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  احکام اجتهاد و تقلید

  

  اجتهاد و تقلید

  

  آیا در مستحبات و مکروهات هم تقلید الزم است یا خیر؟: 1س

 مستحبات اگر بخواهید به عنوان مستحب بیاورد هوالعالم، در: ج
و . و نیز اگر نداند واجب است یا مستحب بلى باید تقلید کند. بلى

  .همچنین در مکروهات واال خیر

  

کسى که قدرت دارد بعضى از احکام را از مدارک آن را استنباط کند و نسبت به : 2س
  ط کند، وظیفه او چیست؟استنباتواند  بعضى دیگر از احکام چنین قدرتى ندارد و نمى

شود پس در  هوالعالم، چنین شخصى مجتهد متجزى نامیده مى: ج
مسائلى که قدرت بر استنباط حکم شرعى دارد به فتواى خودش عمل 
کند در صورتى که نخواهد احتیاط کند و اما در غیر آن مسائل یا باید 

  .تقلید کند و یا به احتیاط عمل کند

  

  

  یتبقاء بر تقلید م
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بقاء برت قلید میت مطلقا را اجازه نمیدهد، به چه ) ره(با توجه به اینکه شیخ انصارى : 3س
  مدرکى تقلید ابتدایى میت را در مستحبات اجازه میدهد؟

را بر جایز بودن تقلید میت ابتداء در ) ره(هوالعالم، من فتواى شیخ : ج
ین مطلب همانند فتواى مستحبات را ندیدم و گمانم این است که فتواى او به ا

الزم نیست در مسائلى که علم به وجوب آنها یا ر فقهاء است بر اینکه تقلید سای
حرمت آنها حاصل است و نیز در چیزى که حرمت آن معلوم نیست و آنرا ترک 

  .کند و انجام ندهد

  

  

  راههاى شناخت مجتهد و اعلم

  

  

است اعلمیت او را ر الزم  دیگاگر اعلم بودن مجتهدى ثابت شود آیا به مجتهدین: 4س
  اعالم کنند؟

  .هوالعالم، خیر، الزم نیست: ج

  

  مرجعیت و والیت فقیه

  

  توان تقلید نمود؟ آیا از شخص مرجعى که والیت فقیه را قبول ندارد، مى: 5س

  .توان تقلید نمود والعام، بلى مىه: ج

  

 دراین مورد وظیفه اى را صادر کند،  اگر مرجع تقلید حکم تخریب مکان یا مقبره: 6س
  مردم چیست؟
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هوالعالم، به هر عملى که مجتهد عادل واجد شرایط حکم کند بر : ج
  همه افراد واجب است اطاعت به وجوب کفائى

  

منصب و مقامى که فقیه جامع شرایط به کسى بدهد ـ مثال منصب قضاوت، تولیت : 7س
  به قوت خود باقى است؟رود یا خیر بلکه  موقوفه ـ آیا با فوت آن فقیه از بین مى

هوالعالم، چنانچه فقیه اجازه و اذن در تصرف در موقوفه را به : ج
ولى اگر منصب تولیت به . رود کسى بدهد با موت فقیه اذن از بین مى

  رود مىاو بدهد، با موت فقیه آن منصب باقى است از بین ن

  

ـ ولو بحسب ظاهر ـ اى که دو قول مخالف یا بیشتر باشد، آیا همه آنها در مسئله:8س
  باشند، در این صورت اجتماع تنقیضین نیست؟ حکم اهللا ظاهرى مى

گوید بلکه بعد از نقض و  هوالعالم، یک نفر دو قول متناقض نمى: ج
  .کند ابرام کثیر، یکى از اختیار مى

  

تواند حالل مشکل تناقض در مسئله قبل  آیا تشکیل شوراى فقهى بین مراجع نمى: 9س
اینکه از نظر عقل و شرع تشکیل آن ممکن نیست؟ با وجود اینکه این امر در شود؟ و یا 

  رسد؟ عصر حاضر به نظر یک ضرورت اجتماعى مى

اش براى حل مسائل شرعى است  هاى خارج همه هوالعالم، درس: ج
کنند و همه  جتهدین شرکت مىو با وجود آن درسها ـ که فضالء و م

 احتیاجى -شود،   نشود رد نمىاظهار نظر دارند و تا مسئله حلحق 
من خودم همانند بقیه مراجع پنجاه و پنج . به شوراى فقها نیست

ام و از اول درس خارج فقه و اصول گفته،  سال است از نجف برگشته
. اند جمعى از اساتید فعلى حوزه و بعضى مراجع، درس من آمده

هر گویم ـ چه درس و چه در جلساتى که  هنوز هم که درس فقه مى
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مسائل فقهى بحث کنند ـ   داریم و فضالء شرکت مىروز در منزل
  .باشد شود بنابراین چه احتیاجى به شورا مى مى

  

  

  احکام نجاسات

  

  بول و غائط

  

  

  ند سوسک آیا پاکاست یا خیر؟فله حیواناتى همان: 10س

  هوالعالم بلى، پاک است: ج

  

  

  خون

  

  

آید اک است یا   در قزوین بیرون مىآیا آن خونى که در روز عاشورا از درختى: 11س
  نجس؟

  .هوالعالم، پاک است: ج

  

  

  حیوان نجاستخوار
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اگر حیوان حالل گوشت نجاستخوار شود آیا گوشت، شیر، بول و غائط آن حیوان : 12س
  نجس است؟

 و گوشت و شیر هوالعالم، خصوص بول و غائط جالل نجس است،: ج
  .آن نجس نیست

  

  

  عرق جنب از حرام

  

  

 کسى که از حرام جنب شده و پس از غسل، بدنش را با آب یا آب و صابون شسته :13س
  آیا عرق او حکم عرق جنب از حرام است؟

هوالعالم، عرق جنب از حرام نجس نیست، اگر هم نجس باشد در : ج
  .فرض سوال هیچ اشکال ندارد

  

  

  

  مسائل متفرقه نجاسات

  

  

   جرم دارد؟شود؟ با اینکه هوا نیز آیا هوا نجس مى: 14س

  .شود هوالعالم، هوا نجس نمى: ج
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قرار گیرد پاک حوى که آب صاف در یکطرف اگر آب متنجس را تجزیه کنند، به ن: 15س
  شود یا نه؟ مى

  .شود هوالعالم، خیر پاک نمى: ج

  

در صورتى که از چاه دستشویى رطوبت باال زند و به دیوارهاى اطاق و : 16س
  طوبت نجس است؟آشپزخانه نفوذ کند آیا این ر

  هوالعالم، نجس نیست، ولى احتیاط به اجتناب خوب است: ج

  

  

  احکام مطهرات

  

  بر طرف شدن عین نجاسات

  

  

اگر نجاستى از خارج به دهان برسد که کما اینکه دست آلوده به خون را به دهانش : 17س
   را تطهیر کند؟بزند، چگونه دهانش

ال عین نجاست محکوم شود بازو هوالعالم، باطن دهان نجس نمى: ج
  .به طهارت است

  

  

  آب
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اى که شیرخوار است، اگر لباس یا بدن به بول او نجس  پسر بچه«اینکه فرمودید : 18س
اى که شیرخشک  به پسر بچهآیا این حکم نسبت » شود ر شستن پاک مىشود با یکبا

  خورد نیز جارى است؟ مى

  .ر استهوالعالم، بعید است چون دلیل در خصوص شیر ماد: ج

  

  

  احکام وضو

  

  کیفیت وضو گرفتن

  

  

اگر در وضو، بخواهد از سر انگشت کوچک پا، تا کعبین مسح کند آیا الزم است به : 19س
  شکل مورب باشد؟

الزم نیست موربا مسح کند چون کعبه قبه وسط . هوالعالم، خیر: ج
  .قدم نیست

  

  کند؟ح چپ را مسدر وضو گرفتن آیا جایز است با دست راست پاى : 20س

  .هوااللم، خیر جایز نیست:ج

  

  مسح کردن سر یا پاها، با پشت دست چه حکمى دارد؟: 21س

  .هوالعالم، جایز نیست: ج
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  شرایط وضو

  

  

شود  آبى که در رفع خبث استفاده شده و بو و رنگ نجاست به خود نگرفته آیا مى: 22س
  با آن وضو گرفت یا غسل کرد؟

بث نجس است، و اگر هم قائل به هوالعالم،آب مسعمل در رفع خ: ج
  .طهارت آن شویم اما وضو و غسل با آن صحیح نیست

  

مضاف است و در دیگر در صورتى که دو ظرف آب داریم یکى آب مطلق و یکى : 23س
شود، وظیفه در  ضمن حیوانى هم تشنه است و با یک ظرف آب رفع تشنگى از او مى

  ان داد دیگرى را وضو گرفت؟شود یکى را به حیو وضو گرفتن چیست؟ آیا مى

هوالعالم، چنانچه ممکن است در وضو با هر دو آب بگیرد وبقیه را : ج
  براى رفع عطش بدهد متعین است، واال وضو مقدم است

  

هاى فرهنگى و  اگر در مسجد وضو بگیریم جهت با طهارت بودن براى فعالیت: 24س
  غیره، ولى در مسجد نمازنخوانیم اشکالى دارد؟

االعالم، چنانچه مقید نباشد که موقوفه براى نمازگذاران در مسجد است ـ هو: ج
  .گرچه بعید است چنین قیدى ـ اشکال ندارد

  

  آیا طهارت آب براى وضو شرط واقعى است یا ظاهرى؟ و ثمره در قول چیست؟: 25س

هوالعالم، شرط واقعى است و چنانچه معلوم شود نجس است : ج
  .تشود وضو باطل اس معلوم مى

  

  



١٨ استفتائات 

  مس اسامى محترم

  

  

اگر اسمى از اسامى متبرکه با قلم کشیدن از بین برود و اثرى از آن دیده نشود آیا : 26س
  بدون وضو به آن دست زد؟میتوان 

  .هوالعالم، دست زدن بدون وضو با محو اسم اشکال ندارد: ج

  

یید اگر اسامى متبرکه اگر مجددا تبدیل به کاغذ شود چه صورت دارد؟ و بفرما: 27س
اسامى متبرکه به زمین افتاده و گل آلوده شده، و چه بسا امکان برداشتن نیست، وظیفه 

  چیست؟

گل آلود شدن هیچ  تبدیل به کاغذ و افتاده به زمین و هوااللم، بعد از محو اسم: ج
  .گونه اشکالى ندارد

  

  

  احکام موجبات غسل

  

  جنابت

  

  

وش کرده و با این حال مدتى نماز زنى که جنب بوده و غسل جنابت را فرام: 28س
خوانده، و در همین اثناء هم غسل حیض نموده است بفرمایید وظیفه او نسبت به نمازهایى 

  که در این مدت خوانده چیست؟

  .هوالعالم، آنچه که بعد از غسل حیض خوانده صحیح است: ج



١٩ استفتائات 

  

  

  حیض

  

  

 کرده، سپس روز خانمى بعد از پنج روز از ایام عادتش پاک شده و غسل حیض: 29س
بیند براى این خون چه حکمى دارد؟ و اگر بعد از روز دهم باشد  هشتم یک قطره خون مى

  چه حکمى دارد؟

هوالعالم، چنانچه قبل از ده روز پاک شود خونى که دیده و ایام : ج
قبل از آن حیض است، اگر تجاوز از ده روز شود حیض نیست بلکه 

  استحاضه است

  

   زنى که از حیض پاک شده ولى غسل نکرده است چه صورت دارد؟جماع کردن با: 30س

ولى بهتر است بعد از غسل . هوالعالم، با شستن فرج جایز است: ج
  .باشد

  

  حد حایض و نفساء آیا قضاى روزه ماه رمضان واجب است یا خیر؟: 31س

  هوالعالم، بلى واجب است: ج

  

ه حکمى دارد؟ با توجه به اینکه جماع کردن در روزهاى پایانى عادت ماهیانه چ: 32س
  موارد بسیارى این عمل واقع شده و تعدا آن فراموش شده؟

هوالعالم، چهار و نخود و نیم طال کفاره باید بدهند براى هر دفعه : ج
  .جماع

  



٢٠ استفتائات 

  هر گاه خون حیض مشتبه به خون بکارت شود شناختن آن به چه طریق است؟: 33س

د یعنى مقدارى پنبه را داخل فرج هوالعالم، باید خود را وارسى کن: ج
کند و کمى صبر نماید و بعد بیرون آورد پس اگر اطراف آن آلوده 
باشد خون بکارت است، و اگر به همه آن رسیده باشد حیض 

  .باشد مى

  

  

  استحاضه

  

  

  جماع کردن با زنى که در حال استحاضه است چه حکمى دارد؟: 34س

  . عمل کند جایز استهوالعالم، چنانچه به وظائف مستحاضه: ج

  

  

  ام غسلاحک

  

  

  

کسانیکه به علت کمر درد مجبورند مشمع به کمر بچسبانند و براى خوب شدن : 35س
شود  الزم است چند روزى به این حال بگذرد، با اینکه مشمع مانع رسید آب به بدن مى

 اى صحیح است یا بعد از  وظیفه آنها براى غسل چیست؟ آیا اعمالشان با غسل جبیره
  برطرف شدن عذر قضا نمایند؟



٢١ استفتائات 

ضرر باشد  هوالعالم، چنانچه برداشتن مشمع و غسل کردن بى: ج
باید چنین عمل کنند و اال اگر همان نحو غسل کنند و تیمم نیز نمایند 

  .شود و قضاء الزم نیست رفع اشکال مى

  

  شود غسل دیگر را اقدام کرد؟ آیا در غسل، مى: 36س

چند غسل را قصد کند با اتیان به غسل شود  هوالعالم، بلى، مى: ج
  واحد

  

  

  احکام تیمم

  

  

مسافرى که جنب است اگر بخواهد براى نماز غسل جنابت کند، ماشین یا قطار : 37س
  تواند در چنین موردى با وجود آب، تیمم کند؟  کند آیا مى حرکت مى

هوالعالم، تنها وجود آب کافى نیست بلکه باید مانعى از استعمال : ج
باشد و در فرض سوال مانع موجود است، پس تکلیف مبدل هم ن
  .شود به تیمم مى

  

در صورتى که علم اجمالى است بر اینکه یا آب نجس است یا خاک، بفرمایید وظیفه : 38س
  براى نماز چیست؟ وضو و تیمم هر دو را انجام دهد یا به یکى اکتفاء کند؟

م کند به نحوى که هوالعالم، جمع بین وضو و تیمم کند، اول تیم: ج
ها نچسبد بعد وضو بگیرد و مواضع وضو  خاک به صورت و دست

بااین کیفیت عمل به وظیفه طهارت حدثى نموده است و . را خشک کند
  .مالقى شبه محصوره است پاک است) چون(از حیث نجاست هم بدن 



٢٢ استفتائات 

  

  

  احکام میت

  

  

شود چه صورت  الشى مىدعا یا قرآن بر کفن نوشتن با اینکه بدن میت در قبر مت: 39س
  دارد؟

  .هوالعالم، اشکال ندارد: ج

  

  آیا کفن کردن زن بر شوهر واجب است یا تنها کفن دادن واجب است؟: 40س

هوالعالم، کفن دادن که واجب است، اگر کسى نباشد قهرا کفن کردن : ج
  .هم واجب است و اال واجب کفایى است

  

شده، شوهرش او را کفن کند آیا وصیت او اگر زن وصیت کند که با این کفن تهیه : 41س
  مقدم است بر کفن دادن شوهر یا خیر؟

هوالعالم، عمل به وصیت مقدم نیست، بل اگر عمل به آن شود قهرا : ج
  .شود از شوهر ساقط مى

  

  

  نماز میت

  

  



٢٣ استفتائات 

و حضرات اهل بیت ) ص(اضافه کردن تصدیق به والیت حضرت امیرالمومنین : 42س
  تکبیر اول نماز میت به قصد رجاء چه حکمى دارد؟در دعاى ) ع(معصومین 

  .هوالعالم، اشکال ندارد: ج

  

وصل على جمیع االنبیاء و «بعد از » و االئمه الهداۀ المهدیین«اضافه کردن جمله : 43س
  در دعاى تکبیر دوم نماز میت به صد رجاء چه صورت دارد؟» المرسلین

  .هوالعالم، اشکال ندارد: ج

  

  

  تشییع جنازه

  

  

  ها در تشییع جنازه و نماز میت چه صورت دارد؟ شرکت خانم: 44س

  .هوالعالم، اشکال ندارد: ج

  

  

  دفن میت

  

  

 به اش را در قبرستان بقیع مدینه منوره دفن کنند و اگر کسى وصیت کند جنازه: 45س
  چه باید کرد؟علت بسته بودن راه، امکان انتقال جنازه به آنجا نباشد 



٢٤ استفتائات 

اش را امانت بگذارند بلکه اگر  ت امکان جنازههوالعالم، در صور: ج
دفن هم بکنند همین حکم را دارد، اگر راه باز شد ببرند مدینه و اال 

  .همینجا دفن کنند

  

دفن نودن دو وصیت در یک قبر مکروه است کدام : اند بفرمایید اینکه علماء فرموده: 46س
  :شود یک از موارد ذیل را شامل مى

دفن نمودن در قبرى که سابقا میت )  هم در یک قبر دفن کردن بدو میت را کنار) الف
آنچه که امروزه در بعضى قبرستانها ) دیگرى دفن شده ولکن اکنون به کلى از بین رفته ج

  .باشند معمول است که قبرها دو طبقه یا بیشتر مى

هوالعالم، اگر دو میت را به تدریج در یک قبر دفن نمایند قبل از : ج
جایز نیست چون مستلزم نبش قبر  از بین رفته باشد که اولىآن

است، ولى بعد از آنکه به کلى از بین رفت جائز است و مکروه هم 
نیست، ولى دو میت را دفعۀ دفن کردن مکروه است و در دو طبقه 

  .کراهت ندارد

  

اگر شخصى وصیت نمود که جنازه مرا به عتبات مقدسه ببرید و آنجا دفن کنید : 47س
  شود جنازه را تکه تکه کرد و بهنحوى منتقل کرد؟ اه بسته باشد آیا مىلکن ر

  .هوالعالم، تکه کردن جایز نیست: ج

  

  آیا بر شوهر خریدن قبر براى زن فوت شده اشت، واجب است یا نه؟: 48س

هوالعالم، ظاهرا واجب نیست، ولى چون فقهاء فتوى به وجوب : ج
  .اند احتیاط ترک نشود داده

  

  



٢٥ استفتائات 

  بعد از دفنمستحبات 

  

  

شود به هر زبانى گفت در صورتى که میثت زبان  بفرمایید آیا تلقین میثت را مى: 49س
  فهمد؟  عربى نمى

هوالعالم، در روایات چیزى نیافتم، ولى چون تلقین در دو یا سه : ج
مورد وارد شده است و اولى در حال احتضار است دعاها باید به 

 باشد که بفهمد، و لذا فقها عربى باشد ولى تعلیم باید بالسانى
  .اند بهتر این است که تلقین هم عرب یباشد و هم بالسان میت نوشته

  

بعد از دفن میت، پاشیدن آب بر قبر مستحب است، آیا این استحباب منحصر به : 50س
  همان دقت دفن است یا اینکه در زمانهاى بعد هم استمرار دارد؟

ز فقهاء استفاده استمرار هوالعالم، از بعضى روایات، جعى ا: ج
  .اند ولى قدر متیقن بعد از دفن است نموده

  

اند آیا بیتوته کردن بر قبر او و دعا و قرآن  در شب اول یکه میت را دفن کرده: 51س
  براى او خواند، استحباب دارد یا خیر؟

میت خیلى متوحش ب دارد چون در آن شب هوالعالم، بلى استحبا: ج
به آنهایى است که بر سر قبر قرآن و دعا است و تنها امید او 

  .کنم اگر تا هفته ادامه دهند بهتر است خوانند، خیال مى مى

  

  بفرمایید زیارت اهل قبور در چه اوقاتى فضیلت بیشترى دارد؟: 52س

معه هوالعالم، براى زیارت اهل قبور، دوشنبه و پنجشنبه و ج: ج
  .بهترین اوقات است



٢٦ استفتائات 

  

  

  مجلس ترمیم

  

  

از طرف اولیاى میت ...  است که مراسماتى از قبیل هفتم، چهلم، سالگرد ورسوم: 53س
گردد بفرمایید آیا نفس چنین مراسماتى استحباب دارد و آیا روایتى وارد شده  واگذار مى

  است یا خیر؟

هوالعالم، احتیاجى به ورود دلیل خاصى نیست، مطلقا تشکیل : ج
 هم تابع عادات مجلس فاتحه و تعزیه ماموریه است، خصوصیات

به عالوه در آن مجالس کارهایى که انجام داده . عرف محل است
  .اش از مستحبات است شود همه مى

  

در مجالس ترمیم مرسوم است فردى را جهت قرائت قرآن و روضه خوانى دعوت : 54س
گویند و با توجه به اینکه امرار معاش این » وانعشرخ«نمایند که در اصطالح به آن  مى
  :شود بفرمایید د از همین طریق عشر خوانى تامین مىافرا

این کار عشر خوانى و دعوت عشر خوان فى نفسه چه وجهى دارد؟ آیا شرعا حالل ) الف
  است؟

هوالعالم، هر دو عمل ـ عشر خوانى و دعوت عشر خوان ـ حالل : ج
  .است و هیچ اشکالى ندارد

  

 خودبانى، مبلغى به عشر خوان اگرر بدون ذکر قیمت، جهت مدیریت این جلسه،: 55س
  بدهد و او نیز راضى شود چه صورت دارد؟

  .هوالعالم حالل و طیب است: ج



٢٧ استفتائات 

  

اگر عشرخوان براى کارش مبلغى تعیین کند و به کمتر از آن نپذیرد، این قرارداد و : 56س
  پرداخت پول، شرعا چه حکمى دارد؟

 دو جایز هوالعالم، اجیر شدن بر عشر خوانى و تعیین قیمت هر: ج
  .است بنابراین دادن پول بعد از تعیین و خواند، الزم است و حالل

  

  

  نبش قبر

  

  

شود از طبقه پایین ـ مثل طبقه  در قبرهایى که به صورت طبقاتى هستند آبا مى: 57س
  عالیات منتقل کنند؟ یا سوم ـ میتى را از قبر بیرون آورند و به عتبات دوم

لى بیرون آوردن در طبقه زیرى باید به بلى، خصوص در مورد وصیت، و: ج
  .نحوى باشد که موجب نبش قبر طبقه فوقانى نگردد

  

طبق وصیت پدرمان، او را بعد از فوت کنار قبر برادرش در یکى از دهات : 58س
توانیم به سر قبر  دفن کردیم، اما حاال به جهت اینکه آن ده دور است و نمى... شهرستان

شود   بر را نبش کنیم و پدرمان را به قم منتقل کنیم، تقاضا مىاو برویم، تصمیم داریم ق
با توجه به اینکه ایشان در زمان حیات میل داشتند در قم دفن شوند آیا از : بفرمایید اوال

  نظر شرعى مجاز هستیم قبر پدر و عمویمان را نبش کنیم و آنها را به قم بیاوریم؟

 بوى بد ندارد که هوالعالم، در صورتى که مطمئن هستید که: ج
مانعى ندارد که نبش کنید و منتقل به تک حرمت میت بشود موجب ه
  .قم نمایید



٢٨ استفتائات 

اگر قبر پدر و عمویمان را نبش کردیم آیا الزم است هر دو را کنار هم : ثانیا
  دفن کنیم یا نه؟

  .هوالعالم، الزم نیست: ج

  

کنند و   ر در آن دفن مىکنند و مرده دیگ امروزه قبرهاى مردگان گذشته را باز مى: 59س
است، آیا این نبش قبر جایز است آن قبرها به مدت سى تا چهل سال گذشته چه بسا براى 

  یا خیر؟

هاى اوایل جایز نیست و مکروه است  هوالعالم، نبش قبر در سال: ج
  .دفن مرده دیگر در آن قبر

  

  

  پول گرفتن براى قبر

  

  

 چونکه قبرستان زمینش وقفى است و گویند ها مى مسئولین بعضى از قبرستان: 60س
شود بابت واگذارى قبر، تنها به عنوان حق  توان فروخت پس پولى که دریافت مى نمى

  اولویت است نه به عنوان فروش، آیا این نظر درست است یا خیر؟

شود زمین آن را فروخت ولى  هوالعالم، در قبرستان وقفى نمى: ج
 بگیرند و به عنوان حق اولویت پول به عنوان اجرت عمل مانعى ندارد

  .نداردم مانعى ه

  

  

  احکام نماز



٢٩ استفتائات 

  

  آمادگى و حضور قلب

  

  

  فرمایید؟  اى مى  براى تمرکز فکر و حضور قلب در نماز چه توصیه: 61س

  .هوالعالم، توجه به خدا و فطرت او: ج

  

  

  توشه دنیا و آخرت

  

  

مفید دنیا و آخرت باشد هاى ما را با نصیحتى که   خواهشمند است ما را و خانواده: 62س
  رهنمون شوید؟

چنین تقاضایى کرد، ) ص(هوالعالم، شخصى از رسول خدا : ج
وفقکم اهللا تعالى . »وقت باشیدد به نماز اول مقی«: حضرت فرمود

  .ارضاته

  

  

  مکان نمارگذار

  

  

نمازخواندن درمنزل پدر ومادر، برادر وخواهر، عمو وعمه، دایى وخاله ودوست، :63س
  جایز است یاخیر؟   بدون اذن 



٣٠ استفتائات 

جهل به رضایت است م، اگر برفرض جایز باشد درصورت هوالعال: ج
  .وبا علم به عدم رضایت جایز نیست 

  

  بهترین مکان عبادت ونماز خواندن، براى زنان کجامى باشد؟  : 64س

  . هوالعالم، خانه او: ج

  

 جاى دیگر است که نماز زن درمنزل افضل از)) مسجد المراه بیتها((طبق روایت :65س
شود موردى را که زن درحرم باشد نماز جماعت  بفرمایید آیا این روایت شامل مى

  ؟ . برقرار شود

  هوالعالم، بلى، روایت عام است : ج

  

شود استحباب زیارت پیامبر اکرم وامامان وامام زادگان   از روایات استفاده مى: 66س
 وامامان ید آیا استحباب زیارت پیامبربفرمای))مسجد المراه بیتها((وباتوجه به روایت 
  زنها هم هست یانه؟ وامام زادگان براى 

هوالعالم، بلى هست، ولى نماز در خانه ثوابش بیشتر است از : ج
  .نماز درمسجد

  

  

  ترتیب بین نماز ظهر و عصر

  

  

یقین حاصل کرد که از شروع درنماز عصر، شخصى که نماز ظهر را خوانده، بعد :67س
اى دارد ؟ـ چه اینکه بین دو نماز  باطل بوده است در این صورت چه وظیفهنماز ظهرش 

  مطلبى بجا آورده باشد وچه مبطل بجا نیاورده باشد؟ 



٣١ استفتائات 

هوالعالم،وظیفه او آن است که در نیت عدول کند به نماز ظهر وبه : ج
وفرقى بین دو مورد ذکر ... آن عنوان تمام کند بعد نماز عصر بخواند،

  . شده نیست

  

  

  تکبیره االحرام

  

  

بفرمایید درنماز فریضه بعد از گفتن تکبیرۀ االحرام این کلمات را خواندن کما اینکه :68س
اند از نظر جنابعالى چه  بیان فرموده) ره(وشیخ طوسى ) ره(، شیخ صدوق )ره(شیخ مفید 

رض وجهت وجهى للذى فطر السموات واال((صورت دارد؟ وآن کلمات عبارت است از 
ملۀ ابراهیم ودین محمد ووالیت على امیر المومنین علیهم السالم ومالنا سلما على حنیفا م

  )).من المشرکین

اى که درنماز بعد از تکبیرۀ االحرام وقبل از آن،  هوالعالم، ادعیه: ج
شود درکتب فتاوى از جمله عروۀ الوثقى نقل شده است  خوانده مى

. چ حرفى نیستوچون از حضرات معصومین علیهم السالم است هی
متضمن آن نباشد به قصد ورود تشریع  روایتى اما زیادى بر آنها که

است، وبه قصد مطلق دعا وذکر قبل از تکبیرۀ االحرام جائز است، 
وبعد از تکبیرۀ االحرام چنانچه صدق ذکر ودعا بکند همین حکم را 

  .دارد واال مبطل نماز است 

  

  

  قیام 



٣٢ استفتائات 

  

  

تواند ایستاده نماز بخواند  مانند پادرد وکمر درد نمىاگر کسى به خاطر عذرى ه: 69س
کند آیا بعد از اینکه عذرش   خواند وروى میز سجده مى  وبر صندلى نشسته نماز مى

  برطرف شد وخوب شد الزم است نمازهایش را قضا کند یانه؟  

  . هوالعالم، قضاء الزم نیست : ج

  

  

  قرائت 

  

  

شود  شروع مى) یرملون(که بایکى از حروف اگر تنوین ونون ساکن به کلمه اى : 70س
  برسد آیابه نظرمبارک شما اوغام واجب است یا خیر؟    

  هوالعالم، واجب نیست : ج

  

اگر نمازگزار بعد ازخواندن سوره حمد شک کرد که آیا فالن آیه از سوره حمد را : 71س
  شود یاخیر؟   مىقرائت نموده یانه، بفرمایید قاعده تجاوز جارى 

  . العالم، بلى، قاعده تجاوز جارى استهو: ج

  

اى   اگر براى نماگزار قبل از رسیدن به حد رکوع، ظن قوى به غلط بودن آیه یا کلمه:72س
از قرائت حمد، حاصل شود آیا حکمش حکم شک است یااینکه حکم شک نیست وباید 

  درمورد ظن به غلط، دومرتبه بخواند؟ 

  . دو مرتبه خوانده شود هوالعالم، حکم شک ندارد بکله باید: ج

  



٣٣ استفتائات 

در فرض سؤال قبلى، اگر یقین به غلط بودن آیه یاکلمه اى از حمد حاصل شود : 73س
  وظیفه چیست؟ 

  . هوالعالم، الزم است آیه تکرار شود: ج

  

درفرض دو سؤال سابق، در دو صورت ظن قوى یایقین به غلط بودن آیه یا کلمه : 74س
مایید براى زیاد شدن مابقى حمد وسوره بعد از آن اى از حمد، اگر آیه تکرار شود بفر

  واحیانا قنوت، سجده سهو الزم است یاخیر؟  

  .  هوالعالم، سجده سهو الزم نیست: ج

  

  

  قنوت 

  

  

درقنوت نماز واجب آیامى توان به زبان غیر عربى از خداوند متعال حاجت : 75س
  خواست؟  

  هوالعالم، خالف احتیاط لزومى است  : ج

  

  

  سجود 

  

  

توان   نمازگزارى که میتواند ایستاده نماز بخواند وطبق معمول رکوع نماید لکن نمى:76س
بنشیند ومواضع سبعه را به زمین بگذارد وسجده نماید بفرمایید جراى انجام سجده 



٣٤ استفتائات 

اش چیست آیا درحال ایستاده براى سجده ایماء نماید یا بر صندلى نشسته وبر  وظیفه
  د وسجده نماید ودستها رانیز به میز قرار دهد؟  روى میز جلواش مهر بگذار

را به نحو ایماء ستاده، پس ازرکوع، سجده هوالعالم، درحال ای: ج
انجام دهد و گذاشتن مهر هم به پیشانى الزم نیست، البته ضرر هم 

  .  ندارد

  

کسى که بعلت مریضى نمیتواند طبق معمول سجده کند وبر صندلى نشسته، روى : 77س
لش مهر قرار داده سجده میکند آیابعد از خوب شدن، الزم است نمازهایش را میز مقاب

  قضا نماید ؟ 

  هوالعالم، قضا الزم نیست : ج

  

  

  چیزهایى که سجده بر آنها صحیح است 

  

  

سفید، رنگى، روغنى، پوستر، دستمال کاغذى ،قوطى کبریت ( سجده بر انواع کاغذ ـ: 78س
سیب، پرتقال، هنداونه، گردو،نارگیل وخرزه چه ونیز بر پوست میوه جات ازجمله ) 

  حمکمى دارد؟ 

هوالعالم، کاغذى که بدانید متخذ است ازما یصح السجود علیه، : ج
وسجده بر .جائز است سجده بر آن وال احوط ترک سجده برآن است

پوست میوه جات جائز است ولى درخصوص خیار وسیب جائز 
  نیست چون آنهاخوراکى است

  

  



٣٥ استفتائات 

  تشهد 

  

  

  آورند آیا حکم تربت داخل حایر را دارد؟  هاى فعلى که ازکربال مى تربت: 79س

هوالعالم، براى خوردن خیر چون موضوع طین قبر الحسین علیه : ج
  .  السالم است، ولى براى نماز بلى

  

  حدد حایر حسینى از کجا تاکجا است لطفا بیان فرمایید ؟:80س

وضه مقدسه است که هوالعالم، روایات مختلف است متیقن ر: ج
  . مبدااولى محلى که بعد از در رواق است

  

پذیر نیست بفرمایید اگر   مهر کربال به چاه دستشوئى افتاده وبیرون آوردنش امکان:81س
  مستهلک شود چه حکمى دارد واگر مستهلک نشود، تخلیه چاه الزم است یا خیر؟ 

ه چاه هم هوالعالم، در صورت استهالک هیچ اشکالى ندراد وتخلی: ج
مورد ندارد، ودر صورت عدم استهالک چنانچه ممکن است با تخلیه 

  .مهر را بیرون آورد، خوب است و اال اثر ندارد

  

هاى کربال که درحریم حسینى قرار دارند دستشویى   ها وخانه در مسافر خانه: 82س
  اند خاک زمین آنها بامهر چه فرقى دارد؟     وتوالت درست کرده

 سیره متشرعه وعمل علماء وفقهاء دال است بر جواز، هوالعالم،: ج
  . فارق بین آن دو همین است

  

  



٣٦ استفتائات 

  تشهد 

  

  

بعد از صلوات در تشهد ـ نماز واجب یا مستجب ـ به )) وعجل فرجهم((گفتن عبارت :83س
  دعا، به قصد رجاء؟ رود، به قصد چه قصدى، جائز است، به قصد و

  . هوالعالم، به قصد دعا: ج

  

  

  سالم  

  

  

خواندن )) السالم علیک ایها النبى ورحمۀ اهللا وبرکاته((درنماز واجب، درسالم بعد از :84س
  دارد؟ چه حکمى ))ییناالئمۀ الهادین المهد السالم على((

هوالعالم، السالم على االئمۀ الهادین المهدیین، دلیل مخصوص : ج
 ندارد چنانچه بخواهند اظهار ارادت به ائمه کنند به آن نحوى که
درعروۀ الوثقى ذکرشده است ـ که در السالم علینا وعلى عباد اهللا 
الصالحین قصد تحیۀ حقیقه نکنند بلکه خطور به بال باشد انبیاء 

  وائمه وحفظه ـ خوب است  

  

  

  تعقیب نماز 

  

  



٣٧ استفتائات 

کنند بعد از ذکر صلوات وعجل   بعضى از هیئت هایى که در مسجد مافعالیت مى:85س
  بفرمایید چه صورتى دارد؟ )) یاعلى((گویند  فرجهم، مى

بینم، کلمه  هوالعالم، من دراین جمله احتمال خالف نمى: ج
  براى مشکل گشائى بسیار مؤثر است   ))یاعلى((

  

در بعضى از هیئت ها بعد از اینکه نام مقدس حضرت على علیه السالم برده : 86س
  این عمل چه صورت دارد؟ )) هو((گویند  شود حضار مى مى

عالم، کلمه فى نفسه ـ اگر شعار صوفیگرى غیر صالح نباشد هوال: ج
  .   شرک هم نباشد  عیب ندارد به شرط رمز-

  

  

  مبطالت نماز 

  

  

اگرنمازگزار در حال نماز به ساعت مچى نگاه کند یا به شخصى اشاره کند ویا :87س
کروه شود یانه، آیا م پیراهن وشلوارش ر از تنش بیرون آوردآیا موجب بطالن نماز مى

  است یا نه؟ 

هوالعالم، چنانچه فعل کثیر نباشد وبا صورت نماز عرفا منافى : ج
شود، ولى هر فعلى درنماز که  نباشد حرام نیست وموجب بطالن نمى

  . موجب عدم توجه کامل باشد مکروه است

  

اللهم انى اسئلک بحق فاطمه وابیها وبعلها وبینهاوالسر ((درحال نماز خواندن دعاى : 88س
ارده معصوم در حال نماز چگونه است؟ ونیز نام بردن انبیاء یا چه)) لسمتودع فیهاا



٣٨ استفتائات 

بر انبیاء یا چهارده معصوم دربین نماز با خواندن چگونه است؟ وبفرمایید سالم کردن 
  همانند زیارت عاشورا ودعاى توسل چه حکمى دارد ؟  

اشد اشکال ب...))اللهم انى اسئلک((هوالعالم، اگر ذکر ودعا مانند : ج
واگر اسم انبیاء یا ائمه علیهم السالم را ببرد ودر سالم به آنان . ندارد

بردن اسم نیتى  ونیز قصد دعاءبالسالمۀ داشته باشد اشکال ندارد،
که در قرآن است به قصد قرآنیت جایز است، واما غیر اینها جائز 

  .  نیست

  

  

  شکیات نماز 

  

  

