یا خیر؟ اگر باطل است نماز را چطور بخواند؟ مى

  . اشکال ندارد، بقیه را به زمین بگذارد;هو العالم: ج

  
ى که سوار ماشین هستیم، قرآن بخوانیم و به آیه سجده برسیم، آیا الزم اگر هنگام :127 س

توانیم  است که آن را نخوانیم و وقتى که توانستیم سجده را به جا آوریم آیه را بخوانیم و یا مى
  آن را تالوت کنیم و با اشاره سجده را انجام دهیم؟

آن ملزم به   نباید بخوانید، مگر آن که با نذر و نظیر;هو العالم: ج
توانید نگاه دارید با این قید  خواندن باشید و ماشین را نمى

  .توانید بخوانید و با اشاره سجده نمائید مى

  
اگر سمت صاف و ساده مهر چرکى باشد بر سمت دیگر آن که تمیز است، ولى داراى  :128 س

  توان سجده کرد یا نه؟ عکس گنبد یا کف دست یا نوشته است مى

تواند سجده نمود، چه سمت صاف چرک باشد   بلى مى;لمهو العا: ج
  .یا تمیز

  
در موارد زیر به نظر مبارک شما چه حکمى دارد و نماز ) اله( وقف کم یا زیاد بر کلمه :129 س

الّا حَمْدُ و الاله  سُبْحانَ اهللا و اَلْ- ال اله الّا اهللا ج-ب.  اَشْهَدُ اَنْ ال اله الّااهللا-صحیح یا باطل است؟ الف
  .اهللا و اهللا اَکْبَر 

شود و مفید معنى   در وقف زیاد چون کالم ناقص مى;هو العالم: ج
در وقف کم چون وصل به سکون است از آن . نیست، جایز نیست
  .شود جهت اشکال پیدا مى

  



٤٤ استفتائات

  

  نماز آیات

  
ر  آیا خواندن نماز آیات براى پدیده نجومى عبور سیاره زهره از مقابل خورشید که د:130 س

   سال اتفاق افتاد واجب است؟122 پس از 19/3/83روز سه شنبه 

 چنانچه سیاره زهره بین خورشید حائل شده باشد و ;هو العالم: ج
 و در. مکلف حساً بفهمد نه به واسطه قواعد نجومى، بلى، واجب است

شنبه ظاهراً عرفا گرفتن خورشید  واقعه در روز سهمورد قضیه 
  .ت واجب نشدکرد و نماز آیا صدق نمى

  
  در آمدن زلزله آیا کسى که خوابیده و نداند باید نماز آیات بخواند یا خیر؟ :131 س

  . بلى، واجب است;هو العالم: ج

  



٤٥ استفتائات

  

  

  احکام نماز جماعت

  
شود که هنوز صف اول نیت نکرده صف دوم نیت کنند یا در   در صف نماز جماعت مى :132 س

 اینها تا آخر صف فاصله است، اگر صف دوم نیت اند و در بین صف اول چند نفر نیت کرده
اند فاصله تا امام چند نفر  در صف اول هم آنها که نیت کردهح است یا نه؟ و بکنند نیت آنها صحی
  باشد یا نه؟ اگر نیت بکنند صحیح مى. باشند است و دور هم مى

 مهیا بودن براى نیت جهت اقتدا کافى است ولى ;هو العالم: ج
  .کنید، بعد از نیت اقتدا کنید بهتر استمختصرى صبر 

  
  تواند؟  تواند اقامه نماز جماعت کند یا نمى  آیا بدون اذن متولى شرعى مسجد کسى مى:133 س

 در صورتى که متولى امام معینى را در حین وقف ;هو العالم: ج
تواند، ولى اگر امام تعیین نکرده است اجازه او  تعیین کرده است نمى

  .مه نماز جماعت نیستشرط جواز اقا

  
 در رابطه با اتصال به جماعت در حال تشهد امام براى درک فیض جماعت، آیا این حکم :134 س

در جایى که امام به سالم نماز رسیده و در حال سالم نماز است، نیز جریان دارد و ثانیاً آیا 
  مأموم در این هنگام جهت متابعت امام تشهد و سالم را با امام بخواند؟

 این حکم در حال سالم جریان ندارد و اگر در حال تشهد ;هو العالم: ج
تشهد اوّل باشد باید بایستد تا امام براى جماعت شود، چنانچه داخل 

البته به . تواند بنشیند رکعت سوم بایستد و اگر تشهد آخر باشد مى
تواند تشهد را بخواند، البته بنابر احتیاط به قصد  حال تجافى و مى

 مطلق بخواند و پس از سالم امام برخیزد و نماز را بدون تکرار ذکر
  .تکبیرۀ االحرام فرادى بخواند

  
شود اقتدا کرد یا   آیا پشت سر امام جماعت صبى ممیز عادل یا معلول بالغ عادل مى:135 س
  نه؟



٤٦ استفتائات

تواند اقتدا به صبى نماید، ولى غیر   مأموم بالغ نمى;هو العالم: ج
تواند نماز صحیح بخواند  تداء به معلولى که نمىتواند و اق بالغ مى

  .جایز نیست

  
 آیا جواز و صحت نماز جماعت در نماز آیات شامل فقط خسوف و کسوف یا شامل :136 س

  شود؟ همه موارد وجوب نماز آیات مى

  .شود مى نمازآیات مواردوجوب همه شامل;هوالعالم:ج

رود در این مورد تکلیف   االحرام به رکوع مى در نماز جماعت امام سهوا بعد از تکبیرۀ:137 س
  اشد؟ب مامومین چه مى

 نماز امام صحیح است به مقتضاى حدیث التعاد قهرا ;هو العالم: ج
  .مأمومین هم نمازشان صحیح است

  
 اگر مأموم بر طبق تقلید یا اجتهاد خودش خواندن سوره را بعد از حمد واجب بداند و :138 س

لید یا اجتهادش خواندن آن را واجب نداند، آیا جایز و صحیح است که امام جماعت بر طبق تق
خواه دررکعت اول خواه (چنین مأمومى به چنین امام جماعتى در رکوع یا قبل از رکوع اقتدا کند؟ 

  )در رکعت دوم باشد

  . مانعى ندارد;هو العالم: ج

  
 الجماعۀ الیجب على المأموم القول فی احکام:  در کتاب تحریر الوسیله مسأله آمده است:139 س

الطمأنینۀ حال قرائۀ االمام و ان کان االحوط ذلک و کذا التجب علیه المبادرۀ الى القیام حال قرائته، 
فی الرکعۀ الثانیۀ فیجوز أن یطیل سجوده و یقوم أن قرا االمام بعض القراه، لولم ینجر الى تأخر 

باشید آن را  باشید و اگر قائل به نظر دیگرى مى ىالفاحش، بیان فرمایید آیا با نظر فوق موافق م
  .مرقوم نمایید

  . نظر دیگرى ندارم;هو العالم: ج

  
صالحیت را   از چه راهى باید بفهمیم که امام جماعت نمازش صحیح است و او این:140 س

  دارد؟

  . اصالۀ الصحۀ راه شناختن صحت نماز امام است;هو العالم: ج



٤٧ استفتائات

  
شود، شخصى به صورت  نماز جماعت به اقامت روحانى اقامه مى اگر در محلى که :141 س

  فرادا به اقامه نماز بپردازد، نمازش چه حکمى دارد؟ 

 چنانچه عنوان هتک و اهانت صدق کند، جایز نیست ;هو العالم: ج
  .واال اشکال ندارد

  
آیا جایز رکعت دوم، جماعت جهریه، اگر امام در رکعت سوم باشد و مأموم در  در نماز :142 س

  است مأموم قرائت را به جهر بخواند؟

  .اهللا را نباید بلند بخواند حتى بسم.  خیر، جایز نیست;هو العالم: ج

  
شناسد چه حکمى دارد، و اگر  نماز خواندن پشت سر امام جماعتى که انسان او را نمى :143 س

  شود یا خیر؟ و باطل مىدر همین مکان نماز فرادا خواند که نماز جماعت هم برگزار است نماز ا

ـ شرط اقتداء، ثبوت عدالت امام از طریقى که در شرع 1 ;هو العالم: ج
ـ فرادا خواندن اگر اهانت نباشد، اشکال 2. باشد تعیین شده، مى

  .ندارد

بعد از تمام شدن خواندن » کذلک اهللا ربنا«و » کذلک اهللا ربى( آیا در استحباب گفتن :144 س
  فرقى بین امام و ماموم وجود دارد یا خیر؟سوره در نماز جماعت 

بلى، در بعد از .  فرقى بین امام و مأموم و منفرد نیست;هو العالم: ج
الحمداهللا : فراغ امام از قرائت حمد مستحب است ماموم و منفرد بگویند

  .رب العالمین، بر امام مستحب نیست

  
از  آید معمم است و ت و کسى مىمعمم نیس جماعت راتب است، ولى در یک مکانى امام :145 س

  اینجا کدام مقدم هستند و باید نماز را بخوانند؟ لحاظ سنى باالتر است،

  . معمم بودن شرط نیست، امام راتب مقدم است;هو العالم: ج

  
شود که امام در حال رکوع است براى این که به امام  مأموم وقتى وارد بر امام مى :146 س

 .اند این کار را انجام ندهید  بعضى گفته. ه امام متوجه بشود و صبر کندگوید ک برسد، یا اهللا مى



٤٨ استفتائات

اگر این طور باشد، چه . است به او اقتدا کنید و چیزى نگوییداند موقعى که امام به رکوع  گفته
  باید کرد؟ راهنمایى بفرمائید

  .اشکال ندارد» یا اهللا« گفتن ;هو العالم: ج

  
سال مال امام خوردن و درس خواندن در دفاتر غیر مسلم عالم دینى که پس از چند  :147 س

ها و  مثل آغاخانى. براى مال دنیا کارمند شده یا تبلیغ مذاهب باطله یا حمایت از آنها بکند
  . کند ها و وهابیت و غیره و نیز در دید مردم از شبهات و حرام پرهیز نمى  یهودى

   است یا خیر؟ آیا در این صورت نماز خواندن پشت سر او جایز-1

  . ابداً جایز نیست;هو العالم: ج

  
  ماند؟  آنها باقى مى آیا عدالت-2

  .ماند  باقى نمى;هو العالم: ج

  
کردم، ایشان به  اینجانب مدتى در نماز جماعت یکى از مراجع محترم تقلید شرکت مى :148 س

کردند، مثال در   بعضى کلمات را صحیح اداء نمى) به تشخیص خودم(اى که داشتند  خاطر لهجه
کردند، پس از آنکه   تلفظ مى) ظاء(یا ) ض(تنزل را با حرف » ...الروح تنزل المالئکۀ و«: آیه شریفه

آیا آن نمازها : حال سئوال حقیر این است که. متوجه این امر شدم در نماز جماعت شرکت نکردم
  احتیاج به اعاده و قضاء دارد یا خیر؟

اید، صحیح است و   ایشان خوانده نمازهایى که با;هو العالم: ج
  . احتیاج به اعاده و قضا ندارد

  
شود، گروهى حین اقامه نماز جماعت، نمازشان  وقتى در مسجد نماز جماعت اقامه مى :149 س

. گردد خوانند که این امر موجب تفرقه و بگو مگو میان نمازگزاران و این افراد مى را فرادى مى
  رتعالى چیست؟وجه شرعى این عمل از نظر حض

 چنانچه امام جماعت ظاهرالصالح باشد که به حسب ;هو العالم: ج
 نماز فرادا خواندن گروهى که عمال ;هستنداهر علماى آن دیار چنین ظ

هم نمازشان باطل است و هم کار . تفسیق امام باشد، جایز نیست
  .خالفى است، بلى، چنانچه تفسیق نباشد، اشکال ندارد



٤٩ استفتائات

  
خواند، بعداً به گفته  دانست و با او نماز مى شود شخصى فردى را عادل مى گفته مى :150 س

کند، آیا اعاده نمازهایى که با آن امام  مىدیگران در عدالت یا کم سوادى فرد شک و یا یقین 
  خوانده است، الزم است یا خیر؟

همه نمازها محکوم به صحت است به .  اعاده الزم نیست;هو العالم: ج
  .ادى اصال تأثیر در بطالن نماز نداردعالوه کم سو

  
علم چه صورتى جماعت و منبر رفتن افراد غیر معمم با وجود معممین و اهل  امامت :151 س

  دارد؟

 شرط صحت جماعت معمم بودن نیست، پس به عنوان ;هو العالم: ج
ولى چنانچه به عنوان ثانوى مانند آنکه درصدد . اولى اشکال ندارد

قیقى راکنار بگذارند و اهانت به روحانیت باشد و باشند روحانیون ح
وحانى ظاهر الفساد قصد دور نمودن روحانیت صحیح و واقعى، نه ر

  . اشکال دارد;تبلیغى باشداز مقام 

  
   خواندن نماز جماعت به همراه اهل سنت کافى است یا باید نماز اعاده شود؟:152 س

  . باید اعاده شود;هو العالم: ج

  

  

  نماز قضاء

  
کنم هر روز بعد از   این حقیر چند سال نماز قضاء بر ذمّه دارم و چون حوصله نمى:153 س

نماز ظهر و عصر روز اول قضاى نماز صبح، و بعد از نماز مغرب و عشاء روز اول قضاى نماز 
خوانم و روز دوم بعد از نماز ظهر و عصر قضاى نماز عصر و بعد از نماز مغرب و  ظهر را مى

کنم و روز سوم بعد از نماز ظهر و عصر قضاى نماز  نماز مغرب را قضاء مىعشاء قضاى 
خوانم و در آخر بعد از نماز مغرب و عشاء دوباره شروع به قضاى نماز روز دوم  عشاء را مى

آیا کیفیّت مذکور صحیح . دهم خوانم و به همین ترتیب ادامه مى کرده و قضاى نماز صبح را مى
  گونه قضاء نمایم؟باشد یا نه؟ باید چ مى



٥٠ استفتائات

  . به همان نحو صحیح است، اشکال ندارد;هو العالم: ج

  
کنم،   در مسئله قبل گاهى اوقات در بین آن سه روزى که نماز یک روز را قضاء مى:154 س

غسل کنم و نمازهاى اداء  توانم آیدکه تا مدتى نمى دهد و عذرى شرعى پدید مى جنابتى رخ مى
کنم و بعد از آن  روز نماز قضاء را در این مدت قطع مىادامه آن یک خوانم ولى  را با تیمّم مى

گیرم و  کنم و دوباره ادامه قضاى آن یک روز را از سر مى  که عذر برطرف شد غسل مى
  خوانم آیا این کیفیّت صحیح است یا نه و باید چگونه قضاء نمایم؟  مى

ذورى  صحیح است، به همین نحو عمل کنید، هیچ مح;هو العالم: ج
  .ندارد

  
 فرسخ 4کند که از  چنانچه شخصى نماز قضاء به گردن دارد و به مسافتى سفر مى :155 س

. چه نماز همان روز او شکسته است خواهد نمازهاى قضاء را بخواند، چنان تر است و مى بیش
  آیا براى خواندن نمازهاى قضاء باید شکسته بخواند یا صحیح؟ 

 آن را هم باید تمام فوت شده است قضاى چنانچه نماز ;هو العالم: ج
  .باشدتمام بخواند ولو در سفر 

  

  

  

  

  نماز مستحبى

  
 آیا خواندن نماز غفیله بعد از نماز مغرب به قصد ورود یا رجاء مستحب و صحیح :156 س

  است؟

  . به قصد استحباب نفسى صحیح است;هو العالم: ج

  
   به قصد ورود یارجاء مستحب است؟ آیا خواندن نماز غفیله بعد از نماز عشاء:157 س



٥١ استفتائات

 وقت نماز غفیله بین صالۀ المغرب و العشا است و ;هو العالم: ج
دلیل  استحباب بعد از صالۀ عشاء دلیل ندارد و قضاى آن هم بى

  .است، ولى رجاءاً مانعى ندارد خوانده شود

  
کفایت )  و برکاتهالسالم علیکم و رحمۀ اهللا( آیا در نماز مستحبى براى سالم گفتن جمله:158 س
  طور؟ کند؟ در نماز واجب چه مى

گفتن السالم   در نماز مطلقا چه واجب و چه مستحب،;هو العالم: ج
  .کند علیکم و رحمۀ اهللا و برکاته کفایت مى

 آیا در نماز مستحبى جلسه استراحت بین سجدتین واجب است و یا به مجرد جداشدن :159 س
  طور؟ هر گذاشت و به سجده دوم رفت؟ در نماز واجب چهتوان سر را بر م سر از مهر مى

 جلسه استراحت اصطالحاً جلسه بعد از سجده دوم در ;هو العالم: ج
  .رکعت اول و سوم است و به نظر ما واجب نیست

  



٥٢ استفتائات

  

  

  نماز استیجارى

  
  الزم است؟شود تا نماز بخواند آیا گفتن اذان و اقامه   ى براى میتى اجیر مى کس:160 س

 چنانچه در اجاره اذان شرط نشود قطعاً واجب نیست و ;العالمهو : ج
وجوب اقامه منوط است به آنکه مرجع اجیر چه فتوایى دهد، اگر اقامه 

  .را مطلقاً واجب نداند، آن هم الزم نیست

  

  

  نماز مسافر

  
تواند نماز را کامل بخواند، حرم  رسانم مسافر در چهار مکان مى  به استحضار مى:161 س

هاى فوق به مقدار چند  در مکان). ص(، مسجد کوفه، مسجدالحرام و مسجد پیغمبر)ع(لشهداءسیدا
دانند، لطفاً نظر  ها شهرها را مالک مى تواند نماز را تمام خواند؟ البته بعضى متر مى
  .رابفرمایید مبارک

 میزان و مالک در مکّه و مدینه شهر است و در کوفه، ;هو العالم: ج
  .شود ، حرم مطهر که بعد از رواق شروع مى و در کربال;مسجد

 اگر کسى شغلش سفر است، مانند بارکش بارى و در بین راه عمل خود در محل :162 س
  رساند یا خیر؟  او مىزیارتگاه یا فامیل خود دو روز بماند، ضرر به دوام السفر بودن

  . مضر نیست;هو العالم: ج

  
مانند نجف اشرف، کربال ( زیارت عتبات عالیات  آیا سفر در ماه مبارک رمضان براى:163 س

  مستحب است یا خیر؟) معلى و غیره

  . بلى مستحب است و اشکال ندارد;هو العالم: ج

  



٥٣ استفتائات

 معلّمى در هفته شش روز براى آموزگارى در سفر است و یک روز به وطن بر :164 س
  گردد تکلیف نماز و روزه او چیست؟ مى

ماند و بنا است به   یک محل مى چنانچه شش روز در;هو العالم: ج
  .باشد و حکم وطن را دارد این نحو باشد، آنجا محل سکنى مى

  
جا سکونت دارند،  اینجانب ساکن شهرستان اهواز بوده و خانواده نیز هم اکنون در آن :165 س

از ابتداى سال تحصیلى جدید به طور رسمى به عنوان طلبه به قم آمده و به تحصیل علوم دینى 
  :ام، در این صورت مرقوم فرمائید ول شدهمشغ

باشد؟ ایضاً در صورتى که  تکلیف اینجانب نسبت به نماز و روزه در سفر به اهواز چگونه مى
در قم کمتر از ده روز بمانم، نماز را چگونه اداء نمایم؟ ضمناً مدتى قبل از این که به طور رسمى 

با حوزه علمیه و آمادگى آزمون ورودى طلبه شده و وارد قم شوم، چند ماهى جهت آشنایى 
حوزه در قم بودم و چون قصد آمدن و ماندن در قم را داشتم در سفرى که در طى این مدت به 

شوم  یادآور مى(باشد یا خیر؟  اهواز داشتم نماز را شکسته خواندم، آیا این نمازها صحیح مى
ام و به تبعیت از والدین تا به  ردهکه اهواز محل تولدم نیست و از محل والدت خود نیز اعراض ک

  .ام در اهواز بوده)  سال15حدود (حال 

مادامى که از آنجا اعراض .  اهواز وطن اتخاذى شما است;هو العالم: ج
اید باید نمازها را تمام بخوانید و چنانچه بدون اعراض  نکرده

اید، قضاء نمایید و قم چنانچه بنا دارید مدت معتنى  شکسته خوانده
در اینجا . ، مانند هفت هشت سال اقال بمانید وطن عرفى شما استبه

  .نیز نماز را تمام بخوانید ولو کمتر از ده روز بمانید

  
کند  اى وطن انسان گردد آیا اسکان در آن مکان و نیت کفایت مى  براى اینکه مکان تازه:166 س

خواهم به قم بیایم،  تحصیل مىباشد؟ به طور مثال بنده براى  یا اینکه چیز دیگرى هم الزم مى
دانم چند   کند؟ در صورتى که نمى  ن کنم کفایت مىآیا همین که در آنجا ساکن شوم و نیت وط

  مانم؟  مىسال در آن جا 

 معتبر است بنا داشته باشید که مدت معتنى به مثال ده ;هو العالم: ج
  .سال بمانید که عرفا بگویند در آن محل مسافر نیست

  



٥٤ استفتائات

همسر چگونه ضایت رت مردان به عتبات عالیات یا موضع تجارت بدون ر مساف:167 س
  باشد؟ مى

 مسافرت مرد به عتبات و غیرعتبات بدون اجازه همسر ;هو العالم: ج
  .هیچ اشکالى ندارد

  
اگر کسى کامیون داشته باشد و کارش باربرى با کامیون مذکور باشد، اگر چنین  :168 س

  اش چیست؟ نماز و روزهت نماید، حکم س مسافرشخصى براى کار دیگرى با اتوبو

رود براى شغل دیگرى است، باید   اگر با اتوبوس که مى;هو العالم: ج
بخواند و اگر براى کار شخصى مانند گردش و زیارت و امثال  تمام
  . ها است، باید شکسته بخواند این

  
ر در شهر دیگر رفته این  دختر از خانه پدرى و شهرى که زادگاهش بوده، به خانه شوه:169 س

من از زادگاه و وطن خود اعراض : گوید آید، مى دختر وقتى که به شهر زادگاه خویش مى
  تواند نماز را تمام بخواند یا باید قصر بخواند؟ ام، آیا مى نکرده

داند، در آنجا باید نماز را   چنانچه معنى اعراض را مى;هو العالم: ج
  .را داردتمام بخواند و هنوز حکم وطن 

  
ها را دوباره با   بعد از گرفتن وضوء یعنى شستن صورت و دست قبل از مسح، دست:170 س

تواند مسح کند یا  شود، آیا مى آب دست با آب صورت مخلوط مى. کشند هم به صورت مى
  دوباره وضوء بگیرد؟

  .تواند مسح نماید، باید دوباره وضوء بگیرد  نمى;هو العالم: ج

  
براى کار کردن به )  سال30از یک تا (ى از اهالى هشترود مدتى است که ا  عدّه:171 س

ولى . ایم کنیم در آنجا هم یک منزلى را براى اسکان اجاره کرده شهرستان بوشهر مسافرت مى
رویم و این کار هم   هاى اطراف مى افتد که ما براى کارمان به شهرستان  گاهى اوقات اتفاق مى

  . ال ما این استچند سال طول بکشد، حال سؤممکن است از چند ماه تا 

صورتى که مثال در  در( چگونه است) مثال خور موج(ـ که آیا نماز و روزه ما در آن شهرستان 1
  ).ماندیم  روز10این مدت یک جورى پیش آمد که کمتر از 



٥٥ استفتائات

ه کشد یا اینکه اصالً چقدر اجاز دانیم کارمان در آن شهرستان چقدر طول مى ـ اینکه نمى2
دیگر اجازه کار را صاحب کار به بنده ید بعد از مدتى مثالً شا(دهند که در آنجا کار کنیم  مى

  )ندهد

نماز و روزه ما در خود بوشهر ) کنم یعنى زمانى که در شهرستان کار مى(ـ در این موقع 3
مثال . ایم باز هم در اختیار ماست چگونه است در حالى که در بوشهر همان منزلى که اجاره کرده

  .رویم براى چند روز به عنوان مهمان و یا گردش به بوشهر مى

مثالً ده سال ه  چنانچه در بوشهر مدت معتنى ب;هو العالم: ج
اید، آنجا وطن اتخاذى  مانید و محل زندگى را در آنجا قرار داده مى
اید حکم وطن دارد  شود و تا مادامى که از آن شهر اعراض نکرده مى

روید، چنانچه کمتر از ده روز بمانید  دیگرى که مىو اما شهرهاى 
  .شوید مسافر حساب مى

  
  ن بعد از سفر تا چه حدودى است؟احتراماً آیا ولیمه داد :172 س

  . هیچ مقدارش واجب نیست، ولى عمل خوبى است;هو العالم: ج

  



٥٦ استفتائات

  

  

  احکام مسجد

  
به واسطه قدمت  شهر اراک وجود دارد که مسجدى در روستاى شهرجرد در حومه :173 س

چرا که حیوانات هم به واسطه مخروبه بودن . مخروبه گردیده و اهالى قصد ترمیم آن را دارند
از طرفى مسجد در بافت جدید روستا در معبر و خیابان کنار . کنند مسجد به آن رفت و آمد مى

ر و ترمیم آن قرار گرفته که راه عمومى را مسدود کرده است، لذا مستدعى است نسبت به تعمی
  مسجد در جاى فعلى او و تخریب و عقب نشینى مسجد از خیابان، نظر مبارک خود را بفرمایید؟

 تعمیر و ترمیم مسجد بسیار کار خوبى است و تخریب ;هو العالم: ج
آن براى تعمیر جایز است، و اما عقب نشینى چنانچه بودن به همین 

شود،  ل مىحالت براى نزدیکى اهالى زحمت است و موجب اختال
که به آن مقدار که از مسجد در  مجازند در عقب نشینى به شرط آن

ولى معلوم باشد که آن . شود به مسجد اضافه گردد خیابان واقع مى
گیرد بعضى احکام مسجد را دارد که در  مقدار که در خیابان قرار مى

  .هاى عملیه مذکور است، مراجعه کنید رساله

کنند که به حدى تا چند محله دورتر  صداى بلندگوها را بلند مى در برخى از مساجد :174 س
در صورتى که بعضى از اهالى ساکن در . شود ها شنیده مى ها و عزادارى صداى سخنرانى

آیا در مورد نماز و ادعیه که صبح . باشد محل معترض و ناراضى هستند، آیا این کار صحیح مى
  دارد یا خیر؟شود، صداى بلندگوها اشکال   زود برپا مى

ها و   چنانچه واقعاً موجب ناراحتى و ضرر براى مریض;هو العالم: ج
  .ضعفاء شود جایز نیست واال اشکال ندارد

  
  اند دست یا سر خود را داخل مسجد کندیانه؟تو  آیا شخص جنب مى:175 س

 عبور در مسجد براى جنب جایز است، مکث در مسجد و ;هو العالم: ج
 جایز نیست، مجرد دست یا سر را داخل دخول بدون قصد عبور

  .مسجد نمودن خالف احتیاط است

  



٥٧ استفتائات

  

  

  روزه

  
 اگر روزه دار با مسواک و خمیر دندان مسواک کند، و بعد از آن دهان را بشوید، روزه :176 س

  شود؟ او باطل مى

  .اش صحیح است  روزه; اگر آب از حلق، پایین نرود;هو العالم: ج

  
رمضان مریض شد، آیا واجب است خود را مداوا کند تا روزه بگیرد  اگر کسى در ماه :177 س

  ولو با قرض گرفتن یا الزم نیست؟

 خیر، واجب نیست، چون صحت و سالمتى شرط وجوب ;هو العالم: ج
  .است

  
  توان در سفر روزه قضاء به جا آورد؟  آیا مى:178 س

  .توان  خیر نمى;هو العالم: ج

  
  ستحبى چگونه است؟ مساله در مورد روزه م:179 س

اى در   غیر از روزه در عرفات و روزه نذرى هیچ روزه;هو العالم: ج
  .سفر صحیح نیست

  
 در ماه مبارک رمضان اگر بر اثر مالعبه آب حرکت کند، لکن خارج نشود، آیا اگر در :180 س

  کند؟ طول روز بول کند، روزه اشکال پیدا مى

  .شود  روزه باطل نمى;هو العالم: ج

  
شود واجب است یا  آیا روزه براى شخصى که کم خونى دارد و باعث سرگیجه او مى :181 س

چه شخصى در ماه رمضان عمداً مسافتى را طى کند تا روزه نگیرد آیا حرام است یا  خیر؟ چنان
  خیر؟ 



٥٨ استفتائات

ـ سرگیجه موقت موجب سقوط وجوب روزه 1 ;هو العالم: ج
  .ه اشکال نداردـ و طى کردن مسافت براى خوردن روز2. شود نمى

  
کشیدن فضوالت از سر به سوى حلق در هنگام روزه و در همان حال بلعیدن آن چه  :182 س

  حکمى دارد؟ 

  . اشکال ندارد و مفطر نیست;هو العالم: ج

  
  اگر کافر قبل از زوال مسلمان شود، واجب است بقیه روز را امساک کند؟ :183 س

 احتیاط امساک است مقتضاى.  صوم او صحیح نیست;هو العالم: ج
  .تأدباً

  
  آیا ایمان شرط در صحت روزه مى باشد یا نه؟ :184 س

ام معلوم   بلى شرط است ولو در حاشیه عروه نوشته;هو العالم: ج
  .نیست

  
کرده بود آیا روزه او ) صلى اهللا علیه وآله(اگر روزه دار اخبار دروغ از خبر پیامبر اکرم :185 س

   قصد صدق اخبار از این خبر را داشته است؟شود با این که او باطل مى

  . روزه او صحیح است;هو العالم: ج

  
  ها الزم است یا نه؟ آیا در قضاء ماه رمضان ترتیب در روزه :186 س

  . الزم نیست، ولى تعیین الزم است;هو العالم: ج

  
 است و باید براى ما حجت) علیهم السالم(که اعمال و رفتار ائمه اطهاربا توجه به این  :187 س

سؤال این است که کیفیت و نحوه برگزارى مجلس جشن و . آن را براى خود الگو قرار دهیم
ازنظر شادى و )علیها السالم(و حضرت فاطمه زهرا) علیه السالم(عروسى حضرت امیرالمؤمنین

  سرور چگونه بوده است؟

 ما ممکن نیست در جمیع امور بتوانیم مانند آنان عمل ;هو العالم: ج
آن چه بر ما الزم است این است که عملى را که به عنوان واجب . کنیم



٥٩ استفتائات

دادند، باید متابعت کنیم و اگر به عنوان حرام ترک  انجام مى
امورى که به آنها اشاره شد، از این قبیل . کردند باید ترک کنیم مى

  .امور نیست

ده افطارى اى را در مسجد یا حسینیه دعوت کر شخصى در شب اول شوال عده :188 س
  دهد، آیا فطریه آنها بر او الزم است؟  مى

جا باشند، واجب است واالّ   چنان چه نزدیک غروب آن;هو العالم: ج
  .واجب نیست

  
خورد، اما پس از  نمىر غلیظ به چشم  در هنگام جارو کردن و گردگیرى که گرد و غبا:189 س

شود، آیا براى روزه ایجاد مشکل  ده مىپایان کار هنگام انداختن اخالط ذرات خاکى در اخالط دی
  کند؟ نمى

حتى غبار غلیظ هم اگر . شود  خیر مشکلى ایجاد نمى;هو العالم: ج
بدون اختیار به حلق برسد، در صورت امکان بیرون بریزد واال روزه 

  .صحیح است

  
 شود دو دقیقه از اذان  سال است که مرسوم شده اذانى که از رادیوى قم پخش مى2 :190 س

شود،آیا باز کردن روزه و افطار کردن با همان ساعت و اذان تهران کفایت  تهران دیرتر گفته مى
  قم بگوید؟ کند، یا باید صبر کنیم تا رادیوى اذان مى

  میزان اطمینان انسان به طلوع فجر و مغرب است البته;هو العالم: ج
فین بهتر است بیش از دو دقیقه در طراذان رادیو کاشف است، ولى 

  .مالحظه شود

  توان افطار کرد یا باید صبر کرد تا اذان تمام شود؟  آیا موقع اهللا اکبر گفتن اول اذان مى:191 س

  .ت صبر کردن تا وقتى اطمینان پیدا شود الزم اس;هو العالم: ج

  
توانند فطریه ماه مبارک رمضان را به بیماران   آیا از نظر شرع مقدس اسالم مردم مى:192 س

  ند اختصاص دهند؟نیازم

  .توانند  بلى مى;هو العالم: ج

  



٦٠ استفتائات

عمد  ظهر ازگیرد و قبل از اذان  ه ماه مبارک رمضان را مى شخصى قضاى روز:193 س
لحظه با یکى از  در این. کند کند و شورى لب را حس مى  هایش را با زبان مرطوب مى لب

آیا . بلعد  را عمداً مىآب دهان احترامى نشود خواهد بى شود و چون مى دوستان مواجه مى
  بفرمـایید؟ روزه باطل است، لطفاً نظر مبارک را

 چنانچه آب دهان که به لب رسیده با شورى توأم شده ;هو العالم: ج
داند نبلعیده و آنچه بلعیده  شود و اگر مى و بلعیده، روزه باطل مى

آب داخل دهان است یا شک دارد و یا شورى مستهلک شده در آب 
  .ه صحیح استدهان، روز

  
است یا مراجع تقلید ) ولى فقیه جامع الشرایط(الم عید فطر مخصوص حاکم شرع  آیا اع:194 س

  توانند اعالم عید فطر کنند؟ نیز مى

تواند اعالم کند و در صورتى که یک   هر مجتهدى مى;هو العالم: ج
مجتهد عادل حکم نمود براى همه حتى مجتهدین دیگر واجب است، 

  .تبعیت کنند

  
  باشد؟ هاى هالل شب اول ماه قمرى چه مى  به نظر مبارک شما عالمت یا عالمت:195 س

 رؤیت هالل و شهادت دو نفر ثقه، و گذشتن سى روز ;هو العالم: ج
  .تمام از ماه قبل و بعضى امور دیگر

  
  اگر براى بعضى از مراجع تقلید اول شوال ثابت شود و عید فطر را اعالم نمایند ولى:196 س

  نکند، وظیفه مقلد چیست؟ اول ماه را اعالم) مجتهد جامع الشرایط(حاکم شرع 

 ; مسأله ثبوت هالل نه ربطى به مرجع دارد و نه مجتهد;هو العالم: ج
اماراتى در شرع براى ثبوت آن قرار داده . بلکه موضوع خارجى است

به ثبوت ماه چنانچه مجتهد جامع الشرایط حکم کند ! بلى. شده است
افراد حتى مجتهدین دیگر باید اطاعت که فردا عید است، تمام  اینو 

  .کنند

  



٦١ استفتائات

) شب چهاردهم( به نظر مبارک شما شبى که در آن ماه به صورت قرص کامل است :197 س
باشد تا از این راه وضعیت یوم الشک  دلیل و مالک شرعى براى ثابت شدن اول ماه قمرى مى

  معلوم شود؟

کند و ما هم فتوا به  ت معتبر داللت بر آن مى بلى روای;هو العالم: ج
  .ایم آن داده

  
و یدرأ عنه الحد ان ادعى انه (کالم فقهاء در باب کسى که مشمول حد شرب خمر شود  :198 س

اگر ادعا کند خمر را براى ایجاد رمق و نجات از ضعف بسیار نوشیده، حد ) شرب ألیجاد الرمق
  رساند؟ ش جواز خمر براى مداوا است یا فقط دفع حد را مى آیا مفهوم;شود از او برداشته مى

 برداشتن حد متوقف است بر این که احتمال داده شود ;هو العالم: ج
  .شرب خمر به توّهم جواز آن بوده ولو در واقع حرام باشد

  
که روزه او  کرد پیداع اگر کسى فراموش کرد که روزه است و غذا خورد بعد از آن قط :199 س

  نـه؟ شود یـا شده و افطار عمدى کرده آیا روزه او باطل مىفاسد 

  .شود  بلى، باطل مى;هو العالم: ج

  
  شود؟ مى اوباطل افطارکردآیاروزه ازظالم اگر روزه دار به خاطر تقیه :200 س

  .شود  بلى، باطل مى;هو العالم: ج

ضعف شدید داند موجب  اگر شخص روزه دارى در روز حجامت کند با این که مى :201 س
  .روز باشدداند که حجامت در  شود جایز است یا نه؟ در صورتى که طبیب الزم مى مى

حرمت معلوم   کراهت دارد مگر در مورد تلف نفس ولى;هو العالم: ج
  .نیست

  
در مقام تقیه از ) صلى اهللا علیه وآله(اگر روزه دار مضطر شد به دروغ بر خدا و رسول :202 س

   است؟ظالم، آیا روزه باطل

  .شود  روزه باطل نمى;هو العالم: ج

  



٦٢ استفتائات

دار بعد از بلند شدن از خواب دید رطوبتى بر لباس او هست، براى اینکه بداند  اگر روزه :203 س
، آیا روزه منى است یا بول مقدارى آلت خود فشار داد و منى درآمد و معلوم شد که جُنُب شده

  شود؟ باطل مى

  .شود  باطل نمى;هو العالم: ج

  
 اگر شخصى عمداً روزه بخورد، براى قضاى آن چه عملى را باید انجام دهد تا کفاره آن :204 س

  باشد؟

 غیر از یک روزه قضاء مخیر است بین شصت روز ;هو العالم: ج
یا آزاد کردن (روزه متوالى به عنوان کفاره یا اطعام شصت مسکین 

  )یک بنده

  

  

  

  اعتکاف

  
 جامع رجاءاً چه حکمى دارد؟ اعتکاف در مسجدى که اعتکاف کردن در غیر مساجد :205 س

  است؟دنش مشکوک است به صورت رجاء چه صورتى جامع بو

در صورت دوم اگر .  در هر دو مورد رجاءاً مانعى ندارد;هو العالم: ج
حالت سابقه جامع بودن باشد، استصحاب بقاى جامعیت هم جارى 

  .است

  

  

  رؤیت هالل

  
نستان مطابق شیاع افق آنجا تشخیص اثبات هالل ماه شوال نمایند  اگر مردم شیعه افغا:206 س

  و افطار نمایند، آیا افطار جایز است یا باید تابع ایران باشند؟



٦٣ استفتائات

 چنانچه در افغانستان شرعاً هالل ثابت شده باشد، تابع ;هو العالم: ج
  .ایران بودن معنى ندارد، بلکه ایران باید تابع شود

  
و اثبات اول ماه الزاما باید با چشم غیر مسلح صورت بپذیرد یا اینکه  آیا رؤیت هالل :207 س

  کافى است؟) استفاده از دوربین دو چشمى و تلسکوپ(رؤیت با چشم مسلح 

  ). هاى دو چشمى است قدرت دید تلسکوپها، دهها برابر قویتر از دوربین: توضیح(

ى است ماه به محل بر حسب ظاهر ادله میزان، رسیدن ;عالمهو ال: ج
که با چشم غیر مسلح امکان دیدن آن باشد ولو در یک محل از کره 

  .زمین

  
دانید، آیامالک رؤیت با دوربین   در صورتى که رؤیت با دوربین را هم قابل پذیرش مى:208 س

تواند در اختیار همه مردم قرار بگیرد یا اینکه اگر  است که مى) 7×50مانند دوربین (متعارفى 
هم رؤیت ) 40×150مانند دوربین (غیر متعارف فوق العاده قوى هاى دو چشمى  نیهالل با دروب

  شود؟ شد، هالل ثابت مى

 دیدن با دوربین قابل پذیرش نیست، فضال از دیدن با ;هو العالم: ج
   .40×150دوربین 

  
است، در ) حالت بحران( وضعیت رؤیت هالل در برخى از ماهها به تعبیر متخصصین :209 س

توان سخن  هاى دو چشمى قوى یا تلسکوب رؤیت نشد آیا مى ت اگر هالل با دوربیناین حال
  را پذیرفت یا خیر؟ ) شهادت شهود(مدعیان رؤیت 

قائم بر رؤیت شد، حالت ) شهادت شهود( اگر بینه ;هو العالم: ج
  .شود بحرانى مشارالیه مانع از پذیرفتن نمى

  
الل به اتفاق بر این عقیده هستند که هالل ماه ها، متخصصین رؤیت ه  در برخى از ماه:210 س

دهند، نظر حضرتعالى  اى به رؤیت هالل شهادت مى اصال قابل رؤیت نیست و در عین حال عده
  در هنگام تعارض شهود با نظر متخصصین چیست؟

عادل باشند،  شهود  چنانچه شهود مورد اتهام نباشند و;هو العالم: ج
  .شود ىنظر متخصصین مانع پذیرفتن نم



٦٤ استفتائات

  
 در صورت عدم اقامه شهود بر رؤیت هالل به دلیل ابرى بودن آسمان یا عوامل دیگر، :211 س

اگر متخصصین رؤیت هالل، نظر قطعى به قابل رؤیت بودن آن دادند، حکم مسئله چگونه 
  شود؟ مى

 چنانچه متخصصین ماهر در این فن باشند و موثق ;هو العالم: ج
هل خبره است که بناى عقالء بر آن باشند از مصادیق رجوع به ا

  .است

  
 اگر در چند رصدخانه در مناطق مختلف ایران هالل ماه را با تلسکوپ ببینند و در این :212 س

ها قرار بگیرند و به طور  ها دوربینهاى فیلم بردارى تلویزیونى پشت تلسکوپ رصد خانه
اى که  دم نشان بدهند، به گونهرا از طریق تلویزیون به مرتصویر هالل ) پخش زنده(یم مستق

مردم اطمینان پیدا کنند تصاویر پخش شده واقعى است و ساختگى نیست، حکم اثبات اول ماه را 
  در این صورت بیان بفرمایید؟

  .شود  ثابت نمى;هو العالم: ج

  
کند و  تغییر پیدا مى آفاق با تغییر در طول و عرض جغرافیایى  رؤیت پذیرى هالل در:213 س

  :خود دو حالت دارداین 

ترى واقع  الف ـ گاهى هالل در شهرى همچون مدینه منوره که نسبت به تهران در عرض جنوبى
در این گونه موارد آیا ماه جدید براى ساکنان . شود شود اما در تهران دیده نمى شده، دیده مى
  شود یا خیر؟ همچنین صورت عکس آن چگونه خواهد بود؟ تهران آغاز مى

ماه دیده  که جا یک من به وحدت افق قائلم و لذا در ;عالمهو ال: ج
  .بشود براى سایر بالد هم به ثبوت هالل قائلم

  
 برخى اوقات هالل در شهرى مانند مشهد مقدس که نسبت به شهر دمشق در طول :214 س

در چنین صورتى آیا . شود دمشق نمىشود ولى در  رى واقع شده، دیده مىت جغرافیایى شرقى
گردد یا خیر؟ همچنین حکم مسئله در فرض عکس آن چگونه  ماه براى اهل دمشق ثابت مىاول 

  است؟



٦٥ استفتائات

 از جواب مساله قبل حکم این مساله و مساله الحقه ;هو العالم: ج
  .شود معلوم مى

  
احتمال دیده شدن ات به دلیل وسعت جغرافیایى بعضى از کشورهاى جهان،  گاهى اوق:215 س

 این گونه کشورها وجود دارد اما در سایر نقاط آن، هالل قابل رؤیت هالل در برخى از مناطق
  حکم آغاز ماه در کشورهاى اینچنینى چگونه است؟. نیست

  . در یکجا دیده شود هالل براى بقیه جاها کافى است;هو العالم: ج

  
  آیا تبرّع کفاره از حى جایز است یا نه؟ :216 س

 ولى در غیر صوم جائز  در خصوص صوم جایز نیست،;هو العالم: ج
  .است

  
 قضاء نکرد آیا اگر چند روز از ماه رمضان عمداً روزه نگرفت و تا ماه رمضان بعدى :217 س

  کفاره جمع باید بدهد؟

  . خیر، الزم نیست;هو العالم: ج

  



٦٦ استفتائات

  

  

  خمس

  
ق از سهم مبارک  در افغانستان فعلى با وجود نیاز شدید مدارس علمیه و طالب مستح:218 س

  و حسینیه، مهدیه استفاده کرد یا خیر؟توان براى بازسازى امام زاده، مسجد  مى) ع(امام 

 در اولویت صرف در طالب مستحق شکى نیست ولى ;هو العالم: ج
  .مصرف در حسینیه هم اشکال شرعى ندارد

  
مشکوک افراد را از گذشته .  دارد کسیکه حق مصالحه در مشکوکات از طرف مجتهد را:219 س

تواند مصالحه نماید یا معیار همان میزان قدرت و عدم  به دل بخواهى خود مى.... جهت خمس
  .باشد قدرت طرف مى

  .  میزان قدرت طرف است;هو العالم: ج

  
) ص(مد نمایند، بابت خمس آل مح توانند مالیاتى که به دولت پرداخت مى   آیا مردم مى:220 س

  حساب نمایند یا نه؟ 

  .توانند  خیر، نمى;هو العالم: ج

  
  گیرد؟  آیا بر هدیه خمس تعلق مى:221 س

ها و ارباح کسب به   خمس به هدیه مانند بقیه فائده;هو العالم: ج
  .گیرد شرط زیادى آن بر مؤنه سال تعلق مى

  
   آیا هبه و جهیزیه خمس دارد یا نه؟:222 س

 جهیزیه خیر ولى هدیه مانند فوائد دیگر است و خمس ;هو العالم: ج
  .دارد

  
دیگرى است فقط اش که به صورت پول نقد است در اختیار  ه اگر کسى اصل سرمای:223 س

  سودهاى حاصله به دستش برسد، براى تخمیس اصل سرمایه باید چه کارى انجام دهد؟



٦٧ استفتائات

 باید اصل سرمایه را تخمیس کند، الزم نیست از عین ;هو العالم: ج
  . دازدتواند بپر آن پول، خمس بدهد، از اموال دیگر هم مى

  
 اگر کسى مطابق فتواى تبعیض عمل کند، وجوهات خمس را به کدام یک از مراجع باید :224 س

کند، آیا دستگردان  پرداخت نماید و فردى که توان پرداخت خمس را ندارد و دستگردان مى
  دار یا چکى که وعده آن رسیده صحیح است یا خیر؟ نمودن با چک مدّت

ـ و دستگردان با چک 2. ام بدهید کافى استـ به هر کد1 ;هو العالم: ج
  .مدت دار جایز نیست

شود متعلق خمس  گردد و کنار گذاشته مى اى که براى دختران تهیه مى   آیا جهیزیه:225 س
  است یا خیر؟

 چنانچه قدرت تهیه جهیزیه در یک سال را ندارد و باید ;هو العالم: ج
  .به تدریج تهیه کند، خمس واجب نیست

  
اگر مرد از مال خمس نداده، منزل بخرد، آیا تصرفات او و نماز در خانه، باطل و حرام  :226 س

هاى او، با رضایت و یا عدم رضایت به کار او، چه  است یا نه، و در صورت اول زن و بچه
  حکمى دارند؟

 چون معموال خرید به عین مال غیر مخمس نیست، بلکه ;هو العالم: ج
  .به ذمه است، اشکال ندارد

  
 با توجه به اینکه در منابع فقهى ما در کتاب لمعه در ارتباط با مسئله خمس و حتى :227 س

مصرف آن براى الفت و مهربانى بین مسلمانان و صاحبان کتاب جایز و روا دانسته شده است 
فرمودند  على القاعده مى» رضوان اهللا تعالى علیه«یا مرحوم آیت اهللا حاج سید احمد خوانسارى 

فرمایید از  مى آیا جناب عالى اجازه. فامیل فقیر و آشنایان ناتوان که نماز خوان باشند، بدهیدبه 
یا سهم سادات به بستگان، اطرافیان و ضعفاى آبرومند و متدین ) علیه السالم(سهم مبارک امام

  دهیم؟ متشرع تقدیم نمود؟ منظور یک سوم نیست، بلکه آنچه تمییز و تشخیص مى

توان به مؤلفۀ قلوبهم پرداخت، ولى خمس   زکات را مى;هو العالم: ج
صف خمس است به در خمس هم نسبت به سهم سادات که ن. را خیر

توان  اطرافیان مستحق در صورتى که از سادات باشند مىبستگان و 
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اما باید . شود پرداخت کرد پرداخت نمود و اگر از سادات نباشند، نمى
داه تحت نظر مجتهد جامع الشرائط مصرف سهم مبارک امام ارواحنا ف

  .قرار داده شود

  
مشکالت ازدواج ده تا ازدواج کند ولى به واسطه کسى مقدارى پول به کسى دا) الف :228 س

تواند این پول را به شخص دیگرى به  مانده مى)  ماه یا کمتر4مثال (نکرد قبل از سال خمسى او 
و همچنین ) قرض را برگرداند یا نه؟ ب) بگذردچند ماه (عنوان قرض بدهد و بعد از سال خمسى 

  گیرد یا نه؟ آیا خمس به آن مقدار پولى که نتوانسته با آن ازدواج کند تعلق مى

  .گیرد ولو قرض بدهد  به تمام اموالش خمس تعلق مى;هو العالم: ج

  
  نمود؟ شود،کجابایدمصرف مصرف  درافغانستان امام مبارک اگرسهم :229 س

  زاده  امام-4  حسینیه-3 مسجد-2  مدرسه علمیه-1

 اول در مدرسه، بعد اگر متبرعى نباشد یا زکات کافى ;هو العالم: ج
  .نباشد در مسجد بعد حسینیه

نقداضافه از قسط وامى  رسیدهومبلغى خمسیش   کسى که وام بدهکارى دارد وسال:230 س
  دارد، این خمس دارد یا خیر چنین برسالش گذشته است؟

  . مقدارى که مدیون است خمس ندارد;هو العالم: ج

  
خواهد به مصرف مخارجاتش   چون قسط پرداخت وامى که سالى گذشته است مى:231 س

  برسانند آیا خمس دارد یا خیر؟

  . بلى، خمس دارد;هو العالم: ج

  
 با توجه به عدم پرداخت خمس در مبالغى بعد از گذشت سال خمسى در مبالغى به :232 س

ایم آیا جایز بوده است و آیا فعال تا حساب سال  خصى تصرف نمودهدلیل نیاز مصرف ش
  فرمایید تصرف نماییم؟ خمسى اجازه مى

 تصرفاتتان نافذ و جایز بوده است و بعداً نیز در ;هو العالم: ج
  .تصرفات مجازید مادامى که بنا بر دادن خمس دارید

  



٦٩ استفتائات

باشد   سایل و امکانات زندگى مى با توجه به اینکه مبالغ حساب در بانک جهت خرید و:233 س
و با پرداخت خمس آنها ممکن است نتوانم وسایل و امکانات زندگى را تهیه نمایم، از لحاظ وظیفه 

  خمس حکم آن چیست؟

  . دستگردان بنمایید به تدریج بپردازید;هو العالم: ج

سى  با توجه به تصرف در مبالغى بعد از گذشت سال خمسى پرداخت حساب سال خم:234 س
  )با توجه به عدم اطالع دقیق(شود؟  جدید چگونه تعیین مى

در . شود تان معلوم مى  بعد از مراجعه به بانک بدهى;هو العالم: ج
صورتى که معلوم نشود، حداقلى که متیقن است بپردازید مازاد را 

  .دهم دستگردان نموده، در صورت احتیاجتان، اجازه تصرف مى

  
مقدارى مبلغ . ایم  سال است تعیین نموده، ولى پرداخت نکرده2 سال خمسى را مدت :235 س

در حساب بانکى آخر سال اول موجود بوده که خمس آن پرداخت نشده و آخر سال دوم نیز 
 سال به دوستان قرض 2همین طور که خمس آن نیز پرداخت نشده و مبالغى در وسط هر 

  . ایم داده

آن چگونه تعیین  سال، خمس 2موجودى در اواخر از مبلغ یقینى با توجه به ندانستن ) الف
آیا با . باشد که از طریق آن مطلع شوم شود؟ متاسفانه ته برگ دفترچه نیز موجود نمى مى

توان از حساب آخر سال مطلع شد و این   مراجعه به بانک و سؤال از متصدى کامپیوترى مى
  حجت شرعى است؟

و قول آنها هم حجت است،  باید رجوع به بانک بنمایید ;هو العالم: ج
  .باشند چون امین مى

  
  ها، خمس آنها باید پرداخت گردد؟  آیا با پس گرفتن بدهى:236 س

  . خمس همه آنها باید پرداخت شود;هو العالم: ج

  
) ع(تواند تصرف در سهم امام  اگر کسى دسترسى به مجتهد یا وکیل او ندارد، آیا مى:237 س

رسد مانند ساختن مسجد یا حسینیه یا تعظیم شعائر  ه نظر او مىکند به موارد خیرات و آنچه ب
  اسالم و غیره یا نه؟

  .تواند  خیر، نمى;هو العالم: ج



٧٠ استفتائات

  
 خمس دادن براى اشخاصى که صاحب مسکن و مغازه و سرمایه الیق به شأن نیستند :238 س

  باشد؟ چگونه مىتاج آن هستند، اند و خود مح و یا با قناعت جمع کرده

 مغازه و سرمایه مطلقا خمس آن باید داده شود، مگر ;العالمهو : ج
  .اش معطل ماندن در زندگى باشد آنکه اگر خمس آن را بدهند الزمه

  
  باشد یا خیر؟  آیا در دادن سهم امام، اجازه مرجع تقلید الزم مى:239 س

اجازه مجتهد کافى است و اجازه ) ع( در دادن سهم امام;هو العالم: ج
  .  الزم نیستمرجع تقلید

  
کنند، چه حکمى  افراد زیادى هستند که حساب سال نداشتند و جهت عزادارى کمک مى :240 س

ر در مجالس ها آیا استفاده از چاى و شام و نها دارد؟ و بافرض مسئله و مخلوط شدن پول
  براى دیگران اشکالى ندارد؟

گران  ندادن وجوهات خالف است، ولى استفاده کردن دی;هو العالم: ج
  . از چاى و غیره اشکال ندارد

  
داند خمس ملک   اگر ملکى به زید از پدر و به پدرش از جد ارث رسیده باشد و زید نمى :241 س

  زید چیست؟اند یا نه، وقتى ملک را فروخت تکلیف  ر را دادهمذکو

  . خمس واجب نیست;هو العالم: ج

  
ز ناچاراً به طور ماهانه مبلغى از شخص کارمندى جهت خرید منزل مسکنونى مورد نیا :242 س

که در جامعه وجود دارد )  درصد20حدود با توجه به نرخ تورمى . گذارد حقوق خود را کنار مى
 هزار تومان سال آینده 60 هزار تومان این سال حدوداً برابر 100و با فرض تعلق خمس عمال 

و نیز اگر پس انداز . فرماییدلذا خواهشمند است نظر مبارک را در مورد تعلق خمس ب. شود مى
این پول را به کار بیاندازد ) مثال به صورت مضاربه(وى جهت خرید خانه مکفى نباشد و ایشان 

  و سود آن را هم مختص خرید خانه به کار بزند، مسئله چگونه خواهد بود؟

گذارد مدیون   پولى که براى خانه کنار مى;هو العالم اگر در مقابل: ج
گیرد و همچنین اگر  ى که خانه نخریده خمس تعلق مىنباشد، مادام



٧١ استفتائات

به عنوان مضاربه بدهد، هم به پول و هم به سود آن خمس تعلق 
  .گیرد مى

  
تعلق  ام که در طول چهار سال بپردازم، آیا به این پول خمس  مقدارى وام گرفته :243 س
  گیرد؟ مى

  .گیرد  خیر، تعلق نمى;هو العالم: ج

  
اده و سپس با پس اندازهاى شخصى و قرض، ابتدا موتورى جهت استف فردى از طریق :244 س

استفاده، خریده حال اگر ماشین را جهت فروش طالهاى همسر، به جاى موتور ماشینى براى 
) اى ساکن است در حالى که خود در منزل اجاره(پیش خرید یک واحد منزل مسکونى بفروشد 

سرمایه است متعلق خمس است یا خیر؟ و اگر آیا آن پول به دست آمده که اکنون به صورت 
  چندین بار با خرید و فروش منازل به غیر قصد سودى به دست آورد بر این سودها چطور؟

است، خمس ندارد  معادل دیونى که به همسرش مدیون ;هو العالم: ج
  .و در مازاد باید خمس دهد

  

  



٧٢ استفتائات

  

  

  زکات

  
بعد آشکار شد که خالف بوده و .  مستحق داد اگر کسى زکات را کنار گذاشت و بعداً به:245 س

   است آیا ضمان دارد؟آن شخص فقیر نبوده

 کنار گذاشتن در حکمى که سؤال نمودید تأثیر ندارد و ;هو العالم: ج
  .در مورد سؤال ضمان دارد

  
 آیا تصرف در مالى که متعلق زکات واقع شده و هنوز زکاتش پرداخت نشده، جایز :246 س

گردد و از زمین   قرض مىگندم که بعد از فروش تمام پول آن صرف پرداختاست و آیا به 
  .گیرد تعلق مىخود شخص هم نبوده زکات 

ـ تصرف در مالى که زکات به آن تعلق گرفته جائز 1 ;هو العالم: ج
ـ به مالى که 2. شود است قبل از اداء زکات و زکات منتقل بذمه مى

گیرد و با پرداخت  مىگردد زکات تعلق  پولش پرداخت قرض مى
  .گردد قرض منتقل بذمه مى

  
 چند نفر در کشاورزى با هم شریک هستند، نحوه پرداخت زکات آنها در امر کشاورزى :247 س

باشد؟ آیا با به دست آوردن محصول باید زکات آن را قبل از تقسیم بدهند یا اینکه  چگونه مى
  هر کس خود باید زکات خویش را بپردازد؟ 

  . هر کدام موظفند که سهم خود را بپردازند;لعالمهو ا: ج

  
  شود؟ زکات پدر به فرزند فقیر داده مى :248 س

پدر به او .  فرزند فقیر واجب النفقه پدر غنى است;هو العالم: ج
  .تواند زکات بدهد نمى

  



٧٣ استفتائات

  

  

  حج

  
  باشد؟   آیا تحقق احرام حج فقط به تلبیه است یا با لباس احرام و تلبیه مى:249 س

شود مگر به تلبیه و   احرام حج و عمره منعقد نمى;هو العالم: ج
شود ولو لباس احرام  مادامى که تلبیه نگفته، محرمات حرام نمى

  .پوشیده باشد

  
 آیا خواندن نماز طواف واجب خانه کعبه به جماعت به قصد ورود یا رجاء جایز و :250 س

  صحیح است؟

  . طواف مشروع نیست به نظر ما جماعت در نماز;هو العالم: ج

  
. برد معظمه مىکه جهت حج تمتع تعدادى را با مبلغى به مکّه  شخصى اعالم داشته :251 س

سازد  فردى براى رضاى خدا تعدادى از دوستان و آشنایان را براى تشرّف از این امر آگاه مى
قیق و شناخت و دهند و واسطه هم با تح و آنها هم اعالم آمادگى نموده و مبلغى را به واسطه مى

شود آن فرد کالهبردارى کرده است و واسطه هم  بعد معلوم مى. پردازد  مدرک به مدعى مى
ل مبلغى را به کالهبردار داده که به مکّه برود و مال او هم با مال دیگران از بین رفته، حا

یا آیا واسطه به این اشخاص مدیون است . کنند مىصاحبان پول از واسطه وجه خود را طلب 
  خیر؟

 چنانچه واسطه فقط ارایه طریق نموده و خود طرف ;هو العالم: ج
قرارداد نبوده و ضمانت هم ننموده که به حسب ظاهر این گونه بوده 

  .است، واسطه ضامن نیست

  
اگر محرم روى لباس احرام، لباس مخیط بیندازد از گرما یا سرما محفوظ باشد کفاره  :252 س

  دارد؟



٧٤ استفتائات

غیر صورت اضطرار جائز نیست و در صورت  در ;هو العالم: ج
اضطرار معلوم نیست کفاره واجب باشد، ولى احتیاط حسن است، 

  .اند چون جمعى از فقها فتوى به وجوب داده

  
گوید من با این قافله مطمئن  اگر زن مستطیع باشد و بخواهد به حج برود، زوج او مى :253 س

   از زوج کند یا به حج برود یا سال دیگر برود؟نیستم و قافله دیگر هم نیست، آیا زن اطاعت

  .نیست موردالزم  اطاعت شوهر دراین;هوالعالم: ج

  
  نه؟ یا توان براى حج صرورۀ از طرف مرد نائب قرار داد آیا زن یا خنثى را مى :254 س

  . بلى جائز است و کراهت هم ندارد;هو العالم: ج

  
مجدداً محرم شد یا توان  در عمره مفرده آیا مىمام اعمال و خروج از احرام  پس از ات:255 س

  خیر، مرقوم فرمایید؟

  .تواند و مانعى ندارد  مى;هو العالم: ج

  
تواند بعداً اداى آن را بکند آیا حج بر  داند که اگر قرض کند و به حج برود مى  اگر مى:256 س

  او واجب است؟

  . خیر واجب نیست;هو العالم: ج

  
ر استطاعت، مالى داشت لکن جاهل یا غافل، از وجوب حج بود و بعد  اگر کسى به مقدا:257 س

  .از تلف شدن مال متوجه شد، آیا حج بر او مستقر شده است

  . خیر واجب الحج نیست;هو العالم: ج

  
 اگر معتقد بود مستطیع نبوده و به حج مستحبى رفت، و قصد امتثال امر کرد و حج را :258 س

  کند؟ که کشف خالف شد که مستطیع بوده کفایت از حج واجب مىآیا بعد از آن . انجام داد

یق است یعنى کند چون خطاء در تطب  بلى کفایت مى;هو العالم: ج
 و اشتباهاً خیال کرده موجود امر -قصد امتثال امر موجود نبوده 

  .استحبابى است در حالى که وجوبى بوده است

  



٧٥ استفتائات

ولى قصد عمره یاحج ندارد و فقط قصد شود  شخصى تاجر با احرام وارد مکه مى :259 س
  باشد؟ تجارت دارد بیرون آمدن او از احرام به چه وجه مى

کش و عالف و امثال اینها   دخول مکه براى غیر هیزم;هو العالم: ج
بدون احرام براى حج یا عمره مفرده جائز نیست، بنابراین باید با 

  .اتمام عمل عمره مفرده از احرام خارج شود

  
کشد ولى  را مىراى ذبح هدى در منى، ده گوسفند اگر کسى نایب از ده نفر بشود ب :260 س

  کند با اینکه در نیت از اول بوده؟ رود که نام یکى را ببرد، آیا کفایت از او مى یادش مى

 چون اجماال در ذهن او باقى است نیت اول کفایت ;هو العالم: ج
  .کند مى

  
اند، چه باید  ندادهن که زن یا شوهر او طواف نساء را انجام ود به ایاگر علم اجمالى ب :261 س

  کرد؟

 چنانچه در جائى است که قاعده فراغ نسبت به هر دو ;هو العالم: ج
جارى است، هیچ کدام تکلیف خاصى ندارند و این علم اجمالى اثرش 
فقط نسبت به زن است که علم تفصیلى پیدا کند که تمکین از جماع با 

 یا شوهرش نیست، چون یا برخودش حرام استآن مرد جایز 
  . بنابراین نباید تمکین کند

  
پدر من فوت کرده و چون ایشان به سفر و زیارت حج و عتبات نرفته بودند، این حقیر  :262 س

ام به کربال   باشم و تاکنون توانسته که فرزند اصغر هستم در پى به جا آوردن این مناسک مى
حال سؤال . ستطاعت به قصد رفتن به حج عمره را با توکل به خدا دارمرفته و حال عنداال) عراق(

توانم به جاى پدر این  خواهم بکنم، آیا مى این است که با توجه به این که خود، این کار را مى
  توان به جاى پدر و خود مشترکاً عمل کرد؟ کار را کرده و شرایط آن چیست و آیا مى

رایط خاصى ندارد نیابت از او را، قصد  نیابت از پدر ش;هو العالم: ج
ولى در مستحب  توان مشترک عمل نمود کند البته در حجِ واجب نمى

  .اشکال ندارد

  



٧٦ استفتائات

  توان او را حاجى خطاب کرد؟ رود، مى آیا کسى که عمره مى :263 س

  .شود حاجى گفت  خیر، به او نمى;هو العالم: ج

  
  باید بر آنها واقف شد؟ آیا حج عمره اعمال خاصى دارد و چگونه  :264 س

 اعمال و طریقه انجام حج عمره در مناسک حج شرح ;هو العالم: ج
  .داده شده است

  
 اگر شخصى مدیون دین خود را قبل از تمام شدن مدت بدهد، و دائن مال را نگیرد، آیا :265 س

  شود یا نه؟ حج بر او مستقر مى

را بگیرد و مکه  بلى چون متمکن است از این که پولش ;هو العالم: ج
  .رود

  



٧٧ استفتائات

  

  

  

  

  احکام قضا

  

  
  است؟ شوندچگونه مى کابل منصوب  قضاوت قضات شیعه که از جانب حکومت:266 س

  .  در صورتى که واجد شرایط باشند، اشکال ندارد;هو العالم: ج

  
 جهت تحقیقات علمى به پاسخ حضرتعالى به موارد مطروحه ذیل نیاز مبرم دارم، لذا از :267 س

  .موارد ذیل پاسخ بفرماییده عقاید ابن عربى در شود ب الى استدعا مىحضرت ع

الف ـ آیا مالک در صدور حکم به مجازات در جزییات اسالم علم و اقناع وجدانى قاضى است یا 
تواند متهم را با توجه به اصل  نه؟ بر فرض نخست اگر از بینه، اقرار، و قسامه به علم نرسد مى

  .اید مطابق مدلول آنها حکم صادر نمایدبرائت تبرئه کند یا ب

 مالک در صدور حکم علم قاضى نیست، بلى، یکى از ;هو العالم: ج
تواند حکم کند علم او است واال بینه و اقرار  امورى که قاضى مى

  .مقدّم بر امور دیگر است

  
نظیر هاى علمى جدیدى  با توجه به پیشرفت علوم و تکنولوژى در راستاى اثبات جرم راه: ب

ایجاد ... و کارشناسى در موارد فنى مثل تشخیص جعلیت اسناد مالى... آزمایش خون، منى، مو و
 کیفرى در جهت محکوم کردن متهم حجیت دارد شده است آیا ادله علمى ایجاد شده در محاکمات

  یا نه؟

  . در صورتى که علم پیدا نشود، خیر حجیت ندارد;هو العالم: ج

  
ا ما بین جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات، تعزیرات و مقررات و در فرض نخست آی: ج

) هاى بازدارنده مجازات(جزایى که دولت اسالمى در راستاى انتظام جامعه به تصویب رسانده 
  تفاوتى وجود دارد؟



٧٨ استفتائات

  . تفاوت بین جرائم نیست;هو العالم: ج

  
تواند مطابق آن  سد، مىدر فرض دوم اگر قاضى از این طریق به علم یا قناعت وجدانى بر: د

  حکم به مجازات صادر کند؟

  .شود  جواب این مساله از جواب مساله اول معلوم مى;هو العالم: ج

  
 اگر فردى به عللى محکوم به اعدام شده باشد و حکم، قطعى و الزم االجرا شده باشد، :268 س

د که باعث مرگ مغزى تواند تقاضا کند که مرا طورى از حیات باز داری آیا این فرد مجرم مى
شوم تا بتوانید اعضاى بدنم را در اختیار افراد مورد نیاز قرار دهید؟ و آیا این تقاضاى فرد 

پذیر است یا خیر؟ آیا رضایت شاکیان در این فقره ترتیب اثرى  مجرم جایز است، یعنى امکان
  دارد یا خیر؟

 محل  با رضایت شاکیان اشکال ندارد و بدون رضایت;هو العالم: ج
  .اشکال است

  
 همانگونه که مستحضرید یکى از ارکان سازمان ملل دیوان دادگسترى الهه است که :269 س

دهند و به لحاظ حقوقى و قضایى   مىها اختالفات خود را براى حل و فصل به آن ارجاع دولت
 سؤال این است که اوال با توجه به شرایط قضاوت و قاضى درحال . نمایند حل اختالف مى

هاى اسالمى که  اسالم به ویژه اسالم و عدالت قاضى حال این عمل کشورهاى مسلمان و دولت
به حکمیت دیوان تن داده و حکم آن را اجرا نموده و فصل الخطاب اختالفات خود را راى دیوان 

دهند، به لحاظ فقهى چه حکمى دارد؟ آیا صالحیت قضایى از منظر فقه به ویژه باتوجه  قرار مى
  . دیوان فاقد آن هستند پذیرفته استو شرط مذکور که نوعاً قضاتبه د

  به طور کلى آیا اجراى راى صادره مجاز است یا الزم و واجب و یا اینکه حرام است؟

 به هر مقام و شخصى که براى حل اختالف مراجعه ;هو العالم: ج
گویند به آن معنى که در فقه شیعه شرایطى  شود قاضى نمى مى

داند  بنابر این حکومت اسالمى چنانچه الزم مى. کنند کر مىبراى آن ذ
پرهیز از اذیت و آزار و اختالل ى ادامه زندگى در مملکت اسالمى و برا

نظام به حکمیت دیوان تن دهد، جایز است و باید به حکم آن در 
  .صورتى که خالف شرع نباشد، عمل نماید و حرام نیست



٧٩ استفتائات

  
توان مسلمانى را که  ن موصوف غیرمسلمان باشند، آیا مى چنانچه اکثریت قضات دیوا:270 س

است، جهت محاکمه و مجازات به آن مرجع المللى متهم شده  نبه ارتکاب یکى از جنایات بی
  تحویل داد؟ 

 چنانچه تحویل ندادن آن مسلمان مستلزم مفسده اهمّ ;هو العالم: ج
  .بشود جائز است واال جائز نیست

  
ران تصمیم به قبول صالحیت دیوان بگیرد، باید جنایات بین المللى  در صورتى که ای:271 س

دراین فرض آیا . بینى و براى آنها مجازات تعیین کند مذکور را در قوانین داخلى خود پیش
کشى یا جنایت علیه بشریت تلقى شده  جنایتى مثل قتل عمد را که از مصادیق جنایت نسل

  ا مجازاتى متفاوت ازقصاص، مجازات کرد؟ توان تحت عناوین اخیر و احیاناً ب مى

 در صورتى که بر مجازات شرعى مفسده مترتب شود، ;هو العالم: ج
  .توان حکم به جواز نمود قهراً به واسطه قواعد باب تزاحم مى

  
 اگر بعضى از مجازاتهاى اسالمى مثل سنگسار، صلب و قطع عضو و اعدام که در :272 س

شوند یا تا کنون اجرا   مقرر شده و به ندرت نیز اجرا مىتکرار برخى جرائم مستوجب حد
گردد، آیا  اند، طبق اسناد و رویه بین المللى مصداق شکنجه و جنایت علیه بشریت تلقى مى  نشده
ان مصلحت یا هر عنوان دیگر، آن کیفرها را کنار گذاشت و به جاى آنها توان تحت عنو مى

  را نمود؟ هاى معمولى دیگر چون حبس را اج مجازات

 عمالً بلى، ولى با رسمیت دادن وقانونى نمودن چون ;هو العالم: ج
  .مستلزم هتک حرمت اسالم است، جایز نیست

  
اساسنامه دیوان و ضرتعالى در خصوص الحاق ایران به  نظر فقهى و اجتهادى ح:273 س

  پذیرش صالحیت آن من حیث المجموع چیست؟

رتب بر عدم الحاق نشود به  چنانچه مفسده مهمى مت;هو العالم: ج
نظر من الحاق جایز نیست چون حکومت اسالمى است و الحاق 

اى از احکام اسالم است و این اهانت رسمى به  مستلزم عدم قبول عده
  .قوانین اسالمى است



٨٠ استفتائات

  
 نظر فقهى معظم له را درباره علم قاضى از نظر الحاق به اقرار یا بینه بیان فرمایید و :274 س

  باشد؟ اضى طریق سومى است حکم عفو چگونه مىاگر علم ق

تفضیل این . تواند به علم خود قضاوت کند  قاضى مى;هو العالم: ج
ى استفتائات قوه قضائیه و موسسه  حقوقى وکال«مسئله را در کتاب 

  .ام  نوشته» بین الملل

  



٨١ استفتائات

  

  

  حقوق

  
  ؟ آیا پدر حق تصرّف بدون هر گونه اجازه در اموال پسر را دارد:275 س

  .ندارد  با علم به عدم رضایت،خیرحق;هوالعالم: ج

  
باشد و شرایط کارى   شخصى در یک اداره یا سازمان خصوصى مشغول به کار مى:276 س

شود   اى است که حق و حقوق قانونى وى بنابر دالیل غیر قانونى به او پرداخت نمى وى به گونه
هستند که در حق این شخص شود و رؤساى وى نیز آگاه  و در معرض اجحاف واقع مى

کار کردن ناگزیر به عملکردى ناروا دارند و لیکن نامبرده به دلیل شرایط بد اشتغال در جامعه 
آیا اگر این شخص کارمند از برخى امکانات موجود در این مجموعه مانند . باشد در آنجا مى

شده است یا خیر؟ لوازم التحریر و غیره به نفع شخصى خود استفاده کند مرتکب عمل حرام 
  .لطفاً در صورت امکان دلیل را هم ذکر کنید

کنند، و   چنانچه در موقع استخدام مبلغى را تعیین مى;هو العالم: ج
دهند و این شخص هم راهى براى  در مقام اداء از آن مبلغ کمتر مى

تواند  دهند، مى گرفتن حقّش ندارد به همان مقدار از حقّش را که نمى
  .ص بردارد واال خیربه عنوان تقا

ها نوشته شده است هر گونه کپى و تکثیر شرعاً  بر روى نوارهاى کاست و سى دى :277 س
ت قابل تصوّر  حال2حال اگر فرض کنیم کپى و تکثیر حرام باشد در این مسئله . حرام است

  . باشد مى

  . کند   کسى که به صورت غیر شرعى کپى و تکثیر مى-1

  . ه به صورت غیر شرعى تکثیر و کپى شده استهایى ک  مشترى سى دى-2

کند، مشترى هم چیزى را  ها را به صورت غیر شرعى تکثیر مى دى آیا عالوه بر کسى که سى
  )آید؟ گناهکار به حساب مى(باشد؟  ضامن مى

 اوّل امر بلى، چون تکثیر اول حرام است و مطالب آن ;هو العالم: ج
 ضامن است، ولى بعد از کپى مال صاحب آن است و تکثیر کننده

  .افتد و کسى ضامن نیست دیدن اصل مطالب از مالیت مى



٨٢ استفتائات

  
حق تألیف،   احکام2 و 1از حضرتعالى استدعا دارد راجع به عبارات آمده در مسئله  :278 س

در این مسائل درباره موضوع استفاده از  آمده بیشتر توضیح بفرمایید و چگونگى مصداق احکام
  .پى و طبع در حد زیاد، موارد ضرورى و مبتال به را شرح دهیدهاى مادر و ک دى  سى

خالصه تکثیر نسخه با چاپ . ام  به نظرم واضح نوشته;هو العالم: ج
  .و غیره جایز نیست، ولى مطالعه کردن و گوش دادن جائز است

  
کردند، از  هاى قحطى که شوهر و برادر شوهرش با هم زندگى مى اگر کسى درسال :279 س

گرفت و هر  شود که باید از آن دو اجازه مى ن دو به فقراء نان بدهد و حاال متوجه مىمال آ
  اند، حاال تکلیف زن در مورد حلیت چیست؟ مرده) شوهر و برادرش(دوى آنها 

اند، ضامن نیست   اگر شوهر و برادرش رضایت داشته;هو العالم: ج
زن نسبت به مال اند،  تهو اگر رضایت نداش

  .است وهرضامنشوهروبرادرش

  
شود و    میلیون تومان ساخته مى500هاى گزاف مثال  فیلمى در داخل کشور با هزینه :280 س

چندى است . باشد اش از طریق فروش فیلم در سینماها مى تنها امید تهیه کننده، برگشت سرمایه
ند و باعث کن پخش مىاى بدون اجازه تهیه کننده از فیلم کپى کرده و آن را در بین مردم  عدّه

  . شوند کننده مىضرر تهیه 

  شود؟   آیا کپى کردن، دزدى محسوب مى) الف

  ها گرفت و تماشا کرد؟  توان این فیلم را از واسطه آیا مى) ب

هایى که حدود شرعى در آنها رعایت  کنند و فیلم هایى که ترویج دین مى آیا بین فیلم) ج
  شود، تفاوتى هست؟ نمى

لى دزدى که ردن کارى است خالف شرع وکپى ک) 1 ;هو العالم: ج
استفاده از مال غیر، مادامى که ) 2. معین دارد محسوب نیست» حد«

چون ) 3. تصرف در آن نباشد، و به خصوص بعد از شیوع جایز است
شود، مالیت ندارد، بین دو  فیلمى که رعایت موازین شرعى در آن نمى

  .فیلم تفاوت است

  



٨٣ استفتائات

صورتى که  در. است ه کار هر کارمندى داراى حقوق و مزایایىبر اساس قوانین ادار :281 س
به او اطالع دهد؟ و آیا صاحب  کارمند از حقوق خودش مطلع نباشد آیا بر صاحب کار الزم است

  مدیون خواهد بود؟ نکرد کار حتى اگر کارمند تا پایان کارش تقاضایى

ت نموده کارمند را رعایست حقوق  بر صاحب کار الزم ا;هو العالم: ج
  .و حقّ او را بپردازد ولو خود او خبر نداشته باشد

  
تواند شهریه حوزه  نیاز باشد، آیا مى اى با حقوق کارمندى از پول شهریه بى اگر طلبه :282 س

  هاى محتاج بگیرد؟  تواند آن را براى دادن به طلبه را بگیرد؟ آیا مى

است که بگیرد و بهتر آن . تواند بگیرد  براى خودش مى;هو العالم: ج
  .هاى محتاج بدهد تملک کند، بعد از طرف خودش به طلبه

  
هاى دینى و فرهنگى مثل مسجد   آیا رضایت زن براى حضور شوهر در عرصه فعالیت:283 س

  و بسیج شرط است؟

  . خیر شرط نیست;هو العالم: ج

  

  

  حدود

  
ارتکاب قتل نموده، قبل  خوداقراربه که  چنانچه شخصى: فرمایید   در این مسئله چه مى:284 س

از اجراى حکم قصاص از اقرار خود عدول و انکار نماید، آیا انکار وى موجب سقوط حد و عدم 
  خواهدشدیاخیر؟ صاصق اجراى حکم

مگر . نماید  انکار بعد از اقرار، تأثیر در سقوط حد نمى;هو العالم: ج
 در مورد اقرار به زناى محصنه که موجب سقوط رجم است واال در

سایر موارد از قبیل قصاص، دلیل بر سقوط نیست و علما هم فتوى 
  .اند به عدم سقوط داده

  



٨٤ استفتائات

نیز الزم الرعایه ) حدود، قصاص و تعزیرات( آیا شرایط عامّه تکلیف در مسائل کیفرى :285 س
ولو کودک به درک کافى عقلى نرسیده (است یا صرف بلوغ، شرط صدور احکام کیفرى است 

  ؟)باشد

 در کلمات فقها متخذه از روایات است که در حدود، ;لعالمهو ا: ج
 و نیز در -تکلیف معتبر است به ماله من المفهوم سعۀ و ضیقا 

چنین ائط معتبر است و در تعزیرات قصاص تکلیف به ماله من الشر
خاصى وارد شده است در  بلکه در بعضى موارد روایات. نیست

مانند آنکه اگر . ر مقام استتعزیر صبى و غیر بالغ و فروع زیادى د
شود، و اگر سفیه  غیر بالغ کسى را کشت دیه بر عاقله ثابت مى

اند حد ندارد و  عملى را انجام داد که موجب حدّ است، بعضى گفته
اند حد ثابت است و در این مختصر بیان فروع  جماعتى گفته

  .گنجد نمى

  
و علم به ) حسن و قبح درک معنى به(قدرتورشد  آیا درک تکلیف از نظر عقلىوداشتن:286 س

دانید یا  گناه بودن و علم به مجازات عمل ارتکابى در مسائل جزایى را شرط براى مکلّفین مى
  شود؟ داده خیر؟ در صورت امکان توضیح

 غیر از شرایط عامّه تکلیف و علم در جریان حدود، ;هو العالم: ج
ت و مخرج و عمومات شامل همه اسچون . ط دیگرى معتبر نیستشر

مقید مختص به حدیث رفع و روایۀ ان الحدود تدرأ بالشبهات و ما دل 
  . شود على اعتبار علم است، در بقیه موارد به عمومات رجوع مى

  
 آیا بین عقل و کمال العقل در کالم فقها فرق قایلید؟ آیا عقل همان رشد و کمال عقل :287 س

  ست؟داشتن رشد اشدّ ا

در بعضى کلمات . ام عقل را من در روایات ندیده کمال ;هو العالم: ج
 یعتبر البلوغ و کمال -فرمایند  فقهاء در مقام بیان اشتراط تکلیف مى

کنند، مانند حدیث   و در مقام دلیل، دلیل اعتبار عقل را ذکر مى-العقل 
  .رفع، معلوم مى شود مرادشان از کمال عقل همان عقل است

  



٨٥ استفتائات

 خمر آیا مشروط به انحصار تداوى به خمر است یا مطلقاً بر فرض جواز تداوى به :288 س
جایز است؟ و نیز آیا نظر طبیب شرط است یا نظر خود بیمار؟ و نیز در مقدار خمر براى تداوى 

  باشد؟ اگر به حدّى که از بیمارى مفرط نجات یابد جایز و بیشتر حرام مى

 جواز تداوى در خصوص خوف تلف نفس است و ;هو العالم: ج
است قول طبیب حجت است و نظر خود مریض،  ;شروط به مجوزم

  .در صورتى که از روى میزان عقالنى باشد نیز مجوز است

  
باشد و یا مطلق تأدیب اعم از هشدار،   آیا مراد از تعزیر، زدن و به درد آوردن مى:289 س

اجتماعى، مصادره تهدید، توبیخ، تبعید، حد شالق، منع موقت از کسب و کار، منع برخى از حقوق 
  .باشد اموال و یا از بین بردن آن مى

شود تعزیر با زدن است،   آنچه از روایات فهمیده مى;هو العالم: ج
   .ولى چنانچه حکومت اسالمى صالح بداند اعمال دیگر هم جایز است

  

  

  احکام بیع

  
وان فقهى و  تاجرى کویتى به یکى از دوستان مقدار زیادى مال داده تا کتابهاى فرا:290 س

به هنگام . اصولى وتفسیرى و عقائدى شیعه را براى کتابخانه بزرگى در کربال خریدارى کند
هاى پالستیکى و مقدارى نخ و طناب و پوستر  جات و کیسه خرید کتب، فروشنده مقدارى نوشته

ن اذن آن د و در آنها بدوتواند این اشیا را براى خود نگه دار آیا خریدار مى. دهد به خریدار مى
با علم به اینکه اگر خریدارى (تاجر تصرف کند و به عبارت دیگر آیا او مالک است یاتاجر؟ 

  .)داد کرد، فروشنده به او این وسائل را نمى نمى

 بلى مالک است، چون فروشنده به عنوان واسطه بودن ;هو العالم: ج
  .دهد نه به عنوان تملک آن اجناس به او مى

  
اى را خریدارى کرده و دو سوم ثمن را  نامه پیوست شخصى خانه ایعه به موجب مب:291 س

نامه طرفین  به موجب مبایعه. پرداخته و یک طبقه از خانه هم به تصرف خریدار داده شده است
بایستى ظرف مدت  اند از جمله اینکه مى تعهداتى را پذیرفته و شروطى هم در قرار داد گنجانده



٨٦ استفتائات

نام خریدار رسمى سند به ر داد در دفتر خانه حاضر شده و انتقال  روز از تاریخ امضاى قرا90
نامه مورد  تواند به استناد این مبایعه خریدار مى: همچنین در قرار داد مرقوم شده. صورت گیرد

معامله را قبل از تنظیم سند رسمى به دیگرى واگذار کند و اسقاط کافه خیارات نیز به عمل آمده 
تصرف و ادعاى فروشنده در مورد معامله غاصبانه و تصرف عدوانى همچنین هر گونه . است

  . محسوب شده است

طرفین ملزم به اجراى  آیا -1: ج در آنحال با توجه به متن قرار داد و تعهدات و شروط مندر
چنانچه هر یک از طرفین از « آیا درج عباراتى مانند -2باشند؟  مفاد قرار داد و تعهدات آن مى

چنانچه تخلیه «و » ردد روزانه مبلغ ده هزار تومان باید به طرف دیگر بپردازدقول خود برگ
، که در ذیل قرار »دیرتر و زمان نقل و انتقال دیرتر انجام شد روزانه مبلغ ده هزار تومان بپردازد

  گردد یا خیر؟  داد مرقوم شده موجب بطالن معامله مى

ملزم ) عند شروطهمالمؤمنون ( طرفین به مقتضاى -1 ;هو العالم: ج
 درج عبارات ذکر شده چون به -2. باشند به اجراى مفاد قرار داد مى

باشد نه تنها موجب بطالن معامله  عنوان شرط ضمن عقد مى
شود بلکه الزم االجرا است، بلى، چنانچه عمل به شرط نشود آن  نمى

کسى که شرط به نفع او است خیار فسخ دارد و آن کسى که باید 
  .پردازد، خیار فسخ نداردوجه را ب

  
 اگر بعد از بیع یکى از دو نفر از مجلس بلند شد و با فاصله کمى چاى خورد آیا صدق :292 س

  شود یا نه؟ تفرق از مجلس عقد مى

کند، بلکه  نمى  با بلند شدن و چاى خوردن تفرق صدق;هو العالم: ج
  .معلوم است تفرق یک معناى ظاهرى دارد که

  
الت باطل مطلقاً حرام است یا اگر طرفین راضى به آن معامله باشند، صحیح  آیا معام:293 س
  باشد؟ آیا خرید و فروش کلیه در حال حیات و چشم بعد از فوت جایز است یا نه؟ مى

 همه معامالت باطله حرام نیست و در موارد عدم جواز ;هو العالم: ج
یت د ولى تصرف در ثمن با رضاشو با رضایت معامله جایز نمى

حکم معامله کلیه و امثال آن را در ذیل رساله . شود جایز مىمالکش 
  .ام مراجعه شود المسائل نوشته توضیح



٨٧ استفتائات

  
 متر 80 متر است خریده، بعد معلوم شده 100اى را به عنوان اینکه که   اگر کسى خانه:294 س

 معامله را فسخ تواند بگیرد یا ثمن را مىموع  متر بالنسبۀ از مج20آیا تفاوت قیمت در . است
  کند؟

 متر را مطالبه کند، اگر نداد 20تواند قیمت   بلى، مى;هو العالم: ج
تواند فسخ کند، و معامله را از اول هم به واسطه خیار تبعض  مى

  . تواند فسخ کند صفقه مى

خریدارى کرده و دو ) از نظر قیمت(اى را طبق نظر کارشناس خبره   شخصى خانه-1 :295 س
 را پرداخت کرده و یک طبقه آن راتصرف کرده، ولى فروشنده بعد از مدتى ادعاى سوم ثمن آن

غبن نموده و از گرفتن بقیه ثمن و حضور در محضر براى امضاى دفاتر رسمى خوددارى 
چنانچه هر یک از طرفین (ـ آیا درج عباراتى نظیر 2آیا این ادعاى غبن صحیح است؟ . نموده است

ین به حضور در که براى الزام طرف)  روزانه ده هزار تومان بپردازداز قول خود برگردد، باید
باشد و به اصل معامله ارتباطى ندارد، موجب بطالن  مىمحضر جهت امضاى دفاتر رسمى 

  گردد؟ معامله مى

ادعاى غبن به تخیّل این که بعد از معامله ترقى قیمت ) 1 ;هو العالم: ج
دعاى غبن نموده که در آن نموده، مسموع نیست و لغو است و اگر ا

وقت قیمت زیادتر بوده است، در صورتى که اسقاط خیارات شده 
خیار نشده است، چنانچه  اسقاط است باز ادعا بیهوده است، و اگر

بلى در صورتى که . اثر است تواند اثبات غبن نماید، حرفش بى نمى
قت اثبات کند غبن حین المعامله و اسقاط خیار هم نشده باشد، آن و

و اما شرط ) 2. تواند معامله را فسخ کند خیار غبن داشته و مى
مذکور چنانچه در حین معامله شرط شده است الزم است به آن عمل 

  .شود واال شرط ابتدایى است و الزم الوفا نیست

   مفهوم بیع در شرع مقدس چگونه بیان گردیده است؟ :296 س

  .ک شىء به عوض تبدیل مال به مال ـ یا تملی;هو العالم: ج

  
  گردد؟  به مفاهیم ذیل بیع اطالق مى:297 س



٨٨ استفتائات

این مبایعه اثبات اند،  حقق بیع که کتابت گردیده و ذیل آن را دو نفر شاهد امضاء نمودهدر ت
  شود یا خیر؟ مى

 چنانچه به طریقى باشد که در مبایعه نامه ذکر شده ;هو العالم: ج
  .شود است، بلى، مبایعه اثبات مى

  
مبل را از شخصى اه و فروشگاه حدود سه ماه پیش سه دانگ از شش دانگ نمایشگ :298 س

خریدارى کردم و طبق ورقه ضمیمه دو نفر ذیل آن را امضاء نمودند و در ورقه ضمیمه، 
فروشنده حق فروش و استفاده از نمایشگاه و فروشگاه مربوطه را به خریدار اجاره داده، با 

اى را که  تواند مبایعه از نظر شرعى صحیح است یا فروشنده مىتوجه به عرایض باال این بیع 
  .اند باطل اعالم نماید  دو نفر شاهد ذیل آن را امضاء نموده

  .بطالن را ندارد بیع صحیح است و بایع حق اعالم ;هو العالم: ج

  
بدین ترتیب که هر .  شرکتى نسبت به فروش محصوالت مختلف اقدام نموده است:299 س

اند به طور حضورى یا غیر حضورى مبادرت به خرید این محصوالت از شرکت و تو  شخص مى
  :شرکت براى فروش اجناس دو پیشنهاد براى مشتریان در نظر دارد. یا شعب آن بنماید

تواند مبلغ هر نوع جنس و یا کاالى مورد نظر را تماماً پرداخت نماید و کاالى   ـ هر شخص مى1
ـ نفراتى که یا شرکت قرارداد منعقد 2. را دریافت نمایدمذکور را از طریق پست یا حضو

نمایند و به هر میزان که اجناس شرکت را به فروش  نمایند به عنوان بازاریاب فعالیت مى مى
برسانند و یا مشترى معرفى نمایند شرکت درصدى از سود فروش اجناس را براى بازاریاب در 

.  یا به صورت کاال در اختیار بازار یاب قرار گیردتواند نقدى و گیرد که این درصد مى نظر مى
ـخریداران کاال 1. ها حق انصراف قائل شده است  همچنین شرکت براى مشتریان و یا بازاریاب

توانند جنس مورد نظر را به شرکت و یا شعب آن عودت دهند و شرکت پس از کسر  مى
 بازاریاب در هر مرحله 2. گرداند  مىالباقى مبلغ مذکور را مسترد...) پست و(هاى جانبى  هزینه
با . تواند از ارائه فعالیت انصراف داده و الباقى طلب خود را کاال یا وجه نقد دریافت نماید مى

توجه به مشروح طرح و اهداف آن خواهشمند است اعالم فرمایند خرید و فروش محصوالت 
ریاب شرعاً جایز است یا شرکت از طریق ذکر شده و پرداخت کمسیون شرکت به نفرات بازا

  خیر؟

 معامله مذکوره با تمام تفصیلى که ذکر شده است ;هو العالم: ج
صحیح است هم از حیث بایع که شرکت است و هم از حیث واجد 



٨٩ استفتائات

بودن قیود معتبره در بیع نقد و نسیه و هم از حیث شرط ضمن 
  .العقد هیچ اشکالى ندارد

  
مایید چنانچه بعد از ایقاع عقدالبیع، بایع به علت جهل به فر  احتراماً در این مسأله چه مى:300 س

شرعاً . قیمت عادله حین المعامله احساس نماید که در معامله على نحو الفاحش مغبون شده است
والیت در فسخ بیع و تملک مجدد مبیع را دارد یا خیر و چنانچه فقط اسقاط غبن شده باشد، لکن 

  جایز است یا خیر؟ در این صورت نیز فسخ معامله براى بایع  درجه فاحش باشد،غبن از مرتبه و

 در صورتى که اسقاط خیار غبن ننموده و بعد از ;هو العالم: ج
معامله متوجه شود که مغبون شده است، خیار فسخ دارد و اگر 
اسقاط نموده، ولى توجه به فاحش بودن نداشته و قید نکرده است 

ست، در اید، بلکه اسقاط مطلق اکه مرتبه خاص از غبن را اسقاط نم
  .معامله را ندارداین صورت حق فسخ 

  
 اگر کسى براى فروش محصوالت شرکتى بازاریابى کند و پورسانت بگیرد، حکم شرع :301 س

مقدس اسالم در خصوص خرید از این شرکت و گرفتن پورسانت که به عنوان حق الزحمه است 
  .را اعالم و در زیر برگه مکتوب فرمایید

 مورد عمل یعنى خرید از شرکت و گرفتن حق الزحمه ;هو العالم: ج
اگر کار دیگرى نباشد مانند اینکه پورسانت را جزء ثمن قرار دهد و از 
مشترى بگیرند، بدون آنکه به او بگویند، جایز است خالصه این عمل 

  .اشکال ندارد

  
 متر مربع واقع در شهر 900 تمامى یک باب خانه و حیاط آن به مساحت:  مورد معامله:302 س

عالمرودشت که حدود اربعه جغرافیایى آن شماال به کوچه، جنوباً به منزل غرباً به منزل ورثه 
شود و تجهیزات و منضمات آن آب و برق و چند اصله نخل  مرحوم و شرقاً به کوچه منتهى مى

  .باشد مى

باشد که  یون و پانصد هزار تومان مىثمن معامله کالً مبلغ سى و پنج میلیون ریال معادل سه میل
  .مبلغ مذکور نقداً و طى چکى توسط خریدار به فروشنده پرداخت گردیده است



٩٠ استفتائات

خیار غبن فاحش از رى شد و اسقاط کافه خیارات خصوصاً صیغه شرعى بیع بین طرفین جا
جه به طرفین به عمل آمد و این مبایعه نامه که در بردارنده بیع قطعى شرعى واقع شده با تو

امضاء ) فروشنده و خریدار( همان قانون بین طرفین 10 قانونى مدنى و ماده 339 و 338مادتین 
باشد که یک نسخه از آن به  و مبادله شد و این سند مشتمل بر دونسخه با اعتبار واحد مى

  .فروشنده و نسخه دیگر نیز به خریدار تحویل گردیده است

با رضا و رغبت کامل و کیفیت معامله بدون اکراه و اجبار و ت ضمناً طرفین باعلم و اطالع از کمی
این مبایعه نامه را امضاء و حق هرگونه دعوى و یا اعتراض بعدى را از خود سلب و ساقط 

  .نمودند

که تصویر آن به ترتیب در ظهر و باالى این (اى  با توجه به محتویات اجاره نامه و مبایعه نامه
چنانچه فروشنده مضطر بوده و قیمت مورد :  سؤال مطرح است که، این)باشد ورقه مشخص مى

اشد که در معامله بیش از مبلغ مندرج در مبایعه نامه مذکور باشد و خریدار نیز قصدش این ب
اجراء شدن کلیه شروط و ضوابط اجاره نامه از سوى فروشنده یا مستاجر، در وقت صورت 

رى شده به فروشنده مسترد نماید آیا از نظر شرعى معینى مورد معامله را به همان مبلغ خریدا
اى صحیح است یا خیر؟ و آیا خریدار یا مؤجر حق مطالبه اجاره طبق قرارداد دارد  چنین معامله

  یا خیر؟

 اضطرار سبب بطالن معامله نیست، و قصد تنها هم ;هو العالم: ج
دارد شرطى نباشد در معامالت اثر ندامى که انشاء یعنى معامله یا ما

بنابراین معامله مذکور صحیح است و مؤجر حق مطالبه اجاره را 
  .طبق قرارداد دارد

  
مالک شدن شخص بر ملکى در زمان معین و ) بیع زمانى( نتیجه قرارداد تایم شر :303 س

لکیتى بر عین و محدودى همچون ماه خرداد در هر سال است و در غیر این زمان هیچ حق ما
هاى گوناگونى درباره آن وجود  قراردادمسائل و پرسشگسترش این نوع با . منافع آن ندارد

  .آمده است، مستدعى است پاسخ سواالت ذیل را حتى المقدور با ذکر دالیل مرقوم فرمایید

گردد، آیا از جهت فقهى  با توجه به اینکه این نوع قرارداد در عرف، خریدو فروش تلقى مى) الف
  قد بیع محقق ساخت؟توان آن را در قالب ع نیز مى

توان قرارداد یاد  مىاز سایر عقود آیا با عنایت به عدم تبعیت عقد صلح در احکام و شرایط ) ب
  شده را در قالب عقد صلح ابتدایى، منعقد کرد؟



٩١ استفتائات

رسد فاقد منع عقلى، عرفى و شرعى است، به  توان قرارداد فوق را که به نظر مى آیا مى) ج
  یرفت؟عنوان عقدى جدید و مستقل پذ

توانند آن را بر اساس  آیا مالکان مشاع در صورت توافق بر افراز و تقسیم ملک خود مى) د
اى که هر یک مالک ملک در بخش خاصى از زمان همچون ماه  زمان تقسیم نمایند، به گونه

  خرداد باشد؟

این قرارداد ولو متعارف نبوده و لذا فقهاء ادعاء ) 1 ;هو العالم: ج
نمایند، ولى ما چون اینگونه انصرافات  یع از آن مىانصراف احل الب

دانیم و لذا مانعى از صحت آن  را مانع از تمسک به اطالق نمى
  .دانیم قرارداد به عنوان بیع نمى

که معامله مستقلى (قرارداد را به عنوان صلح و با اباحه به عوض ) 2
  .ودتوان تصحیح نم مى) است

توان تصحیح نمود و عمومات از  و نیز به عنوان عقد مستقل مى) 3
  .قبیل اوفوا بالعقود نیز دال بر صحت آن است

ندارد، ولى چون در  راهى تقسیم عنوان به البته مشاع ملک تبدیل)4
ملک مشاع به نظر ما مملوک همه مال است به ملکیت ناقصه، ـ 

توان با این گونه مبادله به عنوان مصالحه یا اباحه به عوض به  مى
  .وده اشاره کردند معامله نمآن نحو ک

  
آیا . ها با آن مبلغ کار کرده است  شخصى مبلغى را نزد کسى دارد و آن شخص سال:304 س

البته آن مبلغ به صورت قرض نبوده است و آن شخص (سود آن مبلغ به کدام یک تعلق دارد؟ 
  .)اجازه کار کردن با آن مبلغ را نداشته است

باشد، صحت آن مله کرده  آن پول معا چنانچه با عین;هو العالم: ج
معامالت منوط است به اجازه صاحب پول و منافع و سود آن هم مال 

  .صاحب پول است

  
 در صورتى که سود، متعلق به صاحب پول باشد، آیا تصرف در آن بدون رضایت وى :305 س

  جایز است؟

  .جایز نیست در فرض عدم رضایت، ;هو العالم: ج



٩٢ استفتائات

  
  .باشد در اسکناس جایز است یا مختص به طال و نقره مىآیا مضاربه : 306 س

  . مضاربه در اسکناس جائز است ;هو العالم: ج

غاصبانه و حرام  که شخص تصرف کند،  در صورتى که جایز نباشد آیا آنچه را:307 س
  نیست؟

.  معنى غصب تسلط بر مال غیر بدون رضایت او است;هو العالم: ج
  .پس حتماً غصب و حرام است

  
 اگر در رابطه با این مال اعم از عبادى و غیرعبادى اعمالى را انجام داده است چه :308 س

  صورتى دارد؟

ها، عبادى باشد یا غیرعبادى،   اعمال با عین این پول;هو العالم: ج
  .جایز نیست و حرام است

  
سان  خرید و فروش چک به طور مطلق چه حکمى دارد، و همینطور کم کردن چکى که ان:309 س

بابت طلب خود از دیگرى دارد آیا جایز است به کمتر به خود طلب کار یا فرد دیگرى فروختن یا 
  .فرمائیدمشروحاً بیان . کال جایز نیست

اگر از کسى طلب دارد و چک .  خود چک مالیت ندارد;هو العالم: ج
گرفته، آن چک را به کسى دیگر بفروشد قهراً دین را به کمتر 

تواند  محل را نمى معامله اشکال ندارد، چک بىفروشد، این  مى
  .بفروشد، ولى جایز است به خود طلب کار بفروشد

 حیل شرعیه در باب ربا به نظر حضرتعالى جایز است یا خیر، و اگر کسى نیاز به پول :310 س
نقد داشته باشد آیا جائز است جنسى را با قیمت بیشترى از صاحب پول بخرد و مجدداً به قیمت 

  .باشد قد و ارزانتر به صاحب پول بفروشد و به وجه نقد که نیاز دارد برسد یا جایز نمىن

 چنانچه در ضمن بیع اول شرط بکند که نقداً به کمتر ;هو العالم: ج
بفروشد بیع باطل است و همچنین اگر نقد یا مؤجل باشد بعد از 

  .حلول اجل باطل است واال صحیح است

کنند و در  کافر غیر حربى، اعم از کسانیکه در کشور اسالمى زندگى مى معامله با افراد :311 س
  .پناه مسلمانان هستند یا در کشور غیر اسالمى هستند چه حکمى دارد



٩٣ استفتائات

  . معامله با کافر اشکال ندارد;هو العالم: ج

  
آیا  باشد جزء معدودات است و قرض دادن آن به زیادتر ربا و حرام مى که  اسکناس:312 س
هزار تومان  و صد تومان را به یک میلیونبفروشند مثال یک میلیون را به قیمت بیشتر آن  اگر