لوس شک کند که جلوس بعد از سجده اول است یا بفرمایید اگر نمازگزار در حال ج:89س
  جلوس بعد ازنماز، چه باید کرد؟ 

  هوالعالم، باید بنا بگذارد که جلوس بعد از سجده اول است : ج

  

اگر بعد ازنماز عصر شک کند که آیا نماز ظهر راخوانده یا خیر؟ وظیفه چیست :90س
  واگر در بین نماز عصر شک کند چى؟ 

عد از نماز عصر شک کند در خواندن نماز ظهر، هوالعالم،اگر ب: ج
نماز عصر شک کند باید عدول کند به کند اگر در اثناء اعتناء به شک ن

  ظهر وبعد نماز عصر را بخواند 

  



٣٩ استفتائات 

خواند وحمد وسوره  اگرشخصى در حال قرائت نماز فراموش کند که چه نمازى مى:91س
شود که چه نمازى   وجه مىدهد تا اینکه بعداز حمد مت را به حال شک ادامه مى

  : کند، لطفا بفرمایید  بودهواحتیاطا حمد وسوره را تکرار مى

  دارد؟ ک در اینکه چه نمازى است چه صورتى اوالخواندن حمد باحالت ش

  ثانیاتکرار حمد حکمش چیست؟  

هوالعالم، خواندن حمد در حال شک اگر به قصد قرآن باشد اشکال : ج
جه به آن نماز خاص باید حمد را دو مرتبه ندارد، بنابراین بعد از تو

  بخواند 

  

اگر نمازگزار شک کند بین رکعت اول ودوم وبا حالت شک نمازش را : 92س
کند نمازش را بشکند چون شک بین یک   دهد واز طرفى هم قصد مى ادامه مى

ودو باطل است ولى قبل از شکستن نماز یادش آید که در چه رکعتى است 
هوالعالم، چنانچه ادامه نماز به : ج او صحیح است؟  بفرمایید آیانماز

باشد نماز باطل است واگر به قصد احتمال امر باشد  قصد امر جز مى
  ظاهرا نماز صحیح است، ولى مراعات احتیاط اولى است  

  

کسى که درنماز چهاررکعتى بین رکعت دو وسه شک دارد ونیز شک دارد که :93س
   بوده یانه؟ نمازش چه حکمى دارد ؟   حدوث شک بعداز اکمال  سجدتین

هوالعالم،نمازش باطل نیست وصحیح است چنانچه شک بعد از : ج
  دخول در فعل دیگر یا رکعت دیگر باشد 

  

حکم شک بین سه وچهار وپنج در غیر ازحال ایستاده ـ مثال در حالى که نشسته، :94س
 ـ در رساله عملیه نیامده درحال رفتن به سجده، در سجده اول یا دوم، وبعداز سجدتین

  شود بیان فرمائید؟   است، تقاضا مى



٤٠ استفتائات 

شود، چون شک ذکر شده مرکب  هوالعالم، به نظرمن نماز باطل مى: ج
از سه شک است یکى از آنها شک بین سه وپنج است که اگر در حال 

  .   کند قیام نباشد نماز را باطل مى

  

یدا شد وبعد ازنماز مشغول دو کسى که برایش در نماز شک بین دو وچهار پ: 95س
رکعت نماز احتیاط شد، در حال نماز احتیاط شک قبلى او منقلب شد به سه وچهار، 

  بفرمایید آیا یک رکعت نماز احتیاط دیگر الزم است یا خیر؟

هوالعالم، ظاهراً الزم نیست چون سک اول از بین رفته وشک دوم : ج
  شک بعد از فراغ است ومورد قاعده فراغ 

  

کند ولى نه تنها وجود  اى استفاده مى شخصى که براى حفظ عدد رکعات از نشانه:96س
کند که از نشانه درست استفاده   کند بکله گاهى شک مى  نشانه شک او را بر طرف نمى

  هاى او چیست، آیا تنها اعتماد به نشانه کند وبه شکش اعتناء نکند؟   کرده یانه، حکم شک

قیناً کثیر الشک است نباید اعتناء کند به هوالعالم، چنین شخصى ی: ج
  . شکش

  

اى استفاده  شخصى که درنماز کثیر الشک است وبراى حفظ عدد رکعات ازنشانه:97س
  کند، آیا به نشانه اعتماد کند یا به حکم کثیر الشک عمل کند ؟ مى

  .هوالعالم، بید به حکم کثیر الشک عمل کند : ج

  

  ه کثیر النسیان در موضوع ویادر حکم فرق دارد؟ کسى که کثیر الشک است آیا ب:98س

هوالعالم،بلى فرق دارند، کثیر النسیان غیر حکم ناسى حکمى : ج
  .  ندارد

  



٤١ استفتائات 

اش یک رکعت نماز احتیاط است به علت شک بین سه وچهار  شخصى که وطیفه:99س
الم س( وبعد از تسبیح حضرت زهراکند نماز احتیاط بخواند  موش مىلکن بعد ازنماز، فرا

کند یا نمازش را  خواند آیا کفایت مى آید و فورا نماز احتیاط را مى  یادش مى) اهللا علیها
  اعاده کند؟ 

  . کند هوالعالم، کفایت مى: ج

  

  

  سجده سهو 

  

  

تکبیر گفتن براى سجده سهو چگونه است ؟آیا شرط است والزم یا مستحب :100س
  یاجایز ؟ 

ام معلوم نیست، واجب یقینا هوالعالم، مشروعیت تکبیر بر غیر ام: ج
  نیست، بنابراین اگر خواست بگوید به قصد رجاء مطلوبیت بگوید 

  

عد از سر اگر شخصى سهوا در سجده سهو، ذکر سجده نماز را بگوید وب: 101س
  برداشتن از سجده یادش بیاید حکمش چیست ؟ 

ولکن . هوالعالم، وجوب ذکر در سجده سهو مبنى بر احتیاط است: ج
دیر وجوب، ذکر سجده نماز کافى نیست باید ذکر مخصوص بر تق

  .بخواند

  

  

  نمازشب 



٤٢ استفتائات 

  

  

شوند آیا دلیل یاعرفى وجود دارد بر   نسبت به چهل مؤمن که درنماز وتر دعا مى:102س
  ترجیح وتقدیم مؤمن متدین بر غیر متدین؟ مرد برزن؟ 

هوالعالم، اینجا مورد مراجعه به دلیل عقلى وعرفى نیست بلکه : ج
تعین رجوع به دلیل شرعى است که رواتى است شیخ طوسى در م

ثم ید عوالخوانه المؤمنین ویستحب آن یذکر ((مصباح المتهجد آورده 
وبه مقتضاى اطالق روایت فرقى )) علیهمفجازا ) رجال(اربعین نفسا

بین متدین وغیرمتدین نیست، گرچه صریح روایت اختصاص دعا به 
  .  شود امت وغیر مؤمن را شمال نمى

هاى روایت مختلف است مفاء بعضى  واما در مورد مرد وزن، نسخه
از نسخ اختصاص دعا به مرد امت ومفاء بعضى زا نسخ دیگر اطالق 

  .  وعدم فرق بین مرد وزن است

  

  

  نماز مسافر  

  

  

کسى که به صورت غیر طبیعى طى مسافت کند مثال زمین زیر پایش بچرخد یا :103س
د وبه جایى برود که مسافت شرعى است آیا نمازش شکسته باطى االرض حرکت کن

  شود؟   مى

  . کند  افر نمىشود چون صدق مس هوالعالم، خیر، شکسته نمى: ج

  



٤٣ استفتائات 

حکم نماز وروزه کسانى که هرروز یا هفته اى یک روز ویا ده روز یکبار مسافرت :104س
چگونه ... انانوکنند امثال طالب، دانشجویان، سربازان، کارمندان، اساتید، خلب مى
  باشد؟  مى

هوالعالم،هرکسى که در سفر نماز تمام باید بخواند چنانچه در : ج
باید شکسته بخواند،واگر کمتر از جائى ده روز بماند براى سفر اول 

بماند خلبان وراننده نمارشان تمام است وروزه آنها صحیح ده روز 
رى رجوع کنم مرجع دیگ است، اما نسبت به دیگران من احتیاط مى

  شود 

  

کسى که شغلش سفر است همانند راننده کامیون، اگر در سفرش یک روز یا :105س
اش  دوروز به دیدار فامیل برود ویامکان زیارتى توقف کند آیا به وظیفه سفر همیشگى

  رساند یا خیر ؟  ضرر مى

  . کند مضر نیست  هوالعالم،چنانچه در همان سفرکار، چنین مى: ج

  

  آیا تحصیل کردن شغل است یانه ؟بفرمایید :106س

  .هوالعالم،بلى شغل است : ج

  

تکلیف نمازشان رمایید اشخاصى که شغلشان هم در سفر است و هم در حضر، بف:107س
اى   در سفر چیست؟ و اگر چنانچه نمازشان در سفر تمام است در بین راه چه وظفه

  دارند؟

 هم چون سفر هوالعالم،در سفر نمازشان تمام است و در بین راه: ج
  .شغلى است تمام باید بخوانند

  



٤٤ استفتائات 

کند  اگر صاحب ماشین احتمال بدهد و یا بداند مسافر براى کار حرامى سفر مى:108س
  صورت دارد؟کردنش جایز است؟ و کرایه گرفتن چه آیا سوار 

هوالعالم، چون سوار کردن علت تامه فعل حرام نیست جائز است : ج
  .و گرایه دریافتى هم حالل  است

  

تواند براى یکى، دو  مسافرى که در محلى به مدت ده روز اقامت کرده آیا مى: 109س
  ساعت، از آنجا به کمتر از مسافت شرعى بیرون رود؟

هوالعالم، چنانچه از اول صقصد بیرون رفتن نداشته باشد بیرون : ج
  .رفتن حتى شب هم بیرون باشد مضر به قصد اقامت نیست

  

چنانچه . کنند   است او را از شهرى به شهر دیگر منتقل مىمریضى که بیهوش: 110س
اش چیست؟   مریض به هوش آمد با توجه به اینکه قدص سفر نداشته، حکم نماز و روزه

  شتن از آنجا چطور؟قصر است یا تمام؟ و در حال برگ

اش قصر  هوالعالم، چنانچه سفر به حد مسافت باشد بلى، وظیفه: ج
  .صر، اختیارى بودن نیستاست، چون شرط سیر موجب ق

  

چنانچه مبدا و مقصد سفر مسافر مسافت شرعى نباشد ولى مسافر در بین راه با : 111س
 اصلى و نیت قبلى، به سمت راست یا چپ جاده مسافتى را طى کند و بعد برگردد به جاده

راه اصلى و انحرافى به حد مسافت شرعى گردد ال ادامه راه خود بدهد پس مجموع 
  شود یا نه؟ ید این سفر با انضمام راه انحرافى مسافت شرعى مىبفرمای

میزان در قصر بعد از ) نماز شکسته است چون(هوالعالم، بلى : ج
  .وطن نیست بلکه میزان سیر است

  

  



٤٥ استفتائات 

  وطن

  

  

  تواند در وطن براى خود اختیار کند یا نه؟  آیا انسان مى: 112س

ر هر کدام از دو محل هوالعالم، دو وطن بلى، که بنا داشته باشد د: ج
  .شش ماه به قصد توطن بماند

  

کند و  شخصى که از محل زادگاهش به شهر دیگرى رفته و زندگى مى: 113س
منزل ارثى پدرش را مالک دگاهش برگردد لکن در آنجا سهمى از خواهد دوباره به با نمى

 ده روز اش در محل زادگاه در صورتى که قصد اقامه است بفرمایید حکم نماز و روزه
  نکند چیست؟

دهد بعدا براى  هوالعالم، مادامیکه اعراض نکرده است و احتمال مى: ج
زندگى به آنجا برگردد نماز او تمام است و روزه را هم باید بگیرد 

  .ولو قصد اقامه ده روز نکند، و ملک داشتن هم شرط نیست

  

  

  نماز قضاء

  

  

ده و با این حال مدتى نماز زنى که جنب بوده و غسل جنابت را فراموش کر:114س
وظیفه او نسبت به : خوانده، و در همین اثناء هم غسل حیض نموده است بفرمایید

  نمازهایى که در این مدت خوانده چیست؟

  .هوالعالم، آنچه که بعد از غسل  حیض خوانه صحیح است: ج



٤٦ استفتائات 

  

م و ا  دخترى هستم که چندین سال بعد از سن تکلیف دست به خود ارضائى زده:115س
ام را بجا آوردم تا   دانستم در اینچند سال بدون غسل نماز و روزه  چون مسئله را نمى

اینکه چند روز پیش که به مجلس روضه رفتم آخوندى پیرامون همین مطلب مسئله میگ 
پرسم  هاى من اشکال داشتند حال از جنابعالى مى  و روزهفت، یکه خوردم و فهمیدم نماز

اهى که از روى بى عقلى کرده مام، تکلیف این همه سال از نماز و با اینکار قبیح و اشتب
  ام چیست؟ چه مقدار الزم است؟ و آیا کفاره هم دارد؟  روزه

هوالعالم، روزه هایتان قضاء و کفاره ندار، و اما نمازها، اگر با : ج
و اگر منى . خود ارضائى نى خارج شده باشد باید آنها را قضاء کنید

آنها هم قضاء ندارد، و به هر حال اگر غسل حیض خارج نشده باشد 
کند، بنابراین آن   کرده باشید آن غسل کفایت از غسل جنابت مى

اعمال قبیحى که قبل از غسل حیض کردید از ناحیه روزه و قضاء 
  .نماز هیچ اشکالى ندارد

  

دانم   نمازهایى بسیارى از من ترک شده که حدود و مقدار آن از ذهنم رفته و نمى: 116س
  چه مقدار بوده، بفرمایید تکلیفم چیست؟

پیرامون دستورى براى نمازهاى قضایى که فراموش ... و در ضمن حدیثى در کتاب
هر کس نمازش ترک کند از روى عمد یا جهالت و : نقل شده) ص(اند از رسول خدا   شده

د در روز نداند چه مقدار باید قضا کند پس شب دوشنبه پنجاه رکعت نماز بخواند و بع
دوشنبه روزه بگیرد و در وقت ظهر نیز پنجاه رکعت نماز بخواند و بعد از اتمام نمازها 

شود   د آیا مىشو  صد مرتبه استغار کند، این عمل معادل صد سال نماز قضاء، حساب مى
  این دستور اکتفا کرد؟



٤٧ استفتائات 

هوالعالم، نمازهاى قضا شده همه را باید بخوانید، نهایت امر، آنچه : ج
و اما روایت مذکور یا هیچ . دانید و یقین دارید انجام دهید عال مىرا ف

  .مجتهدى قبول ندارد

  

کسى که در وقت مختص نماز عصر، به جاى اینکه نماز عصر بخواند، عمدا نماز : 117س
بخواند ـ قضاى نماز عشاء یا غیره ـ اش است را رها کند و نماز قضا   که به عهدهعصرى 

ء تمام شد وقت نماز عصر هم تمام شود آیا چنین کارى جایز است به نحوى که نماز قضا
  یا نه؟

هوالعالم، تکلیف جایز نیست ولى اگر این کار خالف را انجام داد : ج
  . یعنى صحیح است-نماز قضاى او جایز است وضعا 

  

  

نماز قضاى پدر و مادر که بر پسر بزرگتر واجب  
  است

  

  

د اکبر قضاى نماز و روزه پدر را بجا آورد با با اینکه در روایت است فرزن: 118س
اینعبارت یقضى عند اکبر ولده، و کلمه اکبر افعل التفضیل است حال بفرمایید اگر شخصى 

کند آیا نماز و روزه پدر بر این پسر   تنها یک پسر دارد و افعل التفضیل بر او صدق نمى
  واجب است یا نه؟

  .هوالعالم، بلى واجب است: ج

  



٤٨ استفتائات 

ر نماز پدر که به عهده پسر بزرگتر است توسط او بجا آورده نشود آیا پسر اگ: 119س
  تواند آن را بجا بیاورد؟ کوچکتر مى

هوالعالم، لى میتواند، ولى الزم نیست به آن گونه که بر پسر بزرگ الزم : ج
  .است

  

باشد آیا بعد از مرگش قضاى   پدرى که مقید به اقامه نماز یومیه نمى:120س
  هاى مدت عمرش بر پسر بزرگتر واجب است؟تمام نماز

هوالعالم، آنچه ثابت شود فوت آن ـ ولو عمدى باشد ـ بر پسر : ج
  .بزرگتر واجب است

  

  

  نماز جماعت

  

  

هر گاه در نماز جماعت ماموم به گمان اینکه امام تکبیرۀ االحرام را گفته و یا از : 121س
  اش چیست؟  بگوید وظیفهروى سهو، پیش از امام جماعت، تکبیرۀ االحرام را

شود، و اگر بخواهد جماعت  هوالعالم، نماز ماموم فرادى مى: ج
  .ندبخواند عدول کند به نافله و آن را قطع کند یا تمام ک

  

اگر شخصى بعد از اتمام نماز جماعت متوجه شود که متصل به امام جماعت : 122س
  نبوده است، نمازش چه حکمى دارد؟

  .دارد، نمازش صحیح استهوالعالم، اشکال ن: ج

  



٤٩ استفتائات 

کنم و پدرم نیز طلبه است و رسم  اى هستم که در منطل پدرم زندگى مى طلبه: 123س
خوانند و عدالت پدرم  جماعت مىکه اعضاى خانواده با پدرمان نماز منزلمان این است 

دانم و محترمانه به او تذکر دادم ولى او   محرز است لکن وضو و قرائت او را صحیح نمى
 قطع دارد که وضو و قرائتش صحیح است، با این حال اگر اتدا نکنم پدر و مادرم نیز

  بینم لطفا مرا راهنمایى فرمایید؟ شوند واگر اقتدا کنم، مشکل مى متاذى و ملول مى

شود گاهى  مىترتب هوالعالم، اگر تالى فاسدى بر نخواند م: ج
  .بخوانید و بعد اعاده کنید احتیاطا

  

  از جماعت آیا دست دادن مامومین به همدیگر جایز است؟بعد از نم: 124س

  .هوالعالم، بلى، جایز است: ج

  

  در جایى که نماز جماعت منعقد است نماز فرادى خواندن چه حکمى دارد؟: 125س

  .هوالعالم، چنانچه عنوان تفسیق منطبق نباشد اشکال ندارد: ج

  

  

  مصافحه بعد از نماز جماعت

  

  

سعد (نوار و سفینۀ البحار ـ ماده عرج و صفح ـ حدیثى از کتاب در کتاب بحاراال: 126س
در شب معراج با ) ص(رسول خدا : اند به این مضمون ، نقل کردهالسعود سید بن طاوس

ابراهیم خلیل و مالئکه نماز جماعت اقامه کرد و بعد از نماز با جبرئیل و ابراهیم مصافحه 
  ...کرد

  شود؟ حه بعد از نماز مىآیا حدیث مزبور دلیل استحباب مصاف



٥٠ استفتائات 

ع این عمل را دلیل بر استحباب آن (هوالعالم، بلى، نقل معصوم : ج
  .است

  

  

  امام جماعت

  

  

تواند براى اطفان دیگر اعم از ممیز و غیر ممیز نماز جماعت   صبى ممیز آیا مى: 127س
  بخواند؟

  .هوالعالم، بلى جماعت صحیح است: ج

  

  ه صبى ممیز یا شخص معلول اقتداء کرد؟شود ب در نماز جماعت آیا مى: 128س

هوالعالم، اقتداء بالغ به غیر بالغ جایز نیست ولى اقتداء غیر بالغ : ج
و اقتداء معلول به معلول مثل خودش جایز . به غیر بالغ جایز است

است، ولى اقتداء غیر معلول به معلول جایز نیست مگر در موارد 
  .خاصه

  

توسط شخص سجد سجد وجود دارد که در یک مدر یک شهرک مسکونى سه م: 129س
شود و در دو مسجد دیگر توسط اشخاص غیر معمم، بفرمایید   روحانى نماز برگزار مى

  شود بغ غیر معمم اقتداء کرد؟ با وجود نماز جماعت توسط روحانى، مى

هوالعالم، در نماز جماعت شرط نیست که امام معمم باشد؟ پس : ج
نت به عمامه در کار نباشد ـ اقتداء به اى براى اها چنانچه دسیسه

  .غیر معمم جایز است

  



٥١ استفتائات 

در مسجدى که امام جماعت روحانى دارد لکن به علت کهولت سن و ناتوانى، فرد : 130س
  توانیم بر او اقتداء کنیم؟   کند آیا مى غیر مععمم را براى امامت معرفى مى

  .توانید اقتداء کنید هوالعالم، بلى، مى: ج

  

توان نماز جماعت توسط شخص  در مسجدى که روحانى نداشته باشد مىآیا : 131س
  غیر معمم برگزار کرد؟

توان توسط شخص  غیر معمم جماعت برقرار  هوالعالم، بلى، مى: ج
  .کرد با رعایت شرط جماعت که عادل بوده است

  

  تواند براى خواندن نماز جماعت وجهى بگیرد؟ آیا امام جماعت مى: 132س

و چنین شخصى نماز پشت سر او نهر . ، خیر، جایز نیستهوالعالم: ج
  .شده است

  

اگر کسى از روى جهل در غیر مورد تقیه، اقتدا به نماز جماعت اهل سنت کرده، : 133س
  آیا نمازهایى که خوانده صحیح است یا اعاده کند؟. بعد حکم مسئله را فهمیده

ت اعاده  اسهوالعالم، اگر رکنى اضافه نکرده باشد نمازش صحیح: ج
  .و قضاء ندارد

  

  حکم امامت جماعت شخص غیر روحانى را شرعا بفرمایید؟: 134س

  .هوالعالم، بلى جایز است: ج

  

  

  نماز جمعه

  



٥٢ استفتائات 

  

  رواجع است یا خیر؟ اذن مجتهد جامع شرایط جایز و آیا اقامه نماز جمعه بدون: 135س

ن غیبت هوالعالم، به نظر ما با اذن مجتهد جامع شرایط هم، در زما: ج
ایم که اگر کسى نماز جمعه خواند  معلوم نیست راجع باشد و لذا گفته

مقتضاى احتیاط لزومى آن است که نماز ظهر هم بخواند و یا  اینکه 
  .میتواند به مجتهد دیگر رجوع کند

  

  فرمایید؟  اى مى نماز جمعه در عصر غیبت چه حکمى دارد و جنابعالى چه توصیه: 136س

نظر ما مجزى از نماز ظهر نیست، و اگر خوانده شود هوالعالم، به : ج
  .باید بنابر احتیاط لزومى نماز ظهر را هم بخواند

  

  

  نماز استیجارى

  

  

کسب و امرار معاش از طرق اجرت نماز و روزه استیجارى آیا مرغوب است یا : 137س
  مرجوع؟

  هوالعالم، هیچ اشکالى ندارد؟: ج

  

شود؟ آیا قصد اکتساب   روزه استیجارى چگونه مىرفع شبهه اکتساب با نماز و : 138س
  با قصد قربت تنافى ندارد؟

هوالعالم، خیر، تنافى ندارد چون قصد اکتساب از قبیل داعى بر : ج
  .داعى است

  



٥٣ استفتائات 

در صورتى که موجر در نماز استیجارى شرط کند که با اذان و اقامه خوانده : 139س
   جماعت اکتفاء کند یا نه؟تواند به اذان و اقامه نماز شود آیا اجیر مى

تصریح کند به اکتفاء  موجر تواند، مگر آنکه هوالعالم، بلى مى: ج
  .نکردن به اذان و اقامه نماز جماعت

  

اینکه زنى نماز استیجارى از میت مرد بخواند به نظر حضرتعالى آیا جایز است یا : 140س
  نه؟

است زن به هوالعالم، بلى جایز است، ولى در جهر و اخفات الزم : ج
ه بر مرد الزم است جهر وظیفه خودش عمل کند یعنى در نماز جهرى ک

  .الزم نیست بلکه مخیر در جهر و اخفات استبخواند بر او 

  

  

  نماز آیات

  

  

  نماز کسوف و خسوف تا چه زمانى اداء است؟: 141س

  .هوالعالم، از اول گرفتن تا تمام باز شدن اداء است: ج

  

  

  نماز عید فطر و قربان

  

  

  ها در جماعت نماز عید فطر و قربان چگونه است؟ بفرمایید شرکت خانم: 142س



٥٤ استفتائات 

  .هوالعالم، اشکال ندارد: ج

  

  

  احکام روزه

  

  نیت

  

  

  کند یا خیر؟ آیا نیت یک ماه روزه گرفتن در اول ماه مبارک رمضان کفایت مى: 143س

 هوالعالم، بلى، به شرط بقاء حکم آن، به معناى عدم عدول از قصد: ج
  .و بدون قصد، درخزانه نفس

  

  

  کفاره روزه

  

  

تواند  تواند بگیرد آیا مى شخص مریضى که علم وارد روزه ماه رمضان را نمى: 144س
  کفاره را قبل از ماه رمضان پرداخت نماید؟

است و چنانچه به خالف احتیاط تواند ولى  هوالعالم، ظاهرا مى: ج
  .ر استعنوان قرض بدهد و بعدا حساب کند بى اشکالت

  

اش را نگرفته و توان پرداخت کفاره آن را  کسى که به خاطر مریض شدن، روزه: 145س
  ندارد، باید چکار کند؟



٥٥ استفتائات 

هوالعالم، به مقدار ممکن کفاره که یک مد طعام است بدهد، و در : ج
  .صورت عدم امکان استغفار نماید کافى است

  

  

  روزه قضاء

  

  

نه سالگى از روى کودکى و نادانى خیلى از دخترى هستم که بعد از سن تکلیف : 146س
  ام و االن تعدا آنها را به خاطر ندارم، تکلیفم چیست؟  روزه هایم را خورده

توانستید روزه بگیرید، فقط  هوالعالم، چنانچه ضعیف بدید نمى: ج
  .اید قضاء بر شما واجب است، آن هم آن تعداد که یقین دارید نگرفته

  

ام و اکنون   سن دوازده سالگى عادت مایهانه را شروع کردهدخترى هستم که از : 147س
ام بفرمایید  ام را فراموش کرده هاى قضاى شده بیست و سه ساله هستم و تعداد روزه

  ام چیست؟ وظیفه

  .هوالعالم، مقدار یقینى را قضاء کنید: ج

  

ر در صورت اتفاق جماع در ماه رمضان بدون قصد این کار ـ چه به اسرار شوه: 148س
هاى باطل شده به سبب جماع، وظیفه   و چه به اسرار زن ـ و فراموش شدن تعداد روزه

در قضا و کفاره چیست؟ با توجه به اینکه دخترى هستم که پنج سال است ازدواج 
  . ام کرده

قضاء بر شما الزم هوالعالم، اگر جماع به زور و اکراه بوده فقط : ج
  .ز کفاره بدهیداست و اگر به اختیار بوده براى هر رو

  



٥٦ استفتائات 

من به خاطر حاملگى و استفراغ شدید طبق دستور دکتر معالج یک ماه روزه : 149س
  ام تکلیفم چیست؟ نگرفته

  .هوالعالم، قضاء کنید، کفاره الزم نیست: ج

  

خانمى هستم که به علت شیر دادن به بچه، یک ماه به توصیه شوهر و اطرافیان : 150س
  اى دارم؟ چه وظیفهام، براى جبران   روزه نگرفته

  .ها را کافى است هوالعالم، قضاء کنید روزه: ج

  

  

  روزه مسافر

  

  

بعضى از مقلدین حضرتعالى کارگر هستند و معموال بیشتر از هشت فرسخ : 151س
توانند ده روز در محل کار بمانند و روزه بگیرند، و  گردند و نمى روند و بر مى مى

گردند و یا بعضى  روند و غروب بر مى  مىهمچنین بعضى از معلمین صبح به دهات
لهذا براى این مقلدین روزه گرفتن مشکل ...گردند و  روند و پنج شنبه بر مى  دیگر شنبه مى

دهید در این مسئله به مجتهدى که روزه را براى کثیر االسفر اجازه  است آیا اجازه مى
  دهد رجوع نمایند یا خیر؟ مى

توانند به متهدى  ام لذا مى نمودههوالعالم، چون اخیرا احتیاط : ج
  .دیگرى رجوع کنند

  

  

  کسانى که روزه بر آنها واجب نیست



٥٧ استفتائات 

  

  

طور جدى منع  فرد بیمارى که قادر به روزه گرفتن نیست و پزشکان او را به: 152س
  اش براى روزه چیست؟ و اگر او پافشارى کند چه باید کرد؟ اند، وظیفه کرده

شخیص دکتر پافشارى مورد ندارد و هوالعالم، با عدم قدرت و ت: ج
  .روزه الزم نیست، و حتى در بعضى مراتب جایز نیست

  

شود از   بایست از قرص استفاده کنند آیا مى چونکه بعضى ناراحتى دارند و مى: 153س
  قرص استفاده کنند و روزه نگیرند؟ و یا روزه نگیرند و کفاره بدهند؟

یق تنقیه باشد موجب بطالن هوالعالم، استفاده از قرص اگر به طر: ج
کند و در فرض  روزه نیست و اگر با خورد باشد روزه را باطل مى

  .سوال کفاره ندارد

  

قدرت بدنى ندارند ف هستند و اند ولى چون ضعی دخترانى که به حد بلوغ رسیده: 154س
  ا خیر؟توانند روزه بگیرند بفرمایید تکلیف روزه آنها چیست؟ و آیا باید کفاره بدهند ی نمى

  .هوالعالم، با عدم قدرت، کفاره الزم نیست، بعدا قضا نمایند: ج

  

  

  مسائل متفرقه روزه

  

  

افرادى که شرعا از روزه گرفتن در ماه رمضان معذورند همانند زنهاى حائض، : 155س
هاى عمومى روزه خوارى کنند آیا کارشان حرام است و باید نهى از منکر  اگر در مکان

  اند؟  م استحبابى احترام به ماه رمضان را رعایت نکردهشوند یا تنها حک



٥٨ استفتائات 

  .هوالعالم، البته کار خوبى نیست، ولى حرمت آن معلوم نیست: ج

  

در صورتى که شخصى در چند روز از ماه رمضان مثل دهم، پانزدهم،بیستم :156س
  غسل کرده و سپس علم اجمالى پیدا کرده که یکى از آنها باطل بوده تکلیفش چیست؟

هوالعالم، چنانچه غسل آخر در آن قاعده فراغ جارى نباشد مانند : ج
و اگر . آنکه وسط غسل است در اغسال قبلى قاعده فراغ جارى است

در آن هم قاعده فراغ  جارى باشد نسبت به صوم که همه صحیح 
است و اما نسبت به نماز چنانچه آخرى که علم اجمالى به بطالن یکى 

ر وقت باشد در خصوص آن نماز باید بخواند از آنها پیدا شده است د
  .ها قاعده حیلوله جارى است و در گذشته

  

  

  راه ثابت شدن اول ماه

  

  

اثبات شب اول یا دوم ماه آیا به بزرگ و کوچک بودن ماه یا به مطوق بودن آن : 157س
  شود؟  تشخیص داده مى

  .هوالعالم، میزان شب دوم بودن، مطوق بودن ماه است: ج

  

ر صورتى که شک کرد آیا امروز عید است یا نه؟ آیا دو اصل ـ اصل عدم ازاى د: 158س
  شود؟  اصال اصل جارى مىد، آیا کنن کونه عیدا و اصل انه عید ـ تعارض و تساقط مى

اصل عدم کونه عیدا، اصل عدم ازاى نیست بلکه : هوالعالم، اوال: ج
  .اصل انه عید غیر صحیح است: عدم نعتى است ثانیا

  



٥٩ استفتائات 

  

  ام خمساحک

  

  ربح و فائده

  

  

کنند براى اینکه در آینده ازدواج کنند،   جوانان و دانشجویانى که پول پس انداز مى: 159س
هاى پس   بفرمایید آیا براى این پول... منزل بخرند، کتاب و کامپیوتر خریدارى کنند و

مشکل ها در زمان نیزا  گیرد یا خیر؟ در حالى که تهیه این پول انداز، خمس تعلق مى
  .است

  .گیرد العالم، به همه آنها خمس تعلق مىهو: ج

  

اگر کسى براى تهیه منزل، ماشین و یا براى ازدواج،حج و دیگر احتیاجات زندگى، : 160س
  اش برسد آیا باید خمس آن را بدهد؟   پولى را پس انداز کند و سر سال خمسى

  .هوالعالم، بلى باید بدهد: ج

  

   را از شوهرش بگیرد آیا خمس دارد؟دچنانچه زن مهریه خو: 161س

  .هوالعالم، بلى، خمس دارد: ج

  

طال و جواهراتى که جهت زینت زنانه است آیا خمس و زکات در آنها است یا : 162س
  خیر؟

  .هوالعالم، خیر، نیست: ج

  



٦٠ استفتائات 

در مدت چند ماشین سوارى برایش ضرورت دارد و ناچار است شخصى که : 163س
هاى قبل   هاى جمع شده در سال  ا بخرد لطفا بفرمایید پولسال پولش راجع کند تا آن ر

  خمس دارد؟

هاى جمع شده در صورت گذشتن سال و زیاد بودن  هوالعالم، پول: ج
  از سال قبل خمس دارد؟

  

  گیرد خمس دارد؟ اى که مى  آیا هدیه یا دیه: 164س

  .گیرد هوالعالم، بلى، خمس تعلق مى: ج

  

ماند آیا  شود و چند سال در خانه مى  خریدارى مىاى که براى دختران  جهیزیه: 165س
  گیرد یا نه؟  خمس تعلق مى

هوالعالم، چنانچه نم یتوانند یک دفعه جهاز بگیرند خمس تعلق : ج
  .گیرد نمى

  

فروشد تا خانه بهتر بخرد، لکن خریدن خانه چند سالى  اش را مى شخصى خانه: 166س
  پول خانه اول خمس دارد یا نه؟کشد ـ مثال دو سال یا سه سال ـ آیا   طول مى

  .هوالعالم، بلى، خمس دارد: ج

  

اگر شخصى چیزى را خرید و روز بعد سال خمسى او رسید، گرچه این چیز بعدا : 167س
  را باید بدهد؟شود آیا خمس آن اش مى مؤنه

  .هوالعالم، بلى، باید بدهد: ج

  

ببخشد مشروط به اینکه اگر چند روز قبل از سال خمسى، مال خود را به دیگرى : 168س
  گیرد یا خیر؟  بعد از یک هفته برگرداند آیا خمس تعلق مى



٦١ استفتائات 

  .شود از بین برود هوالعالم،بلى، خمس به این گونه حیل نمى: ج

  

کسى که با مبلغ یک میلیون تومان، حج تمتع ثبت نام کرده ولى بعد از چند سال : 169س
   یا خیر؟گیرد شود آیا به آن مبلغ مس تعلق مى  نوبت او مى

  .گیرد چون حکم فائده را دارد هوالعالم، بلى، خمس تعلق مى: ج

  

بگذرد تا نوبت اگر با مبلغى حج یا عمره مستحبى ثبت نام کند و بیش از یک سال :  170س
  او برسد آیا به مبلغ مذکور خمس تعلق میگیرد؟

هوالعالم، در صورتى که شرایط تعلق خمس به فائده را واجد : ج
  .گیرد ى تعلق مىباشد، بل

  

کسى که حج بر او مستقر شده مثل اینکه مستطیع بوده و نرفته و یا حج افسادى : 171س
  گیرد؟  برسد خمس تعلق مى بیش از یک سال بماند تا نوبت او داشته، اگر پول حجش

  .گیرد هوالعالم، در این صورت تعلق نمى: ج

  

کند ولى بعد از یک سال   ىاگر شخصى حج یا  عمره نذرى دارد و ثبت نام م: 172س
  گیرد؟ شود آیا به پولش خمس تعلق مى  نوبت او مى

منحصر باشد به ماندن ه رفتن حج یا عمره هوالعالم، در صورتى ک: ج
  .گیرد ول، خیر تعلق نمى1

  

اگر کسى اجیر شده و ولى گرفت براى انجام حج نیابتى لکن آن پول خرج شد و : 173س
کند و بعد از چند سال نوبت او  ى حج نیابتى ثبت نام مىبعدا با تهیه کردن پول، برا

  گیرد؟ سد آیا به این پول خمس تعلق مى مى

  .تهوالعالم، خیر چون مانند اداء دین اس: ج



٦٢ استفتائات 

  

اگر کسى پولى را براى حج واجب ـ اعم از حجت  االسالم یا حج نذرى یا حج : 174س
ل به حج برود آیا پول مذکور خمس افسادى و یا نیابتى ـ کنار بگذارد تا بعد از چند سا

  دارد؟

  .هوالعالم، بلى، واجب است تخمیس شود: ج

  

در چه صورتى  دادن آن واجب است و بفرمایید در چه صورتى پول حج خمس: 175س
  واجب نیست؟

هوالعالم، چنانچه حج واجب شده باشد و رفتن منحصر باشد که : ج
ب نیست و اال واجب پول را جایى بگذارد تا نوبت او برسد خمس واج

  .است

  

فروشد و یا قرض  کسى که به جهت فرار از دادن خمس، مالش را نسیه مى: 176س
وصول آن نسیه یا قرض،  این شخص، قبل از دهد، تا بعد از سال خمسى، آیا بر مى

  تخمیس آن واجب است؟

  .هوالعالم، بلى، چون در ذمه مدیون، پول دارد و زاید از مونه است: ج

  

داده، از دنیا رفته است و   کسى که اهل خمس دادن نبوده و خمس اموالش را نمى: 177س
 اموال زیادى از خود باقى گذاشته، و وصیت هم نکرده که خمسش را ورثه بدهد، حال

  ورثه واجب است یا خیر؟دادن خمس این مال االرث بر : بفرمایید

  .هوالعالم، بلى واجب است: ج

  

گر ورثه هم خمس مال االرث را ندهد آیا مالک آن مال در فرض مسئله قبل، ا: 178س
  شود یا خیر؟ مى



٦٣ استفتائات 

باشند  هوالعالم، به نحو اشتراک همه آنها مدیون آن مقدار مال مى: ج
  .به مقدار حصرشان

  

در فرض مسئله قبل، اگر ورثه مالک مال االرث نباشند، بفرمایید آیا معاشرت با : 179س
  آنها جایز است یا خیر؟

  .لم، مانعى نداردهوالعا: ج

  

ه از درفرض سابق آیا تصرف خود ورثه در این مال االرث بدون اداء خمس ک: 180س
  دیون میت است، جایز است یا خیر؟

هوالعالم، خر تصرف جایز نیست، و اگر تصرف کنند مقدار خمس : ج
  .شود منتقل به ذمه شان مى

  

  

  سرمایه

  

  

  آید؟ آیا سرمایه از مؤنه زندگى به حساب مى: 181س

هوالعالم، خیر، سرمایه مؤنه زندگى که خمس به آن تعلق نگیرد، : ج
  .نیست

  

اى با پول مخمس خریده ولى االن قیمت مغازه ترقى کرده آیا آن   شخصى مغازه: 182س
  ترقى قیمت خمس دارد یا خیر؟

هوالعالم، بلى، ترقى قیمت با شرائط وجوب خمس، خمس دارد : ج
  .د سال حساب شودالبته باید با مجموع درآم



٦٤ استفتائات 

  

اى را به دوازده میلیون تومان خریده و خمس آن را پرداخت   شخصى مغازه: 183س
کرده لکن بعد از مدتى به علت کوچک بودنش براى کسبش، آنرا فروخته به مبلغ چهل 

اى بزرگتر خریده به مبلغ شصت میلیون تومان و از این بابت  میلیون تومان و مغازه
قیمت مغازه قبلى خمس بدهکار گشته، حال بفرمایید براى آن ترقى بیست میلیون تومان 

  خیر؟هست یا 

هوالعالم، بلى، مغازه فعلى را که به شصت میلیون خریده، دوازده : ج
میلیون آن را قبال تخمیس نموده و بست میلیون هم بدهکار است، این 
دو قلم کم شود پس بیست هشت میلیون باید تخمیس شود با رعایت 

  .یطشرا

  

داده در که چند سال پیش خریدارى شده و خمس آن را باز و زمین هایى : 184س
صورتى که االن بر قیمت آن اضافه شده آیا اضافه قیمت خمس دارد؟ اگر بخواهد 

  بفورشد چطور؟

  .هوالعالم، بلى، خمس دارد خصوصا در صورت فروش: ج

  

  

  مؤنه

  

  

 دارند در صورتى که قنات مذکرو نیاز اى قنات مشترکى براى آبیارى مزرعه  عده: 185س
شود از مؤنه و  داشته باشد آیا آن خارج را مى... به خارجى براى تعمیر و تمیز کردن و

  مخارج سالیانه حساب کرد؟



٦٥ استفتائات 

شود چون مونه زندگى نیست،  هوالعالم، خیر، از مونه حساب نمى: ج
  .مؤنه کسب است

  

برد و یا   کسى مىیا هدایایى که براى پردازد و  و خیراتى که انسان مىصدقات : 186س
  شود؟ دهد آیا از مؤنه حساب مى  ضیافتى انجام مى

  .هوالعالم، بلى، از مؤنه است: ج

  

نذر کرده و آن را قبل از موعد سال ) ع(شخصى مبلغى را براى حرم امام رضا : 187س
مبلغ خمسى به نیت نذر کنار گذاشته تا موقع تشرف به ضریح حضرت بیندازد آیا به 

  گیرد؟ مى در موعد سال خمسى، خمس تعلق مذکور

  .گیرد هوالعالم، خیر، تعلق نمى: ج

  

چیزى که از مؤنه است همانند منزل، فرش، کتاب، لوازم منزل و غیره که به همین : 188س
جهت در موعد سال خمسى، آن را استثناء کرده، حال بفرمایید اگر بعد از گذشته سال آن 

  گیرد؟ آن تعلق مىرا بفروشد خمس به 

  .گیرد تعلق مى. هوالعالم، بلى: ج

  

خرد آیا با  فروشد و با پولش خانه دیگرى مى کسى که خانه مسکونى خود را مى: 189س
  گیرد یا خیر؟ اش را فروخت و به دستش رسید خمس تعلق مى پولى که خانه

  .گیرد هوالعالم، اگر وسط سال است خمس تعلق نمى: ج

  

  ایه قالى بافى داریم آیا از اخراجات مؤنه است یا خیر؟مقدارى سرم: 190س

هوالعالم، مؤنه کسب مثل سایر فوائد است آنچه مستثنا است : ج
  .مؤنه زندگى است مثل خوراک و پوشاک و مسکن



٦٦ استفتائات 

  

  

  مصرف خمص

  

  

و سهم ) ع( سهم مبارک امام -لطفا بفرمایید به شخصى که مبغى از وجوهات : 191س
یا جایز است مقدارى از این بدهى را به خودش بخشش کنند مثال سادات ـ بدهکار است آ

بیست میلیون تومان از وجوهات باید بپردازد لکن پنج میلیون تومان آن را به خودش 
  ببخشند واز او نگیرند؟

. بدهکار است جایز نیستسى که هوالعالم، بخشیدن وجوهات به ک: ج
راه دور خمس آورده اى که از  به عده) ع(حضرت رضا و امام جواد (

بودن و تقاضا کرده بودن که مقدارى به ما گذشت کنید، هر دو امام 
، خدا هدایت کند کسانى که این )توانیم ببخشیم فرمودند که ما نمى

  .کنند کارها را مى

  

  آیا جایز است به فقرا غیر اهل علم داده شود؟) ع(از سهم مبارک امام : 192س

هد دستگردان شود و از طرف او به فقیر هوالعالم، چنانچه با مجت: ج
  .داده شود اشکال ندارد

  

رود و  تواند کار کند و مخارجش را تامین نماید لکن دنبال کار نمى کسى که مى: 193س
  شود به او خمس یا زکات داد؟ مخارج هم ندارد آیا مى

شود مگر اینکه طالب علم و خدمتگزار اسالم  هوالعالم، خیر، نمى: ج
  .باشد

  



٦٧ استفتائات 

  تواند خمس بگیرد؟ کسى که تنها از طرف مادر سید باشد آیا مى: 194س

گفتم  هوالعالم، در مساله خمس اگر روایت معتبر خاصى نبود مى: ج
شود به پسر دختر هم داد، ولى روایت به خصوص وارد  خمس مى

  .شود به او خمس داد ت در اینکه نمىشده است و صریح اس

  

شود سهم  امین مخارج خودش و شوهرش و اوالدش، مىآیا به زن علویه برایت : 195س
  سادات داد یا خیر؟

شود مگر آن که شوهرش خرجى به او  هوالعالم، خیر نمى: ج
  .دهد نمى

  

اش   بابت نفقهود به این زن ش زنى که شوهرش سید است و مفقود گشته، آیا مى: 196س
  شود سهم سادات پرداخت کرد؟  که از شوهرش طلبکار مى

شود مگر آن که شخصى با اجازه مجتهد از  الم، خیر، نمىهوالع: ج
  .طرف آن سید قبول کند و بدهد به زن او

  

مال خمس در دست کسى به امانت بود پس او هم آن را به مستحق رد کرد لکن : 197س
  آیا ضامن است یا نه؟علوم شد که شخص گیرنده مستحق نبوده، بعدا م

  .هوالعالم، بلى، ضامن است: ج

  

در صورتى که شخص متحق، مقدارى از خمس را در معصیت مصرف کند آیا : 198س
  دادن خمس به او جایز است؟

  .هوالعالم، خیر، جایز نیست: ج

  



٦٨ استفتائات 

تواند از سهم   باشد، آیا مى شخصى که بدهکار خمس است،فرزندش طلبه مى: 199س
  ت به فرزندش بدهد؟)ع(امام 

  .دتوان هوالعالم، با اجازه یک مجتهد بلى مى: ج

  

  

  مسائل متفرقه خمس

  

  

نقل کردند که ) ع(در تلویزیون حدیثى پیرامون خمس از حضرت صاحب الزمان : 200س
لعنت خدا و فرشتگان و جن و انس بر کسى باد که یک درهم خمس ما : حضرت فرموده

  بخورد و نپردازد، با بزرگوارى بفرمایید این حدیث در چه کتابى است؟ 

، و کلمه 480ف در احتجاج طبرسى صفحه هوالعالم، توقیع شری: ج
  .در حیدث نیست) من(

  

  خمس و زکات قرض آیا بر قرض گیرنده است یا بر قرض دهند؟: 201س

  .هوالعالم، بر قرض گیرنده نیست: ج

  

اگر خمس و زکات، موعد هر دو، در سر سال خمسى فرا برسد، آیا هر دو را : 202س
  حساب کند یا یکى مقدم است؟

  .م، هر دو را باید حساب کندهوالعال: ج

  

شود غذا  دهد چگونه است؟ آیا مى  غذا خوردن در منزل کسى که خمس نمى: 203س
  خورد و مقدار خمس آن را پرداخت کرد؟



٦٩ استفتائات 

هوالعالم، غذا خوردن اشکال ندارد و چنانچه خمس به غذا تعلق : ج
  .شود به قیمت آن در ذمه صاحب غذا گرفته منتقل مى

  

نیست و وکالت از ق شرعى ـ خمس، زکات ـ به شخصى که مجتهد  حقوپرداخت: 204س
  مجتهد هم ندارد چگونه است؟ آیا جایز است یا نه؟

هوالعالم، حقوق شرعى اگر زکات و یا سهم سادات است و شخص : ج
گیرنده مستحق و واجد شرایط مصرف است پرداخت به او جایز 

گیرنده مجتهد ، چنانچه )ع(و اما در خصوص سهم مبارک امام . است
مطلق است و علم هم  حاصل شود که طریق مصرف او با طریق 
مصرف مرجع تقلید پرداخت کنند یکى است اینجا نیز پرداخت به او 

و چنانچه گیرنده مجتهد مطلق نباشد و یا علم به یکى . جایز است
بلى، . بودن طریق مصرف حاصل نشود پرداخت به او جایز نیست

رد موثقى است و دهنده حق شرط کند که آن را اگر چنانچه گیرنده ف
  .شود به او داد به اهلش برساند، مى

  

شود  شخص نمىفروشد ولى ملک   منزل هایى که دولت به صورت اقساط مى: 205س
بفرمایید اگر یک سال در منزل ساکن نشد ـ با اینکه منزل . مگر تمام مبلغ را پرداخت کند

  دارد یا نه؟هنوز ملک او نشده است ـ آیا خمس 

هوالعالم، تا مادامى که ملک او نشده است خمس ندارد اما اقساطى : ج
  .که پرداخته آنها خمس دارد و باید داده شود

  

  

  احکام زکات

  



٧٠ استفتائات 

  نصاب زکات

  

  

شخص کشاورزى داراى محصول گندم و جو است، در صورتى که هیچ کدام به : 206س
م و جو را روى هم حساب نماید یا تنهایى به حد نصاب نرسند، آیا آن شخص باید گند

  ات بر او واجب نیست؟اینکه زک

  .هوالعالم، باید روى هم حساب نماید: ج

  

  

در صورتى که مال زکوى با آب تلمبه و آب باران آبیارى شود بفرمایید که چه : 207س
  مقدار زکات باید بدهد؟

هوالعالم، چنانچه صدق اشتراک بکند در نصف آن یک دهم، و در : ج
صف دیگر یک بیستم باید بدهد، و چنانچه غلبه با یکى بود همان ن

  .میزان است

  

کسى که زکات بر او واجب است و داراى یک یا چند مال زکوى است که به حد : 208س
  تواند مقدار زکات را به پول بپردازد؟ اند آیا مى  نصاب رسیده

  .تواند هوالعالم، بلى، مى: ج

  

  

  مصرف زکات

  

  



٧١ استفتائات 

تواند کار کند و مخارج زندگى را به دست آورد لکن دنبال کار  مىکسى که : 209س
  شود به او خمس یا زکات داد؟ رود و مخارج هم ندارد آیا مى نمى

  .شود مگر طالب علم و خدمتگزار اسالم باشد هوالعالم، خیر، نمى: ج

  

دادن زکات به شخص مستحقى که مقدارى از آن را به مصرف خودش : 210س
  کنند جایز است یا خیر؟ قدارى از آن را در معصیت مصرف مىرساند و م مى

  .هوالعالم، خیر، جایز نیست: ج

  

  

  مسائل متفرقه زکات

  

  

اگر در سالى، موعد حساب خمس و موعد حساب زکات یک زمان شوند آیا مالک : 211س
  هر دو را باید حساب کند یا یکى از آن دو مقدم است؟

  .ب کندهوالعالم، هر دو را باید حسا: ج

  

  همس و زکات قرض آیا بر شخص قرض گیرنده است یا قرض دهند؟: 212س

  .هوالعالم، بر قرض گیرنده نیست: ج

  

اگر صاحب مال زکوى، قبل از تعلق زکات، آنرا تبدیل به مال دیگر کند و یا : 213س
صاحب خمس قبل از سر سال خمسى مال خود را به دیگرى ببخشد مشروط بر اینکه بعد 

   روز به او برگرداند، بفرمایید آیا زکات یا خمس واجب است یا خیر؟از چند

شود از بین  هوالعالم، بلى، خمس و زکات به این گونه حیل نمى: ج
  .برود



٧٢ استفتائات 

  

  

  زکات فطره

  

  

کسى که در شهرى مسافر است اگر روز آخر ماه مبارک رمضان وارد خانه : 214س
ج شود و سپس بعد از اذان به همان اقوام خود شود و قبل از اذان مغرب از آنجا خار

  خانه برگردد آیا فطره او بر عهده خودش است یا بر عهده صاحب خانه؟

هوالعالم، فطریه او اگر بنا است آنجا بماند ولو یک روز به عهده : ج
  .صاحب خانه است

  

  شود زکات فطره داد یا نه؟ گیرد مى آیا به بى نماز و کسى که روزه نمى: 215س

  .لم، مقتضاى احتیاط این است ندهیدهوالعا: ج

  

شود زکات  کند نمى  به کسى که آشکارا گناه مى: اینکه در رساله نوشته شده: 216س
  فطره داد، مراد چیست، لطفا توضیح دهید؟

  .کند هوالعالم، مراد این است که علنا و در نزد مردم گناه مى: ج

  

غروب شب عید فطر بر میزبان وارد اگر مهمان پیش از «: اینکه در رساله فرمودید: 217س
  منظور از غروب آیا غروب شمس است یا مغرب شرعى؟» ...شود

  .هوالعالم، منظور از غروب شب عید، غروب شمس است: ج

  

در صورتیک شب مهمان شدن شخصى بفرمایید آیا فطریه بر عهده مهمان است : 218س
  ان؟یا میزب



٧٣ استفتائات 

  .هوالعالم، فطریه بر عهده میزبان است: ج

  

  

  صدقات و کفارات

  

  

  دادن صدقات مستحبى و کفارات به سادات چه حکمى دارد؟: 219س

  .ردهوالعالم، هیچ اشکالى ندا: ج

  

  تواند آن را بر دارد و به فقیر بدهد؟  اگر پولى نزد صندوق صدقات افتاده آیا مى: 220س

تواند  هاى صندوق است مى هوالعالم، اگر یقین ندارد از پول: ج
  .ه فقیر بدهدبردارد یا ب

  

  

  احکام حج

  

  

خرد  فروشد و با پول آن خانه دیگر مى  شخصى که خانه مسکونى خود را مى: 221س
شود یا نه؟ و آیا خمس به آن   حج بر او واجب مى.  بفرمایید آیا با پول فروش خانه اول

  گیرد یا نه؟ پول تعلق مى

با گیرد و حج هم  هوالعالم، اگر وسط سال است خمس تعلق نمى: ج
  .این کیفیت واجب نیست

  



٧٤ استفتائات 

رود و اداى قرض بر او حرجى نیست آیا   کسى که با قرض گرفتن به حج مى: 222س
  شود؟ حجش حجت االسالم حساب مى

  .شود هوالعالم، خیر، حساب نمى: ج

  

در صورتى که کافرى مسلمان شود و ایام حج نزدیک بود و مستطیع هم گردید : 223س
ه حج افراد یا اینکه سال بعد شود ب سد آیا حج او مبدل مىولکن نتوانست به حج تمتع بر

  به حج برود؟

  .شود باید سال بعد حج تمتع انجام دهد هوالعالم، خیر، مبدل نمى: ج

  

کسى که نذر کرد روز عرفه در کربال باشد و اتفاقا در همین سال مستطیع هم : 224س
  شد بفرمایید کدام یک مقدم است؟ حج یا نذر؟

  .وجوب حج مقدم استم، هوالعال: ج

  

شخصى که منکر خمس و زکات است به حج رفته آیا حجش صحیح است یا : 225س
  خیر؟

هوالعالم، اگر منکر باشد شبه، حجش صحیح است و همچنین اگر : ج
  .توبه کرده باشد و اال باطل است

  

باشد آیا از طبقه پایین براى شخص حرجى در صورتى که روى جرات از طبقه : 226س
  ال جایز و مجزى است یا نه؟با

هوالعالم، اگر از باال به آن مقدار از جمره که در سابق باشد ـ ولو : ج
  .نهى شده است ـ جایز است ولى نباید به باالتر از آن رمى نماید

  



٧٥ استفتائات 

آیا انجام دادن بیش از یک عمره مفرده ـ چه براى خودش و چه براى نیابت از : 227س
  است؟ قصد ورود جایز و صحیح یگران ـ در یک ماه قمرى بهد

هوالعالم، ما فاصله بین دو عمره ولو براى خودش الزم نمیدانیم و : ج
به قصد ورود بعد از تمام شدن عمره اولى میتواند دو مرتبه عمره 

  .ایتان کند

  

  اگر شخصى قبل از احرام حنا بزند و اثر آن بعد از احرام بماند، حرام است یا نه؟: 228س

، استعمال حنا براى مرد و زن حتى در حال احرام و قبل از هوالعالم: ج
بلکه مکروه هم نیست، بلى خصوص حنا بستن زن . آن حرام نیست

  .به قصد تزیین براى شوهر خود مکروه است

  

  آیا بوییدن گل محمدى یا عود یا کافور براى محرم جایز است یا حرام؟: 229س

  .هوالعالم، حرام نیست: ج

  

تواند بول خود را کنترل کند و براى رفع آن از پوشاک یا    آقایى که نمىخانم یا: 230س
  تواند به زیارت خانه خدا برد یا نه؟ کند، آیا مى  پارچه استفاده مى

تواند برود به شرط رعایت عدم سرایت نجاست به  هوالعالم، مى: ج
  .خانه خدا

  

دنش کفاره آمده ولى توان کسى که به  حج عمره رفته، و به طور ناآگاهانه به گر: 231س
  پرداخت آن را ندارد، باید چکار کند؟

  هوالعالم،: ج

  

  



٧٦ استفتائات 

  احکام معامالت

  

  )خرید و فروش(» بیع«

  

  

اى از بزرگان جامعه، سند عقد بیع و  در عرف جامعه پنجاه سال پیش مثال، عده: 232س
دال بر نوشتند و این نوشته حتى بدون امضاء بایع و مشترى سند   سند مالکیت را مى

دانستند،  آمد و تمام افراد آن جاعه، آن را قبول و معتبر مى  خرید و فورش به حساب مى
آیا نوشتن سند مالکیت تفاوت اساسى پیدا کرده حال سوال این است امروزه که طریقه 

سند مالکیت نوشته شده در چند سال پیش توسط بزرگان آن جامع، امروز هم درااى 
  یا خیر؟اعتبار رسمى شرعى است 

اید رسم چنین بوده است  هوالعالم، چنانچه به آن گونه که نوشته: ج
نوشتند رسمیت داشته، بلى فعال هم رسمیت  که بزرگان قوم، اگر مى

عالوه بر این ید ـ یعنى در تحت تصرف شخصى بودن ـ اماره . دارد
  .ملکیت است و اعتبار رسمى هم دارد

  

 ـ مثال چک صد هزار تومان نقد به چک یکصد فروختن چک نقد به چک مدت دار: 233س
  و بیست هزار تومانى یک ماهه ـ چگونه است؟

  .هوالعالم، به نظر من اشکال دارد: ج

  

تلفن همگانى ساند که قیمت تعیین شده روى کارت ر  به اطالع  حضرتعالى مى: 234س
ا به توسط شرکت مخابرات، هزار و هشتصد تومان است، آیا خرید و روش این کارته

  قیمت بیشتر از قیمت تعیین شده جایز و صحیح است یا خیر؟



٧٧ استفتائات 

هوالعالم، اگر به همان قیمت بفروشد و شرط کند در ضمن خرید : ج
  .که مبلغ زیادى به واسطه داده شود آن هم اشکال ندارد

  

امروزه در خرید و فروش سیم کارت موبایل چنین رایج است که اگر قیمت آن : 235س
فروشد که مبلغ صد هزار تومان از   ر تومان باشد به این صورت مىمثال هشتصد هزا

گیرد و پس از اینکه چند درصد ـ مثال سه درصد ـ به مبلغ  قیمت آن را از خریدار فقط مى
نماید آن باقیمانده را در مدت چند ماه   باقى مانده که هفتصد هزار تومان باشد اضافه مى

چک معین ر ، البته مبلغ  دریافتى در هر ماه یا در هکند یا در طى چند فقره چک دریافت مى
است ـ مثال صد هزار تومان ـ بفرمایید آیا معامله به این صورت صحیح است یا خیر؟ و 

  باشد؟  اگر معامله صحیح نباشد راه صحیح شرعى آن چه مى

هوالعالم، چنانچه به این صورت معامله کند که تلفن را خدش : ج
 بفروشد به یک میلیون تومان که یکصد هزار بخرد، بعد به این نحو

معینى ه مبغلى تومان نقد و نهصد هزار تومان نسیه باشد که هر ما
  .بپردازد، صحیح است

  

اگر شخصى متاعى را که قیمت آن یک میلیون تومان است به فردى به این : 236س
از اضافه صورت بفروشد که مبغل پانصد هزار تومان از قیمت آن را نقد بگیرد و پس 

نمودن درصدى به مبلغ باقیمانده قیمت، آن را در چ ند فقره چک مدت دار بیگرد، آیا 
معامله به این صورت صحى است یا خیر؟ و اگر معامله صحى نباشد راه صحیح شرعى 

  باشد؟  چه مى

هوالعالم، بلى صحیح است به اینگونه که ثمن را مجموع یک : ج
  .ملیون وزیادى قرار دهد

  



٧٨ استفتائات 

اند و بهاى آن را پرداخته و به  اى چند قطعه زمین با رنج و سختى خریده عده: 237س
اند،  اند اما حصارى دو زمین نکشیده  عنوان تصرف حدود آن را با عالمت معین کرده

کنند در این خصوص  اش از تحویل زمین امتناع مى اکنون فروشنده فوت نموده و ورثه
  تکلیف شرعى چیست؟

ه ورثه قبول دارند که بهاى زمین کامال پرداخت هوالعالم، چنانچ: ج
و اگر قبول ندارند قضیه متوقف . شده موظفند زمین را تحویل دهند

  .است بر حضور طرفین در مجلس و بعد از آن حکم شود

  

نموده بعد از طبق قول نامه کتبى واگذار ... شخصى قطعه زمینى را به اینجانب: 238س
کند که من اشتباه کرده زمین خودم را به من برگدان، در  گذشتن حدود پنج سال ادعا مى

حال بفرمایید اینجانب که . حال یکه پنج سال پیش جزء طرح بوده و االن طرح عوض شده
نسبت به زمین از مالک اصلى مدرک مالکیت گرفته و براى زمین مبلغ زیادى خرج کردم و 

ار کننده حق گرفتن زمین رادارد از شهردارى در حال پروانه گرتفن هستم آیا مالک واگذ
  کنم؟ع ید یا خیر؟آیا اینجانب در زمین تصرف کنم یا خل

اید خلع ید شما مشروع  هوالعالم، با این خصوصیات که نوشته: ج
  .نیست و زمین مال شما است

  

شود و دو   توسز زید و عمرو خریدارى مى9موبایل(دو حق امتیاز تلفن همراه : 239س
گردد ولى یکى به تاریخ تحویل نزدیک  هاى هر یک به آنها تحویل مى  امفیش جداگانه به ن

گذارد،  زید فیش تلفن خود را نزد عمرو به امانت مىسپس . دو دیگرى تحویل چند ماه بع
دهد که آن فیشى که تاریخ دیرترى دارد به نام تو  پس از مدتى عمرو به او خبر مى

لکن بعد از مدتى  . فروشد فیش مذکور را مىسپس زید با توجه به این اخبار . باشد مى
عمرو دوباره خبر میدهد که اشتباه شده و آن فیشى که تاریخش نزدیکتر است به نام تو 



٧٩ استفتائات 

آیا حق زید نسبت به فیشى که به : اوال: بوده است، لطفا با توجه به فرض مذکور بفرمایید
  گرفته  چیست؟اى که صورت  تکلیف معامله: نام خودش بوده محفوظ است؟ ثانیا

هوالعالم، بلى، حق زید به فیض تلفن که به نام او است محفوظ : ج
تواند  معامله واقع شده، نسبت به او مسلما ملزم نیست، مى. است

تواند اجازه را مجانا بدهد و  تواند اجازه دهد و مى فسخ کند و مى
  .تواند مقدار تفاوت را بگیرد مى

  

  

  معامالت جدید و پورسانت

  

  

گویند بعد از چهل روز یا پول شما  اى از مردم پول گرتفه و به آنها مى اخیر عده: 240س
اى را به شما تحیول   را به اضافه حدود چهل درصد به شما برمى گردانیم و یا وسیله

گیرند و بعد از گشذت مدت ذکر  مثال چهار میلیون و پانصد هزار تومان مى. خواهیم داد
ضمنا به آنها . یا یک دستگاه ماشین پیکان تحویل میدهند شده یا شش میلیون تومان و

گویند ما هیچ تعهدى نسبت به بازگشتن پول شما و یا تحویل وسیله مورد نظر نداریم  مى
  .باشد آیا چنین معامالتى شرعا جایز مى. اید  و فرض کنید پولتان را در رودخانه انداخته

 نیست، به نظر من هوالعالم، این معامله بیع نیست، و قرض هم: ج
 قبیل ادله شرعیه از. اباحه به عوض است و آن معامله مستقلى است

کند بر امضاء ان، و سیره متشرعه بر آن  بالعقود داللت مىاوفوا 
است ولکن در مورد غرر است و چون دلیل مسلم عدم امضاء معامله 

. گیرد است لذا مورد را نمى» عن بیع الغر) ص(نهى النبى «غررید، 
  .بنابراین به نظر من این معامله صحیح است

  



٨٠ استفتائات 

باشد به نحوى   هاى فروش کاال مى شرکت هایى در اهواز وجوددارد که فعالیت: 241س
که کاالهاى فروشى خود را نازلتر از قیمت بازار، ولى مدت دار به خریداران عرضه 

اشد را به قیمت ب  نماید مثال قیمت کاالیى که در بازار یکصد و پنجاه هزار تومان مى مى
صد هزار تومان بعد از مدت پانزده روز به مشترى واگدار میک ند و یا اینکه شرکت 

کند بین اینکه کاال را با قیمت آن را که یکصد و پنجاه هزار  مشترک مشترى را مخیر مى
 و آیا جهل به اینکه اى صحیح است؟ تومان باشد به مشترى تتحویل دهد آیا چنین معامله

کند که این قدر سود داشته باشد به صحت  دریافتى چکار مىهاى   یان مبلغشرکت با
  رساند یا خیر؟ معامله ضرر مى

هوالعالم، به این گونه که نوشته شده معامله صحیح است و هیچ : ج
و جهل به اینکه شرکت در این معامله چه نظرى دارد، . اشکالى ندارد

  .رساند هیچ ضررى به معامله نمى

  

را شرکتى در ایران تاسیس شده که نحوه فعالیت آن به این صورت است که اخ: 242س
صنایع دستى ایران و یکسرى از لوازمات منزل را به صورت بازاریابى اینترنتى به فروش 

شو نجاه  کند و خواهان خرید مى رساند و کسى که به این سایت اینترنت مراجعه مى مى
یست و پنج هزار تومان آن براى خرید مشخص کند که ب و پنج هزار تومان پرداخت مى

سپس . شود شود و سى هزار تومان این پول به حساب شرکت ریخته مى پس انداز مى
کند براى خرید، پورسانت میگ یرد به طورى  مىبه ازاى افرادى که به این شرکت معرفى 

ر شش نفر به که براى معرفى دو نفر اول، بیست هزار تومان، بعد از آن به ازاى معرفى ه
ها  گیرد که بعضى از این پورسانت مبلغ بیست و هفت هزار و پانصد تومان پورسانت مى

شود که با آن مبغل بیست و پنج هزار اولیه براى خرید از شرکت در نظر  پس انداز مى
 حال. تواند با نظر و میل خود جنسى را خریدارى کند  شود که شخص مى گرفته مى

کند چه حکمى دارد؟ و آیا سى هزار  یى که شرکت پرداخت مىهابفرمایید پورسانت 
باشد؟  شود حالل مى شود و سرمایه گذارى مى  تومانى که به حساب شرکت وارزى مى



٨١ استفتائات 

ایم و عضو  و اگر غیر از این است پس تکلیف پول هایى که به حساب شرکت ریخته
  شود؟ ایم چه مى  شده

نظر من هم معامالت انجام اید به  هوالعالم، به این گونه که نوشته: ج
ها هم حالل است از باب شرط ضمن  شده اشکال ندارد و پورسانت

  .عقد یا جعاله

  

ترین اهداف شرکت  که اصلى» کیش وست ویژن انترنشنال«شرکتى است به  نام : 243س
  :عبارتند از 

کم کردن فشار از روى دولت در جهت ایجاد اشتغال، کمک به دولت محرتم در جهت 
یرى از خروج بى ضابطه ارز توسط شکرهاى هرمى شکل خارجى، کمک به اقتصاد جلوگ

ورود ارز،ایحاى صنایع . ملى از طریق ایجاد نمایندگى در کشورهاى همسایه
حمایت از صنعتگران و تولدى کنندگان کشور و ایجاد توازن در قیمت کاالهاى .دستى

  ....مورد نیاز

اتغال زائى از . اى فروش کاالهاى بازگرانىاین شرکت داراى مجوز رسمى و ثبتى بر
باشد که عضو شدن افرادر آن به این  طریق بازاریابى و مشارکت عمومى و مردمى مى

  :گونه است 

به عنوان بازاریاب، . هر فرد با پرداخت پنجاه و پنج هزار تومان به جهت مشارکت در طرح
د و با این مبلغ امتیاز خرید گرد  هاى قرارداد مشارکت ثبت مى نامش در ردیف اول فرم

هاى طرف   سهم و نیز یک کارت تسهیالت براى خرید کاالهاى ضرورى از فروشگاه
شود، و عالوه بر خرید سهم و دریافت کارت تسهیالت،   قرارداد شرکت به وى واگذار مى

تواند با جذب و بازاریابى مردمى مباغلى را به عنوان حق الزحمه در حساب  فرد مى
 قلت و کثرت مبلغ دریافتى و زمان آن به صرعت و اندازه.  دریافت نمایدشخصى اش

تواند از حق  فعالیت مشارکت در طرح نمىفعالیت شخص بستگى دارد و هیچ کس بدون 
  .مند شود الزحمه بهره



٨٢ استفتائات 

شرکت به جهت فعالتى مستمر افراد و نیز به جهت ایجاد انگیزه مثبت و حمایت از اقشار 
 درصد متناسب با قیمت روز 20 الى 15ى مورد نیاز افراد را با تخفیف کاالها. کم در آمد

هاى  باشند در فروشگاه  بازار به کسانى که صاحب امتیاز و مشترک این شرکت مى
  .طرف قرار داد شرکت در معرض فروش قرار میدهند

شود آیا خرید کاالهاى اساسى و مورد نیاز مردم از   حال از محضر مبارک سوال مى
 بازاریابى و مشارکت مردمى و نیز دریافت حق الزحمه که شرکت براى افراد در طریق

  باشد یا خیر؟  نشر گرفته، از نظر شرعى صحیح مى

اید دخیل در جواز نیست، آنها  هوالعالم، آنچه در فوق نوشته: ج
ولى آنچه سوال شده . مربوط است به راعى و ربطى به معامله ندارد

شروط به شرط ضمن معامله ـ جایز است چون معامله است م است ـ
  .به مقتضاى ادله شرعیه

  .اید اشکال شرعى ندارد این گونه که نوشته: خالصه

  

آیا همکارى و معامله با شرکت هایى از قبیل، گلدکوئیست و گلدمان و نظایر آنها : 244س
به دو دانید؟ با توجه  شوند را جایز مى که به طریق بازاریابى باعث سودهاى کالن مى

  .معامله مزبور اینترنتى است: و دوما. ها یهودى باشند شرکت آن سران: اوال: نکته که

هاى ذکر شده فى نفسها هیچ اشکال  هوالعالم، معامله با شرکت: ج
سود کالن بردن از موانع صحت معالمه نیست و سران آن . ندارد

 ـ ها اگر صهیونیست باشند ـ که در حال حربند با مسمالنان شرکت
و یهودى بودن موجب اشکال . تجایز نیست ولى مسلمان آنها نیستند

  .نیست

  .به نظر من هیچ اسکال ندارد: خالصه

و دولت هم اگر قانونا منع کرده است به عنوان خالف شرع بودن، 
  .بنابراین چون خالف شرع نیست قانونا هم بى اشکال است



٨٣ استفتائات 

  

  

  صلح

  

  

ذکور خود  به فرزندان لح، ملکى راشوهرم در زمان حیات و تحتعنوان ص: 245س
  .مصالحه و ضمن عقد شرط نموده است

متعلق به خودش بوده و حق . منافع مورد مصالحه  تا زمان حیات شخص مصالح) الف
استیفاء رایگان منافع و یا واگذارى کان به غیر به هر مدت و مبلغ و شرط، به نفع خو را 

  .دارا باشد

ق فسخ صلح ناه را با رد مال الصحل به صورت یک شخص مصالح مادامالحیات، ح) ب
  .جانبه دارا باشد

  :قوم فرماییدحال با توجه به مطالب فوق، لطفا جواب سواالت را مر

ـ در صورتى که به قراین و امارات ثابت باشد که متعاملین قصد صلح نداشته و مقصود 1
باشد یا  اى صحیح مى واقعى و پنهانى انان و وصیت به ثلث بوده است، چنین معامله

  خیر؟

هوالعالم، در معامالت میزان مقاصد صلیه نیست بلکه میزان آن : ج
در فرض سوال، انشاء صلح نموده بنابراین . شود است که انشاء مى

  .ع شده استصلح واق

  

در فرض صلح تلقى کردن عقد ـ اعم از اینکه مبتنى بر تسامح باشد یا نه ـ آیا عدم :246س
  باشد یا خیر؟  مخل صحت عقد مى. اشتراط خیارتعیین مدت در 

هوالعالم، خیر، مخل نیست چون اشتراط امر مجهول، خصوص : ج
  مادام الحیاۀ صحیح است



٨٤ استفتائات 

  

آیا سلب مالکیت منافع براى مدت موهوم به ترتیب فوق، موجب جهل طرین به : 247س
  یر؟و در نتیجه غررى بودن  آن بوده یا خیر؟ معامله صحیح است یا خ. عوضین

. هوالعالم، در عقد مصالحه جهل به این گونه موجب بطالن نیست: ج
خالصه مصالحه مذکوره با همه خصوصیاتش صحیح است باید 

  .عمل شود

  

  

  مضاربه

  

  

اگر دو نفر با شغل متفاوت ـ مثال یکى کشاورز و دیگر کاسب ـ مبلغ معینى را : 248س
ارند و قرارشان بر این باشد که هر مثال دو میلیون تومان به صورت اشتراکى کنار بگذ

یک در مدت معینى با آن مبلغ دو میلیون تومان کار کند و در آخر مدت معین، مبلغ دو 
 نظر شرعى چه صورت میلیون و پانصد هزار تومان برگرداند بفرمایید معامله مذکور از

  .دارد

 هوالعالم، در حقیقت معامله مضاربه اشتراکى است، و اشکال ندارد: ج
  با رعایت شرایط مضاربه

  

شخصى مبلغى پول به عنوان مضاربه در بانک گذاشته بدین جهت که گفته : 249س
شود در بانک مضاربه انواع تجارت ـ بساز و بفروش، دامدارى، راهسازى صورت  مى
اى ضرر کند، در معامله دیگر   اگر در معاملهکند   ضرر نمىگرد و بانک هیچ موقع مى

  .شود ران مىکند و جب سود مى



٨٥ استفتائات 

حال بفرمایید شخصى که در بانک این پو را گذاشته اگر قصدش این باشد که از پولش 
  ربح بگیرد و ضرر قبولنکند آیا این مضاربه جایز است یا نه؟