  .بفروشند جائز است یا حرام 

  .نیست بیشتر بفروشد جایز قیمت  بنظر ما اگر نسیه به;هو العالم: ج

  
دهد و على الحساب  هاى بانکى که بانک مدعى است در آنها معامله انجام مى  سپرده:313 س

دهد و سود  دهد یا پولى که بانک به عنوان مضاربه به افراد مى ه سپرده گذار مىسودى ب
گیرد، از نظر شرعى چه حکمى دارد و اگر به نظر حضرت عالى اشکال دارد، راه حلّى بیان  مى

  .فرمائید

دهد اشکال ندارد   سپردهاى بانکى و ربحى که بانک مى;هو العالم: ج
دهد، چنانچه شرایط مضاربه  ک مىو حالل است و اما پولى که بان

  .رعایت شود، حالل است

  
گویند نقد مثال صد تومان  کنند مى  در بازار متداول شده جنس را اینگونه معامله مى:314 س

 بعد جنس را براى مشترى ...یک ماهه صدو ده تومان و دو ماهه صد و بیست تومان و
اى صحیح  د یا نقد و یا نسیه آیا چنین معاملهکن  مىفرستند و مشترى یکى از اینها را انتخاب  مى

  است یا خیر؟

 چنانچه اول معامله نباشد، بلکه مقاوله و وکیل کند ;هو العالم: ج
صاحب مال، مشترى را که یکى معین را انتخاب کند و بعد معامله را 

  .بر آن قرار دهند، اشکال ندارد

  
 با نصف آب مال یک نفر است و هاى زراعتى آن اى کوچک است، نصف زمین  قریه:315 س

نصف دیگرش متعلّق به چند نفر است و مالیات از طرف حکومت بین آن شخص با دیگران نصف 
ها تصرف نمائید چه حکم دارد آیا طبق  شده است و رجع در آن زمین حق موات و آبها چشمه

  .ها زراعتى تصرف نمائید یا خیر لطفاً جواب مرقوم فرمائید  زمین



٩٤ استفتائات

 مالیات بر ملک است نه بر مالک، بنابراین باید مالکین ;المهو الع: ج
به نسبت مالشان بپردازند و به هر تقدیر مالیات ربطى به تصرف در 

  .ها ندارد، باید طبق زمینهاى زراعتى تصرف نمایند چشمه

  
 در پیمان مشارکتى، ضمن عقد خارج الزم شرط شده، آیا یکى از طرفین پیمان :316 س

  .لغو نمایدواند بدون جلب نظر و توافق شریک، پیمان را ت مشارکت مى

 پیمان مشارکتى چنانچه شرائط شرکت عقدیه را واجد ;هو العالم: ج
باشد خود آن عقدى است الزم و اگر واجد شرایط نباشد چنانچه آن 
گونه که شرط شده است در ضمن عقد الزم خالف مشروع نباشد نیز 

  . م بزندتواند پیمان را به یک طرف نمى

  
 هزار تومان باشد و انسان آن را از کسى به صورت 20) مثال فرشى( اگر قیمت جنسى :317 س

 هزار تومانى بخرد و همان جنس را به صورت نسیه با گرفتن 5نسیه با دادن پنج چک مدّت دار 
   هزار تومانى به فرد دیگرى بفروشد آیا معامله اوّل و دوّم صحیح یا باطل است ؟5شش چک 

  . ه صحیح است هر دو معامل;هو العالم: ج

  
 آیا حق زارعانه یا اولویّت رعیّتى که اقتباسى است کامال عرفى که مورد شناسایى :318 س

قانونگذار نیز قرار گرفته و بر مبناى آن، صاحبان چنین حقوقى در قبال واگذارى آن، مبالغى از 
گیرند،   آنکه قرار دادى وجود داشته باشد یا نه مىاعمّ از ) نوعاً به هنگام انتقال ملک(مالک زمین 

  است یا نه؟شرعاً و قانوناً قابل مطالبه 

 ظاهر سئوال این است که این حق مانند حق سرقفلى ;هو العالم: ج
است، چنانچه امر عرفى عام و قانونى باشد، پس زارع که زمین را از 

دهد یک   زارع مىنماید یا با معامله دیگرى زمین را به مالک اجاره مى
شرط صریح یا ضمنى در عقد است که مالک اگر بخواهد ملک را 

 صورت باید مالک حق زارع  در این-انتقال بدید باید حق زارع را بدهد
  .خصوص در صورت شرط صریح بدهدرا 

  



٩٥ استفتائات

به مردان با در نظر گرفتن اینکه خودشان از ) انگشتر، پالک، مدال( فروختن طالجات :319 س
  کنند آیا شرعا جایز است یا نه؟ تفاده مىآنها اس

، اگر به فروختن آن.  انگشتر طال براى مرد حرام است;هو العالم: ج
است اگر هیئت انگشتر هم جزء مبیع قیمت طالى آن بفروشید، جایز 

باشد، جایز نیست و معامله به آن مقدار هم باطل است، مگر آنکه 
نه باشد در آن صورت از هیئت آن مشترک بین انگشتر زنانه و مردا

  .آن حیث هم اشکال ندارد و از جهات دیگر هم که جایز است

  
اندازند و النگو یا  مىاست روى دست خانم دستمال  در صنف زرگرى مرسوم شده :320 س

  سؤال این استکه اگر بدون ریبه این کار انجام شود اشکال شرعى دارد یا نه؟ . اندازند بازوبند مى

  . خیر، اشکال ندارد;هو العالم: ج

  
ها با عنایت فرمایید در مورد کارمندان بانکها آیا کار کردن در بانک  حضرتعالى چه مى:321 س

  باشد یا خیر؟ به وضعیت موجود معامالت صحیح مى

 کارکردن کارمند چون منحصر به کار خالف شرع ;هو العالم: ج
 شرط گیرند حالل است به حقوقى هم که مى. نیست، اشکال ندارد

  .آنکه پول مقابل کار حرام نگیرند که ظاهراً چنین است

  
اى  اینکه معاملهکند و بدون   دریافت وام از بانک به فروشنده مراجعه مى فردى براى:322 س

کند، دادن چنین فاکتورى جایز است  انجام دهند درخواست فاکتور فروش جهت ارائه به بانک مى
  یا خیر؟

  . مگر با اجازه مصدر امر در بانک جایز نیست;هو العالم: ج

  
حتى یک سال اخذ جنس خریده و فاکتور خود را پس از چند ماه یا  فردى از فروشنده :323 س

  نکرده، اگر براى دریافت وام، درخواست فاکتور نماید صدور آن جایز است یا خیر؟

 دادن فاکتور به تاریخ سال قبل مانعى ندارد و به تاریخ ;هو العالم: ج
  .لى جایز نیستفع

  



٩٦ استفتائات

دهد و براى دریافت وام  اى به مبلغ دویست هزار تومان انجام مى  فردى  معامله:324 س
باشد یا  صدور چنین فاکتورى جایز مى. کند فاکتورى به مبلغ پانصد هزار تومان درخواست مى

  خیر؟

  . جایز نیست;هو العالم: ج

  
ه وضوء بگیرد یا غسل کند یا نماز  اگر در ضمن عقد معامالت با انسان شرط شود ک:325 س

  باطل است؟ اوالً این شرط صحیح یا بیان نمایید آیا از نظر فقهى بخواند،

  . صحیح است;هو العالم: ج

  
   ثانیاً عمل نمودن به شرط فوق چه حکمى دارد؟:326 س

  . واجب است;هو العالم: ج

  
در چه عقدى ها داخل  لتخانه و ه  دخول در حمام و استفاده از آب سقاء و مسافر:327 س

  است؟

 داخل در عقد اباحه به عوض است که ما آن را مفصل در ;هو العالم: ج
  . ایم کتب فقهیه با ادله صحت و لزوم آن نوشته

ولى . شود ها به قصد محفوظ ماندن، نه سود بردن گذاشته مى  وجوهى که در بانک:328 س
اند، اضافه  مبلغى که خودشان حساب نمودهک خواهیم دریافت کنیم، متصدیان بان ىهنگامى که م

  آیا این مبلغ حالل است یا نه؟. دهند بر اصل پول به صاحب وجوه مى

  . حالل است;هو العالم: ج

  
شود چه  ها و مواد خوراکى که از خارج از کشور وارد مى  استفاده کردن از نوشابه:329 س

  ى دارد؟حکم

  .شت جایز است خوردن آنها به غیر از گو;هو العالم: ج

  
دکّۀ القضاء  گویند زمان قبل معمرین مى.  در روستاى غریب دوست یک باب اطاق است:330 س

مرثیه خوانى و ذکر مصیبت  گفتند، شدند مسئله مى بوده، بعد در زمستان مردم آنجا جمع مى
خراب جاى خوب دیگرى درست کردند، و آنجا  .فعال مورد نیاز این قبیل مسائل نیست. کردند مى

  نه؟  شود فروخت یا شده است آیا مى



٩٧ استفتائات

شود فروخت و پول آن را صرف امور خیریه   بلى، مى;هو العالم: ج
  .بنمایند

  
 مالى که از راه قاچاق کاالى مباح در جمهورى اسالمى تحصیل شود آیا حالل است؟ یا :331 س

  فقط جایز نیست؟ یا غیر آن؟

ى و چه غیراسالمى  خالف موازین حکومت چه اسالم;هو العالم: ج
 نبایدانجام شود واال اختالل 

  .آید نظام مى

  

  

  خیارات

  
در خیار رؤیت به تخلف وصف، چه شرط بدل کند یا نکند، آیا مشترى خیار دارد یا  :332 س

  نه؟ و آیا این خیار در غیر بیع جارى است یا نه؟

 خیار رؤیت در مورد شرط ضمن عقد ثابت است و ;هو العالم: ج
  . بیع نیستمختص به

  
آیا مغبون ) 2آیا مغبون اختیار دارد بیع داراى غبن غیر فاحش را فسخ نماید؟ ) 1 :333 س

آیا خیار فسخ براى مغبون از هنگام عقد ) 3اختیار دارد بیع داراى غبن فاحش را فسخ نماید؟ 
  شود؟ ثابت است، یا آن که در وقتى که غبن را بفهمد، خیار فسخ پیدا مى

غیر فاحش آن  از مراد(در بیع داراى غبن غیرفاحش ) 1 ;مهو العال: ج
شمارند و معامله را به مثل آن فسخ  نمى است که عقالء آن را غبن

بلى، مغبون مختار است در ) 2. خیار ثابت نیست) کنند نمى
  .عقد ثابت است خیار از وقت) 3. غبن فاحش معامله را فسخ کند مورد

  

  

  قرض



٩٨ استفتائات

  
. ایم  ه داریم و بعد از جست و جوى بسیار از یافتن او ناامید شدبه شخصى بدهکارى :334 س

  وظیفه ما چه خواهد بود؟. طلبکار دارددر اینجا پول طلب تأثیر به سزایى در زندگى شخص 

 پول مذکور مجهول المالک است باید به مجتهد رجوع ;هو العالم: ج
شود چنان چه آن شخص مستحق است، مجتهد از طرف مالکش صدقه 

ه او بدهد، مشروط به این که اگر صاحبش پیدا شد عوض آن به او ب
  . داده شود

  
کند که هر ماه  دهد و شرط مى  شخصى مبلغ صد هزار تومان به یک نفر کاسب مى :335 س

  پنج هزارتومان بدهد، آیا گرفتن پول مذکور جایز است؟

ا  چنانچه قرض باشد حرام است، و اگر مضاربه باشد، ب;هو العالم: ج
  .رعایت شرایط جایز است

  
   فروختن یک چک نهصد تومانى نقد، به چک هزار تومانى یک ماهه چه حکمى دارد؟:336 س

اگر چه .  به نظر من حرام است و رباى در بیع است;هو العالم: ج
اسکناس مکیل و موزون نیست ولى فروختن معدود و مطلق غیرمکیل 

  .ى به طور نسیه جایز نیستو موزون به زیاده نقداً اشکال ندارد، ول

  
هاى قرض الحسنه براى  هاى اعتبارى و صندوق  مبالغ دیر کردى که بانکها، موسسه:337 س

  گیرند چه صورت دارد؟ وام مى

  . اشکال ندارد;هو العالم: ج

  



٩٩ استفتائات

  

  

  ربا

  
گیرد اگر  کند یا مقدارى گندم مى در محل ما رسم است شخصى که پول قرض مى :338 س

باز سر مدت نداد . کند  د باز پرداخت کند طلبکار آن مبلغ یا جنس را دو برابر مىسر موعد نتوان
  آیا این صحیح است؟. برد به همان مقدار باال مى

  . خیر صحیح نیست، چون ربا است;هو العالم: ج

  
هاى با  ها و وام  لطفاً معنى فقهى ربا را مرقوم بفرمایید؟ آیا این نوع قرض الحسنه:339 س

  باشد؟ هاى معمول، شرعى مى  بانکبهره در 

سودى که   ربا قرض دادن به شرط زیادى است، ولى;هو العالم: ج
  .حالل است و دهد، ربا نیست ها مى بانک به سپرده

  
شوند و  مشرّف مى) علیه السالم( به زیارت حضرت امام رضااى با هیئت عدّه :340 س

تکلیف بقیه . آورند ر نیز ثبت نام به عمل مىگردانندگان هیئت در اثر بى توجهى از افراد رباخوا
  چیست؟) شود پول همه مخلوط مى( شوند در این مورد که با آنها هم غذا و هم منزل مى

  . براى بقیه اشکال ندارد;هو العالم: ج



١٠٠ استفتائات

  

  

  رهن و اجاره

  
رهن و  کنند، مثال مبلغ دو میلیون  موجر و مستأجرى که با هم خانه را معامله مى:341 س
نمایند به دلیل  یانه مبلغ پانزده هزار تومان اجاره و طرفین قولنامه را در بنگاه امضاء مىماه
 تومان از مستأجر به موجر پرداخت 200رهن فقط میرات منزل و موجود نبودن پول کامل تع
گردد و به دلیل شرط و  الباقى رهن و کلید منزل بین طرفین قبض و اقباض نمى. گردد مى

کنند از خیر معامله بگذرند که  و شرایط خاص موجر، طرفین توافق مىشروط مستأجر 
در این حالت آیا حق العملى که بنگاه معامالت دریافت نموده باید مسترد نماید یا . گذرند مى

ه تأثیرى در خیر؟ البته مستمسک بنگاه در اخذ حق الزحمه، بندى از قرار داد است که فسخ و اقام
  .امید است با اظهار نظرتان ما را راهنمایى فرمایید. هد داشتنخوامیزان حق الزحمه 

اید، حق العمل بنگاه باید   با خصوصیاتى که نوشته;هو العالم: ج
شود که هر دو  داده شود به همان گونه که مرسوم است و قید مى

  .شود طرف معامله یا یک کدام هر نحو که در قرار داد ذکر مى

  
کند و تنها موجر براى   ماه از موجر اجاره مى18 یا 12 را براى  مستاجرى آپارتمانى:342 س
گیرد، پس از گذشت حدود سه ماه موجر به مستاجر   عدد چک مى6 ماه از او بابت اجاره بها 12

 ماه به فکر 12تر از  نماید محل اجاره را خودم به علت بیمارى همسر نیاز دارم و بیش اعالم مى
ل باشید و مجدد موجر با تشدید بیمارى همسر خود، حدود دو ماه قباقامت در در مورد اجاره ن

کند به  مستاجر اعالم مى. نماید مى ماه 12 ماه به مستاجر اعالم تخلیه در موعد 12از اتمام 
 ماه مورد 12شود که مستاجر در اتمام  بنگاه سپرده است با این صحبت براى موجر محرز مى

آورد و حاضر   ماه مستاجر دالیل موهوم مى12لیکن بعد از . دهد اجاره را تخلیه و تحویل مى
باشد و به  رسد حرکت مستاجر غصب مال موجر مى باشد به نظر مى به تخلیه مورد اجاره نمى

. نماید  رد اجاره مىاش را در محل مو مستاجر اعالم غصبى بودن اقامت خود و خانواده
  .الم فرماییدمقدس را در این مورد اعخواهشمند است حکم شرع 

 در مدتى که آپارتمان اجاره شده است و مستاجر تاخیر ;هو العالم: ج
در اداء مال االجاره ننموده است، موجر حق ندارد مستاجر را بیرون 
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بلى، اگر مستاجر . کند و رضایت و عدم رضایت او هیچ اثرى ندارد
 جر حق فسخ دارد و در صورتتاخیر در اداء مال االجاره بنماید مو

او در ماندن مستاجر در آپارتمان شرط است و با عدم فسخ رضایت 
رضایت، اقامت مستاجر در آن خانه غصب و حرام است و اما بعد از 
انقضاء مدت اجاره چنانچه در حین اجاره مالک حق سرقفلى را به او 

تواند مستاجر را  با پول یا بدون آن واگذار کرده است، باز موجر نمى
کند، ولى چنانچه موجر سرقفلى را به مستاجر نداده به زور بیرون 

است، مستاجر حق ندارد ولو یک ساعت در خانه بدون رضایت موجر 
  .بماند و ماندنش حکم غصب دارد

  
دارایى  دهد ولى براى آن که اداره  هزار تومان اجاره مى250شخصى مکانى را به  :343 س

حکم این . کند تومان ذکر مى هزار 150یى مبلغ را براى او مالیات کمترى بنویسد او در برگه دارا
  اطالع دهیم؟ را باشد و آیا موظفیم مبلغ اصل عمل چه مى

  . اشکال ندارد و موظف به اطالع دادن مبلغ نیستید;هو العالم: ج
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  )نکاح(ازدواج 

  
 روحانى عقد دختر را با اصرار داماد بدون احراز رضایت دختر و پدر دختر :344 س
شود؟ یعنى این عقد باطل است  آیا اثبات بطالن مى. کند عقد باطل بوده بعد اعالم مى. اندخو مى

یا خیر؟ در صورتى که بعد از عقد فضولى دختر امضاء کند و عاقد اعالم بطالن نکند؟ حکم 
  چیست؟

ولى اگر عاقد بگوید عقد باطل بوده .  عقد صحیح است;هو العالم: ج
  . باطل است و رد کند، عقدکه دختر امضاء نکند  یا آن

  
 دختر در طول یک سال شوهرش عنین بوده و از او جدا شده و سپس آن شوهر، زن :345 س

بدون طالق شوهر کند یا باید طالق بدهند، تواند  ده، آیا این دختر مىگرفته و از او اوالددار ش
  آنگاه شوهر نماید؟

نّین به آن معنى شود ع تواند چون معلوم مى  خیر، نمى;هو العالم: ج
البته این . تواند فسخ کند و احتیاج به طالق نباشد، نبوده که زن مى

  .در صورتى است که آن زن با دخول حامله شده باشد

  
 با عرض پوزش از محضر رفیع حضرتعالى همانگونه که مستحضرید شرایط :346 س

ذیر که اکثریت جامعه ما پ اقتصادى و مالى جامعه به نحوى است که تحمل آن براى اقشار آسیب
... باشد و مرد خانواده براى جوابگویى مخارج زن و فرزندان و دهند دشوار مى را تشکیل مى

بایست که با تحمل کارهاى سخت و طاقت فرسا یا اضافه کار روزانه و یا پذیرش مشاغل  مى
ل این مشکالت وقتى حال با تحم. فایق آیدبتواند بر مخارج ... دوم همچون سرایدارى و نگهبانى و

لنگ است و خانم خانه در .. بیند که امور منزل و خانه دارى و بچه دارى و آید و مى  به منزل مى
ها با استناد به احادیث حضرات ائمه معصومین سالم اهللا علیهم اجمعین  جواب این کاستى

کسى دیگرى بگویید به (و یا ) اى ندارم مگر اینکه به من اجرت بدهید بنده هیچ وظیفه(گوید  مى
د قهر و خانم خانه با کوچکترین حرفى زو) که این کارها را انجام دهد مگر من کنیز شما هستم

  ...کند  محروم مى) تمکین(حق شرعى زوجیت کرده و مرد خانه را از 
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خواهشمند است تکلیف مرد خانواده و زن خانواده را دراین خصوص روشن فرمایید و به خاتم 
  مایید؟شریف ممهور فر

ـ بر مرد واجب است که مخارج 1 چند مسأله است ;هو العالم: ج
اگر زوجه بگوید من اجرت . زندگى زوجه را در آن مقدار واجب بدهد

زیادتر از خواهم حق دارد، ولى مرد در زندگى معمولى  ىمهیا کردن م
تواند آن زیادتر را به  کند چه خوراک چه لباس و مى واجب تهیه مى
ـ در زندگى مشترک همان گونه که 2. کار زن حساب کندحساب اجرت 

تا حال رسم بوده است، غذا و خوراک خانه و تهیه مواد به عهده مرد 
خانم شما اگر روایت بلد است . دهد است و زن کار خانه را انجام مى

ـ خروج 3. را مالحظه کند) سالم اهللا علیها(بگویید زندگى فاطمه زهرا 
ـ عدم تمکین از عمل 4. زه مرد جایز نیستزن از خانه بدون اجا

زناشویى حرام است مگر آنکه مرد در نفقه کوتاهى نموده و نفقه 
ـ اساسا تا حال شرط ضمن العقد کلى در حین عقد ازدواج بر 5. ندهد

این است که در زندگى مشترک کار بیرون خانه و تهیه مواد خوراکى 
اهند خالف این عمل شود با مرد است و کار خانه با زن، چنانچه بخو

شرط کنند واال زن حق داً در ضمن عقد الزمى باید در حین عقد یا بع
در خاتمه به هر دو یعنى زوج و زوجه توصیه . اجرت گرفتن ندارد

کنیم در زندگى مشترک رعایت همه موازین شرعیه را بنمایید که  مى
  .هم در دنیا و هم در آخرت سعادتمند خواهید بود

  
شود و شوهر شرط کرده بود که  گر زن در رحم خود عیبى داشت که بچه دار نمى ا:347 س

آیا زن مقصر است و در صورتى که . بعد از ازدواج، زوج فهمید. عیب نداشته باشد و او نگفت
دهند، آیا بر این زن واجب است زنى براى  مرد بخواهد زن دوم بگیرد و در آن مناطق به او نمى

   دار شود یا نه؟او پیدا کند تا بچه

.  زن مقصر است ولى واجب نیست بر او زن پیدا کند;هو العالم: ج
تواند عقد زن اول را فسخ کند یا طالق دهد و زن  ولکن خود مرد مى

  .دیگر بگیرد
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 اگر زن مسلمان با مرد غیرمسلمان در خارج از کشور ازدواج کند و اینکه این ازدواج :348 س
 زن به این امر نیز جاهل بوده و ثمره این ازدواج چند فرزند ازلحاظ شرعى جایز نیست و

تواند به علت جایز  باشد، اوال وضعیت شرعى این فرزندان چگونه است؟ و ثانیا این زن مى مى
  کند؟اج بدون کسب طالق از آن مرد غیرمسلمان با یک مرد مسلمان ازدواج نبودن این ازدو

زاده نیستند،   شبهه است حرام فرزندان چون از وطى به;هو العالم: ج
و از حیث اسالم و کفر چون فرزند تابع اشرف ابوین است محکوم به 

  .اسالمند تا موقعى که خودشان بتوانند تشخیص بدهند

ه طالق ندارد و این زن هم بعد از فهمیدن حکم براى جدا شدن احتیاج ب
ه دارد و مسلمان ازدواج کند نهایت باید عده نگتواند با یک مرد  و مى

  .بعد از تمام شدن عده ازدواج صحیح است

 با دختر خانمى 9/4/70که در مورخه ...  رساند اینجانب  احتراماً به استحضار مى:349 س
  15/8/79که حاصل این ازدواج یک فرزند پسر دوازده ساله است و در تاریخ . ازدواج نمودم

مهرى را که بخشیدم، نبخشیده و :  و گفتنداینجانب مراجعه زوجه طالق خلع دادم و در مدت عده،
رجوع کردند که من هم رجوع او را قبول کردم و به خاطر احتیاط شرعى، خودمان هم از روى 

اش با ثبت رجوع   رساله صیغه عقد را خواندیم که متأسفانه همسر به خاطر مخالفت خانواده
 که خداى ناکرده گناه نباشد باز بعد از هفت ماه باز هم بر اثر حساسیت زوجه. کرد مخالفت مى

 رابطه زناشویى داشتیم که 26/9/82هم صیغه عقد را خواندیم و در عرض این مدت تا مورخه 
  .هم شهود رجوع وجود دارد و هم گواه ارتباطات و رفت و آمدهاى شرعى

 و باشد و او هم شاهد همه جریانات فرزندم بسیار عاقل با هوش است و از لحاظ شرعى بالغ مى
حتى یک بار هم ناخواسته همبستر شدن ما را دیده و خانواده همسرم زن شرعى من را در 

. اند  چهار روز قبل از آخرین رابطه زناشویى ما به عقد شخص دیگرى درآورده30/9/82تاریخ 
چون پایبند مسائل شرعى نیستند و احکام مبین اسالم و قرآن را قبول ندارند و زن و شوهر را 

شناسنامه قبول دارند و زن اینجانب را با تهدید به مرگ مجبور به ازدواج با شخص فقط با 
دیگرى نمودند و او را به خالف شرع و گمراهى وادار کردند و او را اغفال نمودند و در زمان 

ولى . خواستگارى خودم و دیگران با آن مرد خدانشناس صحبت کرده و حقایق را به او گفتیم
پایبند شرع نبوده، حتى مقدسات را مورد تمسخر قرار داده زیرا که او مردى بى متأسفانه او هم 

ام   نماز و شراب خوار است و اعتقادى به دین و مذهب نداشته و هم اکنون زنم در برابر خانواده
حال درخواست فتواى مسأله . نماید گوید، ولى در جاى دیگر انکار مى حقیقت را گفته است و مى

  .ارمذکر شده را د
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اید این زن زوجه شما است   به این گونه که نوشته;هو العالم: ج
صیغه خواندن هم الزم نبود زن که رجوع به مهر کرده شما هم 

مى باطل توانستید بدون صیغه خواندن هم بسترشوید و عقد دو مى
بوده و عملش هم زنا و خالف شرع بوده خداوند همه را هدایت کند و 

 که در موقع همبستر شدن مواظب باشید که کنم به شما توصیه مى
  .کسى بخصوص فرزندتان شما را نبیند

  
آیا اذن شوهر براى خروج از منزل، در هر خروج باید احراز شود؟ یاهمین که بداند  :350 س

  تواند خارج شود؟  مىراضى است، 

  . علم به رضایت کافى است;هو العالم: ج

  
 دختر دخترش را شیر بدهد، واال بر شوهرش حرام تواند  چرا مادر زن انسان نمى:351 س
  .کند تواند و حرمت بر زوجش پیدا نمى گردد، ولى دختر پسرش را مى مى

 براى اینکه از احکام رضاع یکى عدم جواز نکاح پدر ;هو العالم: ج
چنانچه جدّه شیر بدهد دختر دخترش . مرتضع در اوالد مرضعه است

تواند ازدواج با اوالد مرضعه  نمىدخترش است  را، پدر او که شوهر
بنماید که زنش اوالد جده مرضعه است و این علت در شیر دادن به 

  .دختر پسر جارى نیست 

  

  

  )صیغه(احکام عقد موقت 

  
 ساله که امکان ازدواج دائم ندارد، 21 به نظر شما آیا این کار به صالح است که جوانى :352 س

   آتش شهوت با زنى یائسه صیغه کند؟براى جلوگیرى از وقوع گناه و کاهش

  . استاست و صالح  بسیار کار خوبى ;هو العالم: ج

  
   خطرات و محظورات این کار چیست ؟:353 س
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 گویند در صورتى که خیلى مگر اینکه مى .خطرى ندارد ;هو العالم: ج
 با او مضر است و رفع این هم ممکن است که جماع مجامعت ر باشدپی

دیگر  ماید یا اینکه دفع شهوت با استمتاعاتبا وسیله مخصوص ن
  .از جماع بنماید غیر

  
  توان او را به عقد موقت در آورد؟ دارد، آیا مى   اگر بدانیم زنى عده نگه نمى:354 س

بدانید ولو از خبر دادن خودش که در عده  چنانچه ;هو العالم: ج
که به اگر بدانید که پس از انقضاى مدتى  حتى ز استجای بلى، نیست،

  .آید درمى دارد و به عقد دیگرى نگه نمى عده عقد شما در آمده،

  
آیا در . باشم  ماه را به من بخشید و اآلن در عدّه مى2این آقا .  من صیغه آقایى بودم:355 س

توانم با این آقا در حد صحبت معمولى حرف بزنم و این صحبت  این مدت که در عدّه هستم مى
   یا نه؟ خواهشمند است سریع جواب دهید؟شود عادى رجوع حساب مى

 صحبت کردن معمولى اشکال ندارد، و رجوع محسوب ;هو العالم: ج
  .یستچون رجوع در مدت عده صیغه، مشروع ن. شود نمى

  
شود مخصوصاً براى افراد مجرد یا   آیا صیغه عقد موقت باعث تقلیل قوه شهوانى مى:356 س

  گردد؟ شده و باعث مشکالت بیشتر پس از اتمام مدت مىبرعکس باعث تهییج یا اشتهاى بیشتر 

باشم و از این   من مسئول افتاء و بیان حکم شرعى مى;هو العالم: ج
  .ه اطالع ندارمامور طبیعی

  
  شود صیغه کرد؟  آیا زنان متّهمه را مى:357 س

  . بلى، اشکال ندارد;هو العالم: ج

  
  ده دارند؟ شتن ع آیا زنان یائسه احتیاج به نگه دا:358 س

  . خیر، ندارند;هو العالم: ج

  
از معنویت   آیا صیغه در موقع ضرورت باعث رشد معنوى است یا باعث تنزل انسان:359 س
  باشد؟ مى
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باشد چون ازاعمال مستحبه   بلى باعث رشد معنوى مى;هو العالم: ج
  .است

  
  ؟ به نظر شما براى افراد مجرد، ریاضت نفسانى بهتر است یا صیغه:360 س

  . قطعاً صیغه بهتر است;هو العالم: ج

  
شود، آیا از زمان حمل تا زمان وضع حمل اگر چه   زنى که عقد موقت شده و حامله مى:361 س

دیگر به عقد زوج نیست، حق خرجى دارد یا خیر؟ آیا این حق را دارد که بعد از به دنیا آمدن 
تواند  در فرزند خرجى بگیرد یا مرد مىفرزند، دو سال فرزند را در اختیار داشته باشد؟ و از پ

  .بچه را گرفته به دایه بسپارد

بلى نفقه ولد دارد .  در زمان حاملگى، نفقه زوجیت ندارد;هو العالم: ج
و بعد از به دنیا آمدن، چنانچه مادر زیادتر از دیگران اجرت شیر دادن 

یادتر تواند بچه را گرفته و به دیگرى بسپارد و اگر ز بخواهد، پدر مى
  .نخواهد مادر احق است و حق الحضانۀ با اوست

  
 ماه عقد موقت بستم، ولى بعد از یک ماه، یک ماه دیگر را 2 من با خانمى براى مدت :362 س

اگر من در این مدت بخشیده شده با وى در محدوده شرعى فقط صحبت کنم، آیا این . بخشیدم
  نشانه بازگشت است و در کل حکمش چیست؟

ثانیاً عقد .  اوالً صحبت کردن، نشانه بازگشت نیست;عالمهو ال: ج
  .موقت بازگشت ندارد

  
باشد؟ حتى اگر پدر نقایصى داشته   اجازه پدر در عقد باکره در همه حال شرط مى:363 س

باشد و اگر بدون اجازه پدر منعقد شده  فکر باشد، حکم چه مى باشد، مثالً الابالى یا معتاد و بى
  دى او مصحح خواهد بود؟باشد، اجازه بع

هیچ جایى شرط قد باکره رشیده در  اجازه پدر در ع;هو العالم: ج
  .اید نیست، فضال در مواردى که اشاره کرده

  
باشد؟ خواهشمندم    آیا زن مجبور به انجام کارهاى منزل از نظر شرع و قانون مى:364 س

  .حکم را بیان فرمایید



١٠٨ استفتائات

خودش غذا تهیه نکند گر براى جبور نیست حتى ا خیر م;هو العالم: ج
مگر آنکه در حال عقد شرط شده . واجب است غذاى او را مرد مهیا کند

که مرد کار خارج ) که تا حال چنین بوده(باشد ولو به شرط ضمنى 
  .خانه و زن کار داخل خانه را مجانا بنماید

  
مورد محرمیت و  ر با توجه به اینکه در نظر است که تحقیقى از منظر فقه و حقوق د:365 س

علقه نکاح بعد از فوت زوجه انجام گیرد، مستدعى است نظر استداللى فقهى خویش را نسبت به 
  .مسایل ذیل بیان فرمایید

  رود یا باقى است؟ ـ آیا با فوت زوجه علقه زوجیت از بین مى1

واند ت شود یا باقى است؟ و فرضا زوج مى ـ آیا با فوت زوجه، محرمیت بین زوجین زایل مى2
هاى زوجه را بعد از موت  ها و فیلم تواند عکس زوجه میّت خود را ببوسد یا خیر و آیا زوج مى

  وى تماشا کند؟

ـ اگر مردى زنى را به عقد خود در آورد و قبل از دخول زوجه فوت نماید و زوج باى نحو کان 3
  ام آن را؟با زوجه مقاربت کند، در این صورت نصف مهریه زن را باید بپردازد یا تم

ـ در فرض سؤال فوق اگر مقاربت با زوجه بعد از اتمام غسل زوجه باشد، آیا غسل جنابت بر 4
  گردد یا خیر؟ اصال فرض تحقق جنابت در میت وجود دارد یا خیر؟ زوجه وى واجب مى

  .رود ـ علقه زوجیت از بین نمى1 ;هو العالم: ج

ها و   و عکستواند او را ببوسد ـ محرمیت باقى است و لذا مى2
  .هاى زوجه را تماشا کند فیلم

ـ بنابر اینکه موت زوجه موجب تنصیف مهر است به مجرد فوت 3
  .نصف مهر ثابت است و دخول بعد از موت اثر ندارد

  .ـ غسل جنابت زوجه واجب است، یعنى باید او را غسل دهند4

  
  دارد؟   چگونه باید مطمئن شد زن عده را نگه مى:366 س

ام  اگر بگوید عده.  قول زن در عده حجت و معتبر است;المهو الع: ج
  .شود تمام شده است، ترتیب اثر به قول او داده مى

  
   انجام نشود باز هم احتیاج به نگه داشتن عده هست؟  اگر دخول:367 س



١٠٩ استفتائات

 خیر بدون دخول و با مالعبه و مالمسه اگر قضاى ;هو العالم: ج
ت، مگر آنکه منى داخل فرج او حاجت بشود، نگه داشتن عده الزم نیس
  .بشود که در این صورت عده الزم است

  
شوهرش با همان صى با زنى شوهردار زنا کرده است و بعد از جدا شدن از شخ :368 س

باشد، آیا به نظر حضرت عالى این دو  شخص زانى ازدواج کرده است و فعال داراى فرزند مى
اند؟  شان بدون توجه به حرام بودن مؤبد ازدواج کردهنفر حرام مؤبد هستند یا خیر؟ البتّه خود

  توضیح آنکه ازدواج شخص زانى بعد از عده بوده است؟

شوند، ولى متنبه بفرمایید که چه عمل   حرام مؤبد نمى;هو العالم: ج
خالف شرعى نموده و این فتواى من سبب کوچک شمردن آن معصیت 

 آنان نشود و توبه نشود و حتى المقدور کسى متوجه این عمل شنیع
  .هم بنمایند

  
  شود چند زن را به عقد واحد محرم کرد یا نه؟ آیا مى :369 س

  . بلى مانعى ندارد;المهو الع: ج

  
  شود؟ اگر عروسى به هم بخورد، خرج مصارف داماد شرعاً چه مى :370 س

  . کسى ضامن نیست;هو العالم: ج

  
  چه مقدار بدهد؟ خواهد بپردازد   حاال مىنجاه سال قبل ده تومان بوده مهریه زن پ :371 س

رسد آن است که حساب نمایند ده  چه به نظر مى  آن;هو العالم: ج
دادند، فعال معادل قیمت آن را  تومان در آن سال چند مثقال طال مى

  .بدهند، آن هم باید با یک مصالحه شرعى عمل نمایند

  
یابد؟ خروج از اطاعت  نه تحقق مى تمکین چیست؟ اطاعت چیست؟ خروج از تمکین چگو:372 س

چطور؟ حقوق شرعى هر یک از زن و شوهر چیست و حد ممنوع استمتاع زن و شوهر از 
  همدیگر چیست؟



١١٠ استفتائات

 تمکین عبارت است از آنکه هر موقع که مرد بخواهد ;هو العالم: ج
مقاربت کند و زن هم مانع شرعى نداشته باشد و بر او ضرر ندارد و 

بقیه . نیست، واجب است بر زن تسلیم شودرج هم موجب مشقت و ح
  .خصوصیات به رسائل عملیه رجوع شود

  
 اگر زن بدون اجازه شوهرش و عدم تمکین از خانه بیرون رود، حکم ناشزه را دارد :373 س

  در صورتى که مرد ظالم باشد یا غیر ظالم فرق دارد یا نه؟

اى فرار از آن و برکند  ظلم به او مى در صورتى که مرد ;هو العالم: ج
ظلم بیرون برود ناشزه نیست واال ناشزه است ولو مرد ظالم به غیر 

  .باشد

  
اى بکشد، دیه   اگر قاتلى کسى را از قبیله:  در بعضى از عشایر چنین مرسوم است:374 س

گیرند و عالوه بر آن دختر یا خواهر قاتل، یا شخصى از قبیله او  مقتول را از همه قبیله قاتل مى
   آیا اینها درست است یا نه؟;دهند چه دختر راضى باشد یا نه  پسر مقتول مىرا به

  . هر دو حکم باطل و غیرصحیح است;هو العالم: ج

  
درعقد ازدواج موقت   است؟واگرزن عقدباطل آن شرطوبدون مهریه آیا در عقد دایم :375 س

  باشد؟ مى شرط کند که شوهر با او مقاربت کند آیاعقدصحیح

 در عقد دائم چنانچه شرط بکند که بدون مهر باشد، عقد ;لمهو العا: ج
شود در مهرالمثل و عقد  باطل است، و اگر ذکر مهر نکند متعین مى

و در عقد منقطع اگر شرط مقاربت کند، اشکال ندارد . صحیح است
  .عقد صحیح است

  
غیر سید گناه یک ، یک سیده براى )بیشتر موقت مدنظر است( عقد دائم و یا موقت آیا :376 س

  دارد؟

  . گناه ندارد;هو العالم: ج

  



١١١ استفتائات

شیر دهد و بعد از توجیه و ادراک از ) دخترزاده خود را(اگر زنى بچه فرزند خود را  :377 س
حرام ماندن دخترش به همسر خود اعتنا نکرده و دختر از همسرش جدا نشود و حتى صاحب 

حکم مرد با آنها چیست و شوند و بدانند که این کار حرام است،  فرزند دیگر مى
  چیست؟  آن  فرزندبعدازاطالع حکم

اند، بچه ولدالزنا  دانستند حرام شده  در صورتى که مى;هو العالم: ج
دانستند وطى به شبهه  شود و اگر نمى است به هیچ کدام ملحق نمى

  .است بچه حالل زاده است

آیا . ه عقد یکدیگر در آورنداگر چند دختر و پسر شخصى را وکیل نمایند که آنها را ب :378 س
زوجت موکلّاتى : باشد یاخیر؟ مثال اگر عاقد بگوید اجراى صیغه عقد به صورت جمع صحیح مى

  آیا خواندن صیغه به این صورت صحیح است یا خیر؟ .... لموکلینى على المهور المعلومین

مهر معین و معلوم ن عقد از زوج و زوجۀ و  چنانچه ارکا;هو العالم: ج
  . د و مجرى عقد به همان گونه قصد کند، عقد مذکور صحیح استباش

  
و بهتانها و  اگر پدرى بر اثر اختالف خانوادگى و فشار توأم با کذب و هر گونه اهانات :379 س

کند و زن بدون اذن   ر زندگى مىفحاشى فرزندان به پدر خانه خود را ترک و در همین شه
ه خویش درآورده که شوهرش اصال به این ازدواج عقدبرادرزادشوهر، دختر باکره را به 

  رضایت ندارد، آیا این عقد شرعاً صحیح است یا خیر؟

 چنان چه دختر بالغه و رشیده باشد و با اذن و رضایت ;هو العالم: ج
 عقد شرعاً صحیح است چون من والیت ;او آن عقد واقع شده است

که پدر تى رپدر را بر بالغه رشیده قبول ندارم به خصوص در صو
بدون وجه صحیحى امتناع از ازدواج با مرد کفو او بنماید و مادر هم 
اختیار ندارد و در مورد سئوال چنان چه مادر بدون نظر دختر او را 

خالصه میزان نظر خود دختر . شوهر داده، آن ازدواج باطل است
  . است

از آنچه را که بخشیده به  اگر زن مهریه خود را با حضور بینه ببخشد بعد از مدتى :380 س
تواند رجوع کند یا نه؟ با قصد لوجه اهللا و ثواب و بدون قصد، آیا فرق  زوج برگردد، و آیا مى

  دارد یا نه؟

  . هبه زن به شوهرش الزم است و قابل رجوع نیست ;هو العالم: ج



١١٢ استفتائات

  

  

  بلوغ

  
استمنا کند و از او اى چند سال قبل از رسیدن به سن طبیعى بلوغ با خود  اگر پسر بچه :381 س

  شود یا نه؟ منى خارج شود، آیا شرعاً او بالغ محسوب مى

 خروج منى به هر کیفیتى باشد، موجب بلوغ است و ;هو العالم: ج
  .شرعاً او بالغ محسوب است

  
   زهار چیست و خواهشمند است دقیقاً بفرمایید حکم شرعى آن چیست؟:382 س

که اطراف یا خصوص پشت ذکر  زهار شرمگاه را گویند ;هو العالم: ج
و فرج است، روییدن موى خشن در آن محل یکى از عالمات بلوغ 

  . است

  

  

  

  نفقه

  
  .باشد  آیا زن در عده وفات مستحق نفقه از اموال شوهرش مى:383 س

باشد به   خیر، مستحق نفقه نیست، ولى اگر حامله;هو العالم: ج
 حال در صورت عدم حمل عنوان نفقه اوالد باید به او داده شود به هر

  .نداردتحقاق اس

  
باشد و  باشد شامل غذا، پوشاک و مسکن مى  آیا نفقه زن که به گردن شوهر مى:384 س

هاى زن در ایام مسافرت را شامل  چیزهاى دیگر از قبیل مسافرت بردن همسر، کفاره روزه
   یا خیر؟هاى خود را از مال خود پرداخت نماید شود یا خیر و یا کفاره روزه مى



١١٣ استفتائات

 نفقه واجب شامل غذا، پوشاک و مسکن و پول حمام در ;هو العالم: ج
تنظیف و مصارف والدت و . صورت حاجت که در خانه ممکن نباشد

  .باشد اجرت طبیب و دواء و امثال اینها مى

  
زن در حال نشوز که معلوم نیست به خانه . باشد  مالک اساسى نشوز زن چه مى:385 س

نشوز اضطرارى به این معنا که زوج آیا .  کندا حق دارد جهیزیه خود را مطالبهشوهر برگردد، آی
آن قدر زوجه خود را اذیت کند که زوجه نتواند متحمل آن شود و بدون اجازه شوهر از خانه 

  بیرون رود، مسقط نفقه هست یا نه؟

 نشوز عبارت است از عدم تمکین از جماع و از مقدمات ;هو العالم: ج
خود نشوز مانع از نفقه است، و زن بدون . سایر استمتاعاتآن یعنى 
  .ون برودتواند بیر اجازه نمى

  
 پدرى دارم دو زن اختیار کرده، از زن اول چهار دختر و دو پسر دارد که اکنون چهار :386 س

باشند و پسرها هم ازدواج کرده و داراى فرزندانى  اند و داراى فرزندانى مى دختر ازدواج نموده
باشند و هر دو خانه  ده و پسر اولى بازنشسته بسیج و پسر دوم ستوان دوم سپاه مىبو

دخترى ون شوهر اختیار کرده و داراى اما زن دوم یک دختر دارد که اکن. مسکونى نیز دارند
 پسر که پسر بزرگ طلبه و پسر دوم درجه دار نیروى انتظامى و سومى هم از 6باشد و  مى

اما سه پسر دومى یکى سربازى رفته و دومى . ه و اکنون مغازه لبنیاتى داردکمیته امداد وام گرفت
اما پدرم از اول . باشد امسال در کنکور سراسرى قبول شده و سومى در حال حاضر سرباز مى

عمرش کار و کاسبى نداشته و از دسترنج دو برادر بزرگمان امرار معاش نموده و اکنون یک 
مجاورت این خانه مسکونى دارد و خود پدرم و مادرم از ر ن دخانه مسکونى و یک قطعه زمی

در این اواخر پدرم سرناسازگارى با . نمایند باشند و امرار معاش مى مددکاران کمیته امداد مى
خواهد زمین  مسکونى سکنى دارند، گذاشته و مى  تا برادر مجردم که در این خانه3مادرم و 

لطفا مشروحا تکلیف . حب و خانه را به بقیه واگذار نمایدمسکونى در مجاورت خانه را خود تصا
مادرم آیا نباید پدرم نفقه . مادرم را با سه برادر مجردم که در این خانه سکنى دارند روشن کنید

 تا با 3 تا مستأجر و 2 تا صاحب خانه و 2 تا متزوج 4تکلیف این دو تا خانواده که را بپردازد و 
  .روشن کنید  سکنى دارندپدر و مادرم در این خانه



١١٤ استفتائات

شود  اید، نمى  با بیان این خصوصیات که نوشته;هو العالم: ج
  .باید پدر حاضر باشد، جریان را بگوید، بعد حکم کرد. حکومت کرد

  
  تواند از نفقه فرار کند؟  آیا مرد مى:387 س

  .تواند  خیر، نمى;هو العالم: ج

  

  

  عقیقه نمودن براى فرزند

  
اى از   خالصه. چه حکمى دارد و وظیفه پدر و مادر و دیگران چیست عقیقه کردن :388 س

توانند از گوشت عقیقه فرزندشان بخورند و آیا  و آیا والدین مى. هاى آن را بیان فرمایید ویژگى
  .عقیقه دعایى دارد اگر دارد آن دعا را بیان فرمایید

ر  عقیقه کردن از مستحبات است و بهتر است براى پس;هو العالم: ج
ده ذبح شود و براى گوسفند یا گاو یا شتر نر و براى دختر، ما

است و تاکید شده است که تا روز هفتم باشد، ولى بعد سالمتى نافع 
از آن هم خوب است و اگر پدر و مادر عقیقه نکردند و بچه بالغ شود، 
مستحب است خودش عقیقه کند و مستحب است عقیقه به صفات 

 مکروه است خانواده از گوشت آن بخورند قربانى عید اضحى باشد و
شود نسبت به پدر و مادر و بین آن دو نسبت به  و کراهت شدید مى
را نشکنند مستحب بهتر است استخوان آن . دشو مادر شدیدتر مى

است یک سوم یا یک چهارم به قابله داده شود و اگر قابله نباشد 
 ده نفر را طعام صدقه بدهند، و بقیه را یا آب گوشت بپزند و اقال

  .دهند یا آنکه گوشت آن را بین فقراء تقسیم کنند

  

  

  لقاح مصنوعى

  



١١٥ استفتائات

 چون تولید مثل انسان با لقاح مصنوعى به نحوى از انحا با افعال مکلفین ارتباط دارد و :389 س
قابل بررسى ) جواز و حرمت(آثار علمى و اجتماعى بر آن مترتب است، هم از نظر حکم تکلیفى 

و در حقوق ایران نیز تدوین قوانین و ...) قرابت، نسب، توارث و( از نظر احکام وضعى است و هم
  .رسد  مقررات خاص ضرورى به نظر مى

گروهى بر جواز آن فتوا  و با توجه به اینکه اخیرا بین فقهاء شیعه موضوع مذکور مطرح گردیده
به تصویب مجلس »  نابارورقانون نحوه اهداء جنین به زوجین «29/4/82اند و در تاریخ  داده

 به تایید شوراى نگهبان رسیده است، در حال حاضر الزم به 8/5/82شوراى اسالمى و درتاریخ 
رسد مباحث علمى در زمینه احکام وضعى به ویژه نسب متمرکز گردد تا عالوه بر رفع   نظر مى

 پیشنهاداتى به ابهامات موجود در قانون مصوب وضیعیت حقوقى کودکان به دنیا آمده روشن و
  .هاى اجرایى ارایه گردد مراجع قانونى جهت تدوین آیین نامه

هاى متداول در مراکز درمانى نابارورى با توجه به اختالالت موجود در سیستم تولید مثل  روش
  :زنان و مردان به شرح ذیل است

ى درمان ـ زوج، فاقد اسپرم بارور است، ولى زوجه از نظر تخمک و رحم سالم است و برا1
نابارورى، تلقیح با اسپرم مرد بیگانه، خواه در داخل لوله رحمى و خواه در محیط آزمایشگاهى 

  .ضرورى است

جنین و زایمان  توانایى حمل بوده و زوجه ـ تخمک زوجه نابارور است، ولى اسپرم زوج بارور2
  .شودبیگانه استفاده  را داراست و براى درمان نابارورى باید از تخمک اهدایى

ـ اسپرم زوج و تخمک زوجه نابارور است و رحم توانایى حمل جنین و زایمان را داراست و 3
  .ضرورت دارد) زوجین(براى درمان نابارورى اهداى جنین بیگانه 

را حمل کند و براى تواند جنین  م زوجه نمىـ اسپرم زوج و تخمک زوجه بارور است، ولى رح4
اراى شوهر و خواه بدون شوهر حمل را تا زمان زایمان در درمان نابارورى زن دیگرى خواه د

  .دهد رحم خود نگهدارى وبه صاحبان جنین تحویل مى

با توجه به ادله اجتهادى و فقاهتى و قواعد و اصول عقلى و حقوقى مستدعى است با ذکر ادله 
  :مورد استناد به پرسش ذیل پاسخ دهید

 انتزاع ندارد و عرف آن را از واقعیات خارجىبا توجه به اینکه نسب حقیقت شرعیه : سؤال
و ) نقش تخمک و نقش رحم(کند،  ایفا مىکند و اینکه در تولید مثل انسان، زن دو نقش را  مى

آشکار شدن این تمایز یک امر جدید و نتیجه پیشرفت علوم است و درلسان روایات و مضمون 
نظر خودتان را در زمینه انتساب خورد لطفا  آیات چنین تفکیکى به طور روشن به چشم نمى
  .کودک به صاحب تخمک و صاحب رحم بیان کنید



١١٦ استفتائات

 موضوعاتى که در لسان شرع گرفته شده است، منزل ;هو العالم: ج
و در هر موردى نظر شارع مقدس برخالف آن . بر متفاهم عرفى است

  . کند باشد تصریح به آن مى

 مقدس نه تنها در مورد سؤال احکامى که مترتب است بر نسب شارع
اشاره به دخالت تخمک ننموده، بلکه در آیه کریمه انّ امهاتهم اال 
الالئى و لدنهم تصریح نموده است به اینکه تمام موضوع پرورش در 

فراش اى الزوج و الزوجه ـ چون رحم است و اما نبوى شریف الولد لل
در مورد شک در اینکه بچه مستند به منى شوهر است اى است  قاعده

یا اجنبى و در مورد سوال جنین نیست ـ بنابراین قطعاً به حسب 
  .ظاهر ادله کودک منتسب بصاحب رحم است

  
 اگر زوجینى که مشکل بارورى دارند، نطفه خود را در رحم زن دیگر مثالً خاله زوج :390 س

  ، آیا شرعاً جایز است؟پرورش دهند

 زاده نیست و  چنانچه این عمل انجام شود بچه حرام;هو العالم: ج
شود و مادر او هم خاله زوج است نه زوجه ولى  ملحق به پدر مى

  .تکلیفاً خالف احتیاط است

  
 آیا کاشتن نطفه مرد در رحم زن خود، براى بچه دار شدن جایز است یا نه؟ و آیا جایز :391 س

  است، براى حفظ آبروى زن به دست نامحرم این عمل انجام دهد؟

 نطفه اشکال ندارد ولى با دست نامحرم جایز  کاشتن;هو العالم: ج
نیست، مگر آنکه با دست لمس موضع را ننماید و نظر هم نکند که هر 

  .دو بعید است

  
و تولد فرزندى از ) به وسیله اقرار زوج یا همسرش(پس از اثبات تعلق نطفه به مردى  :392 س

اش را به خواهر مطلقه خود  هاین نطفه، چنانچه مرد ادعا کند که همسرش بدون اطالع او نطف
حتى با توجه به بعید . نموده و حاصل آن فرزندى شده است  داده و او به خودش تلقیح مى مى

  :بودن این نحوه انتقال نطفه و لقاح نهایتاً به وجود آمدن فرزند

  باشد؟  آیا فرزند مورد نظر ملحق به صاحب نطفه مى-1



١١٧ استفتائات

  گردد؟ زندى از قبیل حضانت، نفقه و ارث مى آیا فرزند مشمول حقوق شرعى پدر و فر-2

که این بچه از نطفه آن مرد   در صورت احراز آن-1 ;هو العالم: ج
که  گویم که اگر احتمال آن تکراراً مى. است، بلى، ملحق به او است

  . نطفه از فرد دیگرى باشد داده نشود، ملحق به او است

باشد، و از جهت   و مشمول جمیع حقوق شرعیه پدر و فرزندى مى-2
  .باشد که در رحم او پرورش یافته مادر، ملحق به خواهر مطلقه مى

  



١١٨ استفتائات

  

  

  سقط جنین

  
 آیا اسقاط حمل در هر مرحله از تکامل و رشد با حسن نیت و با هدف حفظ حیات مادر :393 س

آیا مجاز است و مستلزم مسئوولیت کیفرى  جسمى یا روحى ایشان صورت گیرد و یا سالمت
  نیست؟

 اسقاط حمل فى نفسه حرام و دیه هم ثابت است، ولى ; هو العالم:ج
چنانچه مزاحم با لزوم حفظ حیات مادر بشود و ثابت شود ولو با 

عدم اسقاط، جان مادر در خطر است، به  قول اهل خبره که در صورت
حمل جایز است و اگر مزاحم با م، اسقاط مقتضاى قاعده باب تزاح
نیست و قبل از آن چنانچه  ولوج روح جایزسالمت مادر شود، بعد از 

سالمتى مادر خیلى شدید از بین برود بلى جایز است واال جایز 
  .نیست و در موارد جواز مسئولیت کیفرى ندارد

  
متخصص متدین ن از معلول بودن جنین توسط سه پزشک  آیا پس از حصول اطمینا:394 س

پس . ع جنین، والدین و جامعه سقط نمود یا خیرتوان جنین را به خاطر مناف قبل از ولوج روح مى
  از ولوج روح چطور؟

 بعد از ولوج روح جایز نیست، و قبل از ولوج روح در ;هو العالم: ج
صورت تضرر جامعه و یا والدین و یا خود جنین به ضرر معتد به، یا 

  .عسر و مشقت معتنى به جایز است

  
ه نجات جان مادر سقط جنین یا فسخ  اگر به تشخیص پزشکان متخصص، تنها را:395 س

باردارى باشد، وظیفه پزشکى که داراى تخصص الزم در این امر است چیست؟ در صورت 
  توجه تکلیف، مسئولیت کیفرى دارد یا خیر؟ آیا باید دیه بپردازد یا خیر؟

 در صورت جواز دیه نه بر پزشک و نه بر مادر ثابت ;هو العالم: ج
 ز چنانچه مادر یا پدر از پزشک بخواهنددر صورت عدم جوا نیست و



١١٩ استفتائات

ضامن  مال است که آمر که او اسقاط حمل نماید مانند امر به اتالف
  .ضامن نیست مورد هم طبیب  ایناست در

  
 تشخیص خطر اساسى بر جان مادر به عهده مادر است یا پزشک و معیار چیست؟ در :396 س

ایط قبل از زایمان معیار است یا اوضاع و باردارى متضمن خطر جدى تنها اوضاع و احوال و شر
  تواند مبناى تصمیم قرار گیرد؟ ایمان هم مىاحوال و شرایط پس از ز

 معیار نظر هر کدام است که خطر بر او ثابت شود چه ;هو العالم: ج
و از طرق ثابت شدن بر مادر قول پزشک . قبل از زایمان چه بعد از آن

  .متخصص است

  
شدید براى سالمت دائمى  شود ادامه باردارى منجر به بروز صدمه  چنانچه احراز:397 س

خواهد شد، قبل از ولوج روح سقط جنین جایز است یا ) حرج کامل(جسمى یا روحى زن باردار 
  خیر، پس از ولوج روح چطور؟

 قبل از ولوج روح جایز است و بعد از آن مجرد حرج ;هو العالم: ج
  .ل تحمل موجب جواز استبلى حرج شدید غیرقاب. مجوز نیست

  



١٢٠ استفتائات

  

  

  زنا

  
   اگر زن آلت بچه مّمیز یا غیر مّمیز را داخل فرج خود کند، آیا حکم زنا را دارد یا نه؟:398 س

 نسبت به زنى که شوهر ندارد، بلى و نسبت به ;هو العالم: ج
  .محصنه، خیر یعنى رجم و سنگسار ندارد

  
مردى همسردار با زن شوهردار عمل  مردى زناى محصنه انجام داده است، یعنى :399 س

دهد و بعد  اند و بعد از فاش شدن این عمل، شوهر زانیه زنش را طالق مى نامشروع انجام داده
شود  آیا این عمل سبب حرام موبّد مى. کند مى از اتمام عدّه، مرد زانى با همان زن زانیه ازدواج

  است یا صحیح است؟ یا نه و آیا عقد ایشان باطل

اند به این که این زن بر زانى حرام   تمام فقهاء فتوا داده;العالمهو : ج
مؤبّد است و عقد او باطل است، ولى من فتوا ندارم و احتیاط ترک آن 

  .است

  



١٢١ استفتائات

  

  

  طالق

  
 در طالق زن، اگر بعداً ثابت شود که دو شاهد عادل، فاسق بودند و زن نیز بعد از عده :400 س

  ست؟ازدواج کرده بود، حکم مسئله چی

 آنچه فعال استنباط نمودم، چنانچه فسق آنها در زمان ;هو العالم: ج
شود طالق  اجراء صیغه طالق به دلیل شرعى ثابت شود معلوم مى

  .باطل بوده است

  
 اگر زوجى مجبور به اجازه اجراى صیغه طالق شده و صیغه طالق توسط محضردار :401 س

یا خیر؟ ضمناً زوج در هنگام صدور رأى جارى شود، در این صورت صیغه طالق صحیح است 
با صراحت کامل اعالم کرده است که راضى به صدور حکم طالق ... دادگاه به قاضى وقت آقاى

توسط زوج نواده زوجه باشد و برگه صورت جلسه طالق توافقى با وجود تهدید و فشار خا نمى
  امضاء شده است؟ 

یت باطنى و اظهار آن  در صورتى که اکراه نباشد، رضا;هو العالم: ج
  .موجب بطالن طالق نیست

  
  شود؟ مى طالق صیغه  چه مواردى شامل مکروه بودن زوج در اذن به:402 س

ـ اینکه مکره او را 1:  در صدق اکراه چند امر معتبر است;هو العالم: ج
ـ ضرر متوعد بر مکره حقى 2. مجبور کند و دستور به طالق دهد

» کنم ق بده واال مطالبه مهر و نفقه مىطال«: نباشد، مثال اگر بگوید
ـ مکره احتمال ترتب ضررى که به آن تهدید 3. کند صدق اکراه نمى

  .ـ واداشتن او به طالق منضم به توعید به ضرر باشد4. شده را بدهد

  
 با توجه به اینکه مهریه، دینى است بر عهده زوج و در عرف مردم، غالباً زوجه طلب :403 س

شود، با توجه به مطلب   و مهریه به عنوان یک سنت الهى نوشته و مشخص مىکند مهریه نمى
فوق، آیاتهدید کردن زوج را، مبنى بر به اجرا گذاشتن مهریه با توجه به عدم استطاعت زوج در 
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آید،  مى به وجود هاى فوق العاده که در این زمینه پرداخت نقدى مهریه و ایجادمشکالت وتنش
  شود یا خیر؟ در فرض مزبور حکم صیغه طالق را بیان فرمائید؟  وج مىملحق به مکره بودن ز

شود که در این مورد   از جواب مسأله قبل معلوم مى;هو العالم: ج
  .کند صدق اکراه نمى

  
توسط اطرافیان و تحت فشارهاى بسیار شدید عصبى و روانى ایجاد شده  اگر زوج :404 س

یغه طالق دهد، در این صورت حکم صحت و عدم آن على رغم میل باطنى، اذن به جارى شدن ص
  و همچنین ادعا و انکار زوج را بیان فرمائید؟

 چنانچه سلب اختیار بشود اعتبارى به آن طالق نیست ;هو العالم: ج
  .واال معتبر است

  
 در فرض عدم صحت طالق، آیا ادعاى زوج در رابطه با عدم صحت و همچنین ادعاى :405 س

رعى مسموع است یا خیر؟ و در صورت انکار زوجه، حکم شرعى را کامال بیان اکراه، از نظر ش
  .فرمائید

 صاحب ادعاها چنانچه بینه دارد قبول است واال قسم ;هو العالم: ج
شود، و اگر  اگر قسم بخورد انکار او ثابت مى. شود متوجه منکر مى

  .شود واال خیر قسم نخورَد و مدعى، قسم بخورد ادعاى او ثابت مى

  
با توجه به اینکه . تواند ادعاى مهریه کند  با فرض بطالن صیغه طالق، آیا زوجه مى:406 س

  اند؟ ایشان مهریه خویش را جهت اجراى صیغه طالق بخشیده

 بلى، چون بخشیدن مهریه به ازاى طالق صحیح بوده و ;هو العالم: ج
  .تواند مطالبه کند در صورت عدم صحت مالک مهریه است و مى

  
 اختالفى بین زوجین ایجاد شده و متاسفانه اطرافیان زوجین با سخنان خویش باعث :407 س

نمود شده که زوجین صالحیت زندگى با بزرگنمایى غیرقابل تصور اختالف شده و طورى وا
باشد که امکان اصالح وجود ندارد و از  شده طورى متشنج مىیکدیگر را ندارند و جو ایجاد 

تر زوجین هستند، حال اگر زوج در محضر  ر پى جدایى هر چه سریعطرفى خانواده زوجه د
باشد اذن به اجراى صیغه  و در حالى که غیر قاصد هم مى) با توجه به مکره بودن(حاضر شده

طالق دهد به این نیت که صحبتهاى اطرافیان و تحریک آنها براى جدایى تمام شده و به قول 



١٢٣ استفتائات

حکم وجین اصالح صورت گیرد، در فرض مذکور زمعروف جو مناسب شده تا دوباره بین 
  . صیغه طالق و همچنین حکم ادعا و انکار زوج و زوجه را به صورت کامال مشروح بیان فرمائید

 اختالفات مشارالیها موجب صدق اکراه نیست و ادعاى ;هو العالم: ج
غیر قاصد بودن مسموع نیست و اگر صیغه طالق صادر شده، 

واهند ازدواج نمایند، باید دو باره صیغه صحیح است و چنانچه بخ
  .زدواج خوانده شودا

  
اگر شخصى با دخترى نامزده شده باشد و صیغه عقد دائم خوانده شود و سپس  :408 س

دخول وتصرفى انجام نگرفته باشد، بخواهد مرد او را طالق بدهد، آیا نفقه مدتى که نامزد بوده 
ر رده باشند بعد از شش ماه عروسى کنند، ولى برسد و اگر بر فرض شرط ک رسد یا نمى مى

مشکالت از طرف مرد یا زن بوده باشد و عروسى نکنند و به خانه شوهر نبرند باز اثر بعضى از 
  رسد، و آیا در نظر فقهاء نسبت به نفقه غیر مدخول بها اختالف هست یا نه؟   رسد یا نمى نفقه مى

ولى تمکین زن به  دخول شرط وجوب نفقه نیست، ;هو العالم: ج
دخول شرط است و در مدت نامزدى چون به حسب ظاهر زن تمکین 

مدتى عروسى  نفقه واجب نیست و اگر شرط کنند که تا کند، قهراً نمى
شود که مرد هم نفقه ندهد، به هر حال اگر زن  نکنند، قهراً شرط مى

تمکین نموده و شرط تأخیر نبوده و مرد خودش دخول نکرده، در آن 
  .شود د نفقه واجب مىمور

  
از طالق از ابراء ا طالق بدهد، بعد کند تا او ر  اگر زن مهریه خود را از زوج ابراء مى:409 س

  گردد؟ گردد، آیا طالق رجعى منقلب مى خود برمى

تواند   اگر مادامى که در عده است برگشت، مرد هم مى;هو العالم: ج
  .شود برگردد، یعنى طالق رجعى مى

  



١٢٤ استفتائات

  

  

  زن و مردروابط 

  
   دست دادن زن به مرد نامحرم چه حکمى دارد؟:410 س

  . جایز نیست  مصافحه بدون حائل;هو العالم: ج

  
باشد و اختالط زن و مرد در زمان ساخت فیلم   حکم توهین به زن و بر عکس چه مى:411 س

  سینمایى چه حکمى دارد؟

اختالط ـ 2. ـ توهین مسلمان به مسلمان جایز نیست1 ;هو العالم: ج
زن و مرد، چنانچه مستلزم ارتکاب محرمى نباشد فى نفسه اشکال 

  .ندارد

  
 روابط مردان در محل کار آزاد با زنان اجنبى مثل شغل زرگرى و غیره با مساله نظر :412 س

  چگونه است؟

 اجتماع زن و مرد اگر مالزم با حرام باشد، جایز نیست ;هو العالم: ج
  .واال اشکالى ندارد

  
به همراه عقد دائم بدون اجازه شوهر ) در خانه پدر بودن( بیرون رفتن دختران نامزد :413 س

  جایز است یا خیر؟

 بیرون رفتن زن شوهردار، بدون اجازه شوهرش جایز ;هو العالم: ج
  .نیست

  
  اگر زن بدون اجازه شوهر بیرون رفت و معامله کرد، آیا معامله او صحیح است یا نه؟ :414 س

  .  بلى، صحیح است;مهو العال: ج

  
آرایش کردن بانوان در بیرون از خانه یا سرکار و درس، چه حکمى دارد و ابرو  :415 س

  باشد؟ دارد و آیا پوشاندن آن الزامى مىم است چه حکمى برداشتن که در میان بانوان مرسو



١٢٥ استفتائات

 آنچه موجب تحریک قواى شهوانى اجانب بشود، جایز ;هو العالم: ج
 مأمون از این مفاسد باشد آرایش کردن و ابرو بلى، چنانچه. نیست

  .برداشتن اشکال ندارد

  
صحبت کردن دختر و پسر از طریق اینترنت به صورت نوشتارى و در چارچوب  :416 س

  مسائل روزمره چه حکمى دارد؟ 

  . اشکال ندارد;هو العالم: ج

  



١٢٦ استفتائات

  

  

  حجاب

  
  دارد؟چسبند چه حکمى  هایى که به تن مى   استفاده از لباس:417 س

ولى براى خانمها در صورتى که .  فى نفسه اشکال ندارد;هو العالم: ج
چون موجب تهیج قوه . در منظر نامحرم قرار گیرند، اشکال دارد

  . شود شهویّه نامحرم مى

  
است قبل از آمدن او رود نامحرم بیاید آیا الزم  اى باشد که احتمال مى  زن در خانهاگر  :418 س

  حجاب بپوشد؟

در . مگر آنکه احتمال عقالئى به آمدن بدهد.  الزم نیست;العالمهو : ج
  .این صورت الزم است

  
 تستّر بر زنان با  آیا تاکنون هیچ عالمى از علماى اسالم نسبت به لزوم حجاب و وجوب:419 س

خدشه نموده است، و نمایان بودن زیر گلو و قطع نظر از حدود و ثغور و کیفیت و کمیت آن، 
هاى سینه و قسمتى از پایین بدن براى هنرپیشگان زن چه حکمى دارد،   مو، برآمدگىمقدارى از 

 سال رعایت حجاب به 15گویند که نزد پسرهاى زیر  و بعضى در خصوص حجاب بانوان مى
  باشد؟ طور کامل الزم نیست، آیا صحیح مى

اصل حجاب .  هیچ عالمى چنین فتوایى نداده است-1 ;هو العالم: ج
 و نمایان نمودن موارد ذکر شده جایز -2. ضروریات استبراى زن از

 تحفّظ از دیدن پسر غیربالغ در صورت مأمون بودن از -3.نیست
  .نظر شهوانى الزم نیست

  
آیا پوشیدن لباس بدون آستین .  حجاب مرد در برخورد با زن نامحرم را بیان فرمایید:420 س

تفاده کردن از مواد خوشبو کننده براى یا آستین کوتاه طبق عرف متداول جایز است، و اس
تواند با  ها چه حکمى دارد؟ و آیا زن مى ها و معابر و مغازه بانوان هنگام رفت و آمد در خیابان

  اجازه شوهرش آرایش کند و به جمع نامحرمان بیاید؟



١٢٧ استفتائات

 هر عملى که موجب تهیّج قوه شهویّه جوانان شود، بر ;هو العالم: ج
ش دستور دهد و در غیر این صورت زن جایز نیست ولو شوهر

کوتاه براى اشکال ندارد و اما پوشیدن لباس آستین موارد ذکر شده 
بلکه بدون آستین هم براى مرد اشکال ندارد، ولو . مرد اشکال ندارد

اینکه براى زن جایز نیست به باالى دست مرد در صورت عریان 
  .بودن نگاه کند

  
 منها در مورد حجاب چیست؟ آیا بیرون گذاشتن صورت و  معنى آیه مبارکه اال ماظهر:421 س

  .معنى عورت چه فرقى دارددست و پا با 

 براى االما ظهر منها در آیه، معانى متعددى ذکر شده ;هو العالم: ج
اما وجه وکفّین در صورتى که وجه خیلى جالب نباشد و زینت . است

نها جایز نشود و موجب هیچ قوه شهوانى جوانان نباشد، نظر به آ
  .جایز نیست است واال 

  
پوشند، موها را بیرون  لباس تنگ مى کنند، هایى که حجاب اسالمى را رعایت نمى  خانم:422 س
چه . آیند، آیا وظیفه حاکم مبارزه با آنهاست گذارند یا با لباسى مثل بلوز و شلوار بیرون مى مى

هایى را به عنوان  توان مکان مى مىمجازاتى باید براى آنها اعمال شود؟ آیا در حکومت اسال
و آیا چنین . مراکزى که در آنجا زنان و مردان آزادانه رابطه جنسى داشته باشند مقرر نمود

  پیشنهادى در اوایل انقالب مطرح شد؟ از طرف چه کسى؟

ـ نهى از منکر بر عموم افراد و در رأس آنها بر حاکم 1 ;هو العالم: ج
 بدون تعزیر، نهى از منکر اثر نکند برچنانچه  اسالمى الزم است و

 عنوان تعزیرهایى را به  مى الزم است مجازاتخصوص حکومت اسال
ـ در مجازاتها افراد 2. به نحوى که صالح مجتمع بداند تعیین نماید

ـ و از 3شود،  هرج و مرج مى غیر مأمور نباید دخالت نمایند، چون
بطه جنسى برقرار هایى که آزادانه را پیشنهاد تعیین محل احدى

  . شود، نشنیدم که پیشنهاد نموده باشد

  

  



١٢٨ استفتائات

  احکام لواط

  
دهد و بعد دخترش را به عقد او در   شخصى با کسى عمل شنیع لواط انجام مى:423 س
  .آورد آیا این ازدواج به نظر معظم له حالل است یا حرام موُبد مى

ش حرام  خواهر و دختر ملوط بر لواط کننده با شرایط;هو العالم: ج
  .است، ولى دختر و خواهر لواط کننده بر ملوط حرام نیست



١٢٩ استفتائات

  

  

  تراشیدن ریش

  
  دارد؟ حکمىتراشد چه  مىتراشیدن صورت با تیغ یا با ماشینى که مثل تیغ از ته : 424 س

  . حرام است;هو العالم: ج

  
  دارد؟ ها که امروزه رواج دارد چه حکمى  شکل دادن به موها یا ریش:425 س

  . حرام نیست;عالمهو ال: ج

  
تراشد جایز  آیا تراشیدن ریش با تیغ و یا ماشین ریش تراشى که از ته محاسن را مى :426 س

است یا خیر و آیا تراشیدن محاسن با ماشین در حد متعارف که ریش اطالق شود، جایز است یا 
 اجرتى ها پروفسورى چه حکمى دارد و هایى از ریش به اصطالح غربى خیر و تراشیدن قسمت

  شود جایز است یا خیر؟ که براى تراشیدن ریش پرداخت مى

 تراشیدن ریش با تیغ یا ماشین که موجب سلب ریش ;هو العالم: ج
ولى ماشین کردن . شود، و همچنین تراشیدن قسمتى از آن حرام است

  .در صورتى که عرفاً بر باقى صدق ریش بکند اشکال ندارد

  

  

  احکام حیوانات

  
س از ذبح حیوان شک کنیم که آیا چهار رگ را بریدیم یا نه تکلیف چیست؟ حیوان  اگر پ:427 س

  حالل است یا حرام؟

 به مقتضاى قاعده تجاوز و فراغ حکم به حلیت ;هو العالم: ج
  .شود مى

  
  کنند چه حکمى دارد؟  کشتن گربه هایى که ایجاد مزاحمت مى:428 س



١٣٠ استفتائات

  .ضطرار اشکال ندارد حتى المقدور نکشید، در صورت ا;هو العالم: ج

  
  باشد؟  حکم فضله الک پشت چه مى:429 س

  . پاک نیست;هو العالم: ج

  
   آیا خوردن گوشت خرگوش مکروه است یا حرام؟ چرا؟:430 س

  . چون کما فى الخبر از مسوخ است.  حرام است;هو العالم: ج

  
کشور وارد  خارج از آیند و از   ماهى هایى که در کارخانجات به شکل تن در مى:431 س
  شوند چه حکمى دارند؟ مى

 چنانچه از بالد اسالمى باشد و یا بدانند زنده از آب ;هو العالم: ج
  .گرفته شده است، حالل است واال حرام است

  
  :بروندر دیگ هاى یک ها اگر حیوانات در چراگاه به علت نزدیک بودن چراگاه :432 س

  ز است یا خیر؟ در این فرض کشتن و اذیّت کردن حیوانات جائ-1

  . جائز نیست;هو العالم: ج

  
  شود یا خیر؟ اگر حیوانى را بکشند، قیمت آن را ضامن مى :433 س

  .باشد  بلى، ضامن مى;هو العالم: ج

  
گردند و چه بسا باعث ترسیدن زن و  صاحب که در کوچه و خیابان مى هاى بى سگ :434 س

  ت؟شوند، آیا کشتن چنین سگهایى جایز اس بچه مردم مى

  . بلى جائز است;هو العالم: ج

  



١٣١ استفتائات

  

  

  غصب

  
 اگر زنى که تابع شوهرش است در سفر، به خانه پدر شوهر که مرحوم شده برود و :435 س

خانه ارثى است و معلوم نیست تمام ورثه راضى باشند، آیا زن در صورت حرج اطاعت از 
  شوهر نکند و چه باید کرد؟

ظاهراً اطاعت واجب نیست . است قهراً تزاحم بین حکمین ;هو العالم: ج
  .برود و نباید به آن خانه

  



١٣٢ استفتائات

  

  

  عهد و قسم

  
مورد امضاء کننده  در  اگر شخصى مفاد قسمنامه را کذباً امضاء کند یعنى مفاد آن:436 س

صادق نباشد ولى به دروغ روى مصالحى یا به اعتقادبه اینکه چون من قسم را بر زبان جارى 
  هر حال امضاء کرد یا انگشت زد آیا گناه کرده و کفاره دارد؟نکردم پس اشکالى ندارد به 

خورم با   چنانچه ظاهر امضاء این باشد که قسم مى;هو العالم: ج
شرایطى که قسم دروغ دارد، ظاهراً هم معصیت است و هم کفاره 

  .دارد

  
زند یا اینکه قرآن از  خورد و بر قرآن دست مى   کسى که در حال غضب قسم مى:437 س
  افتد، آیا اهانت به قرآن کرده و کفاره دارد؟ ت او مىدس

  . کفاره ندارد، اهانت قهرى هم حرام نیست;هو العالم: ج

  



١٣٣ استفتائات

  

  

  نذر

  
   آیا در نذر شرعى خواندن صیغه الزم است یا نه ؟:438 س

  . الزم نیست;هو العالم: ج

  
  یا نه؟ استدش بخواهد نذر کند بازهم اجازه شوهر الزم اگر زن از مال خو :439 س

  .نذراست صحت شوهرشرط اجازه بلى;هوالعالم: ج

  
نذر کردن در مورد موضوعاتى مثل فوتبال و مثال براى پیروزى فالن تیم نافذ است یا  :440 س

  خیر؟

  . خیر نافذ نیست;هو العالم: ج

  
 3 رکعت نماز مستحبى مانند عصر، 4 اگر انسان قسم بخورد یا نذر یا عهد کند که :441 س

 رکعت نماز مستحبى مانند نماز وتر بخواند، بیان نمایید خود 1ماز مستحبى مانند مغرب، رکعت ن
  این قسم یا عهد یا نذر و عمل به آن چه حکمى دارد؟ 

  . نذر باطل است و عمل به آن تشریع محرم است;هو العالم: ج

، آیا عمل به اگر کسى در نذر صیغه نخواند یا بلد نباشد ولى منظورش نذر کردن باشد :442 س
  آن بر وى واجب است؟ 

  . بلى، واجب است;هو العالم: ج

  
   در مورد دیگر اموال فوق الذکر نظر معظم له چیست؟:443 س

توان   صدقات و رد مظالم و نیز موقوفات عامه را مى;هو العالم: ج
توانند و از سهم مبارک امام  سهم سادات را نمى. مصرف نمود

  .توانند، صرف نمایند مىارواحنا فداه یک سوم را 

  



١٣٤ استفتائات

نیستند، نصیحتى ) خمس و زکات( لطفاً براى اشخاصى که اهل وجوهات شرعیه مانند :444 س
  مرقوم فرمایید؟

کند، نصیحت من چه   کسى که به حکم الهى اعتنا نمى;هو العالم: ج
  .تواند داشته باشد تأثیرى مى

  



١٣٥ استفتائات

  

  

  وقف

  
اغى است که درختان، دیوارها، و ساختمان آن ملک ب:  لطفاً نظر مبارک را بیان فرمایید:445 س

اش ظاهراً  باشد و زمین آن قطعا وقف مدرسه علمیه آن منطقه است، لکن وقفنامه شخصى مى
  .مفقود شده و به همین جهت متولى و نحوه و مورد صرف ثمره، مشخص نیست

  با این شرایط تولیت آن فى الحال تعلق به چه کسى دارد؟: اوال

  . تولیت با مجتهد جامع الشرایط است;عالمهو ال: ج

  
توانند با تعذر از دست یافتن به متولى،  آیا عدول مؤمنین و بعض اهل علم، مى:  ثانیاً:446 س

  تولیت آن را برعهده بگیرند؟

شود  توانند چون با وضع فعلى تصور نمى  خیر نمى;هو العالم: ج
  .که دسترسى به مجتهد نباشد

  
باشند یا بناء  طالب مدرسه مى) با اینکه اجماال مدرسه علمیه است(قوف علیهم مو:  ثالثاً:447 س

  مدرسه، یا باید به طور کلى وقف تعلق به مصالح مدرسه گیرد؟

باشد اعم از طالب و   باید در آنچه مربوط به مدرسه مى;هو العالم: ج
  .بناء مدرسه و مصالح آن صرف شود

  
در حالى ( از این باغ، چه مقدارش، تعلق به موقوفه دارد؟ محصول به عمل آمده:  رابعاً:448 س

  ؟)که زمین از موقوفه و آب، درختان و کار شخصى است

باشد بقیۀ   حق شخص به مقدار اجرت کار و پول آب مى;هو العالم: ج
  .تعلق به موقوفه دارد

  
رار کرد؟ اولویت شود اجاره کرد یا باید عقد مضاربه، برق آیا این زمین را مى:  خامساً:449 س

  با کدام یک است؟

  .ندارداره کرد و مانعى شود اج  بلى، مى;هو العالم: ج



١٣٦ استفتائات

  
ها تعداد زیادى ساعت و یا وسائل مستعمل و   براى بعضى مساجد و حسینیه:450 س

توان آنها را تبدیل به  کنند در صورتى که مسجد الزم نداشته باشد مى غیرمستعمل را وقف مى
  احسن کرد یا خیر؟

  .توان تبدیل نمود  بلى، مى;هو العالم: ج

  
سپس . گردد که شخصى زمین خود را به همسرش هبه نمود   استفتاء و استعالم مى:451 س

همسر، زمین رابه تولیت شوهرش و بعد از او اوالد ارشد ذکور مورد وقف یک مسجد و سه باب 
افع جهت مخارج مسجد از قبیل مغازه که آنها را فروخته و سرقفلى آنها را به همراه دیگر من

. نموده است) قفو(ها جهت خدمه مسجد  خادم قرار داده و یک باب آپارتمان در باالى مغازه
نامه اول  از وقف ها و آپارتمان را اى دیگرى منافع مغازه  ماه طى وقف نامه9سپس بعد از 

  .موده استن  ماه و آن را متعلق به همسرش تا پایان عمر9خارج و محدود به همان 

  عنایت فرمایید که آیا این نحوه وقف شرعا جایز است یاخیر؟

  به وقف اول باید عمل نمود یا دوم؟

 چنانچه بعد از تمام شدن وقف، قبض هم محقق شده ;هو العالم: ج
باشد، میزان وقف اول است، و اگر نشده است واقف با وقف ثانى 

  .توقف اول را باطل کرده است و میزان وقف دوم اس

  
توان محلى را به مدت ده سال به عنوان مسجد وقف نمود که بعد از آن به ملک   آیا مى:452 س

  اش برگردد؟   واقف یا ورثه

  . بلى وقف موقت بنظر ما صحیح است;هو العالم: ج

  
کنند اجاره ساختمان و مصرف خانه و    کسانى که در ملک موقوفه زندگى مى:453 س

شوند یا توانند در آن خانه نماز بخوانند یا مهمان  شد دیگران مىزندگیشان از ملک موقوفه با
  خیر؟

  .توانند بروند آنجا و نماز بخوانند  بلى مى;هو العالم: ج

  



١٣٧ استفتائات

 آیا واقف مسجد مجاز است که مسجد را فقط براى اقامه نماز بسازد و حق انجام :454 س
هاى عقیدتى و  برنامههاى قرآن، معارف، آموزش اذان و  هرگونه فعالیتى همچون کالس

  عزیز سلب نماید؟ از نوجوانان آموزشى را خصوصاً

هاى دیگر که به   اگر بعد از وقف بخواهد منع از فعالیت;هو العالم: ج
  .آنها اشاره شده است بنماید، حق ندارد

  



١٣٨ استفتائات

  

  

  وصیت

  
لث ث: نماید که شخصى که تعدادى اوالد صغیر و عقب مانده دارد، این چنین وصیت مى :455 س

ام رفت و آمد   اموالم را بدین صورت قراردادم که پس از مرگم مردم به طور متعارف به خانه
ها، نمایند و  اکل و شرب و استفاده از ظرف و فرش و امثال این: نموده و تصرفاتى را از قبیل

همین تصرفات به عنوان ثلث محسوب گردد آیا چنین وصیتى جائز و صحیح و مستحسن 
  .)ها به مقدار ثلث نخواهدرسید  تاسالته چنین تصرفاتى به حسب معمول الب(یر؟ باشد یا خ مى

آن مصارف را از .  وصیت مذکور صحیح و جائز است;هو العالم: ج
ثلث محسوب نمایند و زاید بر آنها را صرف خیرات و مبرات نمایند، 
مگر آن که بدانند که مراد آن موصى این بوده است که فقط این 

  شده از ثلث مالى که این حق را در آن دارم محسوبمصارف ذکر
  .آن مصارف مال ورثه استدر این صورت زاید بر . گردد

  
تواند   گیردآیا شوهر مى کند و در عوض چیزى از شوهرنمى زنى که خدمت خانه مى :456 س

  .بدهند چیزى زنش به بعدازمرگش  وصیت کند که از اصل مال

به او مقدارى  یت کند که غیر از ارثیهتواند وص  بلى مى;هو العالم: ج
  .ثلث نباشد پول بدهند به شرطى که زاید بر

  
 هزار تومان به او بدهید 50 اگر مرد وصیت کرد فرزند من که به دنیا آمد اگر پسر بود :457 س

مادر دو فرزند  هزار تومان بدهید، بعد از آن 100 هزار تومان و به مادر 100و اگر دختر بود 
  رسد یا نه؟ چیزى مىختر آورد، آیا به مادر پسر و د

 باید به هر دو سفارش عمل شود و چنانچه آن مقدار ;هو العالم: ج
وجه زیادى بر ثلث باشد و ورثه امضاء نکنند وجه آن دو نقض 

  .شود توزیع مى

  



١٣٩ استفتائات

که اگر ) هزار تومان یکصد و پنجاه ثلثى که معین است( مردى وصیت بر ثلث کرده :458 س
 هزار تومان سهم عیالم و اگر پسر 100 هزار تومان سهم دخترم و 50دختر به دنیا آورد عیالم 

متاسفانه عیالش .  هزار تومان سهم عیالم باشد50 هزار تومان سهم پسرم و 100به دنیا بیاورد 
  بعد از فوت دو قلو زاییده سهم فرزندان و عیال از ثلث معین چقدر است؟

 و هزار تومان، نصف آن مال عیال است یکصد پنجاه ;هو العالم: ج
مال پسر و بیست و پنج هزار تومان پنجاه هزار تومان که ثلث است 

  .مال دختر

 اگر کسى وصیت کرد بعد از مردن مرا در بقیع ببرید و دفن کنید اگر راه بسته بود و :459 س
  مانع بود چه کار باید کرد؟

ر محل دفن کنند و د.  وجوب عمل به وصیت ساقط است;هو العالم: ج
  .یا جاى دیگر، مختارند

  
 مؤمنى به وصىّ خود وصیت نموده است که ثلث ترکه او را براى وى در خیرات و :460 س

مبرات خرج نماید و وصى هنگام فوت موصى ترکه او را پس از تحقیق در حدود دوازده میلیون 
 و تا به حال یک میلیون تومان از تومان قیمت گذارى نموده است، ولى ثلث را از ترکه جدا ننموده

باشد و اخیرا  مىبقى آن در ضمن حصه وراث باقى ثلث را براى مصالح میت خرج نموده و ما
حال سؤال این است که . قیمت ترکه باال رفته و به حدود شصت میلیون تومان بالغ شده است

 باال رفتن قیمت کلى ترکه باشد و قیمت باقى ثلث که خرج نشده به تبع چون ثلث از ترکه جدا نمى
باال رفته، آیا االن باید قیمت هنگام وفات را مدنظر قرار داد و طبق آن باقى ثلث را محاسبه و 

  اخراج نمود یا طبق قیمت فعلى، باقى ثلث را باید محاسبه و اخراج کرد؟

 چنانچه وصیت به ثلث ترکه نموده نه به قیمت آن و ;هو العالم: ج
ى است باید قیمت فعلى بقیه ثلث را حساب نموده و ترکه هم االن باق

بلى، چنانچه بعد از موت موصى با ورثه معامله نموده . اخراج کنند
به این نحو که تمام ترکه در اختیار شما و دو میلیون پول ثلث در ذمه 

  .شما باشد در این صورت میزان قیمت هنگام وفات است

  

  

  ارث



١٤٠ استفتائات

  
  باشد؟ برد، سهم االرث آن چه قدر مى ارث مى کالله امّى در چه صورت :461 س

 و در صورتى امى که از دسته دوم وراث است  خواهر;هو العالم: ج
مادرى و برادر و خواهر پدرى هم که میت، برادر و خواهر پدر و 

برد و خواهر پدرى در بعضى صور ارث  داشته باشد، ارث نمى
ام،  لمسائل نوشتهبرد و مقدار ارث خواهر مادرى را در توضیح ا نمى

  .مراجعه نمایید

  
  نماید؟ اداءبدون اذن ورثه تواند وصیت میت را از اصل مال   شخص وصى مى:462 س

 اگر به مال معین وصیت نموده، اذن ورثه الزم نیست و ;هو العالم: ج
  .اگر معین نیست قهرا مال مشترک است و اجازه آنها معتبر است

  
گردیده آیا بدون اذن  اشته و هفتاد سال قبل کشت و زرع مى زمینى که آثار جوى آب د:463 س

  .تواند آن زمین را تصرف نماید و مالک شود تمام وراث آن زمین کسى مى

ننموده و   زمین بایرى را که سالها صاحبانش کشت;هو العالم: ج
  .شود بدون اذن وراث مالک سابق کشت نمود معطل مانده است، مى

  
 قبل مبلغى جهت حج تمتع واریز نموده و بنا بوده است که در سال  شخصى در سالهاى:464 س
ورثه فعالً قدرت مالى .  به حج مشرّف شود، در همال سال به علت تصادف فوت نموده است82

شود فیش آنرا بفروشند و در سال آتى که پدر متوفا به حج  ندارند حج آن را اداء نمایند، آیا مى
  لزیاره تعیین نماید یا خیر؟ لطفا نظر مبارک اعالم فرمایید؟شود در آنجا نایب ا  مشرف مى

چنانچه واجب الحج بوده، قهراً آن پول مال خودش ;هو العالم: ج
باید بدهند و نایب، حج انجام دهد، و اگر واجب الحج نبوده و . است

توانند  مى. وصیت هم نکرده است، پول مال ورثه است، آنها مختارند
 حج را انجام دهد و همه وراث باید به نایب نایب بگیرند و نایب
  .گرفتن حاضر باشند

  
 مؤمنى دارفانى را وداع گفته و از او یک همسر و چند فرزند باقى مانده که دوتاى آنها :465 س

غیر رشیدند و از طرف دیگر ارثیه و ماترک میت تقسیم و سهم هر کدام از ورثه متعین نشده و 



١٤١ استفتائات

آیا با توجه به اینکه وصى باید در مصرف . باشد صى میت مىو) یعنى همسر میت(مادرشان 
ان رشید و تواند از میراث مشاع براى ازدواج فرزند اموال این دو شرط غبطه را رعایت کند مى

گیرد و بعد از حق و سهم هر یک از بالغ استفاده نماید یا باید اول تقسیم و تعیین صورت 
  ده نماید؟فرزندان رشید براى ازدواج آنها استفا

نماید به  همین که رعایت غبطه مى.  تقسیم الزم نیست;هو العالم: ج
مثالً . اضافه آنکه از اموال زیادتى از حقشان داده نشود، کافى است

اگر پول نقد دارد و از مردم هم طلب دارد، پول نقد را به فرزندان 
  .رشید بالغ و دیون را بر صغار نگذارد

  
 بر تعیین سهم هر کدام در عین خارجى است، سؤال این است که  در صورتى که حکم:466 س

به آنها ) مادرشان(با توجه به اینکه این دو فرزند غیر رشید به خاطر ضرورت رسیدگى وصى 
باید با مادرشان زندگى کنند، آیا باید مادرشان غذا و پوشاک آن دو و خود را از هم جدا سازد 

ها و خود را مستقیما از مال شخصى خود و مال شخصى و باید غذا و پوشاک و رختخواب آن
  تواند غذا و پوشاکشان و رختخوابشان مخلوط باشد؟  آنها تهیه نماید و یا الزم نیست و مى

 الزم نیست جدا شوند و مخلوط زندگى کنند اشکال ;هو العالم: ج
  .ندارد

  
قطعه زمین شهرى خواهد که مایملک خود را که یک خانه مسکونى و یک   مى پدرى:467 س
باشند   به خود پدر و فرزندانش که پسر مى.  فرزندش تقسیم کند7باشد ما بین همسر و  مى

  رسد؟ چقدر مى

  آیا فرزندانش حق مخالفت دارند یا خیر؟) الف

  باشد؟ حد و مرز تادیب فرزند کدام مى) ب

را تقسیم   پدر چنانچه در حال حیات باشد و اموالش;هو العالم: ج
تواند  کال ندارد و اختیار با او است و هر مقدار بخواهد مىکرده، اش

کند، بعد از  تعیین کند و کسى حق مخالفت ندارد و اگر تملیک مى
وفات به مقدار ثلث حق دارد و در دو ثلث دیگر وصیتش نافذ نیست 

  .مگر آنکه ورثه اجازه دهند

  .او را بگیردو مقدار تأدیب فرزند امرى است عرفى یعنى حدى که جلوى فساد 



١٤٢ استفتائات

  
   اگر زنى بمیرد و اوالد نداشته باشد حکم مال و اموال او چیست؟:468 س

 چنانچه شوهر یا ورثه دیگر داشته باشد به آنها ;هو العالم: ج
  .است) عج(رسد، واال مال امام زمان  مى

  
  رسد؟ مى ارثفوت کند آیا به فرزندان فوت شده  اگر فرزندى قبل ازپدرش :469 س

 چنانچه آن فوت شده فرزند دارد، از او به فرزندان ;عالمهو ال: ج
  .برند ولى اگر مالى از پدرشان داشته، ارث مى. رسد فرزند ارث نمى

  
منتهى هر چه که . از شوهر دوم داردزن فوت کرده، دخترى از شوهر اوّل و پسرى  :470 س

ش بوده تحت تصرف شوهر ارث از پدر دختر از زمین و غیره باقى مانده بوده، و تحت ید مادر
دوم قرار گرفته، حال از مجموع اموال مادر و ارثیه پدرش به دختر یک سهم و به برادر دو سهم 

  این صحیح است یاخیر؟. اند داده

چون اموال پدر . اید، صحیح نیست  به نحوى که نوشته;هو العالم: ج
باید . دختر در دست مادرش بوده، مقدارى از آن مال دختر است

بلى، چنانچه به نحوى مادر در زمان شوهر دوم مالک . ایت بشودرع
آن اموال شده باشد ولو به بخشیدن دختر یا خرید از او تقسیم 

  .صحیح است

  
شخصى در موقع حیات خود منزل خود را در روستاى سیالچاى در حضور حقیر  :471 س

ها و کوچکى   شهرستانمهاجرت اهالى به ولى به علّت جهت حسینیه در محل وصیت فرمودند،
محل مورد استفاده قرار نگرفته و ساختمان آن خراب شده و هنوز هم صیغه وقف جارى نشده، 

 فرمایید وراث و وصى آن مرحوم محل مزبور را واگذار نموده و  آیا اجازه مى

 وجه آن را به مصارف خیرات و باقیات صالحات در مسجد محل یا 

  صرف برسانند؟جاى دیگر در حق آن مرحوم به م

حسینیه  گونه که مرقوم فرمودید آن منزل براى به آن ;هو العالم: ج
ولى چون به آن نحو که وصیت شده است . شده است تعیین

. خیریه دیگر بشود گیرد، باید صرف در امور مورداستفاده قرار نمى



١٤٣ استفتائات

در صورت  لذا جنابعالى مجازید که با وراث معامله نمائید، وجه آن را
ر همان محل مصرف نموده و اگر امکان ندارد در جاى دیگرى امکان د

توانید ورثه را وکیل  صرف در حسینیه یا مسجد بنمایید و مى
  .خودتان قرار دهید که تصرف نمایند

  
گرفته بود که رعیت فوت ت کشت و کاردر اختیار رعیت قرار اراضى زراعى اربابى جه :472 س

ه متوفى در کشت و کار گردیده تا زمان الغاى رژیم ارباب و دار وظیف نموده، یکى از ورّاث عهده
رعیت، تا جایى که از مسئولین امور اصالحات ارضى، سند مالکیت دریافت نموده، حکم ادّعاى 

  سهم سایر وراث قبل از صدور سند و بعد از صدور را بیان فرمایید؟

ودند،  زمین را که در اختیار رعیت براى کشت گذاشته ب;هو العالم: ج
باشد که حتى بعد  موجب ملکیت یا آن که حقى بر او ثابت شود نمى

  . از موت آن رعیت حقى ثابت باشد

بنابراین ورثه حقى ندارند و اما صدور سند مالکیت که مسئول امور 
دانم چنین حقى داشته و على  اصالحات اراضى داده است، اوال نمى

داده، او مالک است و فرض آن که حق داشته، به هر کس سند مالکیت 
  .دیگران هیچ حقى ندارند

  
 خانمى فوت شده، برادرزاده و خواهرزاده پدر و مادرى دارد و همچنین خواهرزاده :473 س

برد یا  پدرى هم دارد، آیا با داشتن برادر و خواهرزاده پدر و مادرى خواهرزاده پدرى ارث مى
  خیر؟

با خواهرزاده پدر و  خواهرزاده پدرى در صورتى که ;هو العالم: ج
مادرى جمع شود ـ مانند خود خواهر پدرى در صورت اجتماع با 

  .برد خواهر پدر و مادرى ـ ارث نمى

  



١٤٤ استفتائات

  

  

  دیات

  
   اگر جانى، دندان مصنوعى شخص را در آورد؟ آیا باید قصاص شود یا دیه آنرا بدهد؟:474 س

شود یعنى حاکم   در این مورد رجوع به حکومت مى;هو العالم: ج
  .کند که بپردازد شرع آنچه را صالح بداند که مناسب باشد، تعیین مى

  
   حداقل دیه به نظر شما چه مقدار است؟:475 س

... دیه نفس، دیه اعضاء، دیه منافع و:  دیه اقسامى دارد;هو العالم: ج
بنابر این باید مراجعه شود به رساله عملیه که کدام یک از آنها حداقل 

  .است

  
  قتول خمس دارد یا خیر؟دیه م :476 س

ما ال یحتسب میراث . ه مقتول احکام ارث را دارد دی;هو العالم: ج
  .خمس دارد و ما یحتسب خمس ندارد

  
توان با پول   دیه کامل یک انسان چه مقدار است و آیا دیه قتل عمد و شبه عمد را مى:477 س

  محاسبه کرد؟

)  نخود6(هر درهم  یکى از مصادیق آن ده هزار درهم، ;هو العالم: ج
که هر ده درهم مساوى است با پنج مثقال و ربع مثقال نقره مسکوک 

توانند پول آن را حساب  ـ و بپرسند که هر درهم چند قِران است مى
  .کنند

  
توان بگوید  ـ آیا مى1ـ اگر شخصى ضربتى به صورت کسى بزند که سیاه شود، 1 :478 س

ـ و آیا در شکستگى استخوان با قسامه 3. دارد یا ارشـ و جرح بر گردن، دیه 2. عوضش را بزن
  شود یا نه؟ دیه ثابت مى



١٤٥ استفتائات

. شود مقابله به مثل نمود ـ در ضربت به صورت مى1 ;هو العالم: ج
ـ و دیه جرح بر گردن در بعضى موارد مانند آنکه گردن کج شود یا 2

ـ در غیر این موارد 3. موجب مانع شدن از جویدن شود، ثابت است
  .شود ابت مىارش ث

  
  تواند از جنایتى که بر او شده عفو کند یا دیه و یا قصاص کند؟  آیا صبى ممیز مى:479 س

تواند مگر در بعضى  تواند و ولى او هم نمى  خیر، نمى;هو العالم: ج
  .تواند دیه بگیرد اند مى موارد که گفته

  
و ... دفتر اسناد رسمىظیمى در تن... ماً با توجه به محتویات دادنامه و سند رسمى احترا:480 س

با توجه به اینکه امضا کننده سند رسمى مذکور که طبق دادنامه اشاره شده فوق محکوم به 
حدود یک سال پس از آزادى از زندان و نجات یافتن از مساله قصاص و (قصاص نفس گردیده 

و بدون هیچگونه در حالت صحت و اختیار، بدون اکراه و اجبار ) مختومه شدن پرونده مربوطه
ت کامل قید و شرطى ضمن معرفى نمودن خود به عنوان معاون در قتل، شرعاً و قانوناً رضای

مورد نظر اعالم نموده و حق هر گونه اعتراض و یا خود را نسبت به کلیه اولیاى دم مقتول 
 اقرار و کیفرى علیه اولیاى دم آن مقتول را از خود ساقط کرده و صریحاً) مالى(دعوى حقوقى 

 سال نیز باعث وارد آمدن خسارات هنگفتى بر اولیاى دم گردیده، این 11داشته که طى مدت 
  :سؤال مطرح است که

ـ چنانچه شرعاً و قانوناً ثابت شود که قاتل شخص دیگرى بوده، آیا از نظر شرعى امضا کننده 1
ال قبل از تنظیم آن حدود یکس(و یا بستگانش ه وجوهى که خود سند رسمى فوق الذکر حق مطالب

تحت عنوان خسارت و یا وجه المصالحه و حق الزحمه به اولیاى دم پرداخته و از آن ) سند
  رضایت گرفته را دارد یا خیر؟

 با خصوصیاتى که نوشته شده است، حق مطالبه وجوه ;هوالعالم: ج
  .را ندارد

  
اولیاى دم حق مراجعه گر ور ضمن استفاده از اینکه دیـ چنانچه امضاء کننده سند رسمى مذک2

به دادگاه جهت تقاضاى قصاص وى را ندارند، با اختیار خود و یا احیاناً به خاطر ترس از قاتل 
واقعى فرضى، مجدداً اتهام قتل را بر عهده بگیرد و با انجام این کار در واقع موجب تبرئه قاتل 