هوالعالم، اگر در ضمن مضاربه شرط کند، که اگر ضررى متوجه : ج
لبته شود خود بانک تقبل کند، اشکال ندارد و مضاربه صحیح است، ا

  .باید رعایت بقیه شرایط مضاربه بشود

  

ام به این عنوان که با آن کار کند و شرط  اینجانب مبلغى را به شخصى سپرده: 250س
 درصد ربح به کل مبلغ اضافه نماید ـ مثال اگر اصل مبغ صد هزار 5/2گردید که هر ماه 

ید اضافه بر شود که با تومان باشد پس ربح ماه اول دو هزار و پانصد تومان مى
شود که ربح آن  مبلغفوق نماید و در ماه دوم کل مبغ صد و دو هزار و پانصد تومان مى

  : هاى بعد ـ حال بفرمایید باید محاسبه شود و همینطور در مبلغ ماه

  باشد یا خیر؟  آیا چنین قرارداد و شرطى صحیح مى

 قرض اید براى کار کردن، اگر به عنوان هوالعالم، پولى که سپرده: ج
  .است پس با شرط مزبور ربا است و حرام

اگر به عنوان مضاربه است واجد شرط نیست چون شرط مضاربه 
. شود کسر مشاع باشد آن است که ربحى که به صاحب پول داده مى

در معامله شرط ربح به نحو : راه تصیح این معامله این است که
 با یکدیگر کسر مشاع بنمایند و بعد از تمام شدن معامله، طرفین

و در . مصالحه نمایند که آن کسر مشاع مصالحه شود به مبلغ معین
به صاحب مال ربطى . ضمن شرط شود که اگر در معامله مضرر شود

نداشته باشد بلکه کسى که مال به او داده شده است تدارک ضرر 
  .بنماید

  

  



٨٦ استفتائات 

  هبه

  

  

نکند و از او پس اگر کسى به زن خود چیزى هبه کند مشروط به اینکه رجوع : 251س
  تواند شرط را نادیده بگیرد و رجوع کند؟ نگیرد آیا بعدا مى

  تواند تکلیفا نمىهوالعالم، : ج

  

  

  رهن واجاره

  

  

گردد به مبلغ دو   اى که بین موجر و مستاجر توافق مى  در ورد اجاره خانه: 252س
ره قولناه را در میلیون تومان رهن و ماهیانه مبلغ پانزده هزار تومان اجاره و طرفین اا

ود نبودن پول کامل رهن، نمایند و به دلیل نیاز منزل به تعمیرات و موج بنگاه امضاء مى
گردد و الباقى مبلغ رهن و کلید  تومان به موجر پرداخت مىفق به مبلغ دویست هزار 

سپس به دلى شرط و شروط مستاجر و . گردد  منزل بین طرفین قبض و اقباض نمى
شوند از خیر این اجاره بگذرند و آن را بهم    آندو راضى مىشرایط خاص موجر،

زنند، حال بفرمایید در این فرض حق العملى که بنگاه معامالت دریافت نموده آیا باید  مى
 باشد که مسترد نماید یا خیر؟ چنانچه مستمک بنگاه در اخذ حق العمل این بند از قرارداد

  فرمایید؟ نخواهد داشت چه مىدر میزان حق العمل فسخ و اقاله تاثیرى 

اید حق العمل بنگاه باید داده  هوالعالم، با خصوصیاتى که نوشته: ج
شود که هر دو طرف  شود به همان گونه که مرسوم است و قید مى
  .شود معامله یا یک کدام هر نحو که در قرارداد ذکر مى



٨٧ استفتائات 

  

لى که کار اى اجیر گردیده و در حا شخصى کهب راى تعمیر چاه حسینیه: 253س
کرده به درون چاه افتاده و مصدوم شده، بفرمایید که در این خصوص چه کسى  مى

  مسئول است؟ هیئت امناء حسینیه، یا اجیر کننده یا شخص اجیر؟

هوالعالم، به این نحو که سوال شده است هیئت امنا و اجیره : ج
  .کننده مسئولیت ندارند

  

  مریض چه صورت دارد؟اجرت گرفتن طبیب از براى معالجه : 254س

  .هوالعالم، جایز است: ج

  

اى زمین به کسى اجاره داده و در قراردادنامه قید نموده که   شخصى قطعه: 255س
اما مستاجر از مفاد قرارداد تجاوز کرده، پس زمین را دانه . مستاجر فقط بار گندم بکارد

  .روغن بهارى کاشته که مجددا جاى آن گندم بکارد

  ایید آیا مستاجر حق کاشتن گندم را دارد یا خیر؟اینک مرقوم فرم

  و آیا با کاشتن دانه روغنى به اجرۀ المثل ضامن است یا خیر؟

و . هوالعالم، مستاجر حق کاشتن دانه گندم مرتبه دوم را ندارد: ج
کاشتن دانه روغنى که ربطى به مورد اجاره ندارد جایز نبوده و باید 

  .اجرۀ المثل بدهد

  

  

  قرض

  

  



٨٨ استفتائات 

تواند براى   چنانچه شخص طلبکار مدیون را به چیزى متهم کند آیا مدیون مى: 256س
  رفع تهمت از مالى که قرض گرفته کم کند؟

  .تواند هوالعالم، خیر، نمى: ج

  

قرض بدهد در کس فالن مبلغ به من هر «: اى اعالن کند که  چنانچه قرض گیرنده: 257س
  :حال بفرمایید. »شود  به او سود داده مىقبال اینقدر ـ مثال ده درصد یا بیست درصد ـ 

شود آیا قرض دادن به آن  با توجه به اینکه ربا از ناحیه شرط و شروط پیدا مى: اوال
  طرف بدون اینکه خود قرض دهنده شرط سود کند جایز است یا نه؟

قى بلى ربا از ناحیه شروط است ولکن فر. هوالعالم، جایز نیست: ج
  .ام و شرط ضمنى نیستخصوص و عبین ذکر شرط به 

  

  آیا فرقى در این حکم بین بانک حکومتى و بانک اهلى است یا خیر؟: 258س

  .هوالعالم، خیر، فرقى بین بانک حکومتى و اهلى نیست: ج

  

  چیست؟شرعى براى حالل شدن سود از آن قرض گیرنده راه حل : 259س

  .هوالعالم، راه حل آن است که به عنوان اباحه به عوض بدهد: ج

  

پردازد از راه دروغ یا حیله از او گرفت و  توان از بدهکارى که حق را نمى  آیا مى: 260س
  یا تقاص کرد؟

  .ولى تقاص جایز است. هوالعالم، از راه دروغ و حیله، خیر: ج

  

  

  بانک و قرض الحسنه

  



٨٩ استفتائات 

  

با توجه به بعضى از کارهاى بانک، بفرمایید حقوقى که کارمندان بانک از بانک :261س
  گیرند چه صورت دارد؟ مى

  .هوالعالم، حالل است: ج

  

دهند مبلغى در حدود بیست هزار تومان را به عنوان  بانک هایى که وام ازداج مى: 262س
دارند، آیا این مبلغ بیست هزار تومان در صورتى که  حق الزحمه، براى خودشان بر مى

در صورتى که راضى ما راضى نباشیم، براى آنهاچگونه است؟ حالل است یا حرام، و 
  باشیم چگونه است؟

هوالعالم، اشکال ندارد و جایز است، خصوصا در صورت رضایت : ج
  .دهنده پول که هیچ اشکال ندارد

  

ها برایت اخیر در پرداخت قسط وام جریمه یا   ها و باک  بعضى از موسسه: 263س
  این جریمه یا دیرکرد چه حکمى دارد؟. گیرند  دیرکرد مى

چنانچه قرض است اشکال دارد، و اگر به عنوان مضاربه هوالعالم، : ج
  .پول بگیرند اشکال ندارد

  

شود و به آن جایزه  پول هایى که به عنوان قرض الحسنه در بانک گذاشته مى:264س
  گیرد چه حکمى دارد؟ تعلق مى

  .هوالعالم، حالل است: ج

  

ه آن سود تعلق شود و ب  پول هایى که به عنوان سپرده در بانک گذاشته مى: 265س
  گیرد چه حکمى دارد؟ مى

  .هوالعالم، حالل است: ج



٩٠ استفتائات 

  

کنند و   ها متداول شده است که چند نفرى پول جمع مى نزد مردم خصوصا خانم: 266س
کنند و قرعه به نام هر که افتاد پول جمع آورى  در آخر هر هفته یا هر ماه قرعه کشى مى

حال . شود  عه کشى بعدى کنار گذاشته مىشود، و سپس آن فرد از قر شده به او داده مى
  :سوال این است

  آیا چنین کارى شرعا جایز است یا نه؟: اوال

ها   ها پولى که در این صندوق در صورت جواز، اگر معلوم شود که بعضى از خانم: ثانیا
هاى حرام مخلوط  گذارند بدون اجازه از شوهرشان است و یا چه بسا از بعضى پول مى

  کند؟ د که چه حکمى پیدا مىبفرمایی. شود

هوالعالم، چنانچه شرط پول گذاشتن در آن حل، قرعه کشى باشد : ج
است و به حسب قرارداد الزم باشد عمل به قرعه کشى، این عمل قمار 

حرام، و پول جمع شده را به هر کس بدهند برایش جایز نیست و 
ولو ملزم مگر آنکه تمام کسانى که پول داده اد بگویند . تصرف در آن

نیستیم پول بدهیم لکن با رضایت خاطر و با علم به عدم استحقاق 
راضى هستیم تصرف شما را مجانا، پس در این صورت تصرف جایز 

در صورت جواز و اگر پول حرام هم مخلوط باشد چنانچه . است
اداى خمس تصرف د از صاحبش علوم نباشد با اجازه حاکم شرع بع

لوم باشد به هیچ نحو تصرف جایز و چنانچه صاحبش مع. کنند
  .نیست

  

که تصمیم دارد با مشارکت » بانک بالد«در منطقه ما صندوقى افتتاح شده به نام : 267س
اى از سهام کار کند و به مردم فرصت داده است که در آن مشارکت   مردم و مجموعه

 باال رود و کنند و سهام بخرند و به نحوى مقرر کرده است که به مرور زمان قیمت سهام
  :براى خریدار سود کند حال بفرمایید



٩١ استفتائات 

اوال ک آیا جایز است خریدن سهام و مشارکت مردم در تاسیس آن با التزام به اینکه 
  بتوانند این سهام را بعد از سود کردن بفروشند؟

آیا جایز است مشارکت و خرید سهام و سپس فروش آنها در صورتى که صندوق : ثانیا
الت کرده و ما علم نداشته باشیم به عدم مشروعیت بعضى از شروع به کار معام

  معامالتش، و در صورتى که علم پیدا کنیم بهعدم مشروعیت بعضى از معامالت؟

هوالعالم، مشارکت و سهام گذارى در اسیس بالتزام به فروش آن : ج
  .در زمان سود جایز است و اشکالى ندارد

امالت بانک، باز هم اما در صورت علم نداشتن به مشروعیت مع
مشارکت این است چون مقتضاى اصاله الصحه نباء گذاشتن بر 

مگر در صورت علم به عدم مشروعیت . صحت آن معامالت است
  .خاص امتناع شودز اخذ سود همان معامله بعضى معامله، که باید ا

  

ود کسى که براى حل مششکلش از بانک وام بر میدارد و بانک هم روز آن وام س: 268س
  کشد آیا برداشتن آن وام جایز است یا نه؟ مى

هوالعالم، وام با سود جایز نیست ولى چنانچه به عنوان مضاربه : ج
  .باشد اشکال ندارد

  

گیرد قبل از  شخصى پولى به بانک سپرده، و هر ماه که پولى از بانک مى: 269س
دهد آیا  ـ مىو سهم سادات ) ع(تصرف، یک پنجم آن پول را بابت خمس ـ سهم امام 

  توان در بقیه پول تصرف کند؟ مى

  .تواند هوالعالم، بلى مى: ج

  



٩٢ استفتائات 

کند، و  هاى تارتى سپرده گذارى مى شخصى که به عنوان مضاربه، در بانک: 270س
نه؟ حال سودى که سپرده کنند یا  داند که مسؤولین بانک به طریق شرعى عمل مى مىن

    جایز است یا خیر؟گیرد آیا حالل است  وتصرف در آن گذارى مى

کنند  هوالعالم، همان که احتمال بدهد که به طریق شرعى عمل مى: ج
  .حالل است و تصرف در آن بى اشکال است

  

که سود از بانک ود گرفتن، در سر ماه کسى که پولى در بانک سپرده به قصد س: 271س
 برساند آیا گیرد اگر قبل از تصرف آن را تخمیس نماید و خمس آن را به مستحقین مى

  بقیه پول حالل است یانه؟

هوالعالم، سود گرفتن از بانک در صورتى خمس آن واجب است که : ج
  .و به هر حال سود حالل است. زاید بر مؤنه سال باشد

  

  

  ربا

  

  

فروختن چک نقد به چک مدت دار ـ مثال چک یکصد هزار تومانى نقد به چک : 272س
   چه حکمى دارد؟یکصد و بیست هزار تومانى یک ماهه ـ

  .هوالعالم، به نظر من اشکال دارد: ج

  

خواهد  اى به صورت نقد واقع شده، لکن خریدار موقع تحویل ثمن، مى معامله: 273س
گوید معامله نقد بوده نه نسیه،  پدیرد و مى چک مدت دار سه ماهه بدهد و فروشنده نمى

سیه را به فروشنده بدهد و او حال اگر خریدار با رضایت خویش ماوالتفاوت، ثمن نقد و ن
  را راضى کند، آیا براى فروشنده گرفتن پول مذکور حالل است یا خیر؟



٩٣ استفتائات 

  .هوالعالم، بلى حالل است: ج

  

همجنس و مکیل و مى که در مسئله خرید و فروش دو چیزى که با توجه با احکا: 274س
  :حکام عبارتند ازباشند، بیان گشته و آن ا موزون هستند اما در مزایاى ذاتى مختلف مى

  جواز فروش به همزون خود) الف

  جواز فروش آن به دو معامله مستقل) ب

  عدم جواز آن به بیشتر از هموزن خود) ج

  :گردد حال چند پرسش مطرح مى

   هر چند حکمى ـ نیست؟-ـ آیا جنس برتر مستلزم ربانى ذاتى 1

 حرام اما حکمى به نظر ما. هوالعالم، رباى محرم رباى عینى است: ج
  نیست

  

آیا با ادله حرمت ربا تعارض ندارد؟ آیا از نظر عقال . اگر در ذات مستلزم ربا باشد:275س
  کند؟  صدق ربا نمى

و . هوالعالم، تعارض ندارد چون حرمت ربا مختص به عینى اس: ج
  .زان نیستنظر عقال می

  

ه بیشتر آیا مصلحت و مفسده فردى و اجتماعى در این فرض با فرض فروختن ب: 276س
  یا کمتر، فرقى دارند؟

مالکات را میزان عمل . هوالعالم، ما موظف به عمل شرعى هستیم: ج
  .دانیم مگر آنکه خود شارع بیان کند نمى

  

مفسده با هم این مسئله با فروش به دو معامله جدا و مستقل، در مصلحت و آیا : 277س
  فرقى دارند؟



٩٤ استفتائات 

م شد که ما موظف به عمل هوالعالم، از جواب سوال قبلى فرق معلو: ج
  .دانیم شرعى هستیم و مالکات را میزان عمل نمى

  

  آیا جواز بیع در دو عقد مستقل، جعل حکم بر مجرد لفظ خالى از معنا نیست؟: 278س

کند، مثال مرد و زن  هوالعالم، بسیارى از احکام باالفاط فرق مى: ج
گفته » انکحث و قبلث«رضایت کامل به همخوابى دارند اگر کلمه 

نشود به همدیگر حرامند و با گفتن آن کلمه، به همدیگر حالل 
  .شوند مى

  

ى هستند، آیا جعل احکام مختلف در مورد الفاظى که موجد مفهوم و معناى واحد: 279س
  لغو و باطل و مخالف با حکمت نیست؟

  .هوالعالم، خیر نیست: ج

  

م به صاحب جنس برتر آیا جواز فروش به هموزن خود مستلزم اضرار و ظل: 280س
  نیست؟

  .هوالعالم، چنانچه با رضایت باشد ظلم نیست: ج

  

  آیا این گونه معامالت از نظر عرف و عقال سفهى نیست؟: 281س

  .هوالعالم، عقالئى است: ج

  

آیا چنین حکمى مستلزم فساد اموال، که علت حرمت ربا در روایات قرار داده : 282س
  شده نیست؟

  هوالعالم، : ج

  



٩٥ استفتائات 

   که منهى قرآن است ـ نیست؟- آیا موجب تمرکز ثروت :283س

  .هوالعالم، خیر نیست: ج

  

آیا مخالف با قرآن ـ که ربا را به طور مطلق  حرام و بیع را به طور مطلق در : 284س
  برابر آن حالل نموده ـ نیست؟

  .شود رتفع مى، اشکاالت م)ع(هوالعالم، با بیان معصومین : ج

  

 گونه موارد که عقل حکم  استقاللى به نفى و یا تعارض آن با ادله آیا تعبد در این: 285س
  نماید، جایز است؟  قطعى دیگر مى

. کند منافى با قرآن نیست هوالعالم، چنانچه تعبدى که شارع مى: ج
  .مبین قرآن است

  

در کتب فقهى قیقت مربوط به نحوه استنباط ـ که ها در ح از آنجا که این پرسش: 286س
. یر اجماع، و بال خالف بین مسلمین یا شعیه، و اطالق و عموم آیات و روایاتذکر شده نظ

ها باشد زیرا  تواند دلیل پرسش باشد نمى و قید زدن حلیت بیع به اینکه ربوى نباشد ـ مى
  معقول نیست چیزى دلیل خود باشد؟

هوالعالم، چنانچه سوال از حکم شرعى باشد دلیل آن باید از طریق : ج
الن دین اهللا الیصاب «یات بررسى شود نه از راه عقل آیا و روا
  .»السنۀ اذا قیست محق الدین«، »بالعقول

  

  

  ضمان

  

  



٩٦ استفتائات 

والدین ) الف: مستدعى است فتواى خود را در خصوص سواالت زیر بیان فرمایید: 287س
رت به کنند و او موجب ورود خسا در مراقبت از کودک خود تقصیر و سهل انگارى مى

  باشد؟ ضمان بر چه کسى مىشود، قرار  شخص ثالثى مى

هوالعالم، در غیر باب دیات و فرض خسارت مالى، چنانچه صبى غیر ممیز : ج
باشد او ضامن نیست در صورتى که اتالف به او مستند نشود و او آلت 

و اما والدین اگر تسبیب در جنایت نموده باشند قهرا ضامن هستند و اال . باشد
  .آنها هم ضامنى ندارند

آیا آنها . والدین مقصر کودک یا در صورت مراجعه شخص ثالث به مال) ب
  حق مراجعه به هم را خواهند داشت؟

هوالعالم،اگر جنایت منتسب به هیچ کدام نباشد که هیچ کدام حق : ج
مراجعه به دیگرى را ندارند، و اگر به هر دو منتسب باشد پس سبب 

  .اقوى از مباشر است

  

کند در صورت   مىاظت و نگهدارى اى که از کودکان حف ل موسسهمربى یا مسو: 288س
  باشد؟ تصیر در نگهدارى، آیا ضامن خسارت ناشى از فعل کودک مى

هوالعالم، چنانچه تقصیر در نگهدارى به نحو یاست که عرفا صدق : ج
کند که او ضامن است و اال وهى بر ضامن  تسبیب در جنایت مى

  . نیست

  

  صغیر ممیز و غیر ممیز در موضع ضمان فوق وجود دارد؟آیا فرقى بین : 289س

هوالعالم، فرق بین ممیز و غیر ممیز در صدق تسبیب و عدم آن، : ج
  .موثر است، ولى در ضمان مستقیما دخیل نیست

  



٩٧ استفتائات 

 کتاب الغصب تحریر الوسیله 54امام راحل در رضوان اهللا تعالى علیه در مسئله : 290س
اخرى سبب آخر و هو اال و بعبارۀ . اال تالف و التسبیب: رانللضما سببان آخ«: فمرایند مى

  .»التسبیبتالف سواء کان بالمباشرۀ او 

 قانون مدنى این است که در ضمان حاصل از اتالف، عمدى بودن یا 328مستفاد از ماده 
 قانون مزبور استظهار 334 و 333غر عمدى بدن عمل مرتکب تفاوت ندارد، لکن از مواد 

حال نظر مبارک را . ه در تسبیب، شرط ضمان تعهد یا تقصیر مرتکب استشده است ک
بیان فرمایید آیا از جهت اشتراط عمد و علم و تقصیر بین احکام اتالف و تسبیب تفاوت 

  ود دارد یا خیر؟وج

ـ 2ـ تلف 1توان سه چیز بر شمرد  هوالعالم، اسباب ضمان را مى: ج
  ـ تسبیب3اتالف 

و دلیل .  استیالى بر مال غیر بدون اذن اوسبب اولى عبارت است از
  است» على الیه ما اخذت حتى تؤدى«آن هم حدیث 

اند و از  و اما سبب دوم که اتالف باشد براى آن دلیل زیادى ذکر کرده
اش خالى از اشکال نیست، لکن عمده دلیل آن روایات  نظر ما همه

 ـ مثل خاصه است که در ابواب مختلف فقه مانند عقود اتیمانیه
وکالت، مضاربه، رهن و غیره که در همه اینها حکم به ضمان شده در 

القصار یخرق «صورت تعدى و تفریط، و مانند آنچه که حدیث 
، و »ما جنت به یده«کند بر ضمان قصار به جهت  داللت مى» الثوب

من اعتدى علکیم «موید است این سبب دوم به امورى که ایه کریمه 
و » على الید ما اخذت«و حدیث » علیکم ما اعتدى تدوا علیه بمثلفاع

» المغصوب مردود«و روایت » حرمۀ مال المسلم کحرمۀ دمه«روایت 
و اتالف مباشرى عبارت است از . و بسیارى از روایات دیگر، باشد

فانى کردن خود اسنان مال غیر را بدون واسطه فاعل ارادى یا غیر 
  .ارادى دیگر



٩٨ استفتائات 

 باشد ـ که آن را یک قسم از اتالف و اما سبب سوم که تسبیب
که سبب وقوع تلف گردد ولى ت از هر فعلى اند ـ عبارت اس شمره

علت قامه تلف نیست و یا جزء اخیر از علت قامه است، و لهذا تعریف 
انه ماال یلزم من وجوده الوجود ولکن «اند سبب را به اینکه  نموده

نکه آن هم موجب و ظاهر اجماع است بر ای» یلزم من عدمه العدم
  .ضمان است فى الجمله

ایم   مفصال نوشته316 المصادق ص 26و ما موارد ضمان را در جلد 
  .مراجعه شود

  

هر کس مال «: دارد  قانون مدنى به تبعیت از نظر مشهور فقهاء مقرر مى328ماده : 291س
از روى عمد غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه 

  »...تلف کرده باشد یا بدون عمد

فرقى بین عمد و غیر عمد، . و با توجه به مبانى فقهى این قاعده در تحقق ضمان با اتالف
و در هر . اند  قائل نشده. رداشتن تقصیر و عدم آن، و حتى علم و جهل عامل ورود ضر

 اتالف بالمباشرۀ و طرفى فقهاء اتالف را بهاند، از  حال عامل ضرر را ضامن دانسته
. اند  اتالف بالتسبیب تقسیم کرده و برخى تسبیب را به عنوان قاعده مستقلى مطرح نموده

 334 و 333در قانون مدنى نیز بحث تسبیب ذیل بحث اتالف مطرح شده لکن از مواد 
استظهار شده است که ضمان عامل ضرر در صورت تسبیب منوط به اقدام عمدى یا بى 

ود به سواالت ش  حال با توجه به این مقدمه استدعا مى. باشد  صیر وى مىاحتیاطى و تق
  :باشد پاسخ داده شود قضایى متعددى مبتال به مىزیر که در مسائل 

باشد یا یکى از اقسام و فروع اتالف تلقى  ـ آیا تسبیب عامل مستقلى براى ضمان مى1
  شود؟  مى

  .هوالعالم، بلى سبب مستقلى است: ج

  



٩٩ استفتائات 

بخصوص از جهت اشتراط «بین احکام تسبیب و اتالف تفاوت وجود دارد؟ آیا : 292س
  .»و علم و تقصیرعمد 

ـ بنابر فرض تفاوت بین حکم اتالف و تسبیب از نظر حکم، ضابطه دقیق در تفکیک آن 3
دو چیست؟ زیرا فقها در مواردى اتالف را به اقدام بالمباشره مرتکب در از بین بردن مال 

ن ایجاد علت تلف مثل روشن کردن اتش روزدن تیر و امثال آن را نیز از اند لک  معنا کرده
در صورتى که برخى موارد مشابه مثل کندن چاه در سر راه . اند مصادیق اتالف دانسته

  اند؟ و امثال آن را تسبیب تلقى کرده

 ـ در مواردى که فردى از طریق وسائل نقله یا ماشین آالت صنعتى اقدام نموده و با بى4
  شود مصداق اتالف است یا تسبیب؟ مباالتى در اقدام موجب صدمه مى

از آنچه در جواب سوال ) 4و3و2(هوالعالم، جواب این سه سوال : ج
سابق نسبت به تعریف و ادله اسباب ضمان ذکر شد، به خصوص 

  .شود معلوم مى» بعد از مراجعه به فقه الصادق

  

خطا القاضى على «ن موضوع است که جزء مسلمات فقه در خصوص و فتاوى ای: 293س
 قانون اساسى جمهور اسالمى نیز بر این اساس مقرر داشته 171و اصل . »بیت المال
  :است که

هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد 
 خاص ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین

  » شود سارت به وسیله دولت جبران مىاسالمى ضامن است و در غیر اینصورت خ

شود، به  ـ آیا این کممنحصر به قاضى است یا شامل سایر کارگزاران حکومت نیز مى1
عبارت دیگر ار یکى از مسولین حکومتى ـ اعم از وزر یا استاندار یا کارمند ـ مرتکب عملى 

از آن طریق آسیب و زیان به شخص یا اشخاص وارد خالف قانون و غیره مجاز شد که 
شد مسلما در فرض تعمد و تقصیر فرد عامل زیان وى، طبق عمومات تسبیب ضامن و 

  .شود مسوول پرداخت خسارت شناخته مى



١٠٠ استفتائات 

شود؟ آیا خسارت  لکن اگر کار او بدون عمد و تقصیر بود، تکلف خسارت وارده چه مى
تنقیح «یا » تسبیب«یا » ال ضرر«د به استناد به ادله شو ماند یا مى بدون جبران باقى مى

ـ دولت و حکومت را مسئول پرداخت » خطاء القاضى على بیت المال«از قاعده » مناط
  خسارت تلقى کرد؟

ـ در صورت مسول دانست دولت و بیت المال، لطفا مبناى آن را ذکر فرمایید؟ و در 2
  مایید؟رت را مشخص فرصورت عدم سئول دانست دولت، تکلیف جبران خسا

هوالعالم، در صورتى که بر خالف قانون عمل کند قطعا خود او : ج
اما در صورتى که بر طبق قانون شرعى عمل کرده . باید جبران کند

است و حکومت هم حکومت اسالمى است باید خسارت از بیت المال 
چون این قاعده » ال ضرر«نه بواسطه : اما دلیل و مدرک. حساب شود

 چون صدق تسبیب» تسبى«فى حکم است نه مثبت آن، و نه به نا
خطا «کند، بلکه به واسطه همان دلیلى که دال است بر قاعده  نمى

چون این قاعده تنها در اینمورد نیست مثال » القاضى على بیت المال
در ازدحام جمعیت در نماز جمعه کسى تلف شود و یا ضررى بر او 

حال اسم این دلیل .  و نیز در موارد دیگروارد شود همین حکم را دارد،
استفاده حکم کلى از «و یا » عموم علت«بگذارید یا » تنقیح مناط«را 

  .»موارد خاصه

  

شود یا کل  آیا اجزاء مختلف حکومت، شخصیت حقوقى مستقل محسوب مى: 294س
حکومت و دولت یک شخصیت حقوقى است؟ مثال اگر سازمان اب در حفارى خیابان براى 

ار گذاشتن لوله به تاسیسات منصوبه از سى سازمان دیگرى اسیب برساند و یا اگر ک
شهردارى موقع تعریض یک خیابان، ملک مربوط به اداره دیگر را تصرف و تخریب نماید، 
آیا سازمان اقدام کننده ضامن و مسئول جبران خسارت در مقابل سازمان زیان دیده 

  باشد یا خیر؟ مى



١٠١ استفتائات 

نچه در ضرر و نفع مؤسسه و سازمان از اجزاء هوالعالم، چنا: ج
شود که ظاهر هم چنین است معلوم  به دولت مراجعه مى. دولت
  .و اهللا العالم. شود شخصیت حقوقى مستقلى ندارد مى

  

در خصوص برپایى ...  از اداره ارشاد اسالمى شهرستان82اینجانب در سال : 295س
 که مالکیت زمین آن با اداره ارشاد اسالمى ...نمایشگاه و فروشگاه دائمى کتاب در محلى

  .بوده است دریافت نمودم

بالفاصله با موافقت شهردارى اقدام به ساخت نمایشگاه در آن زمین، با هزینه شخصى 
اما اکنون پس از دو سال فعالیت مطلوب و مورد تایید عموم، اداره ارشاد . نمودم

 که مجزو اینجانب دائمى بوده و قید خواستار تخلیه و تخریب ملک شده است، در حالى
  .بناء با اینجانب استمکان هم در مجوز مشخص شده و مالکیت 

در صورت تخلیه و تخریب، خسارت و ضرر و زیانى اینجانب متوجه اداره : حال بفرمایید
  ارشاد است یا خیر

اید تمام خسارات متوجه ارشاد  هوالعالم، به این گونه که نوشته: ج
  .مان تعیین تکلیف درآمد حاصله متعلق به شما استو تا ز. است

  

  

  احکام خیارات

  

  

  شود؟  آیا غش در معامله، موجب خیار براى بایع یا مشترى مى: 296س

هوالعالم، غش در معامله حرام است و موجب بثوت خیار براى : ج
شود، و در خصوص بیع مطلى بماء الذهب،  شخص مغشوش مى

  .موجب فساد معامله است



١٠٢ استفتائات 

  

اگر کسى جنسى را براى تعمیر پیش تعمیرکار ببرد و تعمیر کار قیمت بیشترى از : 297س
سایر تعمیرکاران طى کند آیا در صورت با خبر بودن صاحب جنس از نرخ دیگر تعمیر 

  کاران، پول مذکور به تعمیر کار حالل است؟

دانم چنانچه غبن  هوالعالم، چونخیار غبن را مختص به بیع نمى: ج
. اره کندتواند فسخ اج  ـ یعنى اختالف معتنى به باشد ـ مىصدق کند

  .اگر فسخ نکند زیادى حالل استو اما 

  

در صورتى که تعمیرکار با صاحب جنس اجرت را به صورت نقدى طى کند لکن : 298س
دهم آیا   صاحب جنس هنگام تحویل گرفتن جنس، بگوید پول شما را بعد از پنج ماه مى

  تواند زیادى بگیرد؟  ر در پرداخت اجرت، مىتعمیر کار براى تاخی

و . خیار تاخیر ثمنعامله را فسخ کند از باب تواند م هوالعالم، مى: ج
معامله دیگرى به مقدار زاید بنماید و زیادى در این فرض خالى از 

  .اشکال است

  

شخصى ملکى را با رعایت جمیع ارکان و شرایط صحت معامله، ابتیاع نموده : 299س
روشنده مدعى است چون خریدار ثمن معامله را تادیه ننموده پس معامله باطل و ف. است

عقد : اوالحال مورد سوال در فرضى است که . شود خریدار شرعا مالک بیع شناخته نمى
عقد به صورت مطلق و : همه شروط معتبر در صحت عقد واقع شده، ثانیابیع با رعایت 

  : ال بفرماییدبوده، ح) غیر خیارى(بدون قید و شرط 

آیا فروشنده شرعا مجاز است با عذر به اینکه چون ثمن تادیه نشده، معامله فسخ و غیر 
الزم الوفاء است یا اینکه عقد و معامله محکوم به صحت و لزوم بوده و خریدار فقط ملزم 

  به تادیه ثمن است؟



١٠٣ استفتائات 

تواند معامله را بهم  مىى از مواردى که فروشنده هوالعالم، یک: ج
د و فسخ نماید موردى است که خریدار ثمن معامله را تادیه بزن

ننمایید، بنابراین در فرض سوال چون خریدار ثمن را نپرداخته 
تواند معامله را فسخ کند، بلى چنانچه در حین معامله  فروشنده مى

و اما اگر خریدار ادعا . شرط سقوط کافه خیارات بشود خیار نداارد
  .کند ىام پس حکم تغییر م  دادهکند که ثمن معامله را مى

  

جهت ... اینجانبه ساختمانى با وجوه شخصى و وام اعطایى در شهرستان: 300س
منعقد نموده که ... نگهدارى سالمندان تاسیس نمودم و در طى قراردادى با اداره بهزیستى

دارى با پرداخت شهریه ماهانه نگه. ها را سالمندان معرفى شده از بهزیستى و یا خانواده
 روز پرداخت نشود، اینجانبه حق دارم به صورت یکطرفه 15اگر چنانچه شهریه تا . نمایم

حتى یکسال است شهریه و حل انکه به مدت شش ماه و . یمقرار داد را فسخ نما
  .آنهاپرداخت نگردیده

اینجانبه از باب انسان دوستى در دستگاه ساختمان اجاره کرده و سالمندان را به آنجا 
ل نمودم، ولکن اداره بهزیستى به دلیل انیکه سالمندان را به انجا منتقل نمودم، بر علیه منتق

اینجانبه . اینجانبه شکایت نموده و اینجانبه را در دادگاه به عنوان کالهبردار محکوم نموده
با اینکه مالک باالنحصار آن ساختمان هستم و آنها که فقط حق انتفاع داشتند طبق 

  گردد یا نه؟ حق اداره بهزیستى شرعا ساقط مىآیا .قرارداد

اید شما خیار تخلف شرط دارید  هوالعالم، به این گونه که نوشته: ج
بنابراین شما نه کالهبردارید و نه . توانید قرارداد را فسخ کنید و مى

ظالم به مستمندان و حق انتفاعى که داده بودید با فسخ معامله به 
  .شود خودتان منتقل مى

  



١٠٤ استفتائات 

اینجانب آپارتمانى را از شخصى که سند به نام او بود خریدارى نمودم به مبلغ : 301س
بیست میلیون تومان، و قرار شد پنجاه درصد از مبلغ را در بنگاه پرداخت نمایم و پنجاه 
درصد دیگر را در محضر موقع انتقال سند پرداخت نمایم و در موقع مقرر تمام مبلغ را 

و فروشنده عنوان . م و سند نیز به نام اینجانب انتقال یافتدر دو قسمت پرداخت نمود
نماید و  باشد حدود شش ماه دیگر آن را تخلیه مى  کرد چون آپارتمان در دست کسى مى

لکن موقع تحویل منزل با مدارکى که داشتم به نزد ایشان رفته و . من هم قبول نمودم
من آپارتمان را به فروشنده : فتندایشان در جواب گ. تقاضاى تخلیه آپارتمان را نمودم

ها برگشت شود   ام هر کدام از چک شما به طور مدتى فروخته و در قرارداد شرط کرده
در صورتى که فروشنده دوم . نشینم  معامله فسخ است و من در اینجا به طور رایگان مى

اد و تمام ام اینجانب انتقال دحدود دو ماه قبل از شرط مذکور سند را به ن) خریدار اول(
هیچ عنوان از قرارداد و شرط این دو نفر خبر ثمن را دریافت نموده در حالى که من 

  :شود حکم شرعى را در خصوص سواالت ذیل بیان فرمایید حال تقاضا مى. نداشتم

ـ خیار جعل شده میان فروشنده و خریدار اول، خیار شرط است یا خیار تخلف از 1
  شرط؟

  :از دو جهت باطل استهوالعالم، شرط مذکور : ج

هم مخالف شرع شرط حکم است و آن چون شرط فعل نیست ) الف
  .باشد مى

  .مدت مجهول است) ب

  

 که قبل از اعالن فسخ معامله اول صورت -با جعل خیار مذکور، حکم معامله دوم : 302س
  باشد؟   چه مى-گرتفه است 

  .نیستهوالعالم، با بطالن شرط، دیگر وجهى بر بطالن بیع دوم : ج

  



١٠٥ استفتائات 

بر فرض اینکه عامله دوم صحیح باشد، فروشنده اول الباقى طلب خود را از : 303س
خردیار خودش باید بگیرد یااز اینجانب که تمام ثمن معامله را به فروشنده خود پرداخت 

  ام؟ نموده

تواند  هوالعالم، بر فرض صحت معامله دوم، فروشنده اول نمى: ج
  .لبه کندطلب خود را از خریدار دوم مطا

  

تواند از   مى- آیا فروشنده اول ـ بعد از معامله دم و انتقال سند به خریدار خود : 304س
  تخلیه و تحویل آپارتمان به خریدار دوم خوددارى نماید یا خیر؟

هوالعالم، فروشنده اول نمیت واند از تخلیه و تحویل ملک به : ج
ه عنوان شده اساسا این گونه که مسئل. خریدار دوم خوددارى کند

نشود مورد ا اثبات هاى زیادى همچون ادعایى است ت است همه حرف
پس معامله صحیح بوده و آپارتمان مال خریدار . اعتناى شرع نیست

  .دوم است

  

اگر عیب حادث بعد از عقد بیع، قبل از رد بیع، زایل شودخیرا و ارش هم ساقط : 305س
  شود؟ مى

  .عد از عقد بیع موجب خیار نیستهوالعالم، به نظر ما عب حادث ب: ج

  

شود اگر معامل در حال عقد آنها را اسقاط   عیوبى که بعد از عقد بیع ظاهر مى: 306س
» المؤمنون عند شروطهم«به دلیل » مالم یجب«است آیا اسقاط » مالم یجب«کند اسقاط م
  شود؟ تصحیح مى

هوالعالم، اسقاط مالم یجب در صورتى که معلق بر ثبوت آن : ج
استدالل فرموده بر ) ره(یوب باشد مانعى ندارد، لذا شیخ انصارى ع

  .»المسلمون عند شروطهم«صحت اسقاط در مورد سوال به عموم 



١٠٦ استفتائات 

  

در صورتى که مشترى بیع معیوب را به دیگرى هبه کند آیا خیار عیب او ساقط : 307س
  شود یا نه؟ مى

ورتى که شود در ص هوالعالم، اگر هبه الزم باشد خیار ساقط مى: ج
و . شود و به هر تقدیر ارش ساقط نمى. هبه بعد از علم به عیب باشد

هبه جایز باشد و شخص موهوب له، تصرف متلف عین نکرده اگر 
  .شود باشد، خیار ساقط نمى

  

شخصى ملک خود را به بیع مؤجل فروخته و متعاملین ضمن عقد شرط :  308س
د پرداخت نشود، فروشنده حق فسخ اند چنانچه هر یک از اقساط در سر رسی نموده

داشتهباشد، سپس خریدار، مذکور را به شخص دیگر فروخته و تمام ثمن معامله را 
پس از وقوع معامله دوم، فروشنده اولى به علت پرداخت نشان . دریافت نموده است

اقساط ثمن معامله که سر رسید آن بعد از وقوع معامله دوم بوده است از حق فسخ خود 
هاى زیر  شود نظر فقهى را در خصوص پرسش حال تقاضا مى. اده نموده استاستف

  :مرقوم فرمایید

باشد یا خیار تخلف از  خیار جعل شده میان فروشنده و خریدار اول خیار شرط مى: اوال
  شرط؟

تواند فسخ  بایع مى خیار فسخ ثابتاست و هوالعالم، به هر تقدیر: ج
  کند

  

مذکور، حکم معامله دوم که قبل از اعالن فسخ معامله اول با جعل خیار و : ثانیا:309س
  باشد؟  صورت گرفته است چه مى

هوالعالم، بعد از فسخ چنانچه بایع اول آن معامله را امضاء کند : ج
  .صحیه است و اال باطل است



١٠٧ استفتائات 

چون اگر صحیح باشد شود  یع اول مىو در فرض صحیت ثمن مال با
  .امله دومى بقاء فضولى استمعنایش این است که بعد از فسخ، مع

  

در فرضى که معامله دوم صحیح باشد نحوه جبران خسارت فروشنده اول : ثالثا: 310س
  باشد؟  چه مى

هوالعالم، الزمه صحت آن این است که مشترى اول باید فقط همان : ج
  .قسط معامله اول را بپردازد

  

باید بدهد؟ قیمت روز فسخ بدل بیع باشد قیمت چه روزى » ثالثا«اگر پاسخ سوال : 311س
  یا روز اداء یا غیر آن؟

هوالعالم، در صورت استحقاق بدل بیع، قیمت یوم اداء را باید : ج
  .بپردازد

  

در مورد خیار غبن و خیار عیب چنانچه بعد از اطالع مخبون از غبن و بعد از : 312س
ار مخبون و مشترى اطالع مشترى از عیب، قیمت بیع باال رفته و تدارک ضرر نماید آیا خی

  شود یا خیر؟ ساقط مى

و اما در خیار . شود هوالعالم، در مورد خیار غبن خیار ساقط مى: ج
  .شود عیب خیر ساقط نمى

  

هر گاه بایع بعد از وقوع معامله مفلس شود و ثابت شود که در آن معامله مخبون : 313س
  خود برگداند؟تواند با اعمال خیار غبن، بیع را به ملک  واقع شده آیا مى

هوالعالم، اجازه بیع خیارى و فسخ آن ـ چون تصرفى است که اثر : ج
تواند معامله غبنى  بر سابق بر حجر است ـ در اختیار است مى

  .رافسخ کند و بیع را به ملک خود برگرداند



١٠٨ استفتائات 

  

  

  احکام ازدواج

  

  احکام عقد

  

  

ازدواج، لکن وکیل اگر زن و مرد شخصى را وکیل کنند براى خواندن صیغه عقد : 314س
در حالى که دسترسى به موکل هم . فراموش کند که آیا عقد دائم بخواند یا عقد منقطع

  اش چیست؟ ندارد وظیفه

هوالعالم، احتیاط دو عقد اجرا کند، یکى را دائم و دیگرى منقطع به : ج
آن مدتى که موکل تعیین نموده است در صورت وکالت در اراى 

  .صیغه انقطاعى

  

به نظر مبارک شما صحیح است یا » متعت«آیا خواندن صیغه عقد دایم با عبارت : 315س
  خیر؟

  .هوالعالم، خالف احتیاط است: ج

  

اند ـ بدون جارى کردن صیغه عقد  مرد و زنى که هر دو قصد ازدواج داشته: 316س
اى   عربى، و بدون جارى کردن ترجمه فارسى آن ـ تنها با قصد واقع شدن ازدواج، نوشته

  اند و مواقعه صورت گرفته است، حکم را بیان فرمایید؟ رد و بدل کرده

هوالعالم، ازدواجى که انشاء با ایجاب و قبول نباشد، صحیح : ج
  .نیست



١٠٩ استفتائات 

  

  

  شرایط عقد

  

  

گذرد  دخترى که باکره، بالغه، عاقله رشیده است و حدود سى سال از سن او مى: 317س
با مردى که مؤمن و متدین است ... ن اذن پدر باتواند بدو  و نیاز به ازدواج دارد آیا مى
  ازدواج موقت دراز مدت نماید؟

هوالعالم، من نسبت به ازدواج دختر بالغه باکره رشیده اذن پدر و : ج
غیر پدر را شرط نیم دانم حتى در ازدواج دائم و تحقق دخول، 

  .بنابراین ازدواج مشارالیه هیچ گونه اشکالى ندارد

  

ن عقد دایم جایز است شرط شود که در فاصله زمانى بین عقد تا آیا در ضم: 318س
  زوج با زوجه آمیزش و دخول نکند یا خیر؟. عروسى

  باطل؟ن شرطى در ضمن آن شده است صحیح است یا و عقد دایمى که چنی

  ).خواه این شرط از طرف زوجه یا زوج یا هر دو باشد(

  .هوالعالم، شرط جایز است و عقد هم صحیح است: ج

  

تواند در ضمن عقد ازدواج شرط کند که تمامى کارهاى منزل را  آیا زوجه مى: 319س
  شوهر انجام دهد و او هیچ کارى انجام ندهد؟

  .تواند هوالعالم، بلى مى: ج

  

  



١١٠ استفتائات 

  زن هایى که ازدواج با آنها حرام است

  

  

مردى که زنش فوت کرده یا طالق داده، پس فورا با خواهرزنش ازدواج کرده : 320س
  بفرمایید حکم چیست؟

و در . هوالعالم، در صرت فوت زن جایز است ازدواج خواهر او: ج
  .طالق اگر رجعى باشد جایز نیست و اگر بائن باشد جایز است

  

اش تمام شده آیا جایز است  شخصى که زنش را طالق بائن داده و یا مدت متعه: 321س
  خواهر آن زن را بگیرد؟

  .هوالعالم، بلى، جایز است: ج

  

زنى که در عده است ـ چه عده وفات و چه عده طالق ـ کسى با او ازدواج کرده، : 322س
  بفرمایید با علم به مسئله و یا جهل به مسئله این ازدواج چه حکمى دارد؟

و چنانچه ازدواج . هوالعالم، ازدواج در عده مطلقا جایز نیست: ج
ـ یا یکى از 1نمایند زن محرم ابدى مىوشد به شرط یکى از دو امر 

 ـ یا دخول محقق شده 2آنها یا هر دو عالم به حکم و موضوع باشند 
  .باشد و اال محرم ابدى نیست

  

. در صورتى که زن در حال عده باشد و نداند که ازدواج در حال عده حرام است: 323س
کند، حال زن علم پیدا کرده آیا حرام ابدى  پس شخصى او را براى خودش عقد مى

  شود؟ مى

  .هوالعالم، مزویج در عده با علم یا دخول موجب حرمت ابدى است: ج

  



١١١ استفتائات 

کسى که علم اجمالى دارد به اینکه در بین این چند زن، یکى در حال عده است و : 324س
  یکى از آنها را براى خود عقد کند، آیا عقد صحیح است یا خیر؟

و . هوالعالم، در صورت علم اجمالى واجب است ترک تزویج همه: ج
ت ابدى اگر تزویج یکى از آنها را بنماید باطل است ولى موجب حرم

  .شود نمى

  

  

  مهریه

  

  

تواند برگردد یا خیر؟ و آیا قصد  اش به شوهرش ببخشد آیا مى  اگر زن مهریه: 325س
  قربت مدخلیت دارد یا خیر؟

تواند برگردد، و فرقى بین قصد قربت و عدم آن  هوالعالم، بلى، مى: ج
  .ندارد

  

  

  نفقه

  

  

دهد آیا به شأن و حال زن و حال مرد لحاظ   اى که مرد به زنش مى نفقه: 326س
  گردد؟ مى

هوالعالم، به حسب عرف و شأن زن به شأن مرد مقیاس گرفته : ج
  .اینگونه عنوان شده استشود، در کلمات فقها به  مى



١١٢ استفتائات 

  

به آن در صورتى که مرد از زنش جدا شده آیا خرج سه ماه و ده روز را باید : 327س
  زن بدهد؟

  .هوالعالم، خیر، الزم نیست خرج سه ماه و ده روز را بدهد: ج

  

بابت نفقه که از شود به اینزن   است و مفقود گشته آیا مىزنى که شوهرش سید : 328س
  شود سهم سادات داد یا خیر؟ شوهرش طلبکار مى

شود مگر آنکه شخثى با اجازه مجتهد از طرف  هوالعالم، خیر، نمى: ج
  .ید قبول کند و بدهد به زن اوآنس

  

  

  )عقد موقت(متعه 

  

  

  چنانچه کسى زنى را متعه کرد ولى مدت را معین نکرد آیا عقد باطل است؟: 329س

  .هوالعالم، مدت باید معین باشد: ج

  

کسى که زنى را صیغه غیردائم نموده ولى به وقت طوالنى نود و نه ساله، حال : 330س
طوالنى را ببخشد  شوند آیا صیغه طالق الزم است یا آن وقت اند از هم جدا تصمیم گرفته
  کافى است؟

هوالعالم، صیغه طالق الزم نیست چون آن زن متعه است و وقت : ج
  .طوالنى را ببخشد کافى است

  



١١٣ استفتائات 

زنى که متعه شده، مدت عقد را فراموش کرده، لکن مرد مدت را میداند، با این : 331س
دهد و میخواهد  پرسد، مرد جواب نمى دن مدت از مرد مىحال زن که از باقى بودن یا نبو

  چیست؟کم مسئله بفرمایید ح. زن را اذیت کند

دهد  هوالعالم، نباید اذیت مؤمن نمود، ولى تا زمانى که احتمال مى: ج
  .تواند بنا بگذارد بر اینکه شوهر ندارد مدت باقى است نمى

  

  ر کند؟یک شخص چه تعداد زن متعه میت واند اختیا: 332س

  .راى متعه نیستهوالعالم، عدد خاصى ب: ج

  

  آیا مال عبد با زن متعه در فراش همسر دائم جایز است یا خیر؟: 333س

هوالعالم، بلى جایز است در صورتى که هبوها به عورت همدیگر : ج
  .نگاه نکنند

  

  آیا مال بعد با زن متعه در فراش همسر دائم حدود و شرایطى دارد؟: 334س

عالم، براى آن غیر از شرط فوق ـ که هبوها به عورت یکدیگر نگاه هوال: ج
  .نکنند ـ شرط دیگرى نیست

  

هاى ادیان دیگر ـ غیر از شیعه ـ جایز و صحیح است  آیا عقد متعه در مورد زن: 335س
  یا خیر؟

هاى سنى صحیح است و در زنهاى  هوالعالم، متعه در مورد زن: ج
یا مجهوسى باشند نیز جایز و کافر چنانچه مسیحى یا یهودى و 

  .صحیح است و ال در غیر اینها جایز نیست

  

  لطفا توضیح دهید ازدواج متعه چه احکامى دارد؟: 336س



١١٤ استفتائات 

هوالعالم، براى ازدواج متعه احکام بسیارى است که به چند : ج
  شود  موردش اشاره مى

  .باطل است عقد الزم است و بدون ذکر آن عقد ـ ذکر مهر در1

برد مگر در صورتى که ارث بردن زوجه در  ـ زوجه از زوج ارث نمى2
  .ضمن عقد متعد شرط شود

  .ـ در غیر مورد وفات، عده زن متعه کمتر از عده زن دائم است3

  .ـ نسبت به زوجه متعه، ظهار، لعان و طالق وجود ندارد4

نیست که ـ نسبت به فسخ عقد متعه، حضور دو شاهد عادل شرط 5
  .است عقد دایم شرط چنانچه در

  

  

  مسائل متفرقه ازدواج

  

  

با رضایت زن . چنانچه کسى با زنى که براى او مسجل نیست شوهر دارد یا نه: 337س
  :در قبال مبلغى به مال عبد و بازى بپردازد تا حدى که جنب شود

  تواند صیغه را حاال بخواند؟  طرفین مىـ آیا با توجه به رضایت1

  تواند کفاره پرداخت کند؟ م شرعى این فعل چیست؟ و آیا مىـ درغیر این صورت حک2

هوالعالم، عمل مالعبد ـ ولو با رضایت بوده، ولو بعدا صیغه : ج
  .بخوانند ـ حرام بوده، کفاره ندارد لکن باید توبه کند

شوند  و اما بعد بخواهند صیه بخوانند جایز است و زن و شوهر مى
  .شود  جماع حالل مىمالعبه واعمال زناشویى از و تمام 

  



١١٥ استفتائات 

شخصى به زن شوهردار تجاوز کرده و شوهرش او را طالق داده پس همان مرد : 338س
  متجاوز او را عقد کرده  حاال از او چندین اوالد دارد آیا این اوالد حالل زاده هستند؟

باشند چون  هوالعالم، فتواى فعلى من این است که حالل زاده مى: ج
  .شود حرمت ابدى نمى بعمل موجب زنا به ذات

  

سپس با خواهر آن پسر ازدواج کرده آیا اوالدشان . شخصى با پسرى لواط کرده: 339س
  حالل زاده هستند؟

هوالعالم، چنانچه آن شخص حین لواط بالغ بوده و آن پسر غیر : ج
  .آن ازدواج باطل بوده و اوالدشان حالل زاده نیستند. بالغ بوده

  

الغى ـ با رضایت ولى یا حاکم وطبق مصلحت ـ به عقد زنى پسر بچه صغیر و ناب: 340س
آید براى اینکه دختر آن زن به این پسر محرم شود زیرا آن پسر تحت تکفل دختر  در مى

شود آیا  آن زن است و چونکه بدون دخول، مهمیت نسبت به دختر آن زن حاصل نمى
ار پسر بچه ـ مجزى است یا دخول قهرى به پسر نابالغ ـ مثال در حال خواب یا بدون اختی

  نه؟

وجوب تمام مهر، شود مثل   این دخول قهرى مترتب مىو آیا سایر احکام وضعیه بر
حرام شدن ربیبه، حرمت ابدى در صورتى که زن درعده باشد و لزوم . حصول جنابت

کند؟ و آیا حد و رحیم  عده بعد زا فراق؟ و آیا اگر زن شوهر داشته باشد صدق زنا مى
  شود یا خیر؟  مىمترتب 

هوالعالم، در احکام مصاهرۀ که دخول معتبر است فرقى بین : ج
کند و همچنین در  محرم نمىاختیارى و غر اختیارى، محرم و غر 

و اما در حد، رجم با زناى صغیر نیست بلکه . فراقلزوم عده بعد از 
  .شود حد زده مى

  



١١٦ استفتائات 

أتؤتیالنساء ) ع(ئل امیر المومنین قال مس«آیا این روایت منقول در رسائل الشیعه : 341س
 تتأتون الفاحشه ما - سفلت، سفل اهللا، اما سمعت بقول اهللا عزوجل - ) ع(فى ادبارهن فقال 

  خیر؟داللت بر حرمت وطى دبر خوددارد یا » سبقکم بها من احد من العالمین

شد به حرمت،  اگر همین یک روایت بود حکم مى. هوالعالم، بلى: ج
  .ولى معارض دارد

  

اگر در فاصله زمانى بین عقد تا عروسى، شهور با آمیزش نکردن با زن شرعى : 342س
خود به حرام دچار شد، آیا واجب است که زن خودش را براى آمیزش در اختیار شوهر 

  .کند  ور در منزل پدرش زندگى مىقرار دهد؟ با  عنایت به اینکه زن در فاصله مذک

 باشند که زن مادامى که در منزل هوالعالم، اگر شرط ضمنى نکرده: ج
. و شوهر هم درخواست آمیزش کند. تواند تمکین نکند پدر است مى

  .بلى واجب است

  

آیا ازدواج اجبارى صحیح است یا خیر؟ و در صورت تحقق چنین ازداجى آیا : 343س
  برند یا خیر؟ ارث مىشوند؟ و آیا   ب مىفرزندان متولد شده ولد زنا محسو

ازدواج اجبارى صحیح نیست و اگر زوین خیال هوالعالم، : ج
شود و ارث  کردند صحیح است اوالد آنها ولد زنا محسوب نمى مى
  .برند مى

  

  حدود اطاعت زوجه از زوج، خصوصا در مسئله خروج از منزل را بفرمایید؟: 344س

  .هوالعالم، خروج زن از منزل بدون اجازه زوج جایز نیست: ج

  

  

  موارد فسخ عقد



١١٧ استفتائات 

  

  

کند، آیا   در صورتى که زن بگوید آلت شوهرش کوتاه است و او را ارضاء نمى:345س
  شود به حکم ثانوى؟  این عیب از موارد فسخ ازداج شمرده مى

هوالعالم، خیر، مورد فسخ نیست چون ارضاء آن به حسب روایات : ج
  .به نحو دیگر ممکن است و جایز

  

  

  احکام والدین و اوالد

  

  

دهد  زند به سن تکلیف رسیده و حالل و حرام را تشخیص مىدر صورتى که فر: 346س
  آیا باز هم بر در الزم است همه وقت، تکالیف شرعى را بر فرزندش یادآورى نماید؟

  .هوالعالم، بلى الزم است: ج

  

با فرض مسئله قبلى آیا بر پدر الزم است فرزندش را براى انجام نماز صبح از : 347س
  خواب بیدار کند؟

  .است بیدار کردن او و افراد دیگر الزم الم، بلى،هوالع: ج

  

  تواند با او قطع رابطه کند؟  در صورتى که فرزند نماز نخواند پدرش مى: 348س

هوالعالم، به هر کیفیت که ممکن است او را وادارد به نماز خواندن، : ج
  .بر پدر از باب امر به معروف الزم است

  



١١٨ استفتائات 

دینى از پدر و مادرش جدا شده و به شهر دیگر اى که براى تحصیل علوم  طلبه: 349س
کند ـ از جهت  اینکه تنها فرزند آنها است ـ آنها میل و رغبتى به هجرت  رفته، احساس مى

  و جدایى او ندارند آیا بر او واجب است پیش آنها بماند؟

هوالعالم، بلى واجب است، خصوصا در صورتى که از هجرت او : ج
  .اذیت شوند

  

ض این مسئله که، چنانچه زنى حامله باشد به دخترى و دختر در شکم مادر با فر: 350س
شود یا  نیز حمل داشته باشد آیا این حمل دختر نسبت به شوهر آن زن دختر حساب مى

  نوه او؟

دانم آیا فرض مسئله ممکن است؟ بر فرض امکان آن  هوالعالم، نمى: ج
  .شود دختر او مى

  

  : رسانم که  تعالى مىضراینجانب به استحضار ح: 351س

دارد لذا به ) بت پرست(پسرم که در خارج از کشور همسرى اختیار کرده که دین بودایى 
ام که همسرت را در جهت دینمبین اسالم   عنوان یک فردمسلمان بارها به او متذکر شده

راهنمایى کن و مسلمان نما، ولى پسرم از این امر خوددارى مىورزد که جاى چند سوال 
  .است

  ام ؟  ام را انجام داده  ـ آیا بنده به عنوان یک مادر وظیفه1

وظیفه امر به معروف والعالم، شما به عنوان یک مسلمان و مادر ه: ج
  .اید انجام داده

  

  آیند داراى اشکال شرعى هستند؟ آیا فرزندانى که از او به دنیا مى: 352س



١١٩ استفتائات 

لمان باشند هوالعالم، فرزند در صورتى که یکى از پدر و مادر مس: ج
بنابراین اشکال ندارد چون پدرشان . محکوم به مسلمان بودنند

  .مسلمان است، ولى چون عقد باطل است حالل زاده نیستند

  

  

  آیا اصال جایز است که فرزندم با زن مذکور ازواج کند؟: 353س

  .هوالعالم، ازدواج مسلمان با مشرکت باطل است: ج

  

  .الم خارج شده استاسآیا پسرم با این وصلت از : 354س

  .هوالعالم، خود پسرتان از اسالم خارج نشده است: ج

  

  

  توانم راه بدهم؟ آیند مى وقتى که آنها به منزل من مى: 355س

 به بعد زن هوالعالم، راه بدهید، ولى راهنمایى کنید اقال از حال: ج
حرام زاده نشوند، و پسرتان هم هاى بعدى  مسلمان شود تا بچه

  .ا نباشدمبتال به زن

  

دختر چهارده ساله که به بلوغ شرعى و رشد عقلى رسیده است و نسبت به رشد : 356س
  .باشد عقلى داراى گواهى از دادگاه  حقوقى اسالمى مى

آمیز والدین قصد زندگى با برادر خویش که داراى   این دختر به علت رفتار تبعیض
  .صالحیت عقلى و علمى است را دارد

ذن والدین یا شخص پدر شرط است یااینکه دختر با توجه به ثبوت آیا در این مورد ا
  رششد عقلى، آزاد در انتخاب است؟



١٢٠ استفتائات 

هوالعالم، اطاعت پدر و مادر بر فرزند واجب است، خصوص اگر : ج
بلى در صورتى که اطاعت آنان . اطاعت نکردن سبب اذیت آنهابشود

ر موجب مشقت بشود و حرجى باشد، و یا موب ضرر بشود به ضر
  .شود وجوب اطاعت ساقط مى. معتنى به

  

حدود اطاعت از والدین در موردى که آنان با ایجاد مزاحمت و تهمت و عدم توجه : 357س
  هاى جسمى و روحى فرزند گردند چیست؟ به فرزند باعث به وجود امدن ناراحتى

هوالعالم، اطاعت والدین واجب است خصوصا در صورتى که عدم : ج
ى اینکه اجازه آنان در هر شود، ول حتى آنان مىاطاعت موجب نارا

باشد ثابت نیست، و نسبت به موردى که ذکر فرمودید کارى الزم 
  .اطاعت آنان الزم نیست

  

مردى زن خود را طالق رجعى داده و زن در حال عده بوده که مرد دیگر او را : 358س
علوم نیست آیا از وطى به شبه کرده، و سپس از این زن فرزندى به وجود آمده که م

المطلقه رجعیه زوجه ـ و الولد «باشد و یا از مرد دوم؟ با وجود دلیل   شوهرش مى
  پدر بچه را تشخیص داد؟. طریق آزمایش خونتوان از  آیا مى» فراشلل

  هوالعالم، با امکان الحاق به زوج، ملحق است به او: ج

  

  ها؟ یا همسر و بچهدر بخشش و احسان کردن آیا والدین انسان مقدمند : 359س

  .والیدن مقدم باشندکنم  یال مىهوالعالم، در غیر نفقه واجبه خ: ج

  

حدیثى نل شده که ) ع(در کتاب منتهى االمال، پیرامون والدت امام حسن مجتبى : 360س
  :فرمود) ع(اما رضا 



١٢١ استفتائات 

به امر جبرئیل، گوش راست و ) ص(رسول خدا ) ع(بعد از تولد امام سن و امام حسین 
  ن دو بزرگوار را سوراخ کردندچپ آ

ات و از آداب آیا سوراخ کردن گوش نوزاد از مستحب: حال با توجه به این حدیث بفرمایید
  مولود است به حسب عمل معصوم؟

 از ابواب احکام اوالد ـ 51باب » وسائل الشیعه«هوالعالم، در کتاب : ج
ت، و روایات زیادى دال بر استحباب سوراخ کردن گوش نقل کرده اس

و صاحب ریاض ادعاى . در متون فقیه هم این فتوى موجود است
 مفصال 22اجماع بر آن فتوى نموده، و من هم در کتاب فقه الصادق ج 

  .ام  الل مفصل هم نمودهنوشته و استد

  

  

  حضانت

  

  

خانمى که عقد متعه مردى بوده است ولى با پایان یافتن زمان متعه از همدیگر : 361س
تواند بچه را از   این خانم از شوهرش پسر بچه چهار ماهه دارد؟ آیا مرد مىاند،  جدا شده

به اینکه مادر از شیر خودش به مادر بگیرد یا اینکه الزم است دو سال صبر کند؟ با توجه 
  .دهد  شیر خشک مىدهد بلکه   بچه نمى

تواند بچه را از مادر جدا کند خصوصا اگر از  هوالعالم، مرد نمى: ج
به او بدهد و به هر تقدیر به نظر ما مادر احق است به شیر خودش 

  .حضانت بچه تا هفت سال مطلقا

  

  



١٢٢ استفتائات 

  احکام محرمیت و شیر دادن

  

  

دهد آیا  اى شیر مى زنى که دختر شیرخوار دارد از شیر این دختر به پسر بچه: 362س
هر این دختر تواند با خوا  توانند بعد با هم ازدواج کنند؟ و آیا پسر مى  این دختر و پسر مى

  ازدواج  کند؟

توانند، چون محرم به الرضاع مایحرم من  هوالعالم، خیر نمى: ج
  .النسب

  

دانسته آیا این  اش مرتب شیر داده و مسئله را نمى شخصى که مادرزنش به بچه: 363س
  شخص باید زنش را رها کند؟

  .هوالعالم، چنانچه رضاع محقق شده است باید زن را رها کند: ج

  

اند و  اند و براى او شناسنامه صادر کرده  اى از پرورشگاه سرى گرفته   خانواده:364س
گرفتن شناسنامه براى او و بودنش در :  پسر االن از ده سال بیشتر سن دارد، بفرماییداین

  منزل آن خانواده و محرمیت با زن آن خانواده چه حکمى دارد؟

به آن زن محرم هوالعالم، شناسنامه گرفتن اشکال ندارد، ولى : ج
  .شود و حکم اجنبى را دارد نمى

  

در صورتى که خود مادرزن اعتراف دارد که سه روز پى در پى نوه دختریش را : 365س
اند بلکه تازه داراى پسر دیگرى هم   دختر و دامادش از هم  جدا که نشده. شیر داده

  حکم این پسر دوم چیست؟. اند  شده



١٢٣ استفتائات 

اند به یک دیگر،  ستند حرام شدهدان هوالعالم، در صورتى که مى: ج
پس بچه حرام زاده است و اال چون با وطى به شبهه متولد شه است 

  .باشد بچه حالل زاده است و ملحق به آنان مى

  

  باشد؟  اگر مردى بخواهد خواهر زنش به او محرم شود، راه محرم شدن چه مى: 366س

ن شوهرش هوالعالم، چنانچه خواهر زن دخترى را شیر دهد به لب: ج
و مرددختر را عقد موقت ـ یکساعته مثال ـ کند، قهره خواهرزنش مادر 

  .شود و مادر زن محرم است زن، شوهر خواهر مى

  

  

  احکام نامحرم

  

  نگاه به نامحرم

  

  

دیدن تصاور عریان ـ چه زن و چه مرد ـ در تلویزیون یا کامپیوتر و دیدن عکس : 367س
  ت؟ چه زن و چه مرد ـ حکمش چیس- عریان 

دیدن عورت همجنس ن بدن عریان جنس مخالف و هوالعالم، دید: ج
  .در تلویزیون حرام است

  

  

  دست دادن به نامحرم

  



١٢٤ استفتائات 

  

باشد چه حکمى  دست دادن با زنان فامیل که در بین ما به عنوان یک رسم مى: 368س
  دارد؟

  .برهنه جایز نیستدادن به نامحرمان، با دست هوالعالم، دست : ج

  

  

  عورت غیردست زدن به 

  

  

توانیم به عورت مرد یا زن چه  در صورتى که دستکش در دست باشد آیا مى: 369س
  محرم و چه نامحرم دست بزنیم؟

موجب تهییج قوه ه دستکش خیلى ن ازک نباشد و هوالعالم، چنان: ج
  .شهویه هیچ کدام نشود جایز است

  

  

  سفارش معنوى به بانوان و دوشیزگان

  

  

نصیتح و سفارش که سفید » ان للذکرى تنفع المؤمننى«ز باب خواهشمند است ا: 370س
  دنیا و آخرت بانوان و دوشیزگان باشد رهنمون شوید؟

هوالعالم، در زمان حاضر که رسائل فساد زیاد است بانوان و : ج
دوشیزگان مهمترین چیزى که موجب سعادت دنیا و آخرت است عفت 

  .است



١٢٥ استفتائات 

  

  

  احکام طالق

  

  

هر دو یا یکى را اذیت کند و پدر و مادر شوهر ـ ، پدر و مادر در صورتى که زن: 371س
  از آنها ـ به پسر دستور الق زنش را بدهند آیا بر پسر الزم است او را طالق بدهد یا نه؟

هوالعالم، در صورتى که پدر و مادراذیت بشند بلى الزم است : ج
  .طالق بدهد به شرط آنکه طالق موجب ضرر نشود و اال واجب نیست

  

سال است در دارى و خوردن مال مردم به مدت هفت شوهرم به جرم کالهبر: 372س
ها را  اند تا بدکارى است و چون طلبکاران درخواست یوم االداء کرده... زندان شهرستان
اید و او هم اگر مالى داشته به نام دیگران نموده و حاضر به اداى دین  ندهد بیرون نمى

اى طوالنى در زندان باشد از زمان محکومیت به زندان ه  باشد، شاید سال خود نمى
ام على رغم مراجعات مکرر به او و برادران و  تاکنون به اینجانب و دختر دوازده ساله
چهل سالگى و مستأجرى و دهند اینجانب در سن   فامى هایش، دینارى خرج ندادند و نمى

 گونه درامد ندارم و به هیچ. هاى کمرشکن زندگى و نداشتن هنر و توان کارى  هزینه
مارکز امدادى هم مراجعه نخواهم کرد و تنها از راه فروش وسایل زندگى به صورت 

. ام که توان پرداخت ندارم  بخور و نمیر زندگى کردم اگر چه مبالغى هم مقروض شده
  .خالصه در عصرت و فقر مطلق و حرج کامل قرار گرفتم

دهد و نه  ده به دلیل لجبارى، نه خرجى مىعلى رغم مراجعات مکرر براى طالق، نامبر
باشد و اینجانب در  مى... باشد و از طرفى او در زندان شهرستان حاضر به طالق مى

کنم پس مراجعه به محاکم تهران کردم براى طالق طبق شرط ضمن عقد   تهران زندگى مى
ستان گویند دادخواست باید در شهر که وى نیز امضاء کرده، اما محاکم تهران مى



١٢٦ استفتائات 

حال بنده . به آنجا مراجعه کردم متاسفانه او حاضر به طالق نگردید. مربوطه انجام شود
  .نه توان وکیل گرفتن دارم و نه هزینه ایاب و ذهاب

به طالق شرعا به  و عسرت کاملى که دارم آیا شرعا مجازم که با مراجعه آیا با شرح فوق
  ایم یا نه؟اختیار طالق در شرط ضمن عقد، خود را مطلقه نم

توانید بدون موافقت شوهرتان  هوالعالم، شما از دو جهت مى: ج
  :مطلقه شوید

  .گویند بوده ـ آنکه از راه شرط ضمن العقد که مى1

  .دهد و کسى هم نیست نفقه شما را بدهد ـ اینکه او نفقه نمى2

دهم که یک نفر را وکیل بگیرد که با اجازه من  و لذا به شما اجازه مى
  .مطلقه نمایدشما را 

  

  

  طالق خلع

  

  

تواند بعد از طالق از بذل خود برگردد و طالق لغو  در طالق خلعى آیا زن مى: 373س
  شود و رجوع کند؟

شود بلکه زوج  تواند، ولى طالق لغو نمى هوالعالم، بلى مى: ج
  .تواند رجوع کند با تحقق شرایط مى

  

راء کند تا او را طالق دهد و بعد در صورتى که زن مهریه خود را در ذمه زوج اب: 374س
  گردد یا خیر؟ از طالق از ابراء برگردد آیا در این صرت به طالق رعى بر مى

  .هوالعالم، بلى چنانچه در اثناء عده باشد: ج

  



١٢٧ استفتائات 

  

  عده طالق

  

  

زنى که در حال عده طالق است ار با خوردن قرص، عده خود را از مدت سه ماه : 375س
   یک طهر تمام کند آیا مجزى است یا نه؟تقلیل دهد و به دو حیض و

  .هوالعالم، بلى مجزى  است: ج

  

  

  احکام بلوغ

  

  نشانه بلوغ

  

  

این دو نشانه اگر صبى قبل از مراحل بلوغ، جماع نماید یا با خود استمناء کند آیا : 376س
  شود؟ بلوغ او مى

  .بلى. هوالعالم، با جماع خیر، ولى با استمناء چنانچه انزال بشود: ج

  

  

  احکام حجر

  

  صغیر و دیوانه



١٢٨ استفتائات 

  

  

آیا وصى شرعى صبى و یا مجنون در حالى که اموال این دو با اموال دیگر وراث : 377س
تواند قبل از تقسیم، از این اموال به  باشد، مى  غیرمحجور به صورت اشاعه مخلوط مى

  کسى هدیه بدهد و ببخشد یا نه؟

  .هوالعالم، بدون اجازه ورثه دیگر خیر: ج

  

هم زندگى ل این افراد که با توانند به منز با توجه به فرض قبل، آیا دیگران مى: 378س
کنند به مهمانى بروند و از عذا و سایر امکانات آنها استفاده نمایند یا اینکه باید اول  مى

  ها بتواننداستفاده نمایند؟ اموالشان را تقسیم نمایند تا بعد مهمان

  .ى و رعایت غبطه صغار بلىهوالعالم، با اجازه حاکم شرع: ج

  

اگر وصى صبى  به صورت اشاعه باشد، با توجه به فرض قبل که اشتراک اموال: 379س
یا مجنون مادر آنها باشد و او چون زن است ناچار باشد با پسر بزرگترش که متاهل 

باشند در یک ساختمان زندگى کند  باشد و جمعا چهار نفر مى است و داراى دو فرزند مى
  :هاى مهجور دو نفرند، حال بفرمایید  قبال بچهو در

چون نسبت محجورین با غیر محجورین نسبت دو نفر به چهار نفر است آیا اجاره منزل و 
ت دو به چهار تقسیم نمایند پول آب و برق و گاز و غذا و سایر مایحتاج زندگى را به نسب

  مقدار سداقه و دقت الزم نیست؟و بپردازند اى اینکه این 

  .هوالعالم، دقت مزبور الزم است: ج

  

  

  مفلس

  



١٢٩ استفتائات 

  

ن معامله چنانچه بایع بعد از وقوع معامله مفلس شود و ثابت شود که در آ: 380س
  ملک خود برگرداند؟بیع را به . تواند با اعمال خیار و غبن مجنون واقع شده، آیا مى

هوالعالم، اجازه بیع خیارى و فسخ آن چون تصرفى است که اثر : ج
تواند معامله غبنى را  ابق بر حجر است در اختیار او است مىامر س

  .فسخ کند و بیع را به ملک خود برگرداند

  

تصرف در آن را سابق در صورت استمرداد بیع، آیا مفلس حق با توجه به فرض : 381س
  گیرد؟ دارد یا اینکه متعلق  حق طلبکاران قرار مى

  .شود هوالعالم، متعلق حق طلبکاران نمى: ج

  

اش یا به مال معینى از اموالش صحى و نافذ است  آیا اقرار مفلس به دینى در ذمه: 382س
  یا خیر؟

عالوه بر اینکه عالم، اقرار نافذ است و اگر مقر ثقه باشد ـ هوال: ج
شود و اال شریک  اقرار او صحیح است ـ مقرله با خرماء شریک مى

  .شود نمى

  

 مفلس شد آیا دین مؤجل او مبدل به حال چنانچه شخصى: لطفا بفرمایید که: 383س
  شود یا خیر؟ مى