١٤٦ استفتائات

 براى به اثبات رساندن حق فرضى و تضییع حق اولیاى دم گردد و یا باعث شود که اولیاى دم
خود و محکوم و یا قصاص کردن قاتل واقعى باز هم دچار مشکالت و متحمل خساراتى شوند، 

دیه مقتول و یا خسارات وارده مجدد بر اولیاى دم خواهد از نظر شرعى وى ضامن پرداخت آیا 
  بود یا خیر؟

  . خیر، ضامن نیست، چون رضایت گرفته است;هو العالم: ج

  

  

  



١٤٧ استفتائات

  

  

  عیدالزهراء

  
  در شرع مقدس اسالم جایز است؟) س( آیا برگزارى مراسم عید الزهرا :481 س

 بلى جایز و مستحسن است به شرط عدم ارتکاب ;هو العالم: ج
  .مُحرمى

  
   آیا کف زدن و یا رقص در این مراسم جایز است؟:482 س

 کف زدن جایز و رقص زن بر زن و مرد بر مرد جایز ;هو العالم: ج
) غیر زن خود(و مرد بر زن ) غیر شوهر(ولى رقص زن بر مرد است 

  .جایز نیست

  
  منافات ندارد؟  در شرایط کنونى آیا برگزارى این مراسم با وحدت مسلمین:483 س

 برگزارى مراسم درمنازل و جاهایى که غیر شیعه ;هو العالم: ج
نیستند و اگر در رادیو و تلویزیون پخش نشود، هیچ منافاتى با 

  .البته تعبیر وحدت هم صحیح نیست. دت نداردوح

  

  

  

  کف زدن

  
چه حکمى ) رقص آور باشد(ها و غیر آنها، سبب رقص شود   اگر کف زدن در عروسى:484 س

  دارد؟

کف زدن رقص . آور و غنا است و حرام است  آواز رقص;هو العالم: ج
  .آور اشکال ندارد

  



١٤٨ استفتائات

  باشد؟  کف زدن حکمش چه مى:485 س

  . جایز است;هو العالم: ج

  
  ها جایز است یا خیر؟ ها در مجالس زن  کف زدن زن:486 س

  . بلى، جایز است;هو العالم: ج

  
  شرعاً چه حکمى دارد؟) علیهم السالم( کف زدن در میالد ائمه اطهار:487 س

 فى نفسه در صورتى که اهانت به آن بزرگواران نباشد، ;هو العالم: ج
  .جایز است

  
  کنید؟ راتجویز و تأییدمى) علیهم السالم(ى کف زدن در میالد ائمهعال آیا حضرت :488 س

رعایت شود که   بلى، بسیار عمل خوبى است، چنان چه;هو العالم: ج
مرتکب مُحرمى نشوند و به نحوى باشد که موجب اهانت به 

  .نباشد)علیه السالم(ائمه

  

  

  عزادارى

  
ز اربعین حضرت سید الشهداء سالم  در این چند سال اخیر در غیر روز عاشورا و رو:489 س

مرسوم شده است آیا با موازین ) قمه زنى(اهللا علیه و آخر روزهاى ماه صفر در مشهد مقدس 
  شرعى سازگار است یا نه؟

  . اشکال ندارد، تعظیم شعائر است، خوب است;هو العالم: ج

  
رم مداحى شود در بعضى مجالس جهت عزادارى ده شب اول ماه مح گاهى دیده مى :490 س

ضمناً بعضى از .شود   دعوت شده و مبلغى حدوداً یک الى چهار میلیون تومان به او پرداخت مى
ها با وجود  آیا پرداخت این مبلغ پول. گیرند  کنند و چک مى  مداحین قبال مبلغ مذکور را قطعى مى

  د و لزوم احتیاجات اولیه اشکال شرعى دارد؟فقراى نیازمن



١٤٩ استفتائات

هاى معین شده براى عزادارى  این وجه از پول چنانچه ;هو العالم: ج
و، اگر . نباشد و از مال شخصى خودشان باشد، اشکال شرعى ندارد

) که معموال چنین نیست(این مبلغ را به مداح ندهند و به فقرا بدهند 
  .کار خوبى است

  
در مجالس یاد شده با توجه به پرداخت مبالغ زیادى به مداح جهت برپائى مجلس  :491 س

کنند و همه افراد در  روحانى و مبلغ احکام شرعى مبلغ کمترى پرداخت مى روضه و منبر به
  آیا این کار باعث هتک روحانیت نیست؟. جریان این موضوع هستند

مقام روحانیت آنقدر عظیم .  خیر هتک روحانیت نیست;هو العالم: ج
ه تر از آن است که اهانت ب و شریف است که این گونه اعمال کوچک

آن باشد واال مردم در مجالس عقد به آوازه خوان خیلى زیادتر از 
  .دهند عاقد پول مى

  
  استفاده از شیپور، طبل، سنج، دُهُل، چه حکمى دارد؟  :492 س

 استفاده از آنچه از آالت لهو است بهتر است استفاده ;هو العالم: ج
  .نشود

  
وان ترک یا اسخفاف به نماز و در عین اگر کسى به نمازهاى یومیه اهمیت ندهد به عن :493 س

علیه (حال در عزادارى شرکت و مبالغ زیاد خرج کند و ادعاى شفاعت حضرت سیدالشهداء
  و ترک نماز صبح چه حکمى دارد؟) السالم

 ترک نماز غیر جایز است و در استخفاف به نماز امام ;هو العالم: ج
 -ستخف بصالته ا الینال شفاعتنا من: فرمودند )علیه السالم(صادق

  .کردن در عزادارى اشکال ندارد ولى خرج

  
ها شود یا  اگر برپایى مجلس عزادارى باعث اذیت و آزار دیگران از جمله همسایه :494 س

  برپایى یک مجلس باعث بى نظمى و بر هم زدن و هتک مجلس دیگرى شود، چه حکمى دارد؟

جلس تشریفاتى ممه  اذیت مؤمنین جائز نیست، ولى اقا;هو العالم: ج
  .رونق شود، اشکال ندارد که باعث شود مجالس دیگران بى

  



١٥٠ استفتائات

کنند و پول  فعالیت مى) علیه السالم(شود افرادى در عزادارى امام حسین دیده مى :495 س
شوند من  خصوصى گناه مىمجالس کنند در عین حال بعد از اتمام مجلس عزادارى در  خرج مى

  ند چه حکمى دارد؟نمای جمله استعمال مواد مخدر مى

بدى آن .  عمل اولشان خوب است و عمل دوم بد است;هو العالم: ج
  . کند تأثیر درعمل اول نمى

  
خون مخصوصاً در شود و باعث جریان  یام دهه محرم که گوسفند زیاد ذبح مىدر ا :496 س

هاً ورود هاى صغیر و ندانستن مسئله وگا گردد و آلودگى افراد الابالى و بچه فصل زمستان مى
  به مجالس در مساجد را در پى دارد چه حکمى دارد؟

ولى باید در منابر تذکر داده شود که .  اشکال ندارد;هو العالم: ج
  .رعایت کنند

  
ها به علت عدم  شرکت زنان در ایام عادت در عزادارى و نشستن در معابر و کوچه :497 س

  لى و بى بند و بار چه حکمى دارد؟جواز حضور در مسجد و با عبور و مرور افراد الاُبا

ها رعایت موازین شرعیه را بنمایند،   چنانچه خود زن;هو العالم: ج
  .اشکال ندارد

  
سر و صداى زنان در نماز جماعت ومجلس روضه و عزادارى در صورت شنیدن  :498 س

  نامحرم و بر هم زدن مجلس چه حکمى دارد؟

  . اشکال ندارد;هو العالم: ج

  
  .زنى بفرمایید  خود را در مورد قمهنظر  :499 س

 عملى است بسیار خوب و از شعائراهللا است و من یعظم ;هو العالم: ج
  .شعائر اهللا فانها من تقوى القلوب

  
باشد ولو  ذنوب مىریه بر سیدالشهداء باعث غفران جمیع در روایات متعدد آمده که گ :500 س

 طور ممکن است که چند قطره اشک باعث کنند که چه بعضى تعجب مى. ذنوب خیلى زیاد باشد
  .امیدواریم که توضیح بفرمایید. بخشوده شدن گناهان بزرگ باشد



١٥١ استفتائات

آتش « این جمالت در مقام بیان مقتضى مانند آنکه ;هو العالم: ج
همان طورى که این جمله شرائطى دارد مانند . باشد مى» سوزاند مى

جود مانع، مماسه و موانعى مانند رطوبت که با عدم شرط و و
علیه ( همین طور این جمله که گریه بر امام حسین;سوزنده نیست

موجب غفران ذنوب است شرایطى دارد از قبیل عقاید حقه و )السالم
ندامت از گناهان گذشته و بنا داشتن بر عدم ارتکاب آن ذنوب در 

  ...هاى آینده و اداى حق الناس و زمان

  
ها و پوسترهاى   قمه زنى و تبلیغ و توزیع و نصب عکسهاى آهنى،   استفاده از عالمت:501 س

  .تصاویر منتسب به اهل بیت هر کدام چه حکمى دارد؟ جداگانه مرقوم بفرمایید

زنى از اعمال حسنه و از شعائر مذهبى است و   قمه;هوالعالم: ج
  .نصب عکس بدون انتساب جزمى اشکال ندارد

  
ه فتوا به جواز قمه زنى کمى به دور از واقع بینى کنید ک  در موقعیت کنونى آیا فکر نمى :502 س

نگرى باشد و حتى در عبارت شما آمده من احسن التعازى با این حجم وسیعى از  و آینده
قمه . دهند، شما دیگر آتش این اتهامات را تندتر نکنید ها و اتهامات که به شیعه نسبت مى توهین

فتواها را باید این گونه اندیشید،  ندى شیعه مىاگر به سربل. زنى در حال حاضر حرام مسلم است
  تعدیل کرد؟

 نظیر نامه شما نامه آمده است که به نماز جماعت ;هو العالم: ج
خصوصاً شرکت بانوان در آن جماعت اعتراض شده است با تعبیر به 

... ها در حضور جماعات دهید خانم اینکه آیا به چه مجوزى اجازه مى
جده ارائه دهند، و بعضى دیگر از معاندین هم بلند نموده به عنوان س

کنم  اند و من خیال مى به تیمم و بعضى دیگر به روزه اشکال نموده
اید واال بقاى دین به وسیله قیام  شما پاکید ولى گول خورده

شده و احیاء آن قیام به همین گونه اعمال است )علیه السالم(اباعبداهللا
شود خواهید دید که  مه زده مىو اگر شما دقت کنید در جایى که ق
کنند و قهراً به سراغ تعالیم دین  مردم تا مدتى چه توجهى به دین مى

متجدد مسلک سنى مذهب به  و هر سال چه مقدار از افراد روند مى



١٥٢ استفتائات

کنم شما اوال به این  در خاتمه توصیه مى. آورند تشیع روى مى
هایتان  تهمحکمى فتوى ندهید و ثانیاً چه در گفتار و چه در نوش

کنم که خدا شما را  انشااهللا تعالى همین امشب دعا مى. مؤدب باشید
  .هدایت کند، در فرض استجابت دعا مرا هم مطلع کنید

  

  

  انبیاء و ائمه

  
 با توجه به این که حرم مطهر و مضجع مقدس حضرت ثامن الحجج االمام على بن :503 س

ارد، به نظر مبارک حضرت عالى آیا بهتر در این مملکت وجود د) علیه السالم(موسى الرضا
سرایى و سخنرانى، چند بیتى در فضائل و  نیست جامعه مداح و گویندگان مذهبى قبل از مدیحه

مناقب آن امام همام بخوانند و یا جلسه را به نام مقدس حضرت غریب الغربا شروع کنند تا مردم 
) علیه السالم(حضرت رضا)  علیه وآلهصلى اهللا(بیشتر متوجه به مقام رفیع پاره تن رسول خدا

شوند و به شکرانه این که آن حضرت به ایرانیان نظر خاصى دارند، مردم هم بیشتر متوجه به 
آن حضرت همین باشد که به کنم اقل شکرانه وجود مبارک   ر مىآن وجودمقدس باشند و فک

هستند و ما در پناه )علیه السالم(عالمیان برسانیم سلطان ایران ضامن غریبان حضرت رضا
  کنیم؟ وجود مبارک آن حضرت زندگى مى

 البته این عمل خوب است ولى به نظر من توسل به امام ;هو العالم: ج
و دعا بر تعجیل در ظهور و استعانت به آن ) علیه السالم(زمان

  .بزرگوار بهتر از تمام امور است

  
باشد و آیا از دیدگاه فقه اسالمى  ىجایز م) ع(آیا نقاشى کردن تصاویر ائمه معصومین :504 س

  مجازات دارد یا خیر؟توان رشوه پرداخت کرد وآیا رشوه دهنده هم  براى اثبات و احقاق حق مى

با آن که مطابقت با ) علیهم السالم( نقاشى تصاویر ائمه;هو العالم: ج
. واقع ندارد و گاهى هم ممکن است، اهانت باشد بهتر است ترک شود

  .ازاى حکم قاضى حرام استاما رشوه به 
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اخیراً مکرر در . باشد  بعضاً در گوشه و کنار تهران که اکنون مرکز حکومت تشیع مى:505 س
اى از افراد که دست پلید وهابیت ملحد از آستین آنها بیرون آمده  مکرر دیده و شنیده شده عده

ن علنى علیه مذهب حقه اى از جوانا در اماکن عمومى و در حضور شاهدان عینى و در بین عده
شیعه ائمه اثنى عشرى تبلیغ سوء نموده و براى ترویج آیین ضاله وهابیت جوانان را اغفال 

و امام ) س( و فاطمه زهرا)ع(نمایند و حتى صریحاً و آشکارا به ساحت مقدس حضرت على مى
حکم این . ردرکیکه فحاشى و سب نموده که قلم از تحریر آن شرم داتوهین و با الفاظ ) ع(حسین

  توهین چیست؟

 وظیفه هر فرد شیعى است که براى مقابله با ترویج ;هو العالم: ج
باطل مبارزه منطقى بنماید و در صورت عدم تمکن با استعانت از 

همان گونه که انجمن حجتیه در . دانشمندان این عمل را انجام دهد
ت آورد و مقابله با بهائیت عمل کرد و نتایج بسیار با اهمیتى به دس

نمایند، چون  مى) ع(اما در مقابل افرادى که سب حضرات معصومین
آنها ناصبى و انجس از کلب هستند، اول به مصادر امر رجوع نمایید 
و چنانچه گوش ندادند در حد قدرت خودتان و رفقایتان مبارزه 
نمایید و هر چه صدمه و گرفتارى پیدا کنید، اجرتان فوق حد تصور 

باشید در صورتى که غیرت مذهبى شما موجب اقدام است و مطمئن 
در این امر مهم شود من از همین امروز در تمام مواقع استجابت دعا 

  .وفقکم اهللا وایدکم. کنم به شما جوانان دعا مى

  
محل اخذ تربت سیدالشهداء ارواحنا فداه که جایز االکل است براى استشفاء، و حرمت  :506 س

راه میت و مسافر و دفع آن فضیلت دارد و براى تبرک مولود و همتنجیس دارد و سجده بر 
  شود؟  شامل غبار روى ضریح مقدس مىشود، کجاست؟ آیا  استفاده مى... خطر

شود به سبب  آورى مى  جمع) علیه السالم(آیا خاکى که از اطراف حرم مطهر سیدالشهداء
 شود در اطراف قبر مطهر و جاروب کردن حکم تربت قبر مطهر را دارد؟ و اگر خاکى ریخته

کند و احکام مطلق تربت بر آن  آورى شود آیا حکم تربت دارد و صدق تربت بر آن مى  جمع
گردد؟ و روایاتى که یک میل تا ده میل اطراف قبر مطهر را جزء تربت امام حسین  جارى مى

ر بازار رایج شود یا نه؟ مهر و تسبیح کربال که د شمرده است آیا شامل تمام احکام تربت مى
که از کنار قبر مطهر نیست یا با شک در آن، واجب االحترام است؟ و احکام  است با علم به این
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تربت سیدالشهداء را داردیا نه؟ لطفاً احکام مزبوره را مفصّال مرقوم فرمائید لکثرۀ االبتال و 
  .االحتیاج و لکم االجر و السالم

: شود ه ترتیب جواب داده مىاید که ب  چند سؤال نموده;هو العالم: ج
 تربتى که جائز است خوردن آن براى استشفاء و مقید است به -1

آنکه زاید بر قدر حمصه نباشد آن است که از قبر و ما جاوره عرفاً 
 و اما آنچه در روایات تحدید شده -باشد و محتمل است تا هفتاد ذراع 

 و یا چهار - میل  یا به- و سبعین باعا فى سبعین باع -بسبعین ذراع 
فراسخ و روى ثمانیه، چنین روى اربعۀ : بعضى کتب فقهاء و در -میل

اش ضعیف  روایتى دیده نشده و آن روایاتى که اشاره شد، همه
ها   چنانچه آن خاک-2. شود السند است به آنها جواز اکل ثابت نمى

کم شود و خاک دیگرى بریزند باید مدت زمانى بگذرد که تربت قبر 
یا طین الحائر ـ بر آن عرفاً صدق کند و اما ) علیه السالم(سینالح

 -3. شود، ظاهراً حکم تربت ندارد مقدار خاکى که با جاروب جمع مى
اما مهر و تسبیح کربال که رایج است ظاهراً از هر کجاى قبر و اطراف 

 بقیه -4. آن تا چهار میل فضیلتى که در روایات ذکر شده را دارد
  . تسبیح است ومى مانند حکم مهر واحکام غیر لز

  
اعالى  عرشدر قبر نیست و در ) ع(یند که پیکر مقدس ائمهگو   بعضى از علما مى:507 س

آیا این حرف صحیح . کنند خداوند است و از آنجا به محل دفن ظاهرى خود به زوار عنایت مى
  باشد؟  در قبر مىاست و یا روایاتى در این باب داریم که بدن نازنین امام علیه السالم

 در اینکه بدن آن بزرگواران بعد از دفن به عرش برده ;هو العالم: ج
گردانند یا  خالف در این است که به قبر برمى. شود، شبهه نیست مى

گردانند، ولى شیخ مفید و  ماند؟ مشهور این است برمى همانجا مى
، ولى گردانند صدوق و جماعتى دیگر از بزرگواران معتقدند که برنمى

  .توجه خاصى به محل دفن دارند

  
  باشد؟   زیارت عاشورا با صد لعن و صدسالم آیا معتبر مى:508 س
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 بلى، معتبر است با اینکه در مستحبات دلیل معتبر الزم ;هو العالم: ج
نیست، بلکه اگر یک روایت غیرمعتبر هم باشد در ثبوت استحباب 

وارد شده است ) ص(کافى است چون روایات زیادى از پیغمبر اکرم
که اگر براى یک امر مستحبى، یک خبر ضعیف هم رسید، شما عمل 
کنید، من ضامنم که ثوابى که آن روایت متضمن است به شما داده 

  .واهد شدخ

  
مثال در (یا در غیر آنجا ) ع( خواندن زیارت جامعه کبیره در حرم حضرات معصومین:509 س

   به قصد ورود یا رجاء چه حکمى دارد؟)مساجد یا در منزل یا حرم امامزادگان

اشکال است و در حرم حضرات   به قصد رجاء بى;هو العالم: ج
  .ندارد به قصد ورود هم اشکال) ع(معصومین 

  
 سفر کردن به زیارت عتبات عالیات به صورت قانونى و یا پیاده روى از مرزهاى ایرانى :510 س

  چه حکمى دارد؟) غیرقانونى(

ر صورت احتمال خطر جانى عقالیى جایز نیست واال  د;هو العالم: ج
ها چنانچه قانونى باشد جائز واال  و اما خانمدها اشکال ندارد براى مر

  .جائز نیست

  



١٥٦ استفتائات

  

  

  استخاره

  
  تواند اجرت طلب کند یا نه؟ گیرد، مى  آیا کسى که استخاره مى:511 س

  . بلى، مانعى ندارد;هو العالم: ج

  
تواند پس از  رت با اهل فن در موضوعى استخاره کند، آیا مىاگر شخصى بدون مشو :512 س

  مراجعه به آنها و مشورت درباره همان موضوع دوباره استخاره نماید؟

مأیوس شدن از خیر و بعد از  اساساً استخاره محلش ;هو العالم: ج
بنابراین چنانچه بعد از مشورت بر خالف . صالح فهمیدن است

 بگویند، مخالف استخاره قبلى استخاره استخاره اولى اهل فن چیزى
  .دومى مانعى ندارد، واال استخاره دوم مورد ندارد

  
طریقه آن را بیان دانید  دانید؟ اگر جایز مى آیا معظم له تفأل به قرآن را جایز مى :513 س

همراه داشتن قرآن در جیب و رفتن به دستشویى چه حکمى دارد و آیا ذکر خدا در ) فرمایید؟ ب
لطمه زدن به صورت یا ) فرمایید؟ ج باشد و سوزاندن نام خدا را چه مى شویى جایز مىدست

لطفاً نظر معظم له درباره طبل ) چه صورتى دارد؟ د) علیه السالم(سینه در عزادارى اهل بیت
ن در عزادارى وسنج هیئتهاى مذهبى و شبیه خوانى بیان فرمایید و چه مقدار جایز است انسا

  سینه بزند؟) علیه السالم(هللاحضرت ابا عبدا

البته .  تفأل به قرآن در روایات نهى از آن شده است;هو العالم: ج
بردن قرآن در دستشویى چنانچه هتک . تفأل غیر از استخاره است

لطمه . و ذکراهللا حسن فى کل حال. باشد، جایز نیست واال اشکال ندارد
شرط آن که زدن به صورت و سینه زدن و طبل و شبیه خوانى به 

  .موجب وهن نباشد همه جایز و خوب است
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  لعن

  
علیهم ( لعن بر دشمنان اهل بیت ثوابش بیشتر است یا سالم و درود فرستادن براى ائمه:514 س

  ن بیشتر تأکید شده است؟؟ کدامی)السالم

  .به هر دو عمل کنید.  هر دو تأکید شده است;هو العالم: ج
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  محرمات

  
یا نفس طلب به هر ر به جنابت شود و باشد آن است که منج یى که حرام مى آیا استمنا:515 س

  نحوى باشد محکوم به حرمت است ولو به جنابت نینجامد؟

 استمنا از محرمات است و آن عبارت است از مالعبه با ;هو العالم: ج
اى  آلت تا انزال شود و اما مالعبه با آلت بدون قصد انزال و مالعبه

شود، به عبارت دیگر در  ت متعاقب به انزال نمىکه به حسب عاد
  .معرض انزال نیست، حرام نیست

  
  اوچیست؟ عکس به  نشانه ریبه و شهوت در نگاه به زن نامحرم یانگاه:516 س

  . میل و رغبت به نزدیکى با او;هو العالم: ج

  
راهى وجود باشد آیا براى کبیر، بودن   معیار تشخیص گناهان کبیره از صغیره چه مى:517 س

  باشد؟ دارد، اگر دارد چه مى

همان نحو که امام .  به نظر ماه گناه صغیره نداریم;هو العالم: ج
  .فرموده کل ذنب کبیر) ع(معصوم

  آیا استفاده از خمر براى مداوا جایز است یا نه؟ :518 س

 در غیر صورتى که اگر تداوى نکند خوف تلف نفس ;هو العالم: ج
  .باشد، جایز نیست

  
ما (اند در باب  کالم صاحب عروۀ الوثقى در حالى که محشین نیز با او موافقت نموده :519 س

کسى که قبل از طلوع فجر خمر بنوشد و سکر آن براى بعد از طلوع فجر : فرموده) یوجب القضا
که ) سواءٌ کان على وجه التحریم او للتداوى(واجب است  قضاى روزه آن روز باقى بماند،

  است که براى تداوى حرام نیست، آیا نظر شریف شما نیز همان است؟مفهومش آن 

  . شود  نظر ما از جواب مسئله قبل معلوم مى;هو العالم: ج
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غیرقانونى وارد کشور جدیداً به طور که ) اکستازى(زا  هاى تحرّک  مصرف کردن قرص:520 س
  رد؟گیرد چه حکمى دا  شده و در مجالس غیر شرعى مورد استفاده قرار مى

 ورود غیرقانونى و استفاده در مجالس غیرشرعى ;هو العالم: ج
ولى چون از . شود موجب عدم جواز مصرف در غیر آن مجالس نمى

شود و انسان  قرار نقل مصرف آن موجب فلج شدن قوه انسانیت مى
  .آن بهیچ نحو جایز نیستمصرف کند  را از حالت انسانیت خارج مى

   برد و باخت چه حکمى دارد؟ بازى با پاسور بدون:521 س

  . احتیاط، مقتضى است که ترک شود;هو العالم: ج

  
کنند فالن شخص  مىها به اصطالح خودشان افشاگرى کرده و اعالم  وزنامهگاهى ر :522 س

کنیم،  براى دوستان خود نقل مى مثال اختالس کرده یا فالن خالف را انجام داده و ما هم آن را
شود در این جا وظیفه ما چیست و کال در این قبیل  ها اثبات مى اتهامبعد از مدتى خالف آن 

  باشد چه باید کرد؟  موارد که کم هم نمى

مسلمان دادن فى نفسه الف به  اشاعه فحشا و نسبت خ;هو العالم: ج
البته این مطلب . جایز نیست و نقل آن در صورت عدم علم دروغ است

شاعه نشده است و نقل فرد مادامى است که نقل در روزنامه موجب ا
در این امر تاثیر دارد واال از این جهت اشکال ندارد و از حیث دروغ هم 

  .شود رفع آن محذور هم مى. چنان چه نقل از روزنامه بشود
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  فیلم

  
هاى مستهجن و مبتذل و شوهاى خوانندگان و رقص   نگاه کردن و خرید و فروش فیلم:523 س

  رد؟آنها هر کدام چه حکمى دا

  . هیچکدام جایز نیست;هو العالم: ج

  
هایى که عفت و اخالق عمومى را  ها، تصاویر و فیلم  آیا صرف نگهدارى نقاشى:524 س

  .باشد نماید حرام است و مرتکب آن قابل تعزیر مى دار مى جریحه

 در صورتى که یقین دارد که تا آخر هیچ گونه خالفى ;هو العالم: ج
  . داشتن حرام نیستشود، مجردنگه انجام نمى

  
کنند و از  حجاب و آرایش کرده در آن بازى مى هایى که زنهاى بى نگاه کردن به فیلم :525 س

شود چه حکمى دارد، لمس و نظر جنس مخالف براى آموزش دانشجویان  تلویزیون پخش مى
  پزشکى چه حکمى دارد؟

یست تلویزیون جایز نه زنهاى مسلمان در  نگاه کردن ب;هو العالم: ج
و اما نظر و لمس دانشجو براى تعلیم علم طب و نجات دادن 

  . مسلمانان در صورت توقف دانستن بر آنها جایز است

نگاه کردن به عکس زن نامحرم که حجاب کامل ندارد چه صورتى دارد و دیدن عکس  :526 س
و ریبه چه شناسد، و بدون قصد لذت  زن مسلمان که حجاب ندارد با توجه به این که او را مى

  حکمى دارد؟

 مقتضاى احتیاط این است که نگاه نکند، ولى دیدن زن ;هو العالم: ج
  .چون آن غیر عکس است. نامحرم در تلویزیون جائز نیست

  
 مد هایى به صورت هاى پیراهن و شلوار و کت و تى شرت و کفش  استفاده از لباس:527 س

  چه حکمى دارد؟باشد،  مىروز در آمده و محصوالت کشورهاى غربى 

  . فى نفسه اشکال ندارد;هو العالم: ج

  



١٦١ استفتائات

ها نسبت به قبل تغییر کرده  در جوامع اروپایى و غربى و حتى عربى نوع پوشش خانم :528 س
شوند این مسأله در  هاى کوتاه و تا باالى زانو ظاهر مى ها با دامن و در عرف آنها خانم

هاى سینمایى آنها به صورتى که  به فیلمحکم نگاه کردن . هاى آنها هم موجود است فیلم
  باشد؟ موضوعش غیر اخالقى نیست و مثال جنگى یا پلیسى است چه مى

هایى که بدن زنهاى مسلمان را نشان   نگاه کردن به فیلم;هو العالم: ج
دهد ولو پا باشد جایز نیست، و اما زن غیر مسلمان چنانچه نگاه  مى

مختصر مانند سر واال به مقدار یبه باشد جائز نیست کردن با قصد ر
و گردن و دست تا مرفق و مرتبه پائین پا جایز است و زیادى جایز 

  .نیست

  
   استفاده از ماهواره چه حکمى دارد؟:529 س

  . در غیر از موارد خالف شرع اشکال ندارد;هو العالم: ج

  
رد نقش محرم  آیا در آغوش گرفتن دختر یا پسر ممیز توسط نامحرم در صورتى که ف:530 س

  را ایفا کند، جایز است یا خیر؟

شود   چنانچه موجب تهییج شهوت بشود که غالباً مى;هو العالم: ج
  .جایز نیست

  
کنند  ها هستند و اهانت به مقدسات مى ها و کوچه  حجاب که در خیابان  حکم زنان بى:531 س

  چیست؟ و آیا فرق بین جاهل قاصر و مقصر در این مساله هست یا نه؟

  . نظر به آنها جایز نیست ;هو العالم: ج

  

  

  



١٦٢ استفتائات

  

  

  موسیقى

  
 نواختن آالت موسیقى و یا گذاشتن نوارهاى موسیقى چه سنتى و غیرسنتى در مساجد :532 س

  چه صورت دارد؟) ع(و تکایا در اعیاد و میالد معصومین

 نواختن آالت موسیقى و گذاشتن نوارهاى موسیقى ;هو العالم: ج
  .سنتى و غیرسنتى فرق ندارداش حرام است،  همه

  
   آیا در اسالم موسیقى حالل و حرام وجود دارد؟ مالک تشخیص کدام است؟:533 س

  .نداریم  خیر، موسیقى مطرب حالل در اسالم;هو العالم: ج

  
 احتراماً نظر حضرت عالى در مورد یادگیرى و نواختن ساز سه تار به عنوان هنر نه :534 س

  الس لهو و لعب چیست؟به عنوان استفاده در مج

 چون یاد گرفتن بدون نواختن ممکن نیست، جایز ;هو العالم: ج
  . نیست

  
   نظر حضرتعالى در مورد انواع موسیقى چیست؟:535 س

 همه انواع موسیقى مطرب، سنتى و غیر سنتى حرام ;هو العالم: ج
  .است

  
اشد و آیا مطلقاً ب  میزان شناخت موسیقى حرام از حالل به نظر معظم له چه مى:536 س

  باشد یا خیر؟ موسیقى حرام مى

  . موسیقى که همان صوت لهوى است مطلقاً حرام است;هو العالم: ج

  
  باشد؟  حکم استماع موزیک بدون خوانندگى چه مى:537 س

  . اشکال دارد;هو العالم: ج

  



١٦٣ استفتائات

  فرمایید؟  غنا در عروسى چه حکمى دارد؟ اگر با محرمات توأم باشد چه مى:538 س

ها در صورتى که مرد   غنا در شب عروسى بر زن;هو العالم: ج
  .نباشد و توأم با آالت موسیقى هم نباشد، جایز است

  
یا فقط در صورت مان دردها مطلقا اشکال ندارد  مصرف مواد مخدر در معالجات و در:539 س

  یید؟انحصار؟ نظر مبارک را در مورد خریدو فروش مواد مخدر به خصوص تریاک بیان فرما

  . در هر دو مورد اشکال ندارد;هو العالم: ج

  
شود و همراه با موسیقى و غنا است، چه   سرودهایى که در صدا و سیما پخش مى:540 س

  ى دارد؟حکم

   حرام است;هو العالم: ج

  
   لهو چیست و مصادیقش کدام است؟ :541 س

 لهو عبارت است از مشغول شدن به لذایذ شهویه و ;هو العالم: ج
شد و مصادیق ت از خدا، بدون اینکه قصد غایتى بر آن مترتب باغفل

  .گنجد دارد که در این مختصر نمىمتعددى 

  
   آیا لهو حرام است؟ :542 س

 لهو بما هو حرام نیست و بعضى مصادیق آن که دلیل ;هو العالم: ج
  . خاص دارد، حرام است

  
باشد و هم مجلس  ر چگونه مى استماع آالت موسیقى و غنا در مذهب شیعه اثنى عش:543 س

  شدن با آنها در یک مجلس چگونه است ؟

 شنیدن غنا و خواندن حرام است و در مجلس غنا ;هو العالم: ج
  .مسلمان، نباید بنشیند

  
طشت زدن، دایره زدن، همراه با کف زدن و شعر خواندن در عروسى در صورتى که  :544 س

   دارد؟انگیز نباشد چه حکمى  تحریک کننده و مفسده

  . غیر از دایره، بقیه اشکال ندارد;هو العالم: ج

  



١٦٤ استفتائات

  حرام است؟» لهوى«آیا هر  :545 س

  . خیر، حرام نیست;هو العالم: ج



١٦٥ استفتائات

  

  

  قمار و شطرنج

  
صرف بازى   بازى کردن با آالت قمار در صورتى که قصد برد و باخت نباشد و فقط:546 س

  کردن است چه صورت دارد؟

  .طرنج حرام است ولى بقیه اشکال ندارد بازى با ش;هو العالم: ج

  
  اشکال دارد؟ ... غیره یا پول مانند فوتبال و  آیا بازى با آالت غیر قمار همراه با جایزه:547 س

 بازى کردن با غیر آالت قمار بدون برد و باخت حرام ;هو العالم: ج
  .نیست ولو جایزه بر آن قرارداده باشند

  



١٦٦ استفتائات

  

  

  مسائل پزشکى

  
  باشد؟ ستفاده ازعمل جراحى پالستیک براى زیبایى چه مى حکم ا:548 س

  . مانعى ندارد;هو العالم: ج

  
   آیا احضار جن براى دفع یا رفع مرض جایز است یا نه؟ :549 س

  .اشکال ندارد: عالمهو ال: ج

  
 سال است که از طریق هیپنوتیزم در خصوص بعضى از مسایل از جمله 7 حدد :550 س

 با رعایت اصول شرعى و طهارت و وضوء هنگام انجام هیپنوتیزم مشکالت پزشکى و البته
باعنایت به اینکه . ام و الحمداهللا تاکنون موجب رضایت مراجعه کنندگان بوده است مشاوره داشته

خود را مستدعى است نظر فقهى اعتقاد خاص به احکام شرعى خصوصا نظر حضرتعالى دارم، 
  .ییددر خصوص انجام هیپنوتیزم مرقوم فرما

 خود عمل فى نفسه به نظر من اشکال شرعى ندارد، ولى ;هو العالم: ج
اگر منطبق بر آن شود اضرار به غیر یا اینکه موجب تلف جانى یا 

و نیز اگر مشکل پزشکى را . مالى شود، حرام است و ضمان هم دارد
لى اگر دستور بخواهید حل کنید به عنوان حل علمى اشکال ندارد و

اید بدهید و آن مریض  از این عمل کشف کردهآنچه عملى بر طبق 
ضرر ببیند یا تلف شود، ضمان دارد و حرام است و به هر حال نفس 

  .عمل و حل علمى مشکل پزشکى اشکال ندارد

  
هاى مادرزادى جنینى مطرح گردیده  ها و بیمارى  در مورد سؤال اول که ناهنجارى:551 س

است و داشتن و نگه داشتن چنین ر جنین قطعى دارى داست که تشخیص آن در دوران بار
فرزندى موجب مشقت و زحمت شدید والدین خواهد بود و تولد چنین کودک معلول و ناقص 

باشد و به شدت بیمار خواهد بود و از  الخلقه که دچار عقب ماندگى ذهنى و یا جسمى شدید مى
ب عسر و حرج براى پدر و مادر برد، سب بدو تولد تا پایان عمر در وضع مشقت بارى به سر مى



١٦٧ استفتائات

لیست چند مورد را متذکر . نمایند گردد، به طورى که زن و شوهر درخواست سقط جنین مى مى
  :شویم مى

شود  که نهایتاً منجر به کاهش رشد مغز و کوچکى مغز و سر مى) کوچکى سر( میکرو سفالى-1
  .و در صورت تولد، طفل دچار عقب ماندگى ذهنى شدید خواهد بود

تر از حد معمول است به طورى که منجر به   هیدرو سفالى که آب داخل حفرات مغزى بیش-2
  .گردد و در صوت تولد، عقب ماندگى ذهنى خواهد داشت  کاهش رشد قشر مغز مى

  .بیرون بودن احشاء از شکم:  عدم تشکیل دیواره شکم-3

شود و نخاع از  نمىشکیل که سطح خارجى ستون فقرات دفاعى ت) باز و بسته(اسپیناپیفید  -4
شود و یاتوسط الیه از پوست پوشیده شده است و در  ستون فقرات بیرون زده یا دیده مى

  .ها خواهد بود صورت تولد طفل دچار فلج اندام

باشد   به جاى دو عدد سه تا مى21هاى ژنیتیکى نظیر سندرم داون که کروموزم    ناهنجارى-5
  .ندگى ذهنى و مشکالت جسمى خواهد شدو در صورت تولد، منجر به عقب ما

  .االسمى ماژور هموفیلى و ت-6

نظیر سرخجه و توکسوپالسموز که مادر حین حاملگى مبتال گردیده و  هاى عفونى  بیمارى-7
  .نماید مشخص مى هاى تکمیلى وجود قطعى بیمارى در جنین را آزمایش

زم است و  قطعا مستحضرید که در مورد دماء احتیاط ال;هو العالم: ج
پس مادامى که دلیل محکمى بر . جاى جریان اصالۀ البرائۀ نیست

جواز سقط جنین و یا زهاق روح نباشد، حرام است، و عسر و حرجى 
شود،  که اشاره فرمودید این مرتبه از عسر موجب رفع حرمت نمى

خصوصاً اگر بیان شود که خدمت به چنین نوزادى چقدر موجب 
شاهدش هم آن که اگر خود شخص مبتال . دشو ترفیع مقام اخروى مى

  .واهللا العالم. شود، حاضر به خودکشى نیست

هایى   در مورد سؤال دوم که مربوط به مواردى است که جنین مبتال به ناهنجارى:552 س
باشد و امکان تشخیص قطعى آن در دوران حاملگى  باشد که مغایر با حیات پس از تولد مى مى

ها پس از چهار ماه تشخیص داده  ه این که بیشتر این نوع ناهنجارىوجود دارد، با توجه ب
شود و با توجه به این که در پایان این حاملگى قطع نظر از مدت زمانى که حاملگى به طول  مى

على رغم اقدامات پزشکى اشد قطعاً جنین پس از تولد و یا مدت کوتاهى بعد از تولد کشیده ب
دوران حاملگى و عوارض باردارى براى مادر وجود دارد و خواهد مرد و فقط مشقت و رنج 

حاصل که مادر در نهایت از وضعیت حاملگى خود مطلع است که عاقبتى جز  ضمناً حاملگى بى



١٦٨ استفتائات

مرگ براى جنین وى متصور نیست، نگهداشتن و پرورش چنین جنینى در رحم براى مادر 
مشقت جسمى و روحى براى باشد و رنج و  موحب عسر و حرج در طى دوران باردارى مى

در این موارد حیات . نمایند درخواست ختم باردارى مىبه طورى که زن و شوهر زوجین دارد 
جنین فقط منوط به رابطه خونى جنین با مادر است و در بعضى موارد مثل هیدورپس حتى جنین 

طرح است آیا حال این سؤال م. هاى پایان حاملگى ممکن است بمیرد  در داخل شکم مادر در ماه
باشد الزم به ذکر  پذیر مى امکان) قبل و پس از چهار ماه(ختم باردارى در زمان تشخیص قطعى

  :باشدو چندمورد آن به شرح زیر است هاى فوق محدود مى است که موارد بیمارى

تمامى حفرات بدن جنین نظیر شکم و قفسه سینه و مغز و غیره آب آورده :  هیدروپس فتالیس-1
  .شود  بدن متورم مىو اعضاى

 13باشد و تریزومى   جنین به جاى دو عدد سه عدد مى18 که کروموزم شماره 18 تریزومى -2
هاى شدید مغایر   باشد که منجر به ناهنجارى  جنین به جاى دو عدد سه عدد مى13که کروموزم 
  .شود با حیات مى

  ).جنین بدون سر و مغز( آنانسفالى -3

هاى متعدد و  کیستهاى جنین بزرگتر از حد عادى و داراى  ه کلیهک: هاى پلى کیستیک   کلیه-4
  .باشد فاقد عملکرد مى

  .گردد هاى جنین تشکیل نمى که کلیه: ها آژنزى کلیه-5

ها و کبد و احشاء داخل شکم وارد قفسه سینه شده و  که روده: عدم وجود حجاب حاجز -6
  .نماید ها مى جلوگیرى از رشد ریه

  .اى متعدد در اعضاى حیاتى جنینه   ناهنجارى-7

  .ستم عصبى مرکزىهاى مختلف سی هاى متعدد در قسمت   ناهنجارى-8

  .ها عدم تشکیل ریه:  آژنزى ریه-9

 در صورت احراز موت در مدت قلیل و اطمینان به اینکه ;هو العالم: ج
در علم پزشکى احتمال دسترسى به چیزى که باعث ادامه حیات او 

ولى فتوى . سب ظاهر سقط جنین اشکال نداردبشود، نباشد به ح
چه سوء استفاده شود و باعث سقط  دادن صریح به جواز چنان

مستند به این فتوى باشد به عنوان ثانوى فتوى وردى جنین در هر م
  .ندادن اولى است

  



١٦٩ استفتائات

  

  

  مواد مخدر

  
   حکم کشت و معامله زرع مواد مخدر چون تریاک چیست؟:553 س

  . نیست حرام ;هو العالم: ج

  
   آیا خرید و فروش سیگار و تریاک و امثالهم اشکال دارد؟:554 س

 چنانچه مجتهد جامع الشرایطى نهى کند، جایز نیست ;هو العالم: ج
  .واال جایز است

  
افتند  نمایند و اگر نکنند در معیشت در مضیقه مى همه در افغانستان تریاک کشت مى :555 س

  نظر شما در حرمت وحلیت آن چیست؟

  
 چنانچه حاکم شرعى با تشخیص صالح امت اسالمى ;هو العالم: ج

  .حکم به حرمت کند، جایز نیست واال مانعى ندارد

  



١٧٠ استفتائات

  

  

  اسراف

  
  از مصادیق اسراف است؟) توالت( آیا استفاده از سیفون در دستشویى :556 س

عبارت است از  اسراف.  خیر از مصادیق اسراف نیست;هو العالم: ج
  .رض عقالیى و بدون انتفاع شخصى یا نوعىمصرف شىء بدون غ

  



١٧١ استفتائات

  

  

  احکام زمین

  
هاى   هاى طبیعى که در حدود و حریم قریه  آیا زمینهاى موات اصلى و آب چشمه: 557 س

ور یا خدعه با قصد تملک باشد از خود آن قریه است و آیا اگر یک نفر یا چند نفر با ز کوچک مى
یا باقى اهالى آن قریه حق ممانعت و جلوگیرى از خیر و آشوند یا  تصرف نمایند آیا مالک مى

  ها را دارند یا نه؟ احیاى آن زمین

هاى اطراف آن آبادى و قریه، چنانچه حریم قریه   زمین;هو العالم: ج
باشد و محل چراگاه حیوانات و محل آوردن هیزم و آنچه مربوط 

شود به استفاده اهالى، اهالى حق ممانعت و جلوگیرى دارند و  مى
ها  شوند، واال حق ممانعت ندارند و چشمه ها مالک نمى احیاء کننده

  .هم چنانچه مورد استفاده اهالى است، کسى حق تملک ندارد

  
هاى طبیعى که در حریم  هاى موات و چشمه تواند زمین   آیا شخص با زور یا حیله مى:558 س

ر هاى مذکو ى از احیاى زمینقریه واقع شده را تصرّف نماید یا خیر؟ آیا اهل قریه حق جلوگیر
  را دارد یا خیر؟

توانند جلوگیرى   چنانچه حریم قریه باشد، اهل قریه مى;هو العالم: ج
ولى زمین موات حریم نیست، مگر آنکه موات موقت باشد و . کنند

  .براى استفاده اهالى در صدد احیاى آن باشند

  

  

  ادعاى مالکیت

  
صورى طبق سند رسمى به نام مادرم نمودم تا بتواند اینجانب منزل خودم را به طور  :559 س

اما اکنون که مادرم فوت شده، منزل مذکور هنوز به . از حق من دفاع کند و بعداً به خودم برگردد
  نام او باقى مانده است آیا سایر ورثه حقى از این خانه دارند؟ لطفاً حکم مسأله را بیان فرمائید؟



١٧٢ استفتائات

اید، ورثه حقى  تملیک به مادرتان نکرده چنانچه واقعاً ;هو العالم: ج
به آن ندارند ولى به حسب ظاهر باید اثبات کنید و چنان چه به 
محاکمه کشیده شود، اگر بینه یعنى دو عادل شهادت بدهند به یک 

  .شود طرف حق با او است واال شما قسم بخورید، حق شما ثابت مى

  



١٧٣ استفتائات

  

  

  لکیت دولتما

  
  تیار کسى باشد آیا میتواند کس دیگر سوار کند یا خیر؟اگر ماشین اداره در اخ :560 س

  . به مقدار متعارف مانعى ندارد;هو العالم: ج

  

  

  مالکیت معنوى

  
هایى که مالک حقیقى یا »سى دى«نمودن از روى نوار یا » رایت« کپى یا به اصطالح :561 س

  حقوقى دارند بدون اجازه آنها چه حکمى دارد؟

 و در صورتى که کسى بدون اجازه تکثیر  جایز نیست;هو العالم: ج
  .شود ه است شریک مىنماید، مالک آن در آن چیزهایى که تکثیر شد

  
 در فرض مذکور در صورتى که کپى یا رایت نمودن بدون اجازه به :562 س

درسراسرکشوریا استان یا  فرهنگى محصوالت اکثرمراکزفروش  پیداکندکه شیوع حدى
 حقیقى یا حقوقى مبادرت به انجام آن بنمایند، در این صورت کپى شهرستان بدون اجازه مالکین
  دارد؟  حکمى یا رایت نمودن و فروش آن چه

 در صورت مفروضه آن حقى که مالک داشت، چون دیگر ;هو العالم: ج
بنابراین رایت نمودن و فروش آن بعد از . از مالیت افتاده، ساقط است

  .شیوع جایز است

  
هایى که در حقیقت متعلق به اشخاص حقیقى یا حقوقى خاصى   دىها و سى  فیلم:563 س

بوده، ولى با گذشت چندین سال، فعال معلوم نیست صاحبان آنها در کجا هستند یا چه کسانى 
ها و محصوالت عموماً و در نتیجه فروختن آنها  هستند، آیا کپى نمودن یا رایت نمودن آن فیلم

  جایز است یا خیر؟



١٧٤ استفتائات

لى، جایز است و احتیاطاً از مجتهدى اجازه گرفته شود  ب;هو العالم: ج
و مبلغى را به عنوان صدقه از طرف صاحبش اگر موجود باشد 

  .بدهید

  
 برخى از مؤسسات فرهنگى با استخدام نیروهاى مختلف و به کارگیرى امکانات :564 س

حدیث است، افزار کامپیوترى که بعضى از آن درباره قرآن و  فراوان، اقدام به تهیه نرم
این مؤسسات . رسانند  دانند به فروش مى هاى آن را به قیمتى که صالح مى نمایند و نسخه مى

شوند تا   ها به وسیله دیگران مى افزارى مانع از تکثیر این برنامه با قرار دادن یک قفل نرم
ام به ها اقد برنامهبعضى افراد به خرید یک نسخه از این .  گرددفروش و سود خودشان تضمین

کنند  کنند و در نتیجه کپى و فروش آن برنامه به قیمت خیلى ارزان مى باز کردن قفل آن مى
  صحیح است یا تولید کننده حق شرط کردن عدم تکثیر از روى برنامه تولیدى خود را دارد؟

کنند که این عمل را   چنانچه با تولید کننده شرط مى;هو العالم: ج
رد و نیز اگر قرارداد با هیچ  اشکالى ندامجاز باشند انجام دهند هیچ

ولى اگر تولید کننده شرط کند که کسى . از دو طرف نشده باشدیکى 
حق تکثیر ندارد و او هم عمل معتنى به انجام داده که به واسطه آن 

  .و اهللا العالم. عمل مالیت پیدا کرده است، خریدار حق تکثیر ندارد

  



١٧٥ استفتائات

  

  

  اطاعت پدر و مادر

  
صورتى که فرزند به دلیل سخت گیرى والدینش کارهایى را که خالف شرع هم در  :565 س

نیست، ولى با نظر والدین او مخالف است انجام دهد و از آنها مخفى کند یا با دروغ مصلحتى 
  مانع آگاهى آنها شود، آیا این کار صحیح است یا خیر؟

د اشکال مطلع نشونخفى کند و والدین  چنانچه از آنها م;هو العالم: ج
  .ندارد، ولى دروغ گفتن جائز نیست

  
کنند و این در حالى است که اقوام   بعضى افراد در مجالس خانوادگى خود شرکت مى :566 س

حجاب یا بعضاً  ها دختران بى در این میهمانى. آنها پایبند به اصول اخالقى و شرعى نیستند
گویند مجبوریم و  کنیم، مى اض مىوقتى به این افراد اعتر. رقصند مى پسرها درحضوردختران

این قبیل توجیهات چیست  نظرتان درباره. کند گویند با شرایط خانواده ما ایجاب مى والدین مى
  تواند باشد؟ و اصوال اجبار در چه مواقعى توجیه کننده مى

 شرکت در این گونه مجالس جائز نیست و اجبار معنى ;هو العالم: ج
  .رسد بر خودشان جائز است نه دیگرانندارد و اگر به حد اکراه ب

. خواهیم به شهر خود برویم، با ما بیا  اگر پدر و مادر به فرزند خود بگویند که مى:567 س
ولى پدر یا مادر و یا هر دو . خواهم در حوزه علمیه ادامه تحصیل بدهم فرزند بگوید من مى

ور پدر و مادر، قول کدام یک کنند، در صورت تعارضِ دست ناراحت مى شوند یا او را عاق مى
  مقدم و در همه امور محدوده اطاعت پدر و مادر و موارد آنها را بیان فرمائید؟

 در فرض اول در صورتى که تالى فاسدى بر رفتن به ;هو العالم: ج
شهرشان مترتب بر فرزند نشود ولو عسر و حرج یا ضرر معتنى به 

و در فرض دوم . زم نیستباید به فرمان پدر و مادر عمل کند واال ال
مخیر است بین اطاعت پدر و مادر ولو در روایات تأکید در اطاعت 

  .مادر شده است، ولى لزومى نیست

  

  



١٧٦ استفتائات

  تادیب فرزند

  
التؤدّبوااوالدکم با «:فرمود) علیه السالم(این جمله منسوب است به امیرالمؤمنین :568 س