  .شود هوالعالم، خیر، دین مؤجل او حال نمى: ج

  

  

  احکام شکار کردن

  



١٣٠ استفتائات 

  

زدند اما امروز با اسلحه هایى که گلوله آنها   در ایام قدیم با تیر و کمان شکار مى: 384س
رسد مرده    به زمین مىزنند وقتى که از سرب و  امثال آن است مثال کبک را در هوا مى

  است آیا با این کیفیت، حیوان شکار شده حالل است یا حرام؟

هوالعالم، چنانچه گلوله تیز باشد و در بدن حیوان فرو رود و آن : ج
را پاره کند، و یا با فشار در بدن حیوان فرو رود حیوان پاک و حالل 

  .است البته با رعایت شرایط دیگر

  

  

  ناحکام خوردن و آشامید
  

  

چه . پلو گذاشتنر آش ریختن و یا در روغن سرخ کردن و یا البالى کشمش را د: 385س
  حکمى دارد؟

  .هوالعالم، حالل است: ج

  

گیرند پس در این حالت  براى قطع خون دماغ معموال افراد سر خود را باال مى: 386س
خون است که رود آیا این عمل خوردن  خون بدون ورود به دهان از راه حلق به معده مى

  باشد یا خیر؟ حرام مى

  .هوالعالم، خیر خوردن خون حرام نیست: ج

  

  خوردن گوشت خرگوش ـ نر یا ماده ـ چه حکمى دارد؟: 387س

  .هوالعالم، حرام است: ج

  



١٣١ استفتائات 

  اید آیا خوردنش جایز است یا نه؟ با فشار دادن جگر گوسفند خونى که از آن مى: 388س

گر مستهلک نشده است خوردن آن هوالعالم، آن خون پاک است و ا: ج
  .جایز است و اگر در غذا مستهلک شده است خوردن آن هم جایز است

  

اگر از آمیزش سگ با گوسفند یا برعکس، حیوانى متولد شد که شبیه هیچکدام : 389س
  نباشد آیا طاهر و خوردن آن جایز است یا خیر؟

یوان هوالعالم، بلى طاهر و جایز است مگر اینکه صدق یک ح: ج
  .محرمى بر آن بشود

  

اگر کسى در دریا یا در نهر آب، آلتش را در دهان ماهى بگذارد آى آن ماهى  : 390س
  شود؟ حرام مى

  .شود هوالعالم، خیر، حرام نمى: ج

  

  

  ایش کردناحکام لباس پوشیدن و آر

  

  کیفیت و مقدار پوشش

  

  

ت خود نقاب کنم و به صور  اینجانب دخترى هستم که دستکش در دست مى: 391س
ام حتى صداى مرا نامحرم  زنم و تا به حال کوچکترین ارتباطى با نامحرم نداشته مى

ام، در حالى که  را الگوى خود قرار داده) س(نشنیده است و در این عمل حضرت زهرا 
  :گیرند، اکنون سواالت من این است که  بسیارى از افراد در این رفتار بر من ایراد مى



١٣٢ استفتائات 

  ار و عمل من صحیح است؟آیا رفت: اوال

هوالعالم، کار شما خوب است و شما چنانچه زیبا باشید و یا زینت : ج
کنید که اگر با صورت باز بیرون بروید و رو را از نامحرم نپوشانید 

صورت واجب د پوشاندن موجب تهیج قواى شهویه نامحرمان گرد
  .است و اال واجب نیست

را نامحرم دیده بود یا نه؟ و ) س(هرا آیا وجه و کفین مبارک حضرت ز: ثانیا
آیا افرادى مانند جناب مسلمان و ابوذر که نزدیکترین صحابى پیغمبر اکرم 

  بودند وجه و کفین مبارک آنحضرت را دیدند یا نه؟) ص(

هوالعالم، قطعها ندیده بودند، من حتى احتمال نمیدهم بعضى از : ج
  .ستشده است صحیح ا در این مورد ذکر روایاتى که

پوشاند  وجه و کفین مبارکش را از نامحرم مى) س(اگر حضرت زهرا : ثالثا
  داده یا مستحب؟ آیا عمل را به عنوان واجب انجام مى

معلوم نیست ) س(هوالعالم، پوشاندن وجه و کفین حضرت زهرا : ج
  .که به عنوان واجب بوده یا مستحب

  

  ها چه صورت دارد؟   براى زننمایان بودن پا ـ روى پا، کف پا، پاشنه آن ـ:392س

هوالعالم، نسبت به مستر در حال نماز جایز است مکشوف بودن : ج
  .قدمین تا ساق و اما نسبت به ستر از نامحرم الزم است پوشاندن

  

آیند اطرافیان آنها دور گردنشان گل  بانوانى که از زیارت عتبات عالیات مى: 393س
کم این کار در صورتى که جذب نظر نامحرم بکند ح. هاى مختلفى دارد اندازند که رنگ مى

  و در صورتى که جذب نظر نامحرم نکند چیست؟



١٣٣ استفتائات 

هوالعالم، هر عمل یکه موجب تهیج قوه شهویه نامحرم بشود در : ج
جایى که نامحرم نیست اشکال ندارد، ولى در جایى که نامحرمان 

  .هستند نباید انجام داده شود

  

  

   مردتشبه مرد به زن و تشبه زن به

  

  

اینکه مرد موى خود را بلند کند به طور یکه شبیه زن شود و بر عکس زن موى : 394س
  خود را کوتاه کند به طورى که شبیه مرد شود حکمش چیست؟

  .هوالعالم، بى اشکال است: ج

  

گذارند و چه بسا بعضى از آنها با کش یا چیز دیگر  پسرانى که موى بلند مى: 395س
که موى ) ص(کنند به عمل پیامبر   در حالى که بعضى استناد مىبندند حکمش چیست؟ مى

  کرد آیا این استناد درست است یا خیر؟ گذاشت و فرق باز مى بلند مى

هوالعالم، بلند گذاشتن مو به نحوى که شبیه شوند به جنس : ج
هم بعد از ) ص(و پیغمبر . مخالف  حرام نیست ولى کار خوبى نیست

ولى اگر شبیه به جنس . ا موى بلند نداشتندکردد ی رسالت چنین نمى
  .مخالف نشوند هیچ اشکالى ندارد

  

  

  ناخن بلند کردن

  



١٣٤ استفتائات 

  

  حکمش چیست؟. بلند گذاشتن ناخن توسط مردان یا زنان:396س

  .هوالعالم، ناخن بلند،اگر در وضو رعایت کنند هیچ اشکالى ندارد: ج

  

  

  ریش تراش

  

  

  تراشیدن ریش چه حکمى دارد؟:397س

  .عالم، حرام استهوال: ج

  

  تراشد چگونه است؟ به نحوى که از ته مى. ماشین کردن ریش: 398س

  .هوالعالم، حرام است: ج

  

  مالیدن پماد براى ازاله ریش چه حکمى دارد؟:399س

  .هوالعالم، جایز نیست: ج

  

  چگونه است؟پالستیک براى از بین بردن ریش براى همیشه عمل جراحى : 400س

  . نداردهوالعالم، اشکال: ج

  

  تیغ زدن بر گردن و گونه صورت چگونه است؟: 401س

  .هوالعالم، اشکال ندارد: ج

  

  



١٣٥ استفتائات 

  دادن اجرت براى ریش تراشى چه حکمى دارد؟:402س

  .هوالعالم، جایز نیست: ج

  

  دستمز گرفتن براى ریش تراشى  چه حکمى دارد؟: 403س

  .هوالعالم، جایز نیست: ج

  

  ورتى دارد؟ چه صخرید و فروش آالت ریش تراشى: 404س

هوالعالم، اگر استفاده دیگرى از آن ممکن است اشکال ندارد و جایز : ج
  .است

  

  باشد؟ اطالق ریش از جهت بلندى و کوتاهى چقدر مى: 405س

هوالعالم، از یک مشت بلندتر بودن ظاهرا مکروه است و از حیث : ج
  .کوتاهى به مقدارى که صدق ریش بکند کافى است

  

و لذا حلق رجل لهیۀ رجل فان لم تنبت فعلیه دید کاملۀ و : »المقنع«به روایت با توه : 406س
  دیه تراشیدن ریش چقدر است؟: بفرمایید» آن نبتت فعلیه ثلث الدیه

هوالعالم، در صورتى که عدوانا بتراشد چنانچه نروید تا یکسال : ج
ا و ام. چنانچه بروید ثلث دید استو . بلکه تا ابد، پس دى کامله است

  .رضایت خود آن شخص باشد دیه ندارداگر با 

  

  اگر فاعل، ریش خود را بتراشد دیه را باید به چه شخصى بدهد؟: 407س

  .هوالعالم، دیه ندارد: ج

  

  



١٣٦ استفتائات 

  احکام لهو و لعب

  

  

را از گناهان کبیره » لعب«و » لهو«شندیه شده است که بعضى از فقها، اشتغال به : 408س
  خصوص نظرتان را بیان فرمایید؟دانند، حضرتعالى در این  مى

هوالعالم، در بیان مراد از لهو در کلمات فقها اختالف است و چند : ج
اما به . کنند، و در حکم آن هم خالفى است عظیم معنا بر آن ذکر مى
اند حرام  و اما لعب، بعضى از قدماء فرموده. نظر ما حرام نیست

لکن به نظر ما . ستاست، و شیخ انصارى، اختیار کراهت آن نموده ا
  .نه حرام است و نه مکروه

  

  آیا هر لهوى حرام است؟: 409س

  .هوالعالم، خیر حرام نیست: ج

  

  ها و تصنیفات و اصوات لهوى حرام است؟ انهآیا خواند تر: 410س

  .هاى لهوى حرام است هوالعالم، ترانه: ج

  

  

  کف زدن

  

  

  کف زدن به نحو لهوى چه حکمى دارد؟: 411س

  .استدن غیر مهیج شهوت جایز م، کف زهوالعال: ج



١٣٧ استفتائات 

  

فرمایید در مورد مجالسى که مردم در حال خواندن ماح، ف و دست  چه مى: 412س
  زنند؟ مى

  .هوالعالم، کف زدن در اعیاد مذهبى هیچ اشکالى ندارد: ج

  

مسجد یا در ) ع(ه دست زدن به صورت بلند و طرب آور در روز میالد ائم: 413س
  د؟حسینیه چه حکمى دار

هوالعالم، دست زدن فى نفسه تا مادام که عنوان محرم دیگرى بر : ج
  .آن منطبق نشود، جایز است

  

  

  غنا و موسیقى

  

  

و مرد غربى و براى حضرات معصومین به سبک خوانندگان زن مدیحه سرایى : 414س
طاغوتى ـ که در مالس لهو و لعب استفاده ى شوند ـ در مجالس اهل بیت چه حکمى دارد؟ 

  وظیفه ما در این قبال چیست؟و 

و . هوالعالم، چنانچه به نحو غنا و موسیقى باشد حرام است: ج
وظیفه همه نهى از منکر است و اگر قدرت ندارند باید در آن مجلس 

  .ننشینند

  

برد و به یاد گذشته یا آینده  در مورد موسیقى که انسان را در خود فرو مى: 415س
  فرمایید؟ دهد، چه حکمى مى ن نمىافتد و حالت خاصى به انسا مى

  .هوالعالم، موسیقى مطلقا حرام است: ج



١٣٨ استفتائات 

  

گوش دادن به موسیقى در صورى که انسان تحریک نشود و تنها براى سرگرمى : 416س
  باشد چه حکمى دارد؟

هوالعالم، گوش دادن به موسیقى مطلقا حرام است ولو براى : ج
  .سرگرمى

  

  غنا چیست و چه حکمى دارد؟: 417س

شود  هوالعالم، غنا صوت لهوى است که موجب رقص و خفت مى: ج
و . و محرک قوه شهویه است و مناسب با بعضى آالت لهواست

  .حکمش حرام است

  

  آیا غناى حرام مستثیناتى هم دارد یا خیر؟: 418س

و چند مورد . هوالعالم، مستثنیات آن یکى غناى شب زفاف است: ج
  .تمام نیستدیگر ذکر شده است که به نظر ما 

  

  آیا گوش دادن به غنا، تعلیم و تعلم آن، اخذ ارت بر خواندن آن، حرام است؟: 419س

  .هوالعالم، همه سه مورد حرام است: ج

  

در قرائت قرآن، در عروسى، مجلس ختان، اعیاد و مجالس . آیا غنا در مراثى: 420س
  سرور، در حکم حلیت و حرمت فرقى دارند؟

ت اش حرام اس موارد ـ غیر از مورد زفاف ـ همههوالعالم، در تمام : ج
  .بدن اینکه فرقى بین آنها باشد

  



١٣٩ استفتائات 

و اگر حرام نیست آیا حکم، اختصاص به . آیا غنا در عروسى حالل است یا حرام: 421س
و یا مجموعه مجالس عقد و . هنگام زفاف دارد یا کل شب و روز عروسى بال اشکال است

  ازدواج را شامل است؟

م، حکم حلیت غنا مختص به شب زفاف است و شامل بقیه هوالعال: ج
  .مجالس نیست

  

نسبت به حکم حلیت غنا در شب زفاف، بفرمایید، آیا این حکم مخصوص زان : 422س
شود؟ و آیا مردان محرم و یا نامحرم در این خصوص  است و یا مردان را نیز شامل مى

  فرقى دارند؟

ط به اینکه مرد نامحرم هوالعالم، مختص به زنان است و مشرو: ج
  .حتى داماد در مجلس نباشد

  

آیا مقارنات غنا ـ از قبیل استعمال آالت موسیقى و دست زدن و رقص ـ در : 423س
  مجلس شب زفاف حالل است یا خیر؟

هوالعالم، استعمال آالت موسیقى جایز نیست و اما دست زدن و : ج
  .رقص زن براى زن مطلقا جایز است

  

 لهوى از ها و تصنیفات و اصوات لهوى حرام است؟ اصوات غیر  د ترانهآیا خوان: 424س
  قبیل هلهله چطور؟

  .هاى لهوى حرام و غیر لهوى جایز است هوالعالم، ترانه: ج

  

  

  احکام فیلم و نمایش

  



١٤٠ استفتائات 

  فیلم و سینما

  

  

تحصیل در رشته سینما و حوزه علمیه به صورت همزمان براى آشنایى با : 425س
   آن از طریق سینما آیا از لحاظ شرعى اشکال دارد؟معارف دین و تبلیغ

  .هوالعالم، خیر، اشکال ندارد: ج

  

  توان براى تحصیل در رشته سینما به خارج از کشور رفت؟  آیا مى: 426س

  .هوالعالم، مانعى ندارد: ج

  

توان در خارج از کشور فیلم ساخت؟ و کسب درآمد از طریق فیلم سازى   آیا مى: 427س
  . غربى چگونه استدر کشورهایى

هوالعالم، فیلم غیر منافى با موازین شرى، ساختن آن در خارج از : ج
  .انع استو همچنین کسب در آمد از آن بال م. کشور بى اشکال است

  

... توان رسالت خویش را در تبلیغ اسالم، قرآن، ائمه معصومین، شهداء و آیا مى: 428س
  از طریق فیلم به گوش جهانیان رساند؟

  . هوالعالم، بلى بسیار کار خوبى است با رعایت موازین شرعیه:ج

  

  زمان را کسب کرد؟وند و امام آیا با تبلیغ دین از طریق فیلم میتوان خشنودى خدا: 429س

  .هوالعالم، بلى: ج

  

جهاد اکبر است؟ چرا که امروزه دشمنان اسالم به ) تبلیغ دین در فیلم(آیا این کار : 430س
  .کنند فرهنگ اقدام مىجاى نگ از طریق 



١٤١ استفتائات 

  .هوالعالم، کار خوبى است ولى جهاد اکبر بودن معلوم نیست: ج

  

نظر حضرتعالى درباره کتاب یا فیلم هایى که در بر دارنده مضامین تخیلى هستند  : 431س
انجام ... هاى اصلى آن، کارهاى خارق العاده مشابه سحر و جادو و شعبده و شخصیت

ـ چیست؟ ساخت، ...  دو قلوها، افاسنه مرلین، دیوید کاپر فیلد ودهند ـ مثل هرى پاتر، مى
  ها شرعا چه حکمى دارد؟ ها و فیلم نوشتن، پخش، خواندن، دیدن و ترجمه این قبیل کتاب

هوالعالم، چنانچه معلوم است که واقعى نیست و تخیلى است : ج
  .اشکال ندارد

  

 منظره غیر شرعى وجود دارد فیلمى که مستهجن است و در آن موسیقى حرام و: 432س
... نظیر اختالط زنها و مردهاى نامحرم، بوسیدن همدیگر، ظاهرشان با لباس بدن نما و

  : چنانچه ترجمه و تبدیل به سى دى شود تا در دسترس مردم قرار گیرد، بفرمایید که

مردمقرار گیرد ها است تا آنها در دسترس  صى که مترجم و مبدل این فیلمشخ: اوال
  رش حرام است یا خیر؟کا

هوالعالم، بلى کار مبدل حرام است چون تسبیب به حرام است و : ج
نهى از منکر که واجب است قهرا به طریق اولى تسبیب به فعل منکر 

  .حرام است

  

داریم از مواضع ود که علم چنانچه تبدیل فیلم به سى دى براى کسى انجام ش: 433س
  کار مبدل چه حکمى دارد؟کند، در این صورت  حرام اجتناب مى

هوالعالم، با علم به اجتناب شخص از حرام، تبدیل براى او جایز : ج
  .است

  

  



١٤٢ استفتائات 

  تلویزیون

  

  

کامپیوتر چه حکمى  چه زن و چه مرد ـ در تلویزیون یا -دیدن تصاویر عریان : 434س
  دارد؟

هوالعالم، دیدن بدن عریان جنس مخالف، و دیدن عورت همجنس : ج
  .م استدر تلویزیون حرا

  

  

  سى دى

  

  

گفته است راضى هاى یکه هنگام خرید آنها، فروشنده   کردن سى دىحکم رایت: 435س
نیستم از آن تکثیر کنید، چیست؟ در حالى که االن در جامعه رایج است که از سى دى 

  .کنند  مادر تکثیر مى

ها جایز نیست، ولى بعد از رواج و افتادن از  هوالعالم، تکثیر اولى: ج
  .ت، تکثیر اشکال نداردمالی

  

است که نوع رکت آمریکایى محصول یک ش) ویندوز(سیستم عامل کامپیوتر : 436س
شود حدود سیصد دالر قیمت دارد اما معموال با شکستن قفل سى دى  اصلى آن گفته مى

  :شود حال بفرمایید حاوى ویندوز بدون پرداخت وجهى از آن استفاده مى

 از این محصول جایز است؟ و آیا اینک ار تصرف در حق دیگران آیا اینگونه استفاده: اوال
  بدون رضاى ذى حق نیست؟



١٤٣ استفتائات 

هوالعالم، تا قفل شکسته نشده حق استفاده متعلق به صاحب آن : ج
است ولى بعد از شکستن قف، این حق به حسب خارج از مالیت 

افتد بنابراین استفاده از آن اشکال ندارد چون حقى بر کسى  مى
  .نیست

  

آیا فرقى بین محصوالت ایرانى و خارجى به خصوص محصوالت کفار در این : 437س
  باشد؟ جهت مى

هوالعالم، و اما اینکه محصوالت کفار است، سبب جواز تصرف : ج
  .نیست چون فقط مال کافر حربى حالل است

  

  

  ها  احکام بازى

  

  بازى ورزى

  

  

جهت جوایز و  بقات ورزشىبا توجه به فقدان بودجه کافى براى برگزارى مسا: 438س
  :شود بفرمایید شود تقاضا مى هاى شرکت کننده دریافت مى امور دیگر، مبالغى از تیم

هاى شرکت کننده و خرج آن براى مراسم اشکال دارد یا  آیا دریافت این مبالغ از تیم: اوال
  خیر؟

  .اشکال ندارد. هوالعالم، خیر: ج

  



١٤٤ استفتائات 

عنایت به ماند، با آن مبالغ، مقدارى اضافه ببا توجه به  اینکه ممکن است از : 439س
  رضایت دهندگان آیا صرف مقدار مازاد در امور فرنگى و عقیدتى اشکال دارد؟

  .هوالعالم،خیر اشکال ندارد: ج

  

  

  بازى قمار

  

  

  نظر حضرت تعالى در مورد شطرنج چیست؟  :440س

  . هوالعالم، حرام است مطقا: ج

  

ع بیکارى تنها به عنوان تفریح وسرگرمى چگونه بازى کردن با شطرنج درمواق:441س
  است ؟

  هوالعالم، ازمحرمات اکیده مسلمه است : ج

  

  شود  قمار از نظر فنى چگونه تعریف مى:442س

  هوالعالم، قمار، بازى کردن باآالت است  در آن برد وباخت باشد : ج

  

بازى کردن به درقمار آیا بازى کردن باآالت به خصوصى شرط است یا اینکه با: 443س
  شود وآالت به خصوص شرط نیست؟    هر چیزى واقع مى

  یست هوالعالم،آالت به خصوصى شرط ن: ج

  

کند یا خیر بلکه قمار  اگر شخصى به تنهایى با آالت قمار بازى کند قمار صدق مى: 444س
  متقوم است به اینکه از دو نفر باشد؟   



١٤٥ استفتائات 

   متقوم است به دو طرف هوالعالم، خیر، به تنهایى قمار نیست بلکه: ج

  

آنهایا یکى از پس هر اگر هر دو آیا قصد ونیت قمار در تحقق قمار مدخلیت دارد :445س
  آنها قصد قمار نداشته باشند قمار محقق نشود ویا اینکه قصد مدخلیت ندارد ؟

شود وقصد مدخلیت  هوالعالم، قمار بدون قصد ونیت محقق مى: ج
  .ندارد 

  

باشد یاخیر، اگر  ار شرط است که مبلغ برد وباخت از فرد بازندهآیا در تحقق قم:446س
  شود؟  هم هبه شود قمار محقق مىکنندگان مبلغ توسط شخص دیگرى غیر بازى 

  . هوالعالم،خیر، شرط نیست که مبلغ از فرد بازنده باشد: ج

  

با : والبازى کردن باآالت قمار از طریق کامپیوتر چه حکمى دارد؟ ا: لطفا بفرمایید:447س
شخص دیگرى که درهمانجا حضور دارد ویا باشخص دیگرى که درجاى دیگر است 

  بوسیله ارتباط اینترنتى ؟   

هوالعالم،دراین صورت برد وباخت جایز نیست ولى بدون برد : ج
  وباخت مانعى ندارد  

  بازى کردن با برنامه کامپیوترى نه باشخص دیگرى؟ : ثانیا

  هوالعالم، جایز است : ج

  

نرد وشطرنج از گر نظر حضرت تعالى درمورد نرد وشطرنج چیست؟ وبفرمایید ا: 448س
  آالت قمار بودن خارج شوند آیا بازى با آنها در چنین صورتى جایز است یا خیر؟   

هوالعالم، بازى کردن با نرد وسطرنج حرام است، واین حرمت : ج
  .  ثابت است حتى در صورت نبودن برد وباخت

  



١٤٦ استفتائات 

کند وچه بازى از قمار خارج است مالک تعیین   ه چه بازى قمار بر او صدق مىاینک:449س
آن چیست؟ آیاعرف است؟ وبر فرض معیار بودن عرف، نسبت به خروج یک بازى از 

  قمار، آیا نظر همه مالک کاست یا اکثر آنها؟  

هوالعالم،مالک تعیین، روایات است مبنى بر اینکه هر بازى که برد : ج
ن باشد مطلقا حرام است چه از آالت معده قمار باشد وچه وباخت در آ

وچنانچه بردوباخت در آن نباشد جایز است مگر . از آالت غیرمعده
نرد وشطرنج که بازى کردن به این حتى در صورت نبودن برد 

  وباخت نیز حرام

  . است

  

 او آیاجایزاست رفاقت وسیاحت باکسى که اهل شطرنج است؟ وآیا سالم کردن بر:450س
  در حال بازى کردن جایز است یانه؟  

هوالعالم، جایزنیست ودر روایت نهى شده است از سالم بر او در : ج
  حال بازى  

  

  

  بازى ومسابقات باحیوانات 

  

  

اندازند ـ مثال بین دو خروس یا  بعضى افراد بین حیوانات دعوا ومسابقه مى:451س
  ى شرعا جایز است؟ دوگاو ـ وعدهاى سرگرم میشوند آیا چنین کارهای

عبداهللا بن نافع از پیغمبر م، روایتى است در بحارالنوار از هوالعال: ج
  اکرم



١٤٧ استفتائات 

صلى اهللا علیه وآله ـ که آن حضرت در ضمن حدیثى پیرامون اذیت 
حرام است که : فرماید خروس وخصى کردن آن حیوانات دیگر مى

  . ها را به جان هم بیندازید خروس

  

دن دو خروس را به جنگ هم اندازند ویکى از آن دو یا هردو اگر بارى تماشاکر:452س
   باشرط یابدون شرط جایز است؟   زخمى شوند آیا

  . هوالعالم،بدون شرط جایز است وبا شرط جایز نیست: ج

  

  

  احکام هوا و زمین  

  

  محیط زیست 

  

  

باتوجه به اینکه حفظ ونگهدارى محیط زیست که شامل آب وخاک وهوا ودریا :453س
باشد، آیا حفظ ونگهدارى آن وپرهیز وجلوگیرى وپیشگیرى از تخریب محیط  نگل مىوج

  زیست بر آحاد مردم واجب است یا خیر؟  

هوالعالم،از احکام اسالم حرمت ضرر زدن به غیر است ودر : ج
 شود، صورت ضرر به جامعه اسالمى نه فرد، این حرمت اکیدتر مى

ر به جامعه باشد، محیط زیست که موجب ضربنابراین تخریب 
  پس حفظ محیط زیست هم مطلوب شارع است   ) و(مسلماجایز نیست 

  

  درصورت وجوب حفظ محیط زیست آیااین وجوب عینى است یا کفایى ؟:454س



١٤٨ استفتائات 

هوالعالم، موارد و افراد مختلف است در جایى که جلوگیرى از : ج
یى اى نه همه مردم، قهرا وجوب کفا عده باشد بر اقدام تخریب متوقف

و چنانچه متوقف باشد بر اقدام شخص حقیقى یا حقوقى . است
  .قهرا بر آنها واجب عینى است. خاصلى

  

  آیا این وجوب حفظ محیط زیست ارشادى است یا مولوى؟: 455س

  .هوالعالم، مولوى است در صورت ثبوت: ج

  

 آیا اگر تاسیس کارخانه و توسعه آن باعث آلودگى هوا یا آب شود، از نظر: 456س
  شرعى حرام است؟

هوالعالم، اگر به نحوى باشد که موجب ضرر به جامعه یا افرادى : ج
  .باشد قهرا حرام است

  

با توجه به اینکه مادران و فرزندان بى شمارى در جهان در اثر وضعیت بد : 457س
دهند آیا سالم سازى  مىست و عوارض آن جان بهداشتى و ناسالم بودن محسط زی

  ت واجب است یا خیر؟محیط زیست بر دول

  .بر دولت واجب است. هوالعالم، بلى: ج

  

آیا رعایت اخالق زیست محیطى که عبارت است از کلید اقداماتى که باعث بهره : 458س
بردارى مفید از فناورى محیط زیست و دانش علوم زیست محیطى و مضرات و خطرات 

  احتمالى آن، واجب است؟

  .هوالعالم، مطلوب است نه واجب: ج

  

  توسعه و رشد محیط زیست از نظر شرعى چه حکمى دارد؟: 459س



١٤٩ استفتائات 

هوالعالم، آنچه موجب عزت و عظمت و شرافت و سالمت جامعه : ج
  .اسالمى است مطلوب شارع است

  

روان آیا بر سازنده محیز زیست مطلوب در بهداشت روح و با توجه به نقش : 460س
رمیم عوامل زیست محیطى مانند دولت اسالمى واجب است که به تاسیس و توسعه و ت

  ها و دریا و جنگل و هوا و خاک بپردازد؟  ها، بهینه سازى اب  پارک

  .هوالعالم، بلى واجب است: ج

  

  ترمیم محیط زیست و جلوگیرى از تخریب آن چه حکمى دارد؟: 461س

شود، و آن لزوم  هوالعالم، حکم آن از جواب مسائل قبل معلوم مى: ج
  است 

  

  یابى به دانش فنى تولید و توسعه محیط زیست واجب است؟ آیا دست: 462س

هوالعالم، در اخبار به طلب علم و فن زیاد توصیه شده ااست و در : ج
  .بعضى از روایات الزم شمرده است

  

دستیابى و بکارگیرى فناورى زیستى در زمینه گیاهان و حفظ تنوع زیستى چه : 463س
  حکمى دارد؟

 موجب استفاده جامعه اسالمى باشد امر به هوالعالم، هر دانشى که: ج
  .آن شده است

  

هکارى با جامعه جهانى براى توسعه محیط زیست و تحقیقات و فناورى عوامل : 464س
آمیز از این فناورى نوین و راهبردى روز، چه حکمى  زیست محیطى و استفاده صلح

  دارد؟



١٥٠ استفتائات 

اد علم دین مر» )چین(اطلبوا العلم ولو من سین «هوالعالم، روایت : ج
  .نیست چون در چین آن زمان علم دین مورد نداشته است

  

ارتقاء سطح علمى و دانش فنى زیست فناورى کشور و کسب سهم علمى شایسته : 465س
در عرصه جهانى در توسعه بخش کشاورزى، بهداشت و درمان، صنعت، معدن، دریا، 

  رد؟لطفا بفرمایید چه حکمى دا. نگل و دیگر عوامل زیست محیطى

هوالعالم، همه اینها مامور به است و زیاد سفارش شده است، قهرا : ج
  .براى یک عدد هم الزم است

  

دام، طیور و و کیفى محصوالت کشاورى اعم ازگیاه، بفرمایید که بهبود کمى : 466س
  آبزیان براى تامین امنیت غذایى کشور با استفاده از زیست فناورى، چه حکمى دارد؟

و در راس . واجب کفائى است بر کسانى که تمکن دارندهوالعالم، : ج
  .آنها دولت است

  

ر آیا بکارگیرى اصول اخالقى اسالم و رعایت حقوق پذیرفته شده بین المللى د: 467س
عرضه محصوالت مرتبط با زیست توسعه محیط زیست در کلیه مراحل تحقیق، تولید و 

  واجب است؟. فناورى

  .هوالعالم، بلى، واجب است: ج

  

  

  احکام غصب

  

  



١٥١ استفتائات 

زمینى را تصاحب کرده و در آن . با توجه به اینکه شخصى بدون اجازه مالک: 468س
شخص : لطفا جواب سواالت زیر را مرقوم فرمایید. زمین خانه سکونى ساخته است

دیگرى که به آن خانه دعوت شده است خواند نماز و انجام سایر فرایض دینى این 
  رد؟شخص در آن خانه چه حکمى دا

داند زمین غصبى است در آن زمین  هوالعالم، در صورتى که مى: ج
  .تواند نماز بخواند نمى

  

اگر آن . شخصى که زمین را غصب کرده و در آن ملک مسکونى ساخته است: 469س
پول آن . فروشم نه زمین را ملک را بهاین شرط بفروشد که فقط آجر و آهن آن را مى

  دارد؟ملک براى مالک غاصب چه حکمى 

هوالعالم، اگر خریدار بداند زمین غصبى است پول آن مالک براى : ج
و اگر نداند معامله صحیح است ولى بعد از . مالکغاصب حالل است

  .ه را فسخ کندفهمیدن، خیار دارد که معامل

  

در صورتى که مالک اصلى زمین از طریق قانونى ثابت کند که زمین غصب شده :470س
دار آن ملک را بیرون کند و بگوید که آجر و آهن را از زمین بیرون از آن او است و خری

  ببر، بفرمایید آیا صحیح است یا خیر؟

  .هوالعالم، بلى صحیح است: ج

  

در صورتى که بیرون کردن خریدار ملک صحیح باشد، ضرر و زیان و خرج و : 471س
  باشد؟ مخارج بدون آن آجر و آهن به عهده چه کسى مى

الغاصب « به عده غاصب است چون در روایت است که هوالعالم، : ج
بلى اگر خریدار راضى شده بود به عامله . »یؤخذ با شق االحوال



١٥٢ استفتائات 

پس مخارج و ضرر به عهده خود . باعلم داشتن به غصبى بودن زمین
  .او است

  

منزلى را غصب منافع غیر مستوفا را آیا غاصب ضامن است یا نه؟ مثال ماشین یا : 472س
 و استفاده هم نکرده است آیا بعد از باز گرداندن به مالک باید اجاره مدت کرده است

  مزبور را بدهد یا نه؟

  .منافع غیر مستوفاۀ را غاصب ضامن است. هوالعالم، بلى: ج

  

بر فرض ضامن بودن غاصب نسبت به منافع غیر مستوفا بفرمایید که در صورت : 473س
 واحد و تفاوت قیمت منافع، کدامیک را ضامن تعدد منافع و عدم امکان جمع آن در زمان

  است؟

  .هوالعالم، اعلى القیم را ضامن است: ج

  

در . مالک قطعه زمین قصد داشته با استقراض از دیگران و فورش مایملک خود: 474س
یله اش سرپناهى احداث نماى، لکن بدون رضایت مالک زمین، وس زمین مزبور براى عائله
است، آیا از نظر شرعى چنین تملکى مشروع است یا لک شده احراز ادارات دولتى تم

  غصب و حرام؟

هوالعالم، چنانچه زمین را تملک نموده بوده است و تعطیل اختمان : ج
تواند آن را تملک بدون رضات  از روى اهمال نبوده، کسى نمى

  .مالکش بنماید

  

ر کدام زمان یوم غاصب مال در صورت تلف آن مال و یا اتالف ان، آیا آن راد: 475س
  ضامن است؟. التلف یا یوم الدفع و یا اعلى القیم

  .هوالعالم، میزان قیمت یوم االداء و الدفع است: ج



١٥٣ استفتائات 

  

  

  احکام وقف

  

  

 بوده است اى در بیرون از هر، در دوران قدیم آباد و قابل استفاده زمین موقوفه: 476س
ستفاده عملى از آن برده هیچگونه ااما االن بخاطر شرایط نبود امکانات کشاورزى، 

شود و در جهت وقف کاربرد ندارد لکن در حال حاضر در نزدیکى این زمین  نمى
توان آن زمین را فروخت و در عوض آن در   بهوجود آمده است کهفقط مى... پاالیشگاه

  شهر اقدام به ساخت حسینیه نمود، آیا فروختن آن با این کیفیت جایز است؟

اید زمین موقوفه را میتوانید  اتى که نوشتههوالعالم، با خصوصی: ج
بفروشید و پول آن را در مصرفى که تعیین شده است مصرفى 

ندارد، و یا معلوم نیست، پس صرف  و چنانچه مصرف معینى. نمایید
  .تواند نمود در ساخته حسینیه مى

  

 اى است در کاشان از بناهاى فتحعلیشاه، که در متن وقف نامه چنین  مدرسه: 477س
  :است

افضل الفضالء المجتهدین الفحام، جامع المعقول . امر تولیت درحال با اعلم العلماء العظام«
و المنقول، حاوى الفروع و االصول آخوند مال احمد رزاقى، و بعد از وفات او متعلق است 
به اعدل و ارشد اوالد و اعقاب او بطنا بعد بطن، و در صورت نبود اعدل و ارشد با اعلم 

  »اى بلدعلم

تواند امر تولیت را  بفرمایید آیا اعقاب و اوالد دخترى اگر در آن اعدل وارد شده باشد مى
  به عهده بگیرد و متولى باشد؟

  .کند بر او صدق مىتواند متولى باشد زیرا ولد  لعالم، بلى مىهوا: ج



١٥٤ استفتائات 

  

شمرده و ولد . در صورتى که در مسأله قبلى فرزند دختر بتواند متولى وقف شود: 478س
باشد نیز باید بتواند خمس ) ص(شود پس شخصى که ولد دخترى هاشم جد رسول خدا

بگیرد، آیا چنین است یا فرقى بین مسئله خمس و مسئله قبل وجود دارد؟ لطلفا بیان 
  فرمایید؟

گفتم  هوالعالم، در مسئله خمس اگر روایت معتبر خاصى نبود مى: ج
روایت به خصوص وارد شود به پسر دختر هم داد، ولى  خمس مى

شود به او خمس داد،  شده است و صریح است در این که نمى
  .بنابراین فرق واضح است

  

اى، آیا  منصب و مقامى که فقیه جامع شرایط به کسى بدهد همانند تلیت موقوفه: 479س
از فوت او نیز به قوت خود یر بلکه بعد شود یا خ آن منصب به فوت آن فقیه باطل مى

  ؟باقى است

هوالعالم، چنانچه فقیه اجازه و اذن در تصرف در موقوفه را به : ج
رود، ولى اگر منصب تولیت به  کسى بدهد با موت فقیه اذن از بین مى

  .رود او بدهد با موت فقیه آن منصب باقى است و از بین نمى

  

ان نفریم و پدرم هستم که در مجموع هفت اینجانب داراى دو برادر و چهار خواهر: 480س
اى تنظیم کند ـ به صورت  در زمان حیاتش یکباب دکان ملکى خود را ـ بدون اینکه نشوته

و دو سال هم در حال حیاتش در جهت وقف ) ع(شفاهى وقف نمود براى حضرت عباس 
اعام نمود و سال سوم با اینکه برنج و روغن اطعام را خریدارى کرده قبل از ایام محرم 

ل به اطعام را متذکر شده است و نیز دو دفعه این وقف فوت کرد و لکن در وصیت عم
  اى بیان کرد  مذکور را در حضور عده



١٥٥ استفتائات 

ـ در منزل با حضور خویشاوندان، زن 2اى دوستان و رفایش   ـ در مغازه خود بین عده1
  :و فرزندان و در خطاب به پسران چنین گفت

 و سه کار خیر این مغازه وقف حضرت عباس است و هیچ کس حق فروش آن را ندارد«
دادم که شما نیز باید انجام دهید و متولى این کار خیر فرزندان من هستند بدین   انجام مى
ها به ترتیب سن، سه کار  با فوت اوالد من، نوه: اوالد من به ترتیب من، دوم: ترتیب اول
  ».ـ پختن آش3ـ اداره سقاخانه جلو مغازه 2وعا ـ اطعام روز تاس1عبارتند از 

عد از فوت او بین ورثه اختالف شده و دو پسر در دادگاه اقرار کردند و چهار سهم حاال ب
پذیرند و قسم خوردند،   خود را به عنوان وقف پذیرفتند اما یک پسر و چهار دختر نمى

اند که یکبار در دادگاه حاضر شدند و  کنند و شهود هم بوده  دامادها هم کتمان مطلب مى
رى ایجاد نمود و قهر کردند و رفتند و االن هم آنها جز یک نفر قارى پرونده با آنها درگی

  . اند  فوت کرده

پدر پیر مرد بوده باید با : گویند  آن بچه هایى که وقف را قبول ندارند و نیز دامادها مى
... بود و کرد یا فال دخترش محتاج است باید به فکر او مى امر خیرى مقرر مى. اجازه زن

  :از سه مرجع استفتاء نمودم که چنین فرمودنداین مسئله را قبال 

اگر کسى ملکى را وقف کند و در حیات خود عمل «: ـ حضرت آیت اهللا العظمى گلپایگانى1
  ».برند  به وقف نماید وقف تمام است و ورثه از آن ارث نمى

در صورت ثبوت وقفیت، مغازه وصیت نبوده «: ـ حضرت آیت اهللا العظمى مرعشى نجفى2
  ».تصرفات منجز آن مرحوم بوده است و مربوط به ثلث نیستبلکه از 

اگر پدر و در زمان حیات  وقف «: ـ حضرت آیت اهللا العظمى اقاى سید روح اهللا خمینى3
و در صورتى که وقفیت در . کرده و طبق آن عمل نموده باید بر طبق وقف عمل شود

  ».زمان حیات او ثابت نباشد حکم وصیت را دارد

  .طالب فوق، حکم و وظیفه را بیان فرماییده به ملطفا با توج

و دعواى ـ . اند حکم اهللا است هوالعالم، آنچه آیات ثالث نوشته: ج
اینکه پدر پیر بوده، یا آنکه حرفى زد، و یا دخترش احتیاج دارد ـ همه 



١٥٦ استفتائات 

در صورت ثبوت وقفیت ـ ولو نوشته نباشد ـ باید به . بیهوده است
وقوفه عواقب سختى در دنیا و آخرت و خورد مال م. آن عمل شود

  .دارد

  

  

  مسجد

  

  

روند و باعث هتک حرمت   مسجدى مخروبه شده و چون حیوانات به داخل آن مى: 481س
گوید باید براى تجدید  شود تصمیم گرفتیم آن را تجدید بنا کنیم ولى شهردارى مى آن مى

  بنا عقب نشینى شود بفرمایید آیا عقب نشینى جایز است؟

ولى در صورت اجبار . لعالم، اگر مختار باشید جایزن نیستهوا: ج
  .اشکال ندارد

  

از آن / 075×5مسجدى بر اثر تعریض کوچه، از بین رفته و فقط به متراژ : 482س
شود مسجد ساخت و از طرفى شهردارى پول زمین خیابان شده   باقیمانده، که با آن نمى

غ خسارتى شهردارى را براى بناى شود مبل پردازد آیا مى  را به عنوان خسارت مى
  ؟مسجد سوال قبلى مصرف کرد

  .شود هوالعالم، بلى مى: ج

  

ها هست که بر اثر   با توجه به اینکه بسیارى از مساجد مخروبه در شهرستان: 483س
تعریض خیابان یا کوچه، قابلیت احداث مسجد را ندارند و از طرفى چه بسا مورد هتک 

  تکلیف چیست؟. بفرمایید نسبت به مقدار باقیمانده آنها. حرمت حیوانات قرار میگیرند



١٥٧ استفتائات 

توان فروخت اما  هوالعالم، موقوفات دیگر غیر از مسجد را مى: ج
توان اجاره داد براى زراعت یا بناى  مسجد قابل بیع نیست، ولى مى

  .خانه و دکان و غیر ذلک، و پول آن را در مسجد دیگر مصرف نمود

  

اند سفت   کردند و مسجد قدیمى روستا را بازسازى نمودهاهالى روستایى کمک: 484س
سیمان براى ساخت وضو خانه باقى ر آهن و آجر و کارى مسجد انجام گرفت و یک مقدا

  :مانده بود بفرمایید

  توان این مصالح باقیمانده را براى ساختمان شخصى مصف کرد؟  آیا مى: اوال

تى براى وضو بلى چنانچه مسجد ح. شود هوالعالم، خیر نمى: ج
شود با نظر مجتهد برداشت و پول آن  مى. خانه احتیاج به آنها ندارد

  .را براى مصارف دیگر مسجد بپردازند

  

آیا آن . این مصالح باقیمانده را شخصى براى ساختمان خود استفاده کرده: ثانیا: 485س
  شود؟  شخص مالک ساختمان مى

شود  تمان مشترک مىهوالعالم، البته خالف شرع نموده و آن ساخ: ج
بین او و مسجد، پس با نظر مجتهد پول آن باقیمانده را بپردازد براى 

  .مصارف مسجد

  

در صورتى که مسجد در طرح توسعه خیابان قرار بگیرد به چه علتى تخریب آن : 486س
  حرام است ولى در عوض تخریب مدرسه، مغازه و منازل مردم جایز است؟

 جایز است تخریب، فرقى بین مسجد و هوالعالم، در مواردى که: ج
  .کما اینکه در موارد حرام فرق بین آن دو نیست. غیر مسجد نیست

  



١٥٨ استفتائات 

به اقامه جماعت و تبلیغ ... در یکى از مساجد منطقه محرم در شهرستان... اینجانب: 487س
باشم و چون شبستان این مسجد کوچک بود به همت خیرین و مؤمنین چند  مشغول مى

را خریدیم و به مسد اضافه کردیم و آن را توسعه دادیم و االن قرار بر این خانه اطراف 
  :شده که قسمت جید داراى سه طبقه باشد

ـ طبقه همکف، شبستان مسجد است که وقفیت و مسجدیت آن تا ارتفاع هفت متر قرار 1
  .داده شده است

... مذهبى و ختم وهاى  باشد که  جهت اطعام در مراسم ـ طبقه اول، داراى یک سالن مى2
  .گیرد مورد استفاده قرار مى

ـ طبقه دوم، بنابراین شد که چند واحد مسکونى جهت احتیاجات مسجد احداث شود لکن 3
اینجانب تصمیم گرفتم که . اى براى احداث این واحدها در اختیار ندارد چون مسجد بودجه

که در مجاورت مسجد ) معلیه افضل الصلوۀ و السال(از بودجه مردسه علمیه امام صادق 
اساتید و یس نمودم، این واحدها را تکمیل نمایم و در اختیار قرار دارد و بنده آن را تاس

اى براى مسجد تامین شد و مه هزینه احداث  تا هر گاه که بودجه. طالب مدرسه قرار دهم
م، حال این واحدها را به مدرسه برگرداندند پس این واحدها را در اختیار مسجد قرار ده

  سوالم این است که آیا انجام چنین کارى جایز است یا خیر؟

که که با اموالى : اید هوالعالم، با خصوصیاتى که مرقوم فرموده: ج
خاصى نشده است و بنا دارید بعد از تامین وقف براى مصرف 

بودجه مسجد، وقف براى مسجد شود همه اعمالتان صحیح و موافق 
ارواحنا فداهـ که البد مقدارى - عصر شرع است و مورد رضایت ولى

  .ها از سهم آن سرور است از پول

  

یکره النوم فى المساجد و ال یجوز فى «: آمده) ع(اینکه در روایت امام صادق :  488س
اضافه به دو مسجد الحرام و آیا آن مقدارى که ) ص(لى عهد النبى المسجدین الذین کانا ع

  بق دارد؟مسجد النبى شده حکم همان بناء سا



١٥٩ استفتائات 

هوالعالم، در مسجدین اگر نهى هم باشد محمول برکراهت است : ج
و على التقدیرین حکم مختص : پس حرام نیست نوم در مسجدین ثانیا

  .و شامل زیادى نیست) ص(است به مسجد زمان النبى 

  

  

  حسینه

  

  

به نام حضرت » حسینیه«شیعیان یک محل به نام : شخصى در کتابش نوشته: 489س
کنند و  درست مى... و) عج(به نام حضرت زینب، به نام حضرت صاحب الزمان عباس، 

نهند و در این محل مجالس عزادارى برگذار  مى» امام بارگاه«نامش در زبان اردو 
نمایند و براى آن محل احترام قائلند ولو   کنند و پول زیادى بر ساختمان خرج مى مى

کنند که در مجالس  وق العاده قائلند و خیال مىدانند اما احترام ف مسجد جارى نمىاحکام 
شوند و نیز  ارواح آنها در مجالس  حاضر مى) ع(عزادارى و یا مجالس اعیاد ائمه اطهار 

  .کنند ها را سیاهپوش مى در ایام عزاء آن محل

غیر از مجسد هیچ جا مقدس و احترام : این شخص صحبت را به درازا کشید تا اینکه گفته
  . راى این طور جاها جایز نیست اینها از بدعاتاست و مصرف کردن بندارد و همه

لطفا بیان فرمایید جاى مخصوصى را به نام حسینیه بنا کردن، موجب تقدس و احترام آن 
ها شرعا چگونه است آیا ثواب دارد؟ آیا   شود؟ و مصرف کردن پول براى این محل مى

شود از شعائر اهللا به  و عزاى آنها مى) ع(ها که در آنها  ذکر مصائب ااهل بیت   این محل
  آید؟  حساب مى

هوالعالم، احترام این اماکن یک امر عرفى عقالیى است شما ببینید : ج
در تاریخ تمام ادیان و عقالء بر محلى که امر مهمى انجام شده است و 

  .یا شخصیت مهمى در آنجا زندگى کرده چقدر اهمیت قائلند



١٦٠ استفتائات 

  

 را به نام حسینیه وقف مؤبد کرده و حدود هفده سال شخصى در کویت منزلش:490س
برقرار شده اما بعد از ) ع(به صورت حسینیه بوده و در آن عزادارى و ذکر امام حسین 

حیاتش، وقف حسینیه را تغییر داده و آن جا را تبدیل به ان خود واقف در زم. هفده سال
به نام حسینیه جعفریه شود اى کرده که در آمدش به مصرف حسینیه دیگرى  منزل اجاره

شود  پس بعد از مدتى آن منزل را فروخته و عوض آن عمارتى خریده که اجاره داده مى
شود و این تغییر وقف بااذن مرجع دینى کویت   و در امدش صرف حسینیه جعفریه مى

  .حال بفرمایید. صورت گرفه و با اشرف او بوده است... آقاى

  است؟زل یا عمارت توسط مرجع دینى جایز ه منآیا تغییر وقف حسینیه ب: اوال

هوالعالم، طبق فتواى من جایز نیست ولکن کسى که خودش را : ج
کند  داند ـ همانگونه که نوشتید ـ به فتواى خودش عمل مى مرجع مى

و فتواى غیر براى او اثرى ندارد بلى تنها در صورتى که حسینیه 
ده باشد جایز است با اى رها ش خراب شده باشد و بدون هیچ فائده

  .اذن مجتهد جامع شرایط فروختن و تبدیل آن به حسینیه دیگرى

  

آیا الزم است عمارت خریدراى شده فروخته شود و تبدیل به حسینیه دیگر : ثانیا: 491س
  گردد؟

  .شود هوالعالم، از جواب سال اول، جواب این سوال هم معلوم مى: ج

  

به درون چاه اى، پس اجیر   چاه حسینیهدن شخصى اجیر شده براى تعمیر کر: 492س
افتاده و مصدوق گردیده، لطفا بفرمایید که در این بین چه کسى مسئول است آیا هیئت 

  امناى حسینیه یا اجیر کنند و یا شخص اجیر؟

هوالعالم، به این نحو که سوال شده است هیئت امنا و اجیر کننده : ج
  .مسوولیت ندارند



١٦١ استفتائات 

  

  

  احکام نذر

  

  

گر شخصى نذر کند چیزى به شخصى بدهد و قبل از پرداخت، آن شخص بمیرد ا: 493س
  توان مورد نذر را به فقیر داد؟  و ورثه او مستحق نباشند آیا مى

هوالعالم، استحقاق ورثه شرط نیست اگر قبل از مردن عمل به نذر : ج
شود و  مىواجب شده باشد و تاخیر در اداء بنماید آن شخص مالک 

  .رسد اش مى او به ورثهبعد از مردم 

  

تواند نذر کند و یا اعمال  آیا زوجه بدون اذن زوج و ولد بدون اذن پدر مى: 494س
  مستحبى انجام دهند؟ 

  توانند نذر زوجه را حل کنند و یا نهیى از اعمال مستحبى نمایند؟ و آیا زوج و پدر مى

 نذر ولد. شود هوالعالم،  نذر زوجه بدون اذن زوج منعقد نمى: ج
  .تواند منحل کند نذر را شود ولى پدر مى منعقد مى

اش خرج از  اما نسبت به اعمال مستحبى چنانچه عمل مستحب الزمه
خانه است نسبت به زن مشروط است به اذن زوج و همچنین اگر 
منافى حق استمتاع باشد و اال بدون اذن صیح است ولى زوج و پدر 

  .توانند نهى کنند مى

  

نماز بخواند، اگر شود و با آن ) ع(ده با غسل وارد حرم امام رضا کرکسى که ندر: 495س
تواند وارد حرم شود، و  بعد از غسل حدث اکبر یا حدث اصغر از او صادر شود آیا مى

  تواند نماز بخواند؟ اگر وضو بگیرد مى



١٦٢ استفتائات 

گفتم غسل اول روز تا  هوالعالم، نذر دخول حرم اگر تنها بود مى: ج
آخر شب کافى است و الزم نیست اگر محدث شد آخر آن و اول شب تا 

بخواند، رده است که با آن نماز دو مرتبه غسل کند ولى چون نذر ک
تواند بشود ولى براى نماز باید وضو بگیرد و اگر جنب  وارد حرم مى
  .شد غسل کند

  

کسى که یقین دارد نذرى کرده است ولى جنس و نوع نذر را فراموش کرده است : 496س
  و چیست؟تکلیف ا

  .هوالعالم، به مقدار متیقن خرج مطلق وجوه بر بنماید: ج

  

مبلغى نذر کرده و قبل از رسیدن سال خمسى ) ع(کسى که براى حرم امام رضا : 497س
مبلغ مذکور را به نیت نذر جدا کرده است تاموقع تشرف به ضرحى شریف بیندازد آیا 

  گیرد؟  موقع رسیدن سال خمسى به مبلغ مذکور خمس تعلق مى

  .گیرد هوالعالم، خیر تعلق نمى: ج

  

  

  احکام شرط

  

  

گوید اگر سوال مرا  آیا شرط بندى حرام است یا نه؟ مثال معلم به شاگردش مى: 498س
  بفرمایید که این عمل چه حکمى دارد؟. دهم  جواب بدهى پس چیزى به شما مى

) شرط کننده(هوالعالم، خود عمل کار خالفى نیست ولى معلم : ج
شود حتى در صورتى که شاگرد جواب درست بدهد و  ون نمىمدی



١٦٣ استفتائات 

چنانچه پول را از روى رضا و رغبت بدهد حالل است بر شاگرد، و 
  .اگر رضایت نباشد بر شاگرد جایز نیست گرفتن آن پول

  .شرط بندى حرام نیست ولى ملزم هم نیست: خالصه

  

  

  احکام وصیت

  

  

زمین مرا بفروشید و به نیابت از در صورتى که شخصى وصیت کرده که ثلث : 499س
یا عمره بروید آیا خود وصى این عمل را انجام دهد جایز ) ع(من به زیارت امام رضا 

  است؟

اى در وصیت باشد که  هوالعالم، بلى جایز است مگر اینکه قرینه: ج
  .خود وصى عمل نکند

  

ید آیا برسانثلث مال مرا به مصرف خیرات کسى که وصیت کرده به اینکه : 500س
  انقال داد و این جزء خیرات است؟) ع(توان بدن او را به اعتاب مقدسه معصومین  مى

  .هوالعالم، بلى جز خیرات است: ج

  

منافع زمین موسوم «: شخصى در وصیت نامه خود چنین مرقوم داشته است که: 501س
ت مزبور آیا عبار» دمختص روضه خوانى سالیانه است و ورثه حقى در آنندارن... به نام

وصیت؟ با توجه به اینکه آن شخص در زمان حیاتش در آمد منصرف به وقف است یا 
کرده است و در بین فامیل معروف  مى) ع(زمین مذکور را صرف عزادارى سید الشهداء 

  است به زمین روضه،



١٦٤ استفتائات 

هوالعالم، ظاهر حال وصیت است و اگر مراد او وقف بوده وقف : ج
یرین منفعت آن زمین تا ابد باید صرف منفعت باطل است و على التقد

  .وضه خوانى شودر

  

زمین مذکور در سوال قبل، حاال در مسیر رفت و آمد عموم قرار گرفته است و : 502س
توسط شهردارى خیابان شده است و شهردارى مبلغى بابت قیمت زمین به ورثه داده 

  است بفرمایید که آن مبلغ که عوض زمین است به چه مصرفى برسد؟

  .هوالعالم، باید صرف عزادارى شود: ج

  

مسوولیت مباشرت بر در آمد زمین و : لطفا با توجه به دو سوال قبلى بفرمایید که: 503س
  اقامه مجالس با فرض موت وصى، به عهده کیست؟

  .هوالعالم، با مجتهد جامع الشرایط است: ج

  

  

  احکام ارث

  

  

پدر و . م و پدرم از آنها جدا استاینجانب دو برادر و سه خواهر مادرى دار: 504س
و یکى از برادر مادرى من هم نه سال پیش فوت کرده است و . اند مادرمان قبال فوت کرده
مال این برادر را بین برادر و خواهرهاى دیگر تقسیم کرده و به ... اوالد هم ندارد، آقاى
ال او سهمى به من شود بفرمایید آیا از م از حضرتعالى تقاضا مى. من سهمى نداده است

  رسد یا خیر؟ ارث مى

هوالعالم، چنانچه میت پدر و مادر و اوالد ندارد ـ مانند برادر شما : ج
ـ اگر بعد از پدر و مادرش فوق تکرده است پس وارث او برادر و 
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خواهر پدر ومادرى باشند و یک برادر مادرى ـ که ظاهرا وضع شما 
گیرد و بقیه   شما تعلق مىچنین است ـ در نتیجه یک ششم مال او به

  .برید به هر حال شما ارث مى. به باقى ورثه

  

زن و شوهرى که اگر یکى از آنها قبل از نزدیکى زفاف بمیرد آیا دیگرى ارث : 505س
  برد یا خیر؟ مى

  .هوالعالم، بلى، چون در ارث بردن دخول شرط نیست: ج

  

 باقى مانده و متوفقى شخصى فوت کرده و از او یک باب ساختمان مسکونى: 506س
رزندان آن مرحوم باشد و با توجه به اینکه ف داراى فرزندان پسر و دختر و یک زوجه مى

قیمت یک هستم ماع اعیانى سهم االرث زوجه باشند از بابت  همگى کبیر و رسید مى
اند و بر همین اساس سند  با توافق زوجه از عین اعیانى به وى انتقال داده

 مشاع اعیانى به نام زوجه تنظیم و اخذ شده است و پس از مالکیت یک هشتم
کل اعیانى از بین رفته است ... مدتى در اثر حوادث طبیعى از قبیل سید و زلزله و

و در واقع تمامش تلف شده است و فرزندان عرصه زمین را دارند، حال بفرمایید 
گرى نسبت تواند ادعاى حقى از قبیل حق اختصاص یا هر حق دی آیا زوجه مى

  به دیگر وارث و یا زمین داشته باشد؟

اید زوجه هیچ گونه حقى  هوالعالم، با خصوصیاتى که نوشته: ج
  .ندارد

  

قطعه زمینى به مساحت پنجهزار متر مربع به صورت مزرعه است که صاحبش به :507س
 حدود هشتاد سال قبل قرار داده ـ کهاز اموالش، براى خودش نزد سیدى در عنوان ثلث 

به صورت ثبتى گویا بوده ـ که در آمد آن براى صاحبش بعد از فوت او خرج گردد ولى 
مدتى بعد از فوتش پسرش که وارث او بوده تنگدست شده و چون استعاعت مالى نداشته 
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کند پس  گذارد و از پدرم تقاضاى خرید آن را مى  آن قطعه زمین را در معرض فروش مى
خرد و تحویل   ى سال پیش آن قطعه زمین را از سید مىپدرم در قبال مبلغى در حدود س

اش بنماید حال تمام  زراعت امرار معاش خود و خانوادهد تا با گذار آن وارث تنگدست مى
اند و تنها سه دختر از واقف و صاحب  افراد یاد شده از فروشنده و خریدار فوت کرده

تیاجى به آن زمین نداشته و اصل زمین باقى ماندند و پدرمان و ما وارثین او هیچ اح
  :حال بفرمایید. نداریم

با توجه به فعل خریدن و واگذارى آن قطعه زمین به فرزندش و احتیاج مبرم این سه : اوال
  عه زمین را بفروشند یا خیر؟توانند آن قط  باشند آیا مى دختر که وارث صاحب زمنى مى

اده به وراث هوالعالم، چنانچه ثلث را صاحبش براى خودش قرار د: ج
  رسد  نمى

  

بعد از فوت آن فرزند ـ فرزند صاحب اصلى زمین ـ زمین به صورت اجاره، : ثانیا: 508س
کرده، آیا   منبع درآمد همسرش بوده و چیزى هم براى شوهر و پدر شوهرش خرج مى

  این عمل مشروع است؟

هوالعالم، منافع زمین باید خرج آن صاحب زمین ـ که ثلث را براى : ج
  .ش قرار داده ـ بشودخود

  

اند آیا   حال آن همسر نیز فوت کرده و تنها سه دخر فوق الذکر به جا مانده: ثالثا: 509س
  آنها حق استفاده و برداشت از زمین دارند؟

  .هوالعالم، سه دختر حقى در زمین ندارند: ج

  

ملکى در محلى پس از فوت مورث بین وراث به صورت شرعى و قانونى تقسیم : 510س
گردیده و سهم هر یک به استناد سند مالکیت و عالئم اهرى تفکیک شده، توضیح اینکه 
ملک مزبور به صورت باغ و ساختمان مسکونى هم اکنون در تصرف هر یک از مالکین 
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تواند قسمتى  باشد ـ حال بفرمایید آیا یکى از وراث بدون توافق و رضایت دیگران مى مى
پروانه استخراج را با تبانى  سنگ، نیست به عنوان معدناز این ملک را که در تصرف او 

  صادر کرده و بهره بردارى را کال بدون لحاظ منافع دیگران به خود اختصاص دهد؟

هوالعالم، بدون رضایت دیگران عملى است غیر ممضى شرعا، بلى : ج
چنانچه بقیه ورثه بعدا رضایت بدهند و شریک در بهره بردارى 

ه کرده است فضولى است و با اجازه بقیه شرکاء اى ک بشوند معامله
  . شرعاشود و ممضى، کامل مى

  

  

  احکام قضاوت

  

  

تواند قاضى شود و یا اینکه معتبر است  در باب قضاوت آیا مجتهدى متجزى مى: 511س
  که قاضى مجتهد مطلق باشد؟

  .هوالعالم، معتبر است مجتهد مطلق باشد: ج

  

  ست و یا اینکه غیر اعلم هم میتواند قاضى شود؟آیا اعلمیت در قاضى شرط ا: 512س

  .هوالعالم، اعلمیت در قاضى شرط نیست: ج

  

تواند به علم خود قضاوت کند آیا علم حاکم ملحق است به عنوان   اینکه حاکم مى: 513س
  اقرار یا به بیند و یا اینکه عنوان مستقلى است؟

ق آن قضاوت تواند بر طب هوالعالم، یکى از اسبابى که قاضى مى: ج
کند علم قاضى است ولکن اظهر این است که عنوان مستقلى است و 

  .مشهور فقهاء هم به همین قائلند
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  لطفا بفرمایید چرا در باب قضاوت بیند بر قاعده ید مقدم است؟: 514س

است و روایات هم  هوالعالم، چون اصل قضاوت متوقف بر آن: ج
  .کند بر آن تواتر داللت مى

  

شهادت وسواس در باب شهادت صحیح است و بر آن ترتیب اثر داده آیا : 515س
  شود؟ مى

  .هوالعالم، عنوان وسواس مانع از قبیل شهادت نیست: ج

  

  دارد؟؟ و چه شرایطى آیا قاضى تحکیم در زمان غیبت کبرى داریم: 516س

  .هوالعالم، قاضى تحکیم مختص به زمان حضور است: ج

  

  باشد؟ و آیا خبر نیز حجت است؟  فرق خبر و شهادت چه مى: 517س

هوالعالم، شهادت مربوط به باب قضاوت است در آن تعدد شرط : ج
خبر در غیر آن باب است و به نظر ما خبر ثقه در موضوعات . است

  .حجت است

  

  فرمایید یا خیر؟ آیا اجازه قضاوت براى زنان مى: 518س

  .هوالعالم، زن حق قضاوت ندارد: ج

  

  

  احکام گناهان
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  تغیب
  

  

اگر شخصى بگوید هر کس غیبت مرا بنماید من راضى هستم آیا غیبت او جایز : 519س
  است یا نه؟

هوالعالم، در حرمت غیبت معتبر است آنکه چیزى که شخص از : ج
ذکر آن کراهت دارد گفته شود، بنابراین اگر بگوید در هر موردى من 

یبت، ولى شوم جایز است آن غ به ذر این عیب راضیم و ناراحت نمى
  .باز در مورد عیب دیگر حرام است

  

کنم و یا غیبت  شوم، غیبت مى اینجانب در موارد بسیارى مرتکب گناه غیبت مى: 520س
و اگر بخواهم وجدانم را تسکین دهم و به سراغ کسانى برم که غیبت آنها . شنوم مى

کشد و راضب هم   مىام و از آنها حاللیت بطلبم کار به قهر و درگیرى  ام و یا شنیده کرده
  شوند لطفا مرا راهنمایى فرمایید؟ نمى

هوالعالم، توبه کنید و استغفار نمایید، انشاء اهللا خداى تعالى شما : ج
  .بخشد را مى

  

شنویم اگر بخواهیم  کنند و ما مى در صورتى که پدر یا مادر غیبت دیگران مى: 521س
شند، تقاضا  آزده و ناراحت مىاعتراض کنیم و مخالف غیبت کردن باشیم، شدیدا دل 

  شود ما را راهنمایى فرمایید؟ مى

هاى  هوالعالم، شما با زبان مالیم آنها را نهى کنید و گوش به حرف: ج
  .کنند ننشینید آنها ندهید و در مجلسى که غیبت مى
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شوهرم بسیار انسان متدین و پاک است ولى این عیب را دارد که بسیار اهل : 522س
 شوخى کردن و مسخره کردن دیگران است به طریقى که از بدن یا قیافه غیبت کردن و

هیچ منظور بدى هم ندارد فقط به قصد کند و  ید و مسخره مىگو دوست و آشنا مى
کنم باز هم  کنم و نهى از منکر مى خنداندن و عصبانى کردن من است هر چه نصیحت مى

  چیست؟دارد، بفرمایید وظیفه من  دست از این کار بر نمى

  .هوالعالم، شما بیش از نهى از منکر وظیفه ندارید: ج

  

  

  اسراف

  

  

  اسراف در چه مواردى حرام است و در چه مواردى حرام نیست؟: 523س

هوالعالم، اسراف در جمیع موارد حرام است و روایات در مورد : ج
طیب وضوء و یا حج و عمره و یا مأکول و مشروب وارد شده است 

ز اسراف در این موارد دارند ولى مراد آن روایات آن که داللت بر جوا
  .اسراف کند حرام استست که اسراف نیست و اال اگر صدق ا

  

  

  جادو و طلسم

  

  

اینجانب اطالع یافتم که براى یکى از دختران فامیل ما جادو کرده ادن و بخت او : 524س
دهد لذا  فى مىاید جواب من اند و به این دلیل به هر خواستگارى که مى را بسته
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باطل شدن چنین جادویى، دستور العملى براى ) ع(ث معصمین خواهشمندم اگر در احادی
اش انجام  بیان شده است مرقوم نمایید تا به وسیله آن دستور که توسط دخر و خانواده

  گیرد از آن رفع مشکل گردد؟ مى

ات هوالعالم، براى هر حاجتى باید مراجعه به اخبار وارده از حضر: ج
آنچه که بر هر کارى دوا است نماز حضرت . نمود) ع(معصومین 

حضرت فاطمه زهرا  و 9ع(یر المومنین و حضرت ام) ص(پیغمبر اکرم 
و جعفر طیار و زیارت عاشورا خصوصا چهل روز متوالى خواند ) س(

  .است

و قطع نظر از همه اینها یک ختمى که در روایت است و جمعى ادعاى 
اند بسیار سریع التأثیر است و آن ختم به   گفتهاند و تجربه کرده

روز پنجشنبه را روزه گرفته و با غسل صد مرتبه : این نحو است که
 هر رکعت بعد صلوات بفرستد و دو رکعت نماز حاجت بخواند و در

قل هو اهللا «مرتبه آیۀ الکرسى و بیست و پنج مرتبه از حمد پانزده 
یا «له چهل و یک هزار بار بگوید بخواند و بعد از سالم بالفاص» احد

  »وهاب

  

متاسفانه در عصر حاضر گستره خراقه و خرافه پرستى به حدى رسیده است که : 525س
در هر کوى و برزن شاهد هستیم که افرادى به عنوان فال گیر، رمال، جادوگر، طالع بین، 

طالع . ال پرندهکف بین، با انواع و اقسامش ـ همچون فال هندى، فال چینى، فال قهوه، ف
گیرى، انتقال انرژى، تجویز طلسمات و  زنان در بروج، فال حافظ ـ احضار اراح، جن

خبر از گذشته و اینده و مغیبات . معالجه امراض. ادعاى گره گشایى. برخى موارد خاص
دهند و به  دهند که در بخرى م وارد آیات و اسماء الهى را نیز مورد استفاده قرار مى مى

کنند مثال  دهند و از آن راهى نیز براى کاسبى خود پیدا مى رنگ و بوى دینى مىکارشان 
صاحب فرزند پسر . رسد مال و ثروت به تو مى. گویند چیزى از تو خواهند دزدید مى
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کند  یک خانم بلند قد یا کوتاه قد دشمن و بدخواه تو است و به تو حسودى مى. شود مى
ص شوى باید فالن مبلغ پول بدهى تا دعا و طلسم خواهى از شرش خال حال اگر مى.. و

  :بنابراین نظر حضرتعالى را در خصوص سواالت ذیل مرقوم بفرمایید. به تو بدهم

گیرى، رمالى، سحر و جادو، هیپنوتیزم، جفر، انتقال انرژى، دراسالم داراى چه   ـ فال1
  این امور چیست؟ ارع مقدس در مورد پرداختن به نظر ش. حکمى است

 هوالعالم، سوال خیلى مجمل است چون بر سحر هشت معنا :ج
اند به هر حال سحر فى نفسه حرام مؤکد است در رایت نبوى  کرده
من تعلم «: و در رایت علوى است» السحر و الشرک تعرونان«: است

دانم  و جادو نیز حرام است، ولى جفر نمى. »شیئا من السحر فقد کفر
  . که حرام باشد

اند که جایز است و ما هم در  به سحر، فقها گفتهو اما دف سحر 
  .ایم فتوى به جواز داده. صورت انحصار

کهانه همه اینها حرام است و نیز رجوع به ساحر و . و اما شعبده
گیرى و احضار ارواح اگر اهانت به  جایز نیست و اما جن... کاهن و

  .کسى که جایز نیست اهانتش نباشد جایز است

  

  ه افراد مذکور برایگره گشایى و معالجه جایز است؟ بآیا رجوع: 526س

هوالعالم، رجوع به افراد مذکور جایز نیست خصوصا که اغلب : ج
  .باشند انان بازیگر و در دروغگو مى

  

تعلیم و تعلم این امور چه حکمى دارد؟ نگهدارى و مطالعه کتبى که در این زمینه : 527س
  نگاشته شده است داراى چه حکمى است؟

هوالعالم، تعلیم و تعلم سحر در صورت احتیاج به دفع سحر : ج
  .ساحرین جایز است در غیر این صورت جایز نیست
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نگهدارى کتب اشکال ندارد خصوصا ممکن است براى رد آنان مورد 
  .حاجت قرار گیرد

  

بعضى از فال گیران به درخواست مراجعین به قران مجید تفأل زده و بدون : 528س
گویند نه نظر   نظر خود را مىپردازند و در جواب تفأل   فى به تفسیر آن مىداشتن علم کا

  قرآن را، آیا این عمل جایز است؟

هوالعالم، تفتل به قران به خصوص روایاتى ـ غیر از رایات نهى از : ج
  .تفسیر به راى ـ وارد شده است که داللت بر حرمت آن دارد

  

وانند جهت ت  الج انسان ـ محرم هستند؟ آیا مىآیا افراد مذکور ـ همانند دکتر مع: 529س
  .اعضاى بدن نامحرم بکشندمعالجه به وسیله طلسمات و انتقال انرژى دست به 

  .هوالعالم، ابدا محرم نیستند: ج

  

توصیه حضرتعالى به افرادى که به جاى پیدا کردن راه حل مناسب براى رفع : 530س
دهند بلکه   و نه تنها مال خود را از دست مىمشکالتشان ـ به این گونه افراد متوسل شده 

  دهند چیست؟ دست مى در برخى موارد عرض خود را نیز از

هوالعالم، توصیه ما به این افراد این است که تابع : ج
که در آن دستورات شدیدا نهى شده از . دستوراتاسالمى باشند
  .مراجعه به این گونه افراد

عتى ادعاى تشرف به حضور از مصائب شدیده این ایام اینکه جما
نمایند  انور حضرت بقیه اهللا فى الرضین ـ ارواح من سواه فداه ـ مى

ها روز به روز زیاد  کنند و این و از آن بزرگوار چیزهایى نقل مى
شوند سواالت زیادى از ممالک اسالمى ـ مانند عراق، حجاز،  مى

 ما به دهید شود که اگر اجازه مى امارات و پاکستان ـ از ما مى



١٧٤ استفتائات 

اند و  گویند جوانان ما زیاد دور آنها را گرفته آنهارجوع کنیم و مى
  .توانم بنویسم ها است که نمى قضیه باالتر از این حرف

  

  

  مسائل متفرقه گناه

  

  

  تقلب در امتحال چه حکمى دارد؟: 531س

  .هوالعالم، تقلب مطلقا کار بدى است: ج

  

 معلم به شاگردش بگوید اگر سوال مرا آیا شرط بندى حرام است یا نه؟ مثال: 532س
  دهم؟ جواب بدهى چیزى به شما مى

شود  هوالعالم، خود عمل کار خالفى نیست ولى معلم مدیون نمى: ج
  .حتى در صورتى که شاگرد جواب درست بدهد

  .شرط بندى حرام نیست ولى ملزم هم نیست: خالصه

  

آنهابگذارد و مبیرند و یا دانسته  ها اگر انسانى ندانسته پا روى  در مسیر مورچه: 533س
  شود؟  محسوب مىـ پا رى آنها بگذارند آیا گناه ـ چون راه دیگرى ندارد 

  .هوالعالم، خیر گناه ندارد: ج

  

  

  توبه

  



١٧٥ استفتائات 

  

متأسفانه اینجانب از سن تکلیف تاکنون که بیست و سه سال دارم مرتکب گناه : 534س
داوند خیل کم به این وسوسه و گناه خست که با عنایت ام ویکى دو سال ا استمناع شده

شوم و در هر دفعه غسل جنابت کرده ودر دلم توبه میکنم و باز گاهى به این   دچار مى
کند؟ و یااینکه اگر براى همیشه   شوم آیا غسل نابت انسان را پاک مى  وسوسه دچار مى

  پذیرد؟ دست از این کار کثیف بردارم خداوند توبه مرا مى

نچه توبه کنید و دیگر این عمل قبیح را مرتکب هوالعالم، چنا: ج
  .بخشد ما را مىنشوید خداوند ش

  

جوانى به همراه گروهى براى صید ماهى رفتند و با همدیگر ماهى حرام بدون : 535س
فلس صید کردند و آن را به گروهى از شیعه فروختند و آنها نیز به گروهى از عامل 