  ین عبارت چیست؟مراد از ا» خالقکم، ألنّهم خلقوا لزمان غیر زمانکم

 مراد از این روایت ظاهراً این است که در امور عادى ;هو العالم: ج
مقتضاى خلق حسن این است که به آداب عرفیه زمان و مکان عمل 

  .شود

  

  

  صله رحم

  
اسالمى خانواده یا تغییر  موجب تغییر فرهنگ  صله ارحام با کسانى که مفسده دارند و:569 س

  شوند، جایز است یا نه؟ اهل خانواده مىاخالق و حرکات و سکنات 

 اگر صله رحم با نهى از منکر مزاحم شد، نهى از منکر ;هو العالم: ج
  . یعنى صله رحم در این مورد جائز نیست;مقدم است

  
با اقوامى که از اهل سنت ) باشد؟ الف حکم صله ارحام با چند دسته زیر چگونه مى :570 س

با افرادى از فامیل که پدر ) گیرند؟ ج  احکام شرعى را به سخره مىبا اقوامى که علناً) ب. هستند
  اند که باید با آنها قطع رابطه کنیم؟ و مادر امر کرده

قطع رحم ) 2. با اقوام اهل سنت نباید قطع رحم شود) 1 ;هو العالم: ج
کنند جایز است خصوصاً  با کسانى که احکام شرعیه را مسخره مى

اطاعت ) 3. ه احکام الهى را مسخره نکننداگر قطع رحم سبب شود ک
  . الزم نیست- قطع رحم -پدر و مادر در امر به مُحرّم 

  

  

  مجسمه سازى

  



١٧٧ استفتائات

باشد؟ نقاشى و  نظر مبارک درباره مجسمه سازى و خریدو فروش مجسمه چه مى :571 س
اى  هاى مینیاتورى که معموال هیئت پوشیده طراحى چه حکمى دارد نظر معظم له درباره نقاشى

  باشد یا خیر؟ کند، بفرمایید و آیا خرید و فروش این تابلوها جایز مى از زنان را ترسیم مى

خریدوفروش .جایزنیست سازى مجسمه;هوالعالم:ج
  .ندارد اشکال برآن نقاشىومعامله جائزاستولى آن

  

  سرقت

  
 شناسایى کند،  تلفن موبایل زیدى را قهراً از او ربودند بدون اینکه سارقین را بتوانند:572 س

اما متهم منکر . ولى االن به کمک مخابرات توانسته متهم یا متهمین به سرقت را ردیابى کند
وبایلى پیش من نیست، ولى براى اینکه چنین م: گوید وى مى. سرقت یا همکارى با سارقین است

آیا براى . و به زندان نرود، حتى حاضر است بیش از قیمت آن موبایل را بپردازددادگاهى نشود 
  شاکى اخذ آن مبلغ از باب مصالحه براى ترک مخاصمه جایز است؟ 

که او برّى   بلى جایز است ولى اگر اطمینان پیدا کند;هو العالم: ج
  .است جایز نیست

  

  

  سیاسى

  
   گوش دادن به اخبار رادیوهاى خارجى اشکال دارد یا خیر؟:573 س

  . خیر، اشکال ندارد;هو العالم: ج

  
  .باشد حدود مقررات جمهورى اسالمى، چه مىکم  ح:574 س

 آنچه با شرع اسالم موافق است باید عمل شود و آنچه ;هو العالم: ج
  .مخالف است، جایز نیست

  



١٧٨ استفتائات

جان خود را ) هر چند نیت خیر داشته باشد(شخصى که در راه یک حاکم ظلم و جور  :575 س
  شود؟ اهللا تلقى مى رد شهید فى سبیلاین فآیا . باشداز دست بدهد و حرکتش به سود آن حاکم 

دردستگاه  شخصى  بلى، چنانچه; ابداً;هو العالم: ج
بیچاره کمک کند،  مردم به آنکه براى بگیردفقط شغلى ظالم حاکم

علیه (مانند على بن یقطین که به امر امام کاظم
شده بود چنین  عباس بنى ازوزراى شیعیان خدمت براى)السالم

  .محسوب استرگان دین فردى از بز

  
هدف یک مرجع  برعلیه بتواندازآن بپرسدکه کسى که در پرسیدن سئوال طورى :576 س

  کندیاخیر؟  مى کارفسق شخص استفاده کند حکمش چیست؟آیااین

استواگر از روى جهل و   چنانچه متعمد باشد،فاسق;هو العالم: ج
و توبه کند و عمل خود را  نادانى چنین کارى بکند وبعدبفهمد

  .بخشد ح نماید، خداوند تعالى ارحم الراحمین است و او را مىتصحی

  
اگر فردى از طرف مجتهد جامع الشرایطى مأمور به امرى باشد که هنگام انجام این  :577 س

امر جان خود را از دست بدهد، مثال جهت حفظ ارض و ایجاد امنیت در مملکت در مبارزه با 
  اهللا را دارد یا خیر؟  حکم شهید فى سبیلآیاود، اشرار مواد مخدر و غیره کشته ش

 بلى، در صورتى که آن مجتهد جامع الشرائط حکم کند ;هو العالم: ج
  .آن به آن عمل، حتى با احتمال عقالئى به خطر یا اطمینان به

  
توان اعتقاد  اطاعت از والیت فقیه در زمان حاضر از لحاظ شرع چگونه است؟ آیا مى :578 س

  نداشت؟

 اطاعت از ولى فقیه اگر مجتهد جامع الشرایط باشد که ;المهو الع: ج
شده است و نیز آن امرى که به آن امر  انتخاب شرعیه موازین طبق
. کند امرى مربوط به اجتماع و اداره مملکت باشد بلى، الزم است مى

  .ولى در موارد شخصیه اطاعت الزم نیست

  

  



١٧٩ استفتائات

  کذب

  
به حساب آید، آیا تقلب در مواقع اضطرار جایز  اگر تقلب در امتحانات دروغ عملى :579 س

  است؟ چون دروغ در مواقع ضرر عرضى و مالى جایز است؟

موجب سقوط تکلیف  بلى، با تشخیص موقع اضطرار ;المهو الع: ج
  .است

  
گوید ولى قصد دروغ ندارد، آیا از مستثنیات کذب شامل  اگر شخصى هازل دروغ مى :580 س

  شود؟ او مى

ولى اگر به قصد انشا .  هازل اگر اخبار کند، حرام است;هو العالم: ج
  .حرام نیست» اى شجاع«: بگویدل این که به آدم ترسو باشد، مث

  

  

  امر به معروف و نهى از منکر

  
باشد؟ اگر محرز شود   مالک تشخیص معروف از منکر دررفتارهاى اجتماعى چه مى:581 س

 بیان شده وظیفه آحاد مردم در نهى از منکر اى است که حرمتش که رابطه پسر و دختر رابطه
  چیست؟

 در همه موارد میزان احکام شرعیه است و در صورت ;هو العالم: ج
ثبوت منکر براى تمام افراد نهى از منکر در صورت احتمال تأثیر، 

  .واجب است

  
 در زمان حاضر با توجه به شرایط زمانى و مکانى وظیفه مقلدین نسبت به امر به :582 س

معروف و نهى از منکر چیست و وظیفه ما در برخورد با انحرافات و مسایل خالف شرع مثل 
فساد اخالق و بدحجابى که در جامعه گسترش پیدا کرده با توجه به در نظر گرفتن این مطلب که 

  فرمایید؟ شرایط امر به معروف حاصل نیست چه مى



١٨٠ استفتائات

و نهى از منکر  وظیفه هر فردى است که امر به معروف ;هو العالم: ج
  .د و ضررى هم متوجه او نشودکند، به شرط آنکه احتمال تاثیر بده

  
پردازند چه  نمى خوانند و خمس و زکات  رفت و آمد به منازل اشخاصى که نماز نمى:583 س

  حکمى دارد؟

 چنانچه احتمال دهید نرفتن شما سبب شود که ترک ;هو العالم: ج
الى فاسدى نداشته باشد اولین منکر کند، واجب است بلکه چنانچه ت
  .مرتبه نهى از منکر، ترک مراوده است

  



١٨١ استفتائات

  

  

  هبه

  
 ملکى در اختیار کمیته امداد جهت آموزشگاه و یا هر نهادى با تشخیص کمیته امداد و :584 س

  . شدهموافقت قبلى و کتبى آن قرار داده

یز به جهت نامناسب بودن ملک فوق الذکر قابلیت انتفاع غرض واهب را ندارد و شهردارى منطقه ن
  .ملک براى ایجاد کارگاه آموزشى مخالفت نموده است

لذا این نهاد نیت خیرخواهانه واهب را در تهران، به مرحله اجرا گذاشته است با شرایطى که 
بردارى نبوده،  واهب ملک را در اختیار کمیته امداد قرار داده و از طرفى نیز قابل اجرا و بهره

باشد و ملک موهوب را در اختیار  رى مىبردا  ه احسن شده است و در مرحله بهرهاکنون تبدیل ب
لذا متمنى است حضرت عالى نظر مبارکتان را نسبت به این تغییر و . قرار داده استشهردارى 

  .تحول بفرمایید

اش صحیح است و   تغییر و تحول اشاره شده همه;هو العالم: ج
ن هبه ولو عقد جایز است، ولى چو. ورثه آن مرحوم حق رجوع ندارند

شود و به عبارت دیگر خود واهب حق  مردن واهب موجب لزوم مى
به عالوه تصرف به نقل آنچه هبه . رجوع دارد و ورثه حق ندارند

به هر حال . شده است و تبدیل آن، موجب سقوط جواز رجوع است
  .ورثه هیچ حقى ندارند

  
د، به شرط اینکه حسین در اتومبیل هیچ تصرفى  على به حسین اتومبیلى را هدیه دا:585 س

  آیا این شرط صحیح است؟ حکم هبه درمساله چیست؟. ننماید

 شرط صحیح است و هبه هم صحیح است، حسین اگر ;هو العالم: ج
تواند پس بگیرد ولو تصرفى باشد که فى نفسه  تخلف کرد على مى

  .موجب لزوم هبه بشود

  
باشد، حال قبول  اى بالاشکال مى ظام هدیه دادن ظروف نقره از منظر بعضى از آیات ع:586 س
  دیه و خرید به قصد هدیه دادن چگونه است؟ه
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باشد، » آنیه« به نظر من در صورتى که از مصادیق ;هو العالم: ج
  .جایز نیست
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  عقاید

  
شخصى در بعضى مسائل عقیدتى دچار انحرافاتى باشد آیا استفاده یا نقل قول از  :587 س
باشد، جایز است و آیا این عمل باعث ترویج او   الب او در مواردى که اعتقاداتش صحیح مىمط
  شود؟ نمى

کند و اشکال ندارد و به   خیر ترویج باطل صدق نمى;هو العالم: ج
  . ینظر الى ما قال ال الى من قال: عبارت دیگر

  
  چیست؟ عربى ابن  نظر مبارک در موردشخصیت،افکار،عقایدومذهب:588 س

مجالس «در ) ره(و قاضى نوراهللا شوشترى» اربعین«در ) ره(کسى که هر چند امثال شیخ بهایى
  .اند  اند و قائل به تشیع او شده وى را تأیید کرده و از او تجلیل نموده» المومنین

وى را متهم به اختالل عقل کرده و از زمره » بشارۀ الشیعه«در ) ره(اما همچون فیض کاشانى
مستغنى از » فتوحات«عربى، خود را در رد و چون ابن آو مراهان به حساب مىگمگشتگان و گ

و نیز . دانسته وى را مالمت کرده و محکوم به مرگ جاهلیت نموده است) س(شناخت امام زمان
داند و لذا  ترین با شیعه مى وى را در میان علما و نواصب عامه دشمن) ره(محدث نورى

  .کند عربى مذمت مىمالصدرا را به جهت ستایش ابن 

در ) ره(، عالمه مجلسى»حدیقۀ الشیعه«اما از طرف دیگر بزرگانى همچون مقدس اردبیلى، در 
آقا وحید بهبهانى در؟ و برخى دیگر وى را به جهت کلمات کفرآمیزش در فصوص » الحیوۀ«عین 

  .دانند اند و اورا وحدت وجودى ملحدى مى و یا فتوحات تکفیر کرده

هاى ابن  نجا که عرفان مصطلح امروزى مکتبى است درس آموخته از عقاید و اندیشهو ثانیاً از آ
درقرون اخیر فصوص و یا فتوحات وى را ) حتى ازمیان فقها(عربى و بسیارى از عرفاى شیعه 

چون عظیمى از جوانان . اند در اعال مرتبه عرفان نظرى تدریس یا تحشى و یا تشریح نموده
سرگردانى و حیرت باشند به  مى) ع(قیقى و منظور نظر امام زمان حشیعه که خواستار عرفان

 لذا در وانفساى فقدان امام سالم اهللا علیه، جهت دستور وارده به ;اند دهشتناکى دچار شده
حضرتعالى رجوع نموده و از شما که نائب حضرتش و حجت او برمائید عاجزانه التماس دعا 
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خداوند متعال سایه عزتتان را بر . باشیم ضرتتان مىداشته، طالب ارشادات و رهنمودهاى ح
  .قرار دهد) ع(سرمان مستدام بدارد و شما و ما را در زمره منتظران و یاران امام

 راجع به محى الدین بهترین کالم، کالم فیض کاشانى ;هو العالم: ج
  :مراجعه کنید به موارد ذیل. است واال کلمات او قابل توجیه نیست

  )عج(از وجود امام زمانـ استغناء 1

  ـ نجات جمیع ملل از عذاب2

  .ـ نوح را اهل تفرقه پنداشتن3

  .ـ روافض را به صورت خنازیر دیدن4

  . به وحدت وجودـ التزام5

نویسد اعتراض حضرت موسى به هارون در آن زمان که به  مثالً مى
طرف قوم خود برگشت و آنها را گوساله پرست دید، براى این بود که 

عارف : گوید نگذاشتى آنها گوساله را پرستش کنند؟ تا آنکه مىچرا 
. کسى است که خدا را در همه چیز ببیند، بلکه او را عین آن چیز ببیند

 هاشم معروف ;گوید سبحان من اظهراالشیاء و هو عینها یا آنکه مى
مدعى شده است که هنگامى که مرد نویسد که محى الدین  نى مىحس

گیرد و در این باره به  ند، خداوند در زن قرار مىک با زن مباشرت مى
مالطاهر قمى . به زنان استدالل کرده است) ص(محبت پیامبر

در . داند نویسد که ابن عربى وجود خالق و مخلوق را یکى مى مى
نصارى که کافر شدند براى این بود که خدا : گوید رفص عیسوى مى

عیسى خدا است و حال را در عیسى فقط منحصر کردند و گفتند تنها 
در رفص شعیبى . از غیب و شهود خدا هستندآنکه همه عالم 

من عرف نفسه فقد عرف ربه و هر که خود را شناسد که : گوید مى
زیرا خداوند به صورت خلق خود . خدا است، پس خدا را شناخته

است، بلکه عین خلق، حقیقت او است براى اطالع بیشتر به کتاب 
  .سى مراجعه کنیدمجل» عین الحیاۀ«

 راه و اما حقیقت عرفان اختصاص به شخص و جمعیتى ندارد و
صحیح و عمل به وظایف شرعیه است رسیدن به آن، تحصیل عقاید 
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و اما آنچه مصطلح است . و عبادات را با حضور قلب انجام دادن است
شود بر جمعیت خاصى، اصل آن دو قسم  بین متأخرین که اطالق مى

ى و عرفان عملى و هر دو قسم شعب مختلفه دارد عرفان علم: است
بنابر این تعریف جامع و همچنین . بعضى در ضاللت و بعضى بهتر

  .توان نمود قضاوت نمى

  
هاى صوفیه در حال گسترش است و   مدتى است که در شهر مقدس قم فعالیت فرقه:589 س

 مؤمنین به خصوص جوانان تکلیف. اند افراد زیادى از جمله جوانان را جذب محفل خود نموده
  در این باره چیست؟

 حکم شود  فرق صوفیه در فساد مقول به تشکیکند، نمى;هو العالم: ج
  .نماییم عقیده آنها را معین نموده، بعد حکم مىصادر نمود مگر آنکه 

  
  هاى مختلف آنان چه حکمى دارد؟  هر نوع تبلیغ از افکار صوفیه و اعانت به فرقه:590 س

.  تبلیغ افکار خالف شرع انور از محرمات اکیده است;المهو الع: ج
  .نهایت باید معلوم شود خالف شرع است تا حکم به حرمت شود

  
   قائلین به وحدت وجود از دیدگاه حضرتعالى چه حکمى دارند؟:591 س

 چنانچه معناى وحدت وجود را بدانند و قائل به وحدت ;هو العالم: ج
آن معتقد شوند، یقیناً مرتد و کافرند ه وجود باشند و به توالى فاسد

اى از فقهاى بزرگ حکم به ارتداد و فساد محى  روى همین اصل عدهو 
  . اند الدین نموده

  
اِنَّ اهللا خَلَقَ الجَنَّۀ لِمن اطاعُه و لو کان عبداً حبشیّاً و ) (علیه السالم( فرمایش امیرالمؤمنین:592 س

اطالق و عموم در کالم حضرت یا مخصص بر آ)  سیّداً قریشیاًخَلَقَ النّار لِمَن عصاه و لو کان
  وارد شده؟

  . ظاهراً مقیدى ندارد مگر موارد شفاعت و امثال آن;هو العالم: ج

  
 کافر کیست و آیا کافر غیر حربى هم وجود دارد و آیا حکم به سلب ملکیت از آنها :593 س
  شود یا نه؟ مى
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را قبول ) ص(را یا پیغمبر اسالم کافر کسى است که خدا ;هو العالم: ج
کافر حربى کافرى است که مانند اسرائیل در حال جنگ با . ندارد

  .مسلمانان است و اموال چنین کافرى مباح است

  
این )علیه السالم(هاى متکلمین بزرگوار امامیه بر عصمت امام یکى از استدالل: الف :594 س

و از فرائض این منصب گرفتن حق مظلوم از است که یکى از شؤون امامت ریاست دنیویه است 
اند   در مقابل متکلمین عامه گفته. پذیر نیست مگر با عصمت باشد و این فریضه امکان ظالم مى

باشد و عصمت براى احقاق حق مظلوم از ظالم الزم  که این امر با داشتن ملکه عدالت ممکن مى
مر چیست؟ با قطع نظر از سایر سؤال این است که نظر حضرت عالى نسبت به این ا. نیست

ریاست دنیویه داشتن ملکه عصمت شرط ر ادله عصمت، آیا براى احراز شؤون امامت و سای
  است؟

چه گفته شده است در مقام استدالل مربوط به   آن;هو العالم: ج
ریاست دنیویه نیست، مربوط به امامت است و آن منصبى است به 

ت، و اما براى ریاست دنیویه، نصّ آیه کریمه باالتر از منصب نبو
  .عصمت شرط نیست

  
اگر چنین باشد آیا با . اگر انسان از گناهان خود توبه کند، فشار قبر را خواهد دید: 595 س

  ).انه کان توابا: (عدالت خداوند متعال سازگار است ؟ چون که در قرآن آمده

ه آن  اگر انسان با رعایت شرایط از گناه توبه کند ب;هو العالم: ج
نحوى که در کتب نوشته شده و بعد از آن هم هیچ گناهى انجام 

  .ندارد، فشار قبر ندهد

  
بنده چند وقتى است که به شدت بحث عرفان و نحوه سیرو سلوک و فناء فى اهللا را : 596 س

کنند که جز خدا با هیچ  کنم و خیلى مشتاقم بدانم که عرفا به چه حالى دست پیدا مى دنبال مى
ام تقاضا دارم  ولى چون در این مورد استادى نداشتم، سر درگم مانده. یابند امش نمىچیز آر

  .کنم  خیلى زودتر خواهش مى. کمک کنید

 بحث عرفان و مراتب آن به حدى مختلف و خطرناک ;هو العالم: ج
است که راجع به یکى از مسائل آن حضرت امیر علیه اآلف التحیه و 
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 والتلجه، و بزرگان از عرفا اعتراف به بحر عمیق: فرماید الثناء مى
اند و جماعتى از آنها گمراه  سردرگمى در بعضى مسائل آن نموده

شما اگر ز آنها صادر شده است اند و روایاتى در مذمّت بعضى ا شده
مایلید به مقامات عالیه برسید به وظایف شرعیه اتیان واجبات و 

 ;سیار سخت است وترک محرمات عمل کنید که ترک بعضى از آنها ب
اتیان به مستحبات شرعیه، خواهید درک کرد چه حاالت روحانى و 

برید، خالصه از در  معنوى به شما دست خواهد داد و چه لذتى مى
خانه اهل بیت علیهم السالم به جاى دیگر نروید، همه چیز در همان جا 

  .است

  
و غسل و  به کرده، حکم نمازیکى از برادران روى بدن خود خالکوبى داشته، حال تو: 597 س

را از بین ببرد یا نه و حکم  بقیه اعمال ایشان بعد از توبه کردن چگونه است؟ آیا باید خالکوبى
  شود؟ حرام است چه مى دانست اعمال وى قبل از توبه قبل از اینکه نمى

 چنانچه خالکوبى به نحوى است که روى بدن جاى ;هو العالم: ج
رسد نمازهایى که با   و آب به بشره نمىوضوء و غسل جسمیت دارد

چنین وضوء و غسلى خوانده باطل است و براى اعمال بعد باید رفع 
ل مانع ولو به وسیله داروى طبى نموده و بعد وضوء بگیرد و غس

بدن ندارد اعمال گذشته صحیح است و کند و اگر جسمیت در ظاهر 
  .براى اعمال بعد هم الزم نیست خال را از بین ببرد

  
 در آخرت حساب و کتاب چگونه به عمل خواهد آمد؟ هر کس به زبان خود یا در آن :598 س

مورد موقع همه به زبان مشترک و زبان اصلى یعنى زبان قرآن که همان عربى هست، 
  بازخواست قرار خواهیم گرفت؟

 کیفیت مکالمه در آن عالم با این عالم ;هو العالم: ج
  .دهند مى اززبان،شهادتغیر بدن داردولذااعضاى فرق

آیند غذا  توانند با افراد مسیحى که براى کارهاى خدماتى اینجا مى  آیا مسلمانان مى:599 س
  باشد یا خیر؟ بخورند و دست بدهند جایز مى
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توانند با هم   دست دادن جائز است و غذا هم مى;هو العالم: ج
 موجب بخورند، مشروط به اینکه این گونه رفتار با افراد مسیحى

  .تقویت کفر و کافر نشود

  
   آیا هر کافرى مشرک و هر مشرکى کافر است؟:600 س

مثالً .  هر مشرک کافر است ولى هر کافر مشرک نیست;هو العالم: ج
  . اهل کتاب یهود و نصارى کافرند، ولى مشرک نیستند

  
  چیست؟) کل من علیها فان و یبقى وجه ربک( مراد از آیه :601 س

کند بر اینکه چون عالم دنیا مقدمه عالم   آیه داللت مى;هو العالم: ج
آید و نشأۀ  آخرت است پس هر چه در دنیا است زمانش بسر مى

کند، و از این مقدمه به غرض اقصى یعنى آخرت  آخرت طلوع مى
  .شوند منتقل مى
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  ارتداد

  
گوید که اآلن  کند و مى اى سابق معرفى مى  شخصى در تهران خود را روحانى و طلبه :602 س

ها به نقد دین مبین اسالم، خصوصاً مذهب  هاى عمومى مثل قهوه خانه  مسیحى شده و در مکان
و علماو ) علیهم السالم(پردازد و در اثناى نقد دین به ائمه معصومین حقه شیعه اثنا عشرى مى

کند و براى تبلیغ مسیحیت و   هاى جدى و قبیح مى مراجع عظام تشیع اهانت
آیا در مورد شخص مفروض . نموده استنیز تأسیس » صلیب«شرکتى باآرم و نام نآ به دعوت

کند؟ و ثانیاً نتایج دو عنوان مذکور مسیحى حکم اعدام و  اوال عنوان مرتد و سب النبى صدق مى
  یاخیر؟ است جارى;اوبرخودش  حرام شدن اموال وزن

بیّنه  چنانچه مقرّ است به اینکه مسیحى شده است یا ;هو العالم: ج
صلى اهللا علیه (قائم باشد بر آن و یا این که ثابت شود سب نبى

شوند و قتل او شرعاً جائز  نموده است، زنش از او جدا مى)وآله
نهایت باید رعایت قوانین حکومتى بشود تا تالى فاسدى بر . است

به هر تقدیر . کشتن او مترتب نشود و نیز مستلزم هرج و مرج نشود
در این . رد مسلمانى که جلوى تبلیغات او را بگیردواجب است بر هر ف

  . امر مراعات تالى فاسدى را نباید نمود

  

  

  احکام محارب

  
   توبه محارب در مجازات وى چه تأثیرى دارد؟:603 س

شود و   چنانچه قبل از گرفتارى توبه کند، حد ساقط مى;هو العالم: ج
  .اگر بعد از آن باشد تأثیرى ندارد
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سى در مالء عام اسلحه بر مردم بکشد و مردم را بترساند، حکم محارب را دارد و  اگر ک:604 س
توان او را مجروح کرد یا کُشت تا مردم جان سالم از او داشته  اگر گرفتن او مشکل باشد، مى

  باشند؟

فقه « حد محارب را که بحث مفصلى است من در ;هو العالم: ج
  .فرماییدام، مراجعه ب  نوشته530 ص 25ج » الصادق
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  صدقه

  
  براى صدقه دادن بهتر است که چگونه نیّت کنیم؟ :605 س

 در درجه اول براى ولى نعمت عظمى امام زمان ارواحنا ;هو العالم: ج
  .اه و بعد براى پدر و مادرفد

  
بضاعتى که اهل نماز و عبادت نبوده و با مانتو و دستان   شود به خانواده بى  آیا مى:606 س

کنند،کمک نمود یا اینکه کمک و  آرایش کرده در بین مردم آمدوشدمىالک زده و 
  نماییم؟  مؤمن مستحقّ هاى خانواده خودراصرف احسان

است بلکه در مؤمن اولى  بالاشکال صرف خانواده ;هو العالم: ج
بعضى موارد صرف آن در خانواده غیر ملتزم به موازین شرعیه به 

  .واسطه وجوب نهى از منکر جایز نیست

  
توانند به نحوى مصداق ظروف تزیینى  اى نیز مى نقره...  آیا عطردان و سرمه دان و:607س 

  باشند؟ 

. حرمت است، نیست هیچکدام، مصداق آنیه که موضوع ;لمهو العا: ج
  .بنابراین تصرف در آنها اشکال ندارد

 و حفظ و باشد  با عنایت به اینکه ارزش پول در جامعه، عموماً در حال کاهش مى:608 س
ارزش پولى براى ثابت نگه داشتن قدرت خرید، نیاز به نگهدارى پول به صورت کاالى قابل 

  اى چگونه است؟  هنماید، نگه دارى اشیاء نقر ارزش را الزام مى

 نگهدارى اشیاء نقره غیر از مصادیق آنیه اشکال ندارد ;هو العالم: ج
  .و نگاه داشتن آنیه جایز نیست

  



١٩٢ استفتائات

  

  

  غیبت

  
دانیم از  داده و نمىبت کسى که در مجلسى حرفى را زده یا فعلى را انجام آیا غی)  الف:609 س

  شود یا نه، جایز است یا خیر؟  این غیبت ناراحت مى

  آیا غیبت مخالف جایز است یا نه؟) ب

ـ غیبت متجاهر به فسق جایز است و غیر آن 1: هو العالم: ج
بت مخالف عقاید دین ـ غی2. باشد خوداوراضى جایزنیست،مگراینکه
   .و مذهبى جایز است

  
 در نظر مبارک حضرت عالى، تعریف غیبت، عبارت از بازگویى کردن عیب مستور مؤمن :610 س

در غیاب اوست یا عبارت است از هر سخنى که در غیاب مؤمن گفته شود که اگر بشنود ناراحت 
  شود ولو اینکه عیب مستور او نباشد؟ و رنجور مى

  .مستوراست عیب  غیبت، بازگو کردن;لمهو العا: ج

  
 در صورتى که غیبت منحصر در بازگویى عیب مستور مؤمن باشد، آیا اگر عیب غیر :611 س

  مستور او به قصد انتقاص در غیاب او گفته شود، گناه نیست؟

که عنوان اهانت مؤمن بر آن   خیر گناه نیست، مگر آن;هو العالم: ج
  .ه استصدق کند که در آن صورت گنا

  
بعد . ام باشد؟ از فردى غیبت کرده آیا گناه شنونده غیبت به اندازه گوینده آن مى :612 س

شود، چه کنم؟ و آیا  پشیمان شدم و تالش کردم رضایت او را کسب کنم و او اصال راضى نمى
  از نظر شرع حدى مشخص شده که براى شناسایى منکرات و مفاسد اخالقى تجربه کنیم؟

 شنیدن غیبت هم حرام است ولى اگر پشیمان شود و ;لمهو العا: ج
  .استغفار کند، خداوند غفار و رحیم است

  



١٩٣ استفتائات

هایش در مورد اشخاص مختلف بى مباالت است و راحت تهمت  شخصى در صحبت :613 س
دهیم که با  آیا باید از هم صحبتى با او خوددارى کرد و یا اگر احتمال مى. کند زده یا غیبت مى

  توانیم با او همنشین شویم؟ جلوى او را بگیریم، مىوانیم و گاهى بتحضور نزد ا

ولى این در .  اولین مرتبه نهى از منکر ترک مراوده است;هو العالم: ج
صورتى است که احتمال تاثیر داده شود واال الزم نیست خصوصاً در 
صورتى که با مراوده احتمال تاثیر در رفع منکر داده شود، که در این 

  . قطعاً مراوده حسن استصورت

گوید  طلبد و آن شخص مى انسان به شخصى تهمت زده و از او حاللیت مى :614 س
  این جا وظیفه ما چیست؟. بخشم نمى

 اگر نبخشید، کفاره آن طلب مغفرت براى او است و خود ;هو العالم: ج
  .گذرد توبه نموده، خداوند تعالى از او مى

  
کند و به   دیگران بد بوده و مرتب تهمت زده و غیبت مىشخصى نحوه برخوردش با :615 س

توان براى این که او اصالح شود به روش خودش با او  آیا مى. شود هیچ راه حلى اصالح نمى
  برخورد کرد و مثل خودش با او رفتار نمود؟

 خود آن شخصى که تهمت به او زده شده است و یا ;هو العالم: ج
البته آن هم اشکال . اند مقابله به مثل کندغیبت او را نموده، شاید بتو

  .توانند ولى دیگران قطعاً نمى. دارد

  



١٩٤ استفتائات

  

  

  دفاع

  
شود در مقابل ظلم و جور ساکت ماند و حرفى نزد، اگر   آیا در اسالم آمده است که مى:616 س

  باشد؟ آمده است علت آن چه مى

هى یعنى ن.  خیر، چنین نیست بلکه خالف آن ثابت است;هو العالم: ج
فمن اعتدى علیکم فاعتدوا (حتى در آیه شریفه . از انظالم شده است

در موارد . توان نمود دستور داده شده که مقابله به مثل مى) الخ
  .ضرب و جرح و در اموال، تقاص مشروع شده است

  
  باشد؟  نظر اسالم و فقه شیعه در خصوص دفاع از خود چه مى:617 س

مانند دفاع از تهلکه و از . اجب است در بعضى موارد و;هو العالم: ج
مانند آنکه اگر انسان دفاع . ناموس و در بعضى موارد مستحب است

  .شود نکند، ضرر مختصرى متوجه او مى

  



١٩٥ استفتائات

  

  

  گناه

  
دانید یا اینکه منحصر به گناهان کبیره   آیا تعزیر در گناهان صغیره را جایز مى:618 س
له آیا قاضى  گردد و به نظر معظم اى اثبات مى لهباشد و جرائم مشمول تعزیرات با چه اد مى
حداقل و حداکثر تعزیرات چقدر تواند تحت شرایطى از اجراى تعزیر صرف نظرکند؟ و  مى
  باشد؟ مى

همه گناهان کبیره است و جریمه .  گناه صغیره نداریم;هو العالم: ج
 شود، مقدار  یا اقرار واحد ثابت مى- شاهد2موجب تعزیر ـ با شهادت 

   .تواند بعد از ثبوت عفو کند تعزیر کمتر از حد است، و حاکم نمى

  
 اگر کسى به خاطر سالمتى بدن خود یا نریختن آبروى خود یا ترس از جهنم از گناه :619 س

  کرد؟ توبه کند آیا صحیح است و اگر این موارد نبود، توبه نمى

 عدم  حقیقت توبه ندامت از معصیت خالق و بناى بر;هو العالم: ج
  .عود است، بنابر این توبه حقیقى در مورد سوال نیست

  



١٩٦ استفتائات

  

  

  رقص

  
  چه صورت دارد؟) ع( رقص و پایکوبى جوانان در اعیاد و میالد معصومین:620 س

 رقص مرد در مجلس مردانه و زن در مجلس زنانه جایز ;هو العالم: ج
ولى رقص زن در مجلس مردانه و مرد در مجلس زنانه، جایز . است

  .نیست

  
 رقص زن در مقابل زنان و رقص مرد در مقابل مردان در مجلس عروسى شرعاً چه :621 س

  حکمى دارد؟

 در صورتى که توأم با کار محرم دیگرى نباشد جایز ;هو العالم: ج
  .است

  
   رقص زن در مقابل شوهرش شرعاً چه حکمى دارد؟:622 س

  . جائز است;هو العالم: ج

  



١٩٧ استفتائات

  

  

  مسابقات ورزشى

  
 هنگام مشاهده مسابقات فوتبال، افراد دچار احساسات شده و گاهاً با الفاظ زشت در :623 س

حکم آن . البته به عنوان انتقاد از نحوه بازى کردن آنها. برند هاى فوتبال نام مى از بازیکنان تیم
  باشد؟ چه مى

 الفاظ زشت قطع نظر از اینکه اهانت به شخص است که ;هو العالم: ج
تى که از الفاظ قبیحه باشد فى نفسه نیز جایز جایز نیست در صور

  .نیست

  
سیاسى، اجتماعى، (امروزه رسم شده در رادیو و تلویزیون مفسران و کارشناسان  :624 س

هاى مختلف انواع و اقسام  براى پیشبرد نظرات خود به افراد مختلف و گروه...) ورزشى و
باشد؟ آیا براى صرف اطالع یافتن   مىحکم گوش کردن به این مباحث چه. زنند ها را مى تهمت
  توان براى دیگران نقل کرد؟ توان گوش کرد؟ آیا مى مى

 گوش کردن به تهمت زدن به مسلمان جائز نیست و نقل ;هو العالم: ج
  .آن هم جائز نیست

  



١٩٨ استفتائات

  

  

  مسائل متفرقه

  
د آیا منى از خو.  را تشخیص دهمدانم که چطور منى  ساله هستم نمى15من چون : 625 س

رنگ دارد یا خیر؟ شما را به حق خدا درباره این مسأله توضیح کامل بدهید تا من از این مسئله 
  .غافل نمانم

 رجوع کنید به رسائل عملیه مانند توضیح المسائل، ;هو العالم: ج
مفصال نوشته شده است و اگر سواد ندارید به روحانى محل رجوع 

چنانچه مانعى از حضور دانند و  چون همه، آن عالیم را مى. کنید
  .موفق باشید. دارید، تلفناً سئوال کنید

  
نصف روز را مکتب کالس . گیرند   رسم شده که جوانان به مدرسه علمیه آمده اطاق مى:626 س
آیا از . نمایند نمایند و به درس احکام شرکت مى  روند و به نماز جماعت مدرسه شرکت مى مى

  نند استفاده نمایند یا خیر؟توا اطاق و امکانات مدرسه طالب مى

  . توانند استفاده نمایند  بلى، مى;هو العالم: ج

  
   چرا در استصحاب مثَبِت لوازم عادى و عقلى حجت نیست؟:627 س

 چون استصحاب از امارات نیست و از اصول است و ;هو العالم: ج
  .مثبتات اصول حجت نیست، تفصیل آن در اصول فقه است

  
 شخصى براى خدمت سربازى پارتى بازى کرده و تسهیالتى را از قبیل  آیا جایز است:628 س

  کسر خدمت یا خدمت در شهر خود به دست آورد؟

مملکت   بلى، جایز است مگر در موقعى که خطرى متوجه;هو العالم: ج
  .بشود

  
و یا انگشترى توسط مرد به دست زن نامحرم در صورتى که ) النگو( پوشاندن میل :629 س

  نند دستمال و یا غیره وجود داشته باشد چه صورت دارد؟حائلى ما



١٩٩ استفتائات

 جایز است، مشروط به اینکه جاى النگو نه دیده و نه ;هو العالم: ج
  .لمس شود

  
دار هم   باشد و سم  در مورد حیوانى به نام زرافه که جزء نشخوار کنندگان مى:630 س
  ا حرام گوشت است؟باشد ی باشد با این اوصاف آیا حیوان مذکور حالل گوشت مى مى

گویند که  مى  زرافه که در فارسى به او شتر گاو پلنگ;هو العالم: ج
 همچو دست و پاى گاو و سر و گردن او مانند شتر و دست و پاى او

ماند و نوعى پستاندار نشخوار کننده افریقا است  پلنگ مىبدن او به 
د، چون باش قدى بسیار بلند دارد، به هر حال ظاهراً حالل گوشت مى

  .درنده نیست

  
  باشد؟  آیا خبرثقه بنفسه حجت است یا به جهت مخبر بودن او مى:631 س

  . خود خبر حجت است;لمهو العا: ج

  
  دهد؟  کند یا فعل او را انجام مى  آیا فعل نائب خود را نازل منزله منوب عنه مى:632 س

بر  هیچکدام بلکه امر مستقل دارد به اتیان عملى که ;هو العالم: ج
  .تفصیل در کتب فقهى. منوب عنه امر داشته و بر ذمه او است

  
 اگر در وسائط نقلیه عمومى زنى بغل دست انسان بنشیند و بر اثر تنگى جا با بدن :633 س

  اجنبیه تماس بگیرد، آیا الزم است برخاسته یا از تاکسى خارج شویم؟

  . چنانچه موجب ریبه نباشد، خیر الزم نیست;هو العالم: ج

  
باشد به طورى که  کم مى) آب لوله کشى شده( در شهرستان ما فشار آب لوله شهرى :634 س

ها و مساجد از پمپ آب براى افزایش فشار آب منازل یا مساجد استفاده  بسیارى از خانواده
 ساعت آب براى 10 تا 8باشد که اگر از پمپ استفاده نگردد  به طورى فشار آب کم مى. کنند مى

  ).باشد غسل و وضوء موجود نمى(گى مصارف خان

چنین نوشته شده گردد این  مىبا این حال در پشت قبض آبى که به منازل و مساجد ارسال 
با توجه » نصب پمپ به صورت مستقیم بر روى شبکه غیرمجاز بوده و پیگرد قانونى دارد«است 



٢٠٠ استفتائات

 را تمام و کمال پرداخت کنیم و پول آب به اینکه ما از پمپ آب براى افزایش فشار استفاده مى
باشد و به تبع آن نماز و روزه و  نماییم، لطف بفرمایید آیا غسل و وضوء ما صحیح مى مى

  غیر؟

 چنانچه استفاده از آب که به عنوان معاوضه و مبادله ;هو العالم: ج
است مشروط به نصب نکردن پمپ شده باشد، نصب پمپ و استفاده 

ع آن براى نماز و روزه ضرر از آب براى وضوء و غسل و به تب
زند، نهایت کار خالفى است و مشروع هم نیست ولى اگر به  نمى

عنوان شرط نباشد بلکه مبادله واقع باشد بین آب بدون نصب پمپ 
زند و قهراً در نماز و روزه هم تاثیر  قهراً ضرر به وضوء و غسل مى

متصدیان این است که استجازه از چاره در این صورت راه . گذارد مى
امر اقال براى غسل و وضوء بکنید که در صورت اجازه صحیح و 

  .بدون اشکال است

  
دهد براى برپایى   آیا جایز است که زن با پولى که شوهرش براى مخارج خانه مى:635 س

  مجلس روضه یا ختم انعام و یا مانند این گونه مجالس استفاده کند؟

مگر آنکه به مقدار .  خیر بدون احراز رضایت شوهرش;هو العالم: ج
از آن پول . نفقه واجبه به زن بدهد و زن از پول خودش مصرف کند

  .تواند بدون رضایت شوهرش مصرف نماید که مال او شده است مى

  
   بلند شدن ناخن براى دختر یا زن اشکال شرعى دارد یا خیر؟:636 س

  . اشکال ندارد;هو العالم: ج

  
آیا این . اى بلند باشد که داخل دهان بشود حرام است  گونهگویند اگر سبیل به  مى:637 س

  باشد؟  گفته به نظر معظم له صحیح مى

  . نهى شده است، ولى حرام نیست;هو العالم: ج

  
   خرید گردنبند صلیب چه حکمى دارد؟:638 س



٢٠١ استفتائات

 چنانچه خیلى رایج باشد که دیگر تشبّه به کفار نباشد، ;هو العالم: ج
  .اشکال ندارد

  
آن مقدارى که ایز است  اگر ریش صورت انسان به طور کامل درنیامده باشدآیا ج:639 س

  درآمده است را بتراشد یا مثل تراشیدن ماشین کند؟

  . چنانچه عرفاً صدق ریش نکند، اشکال ندارد;هو العالم: ج

  
   گرفتن ناخن در شب و ریختن آن در باغچه چه حکمى دارد؟:640 س

  . اشکال ندارد;هو العالم: ج

  
 احکام متفاوتى که در منابع فقهى بین زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان دیده :641 س
شود، ممکن است به عنوان تبعیض جنسى یا عقیدتى از مصادیق جنایات علیه بشریت تلقى  مى

  گردد، آیا امکان هر گونه تجدید نظر در احکام مذکور وجود دارد؟ 

  .ى تجدید نظر نیست به هیچ عنوان راهى برا;هو العالم: ج

  
این روایات  آیا. اند  روایاتى داریم که زن را از تعلیم سوره یوسف و نوشتن باز داشته:642 س

  صحیحند؟ 

 اوال روایت معتبرى نداریم به این مضمون و ثانیاً اگر ;هو العالم: ج
باشد و معارضى هم نباشد با قرائنى به بیان حکم غیر الزامى بلکه 

شرعاً جایز  حکوم است به هر تقدیر تعلیم زنانحکم غیر مولوى م
  . است، بلکه تعلیم مسائل شرعى الزم است

 اگر کسى عمداً یکى از سادات را اذیت کند، به سیدى فحاشى کند و بگوید و سید و غیر :643 س
بنده خدا هستند و ادعاى محبت چهارده ن ندارند و همه سید ندارد و سادات فضیلتى بر دیگرا

آیا محبت چینن شخصى که محب اهل بیت و دشمن سادات . را هم بکند) لیهم السالمع(معصوم
کند یا  کفایت مى)علیهم السالم(است، نجات دهنده او است یا خیر؟ آیا محبت به چهارده معصوم

  باید محبت به ذرارى و اوالد فاطمه هم داشته باشد؟ 

ون سیدند، این  چنانچه عالقه به سادات نداشته باشد، چ;هو العالم: ج
است، اگر به جهات )علیهم السالم(همان محبت نداشتن به اهل بیت
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دیگر باشد فرض کنید چون سیدى است فاسق یا ظالم و امثال این 
  .امور عالقه نداشتن به او، اشکالى ندارد

  
ها در محافل و منابر فحش و ناسزا به بزرگان   اگر فردى تجلیل از ظالم کند و سال :644 س

عالى متجاهر به فسق   مراجع عظام بگوید، آیا این شخص از دیدگاه دین و حضرتدین و
  شود یا خیر؟ مى

 چنین شخصى از متجاهر به فسق بدتر است، بلکه ;هو العالم: ج
الراد علیهم کالراد علینا و هو «مشمول توقیع شریف است که فرمود 

علماى  بعبارت دیگر چنانچه یک نفر عالم از» على حد الشرک باهللا
سوء و به اصطالح از وعاظ السالطین باشد و رعایت موازین شرعیه 
را نکند و ترویج حاکم ظالم بنماید و به بزرگان دین جسارت کند و 
احکام الهى را تغییر دهد، چنین عالمى را باید ناسزا گفت و تشخیص 

  .آن هم با مرجع تقلید است

  
  حریم قریه را بیان نمائید؟ :645 س

حریم قریه مقدارى است که حیوانات : اند  فقهاء فرموده;عالمهو ال: ج
  .آورند جا مى چرند و هیزم از آن جا مى در آن

  
وجود دارد از انجام لکن به علت ضعفى که در نفس من . مؤمن و مسلمان جوانى هستم :646 س

  کنید؟ شما چه پیشنهادى جهت ترک این کبیره مى. مانم فرائض روزانه باز مى

 مختصر فکر کنید که چه عواقب وخیم اخروى بر ترک ;العالمهو : ج
فریضه مترتب است چه سعادت دنیوى و اخروى برایتان با عمل به 

  .شوید شود، قطعاً تارک این کبیره مى فرایض مترتب مى

  
  چگونه خود را اصالح کنم؟.  بنده متأسفانه دچار عادت زشت مردم آزارى هستم:647 س

اده قوى و اتکال به خداوند تبارک و تعالى و توجه  با ار;هو العالم: ج
  .به عواقب بد اخروى و تصمیم مردانه خود را اصالح کنید

  
   حکم کسب علوم دینى براى جوانان با استعدادى که عالقه به علوم دینى دارند چیست؟:648 س
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 البته حسن فى کل حال و گاهى در بعضى موارد ولو به ;هو العالم: ج
  .شود واجب مىوجوب کفایى 

  
شنوند سوره حمد را نخوانند، آیا  اگر کسانى که مى. کند  کسى طلب قرائت فاتحه مى:649 س

  اند؟ معصیت کرده

  .اند  خیر، معصیت نکرده;هو العالم: ج

  
اى یا مانند  وقتى از چاه نجات یافت به پدرش خبر توسط نامه) ع( چرا حضرت یوسف:650 س

  و غصه نجات دهد؟ردن آن نداد، تا او را از گریه ک

به هر حال کار خالف شرعى .  البد راهى نداشته است;هو العالم: ج
  .شد نکرده است واال پیغمبر نمى

  
 به نظر حضرت عالى سیره عرفانى و صوفى که در چندین سال اخیر توسط کتبى :651 س

صدرا، ین عربى، مالشود و معموالً نظرات همچون شخصیت هایى مولوى، محى الد منتشر مى
  .باشد با سیره اهل بیت تطابق دارد  مى... و حلّاج وبایزید بسطامى، ابوالحسن خرقانى، 

) ع( هر رویّه که با روایات وارده از حضرات معصومین;هو العالم: ج
الدین و امثال  مخالف باشد، باطلوگمراه کننده است مانند رویه محى

  .او

  
باشد و  الکونین مىگویند و حال این که مولى  ىم) ع(را به على فقط امیرالمومنین چ:652 س

  زوجۀ سیدۀ نساءالعالمین من االولین و االخرین است؟

 چون امیرالمؤمنین از اوصاف اختصاصى است به ;هو العالم: ج
عالوه مگر منافاۀ بین اوصاف است و بنا نیست که هر وقت وصفى را 

  .کنند بقیه اوصاف را نیز ذکر کنند ذکر مى

  
حورالعین از حفظه مالیک زوار کربال : در روایاتى درباره زمین کربال آمده است :653 س
  این موضوعات چه اثرى براى آنان دارد؟. خواهند برایشان سوغات ببرند مى
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اید و به  شود شما از تکالیف بشر فارغ شده  معلوم مى;هو العالم: ج
ان شود، فکر حورالعین هستید، به هر حال امید است حورالعین قسمتت

  .آن وقت از خود آنها بپرسید

  
در صورتى که هر ) 2 برگزارى مراسم چهارشنبه سورى چه حکمى دارد؟ )1 :654 س

چنانچه ) 3اقدام به برگزارى مراسم چهارشنبه سورى نمایند چه حکمى دارد؟ ) محارم(خانواده
مرد برگزار شود اى براى زنان و مردان باشد و مراسم بدون اختالط زن و   هاى جداگانه محل

به طور مجزا و به دور از انظارغیر اقدام ) محارم(در صورتى که هر خانواده) 4چه حکمى دارد؟ 
چه مراسم به شکل  چنان) 5به برگزارى مراسم چهارشنبه سورى نمایند چه حکمى دارد؟ 

 تو زردى من از تو، سرخى«آیا جمله معروف ) 6اختالط زن و مرد برگزار شود چه حکمى دارد؟ 
  شود حرام است؟ که در حین مراسم و در حال پریدن از روى آتش گفته مى» از من

دانم در چهارشنبه سورى چه اعمالى رایج   من نمى;هو العالم: ج
چنان چه مشتمل بر محرمات باشد مانند غنا و موسیقى و ساز . است

و آواز و رقص مختلط زن و مرد ولو محرم باشند، جایز نیست و واال 
اید جایز است و مراسم این گونه  ند جمله معروف که اشاره کردهمان

 ولى با شرط به این که این. اشکال ندارد ولو زن و مرد مختلف باشند
خالصه به عنوان . نباشداختالط سبب کارهاى خالف بعد هم 

چهارشنبه سورى حرام نیست، ولى چون دو سال قبل و امسال و دو 
و ) ع(قع است، شیعه محب اهل بیتسال بعد در ایام عزادارى وا

عاشق آنان قهراً نه این مراسم و نه مراسم عید نوروز را انجام 
شیعیان ما در ایام : اند دهند چون خود آن بزرگواران فرموده نمى

گیرند و در ایام حزن ما محزونند و مراسم عزادارى  فرح ما جشن مى
  .دارند برپا مى

  
زمین با بناهاى مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه نسبت به : 110مفاد ماده  :655 س

تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافى با پاکى و 
تواند  پاکیزگى و زیبایى شهر یا موازین شهرسازى باشد شهردارى با تصویب انجمن شهر مى

یجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه به مالک اخطار کند تا ظرف دو ماه به ا
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تواند به  اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهردارى مى. مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند
منظور تأمین نظر و اجراى طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایى و پاکیزگى و شهر سازى هر 

 را به اضافه ده درصد از مالک یا متولى و یا گونه اقدامى را که الزم بداند معمول و هزینه آن
در این مورد صورت حساب شهردارى بدواً به مالک ابالغ . متصدى موقوفه دریافت نماید

 روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهردارى 15شود، در صورتى که مالک ظرف  مى
  . شود  اعتراض نکرده، صورت حساب، قطعى تلقى مى

الى این است که با فرض عدم اعتراض مالک و یا متصدى موقوفه سئوال بنده از حضرت ع
ارشدونا «اضافه بر هزینه مصروفه توسط شهردارى وجه شرعى دارد یا خیر؟ % 10دریافت 

  .»ارشدکم اهللا و ادام اهللا ظلکم على روؤس المسلمین

 چون شهردارى دستوراتش در صورت عدم مخالفت با ;هو العالم: ج
، و مورد سئوال شرطى است در ضمن عقدى که شرع باید اجرا شود

با ابالغ به صاحبان زمین شهردارى انشاء کرده است و شرط جایز 
بنابراین به نظر حقیر دریافت اضافه مورد سؤال جایز . الوفا است

  .است

  
کوتاه کردن موى زن به طورى که شبیه مرد شود و یا بلند گذاشتن مو براى مرد به  :656 س

   زن شود، حکمش چیست؟طورى که شبیه

  . بى اشکال است;هو العالم: ج

  
بیت  اعیاد اهل کنم که مربوط به ایتام است و در مواقع اى کار مى اینجانب در مؤسسه :657 س

آیا مصرف برق از مال ایتام صحیح است یا خیر؟ در . کنم  عصمت و طهارت چراغانى مى
توان از برق تیرهاى برق  مى)هم السالمعلی(صورت صحیح نبودن آیا براى چراغانى میالد ائمه

  استفاده کرد یا اشکال شرعى دارد؟

  . اجازه باشد در مورد هر دو سؤال حق ندارید، باید با;هو العالم: ج

  
ال ترکبوهن السروج فتهیبوهُنَ : است که فرمود) علیه السالم(روایت از امیرالمؤمنین :658 س

شود یا مخصوص سرج اسب فقط  چرخه مىالفجور آیا اطالق تسرج، شامل موتور و دو
  باشد؟ مى
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ظاهراً فرق  حکم به هر تقدیر تنزیهى است، ولى ;مهو العال: ج
  . کند نمى

  
آیا اگر کسى گناه خود را نزد دیگرى براى تحذیر وى از عواقب آن و یا براى استشاره  :659 س
  صرف این عمل حرام است؟نباشد ...) مانند ترغیب به گناه و(اى هم  ذکر کند و مفسده... یا

 چنان چه مصلحتى بر آن مترتب باشد، اشکال ندارد واال ;هو العالم: ج
  .جائز نیست

  
اگر حرام است، در صورتى که کسى گناه خود را نزد ما ذکر کرد، آیا گوش دادن به  :660 س

  حرف او حرام است یا نه؟

ت یکى آن که شما معصی:  اثر دارد2 گوش ندادن ;هو العالم: ج
اید و دیگر آن که جلوگیرى از ارتکاب معصیت آن شخص  نکرده
  .کند اید که بر این عمل نهى از منکر صدق مى نموده

  
چرا شهرت در سیادت شخص مورد قبول فقها است ولى شهرت در حکمى یا فتوى  :661 س

  وجه فرق را بیان کنید؟. معتبر نیست

دانیم  چون مى.  دلیلش همان دلیل ظن انسداوى است;هو العالم: ج
احکامى مترتب بر سیادت است و راهى جز شهرت بر اثبات سیادت 

  .نیست

هاى قرآنى به منظور نیکو تالوت نمودن آیات الهى  ورزش و فراگیرى نغمات و آهنگ :662 س
و مواعظ و مراثى و مدایح چه حکمى دارد؟ چه اندازه استفاده از صوت حسن در قرائت قرآن 

باشد و آیاگوش دادن به صداى زن نامحرم  این موارد چه مىز است و غنا در جای) ع(ائمه اطهار
در مواردى از قبیل قرائت قرآن، خواندن سرودهاى انقالبى و محلى و خواندن شعر در جلسات 

  شب شعر در صورتى که موجب فساد و فتنه نباشد، چه حکمى دارد؟

ست، و غنا  صوت حسن اگر به حد غناء نرسد، جایز ا;هو العالم: ج
طرب و خفت ـ و شنیدن صداى زن در جب عبارت است از صوت مو

  .صورتى که موجب تهییج قواى شهوانى نشود، اشکال ندارد
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استفاده از مطالب و اخبار یک سایت یا یک خبرگزارى بدون ذکر منبع خبر و نام آن  :663 س
نوشته که استفاده از آن در صورتى که در پایین هر خبر «سایت و خبرگزارى چه حکمى دارد؟ 

  ».خبر با ذکر منبع آن بالمانع است

 چنانچه نقل بدون ذکر منبع ظهور عرفى دارد در این که ;هو العالم: ج
از منبع معینى استفاده نشده است، قهراً این دروغ است و جایز 

  .نیست واال اشکال ندارد

  
هاى خارجى  شریات و سایتچندى است در میان نویسندگان مرسوم شده که مطالب ن :664 س

. کنند را ترجمه کرده و بدون آن که اسمى از نویسنده به میان بیاورند آن را به نام خود چاپ مى
  شود؟ حکم این مساله چیست؟ آیاسرقت محسوب مى

 سرقت مصطلح نیست، اگر عنوان کذب، صدق نکند، ;هو العالم: ج
  .اشکال ندارد

  
اى شؤنات و حدود شرعى رعایت نشده و  زه یا مؤسسهاگر انسان مطلع شود در مغا :665 س

کنند یا فیلم  ها را رعایت نمى مثل این که محل قرار دختر و پسرها شده یا حجاب(کارهاى خالف 
توانیم به   فایده است، آیا مى شود، اگر مطئمن هستیم تذکرات بى انجام مى) کنند مبتذل پخش مى

  )مراکزحتى به قیمت تعطیلى آن (ع دهیم؟ مأموران قانون براى برخورد باآنها اطال

 بلکه در بعضى موارد ; بال اشکال اطالع دادن خوب است;هو العالم: ج
  . الزم است

  
 آیا کاشتن استخوان خوک در بدن انسان جایز است، خواه براى عالج درد پا، یا براى :666 س

  ؟... زیبایى و

 روح انسان به آن  جایز است و بعد از کاشتن و دمیدن;هو العالم: ج
  .شود رود و پاک مى از نجاست بیرون مى

 آیا همکارى با مشرکان در عراق جهت تأمین آذوقه سربازان آمریکایى یا مردم عراق :667 س
  در موقعیت کنونى چه حکمى دارد؟

 همکارى در جهت تأمین آذوقه سربازان آمریکایى که ;هو العالم: ج
یست و اما براى مردم عراق کارى باشند جایز ن فعالً کافر حربى مى

  .بسیار حسن و خوب است
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  ها، لغات و اصطالحات معانى واژه

  
  

  »آ«
  ...لوازم موسیقى، عود، دَف، تار و: مانند. هاى نامشروع  ابزار و لوازم سرگرمیهاى شیطانى و خوشگذرانى:آالت لهو

  مسؤولیت رفع ; برى کردن ذمه;برى کردن: اِبراء
  . پول، وسیله زندگى و خرجى راه نداشته درمانده باشد;مسافرى که در سفر: ابن السبیل

  با تقواتر: اتقى
که بر اساس آن منافع مال یا کار یا وسیله یک طرف قرارداد، در برابر مدت و قیمت معین به طرف دیگر قرار  قراردادى: اجاره

  .شود داد، واگذار مى
  بیگانه= ع اجنبىبیگانگان، جم: اجانب
   مزد، قیمت:اُجرت

 اگر فردى بدون تعیین قیمت و قرار داد، کارى را انجام دهد و براى گرفتن دست مزد با طرف مقابل ; مزد همانند:اجرت المثل
گرفت؟  داد چقدر مزد مى اگر همین کار را فرد دیگرى مشابه همین فرد انجام مى: طریق عمل کنند کهدین اختالف پیدا کند، باید ب

  .پاسخ هر چقدر که شد، مزد همان است
  . مزد و قیمتى که در عقد اجاره مشخص و معین شده است:اجرت المُسمّى

  .گیرد دهد، مزد مى  کسى که طبق قرارداد در برابر کار معینى که انجام مى:اجیر
   آبستن کردن; باردار کردن:اِحبال
  .شانه بلوغ خارج شدن منى از انسان در حالت خواب، ن:احتالم
اش عمل کرده است و کارش به واقعیت نزدیک  شود انسان اطمینان حاصل کند که به وظیفه  کارهایى که موجب مى:احتیاط

  .است
  . احتیاطى که مجتهد، لزوم رعایت آن را از طریق دالیل عقلى یافته باشد:احتیاط الزم

تواند  در این مسائل نمى. توا، یا احتیاط، به دلخواه خود عمل کندتواند به ف  همیشه همراه با فتواست و مقلد مى:احتیاط مستحب
  .به مجتهد دیگر رجوع کند

 مراجعه تواند باشد و مکلف باید به همان احتیاط عمل کند و یا به فتواى مجتهد دیگرى نیز مى  همراه با فتوا نمى:احتیاط واجب
  .کند

  .را رعایت کند، بهتر استدر این مورد اگر مکلف احتیاط : احتیاط را ترک نکند
  . دریافتن; فراهم کردن; بدست آوردن:احراز



٢١١ استفتائات

و پس از ) شهر مکه، عرفات، مشعر( بازداشتن، مکلفى که براى انجام مراسم حج به مکه رفته و قبل از رسیدن به موقفین :اِحصار
  .ص از حج بازداشته شده و محصور استاین شخ. ر بیمارى نتواند اعمال عمره یا حج را انجام دهدپوشیدن لباس احرام، بر اث

  نبیره= ها، جمع  حافد و حفد   نبیره:اَحفاد
  . مقررات شرع، آراء، فرمانها، جمع حکم:احکام
  قرمز، سرخ رنگ، جمع حمر، احامر: احمر
  .تر تر، شامل به احتیاط نزدیک: احوط

ختمان و غیره، زمینى که مورد استفاده کسى نیست و  اگر کسى با کشتکار، زراعت یا سا; زمین مرده را زنده کردن:احیاء زمین
  .اى در آن قرار ندارد را قابل استفاده و بهره بردارى کند، در واقع زمین مرده را احیاء یا زنده کرده است سکنه

  برادر زن: برادر، اخ الزوجه: اَخ
   خواهر:اُخت
   خواجه:اَخته
  . مخفى کردن، پنهان کردن:اخفاء
  .شود نمازهاى ظهر و عصر که حمد و سوره در آنها آهسته خوانده مى: ته قرائت کردن، نمازهاى اخفاتى آرام و آهس:اخفات
  . برادرى:اخوت
  . اعمال شرعى که در وقت خودش انجام شود:اداء

  .نقل شده است) ع(و ائمه اطهار ) ص( دعاهایى که از رسول اکرم :ادعیه مأثوره
  .شود دید و مشدد شدن آن حرف مى داخل نمودن، در تجوید باعث تش:ادغام
  . جمع دلیل;ها ها، حجت  دلیل:ادلّه
  . اجازه:اذن

  . هر نوع درآمدى که از طریق کار بدست آید;منافع کسب و کار: ارباح مکاسب
  ).وضو(، فرو کردن در آب )غسل( فرو رفتن به آب :ارتماس
   از اسالم برگشتن:اِرتداد
  .شود این تفاوت شامل بدن، مال یا کاالى کسى مى. قص و معیوب تفاوت صحیح و سالم با نا; دیه:اَرش

  .، رکوع، و دو سجده)اهللا اکبر(قیام، نیت، تکبیرۀ االحرام: هاى نماز، مانند ها و پایه  رکن:ارکان نماز
  . از بین بردن دوشیزگى:ازاله بکارت

: ـ استبراء از بول1: که شامل. دهند است، انجام مى کارى که براى اطمینان به پاکى چیزى از آلودگى و نج; طلب پاکى:استبراء
  .در مجراکسى که ادرار کرده است، به قصد اطمینان از نماندن ادرار 

  .ادرار کردن پس از بیرون آمدن منى به قصد اطمینان از اینکه ذرات منى در مجرا باقى نمانده است: ـ استبرار از منى2
 حیوانى که به خوردن نجاست انسان عادت کرده است تا وقتى که به خوراک طبیعى بازداشتن: ـ استبراء حیوان نجاستخوار3

  .خود عادت کند
استحاضه ) خون زیاد(کثیره استحاضه به سه صورت استحاضه . س خون دیدگى زنان به غیر از خون حیض و نفا:استحاضه

  .قرار دارد) خون کم(و استحاضه قلیله ) خون متوسط، بینابین( متوسطه
  .»انا اهللا و انا الیه راجعون« گفتن :جاعاستر

  »اعوذ باهللا من الشیطان الرجیم«در اصطالح گفتن .  پناه بردن:اِستعاذه
  . پرسش کردن از چیزى; آگاهى خواستن:استعالم
  . سوال از مجتهد درباره حکم شرعى مسائل; پرسیدن فتوا; طلب و درخواست فتوا کردن:استفتاء

  .انجام حج را از نظر بدن، مال و راه داشتن قدرت ; توانستن:استطاعت
  . انجام عملى با خود که باعث بیرون آمدن منى شود; جلق زدن:استمناء



٢١٢ استفتائات

  .کردن اجاره :استیجار
  . بدست آوردن:استیفاء
  . پیروزى; چیرگى; تسلط:استیالء

  .دهد و آن عمل قابل قبول شارع نیست  عملى که مکلف جهت تکلیف انجام مى:اشکال دارد
  .یعنى توحید ـ نبوت ـ معاد: صول دینا

  . امامت و عدالت:اصول مذهب
  . ناچارى:ضطرارا

  .مقلد باید طبق آن عمل کند.  فتواست;تر  روشن; ظاهرتر:اظهر
  . دوباره انجام دادن کار; از سرگرفتن:اعاده
  .تر  عادل:اعدل
  . آگاه ساختن:اعالن
  .تر  عالم:اعلم
  .درار و حیض یا مجارى حیض و غائط یا هر سه مجارى یکى شدن مجراى ا; باز شدن:افضاء

  . نمازگزاردن پشت سر پیشنماز; تقلید کردن از امام جماعت; پیروى کردن:اقتدا کردن
  .اى بر عدم فتوا باشد  فتوا این است مگر این که ضمن کالم قرینه:اقرب این است
  .د مقلد به آن عمل کند فتواى صریح و مشخص که بای; نظر قوى بر این است:اقوى این است

  . مجبور کردن; اجبار کردن:الزام کردن
  . خود را از انجام کارى بازداشتن; امتناع کردن:اِمْساک

  . اموالى که از نظر اسالمى و شرعى محترم و داراى احترام باشد:اموال محترمه
س و زکات و امر به معروف و نهى از منکر  کارهایى شرعى از جمله رسیدگى به امور یتیمان، دریافت و خرج خم:امور حِسبیّه

  .و غیره به اجازه مجتهد عادل و یا نماینده ایشان
  . زنان و مردان:اُناث و ذُکور

  .ن پشهمثل انتقال خون انسان به بد ; جابه جایى چیزى نجس به طورى که دیگر شىء اول به حساب نیاید; جابجایى:انتقال
  .بیرون ریختن منى: انزال
  .ى که متناسب با اصول و قواعد شیعه باشدحکم: اَنسب

  .هاى  چهارگانه حیوانات  شاهرگ:اودج اربعه
  پرهیزکارتر: اورع
  . تر  وجیه;تر  با قدرت;تر وجه: اوجه
  . سزاوارتر; بهتر:اولى

على نبینا  علیهم (حمد نوح، ابراهیم، موسى، عیسى، م:  به اعتقاد شیعه تعداد پیامبران اولوالعزم پنج نفر; صبور; بردبار:اولوالعزم
  . اند اینان پیامبرانى هستند که داراى دین و آیین جدید و کتاب آسمانى بوده). الصالۀ و السالم

  .یهودى ومسیحى: ثل م; غیر مسلمانى که پیرو یکى از پیامبران صاحب کتاب است:اهل ذمه
  . در صیغه عقد یعنى قبول کردن; واقع ساختن; فرض کردن:ایجاب
  شاره ا:ایماء

  

  »ب«
  . خوب و شایسته که ثواب آن باقى بماند; هر عمل نیک:باقیات صالحات



٢١٣ استفتائات

   دوشیزه:باکِره
  . دختر یا پسرى که به سن بلوغ رسیده باشد; رسیده:بالغ
   نیروى جنسى:باه

  . هرچه به جاى دیگرى واقع شود; عوض; جانشین:بدل
  . عمل کردن در احکام الهى و شرعى طبق میل و سلیقه خود; نوآورى:بدعت

 در جایى که شخص موظف به غسل کردن است اما به آب دسترسى ندارد یا آب برایش ضرر ; به جاى غسل:بدل از غسل
  .تواند به نیت غسل، تیمم انجام دهد دارد، مى

 در جایى که شخص موظف به وضو گرفتن است اما به آب دسترسى ندارد و یا آب برایش مضر ; به جاى وضو:بدل از وضو
  .تیمم انجام دهدتواند به نیت وضو،  ست، مىا

  . در موارد شک، شخص باید آن عمل را بطورى انجام دهد که یقین پیدا کند تکلیف شرعى خود را انجام داده است:برائت ذمّه
  .خواهد تا پول معینى را در وقت معینى به شخص یا اشخاصى بپردازد  سندى که به موجب آن شخصى از دیگرى مى:برات

  .شود تر شدن نواحى مجاور مشخص مى شدن نواحى محدود و پررنگ رنگ  بیمارى پوستى که با کم; پیسى:رَصبَ
   آب دهان:بُزاق
   روى پوست آدمى:بَشَره

  .دوشیزگى دختر را برداشتن:  ازاله بکارت; دوشیزگى:بکارت
  . دور از ذهن است:بعید است
  .در کالم بر خالف آن باشداى   مگر این که قرینه; فتوا این است:بعید نیست

  .شود  پیدا  شدن عالئم سه گانه در انسان که موجب بالغ شدن مى; رسیدن به سن تکلیف:بلوغ
   ادرار:بول
  حیوان چهارپا=  جمع بهیمه ; حیوانات چهارپا:بهائِم
   از گناهان کبیره ;دادنرا به کسى نسبت  دروغى ; دروغ بستن:بُهتان
  . چهارده و پانزدهم هر ماه را گویند;سیزده: ایام البیض . جمع ابیض:بیض
  . معامله; خرید و فروش:بیع

  . کار اجبارى بدون مزد:بیگارى
  ).س( مکانى مقدس در مسجد الحرام بین حجر االسود و مقام حضرت ابراهیم :بین رکن و مقام

  

  »ت«
  . فاصله زمانى بین طلوع فجر و طلوع خورشید:بین الطلوعین

  . درنگ کردن;آهستگى و آرامى کارى را انجام دادن به ; آهستگى:تأنى
 زمانى که ماموم به رکعت اول امام جماعت نرسیده باشد، هنگام تشهد خواندن امام جماعت، به حالت ; نیم خیز نشستن:تجافى
  .نشیند نیم خیز مى

  .دهند  آن قسمت از عمامه را که زیر چانه و روى گلو قرار مى;زیر چانه: تَحْتُ الحنک
نماز مستحبى که به هنگام ورود به مسجد، به عنوان :  نماز تحیّت مسجد; درود و سالم و دعا و نیایش; سالم کردن:حیّتت

  .این نماز دو رکعت است. احترام و ادب به مسجد خوانده شود
  .  ادرار و مدفوع کردن; خالى شدن:تخّلى
 مکان بطور کامل یا 4 مخیر است که نمازش را در ;ال شخص مسافر مث; فرد را در انتخاب آزاد گذاشتن; اختیار داشتن:تَخْییر

  ).ع( حرم امام حسین ; مسجد کوفه;)مسجد پیغمبر(شکسته بخواند، مسجد الحرام، مسجد النبى 



٢١٤ استفتائات

  . پنهان کردن عیب کاال نزد مشترى:تدلیس
  . ذبح شرعى حیوانات حالل گوشت:تذکیه
  .ه ترتیب ابتدا سر، بعد قسمت راست و بعد قسمت چپ بدن شسته شودغسلى که ب: غسل ترتیبى.  مرتب و منظم:ترتیبى
  .اش را افطار کند مسافتى که مسافر اگر از آن بگذرد، نماز را باید شکسته بخواند و روزه:  حدترخص; آسان گرفتن:ترخُّص

  »سبحان اهللا و الحمد اهللا و ال اله اال اهللا و اهللا اکبر« گانه 4 ذکر :تسبیحات اربعه
 مرتبه سبحان اهللا 33 مرتبه الحمد اهللا و 33 مرتبه اهللا اکبر، 34 از مستحبات بسیار با فضیلت نماز، گفتن ):س(یح حضرت زهراتسب

  و یک مرتبه ال اله اال اهللا
  . خود را پوشاندن:تستّر
  . نام خدا را هنگام ذبح بر زبان جارى ساختن; نام بردن:تسمیه
  . کالبد شکافى:تشریح
   چیزى را با آب شستن، تمیز و پاکیزه کردن;ردن پاک ک:تطهیر
 زدن شخص به قصد جلوگیرى در انجام کارهاى غیر شرعى و واجبات الهى به قصد ادب شدن دیگران و خودش و :تعزیر

  جلوگیرى از ادامه آن
  .بعد از نماز به ذکر دعا، قرآن و نمازهاى نافله مشغول شدن:  تعقیبات نماز; دنبال کردن:تعقیب

  . کوتاهى کردن; تقصیر کردن:یطتفر
  . برداشتن; طلب خود را از مدیون منکر گرفتن;قصاص کردن: تقاص
  . پیروى کردن از فتاواى مجتهد و عمل کردن به دستورات وى:تقلید

 نماز شود و تمام کارهایى که، منافى با  که با گفتن آن شخص وارد نماز مى;گفتن» اهللا اکبر« در شروع نماز :تکبیرۀ االحرام
  .کند تکبیرۀ االحرام از ارکان نماز است و اشتباه در آن، نماز را باطل مى. شود است بر او حرام مى

  . سرپرستى:تَکفّل
لبیک اللهم لبیک، لبیک ال شریک لک «واجب است در آغاز حج و عمره گفتن .  لبیک گفتن در مناسک  حج;اجابت کردن: تلبیه

  .»لبیک
  . لذت بردن:تَلذّذ
  .اى مانند سرنگ به رحم زن رساندن نطفه مرد را به وسیله:  تلقیح مصنوعى; باردار نمودن:تلقیح
  . دارایى; توانایى مالى:تمکّن
  . اطاعت کردن; فرمانبردارى:تمکین

 در وقتى که غسل دادن میت ممکن نباشد و یا آبى براى غسل دادن نباشد، تیمم میت جایگزین غسل :تیمم بدل از غسل مس میت
  .شود مى

  .کشد خواهد تیمم کند، باند یا گچ یا جبیره باشد، به نیت تیمم دست را روى آن مى  اگر بر عضوى که مى:ایى تیمم جبیره
اگر کسى به نوعى حرف بزند که نه دروغ باشد و نه راست، این نوعى مخفى کردن و .  مخفى کردن حقیقت; پنهان کردن:تودیه

  .پنهان کردن است که تودیه نام دارد
  . نماینده کردن; وکیل قرار دادن:توکیل
  . متولى کردن; ولى و سرپرست قرار دادن:تولیت
  »ال اله اال اهللا« گفتن :تهلیل

  

  »ث«
  .شود  اگر دو سوم آب انگور بجوشد و تبخیر شود، آب انگور موجود پاک مى; دو سوم:ثلثان



٢١٥ استفتائات

   ارزش; قیمت; بها:ثمن

  

  »ج«
  .کند نعقد مى فردى که قرارداد جعاله را م:جاعل

  .داند  کسى که مسائل شرعى را نمى; ناآشنا به مسأله:جاهل به مسأله
 در شرایطى است داند و مقصر هم نیست، چون  کسى که مسائل شرعى را نمى; جاهلى که در جهلش مقصر نیست:جاهل قاصر

  .داند احکام الهى برایش وجود ندارد و یا اصال خود را جاهل نمىکه امکان دسترسى به 
 کسى که امکان آموختن مسائل و احکام الهى را داشته است ولى عمداً در ; جاهلى که در جهلش مقصر است:جاهل مقصر

  .فراگیرى آن کوتاهى کرده است
  .بندند  باند یا پوششى که زخم یا شکستگى را با آن مى; پارچه; مرهم:جبیره
  .یک قسمت از پیشانى از دو طرف ابروها: جبین

  . جراحت; زخم:جُرح، جروح
کند اگر هر کس براى او کار معینى را انجام دهد، پاداش و مزد مشخص به او   قرادادى شرعى که طى آن کسى اعالم مى:جعاله

» جاعل«فرد قرار گذار را . دهم نى مىپردازد، مثال اگر فردى اعالم کند که هر کس گمشده مرا پیدا کند، فالن مبلغ به او مژدگا مى
  .نامند مى» جُعل«و مبلغ تعیین شده را » عامل« آن را کننده بهعمل 

  . حیوان حالل گوشتى که به خوردن نجاسات انسان عادت کرده است:جّالل
  .پوست: جِلد

  . مقاربت;آمیزش جنسى: جماع
   جُنُب شدن:جنابت
  . کسى که بدلیل خروج منى یا آمیزش جنسى، غسل بر او واجب شده باشد:جُنُب
گویند که با  ت کسى که فاقد تشخیص نفع و ضرر، بدى و خوبى است و در روانپزشکى به کسى مى صف;دیوانگى: جنون

  .کند و داراى توهم و هذیان است واقعیت قطع رابطه مى
موجود مهره دارى که هنوز رشد کافى براى زندگى در بیرون از رحم را پیدا نکرده، اما داراى ساختار بدنى و اندامها : جنین

  .باشد مى
شود که بر  به نمازهاى صبح و مغرب و عشا گفته مى:  نمازهاى  جهرى; بلند کردن آواز; با صداى بلند چیزى را خواندن:هرج

  .مردان واجب است حمد و سوره این نمازها را بلند بخوانند

  

  »ح«
  . زنى که در حال عادت ماهیانه باشد:حائض

  .وا باشد مجتهدى که بر اساس موازین شرعى داراى فت:حاکم شرع
رسد، مانند قرآن،  شود که بعد از مرگش به بزرگترین پسرش مى  در اصطالح فقهى به اموال ویژه پدر گفته مى; بخشش:حَبوَۀ

  .انگشتر، شمشیر
  .نویسند و همیشه همراه خود دارند  دعایى که براى پیشگیرى از آفت و حوادث یا بیمارى بر روى کاغذ مى:حِرز

ادرار ـ مدفوع ـ باد شکم ـ خواب کامل ـ امور زایل کننده عقل : ه باعث وضو شود و آنها عبارتند از هر کارى ک:حَدَث اصغر
  .ـ استحاضه ـ هر آنچه موجب غسل شود

  .آمیزش جنسى و احتالم: ل شود مانند هر کارى که باعث غس:حَدَث اکبر



٢١٦ استفتائات

  .دیده نشود) شهر یا روستا(ارهاى محل اقامت  حدّ و مقدار مسافتى که در آن صداى مؤذن شنیده نشود و دیو:حدّ ترخُّص
  .گردد  هر عملى که از نظر شرعى ترکش الزم باشد که انجام آن باعث عذاب الهى مى; ممنوع:حرام
  . سختى; دشوارى; مشقت:حَرَج

  . حرام بودن:حُرمت
  . سرآلت تناسلى مرد:حَشفه
   سهم:حِصّه

   سرپرستى:حِضانت
  ر محل حضو; محل زندگى; وطن:حَضَر
زنند، یعنى پس از غسل میت، باید پیشانى، کف دستها، سر زانوها، سر انگشتان  دارویى خوش بو که به بدن میت مى: حنوط

  .بزرگ پارا کافور مالید
   قاعدگى; عادت ماهیانه زنان:حیض

  

  »خ«
  .عنى بیان شوداى بر ضد این م  مگر اینکه در ضمن کالم، قرینه; فتوا این است، معتبر است:خالى از قوّت نیست
  .اى بر ضد آن معنى بیان شود  بى مورد نیست، مگر اینکه در ضمن کالم، قرینه; فتوا این است:خالى از وجه نیست

  . متخصص; کارشناس:خُبره
  . پلید; زشت:خَبیث
  .گیرد  زمانى که زمین بین ماه و خورشید قرار مى; ماه گرفتگى:خُسوف
  ش، دست و پا رنگ کردن موى سر، ری; رنگ کردن:خضاب
   باده; مى; شراب:خمر

  . بیست درصد خالص درآمد سالیانه که باید به مرجع تقلید پرداخت شود; یک پنجم:خمس
  . هراس; واهمه; بیم; ترس:خوف

  .آید  اگر رگ حیوانى را ببرند، خون با جستن بیرون مى:خون جهنده
  .توانند معامله را باطل کنند  معامله یا یکى از آنها مى اختیار بهم زدن معامله، که در مورد طرفین; انتخاب بهتر:خیار

  

  »د«
  .باشد زنى که با عقد دائم به همسرى مردى درآمده :دائمه
  .زنى که فرزند دیگرى را شیر دهد: دایه
  . مقعد; پشت:دُبُر

  دادخواهى: دعوى
  زخم: دُمل
  .ر مثقال شرعى سه مثقال معمولى استچها.  نخود است18 هر  دنیار یک مثقال شرعى است که هر مثقال، :دینار
  . مالى که در مقابل  خون مسلمان یا نقص بدنى او پرداخت شود:دیه

  

  »ذ«
   کشتن حیوانات حالل گوشت طبق ضوابط شرعى:ذبح شرعى



٢١٧ استفتائات

   عهده ; تعهد به انجام عملى یا اداى چیزى:ذمّه
   نسل; فرزندان:رّیّهذُ

که در مقابل تعهد شان نسبت به رعایت قوانین اسالمى از حمایت و امنیت نظام و  کافران اهل کتاب مانند یهود و نصارا :ذمّى
  .کنند شوند و در کشورهاى اسالمى زندگى مى حکومت اسالمى برخوردار مى

  

  »ر«
  . منفعتى که از راه تجارت بدست آید:ربح
   ضد یأس; امید:رجاء
   زشتى; پلیدى:رجس
   رجوع; بازگشت:رجعت
  ن سنگ زد; سنگسار:رَجم

نیست، مانند این که انسان لوم نیست و یا در دسترس  چیزهایى که به عهده و گردن انسان است ولى صاحب آن مع:رَد مظالم
یقین دارد در مال یا اموال کسى غیر مجاز تصرف کرده و از این استفاده ضررى به آن شخص خورده است، حال براى این که یقین 

است، باید مقدار معینى را از طرف صاحب آن مال یا اموال، به عنوان رد مظالم به مجتهد جامع پیدا کند که برائت ذمه پیدا کرده 
  .الشرایط پرداخت نماید تا آن مجتهد آن را در جایى که شارع مشخص کرده است بپردازد

شوند و  رضاعى مى پسر و دخترى که از یک زن شیر خورده باشند که با شرایطى نسبت به هم برادر و خواهر ; همشیر:رضاعى
  .مَحرم ابدى هستند

   اساس;پایه: رکن
   تردید; شبهه; شک:ریبه

  

  »ز«
   اضافه بر هزینه زندگى; زیادى از مخارج:زائد بر مؤونه

  مرد زناکار: زانى
   زن زناکار:زانیه
سان در صورت مقدار معینى از اموال خاص ان.  خارج کردن قسمتى از چیزى جهت پاکیزه کردن آن;پاکى از آلودگى: زکات

  .گیرد چیز تعلق مى) 9(زکات به نُه . باید در موارد معینى مصرف شودشخص که رسیدن به حد م
 کیلوگرم گندم، جو، ذرت و غیره یا قیمت آنها که در عید فطر باید به فقرا داده شود و یا در مصارف 3 حدود :زکات فطره

  .دیگر زکات صرف گردد
   اطراف شرمگاه موى:موى زهار پایین شکم، :زهار

   جاى بچه در شکم مادر; رحم:زهدان

  

  »س«
   محتاج; گدا; کسى که مالى را طلب کند:سائل

  . هر کار خوبى که براى خدا انجام دهند;راه خدا: سبیل اهللا
   نماز یکى از ارکان;سر زانوها، سر دو انگشت پاها، براى عبادت یا اظهار فروتنىبر زمین گذاشتن پیشانى، کف دستها،  :سجده



٢١٨ استفتائات

 15تعداد آیات سجده دار قرآن . اى که به واسطه قرائت یا شنیدن آیات سجده دار قرآن باید انجام داد  سجده:سجده تالوت
 ـ نجم، 37 ـ فصلت، 15سجده، ( هاى واجب قرآن سجده.  مورد آنها سجده مستحب است11 مورد آنها سجده واجب و 4. تاست

  )19 ـ علق، 62
 ـ نحل، 60 ـ فرقان، 77 و 18 ـ حج 58 ـ مریم، 107 ـ اسراء، 49 ـ نمل، 15 ـ رعد، 206 اعراف، (هاى مستحب قرآن سجده

  )21 ـ انشقاق، 24 ـ ص، 25
  .آورد اى که نمازگزار در برابر اشتباهاتى که در حین نماز از او سر زده است، به جاى کمى مى  سجده:سجده سهو

  حیواناتمدفوع : سرگین
کند و یا به  اش را در کارهاى بیهوده خرج مى  کسى که قدرت نگهدارى مال خویش را ندارد و سرمایه; دیوانه; بى عقل:سفیه

  .زند کارهاى غیر عقالنى دست مى
  . جنین نارس، ناقص یا مرده که قبل از موعد تولد از رحم زن خارج شده است; افتاده:سقط شده

» فصلت«هاى  شود، که عبارتند از سوره که موجب سجده واجب مىدارد اى قرار  آنها آیه سوره هایى که در :سوره عزائم
  »علق» «سجده» «نجم«

   روش;سیره: سنت

  

  »ش«
   سبیل:شارب

  .اى که براى تعیین ظهر شرعى در زمین نصب کنند   چوب یا وسیله:شاخص
   آشامیدن; نوشیدن:شُرب
   سرخى مغرب پس از غروب آفتاب:شفق
  )ص(اوند، پیامبر اکرم  خد;بنیانگذار شریعت اسالمى: شارع

 سالش تمام نشده 2 نوزادى که  بدین طریق که; روشى است براى مَحرم شدن نوزادى که متعلق به زن و شوهر نیست:شیر کامل
  .بخورد و یا یک شبانه روز فقط شیر آن زن را بخورد و در این بین شیر کس دیگر یا غذاى دیگر نخورد مرتبه شیر سیر 15

  .دهند در هنگام ازدواج به خانواده عروس مى) یا کسانش(الى که داماد  پول یا م:شیربها

  

  »ص«
   روزه دار:صائم
  .رود اى که در کفارات و فطره بکار مى  پیمانه; کیلوگرم3اى به گنجایش حدود  پیمانه: صاع

   سالگى کودک5 تا 3 از ; طفولیت; کودکى:صباوات
   جمع آن صبیان; کودک شیرخوار;کودک: صَبّى
   مَهر:قصدا

شود و طلبکار از بدهکار میخواهد طلبش را   در زمانى که برات به صورت مدت دار تنظیم مى;نقد کردن برات: صرف برات
  .نیز مراجعه شود» برات«به . زودتر از وقت تعیین شده بدهد با شرط اینکه مقدارى از مبلغ برات را کم کند

م ن آن همگى بالغ و امامى مذهب باشند مراجعه سلسله سند به معصو در اصطالح حدیث، حدیثى صحیح است که ناقال:صحیح
  .برسد

  . سنى که موظف به انجام تکالیف شرعى نیست یا سنى که هنوز به سن قانونى نرسیده است; کوچک; خردسال:صغیر
  . حق دست کشیدن مدعى یا صاحب حق از حق خود و واگذاشتن آن به دیگرى در عوض چیزى یا بدون آن:صلح



٢١٩ استفتائات

   روزه داشتن:صوم
   داماد:صِهر

  

  »ض«
  ناتوانى و سستى شدید: ضعف شدید: ضعف مفرط

   مرهم زخم;دارو زخم: ضِماد
   عهده دار گشتن; متعهد شدن; به عهده گرفتن:ضِمان

  

  »ط«
   پختن:طبخ

  .دهد اى که خوب و بد را از یکدیگر تشخیص مى بچه: طفل مُمیز
   رهایى; گسستن پیمان زناشویى:طالق
  .عقد نماید همسرش را ندارد مگر این که وى را مجدداً  طالقى است که بعد از آن مرد حق رجوع به:بائنطالق 

دهد تا طالق  را به مرد مى) غیر از مَهر( طالقى است که زن عالقه و تمایلى به شوهرش ندارد، مهر یا مال دیگرى :طالق خُلع
  .گیرد

  .ه طالق به همسرش رجوع کندتواند در عد طالقى است که مرد مى: طالق رجعى
دهد تا طالق  اى به هم ندارند و زن مقدارى مال به مرد مى تمایلى و عالقهه زن و مرد هیچ  طالقى است ک:طالق مُبارات

  .صورت پذیرد
  . دور طبق شرایط خاص دور کعبه چرخیدن7 و در شرع عبارت است از ; دور زدن; گرد چیزى گشتن:طواف

  .شود ف حج و عمره مفرده که ترک آن باعث حرام بودن همبسترى طواف کننده با همسرش مى آخرین طوا:طواف نساء
  . آنچه به گردن بیاویزند; گردن بند:طوق

  آرامش: طُمأنینه
  .شود  حالتى است که در نتیجه وضو، غسل، تیمم و تیمم بدل از غسل و وضو در انسان حاصل مى; نظافت; پاکى:طهارت

  . شىء طاهر و پاک استن علم و یقین به نجاست چیزى نداشته باشد، آن تا انسا:طهارت ظاهرى

  

  »ظ«
  .اى براى قصد دیگرى باشد  فتوا این است، مگر این که در کالم قرینه:ظاهر این است

   سایه:ظِلّ
صول ساعت آن با توجه به فحد آن برسد یا محو شود که  ظهر شرعى وقتى است که سایه شاخص به کمترین ; نیمروز:ظُهر

  .هاى گوناگون، فرق دارد مختلف و افق

  

  »ع«
   ناتوان; درمانده:عاجز

   قاعدگى; حیض:عادت ماهانه
  .کارهاى خوب و شرعى را انجام دهد و از کارهاى غیر شرعى اجتناب کندى که  کس; کسى که داراى عدالت باشد:عادل



٢٢٠ استفتائات

  .استفاده موقت از مال کسى بدون پرداخت سود: عاریه
  .کسى که نسبت به احکام الهى نافرمان باشد ; نافرمان:عاصى
   آزار دهنده مادر و پدر; نافرمان:عاق

   بیکاره; بیهوده:عاطل
  . اجراء کننده صیغه در معامله; عهد کننده:عاقد

  . درآمد:عایدات
   بیهوده:عَبث

   بازگشتن; رجوع کردن; برگشتن:عُدول
  .کند ر جایى که به مدرک و دلیلى جدید دسترسى پیدا مى برگشتن رأى و نظر مجتهد از فتواى قبلى، د:عُدول مجتهد

   دوران ممنوعیت زن از ازدواج، پس از طالق یا ترک شوهرش:عِدّه
   توجیه شرعى; بهانه شرعى:عذر شرعى

   عادت; فرهنگ عموم مردم:عُرف
  . عرقى که پس از آمیزش نامشروع یا استمناء از بدن خارج شود:عَرق جُنُب از حرام

برکنار کردن وکیل یا مأمور خود از . بیرون ریختن منى مرد خارج از رحم زن براى جلوگیرى از حاملگى. ر گذاشتن کنا:عَزل
  .کار

  . تنگدستى;سختى: عُسرت
  . قربانى کردن حیواناتى نظیر گوسفند، گاو یا شتر براى نوزاد تازه متولد شده با شرایط خاص:عقیقه
  .رت آویزان شده یا جایگزین شده یا خون بسته باشد صورتى که جنین در رحم زن به صو:علقه
  قراردادهاى دو طرفه: عُقود
   کارگزاران:عمّال
   کارى را با علم و آگاهى انجام دادن; از روى قصد:عمداً

اى انجام دهد که یقین پیدا کند از نظر شرعى تکالیفش را انجام داده   کسى که تکالیف شرعى خود را به گونه:عمل به احتیاط
  .است، عمل به احتیاط کرده است

  . مردى که قادر به آمیزش جنسى نباشد:عِنّین
   مثل خون، مردار;آن چیز که به خودى خود نجس باشد، بدون اینکه به واسطه تماس با چیز دیگرى نجس شده باشد: عین نجس

  

  »غ«
   مدفوع:غائط

  . هدفى که از نظر عقال قابل قبول باشد; هدف عقالنى:غرض عقالنى
  .شود چکد و جدا مى  آبى که پس از شستن چیزى با فشار یا خود به خود از آن مى:غُساله
  . شستن تمام بدن با کیفیت مخصوص; شستشو:غُسل

   به نیت غسل، یک مرتبه در آب فرو رفتن:غسل ارتماسى
  .به نیت غسل، اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ را شستن: غسل ترتیبى
ـ 4ـ غسل نفاس 3ـ غسل حیض 2ـ غسل جنابت 1: باشد و آنها عبارتند از سلى که انجام دادن آن الزامى مى غ:غسل واجب
  .نذر واجب شده باشدـ غسلى که بواسطه قسم یا 7غسل میت ـ 6ـ غسل مس میت 5غسل استحاضه 

 مثل غسل زیارت، غسل ;دتوان انجام دا هاى خاص مى  غسلى که در ایام خاص یا عبادات یا زیارات یا شب:غسل مستحب
  .جمعه، غسل توبه



٢٢١ استفتائات

  .گیرد و باید به صورت غسل ترتیبى باشد غسلى که اگر در اندام انسان جبیره باشد صورت مى: غسل جبیره
  .  تردید; خیانت; تقلب:غِش

  .وشد اگر کسى جنس مرغوب را با جنس نامرغوب مخلوط کند و بدون اطالع مشترى، آنها را به او بفر:غِش در معامله

  

  »ف«
   رأى و نظر فقیه در مسائل شرعى:فتوا
   روشنى آخر شب:فجر

» فجر اول«کند که آن را  به طرف باال حرکت مى) روشنایى(ایى   نزدیک اذان صبح از طرف شرق سپیده:فجر اول و دوم
  .است و اول نماز صبح» فجر دوم«زمانى که این سپیده یا روشنایى پخش شد، . نامند مى

  .نظور فجر دوم است م:فجر صادق
  .نظور فجر اول است م:فجر کاذب

   نماز فرادا یعنى نمازى که شخص به تنهایى بخواند نه با جماعت; تنهایى و جدا:فُرادا
  . جمع فریضه; واجبات:فرایض

  . شرمگاه; عورت انسان:فَرْج
  . امرى که انجام دادن آن واجب است; امر الزامى:فرض
  . مدفوع حیوانات:فضله
  .زکاتى که پس از پایان ماه مبارک رمضان بر هر مسلمان واجد شرایط، واجب است :فطره
  . زکات فطره:فطریه
  .آبجو: فُقّاع
  .نداش باشد و قادر نباشد مایحتاج روزانه خود را تأمین ک  کسى که نیازمند تأمین مخارج سال خود و خانواده; محتاج:فقیر

  

  »ق«
  .ده استکسى که در مورد کارى کوتاهى کر: قاصر
  . کنایه از اندام تناسلى انسان; پیش; جلو:قُبُل

  . کشتن کسى که خونش از نظر شرعى محترم است و نباید کشته شود:قتل نفس محترمه
  . کشتن غیر عمد با کشتن خطایى، اشتباهى که باید در مقابل کفاره و دیه بدهد:قتل شبه عمد

  . نسبت دادن زنا یا لواط به دیگرى:قذف
  .باشد  مراد خواندن حمد و سوره در نماز مى;واندن خ:قرائت
   جمع قُرح; زخمهاى چرکین; زخمها;دُمَلها: قُروح
   نزدیک:قریب
  . قسمى است که به یکى از اسامى خداوند بیان شود مانند باهللا، واهللا، تاهللا ; قسم شرعى; سوگند:قسم
  . کوتاه کردن:قَصر

  . نماز مسافر; نماز کوتاه شده:نماز قَصر
  .ک محل تصمیم مسافر به ماندن ده روز یا بیشتر در ی:قصد اقامه
  . تصمیم به ایجاد یک امر اعتبارى مانند خرید و فروش همراه با اداى کلمات مربوط :قصد انشاء
  .تصمیم فرد براى انجام کارى به امید قبول در درگاه الهى: قصد رجاء



٢٢٢ استفتائات

  . شدن به مقام رضا و قرب الهىتصمیم فرد براى انجام کارى براى نزدیک: قصد قربت
  .تصمیم فرد براى انجام کارى یا ذکرى که در شریعت وارد شده: قصد ورود

  .به جا آوردن عملى که وقت آن گذشته است، مانند قضاء روزه یا نماز: قضاء
  پشت سر و گردن: قَفا

   نشستن:قُعود
   اندک;کم: قلیل
   رابط زنا:قَوّاد
  .نى فتوا  در مورد احکام یع; محکم:قوى
  . اقامه نماز;ایستادن: قیام

  .قیام و ایستادنى که نمازگزار بعد از رکوع باید انجام دهد و از ارکان نماز است: قیام متصل به رکوع
  استفراغ: قى
  .گیرد وصیت یا حکم حاکم شرع مسؤولیت امور یتیم را به عهده مى  کسى که بر اساس; کفیل; حامى; سرپرست:قَیّم

  

  »ک«
  .کسى که اعتقادى به توحید و نبوت ندارد: کافر

   کافرى که با مسلمانان در حال جنگ باشد:کافر حربى
  .کنند  اهل کتاب که در کشورهاى اسالمى با شرایط مخصوص در پناه حکومت، زندگى مى:کافر ذمّى

  .مالند اى سفید رنگ و خوش بو که بدن میت مى  ماده:کافور
   گناه بزرگ:کبیره
  است» قرآن«ح فقه مقصود  در اصطال:کتاب
 روز 30 سالى که در آن اسفندماه ;گویند شود، که آن سال را سال کبیسه مى مىه سال اضافه  سال یکبار یک روز ب4 هر :کبیسه

  .باشد
   از گناهان کبیره; پنهان کردن گواهى:کتمان شهادت

  .کند  کسى که زیاد شک مى:کثیرالشک
کراهت در امور عبادى به معناى کمى . ام آن است هر چند براى انجام آن منعى نباشد کارى که ترک آن بهتر از انج:کراهت
  .ثواب است
  .دهد  کارى که انسان براى محو و جبران گناهش انجام مى:کفاره
   به عهده گرفتن; ضمانت:کفالت
   کافى بودن:کفایت
   عهده دار;ضامن: کفیل

   مثل قبل; قبال:کما فى السابق

  

  »ل«
اگر مجتهد دلیل الزامى بودن امرى را از آیات و روایات استفاده کند به طورى که بتواند آن را به شارع نسبت  ; واجب:الزم

کند و اگر الزامى بودن آن را به طریق دیگرى از قبیل ادله عقلیه استفاده کند به طورى که استفاده آن به  مى» واجب«دهد، تعبیر به 



٢٢٣ استفتائات

در نتیجه در مقام عمل . نیز وجود دارد» احتیاط واجب«و » احتیاط الزم«کند این تفاوت در  مى» الزم«شارع ممکن نباشد، تعبیر به 
  .براى مقلد تفاوتى بین الزم و واجب نیست

  .به دروغ خود ستایى کردن: الف زدن
  . شکافى در گور که جاى سر مرده است;گور: لَحَد
   ریش:لِحیَه
 بار قسم 4بدین صورت که مرد، به زن خود نسبت زنا بدهد و در نزد حاکم . ودش قَسمى که باعث باطل شدن ازدواج مى: لِعان

شود و براى همیشه بر یکدیگر حرام   بار قسم بخورد و این ادعا را رد کند، حد زنا و حد قذف از آنها ساقط مى4بخورد و زن نیز 
  .خواهند شد

   سخن باطل; بى فایده;بیهوده: لغو
   جفت گیرى;آید ایى به وجود مى شود و یاخته یگانه انه نر و ماده انجام مى کارى که با اتحاد دوگ:لقاح
  .مالى که در خیابان پیدا شود:  مالى که گم شده و صاحب آن معلوم نیست مانند:لقطه
   سرگرمى; بازى:لَهو
   آلودگى;پلیدى: لوث

نماز (تحبات این شب، خواندن نماز وحشت گذارند، یکى از مس  اولین شبى که میت را در قبر مى; شب دفن میت:لیلۀ الدفن
  .براى میت است) لیلۀ الدفن

  

  »م«
  نقل شده: مأثور

  .آنچه از متوفى باقى بماند: ماترک
   اجازه داده شده;اذان داده شده: مأذون

  .پردازد  مالى که مستأجر در مقابل اجاره مى:مال االجاره
  . مالى که در مورد صلح قرار گرفته است:مال المصالحه
  . مالى که از نظر شرع، مقدس  و قابل قبول باشد:مالیّت شرعى
شود، هر چند که از نظر اسالم مالیّت نداشته باشد،  مال محسوب مى) عموم مردم( چیزهایى که از نظر عرف مردم :مالیّت عرفى

  مثل شراب و خوک
اگر قتل در این .  در این ماهها حرام است چهار ماه قمرى یعنى ماههاى رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم که جنگ:ماههاى حرام

  .ماهها صورت گیرد ثلث دیه به دیه اضافه خواهد شد
  .یابد  دوازده ماهى که از فروردین شروع و در اسفند پایان مى:ماههاى شمسى
  .شود ز گفته مىنی» ماههاى هاللى«به ماههاى قمرى، . یابد  دوازده ماهى که از محرم شروع و در ذیحجه پایان مى:ماههاى قمرى

  .پیرو، کسى که در نماز به امام جماعت اقتدا کند: مأموم
  مخارج یا هزینه: مؤونه
  .هر کارى که از نظر شرعى نه پسنده است و نه ناپسند: مُباح

  . زنى که براى اولین بار عادت شود:مبتدئه
   جمع آن مبطالت است;باطل کننده عبادت: مُبطل
   پیروى کردن:متابعت
   اذیت شده;زار دیده آ:متأذى
  . زنى که با عقد موقت به همسرى مردى در آمده باشد:متعه



٢٢٤ استفتائات

  . کسى که توانایى دارد:مُتمکِنّ
  . هر چیزى که ذاتاً پاک است ولى در اثر برخورد مستقیم و غیر مستقیم با شى نجس، آلوده شده باشد:مُتنجس
  سرپرست: متولى
  دن گوش یا بینى یا لب کسى بری:مُثله
 کسى در فهم و بدست آوردن احکام الهى به درجه اجتهاد رسیده و داراى قدرت علمى مناسبى است که ; کوشا:دمجته

  .استباط کند) ع(و ائمه اطهار ) ص(رسول اهللا ) روش(و سنت ) قرآن(تواند احکام الهى و شرعى را از روى کتاب  مى
  ا باشد مجتهدى که شرایط مرجعیت تقلید را دار:مجتهد جامع الشرایط

  .شود مانند مالى که در ماشین یا مسافرخانه پیدا مى.  مالى که معلوم نیست متعلق به چه کسى است:مجهولُ المالک
  . کافى است:مُجزى است

  . کسى که در حال جان کندن است:محتضر
  . کسى که در حال خواب، منى از او خارج شده باشد:مُحتلم
  . بدون طهارت; فاقد طهارت:مُحْدث
  . آنچه از آن پرهیز گشته است; مانع:ورمَحذ
  . کسانى که ازدواج با آنها حرام ابدى است;هاى نزدیک  فامیل:مَحرم
  . کسى که در حال احرام حج یا عمره باشد:مُحرم
  . اولین ماه از سال قمرى; چیزى که حرام است:مُحَرم

   قدغن; ممنوع:محظور
تواند به مجتهد دیگرى رجوع  مقلد در این مورد مى.  آن مشکل است قبول صحت و تمامیت; اشکال دارد:محل اشکال است

  .کند
  .تواند به مجتهد دیگرى رجوع کند مقلد در این مورد مى.  باید احتیاط کرد:محل تأمل است

  . مالى که خمس آن داده شده است:مُخمس
  .هاختیار داده شد. مقلد باید یکى از دو طرف را انتخاب کند. فتواست:  استمُخیّر
   گرم است883/694پیمانه ایى که گنجایش سه ربع کیلو معادل : مُدّ

   نکوهیده;ناپسند: مَذْموم
  . رطوبتى که پس از مُالعبه از انسان خارج شود:مَذى
یا حکمى از احکام ضرورى اسالم شده که ) ص( مسلمانى که منکر خدا و رسول اهللا ; از دین خارج شده; از دین برگشته:مرتد
  .انجامد ر به انکار خدا و رسولش مىاین انکا

کسى که از پدر یا مادر مسلمان متولد شده و خودش مسلمان بوده و بعد از دین خارج شده باشد، توبه مرتد : مرتد فطرى
  .فطرى قابل قبول نیست

توبه مرتد ملى . گردد کسى که از پدر یا مادر غیر مسلمان متولد شده و کافر بوده بعد مسلمان شود و دوباره کافر :مرتد ملى
  .قابل قبول است

  نوشته شده: مرقوم
  . حیوانى که خود به خود مرده باشد و یا بدون شرایط الزم کشته شده باشد:مُردار
شود که براساس آن مالک درصدى از محصول کشاورزى را صاحب  منعقد مى که بین مالک زمین و کشاورز  قرارداى:مزارعه

  .شود مى
   لمس کردن:مَس
  .تماس و مالیدن اندام تناسلى یک زن به اندام تناسلى زن دیگر براى کسب لذت جنسى: احقهمُس



٢٢٥ استفتائات

نگهدارى از درختان، حق ن باغبان در برابر آبیارى و شود و بر اساس آ  قراردادى که بین صاحب باغ و باغبان منعقد مى:مساقات
  .آورد استفاده از مقدار معینى از میوه باغ را بدست مى

  . دست مالیدن به انسان مرده; لمس کردن انسان مرده:مس میت
  . زنى که در حال استحاضه باشد:مُستحاضه
  .نداردقاب و مجازات  هر کارى که انجام آن موجب ثواب است اما ترک آن عِ; پسندیده; مطلوب:مستحب
  . کسى که امکانات و شرایط سفر حج را داشته باشد;توانا: مستطیع
  .دیگرى را الزم دارد، چیزى که الزمه چیز دیگرى باشد آنچه که چیز :مستلزم
  . گوش دهنده; شنونده:مستمع

  . نیست شده; از میان رفته; نابود شده:مستهلک
  . دست کشیدن بر فرق سر و روى پاها با رطوبت باقیمانده از شستشوى صورت و دستها در وضو; دست کشیدن بر چیزى:مسح

  . چیزهاى مست کننده:مُسکرات
  .تر باشد  کسى که از فقیر هم محتاج; مفلوک; بیچاره:مسکین
  . شرط شده:مشروط
  . سختى; دشوارى; رنج:مشقّت

  . دست دادن با یکدیگر:مُصافحه
 اصطالح فقهى آن این است که انسان با دیگران توافق کند که مقدارى از مال یا ; توافق طرفین; آشتى;سازش): صلح(مصالحه

  .بخشد یا از طلب، یا حق خود بگذردسود خود را به طرف مقابل ب
اى که در آن یکى مالى را به دیگرى بدهد تا با آن تجارت یا کسب و کار کند و سود بر اساس قرار قبلى   معامله:مُضاربه

  .میانشان تقسیم شود
  . ناگزیر;ناچار: مُضطر

  .نظم است اش بى  زنى که عادت ماهیانه:مضطربه
  . از مراحل جنین ;که مقدمه غضروف و استخوان شدن باشد تکه گوشتى شبیه اسفنج :مُضْغه

  . چرخاندن آب در دهان:مضمضه
  . تنگنا; دشوارى; سختى; تنگدستى:مضیقه
  . ابداً بدون هیچ قید و شرطى; به طور کلى:مطلقاً
  . زن طالق داده شده:مطَلَقِّه

  .ها   پاک کننده:مُطَهرات
  .دادخواهى:  جمع مظلمه; ستمها:مظالم

  . یکدیگر را در آغوش کشیدن; دست به گردن یکدیگر درآوردن:انقهمُع
). قل اعوذ برب الناس(»الناس«و ) قل اعوذ برب الفلق(» فلق«هاى   دو سوره آخر قرآن یعنى سوره;دو پناهگاه: مُعَو ذتَین

  .خواندن این دو سوره باعث نگهدارى فرد از هر گزندى خواهد شد
  . آنچه بطور ضمنى مورد قبول باشد;اخته شده شن;معمول و متداول: معهود

  ...کند مانند خوردن، آشامیدن، سربه زیر آب فرو بردن و  چیزهایى که روزه را باطل مى:مُفطِرات
  . بویژه کسى که بعداً بى چیز و تهیدست شود; بى پول;تهیدست: مُفلس

  . نزدیکى کردن;آمیزش جنسى: مقاربت
   نزدیک;همراه: مُقارن
   پیروى کننده; تقلید کننده:مُقَلِّد
  . مجتهدى که در احکام شرعى صاحب رأى و فتوى است;کنند  کسى که از او تقلید مى:مُقَلَّد



٢٢٦ استفتائات

   آنچه انجام آن حرام نیست ولى ترکش بهتر است; نامطلوب;ناپسند: مکروه
  .انسان بالغ و عاقل که به سن تکلیف رسیده باشد: مُکَلَّف
  .کردن معاشقه ;بازى کردن: بهمالع
  .دهد اى که خوب و بد را تشخیص مى بچه: ممیز

   مستحب:مَندوب
  . کسى که به سود او نذر شده است:منذور لَه
  . از بین رفته; نسخ شده:منسوخ
  . معلق; وابسته:منوط
  . معیارهاى شرعیه:زین شرعیهموا

ها، سر زانوها، سر انگشتان   کف دستپیشانى،: گیرد، شامل  هفت عضوى که هنگام سجده روى زمین قرار مى:مواضع هفتگانه
  .بزرگ پاها 

  . فتوایى که به احتیاط نزدیکتر است:موافق احتیاط
  . پیاپى انجام دادن; پشت سر هم:مواالت

   مورد اعتماد:ثقمو
   اجاره دهنده:موجر
   نسخ شده; از بین رفته:منسوخ

  .به مجتهد دیگرى رجوع کردتوان   در این مورد مى; صحیح نیست; محل اشکال است:مورد اشکال است
   وکیل کننده:موکِّل
   مردار:میْتِه

  

  »ن«
   خفته;خواب: نائم
  پشیمان: نادم
   زنى که وقت عادت ماهیانه خود را فراموش کرده باشد:ناسیه
  نماز مستحبى: نافله
   پلید;ناپاک: نجس
   زنان:نساء
   مقدار معین; حد مشخص:نصاب

  .ک از موارد وجوب زکات در نظر گرفته شده استمقدار مشخصى که براى هر ی: نصاب زکات
  شود خونى که بعد از زایمان از رحم زن خارج مى: نفاس
   زن در حال نفاس; زنى که خون نفاس ببیند:نفساء

  . کسى که کشتن و آزار او حرام باشد:نفس محترمه
   زناشویى; ازدواج کردن:نکاح

واجب ) ماه گرفتگى( و خسوف) خورشید گرفتگى(ر زلزله، کسوف  دو رکعت نماز مخصوص که در مواردى نظی:نماز آیات
  .است خوانده شود

بدون سوره و قنوت که براى جبران شک ) کند بنا بر شکى که در مورد رکعات مى( نماز یک رکعتى یا دو رکعتى :ز احتیاطنما
  .شود در تعداد رکعات خوانده مى



٢٢٧ استفتائات

   حمد و سوره را آهسته بخوانند یعنى نمازهاى ظهر و عصر مقصود نمازهایى است که مردان باید:نماز اخفاتى
  .شود براى طلب باران در بیرون از شهر خوانده مىه  نمازى با آدابى مخصوص ک:نماز استسقاء
  .دانند، این نماز را شیعه قبول ندارد  نمازى که اهل سنت در ماه رمضان خواندن آن را مستحب مى:نماز تراویح
این نماز . به جعفر بن ابیطالب هنگام بازگشت وى از حبشه به او تعلیم دادند) ص(ت که حضرت رسول نمازى اس: نماز جعفر

  .نماز جعفر طیار دو نماز دو رکعتى با کیفیت خاص است. بسیار با فضیلت است که براى برآورده شدن حاجات بسیار معتبر است
  .آورند بجاى مى) به شرط عدالت( از آنها نماز واجبى که دو نفر یا بیشتر با امامت یکى: نماز جماعت
شود و نباید تعداد آنها   دو رکعت نماز مخصوص که در زوال جمعه به جاى نماز ظهر و بطور جماعت برگزار مى:نماز جمعه

  . نفر باشد5کمتر از 
  .شود  نمازى مخصوص که جهت برآورده شدن حاجات و حل مشکالت خوانده مى:نماز حاجت
  .شود هاى واجب یومیه انسان در حال جنگ که با کیفیت مخصوص و به طور مختصر خوانده مى نماز:نماز خوف
  .شود  نماز دو رکعتى که در ثلث آخر شب خوانده مى4 رکعت به صورت 8 نمازى است مستحبى در ;نافله شب: نماز شب

وحشت میت در اولین شب دفن میت به  دو رکعت نماز مستحبى براى رفع ; نماز لیلۀ الدفن; نماز وحشت:نماز شب اول قبر
  .شود نامش خوانده مى

  .شود  دو رکعت نماز مستحبى که پس از هشت رکعت نماز شب، پیش از نماز وَتر خوانده مى:نماز شَفع
  .شود دو رکعت نماز که در مراسم حج و عمره پس از انجام طواف، پشت مقام ابراهیم خوانده مى: نماز طواف

  .شود  رکعت نماز که پس از طواف نساء پشت مقام ابراهیم خوانده مى دو:نماز طواف نساء
  .شود به جماعت خوانده مى) دهم ذیحجه(و عید قربان ) الاول ماه شو( دو رکعت نماز مخصوص که در روز عید فطر:نماز عید
  .شود  نمازى مخصوص در دو رکعت که هیجدهم ذیحجه خوانده مى:نماز غدیر
  .شود نماز مخصوص مستحبى که پس از نماز مغرب تا وقتى سرخى مغرب از بین نرفته خوانده مى دو رکعت :نماز غفیله
  . نمازهاى چهار رکعتى که باید در سفر بصورت دو رکعتى خوانده شود; نماز مسافر; نماز کوتاه:نماز قصر

  .مراجعه شود» نماز شب اول قبر« به :نماز لیلۀ الدفن
  .اجعه شودمر» به نماز قصر«: نماز مسافر

  . هر نمازى که خواندن آن کارى است پسندیده اما واجب نیست:نماز مستحب
  . تکبیر که باید بر جنازه مسلمان خوانده شود، داشتن وضو در آن شرط نیست5نمازى مخصوص با : نماز میّت

نمازهاى یومیه، نماز آیات، :  ازاین نمازها عبارتند.  نمازهایى که خواندن آنها براى هر مکلفى واجب و الزم است:نماز واجب
نماز میت، نماز طواف، نماز قضاى پدر و مادر براى فرزند پسر ارشد، نمازى که انسان با قسم، نذر و عهد براى خود واجب کرده 

  .است
   رکعت نماز شب است11شود و آخرین رکعت از  یک رکعت نماز مخصوص که پس از نماز شَفع خوانده مى: نماز وَتر
  قبل مراجعه شود» نماز شب اول قبر«به : حشتنماز و

   نماز ظهر:نماز وُسطى
  . رکعت است17هر شبانه روز باید خوانده شود که مجموعاً در  نمازهاى واجب که ; نماز روزانه:نماز یومیه

 38وز جمعه  رکعت است و در ر34شود، مجموعاً   نمازهاى مستحبى روزانه که هر شبانه روز خوانده مى:نماز نوافل یومیه
 دو رکعت نافله ; چهار رکعت نافله مغرب; هشت رکعت نافله عصر; هشت رکعت نافله ظهر;رکعت، یعنى دو رکعت نافله صبح

 رکعت به 4در روز جمعه، .  یازده رکعت نافله شب;)آید حساب مىود، یک رکعت به ش که چون نشسته خوانده مى(عشاء
  .شود هاى ظهر و عصر اضافه مى نافله

  . تصمیم به انجام عمل دینى و شرعى با هدف تقرب و نزدیکى به خداوند; قصد:نیت

  



٢٢٨ استفتائات

  »و«
  . هر کارى که انجام آن از نظر شرعى الزامى است; حتمى;الزم: واجب

شود، مانند   واجبى که بر تمامى مکلفین واجب است و انجام آن توسط شخص یا اشخاصى از دیگران ساقط نمى:واجب عینى
  .نماز و روزه

سل میت که شود، مانند غ  واجبى که اگر به حد کافى کسانى نسبت به انجام آن اقدام کنند، از دیگران ساقط مى:اجب کفایىو
  .اى به آن اقدام کردند، از دیگران ساقط است زمینه غسل میت را فراهم کنند، اما اگر کسى یا عدهبر همه واجب است 

  . جمع آن ورثه;برد کسى که ارث مى: وارث
  .وقف کننده: قفوا

  . گرویى; سپرده:وثیقه
  . صورت;عنوان:  دلیل:وجه
  .شود  رطوبتى که گاهى پس از خروج ادرار مشاهده مى:ودى
  . مالى که نزد کسى بگذارند تا آن را حفظ کند; امانت:ودیعه
  .شود رطوبتى که گاهى پس از خروج منى مشاهده مى: وَذى

  .ختن و بدون وقف آن را به کلمه بعدى چسباندناى را اندا  حرکت آخر کلمه:وصل به سکون
  .کسى که مسؤولیت انجام وصیتى را به عهده داشته باشد: وصى
  .کند  توصیه هایى که انسان براى انجام کارهاى بعد از مرگش به دیگرى مى; سفارش:وصیت

اگر مثال بر روى دست یا پاى انسان  اگر در اندام محل وضو، جبیره باشد، باید وضو جبیره گرفت بدین طریق که :وضو جبیره
اى تمیز را روى آن قرار داد و  باشد، باید پارچه تر را روى آن کشید و یا اگر زخم مى گچ گرفتگى یا باند زخم باشد باید دست

  .تر را روى آن کشید دست
  .کند  جایى که انسان براى زندگى و اقامت اختیار مى:وطن
  . عمل جنسى انجام دادن:وطى
تا منافع آن به مصرف معینى یا تملک ملک یا مالى را ممنوع کند  واگذارى، فروش ;عقد یا قراردادى که بر پایه آن کسى :وقف

  .برسد
  . نماینده، کسى که از طرف شخص اختیار انجام کارهاى او را داشته باشد:وکیل
  . اختیار داشتن; سرپرستى:والیت
  ست دیگرى باشد، مانند پدر یا پدر بزرگ کسى که بر اساس دستور شارع مقدس سرپر:ولىّ
   واى:وَیل

  



٢٢٩ استفتائات

  »هـ « 
   بخشش;انعام: هِبه

  . بى حرمتى; بى احترامى:هتک
ختم » ذیحجه «شود و به شروع مى» مُحرم«سال هجرى از . از مکه به مدینه) ص(منسوب به هجرت حضرت رسول : هجرى

سال هجرى از سال . لف شدن دختر و پسر همین تاریخ معتبر استدر احکام شرعى نظیر مک. باشد روز مى 354گردد که معادل  مى
  . روز کمتر است11 سال و از سال شمسى 622میالدى 

  

  »ى«
  .شود  زنى که سنش به حدى رسیده است که عادت ماهیانه نمى:یائسه

  



٢٣٠ استفتائات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زندگینامه 

  )العالى مدظله(حضرت آیت اهللا العظمى روحانى 

  

  

  والدت
  

مردى از تبار ) مدظله العالى(لعظمى آقاى سید محمد صادق حسینى روحانى حضرت آیت اهللا ا
هاى علمیه، صداى رساى آزادى و   مرزبانان دین، فقیه اصولى، برج بلند مرجعیت و زعامت حوزه

ـ ) ع(آقا اباعبداهللا الحسین ناپذیر در ماه شهادت جد غریبش  عدالتخواهى، مجاهد و مبارزه خستگى
شهر دیرپاى علم و تمدن  میالدى در 1926ش، تابستان .  هـ1305 هـ ق، 1345ل محرم الحرام ـ سا

اى از علم و تقوى و فضیلت  و اندیشه و فرهنگ اسالمى ـ قم ـ در خاندانى حسینى تبار، با پیشینه
  .دیده به جهان گشود

  

  والدین
  

فاخر ماز ) قدس سره(حضرت آیت اهللا آقاى حاج میرزا محمود روحانى والدشان مرحوم 
  .در قم بدنیا آمد) ق. هـ (1307روحانیت و حوزه علمیه قم است که در سال 

وارد نجف اشرف شد تا از محضر حضرات آیات عظام آسید ابوالحسن ) ق. هـ (1330در سال 
مدتى در مشهد مقدس از شاگردان مرحوم آیت اهللا . ها برد  بهره) ره(و میرزاى نائینى) ره(اصفهانى 

با تالش، . بعد از آن به حوزه علمیه قم آمدند. بود) ره( حسین طباطبایى قمى العظمى حاج آقا
به قم ) ره(کوشش و پایمردیهاى ایشان، حضرت آیت اهللا العظمى حاج شیخ عبدالکریم حایرى 



٢٣١ استفتائات

ایشان از شاگردان خاص و مخصوص و مورد . آمدند و تدریس علوم حوزوى را شروع کردند
  .عنایت آیت اهللا حایرى بودند

  
آیت اهللا این عالم متقى و زاهدِ متعبدِ با نفوذ، سالیان سال بعد از فوت پدر بزرگوارشان مرحوم 

ضمن اقامه نماز جماعت، پاسخگوى مسائل مسجد آقا در ) ره(العظمى آقاى آسید صادق روحانى 
توان به همکارى با آیت اهللا   از اقدامات ایشان مى. شرعى و گره گشاى مشکالت مردم بودند

کاشانى در قضیه ملى شدن نفت، مبارزه جدى با رضاخان در مورد کشف حجاب  و دین زدایى از 
مملکت، دعوت و تالش براى ورود آیت اهللا العظمى حایرى به قم، زمینه سازى براى تدریس 

  .را نام برد... ایشان و همکارى، همفکرى و یارى جهت تأسیس حوزه علمیه قم  و

  
با پخش . بعد از یک بیمارى طوالنى وفات یافت) ق. هـ (1381 شعبان 18این مجتهدِ عابد در 

در تشییع . خبر فوت این مرد بزرگ، شهرستان قم متالطم، بازار، درسها و اداره جات تعطیل گردید
جنازه بسیار باشکوه ایشان، عالوه بر حضور تمامى مراجع تقلید، بزرگان و مدرسین حوزه، طالب، 

هاى سینه زنى و زنجیر زنى  اره جات با افراشتن پرچم عزا به صورت هیأتبازاریان، کسبه و اد
حضرت آیت اهللا العظمى آقاى سید شرکت کردند و پس از اقامه نماز میت توسط فرزند برومندشان 

  .به خاک سپرده شدند) س(، در مسجد باالى سر حضرت معصومه )دام ظله(محمد صادق روحانى 

  
است که ) ره(آیت اهللا آقاى  حاج سید احمد طباطبایى قمىو فرزند والده شان از سادات حسنى 

  .اقامه نماز جماعت داشتند) س(ایشان سالیان متمادى در صحن حضرت معصومه 

  

  تحصیالت
  

سپس در . حضرت آیت اهللا دروس پایه ادبیات عرب را در قم نزد پدر بزرگوارشان فرا گرفتند
راه برادر بزرگترشان براى استفاده از اساتید بزرگ و نام  سالگى به هم10در سن ) هـ ق (1355سال 

به دلیل !! آور حوزه علمیهِ کهنِ نجف اشرف، رنج و مشکالت هجرت از قم به نجف را پذیرا شدند
را در مدت » سطح«هوش و استعداد فوق العاده و حیرت برانگیزشان دوره چند ساله دروس 

 سالگى وارد درس 11در سن وصیه آیت اهللا العظمى خویى امتحان و تیکسال به اتمام رساندند و به 
 به درس خارج فقه و اصول، آن هم همدوش  ساله11یک نوجوان ورود . خارج فقه و اصول شدند

  .طالب با سابقه و بزرگسال حوزه علمیهِ کهنِ نجف، براى همگان حیرت آور و شوق آفرین بود

  



٢٣٢ استفتائات

  
 اهللا العظمى خویى به پدرم آیت اهللا العظمى میالنى آیت«: کند که  آیت اهللا زاده میالنى نقل مى

ساله در کنار شاگردان بزرگسال و اى که در آن نوجوان یازده  کنم به حوزه  مىافتخار: فرمودند
فهمد  خواند و مطالب مکاسب را بهتر از دیگران مى را مى» مکاسب«علماى بزرگ و همراه با آنان 

  ».کند  وتحلیل مى

مرحوم  از تألیفات »مکاسب«دانند که کتاب ارزشمند   اسالمى و حوزوى مىعالقمندان به علوم
شود و یکى از کتابهاى مهم و سنگین   هاى علمیه تدریس مى  است که در حوزهشیخ انصارى

  .درک مطالب آن نیاز به شاگردان با کفایت و پر استعداد داردکه فهمیدن و حوزوى است 

  



٢٣٣ استفتائات

  

  اساتید
  

و پشتکار فراوانشان هر روز در چندین درس مراجع و بزرگان حوزه له به دلیل عالقه  معظم
عمده اساتید . کردند کند، شرکت مى  علمیه که جهان اسالم و عالم تشیع به وجودشان افتخار مى

  : ایشان عبارتند از

  )1290 ـ 1367)(قدس سره(ـ حضرت آیت اهللا العظمى آقاى حاج شیخ کاظم شیرازى 1

قدس (مى آقاى حاج شیخ محمد حسین اصفهانى معروف به کمپانى ـ حضرت آیت اهللا العظ2
  )1361ت )(سره

  )قدس سره(ـ حضرت آیت اهللا العظمى آقاى حاج شیخ محمد على کاظمینى3

  )1284 ـ 1365) (قدس سره(ـ حضرت آیت اهللا العظمى آقاى حاج سید ابوالحسن اصفهانى4

  )قدس سره(یاسینـ حضرت آیت اهللا العظمى آقاى حاج شیخ محمدرضا آل 5

  )1317 ـ 1413)(قدس سره(ـ حضرت آیت اهللا العظمى آقاى حاج سید ابوالقاسم خویى6

 ـ 1380) (قدس سره(ـ حضرت آیت اهللا العظمى آقاى سید محمد حسین طباطبایى بروجردى 7
1292(  

ه آور خود استفاده نمودند و خود را همیش  از وجود تماى اساتید نامآیت اهللا العظمى روحانى
اما در این میان . دانند مى) رضوان اهللا تعالى علیهم( آن بزرگواران مدیون محبتها و الطاف خالصانه
پرورش روح اجتهاد و تکوین فقهى و . تر است تر و قابل توجه نقش آیت اهللا خویى برجسته

 آیت اهللا العظمى خویى سال شرکت در دروس خصوصى و عمومى 15علمى ایشان، مرهون 
 هوش، پشتکار و استعداد معظم له، ایشان را مورد عالقه و توجه خاص اساتید و مراجع، .باشد مى

در آن ) ره(آیت اهللا العظمى خویى .  بودبخصوص مورد عنایت خاصه آیت اهللا خویى قرار داده
نظیر بودند که در   یک فقیه بى;رأى اغلب علماء، بزرگان و کارشناسان فقه و اجتهاد زمان، به اتفاق 

 مجتهد و صاحب نظر بودند و ;غلب علوم حوزوى نظیر فقه، اصول، کالم، تفسیر، رجال، فلسفها
  .آثار منتشره ایشان گواه این مدعاست

کردند که امتیاز آیت اهللا العظمى  در دروس عمومى آیت اهللا خویى صدها طلبه شرکت مى
 سعى فراوان  وخویى در شناخت و کشف استعدادهاى طالب تیزهوش و بسیار موفق بود

 بتوانند در تربیت آن طلبه کوشا ;ارتباط بیشتر با اوکردند تا آن طلبه را زیر نظر گرفته و با ایجاد  مى
  .نقش بیشترى را ایفا کنند



٢٣٤ استفتائات

 در دوران نوجوانى به نجف اشرف و شرکت در دروس آیت اهللا آیت اهللا روحانىبا ورود 
حضور یک نابغه با درک و استعداد شگرفى  حوزه علمیهِ کهنِ نجف اشرف شاهد ;العظمى خویى
  .داد اش نشان از مقام آیت اللهى مى بود که چهره

این نوجوان نابغه باید در دروس سنگین فقه اصول شرکت کند، دروس مختلف را نوشته و آنها 
هاى  را در منزل پاکنویس کند، با دوستان همدوره تحصیلش مباحثه کند و پیش مطالعه براى درس

 در شبانه ;این مطالعات سنگین آنهم در غربت و با کمترین امکانات موجود. ا هم انجام دهدفردا ر
تهیه : عالوه بر آن، رسیدگى به کارهاى شخصى از قبیل. گرفت   ساعت وقت ایشان را مى16روز 

له اغلب دورانى را که در  معظم. ودمایحتاج زندگى و تحمل فشارهاى اقتصادى نیز با خودشان ب
بسیار سخت و طاقت فرساى اقتصادى مواجه بودند و اغلب، زندگیشان شرف بودند با وضع نجف ا

و این بزرگترین رمز و سرمایه گذارى براى . شد با قرض گرفتن از مغازه داران محل سپرى مى
  .تحصیل و عشق و عالقه به آموختن دانش علوم اسالمى است

  

  تدریس
  

نوجوانى در صحن حرم مطهر المى را در همان ایام هاى مختلف علوم اس معظم له تدریس دوره
تقریر دروس حوزه توسط این نوجوان . در نجف اشرف آغاز کردند) ع(حضرت امیرالمؤمنین على 

  .براى طالب بزرگسال و میانسال، براى همگان حیرت آور و قابل تقدیر بود

) ره(عظمى خویى آیت اهللا العظمى روحانى پس از مدت کوتاهى که در دروس آیت اهللا ال
اى از طالب و عالقمندان به    آنان را براى عده;شرکت کردند، با تقریر دروس اصول و فقه استاد

دیرى نپائید که چونان خورشیدى در نجف اشرف درخشیدند . کردند   تدریس مىدروس حوزوى،
  .شیدندبخ شان خیل مشتاقان را آرامش مى و به سان درختى پربرگ و بار، برآمدند و در سایه

با اینکه اغلب . شد له بیشتر مى  به همین دلیل بود که ارتباط آیت اهللا خویى روز به روز با معظم
دادند به آیت اهللا  آیت اهللا العظمى خویى در جلسه تدریسشان به کسى اجازه طرح اشکال نمى

من . کنى  نمىها اشکال  چرا در مباحثه«: فرمودند العظمى روحانى در میان عده ایى از شاگردان مى
و این نشان از نبوغ . »رسد را مطرح کنید خواهم اشکال و ایرادهایى که به نظرتان مى از شما مى

  . داردآیت اهللا العظمى روحانىفکرى و شایستگى ویژه 

مرجع فقید ارتباط تنگاتنگ استاد و شاگرد تا آنجا ادامه یافت که زیادى از شبهاى تعطیلى آن 
آمدند و ساعتهاى مدیدى به بحث و بررسى مسائل    مى العظمى روحانىت اهللاآی به حجره )ره(

  .کردند  پرداختند و در انتها معظم له، استاد را تا درب منزلشان همراهى مى علوم اسالمى مى



٢٣٥ استفتائات

 آیت اهللا العظمى روحانىهنگامى که ) ق. هـ (1360حضرت آیت اهللا العظمى خویى در سال 
اى بسیار مهم، عظمت علمى، قدرت و استنباط قوى، هوش و   امهطى ن.  سال بیشتر نداشتند15فقط 

متن کامل نامه که به دست خط مبارک آیت اهللا العظمى (ذکاوت این نابغه بزرگ را تأیید و ستودند 
العظمى روحانى و در کتابهاى زندگینامه که به زبان عربى و  باشد درسایت اینترنت آیت اهللا خویى مى

له به تأیید و مکتوب مهم مراجع و اساتید   معظم).پ رسیده است، موجود استفارسى در لبنان به چا
  . نائل آمدنددرجه اجتهاد سالگى به 14بزرگوارشان در سن 

به تدریس ) ش. هـ (1330وارد قم شدند و در اوایل سال ) ش. هـ (1329ر سال ایشان در اواخ
بیش از نیم قرن است . اختندپرد) س(دروس خارج فقه و اصول در صحن مطهر حضرت معصومه 

و تربیت هزاران طلبه فاضل و تشنگان دانش ائمه اطهار ) ص(که ایشان به تدریس علوم آل محمد 
 از مدرسین نام آور، ;اغلب شاگردان، پرورش یافتگان و حلقه نشینان منبر تدریسشان. پردازند مى

  .اى در مسیر مرجعیت قرار دارند  فضال و دانشمندان حوزه و عده

شان بر موضوعات  به دلیل وسعت احاطه. گویند  ایشان به هنگام تدریس، متین و گویا سخن مى
اى از آراء و مبانى بزرگان و فقیهان  درس ایشان فشرده. کنند  علمى، از پرداختن به زواید پرهیز مى

در . دازندپر  نامى به همراه نظریات خودشان است که با بحث و استدالل، بر رد یا قبول آن مبانى مى
جلسات تدریسشان به مبارزه با جمود، یکسونگرى، احتیاط زدگى، تقلید و پیروى کورکورانه از 

و غیر منطقى روى اقوال بزرگان و مبارزه اروا پردازند، زیرا معتقدند که تقلید و تعصب ن بزرگان مى
حترام بزرگان و تأکید بر از این رو معظم له با حفظ ا. گیرد با هر نظر نو، توان علمى را از حوزه مى
نظریات جدید و نو، ابتکار در مبانى، خروج از آراء . کنند  این امر، با نظرات آنها نقادانه برخورد مى

  .زند پیشینیان و ژرف نگرى در تدریس ایشان موج مى

 را به نام »حکم اهللا«  شهرت دارند اما هیچگاهمرجع و فقیه نو اندیشهر چند ایشان به عنوان یک 
فقیه نواندیشى که هیچگاه به انکار سنت و حذف . گذارند   زیر پا نمى»نواندیشى« یا »مصلحت«

  .پردازد باورهاى دینى نمى

  

  تألیفات
  

گسترش دانش اسالم، یت و له از ابتداى زندگى علمى خویش در راستاى نشر معارف اهلب معظم
یت و پرورش هزاران دانشمند فاضل نشینند و به ترب زمانى بر مسند تدریس مى. هرگز آرام نگرفتند

شوند و به تألیف کتب ماندگار اسالمى   پردازند و زمانى دیگر دست به قلم مى  و فرزانه مى
  .پردازند مى



٢٣٦ استفتائات

ایشان به محض ورود به حوزه علمیه قم و احساس نیاز جامعه حوزوى و اسالمى، همزمان با 
یف دایرۀ المعارف فقه اسالمى تدریس درس خارج فقه و اصول در سنین جوانى، دست به تأل

اساتید نام آورِ خبره حوزه، مراجع بزرگ تقلید و مدرسین، سر  که بزرگان و کتابى ماندگار. زنند مى
  .آورند تعظیم و تمجید در برابرش فرو مى

 را همراه خود به جلسه »فقه الصادق«دوبار کتاب ) ره (حضرت آیت اهللا العظمى بروجردى
  .کنند   به عنوان سند از آن نقل قول و به آن استناد مىبرند و  شان مى تدریس

 را »فقه الصادق«کتاب من : یى مرقوم فرمودند کهطى نامه ا) ره(حضرت آیت اهللا العظمى خویى 
ببیند من چه خدمت بزرگى به عالم اسالم و فقاهت :  بردم و گفتمآیت اهللا کاشف الغطاءشخصا براى 

  .ام تربیت کردهام و چنین عالم محققى را   نموده

اى کتاب  نیز طى نامه) ترین مرکز علمى اهل تسنن  مهمترین و عالى (رییس دانشگاه االزهر
  .ستاید را مى» فقه الصادق«عظیم 

این کتاب سالیان سال است که یکى از رساترین، معتبرترین و مهمترین منبع تدریس فقه و 
، ناشى از این تألیفات بخصوص کتاب ایشانمرجعیت و اعملیت یکى از دالیل . اصول تشیع است

  . است»فقه الصادق«گرانسنگ 

یم و بزرگ که به این کتاب عظ. دایرۀ المعارف کامل فقه تشیع): بزبان عربى(فقه الصادقـ 1
بارهادر داخل و خارج کشور به چاپ رسیده  جلد 26عنوان یک منبع مرجع شناخته شده است در 

  .به چاپ خواهد رسید) با ذکر منابع و مصادر ( جلد40چاپ جدید آن بزودى در . است

 سال 200باشد نزدیک به    که شامل تمامى ابواب فقه مى»جواهر الکالم«از تألیف کتاب  عظیم 
جواهر  « حوزه، از که به اعتقاد بعضى از مراجع و بزرگانِ خبره»فقه الصادق«گذرد و کتاب  مى

ترین دایرۀ المعارف تمام ابواب فقه در دو سده اخیر   اولین و کامل;تر است رساتر و کامل»  الکالم
این کتاب که در سنین جوانى معظم له به رشته تحریر درآمده، مورد عنایت خاصه تمامى . است

 نیز شناخته )اهل تسنن(علماء عامه این کتاب در میان . هاى علمیه است مراجع تقلید و بزرگان حوزه
بخش مطالعات (هاى معروف غرب  اهدر دانشگ» الصادقفقه «کتاب . شده و 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 ): بزبان عربى(»زبدۀ االصول«ـ 2
  .باشد  جلد مى6این کتاب در . گردیده است

شیخ » مکاسب«باشد که حاشیه ایى است بر    جلد مى6ر د): بزبان عربى(»منهاج الفقاهه «ـ3
  .اند ارائه شده را بحث و بررسى کردهکه به شیوه ایى نو و ابتکارى تمامى موارد ) ره(انصارى 



٢٣٧ استفتائات

حضرت آیت اهللا مبتکر مسائل مستحدثه و ارائه مسائل ): بزبان عربى(»المسائل المستحدثه«ـ 4
این کتاب که بارها وبارها در خارج و داخل کشور به . جدید با ذکر مسایل فقهى، روایى هستند

چاپ رسیده است شامل ارائه مسائل جدید، نو و مورد ابتالى جامعه با ذکر دالیل و مستندات 
  .باشد نى مىفقهى، روایى و قرآ

  )بزبان عربى( جلد 2 در »منهاج الصالحین«ـ تعلیق بر 5

  )ىبزبان عرب(  جلد2 در »عروۀ الوثقى«ـ تعلیق بر 6

  )بزبان عربى(» وسیلۀ النجاۀ«ـ تعلیق بر 7

  )بزبان عربى (لباس مشکوکـ رساله در 8

  )بزبان عربى (ده الضررقاعـ رساله در 9

  )بزبان عربى (الجبر و االختیارـ 10

  )بزبان عربى ( قرعهـ رساله در11

  )بزبان عربى(مناسک الحج ـ 12

  )بزبان عربى (المسائل المنتخبهـ 13

  )بزبان عربى (»فروع العلم االجمالى«ـ رساله در 14

  )بزبان عربى (االجتهاد و التقلیدـ 15

  )بزبان عربى (القواعد الثالثهـ 16

  »سایت یا حسین«مربوط به ) بزبان عربى (اللقاء الخاصـ 17

  )بزبان فارسى و اردو(» توضیح المسائل«ـ رساله 18

  )بزبان فارسى(جبر و اختیار ورد ـ تحقیقى در م19

  )بزبان فارسى و ترکى و اردو(» نظام حکومت در اسالم«ـ 20

  )بزبان فارسى (مناسک حجـ 21

  )بزبان فارسى (منتخب احکامـ 22

  )رسىفا بزبان(» استفتائات قوه قضائیه و مؤسسه حقوقى وکالى بین الملل«ـ 23

  )بزبان فارسى(احکام فقهى مسائل روز ـ 24

 جلد به 2که تاکنون در ): بزبان فارسى) (ىهاى مسائل شرع پرسش و پاسخ (استفتائاتـ 25
  .صورت سؤال و جواب ارائه شده است

باشد   هاى مسائل شرعى مى شامل استفتائات و پاسخ): بزبان عربى (»الف سؤال و جواب «ـ26
  .سؤال و جواب است 1000هرجلد شامل .  جلد تهیه شده است6که در 

  



٢٣٨ استفتائات

  مرجعیت
  

لمیه نجف اشرف و شروع به تدریس درس خارج فقه بعد از تشریف فرمایى ایشان از حوزه ع
 بعد از فوت آیت اهللا العظمى بروجردى »فقه الصادق«و اصول و با توجه به نگارش کتاب عظیم 

طبق آنچه در . ء و مدرسین نام آور، رساله عملیه ایشان منتشر شدبه پیشنهاد علماء، فضال) ره(
. هـ (1340اله توضیح المسائل ایشان مربوط به سال اولین چاپ رسکتابخانه ملى ایران موجود است، 

  .باشد  مى) ش

  
است و مهمترین دلیل » روحانى«معظم له اولین مرجع تقلید صاحب رساله در خاندان بزرگ 

حضرت آیت اهللا العظمى معروفیت بین المللى این خاندان، مربوط به شخصیت و موقعیت جهانى 
  .باشد  اشد و مقلدین حضرتش در سراسر دنیا پخش مىب  مى) مدظله العالى(ى سید صادق روحان

  



٢٣٩ استفتائات

  

  

  بعضى از ویژگى ها

  

  سیاست و حیات سیاسى
  

به همین . بینند مىا در پیکره دیانت دانند، روح سیاست ر ایشان دین را از سیاست جدا نمى
 ;سمدلیل، ضرورت مبارزه با حُکام جائر در هر زمان، لزوم مبارزه با استعمار، استکبار و صهیونی

شرکت و اظهار نظر در تمامى مسائل سیاسى جهان اسالم، تالش براى برقرارى آزادى و عدالت 
در نتیجه . گیرد از همین تفکر نشأت مى... اجتماعى، فقر زدایى، زدودن خرافات از چهره تشیع و

  .دانند  گیرى از صحنه سیاست و تکالیف اجتماعى را جایز نمى در هیچ مقطع از زمان، کناره

زمانى که ناز . عظم له در دوران رژیم ستمشاهى پهلوى از رهبران کلیدى مبارزات مردمى بودندم
ها را به عجز و تسلیم وادار کرده بود، زمانى که خیلى از مقدس نمایان  و نعمت حکومت خیلى

هاى ها و پایمردی   مبارزات، تالش;دانستند، ناامید شده و به تسلیم کشیده شدند مبارزه را عقیم مى
این رهبر بزرگ ملى و مذهبى بود که دل به ایستادگى و پایدارى سپردن، از دولت وقت نهراسیدن، 

ایشان !  کارى بود کارستان;به میدان کارزار و مبارزه برآمدن و دیگران را به جهاد فراخواندن
  .تالششان حق گویى، حق گرایى، حق مدارى و بر موضع حق پاى فشردن است

انقالب تفکر مبارزه و قهر ستیزى و سرنگونى حکومت وقت را در سرلوحه این طراح بزرگ 
هاى خود قرار دادند و رهبرى مبارزات را براى آشتى ناپذیرى با دولت و برقرارى حکومت  برنامه

 و از مصادیق خدمتگزارى به آستان ملکوتى »مملکت شیعه«اسالمى را بزرگترین وظیفه در این 
ها،   ها، سنگ اندازى  ها، رنج به همین جهت بود که با همه سختى. نستنددا  مى)عج(صاحب الزمان 

» فاستقم کما امرت«ایشان بر بلنداى .  پرچم حق مدارى را بر زمین ننهادند;تبعیدها، زندانى شدنها
که ) که برآمد(تا از آن هزاران میوه برآید ) که نشاندند(ایستادند تا این نهال را به باور بنشانند 

دستاوردهاى ز بزرگترین و این یکى ا). که نشست(  آن برکام ملت بزرگ ایران بنشیندشیرینى
  .رهبرى این مرزبان بزرگ دین است

خرد و  از آنجا که این مرد بزرگ متاع دنیا را با همه وسعتش به سُخره گرفته و به پَشیزى نمى
 ;ا سه طالقه کرده استدنیا ر) ع(تنها چشم بر آخرت دوخته است و همچون موالى مظلومش على 

  !هیچگاه براى بدست آوردن پست و مقام تالش نکرد و هرگز با حق ستیزان از در آشتى درنیامد



٢٤٠ استفتائات

گر و قلم بدستان مغرض و معاند، تالش داشته و دارند تا از  هر چند تاریخ نویسان تحریف
پهلوى و پیروزى نقش بزرگ و انکار ناپذیر این رهبر مذهبى و ملى در مبارزات مردمى با رژیم 

 به سادگى بگذرند و در تالشند تا در عرض ایشان، جمعى دیگر را در رهبرى و هدایت ;انقالب
هاى مذبوحانه جواب   انقالب چهره کنند و اندوهمندانه باید اعتراف کرد تا حدودى نیز این تالش

 کردند ـ ناکام داده است و گروهى معاند با جعل سند ـ که بعدها به شکست خفت بار خود اعتراف
  ؟!ماند مانند که همیشه ماه پشت ابرها باقى نمى مانده و مى

هاى تابناک موجود ساواک، تبعیدهاى   هاى داغ و مبارزانه، پرونده  هاى پرشور، سخنرانى  اعالمیه
سخت و طاقت فرسا به زابل، یزد، میگون، تهران، زندان انفرادىِ طاق سوزِ کمیته شاه، حصرهاى 

 المالقات، ممنوع التدریس، ممنوع الخروج بودن، زندانى شدن یاران، شاگردان و خانگى، ممنوع
  .خود گواه صادق این مدعاست... مریدان معظم له، و

  

  احترام به مراجع
  

با آن که در دیدگاهها و سالیق، . هاى معظم له، حفظ و احترام مراجع تقلید است یکى از ویژگى
داشته و دارند، اما هیچگاه زبان به دشنام، بدگویى یا تخریب ناسازگارى هایى با بعضى از مراجع 

بارها اتفاق افتاده است که یک مرجع یا فردى که در مسیر مرجعیت است . اند  موقعیت آنها نگشوده
همان احترامى که نام قرار گرفته، ایشان به دلیل به هر دلیل موجه یا غیر موجه مورد شماتت یا دش

 ـ نه شخص ـ قائل هستند، سکوت را جایز نشمارده و به دفاع از کیان براى مقام مقدس مرجعیت
ایشان معتقدند . حتى اگر مقام خودشان مورد هجوم قرار گیرد. اند  مرجعیت و علوم دینى پرداخته

 کج اندیشان، بددهنان و معاندین را به میدان ;که اگر دیانت، عزت و حرمت مراجع را نداشته باشیم
ه در این راه دیدید و دیدیم ک. ایم  زدن به کیان و نظام مرجعیت فرا خواندهعرض اندام و ضربه

  ؟!ها کردند چه

  

  اندرزها و سفارشات
  

به شاگردان، مقلدان و مریدان بى شمارشان در سراسر دنیا حضرت آیت اهللا العظمى روحانى 
  : که. اند  اندرزهایى نه فقط با زبان که با رفتار و عمل خود، آموزانده

  ! را با افراد و بزرگان نشناسیم»حق و باطل«اند که  مان دادهیاد

  ! دیگران قائل نشویم»مدح و ذم«اند که تفاوتى بر   اندرزمان داده



٢٤١ استفتائات

اند که   اند و یادمان داده  ایشان با زندگى شگرف خویش بى اعتنایى بدنیا را به ما آموزش داده
  ! نشد»اسیر تجمالت دنیا « و»ساده زیست«توان  مى

  !اند   را با عمل خویش یادمان دادهفروتنى و تواضع له درس معظم

  ! و فرازونشیب روزگار شماها را از راه بازدارد»حوادث در شما اثر کند«اند که نکند  نهیبمان زده

  ! نیست»هدایت و انسان سازى«ایم که هیچ کارى در روى زمین به عظمت   از معظم له آموخته

  !ایم اش آموخته وارانه از رفتار و منش بزرگ را»بزرگى روح«و » دریا صفتى«

: اند که هرگز به دنیا و مافیهایش چشم ندوزیم تا به هنگام مرگ نگویند معظم له یادمان داده
  !»چشم از جهان فرو بست«

اند که آخرت و جهان دیگر را چنان آمیخته لحظه لحظه زندگیمان کنیم تا به هنگام   یادمان داده
  !»ر باقى شتافتبه دا«: مرگ نگویند

 باید رنج کشید که سختى و رنج و مشقت، صیقل »بقاى روح «اند که براى  یاد آورمان شده
  !دهنده روحمان است

  ! ایشان درزندگى شخصى بهترین آموزشگر ماستزُهد 

  !ایشان استپایمردى  و احساس مسؤولیت شگرفش، بیانگر اوج استقامت و پایدارى

فقط یک بار به این اند که    خود را بدانید و پیاممان دادهت زندگىلحظااند که قدر  نهیبمان زده
توانید استفاده کنید  آیید و براى زندگى ابدى خود از همین یک بار باید هر آنچه را که مى  دنیا مى

  !و ره توشه بردارید

  !اند  یادآور کرامتى است که قرآن و سنت اهل بیت به گوشمان خواندهاش گذشت و بزرگوارى

 فراگیر ایشان در تمامى لحظات، جایى براى بروز امیال نفسانى، خودنمایى و الصاخ
  !گذارد نمىى، باقى طلبى و ثناجوی خودخواهى، تکبر و فخر فروشى، مدح

اخالص، بلند همتى، عفو و گذشت، صبر و استقامت، دقت و ریزبینى، خدمت به مردم، معظم له 
  ! اند از اساتید را به ما آموزش دادهى قدرشناس و باالخره آزادى و عدالت خواهى

  ؟!!ایم  اگر چه خود هرگز قدرشناس او نبوده

  

  حیات مذهبى
  

است که معظم له هر نیم قرنحدود . دارندزیارت کامل عاشورا  ایشان تقید خاصى به خواندن 
اهللا آقا اباعبدخوانند و با یاد  روز صبح زود به مدت یکساعت و نیم زیارت کامل عاشورا را مى

  .دهند   روحشان را جال مى)ع(الحسین 

  



٢٤٢ استفتائات

شوند،  مشرف مىمسجد جمکرانو ارتباط با حضرتش به ) عج(امام زمان  آنان که به عشق 
 آرام، آرام و عصا زنان به عشق موال و تجدید عهد ;دانند که سالهاست هر هفته یک سید نورانى مى

ته آید تا گزارش یک هف ران مىو پیمان، ابراز عالقه و توان بخشى روحى به مسجد جمک
این سید نورانى جلیل القدر، کسى نیست . خود را به موالى و مقتدا خود، ارائه دهدخدمتگزارى 

کریمه اهل بعد از جمکران، به قصد عرض ادب به ساحت . حضرت آیت اهللا العظمى روحانىجز 
ت، دستها را به شوند و به هنگام خواندن زیار به حرم مشرف مى) س (بیت حضرت معصومه

کنند و بعد از خواندن نماز زیارت، براى خواندن فاتحه و عرض   هاى ضریحش قالب مى  حلقه
  .شوند سر مزار پدر بزرگوارشان در مسجد باالى سر حضرت معصومه، حاضر مى ادب بر

  
ن مراسم عزادارى براى ائمه اطهار بخصوص آقا ابا عبداهللا الحسی ایشان تقید خاصى به برقرارى 

سیاه پوش در طول دو ماه محرم وصفر تمام لباسهاى ایشان سیاه است، بیت معظم له . دارند) ع(
آیند،  مذهبى و سینه زنى که از اقصى نقاط ایران به بیت ایشان مىهاى  در این ایام هیأت. شود مى

ا اباعبداهللا له و اقامه نماز جماعت، با ایشان مهمان سفره آق پس از مراسم عزادارى به همراه معظم
و مادر پهلو ) علیهما السالم(مظلومیت موالیش على و مقتدایش مهدى فقط . الحسین خواهند بود

  .نشاند  شان اشک مى است که بر پهناى چهره) س (اش زهرا شکسته

 جشن و سرورمجلس ) عج(در اعیاد مذهبى هم معظم له براى شرکت در شادى دل امام زمان  
  .کنند ها شرکت مى  ان و عاشقان ائمه اطهار در این مراسمکنند و مداح  برقرار مى

  
شود، در نتیجه ارتباط مستقیم با   بیت معظم له به دور از هر سازمان یا تشریفاتى اداره مى

له در یک  مالقات هر روزه در دفتر ایشان بطور مستقیم با معظم. پذیر است ایشان به سهولت امکان
مخارج بیت زیر نظر مستقیم معظم له است و هر نوع . ر استپذی  ساعت مشخص و معین، امکان

کنند و   وجوهات شرعى را شخصاً دریافت مى. خرج و برجى را مستقیماً نظارت دارند
آالیش ایشان زبانزد عام و خاص  زندگى ساده و بى. هاى بانکى نیز به نام خودشان است حساب
  .است

  
اند تا آنچه را که  ضربه زدن به بیت ایشان وارد شده گاه گاهى بعضى از افراد و البته به قصد 

زمانى که معلوم و ثابت شود که این افراد از . پسندند به کرسى بنشانند خواهند و مى خود مى
تقواى الزم برخوردار نیستند، در کمترین زمان ممکن و بدون هیچ رودر بایستى عذر آنها خواسته 

  .آید مىشود و از نفوذ آنها جلوگیرى بعمل  مى

  



٢٤٣ استفتائات

 تواضع و فروتنى، ساده زیستى، کمک و یارى به طالب ; از دیگر خصوصیات اخالقى ایشان
ـ ازدواج ـ کمک هزینه براى مداواى بیمارى ) ص(علوم دینى براى سنت دیرینه حضرت رسول 

 هاى آنها، تهیه لیست چند ده هزار نفرى ایتام، بیوه زنان، ضعفا و درماندگان و  طالب و خانواده
بیمارستان، ت صدها مسجد، حسینیه، مدرسه، اجازه و شرکت در ساخ. هاى ماهانه به آنها کمک

  .درمانگاه و مراکز عام المنفعه در سراسر ایران و خارج از کشور

  
 را به دهها هزار طلبه )عج(مرحمتى آقا امام زمان  روز 5 هر ماه به مدت معظم له سالهاست 

دیگر طالب علوم دینى در استانها دیگر نیز از این . کنند  مىحوزه علمیه مقدسه قم، پرداخت
  .کنند  ، استفاده مىله معظم توسط )عج(مرحمتى امام زمان 

  

  

  