خویش شده و توبه کرده بفرمایید براى اینکه فروختند حال آن جوان پشیمان از عمل 
  برئى الذمه شود چکار کند؟

شناسد به آنها  مى، چنانچه کسانى که از او خریدند را هوالعالم: ج
شناسد پس به عنوان  مراجعه کند و از آنها حاللیت بطلبد و اگر نمى

  .صدقه مبغلى به مقدار ثمن با اذن فقیه به فقرا بدهد

  

  

  احکام دیات

  

  

است یا نه؟ و آیا ده عاقله چه کسانى هستند و آیا در روایات تصریح به آنان ش: 536س
  شود یا نه؟  خود شخص جانى متحمل بخشى از دید مى



١٧٦ استفتائات 

هوالعالم، عاقله متقربین به میت هستند ـ به اوین و یا به اب فقط : ج
ـ به شرط ذکوریت مثل برادرها و اوالد آنها و عموها و اوالد آنها، و 

  .اما قاتل داخل در عاقله نیست. نیست که در حال ارث ببرندشرط 

اقرار ثابت شده تل با شود در صورتى که ق عاقله متحمل دید نمى
و چنانچه جانى عاقله نداشته باشد و یا نشود از آنها ـ به . باشد

  .شود واسطه عجز یا غیره ـ گرفت از خود جانى گرفته مى

رق ندارد و بالسویه تقسیم در تقسیم بر عاقله قریب و بعید ف
و اصل دین به ذمه قاتل است و عاقله موظف به ابراء ذمه او . شود مى
  .باشد مى

  

تنبت فعلیه دیۀ اذا حلق رجل لحیۀ رجل فان لم «مقنع با توجه به روایت کتاب ال: 537س
  بفرمایید دیه تراشیدن ریش چقدر است؟» کامله ونبتت فعلیه ثلث الدیه

 صورتى که عدوانا بتراشد چنانچه نروید ـ تا یکسال هوالعالم، در: ج
و اگر با . و اگر بروید ثلث دیه است. بکله تا ابد ـ دیه کامله است

  .رضایت خود آن شخص باشد دیه ندارد

  

  

  احکام قصاص

  

  

فرض مسئله این است که مربى ورزشى که در تعلیمات خود رعایت موازین : 538س
هاى ورزشى بر روى وزشکاران که   با توجه به فعالیتشرعى و قانونى را داشته است و

کرد اتفاقا یک نفر در بین آنهاتوسط هین ضربه به   به همه افراد ضربه متعارفى وارد مى
  شود یا خیر؟ عمل او جرم محسوب مىحال بفرمایید آیا این مربى . قتل رسید



١٧٧ استفتائات 

  ض ـ است؟و اگر جرم است قتل او از کدام نوع قتل ـ عمد، شبه عمد، خطاى مح

هوالعالم، چون براى مربى در وقت استخدام شرط ضمنى است که : ج
اى که در مورد  در بعضى موارد ضربه متعارفى بزند، پس ضربه

  .سوال وارد کرده است جرم نیست یعنى خالف شرع نیست

موقع استخدام و  چون قتل که اصال احتمال داده نشده است در ولى
غیر عمد است و حکم آن را دارد و بر با فعل او محقق شده است قتل 

یونس از امام )1(کند مثل روایت  این مطلب روایات متعدید داللت مى
ان ضرب رجل رجال بعصا ازو بحجر خمات من ضربد «) ع(صادق 

  .و امثال این روایت» واحدۀ قبل آن یتکلم فهو یشبه العمد

  

رعى و قانونى عملى را در صورتى که مربى ورزشى با رعایت تمامى موازین ش: 539س
باشد اما فرض در  ها مى دهد که متعارف بین باشگاه بر روى ورزشکارانش انجام مى

از کارآموزانش عملى متعارف یک ورزشکار ر جایى است که مربى با قصد قتل یک نف
انجام داده و هیچ نوع تخطى از موازین ننموده است و آن شخص اتفاقا به وساطه این 

. حال سوال این است که آیا این عمل مربى با توجه به قصد قتل.  استعمل فوت نموده
  بدون عملى که نوعا کشنده باشد جرم است یا خیر؟

و اگر جرم است قتل واقع شده منسب به مربى از چه نوع قتلى ـ عمد، شبه عمد، خطاى 
  باشد؟ لطفا مبناى روایى را مبسوطا بیان فرمایید؟ محضـ مى

ین فرض چون قصد قتل نموده به آن عمل، البد هوالعالم، در ا: ج
  .دهد بنابرانى جرم است و قتل عمد احتمال تحقق قتل هم مى

 )2(و دلیل آن هم روایات زیادى است که در کتاب رسائل الشیعه 
انما «) ع(مذکور است مانند روایت صحیح عبدالرحمن از امام صادق 

                                                           
   از ابواب قصاص در نفس11باب : 5 وسایل الشیعه جلد -1

   از ابواب قصاص در نفس11عه باب  رسائل الشی-2



١٧٨ استفتائات 

قصدت الیه فاصبته الخطأ آن ترید شیئا فتصیب غیره فاما کل شیئى 
  .و روایات متعدد دیگر» فهو الحمد

  

  

  احکام مسائل اجتماعى

  

  دین و سیاست

  

  

  باشد؟ چه نوع سیاستى با دین مبین اسالم سازگار مى: 540س

اى از احکام اسالم احکام سیاسى است و لذا  هوالعالم، چون جمله: ج
ن اهل اول عملى که انجام داد بعد از گروید) ص(خود پیغمبر اکرم 

اسلم تشکیل حکومت اسالمى بود پس سیاستى که بر وفق  به میدنه
  .موازین اسالمى باشد سیاستى صحیح است

  

  

  جهاد

  

  

اند و در دفاع از  ها رفته کسانى که در جنگ تحمیلى عراق علیه ایران به جببه: 541س
  باشند؟ دارا مىاداش شهدا را اند آیا جر و پ کشور اسالمى ایران کشته شده



١٧٩ استفتائات 

هوالعالم، آنهایى که با اعتقاد به اینکه جنگى است بین اسالم و کفر : ج
اند  و با استناد به فتواى مجتهد عادلى که او معتقد به او است، رفته

  .بلى حکم شهید را دارند

  

آیا مثله کردن کافر یا مشرک چه قبل از مرگ و چه بعد از مرگ جایز است یا : 542س
  خیر؟

  . نیستهوالعالم، خیر جایز: ج

  

مثله کردن کافر در حال حیات و یا بعد از مردم آیا جایز است یا خیر؟ به چه : 543س
  دلیل؟

هوالعالم، در غیر حال حرب جایز نیست و همانا در روایت است که : ج
  مثله کردن جایز نیست حتى نسبت به کلب

  

  

  امر به معروف و نهى از منکر

  

  

امر به «: این است که» صراط النجاۀ« کتاب در) قدس سره(نظر آیت اهللا خوئى : 544س
) دام ظله(و نظر آیت اهللا تبریزى » معروف و نهى از منکر اختصاص ندارندبه غیر والدین

  :این است که 

باشد مورد اشکال نند آن از مراتب امر به عروف و هى از منکر اینکه ضرب و جرح و ما« 
 و دیگر افراد خانواده در صورتى است ولى ضرب و جرح و مانند آن توسط پدر و مادر
  »که ممانعت آنها از گاه متوقف بر آن باشد جایز است



١٨٠ استفتائات 

نظر حضرتعالى نسبت به مطلب فوق چیست؟ و : حال با توجه به این دو فتوا بفرمایید
  اینکه امر به معروف و نهى از منکر به نسبت به پدر و مادر چه مراتبى دارد؟

  .ى از منکر بر دو قسم استهوالعالم، امر به معروف و نه: ج

ـ دعوت خاص و انفرادى، و آن عبارت است از دعوت بعضى افراد 1
نسبت به بعضى دیگر مثل امر به فریضه خاصى نسبت به شخص 

نسبت به ... تارک آن و نهى از منکر خاصى همانند دروغ و غیبت و
  .شخصى که مرتکب آن است 

 پیامبر  دعوت امتـ دعوت عام و اجتماعى، و آن عبارت است از2
. و نور این دعوت عام به بیان طرقسایر است را بر خیر و هدایت 

  .مبانى، حقایق و احکام شریعت مقدس است براى امت دیگر

اما مورد سوال در مراتب امر به معروف و نهى از منکر از قسم اول 
  :است که دعوت خاص و انفرادى باشد و براى آن مراتبى است

اعراض، ترک کالم و غیره نسبت به .  مثل اظهار کراهتانکار قلبى: اول
  .مرتکب گناه

  .انکار لسانى: مدو

انکار بدید و این مرتبه به دو شرط است اینکه اسیر ناالیسر : سوم
  .اى در پى نداشته باشد رعایت شود و مفسده

انکار به ضرب و جرح، با عدم تأثیر مراتب قبل نوبت به این : چهارم
  .رسد مرتبه مى

رسد در صورتى  قتل، باعدم کفایت مراتب قبل نوبت به قتل مى: پنجم
اهم که مفسده گناه معصیت کار اهم از قتل باشد و یا مصلحت قتلش 

  .باشد



١٨١ استفتائات 

و در هیچ از یک از مراتب ذکر شده دلیلى بر انحصار نداریم تا بتوان 
به آن استدالل کرد به فرق بین والدین و بین غیر آنها در مراتب امر 

  .ه معروف و نهى از منکرب

  

آیا اغراء به ظلم و یا کشتن مسلمین مشمول ادله شریک در گناه غیر بودن و : 545س
  مشمول این فقره و لعن اهللا امه سمعت بذلک فرضیت به است؟

  .هوالعالم، امر به منکر مسلما از محرمات است: ج

  

برد  ا به داخل اطاق مىکند آن ر  یکى از اقوام ما که در منزلش سگ نگهدارى مى: 546س
هاى  برد و بدن خیس او به فرش دهد و با خود به حمام مى هاى خود غذا مى و با ظرف

برد که تمامى موارد به یقین مشاهده  شود و با خود به رختخواب مى منزل مالیده مى
  .شده است

ست و آیا رفت و آمد ما به منزل وى جایز است یا خیر؟ و یا گاهى دست و پاى ما خیس ا
ها   رویم چه حکمى دراد؟ و غذا خوردن با آن ظرف  گیرد و راه مى روى فرش قرار مى

  چگونه است؟

هوالعالم، در صورت احتمال تأثیر، رفتن شما به حکم نهى از منکر : ج
و به هر تقدیر با دست و پاى خیس اگر به فرش او راه . حرام است

نکشد غذا اگر اب هاى او  و در ظرف. شود بروید یا بمالید نجس مى
  .خوردن جایز نیست

  

  

  آموز در مدرسه تعدیب دانش

  

  



١٨٢ استفتائات 

آموزان   آیا جایز است براى مدیر مدرسه با سمت مدیریت، به جهت تأدیب، دانش: 547س
  را بزند؟

آموز  تعدیب دانش متعددى وارد شده پیرامون هوالعالم، روایات: ج
مدیر اما . در خصوص معلم و در آنها زدن هم تجویز شده است

آموزان را دارد براى او زدن هم جایز  مدرسه اگر وظیفه تربیتى دانش
  .است و اال اگر وظیفه تربیتى ندارد قهرا جایز نیست

  

آموزان براى مدیر مدرسه جایز باشد ایااین حکم در  بر فرض اینکه زدن دانش: 548س
ال تضعیف داشته باشد مثآموز   اینکه زدن اثر منفى بر دانشموارد مختلف ـ بین 

  شخصیت او شود و بین اینکه اثر منفى نداشته باشد ـ فرق دارد؟

شود  اثر مثبت و منفى که بعدا بر ضرب مترتب مى. هوالعالم، خیر: ج
  .آموز باشد تواند مالک جواز یا عدم جواز ضرب دانش نمى

  

ه اگر ولى اجازضرب است، که چنانچه آموز دخیل در جواز  آیا اجازه ولى دانش: 549س
  اش را نداد مدیر هم حق زدن نداشته باشد؟ زدن بچه

فرستد و تعلیم و  اش به مدرسه مى هوالعالم، اینکه ولى بچه: ج
کند، نفس این عمل اجازه  تأدیب او را به مدیریت مدرسه واگذار مى

دادن به مدیریت است و همین مقدار اجازه براى ضرب للتعدیب 
  .کند کفایت مى

  

شود   ا این عذر که در مواردى تنها با عصبانیت و داد شیدن مىمدیر مدرسه ب: 550س
ها را آرام و منضبط کرد حال بفرمایید آیا براى او جایز است بر سر آنها داد بکشد؟   بچه

  و آیا سب و شتم آنها در حالت عصبانیت جایز است؟



١٨٣ استفتائات 

هوالعالم، سب و شتم جایز نیست و اما داد کشیدن مانعى ندارد : ج
ون آن آرام و منظبت م تتدیب است و بعضى افراد بدچون از لواز

  .شوند نمى

  

آیا احکامى که براى مدیر مدرسه در سواالت سابق بیان شد براى معلم هم مطرح : 551س
است؟ و آیا براى معلم ضرب و تأدیب مختص به زمان تعلیم است یا در هر زمانى به 

  مدرسه؟طور مطلق جایز است مثال در زنگ تفریح یا بیرون از 

هوالعالم، جواز ضرب توسط معلم مختص است به زمان مرتبط با : ج
تعلیم، و در غیر آن زمان معلم و غیر معلم فرقى ندارند در عدم جواز 

  .ضرب

  

ها است و یا اینکه آن حکم در   آیا حکم ضرب در تأدیب مخصوص پسر بچه: 552س
  ها هم جارى است؟ دختر بچه

براى تأدیب عام است و شامل دختر هوالعالم، دلیل جواز ضرب : ج
  .شود ها هم مى بچه

  

آموز را براى تأدیب بزنند دلیلش  اینکه معلم یا مدیر مدرسه اجازه دارنددانش: 553س
  چیست؟ و زدن چه مقدار است؟

ادب الیتیم و اضربه کما «هوالعالم، در روایت معتبر علوى است : ج
نایات شرعى، و اما مقدار ضرب در ج» )3(تؤدب و تضرب ولدک

بتسگى به نظر حاکم شرع دارد و در غیر آن موارد، روایات در غایت 
اى قائل به کرات ضرب  اختالفند و کلمات فقها نیز متفاوت است عده

اند نسبت به اکثر از ده  اى قائل به حرمت ضرب شده اند و عده شده

                                                           
  زنى کنى و مى  یتیم را ادب کن و بزن همچنان که فرزند خودت را ادب مى بچه-3



١٨٤ استفتائات 

و اظهر به نظر من جواز ضرب است به حدى که تا مطلوب از . سوط
  .ب حاصل شودتأدی

  

  

  مسائل متفرقه اجتماعى

  

  

به واسطه آلودگى صوتى افتضاح ناشى از ... هاى سلب ارامش از اهالى خیابان: 554س
هاى کذایى و سوت  انهباالخص تر... هاى نابهنجار راکبین وسایل تفریحى برقى پارک  جیغ

ا و تا ساعت ه  ساعت) ع(حتى در لیالى شهادت ائمه اطهار و کف راکبین چرخ و فکل که 
ها به  انجامد، همچنین سلب احساس امنیت و ازادى از خانواده یک بامداد به طول مى

واسطه اشراف راکبین چرخ و فلک به حریم و حرز منازل مشکونى اطراف، بعالوه امحاء 
  هاى پارک با دود و بویى مشمئز کننده، چه حکمى دارد؟  و سوزاندن زباله

قم که در واقع  تاسف است چون در  تان موجبهوالعالم، نامه: ج
پایتخت حکومت اسالمى استاین گونه اعمال خالف شرع وایذاى مردم 

علنى بشود و متصدیان امر ... ها و و سلب امنیت و آزادى از خانواده
  . هیچگونه عکس العملى نشان ندهند

هاى محترمند که تا حال سکوت  کنم مقصر خانواده ولى ن خیال مى
ال که تظلم و قبول ظلم مانند خود ظلم موافق شرع اند در ح کرده
  .نیست

به هر حالشما وظیفه اولیتان این است که رجوع نمایید به شهردارى 
و بدون اعتراض تقاضا نمایید که آنها ... و قوه انتظامیه و فرماندارى،

من مطمئنم که مصادر . که موظف به اصالح امرند، رسیدگى نمایند



١٨٥ استفتائات 

مود چون ظاهرا اکثرا متدین و مایل به امر رسیدگى خواهند ن
  .باشند خدمتگزارى مى

  

  

  )مستحدثه(سایل جدیداحکام م

  

  عقیم کردن

  

  

هاى رحم در زنان و یا استفاده از قرص ضد باردارى به منظور  بستن لوله: 555س
  کنترل جمعیت چه حکمى دارد؟

  .هوالعالم، جایز است: ج

  

  

  جنین آزمایشگاهى

  

  

  ردن جنین آزمایشگاهى قبل از استقرار در رحم جایز است یا خیر؟آیا از بین ب: 556س

  .هوالعالم، بلى جایز است: ج

  

را دارد آیا  از تلقیح در ازمایشگاه، صالحیت تبدیل به انسانى اى که پس نطفه:557س
  شود آنرا با دست کارى تبدیل به عضو یا بافت کرد؟ مى

  . استهوالعالم، مادامى که روح دمیده نشده جایز: ج



١٨٦ استفتائات 

  

توان  چنانچه تلقیح سلول انسانى با نطفه زنى در آزمایشگاه صورت بگیرد آیا مى: 558س
  این موجود را قبل از استقرار در رحم از بین برد و یا آن را تبدیل به بافت یا عضو کرد؟

شود، ولى قبل از آن اشکال  هوالعالم، بعد از استقرار در رحم نمى: ج
  .ندارد

  

  

  سقط جنین 

  

  

چنانچه زنى براى سالمتى خودش، جنین را سقط کند چون بر او جرح است آیا : 559س
  جایز است یا نه؟

هوالعالم، اگر هنوز روح ندمیده است و جرح شدید است بلى جایز : ج
  .است

  

زنى با رضایت شوهرش براى سقط جنین به دکتر مراجعه نموده و دکتر با : 560س
  : بفرماییداجازه زن عمل سقط جنین انجام داده

  دیه بر ذمه کدامیک از این سه نفر است؟: اوال

  .هوالعالم، دیه بر ذمه زن است: ج

  

  کدامیک از این سه نفر مرتبک معصیت شده؟: 561س

هوالعالم، دکتر مرتکب معصیت شده است مگر انکه حرمت سقط : ج
جنین به واسطه مزاحمت حرمت آن با یک حکم دیگر ـ از قبیل حفظ 



١٨٧ استفتائات 

 اینشده باشد که در  یا حفظ آبروى یک فامیل ـ ساقط حیات مادر و
  .اند صورت هیچ کدام مرتکب معصیت نشده

  

  

  تعییر جنسیت

  

  

تواند تغییر جنسیت بدهد؟ و اگر تغییر جنسیت داد ولکن باطنش  آیامرد یا زن مى:562س
   در این مسئله است؟خالف ظاهر است مثال مردى که رحم هم دارد، چه حکمى

و چنانچه در ظاهر . ، تغییر جنسیت فى نفسه اشکال نداردهوالعالم: ج
  .تغییر پیدا شده اما باطن یکى است معامله به آن نحو باطن باید شود

  

  

  احکام دخانیات

  

  

  خانیات چه حکمى دارد؟استعمال د: 563س

هوالعالم، اگر مضر به نفس باشد ـ به نحوى که موجب فلج شدن : ج
ت نفس ـ جایز نیست، در غیر این دو عضوى از اعضا باشد و یا هالک

  .مورد جایز است

  

  

  احکام مسائل اخالقى



١٨٨ استفتائات 

  

  خودسازى

  

  

  بهترین راه خودسازى براى آدمى چیست؟: 564س

  هوالعالم، عمل به وظیفه شرعیه: ج

  

لفا بنده حقیر را در سیر و سلوک راهنمایى بفرمایید؟ آیا در این راه از قطب و : 565س
  ؟مرشد پیروى کنیم یا خیر

به جایدیگر نروید و به ) ع(هوالعالم، از در خانه اهل بیت : ج
  .دستورات آنها عمل کنید

  

  بهترین راه براى طرد شیطان چیست؟: 566س

  .هوالعالم، عبادت خداى تعالى و ترک محرمات: ج

  

  

  صله رحم

  

  

گویند قطع رحم حرام است نه اینکه صله رحم واجب است لطفا نظر  بعضى مى: 567س
   بیان فرمایید؟خود را



١٨٩ استفتائات 

هوالعالم، البته صلح رحم بسیار کار خوبى است و در روایات : ج
اید قطع رحم  زیاد سفارش شده است ولى همان گنه که اشاره کرده

  حرام است

  

  

  نفرین کردن

  

  

  آیا نفرنکردن شرعا حرام است؟: 568س

  .هوالعالم، نفرین کردن حرمتش معلوم نیست: ج

  

  

  لعن کردن

  

  

  نت کردن اشخاص جایز است یا حرام؟آیا لع: 569س

هوالعالم، لعنت کردن بدون آنکه آن اشخاص خالف شرعى انجام : ج
  .دهند کار صحیحى نیست ولو حرام نباشد

  

  

  احکام سادات

  

  



١٩٠ استفتائات 

  صدقات مستحبى و کفارات را به سادات دادن چه حکمى دارد؟: 570س

  .هوالعالم، هیچ اشکال ندارد: ج

  

و زکریا و یحیح و عیى و الیاس کل من « سوره انعام 85ر آیه با توجه به اینکه د: 571س
حضرت عیسى از ذریه حضرت ابراهیم شمرده شده است با اینکه انتساب او » الصالحین

و با توه به اینکه در جواب اعتراض مامون به امام . به حضرت ابرهیم از طرف مارد است
شوید با اینکه تنها از مادر به آن  ىنامرده م)  ص(که چرا شما فرزند رسول خدا ) ع(رضا 

فرمود چون دختران تو به رسول خدا ) ع(حضرت منتسب هستید نه از پدر، امام رضا 
تواند با آنهاازداج کند اما دختران من به  محرم نیستند اگر االن رسول خدا باشد مى) ص(

شود  شود بفرمایید آیا مى  جد آنها مى) ص(رسول خدا محرم هستند چون آن حضرت 
  بزنیم؟صدا » سید«و سید است او را سیده بدانیم و به عنوان به کسى که مادرش علویه 

 فقه 7هوالعالم، این مسئله در فقه معنون است و من هم در جلد : ج
  :ام و اجمال آن اینکه الصادق مفصال بحث کرده

اوالک خمس ـ یعنى سهم سادات ـ را باید به هاشمى داد ـ و او مراد از 
و این دو عنوان . ذریه، عترت، و قرابت است ـ و به نبوهاشمآل، 

کند مرگ بر کسى که منتسب بههاشم باشد از طرف پدر  صدق نمى
چون ظاهر این است که این دو عنوان به مالحظه معناى اسمى است 

  نه اضافى 

نقل شده است که ) ع(آنکه در روایت معتبر از امام صادق : ثانیا
 من بنى هاشم و ابوه من سایر قریش، فان من کانت امه«فرموده 

: الصدقات تحل له ول یس له من الخمس شیىء الن اهللا تعالى یقول
  .»ادعوهم آلبائهم

  

  



١٩١ استفتائات 

  احکام عید

  

  عید الزهراء

  

  

  نامند؟ روز نهم ربیع االول را چرا عید الزهراء مى: 572س

مرحوم حاج شیخ ت و اس... هوالعالم، معروف است که روز قتل: ج
اند و رساله مختصرى یک نفر   قمى هم چیزهایى نوشتهعباس

روایتى براى اعمال آن ) ع(نوشته، و در آن رساله از امام عسگرى 
و اولین روز تصدى امامت . روز به عنوان روز عید نقل نموده است

یفرحون «باشد ابراز مسرت به مقتضاى  هم مى) عج(ولى عصر 
  .خوب است» لفرحنا

  

افراد ایراد فرمایید با اینکه بعضى   مجلس عید الزهراء چه مىشن در مورد ج: 573س
  گیرند؟ مى

  .هوالعالم، مجلس حشن عید الزهراء بسیار کار حسنى است: ج

  

  

  )ع(عید میالد معصومین

  

  

  دارد؟ مدح خواند مداح چه حکمى کف زدن در مجلس مذهبى در حال: 574س

  .داردهوالعالم، کف زدن در اعیاد مذهبى هیچ اشکالى ن: ج



١٩٢ استفتائات 

  

، استفاده کردن از برق تیر برق بدون اجازه )ع(در ایام میالد حضرات معصومى : 575س
  اداره برق، جهت روشنایى چراغاى محله، چه حکمى دارد؟

  .هوالعالم، جایز نیست مگر با اذن اداره: ج

  

  

  احکام مجلس عروسى

  

  

  موسیقى، آواز، رقص در مجلس عروسى چه حکمى دارد؟: 576س

الم، موسیقى مطلقا حرام است و همچنین غناء و رقص مرد هوالع: ج
  .مجالس مردانهزنانه و زن در در مجالس 

  

طشت زدن، دایره زدن، همراه با کف زدن و شعر خواند در مجلس عروسى :577س
  چنانچه تحریک کننده و مفسده انگیز نباشد چه حکمى دارد؟

  .هوالعالم، غیر از دایره بقیه اشکال ندارد: ج

  

  

  حکام قرآنا

  

  قرائت قرآن

  

  



١٩٣ استفتائات 

آیا عرفا و : چنانچه کسى قرآن را بدون قصد قربت بخواند لطفا بفرمایید که، اوال: 578س
  شرعا قرآن خوانده است یا خیر؟

  .شود ده نمىهوالعالم، قرآن خوانده است ولى ثواب به او دا: ج

  

و قرائت قرآن فقط براى شفاى امراض روحانى است : شخصى در کتابش نوشته: 579س
شود قهرا براى شفاى امراض جسمانى، بعضى از آیات را  آن شفاى امراض جسمانى نمى

وسیله قرار دادن درست نیست چون قرآن یک کتاب هدایت است نه اینکه یک کتاب طب 
در این رابطه ما را راهنمایى . هاى بدنى شود  باشد و ایاتش موجب شفاى بیمارى

  فرمایید؟

شود، نه   نفسه نه شفاى مرض روحانى مىهوالعالم، قران فى: ج
وى . شود شفاى مرض جسمانى، بلکه عمل به آن موجب سعادت مى

خواندن : بفرمایند) ع(یک از طرق عمل، آن است حضرات معصومین 
و . شود قرآن با خصوصیات خاصه، موجب سعادت خاص دنیوى مى

  .التزام به آن هیچ محذورى ندارد

  

  

  مسائل متفرقه قرآن

  

  

ها و   با توجه به اینکه در حال حاضر در مساجد چاه نگهدارى و امحاى قرآن: 580س
کند کتابهاى   اسماى جالله وجود ندارد و اخیرا سازمان با زیافت کاغذها درخواست مى

. دهند  مستعمل و غیر قابل استفاده را به آنهاداده و در قبال آن مبلغى به مسجد مى
  و یا محصوالت کاغذى چه صورت دارد؟یل به کاغذ بفرمایید که تحیلو آنها براى تبد

  .کنید هوالعالم، ضرر ندارد شما که تسبیب به کار خالفى نمى: ج



١٩٤ استفتائات 

  

  در سوره فلق چیست؟» من شر ما خلق«مراد از : 581س

اند من شر ما یتحمل الشر من  هوالعالم، مفسرین معنا کرده: ج
در مقابل » المخلوقات و مرادش این نیست که همه مخلوق شر هستند

  .»وجود خیر محض است«این مطلب که 

  

  

  احکام استخاره

  

  

باشد و در صورت  آیا استخاره با قرآن یا تسبیح و یا انواع دیگر آن صحیح مى: 582س
  صحت کدامى بر دیگرى ترجیح دارد؟

  .اش خوب است هوالعالم، همه: ج

  

  اند؟ نموده  ه مىنیز براى خود یا دیگران استخار) ع(آیا حضرات معصومین : 583س

هوالعالم، یقینا آنها اگر دستور داده باشند به چیزى و موضوع آن : ج
  .کردند بر آنها صدق کند عمل مى

  

  ها صحیح است؟ اگر کسى کثیر االستخاره باشد آیا عمل او به استخاره: 584س

  .هوالعالم، اگر مورد استخاره باشد بلى: ج

  

   صحیح آن ـ واجب است؟ با شرایط-آیا عمل به استخاره : 585س

  .هوالعالم، واجب نیست: ج

  



١٩٥ استفتائات 

آیا تکرار استخاره در موضوعى صحیح است، یعنى استخاره بد بیاید و دوباره : 586س
  استخاره نماید و یا به عکس؟

  .هوالعالم، خیر صحیح نیست: ج

  

اى که همراه با خیر خواهى نمودن از خداوند است،   فرق استخاره با قرعه: 587س
  چیست؟

استخاره ذات الرقاع ـ  مانند -ها  عالم، بعضى از استخارههوال: ج
  .قرعه یکى از اجزاى آن است

  

  استخاره یک فرد براى دیگرى صحیح است یا خیر، چرا؟: 588س

  .هوالعالم، صحیح است چون فرقى در مووضع بین افراد نیست: ج

  

  صورتى دارد؟چه رد واجب و مستحب و مباح و مکروه و حرام، استخاره در مو: 589س

هوالعالم، در مباح بلى، بلکه در مستحب و کروه نیز بلى، ولى در : ج
  .واجب و حرام خیر

  

  اگر استخاره کند شخصى سید باشد آیا اولى بر عام است یا خیر؟: 590س

  .رقى نیست بین سید و عامهوالعالم، ف: ج

  

اى براى جلوگیرى از   زمینه. آیا مطرح نمودن استخاره از طرف دین مبین اسالم: 591س
  شود، چرا؟  فکر و عقل در بین مردم عوام نمى

هوالعالم، خیر، چون در صورتى استخاره صحیح است که بعد از : ج
تفکر و مشورت باشد، اگر باز متحیر ماند استخاره بنماید، و قبل از 

  .آن استخاره مورد ندارد



١٩٦ استفتائات 

  

کند تا مورد  کند، چه کارى مىاى که نموده عمل ن  انسان براى اینکه به اسخاره: 592س
  غضب خداوند واقع نشود؟

  . هوالعالم، عمل نکردن به استخاره موجب غضب الهى نیست: ج

  

دیگران براى اینکه استخاره نمودن زنان ـ اعم از اینکه استخاره بگیرند و یا : 593س
  آنهااسخاره کنند ـ چه صورتى دارد؟

  .هوالعالم، فرقى بین زن و مرد نیست: ج

  

استخاره براى ازداج چه مقدار حجت شرعى دارد و انسان باید با چه نیتى براى : 594س
  ازدواج استخاره بنماید؟

هوالعالم، حجت شرعیه ندارد، استخاره مانند مشورت با یک بزرگ : ج
  .متفکرى است

  

گویند   مى. اگر استخاره خوب بیاید و بعد انسان در موردش سختى و ضرر ببیند: 595س
الح شما در همان بوده پس در این صورت استخاره چه معنى دارد چون در خیر و ص

  باشد؟  شود خیر و صالح او مى  حالت عادى نیز هر امرى بارى انسان مؤمن واقع مى

استخاره این است که اگر عناى خوبى هوالعالم، در این صورت م: ج
  .شد کردى ضرر بیشترى متوجه مى این کار را نمى

  

 مرتبا براى همه کارهاى خود ـ اعم از کوچک و بزرگ ـ استخاره کسانى که:  596س
  کنند چه حکمى دارد؟ مى

هوالعالم، صحیح نیست مگر آنکه مریض باشند و راهى براى : ج
  .فهمیدن صالح وف ساد نداشته باشند مگر استخاره



١٩٧ استفتائات 

  

مطالب قران بسار عمیق است و به سادگى فهمیده «گویند  کسانى که مى: 597س
شود خوبى یا بدى حجتى را از قرآن به   پس با این توضیح بفرمایید چگونه مى» شود نمى

  طریق استخاره متوجه شد؟

اما باطن قرآن را کى جز ائمه . هوالعالم، قرآن ظاهرى دارد و باطنى: ج
فهمند و لذا در کتب  را همه مىن فهمند و اما ظاهر قرآ نمى) ع(

  .کنند ه احکام استدالل مىاستداللى همه به ظاهر قرآن براى استفاد

  

کسى که خیلى دقیق به معانى قرآن واقف نیست اگر براى مردم استخاره نماید : 598س
  چه حکمى دارد؟

تواند خوب و بد را تشخیص دهد، نباید  هوالعالم، چنانچه نمى: ج
  .استخاره کند

  

ل بفرمایید حا» باید قرآن کامل باشد«گویند   در مورد استخاره با قران بعضى مى: 599س
  آیا استخاره با قرآن ناقص هم صحیح است یا خیر، چرا؟

شود استخاره نمود چون مقصد  هوالعالم، با قران ناقص هم مى: ج
  .فهمیدن صالح و فساد دنیوى است

  

بفرمایید که نظر کلى حضرتهالى، راجع به استخاره چیست؟ و براى اطالع بیشتر : 600س
  ؟به چه منابعى باید رجوع نماییم

) قد سره(هوالعالم، بعضى از اقسام استخاره روایت دارد و شهید : ج
که مواردى که استخاره کرده است با تجربه قطعى : کند نقل مى

و کتابى در استخاره هست ولى . فرماید استخاره صحیح است مى
  .عربى است



١٩٨ استفتائات 

  

  

  مسائل اعتقادى

  

  اصول دین

  

  

باشد و کسانى که   دین سه تا مىاصول«کنند که  بعضى در کتابشان القا مى: 601س
ى که این عقیده داشته لطفا بفرمایید کس» کنند گویند اصول دین پنج تا است اشتباه مى مى

عدل، نبوت امامت، قیامت ـ خطا کرده است و گناهکار که اصول دین پنج تا است ـ توحید، 
  است؟

هوالعالم، معناى دین اخص از اسالم است، دین عبارت است از : ج
وانینى که خداوند تعالى جعل کرده و قرار داده است از اصول عقائد ق

  .و فروع، و واضح است که اصول دین پنج است

  

  

  اسالم و ایمان

  

  

ال اله اال اهللا، محمد «نمایند   اینکه شیعیان در کلمه طیبه این طور عبارت را ادا مى: 602س
بعضى در کتابشان القا » فصلرسول اهللا، على ولى اهللا، وصى رسول اهللا و خلیفته بال

در کلمه طیبه ذکر کردن از بدعات است ولو مضمون این » خلیفته بالفصل«کنند که  مى
ال «نویسد کلمه اسالم  و مى. جود نیستجمله را ادا نمایند چون به این لفظ در حدیث مو



١٩٩ استفتائات 

د رسول اهللا، على باشد و کلمه ایمان و ال اله اال اهللا، محم مى» اهللا، محمد رسول اهللاله اال 
باشد اضافه بر این جایز نیست حال بفرمایید آیا شیعیان   ولى اهللا و خلیفۀ رسول اهللا مى

  اند؟  مرتکب گناه شده

هوالعالم، آنچه دستور شرع است کلى است و در خصوصیات : ج
فاظ از مضمون ان الفاظ موکول به نظر افراد است مشروط به انکه ال

خلیفته بالفصل، مضمون همان عبارت نباشد و لفظ و کلى زیاد 
بنابراین هیچ اشکالى ندارد گفتن . در روز غدیر است) ص(رسول خدا 

  .آن

  

  

  نبوت وامامت

  

  

  :اند که  بعضى افراد در کتابهایشان نوشته: 603س

دهند  دنیوى قرار مىاطهار را وسیله براى امور دینوى و برآوردن حاجات شیعیان ائمه «
اند نه اینکه مسائل دنیوى مردم را حل نمایند چون   هدایت بشر آمدهبا اینکه ایشان براى

ها وقتى به مزارات  مسایل دنیوى تابع وسائل طبیعى است و از همین باب است که بعضى
کنند که این   حاجات دنیوى طلب مى) ع(شوند از قبور ائمه اطهار   ها مشرف مى  و حرم

باشند و   اى امور معنوى واسطه مىباشد، آنهافقط بر کار درست نیست و بدعت مى
  »نى نداردارتباطى به امور تکوی

در حال حیات و بعد از حیات، تنها وسائل و برکات الهى ) ع(لطفا بفرمایید آیا ائمه اطهار 
شود از آنهاکمک  باشند و یا اینکه در امور دنیوى و تکوینى هم مى در امور معنوى مى

  خواست و آنها را وسیله قرار داد؟



٢٠٠ استفتائات 

هوالعالم، امام قطع نظر از دارا بودن والیت تکوینى که عبارت : ج
دما، و اینکه عالم طبیعت است از تصرف در عالم کردن ایجاد اواع

بزرگواران است ـ البته نه به نحو استقالل بلکه در طول منقاء آن 
فرماید در طلب حاجات  قدرت خداوند تعالى و اختیار او ـ، خداوند مى

ـ یعنى واسطه قرار دهید نزد پروردگار در »  الوسیلهوابتغوا الیه«
باشند و خداوند به  مى) ع(طلب حاجات ـ و آن واسطه هم اهل بیت 
و لذا در وقت کم آبى . نماید واسطه آنها حاجات شما را برآورده مى

فرمایند در دعا خدا به حق امام زمان قسم بدهید و به واسطه ان  مى
  .گردد بر شما نازل مىبزرگوار یاران رحمت الهى 

  

با اینکه » روحى و ارواح العالمین لک العذاء«گوییم   مى) ع(اینکه براى معصوم : 604س
  روح در اختیار ما نیست بفرمایید مراد آن چیست؟

هوالعالم، در این موارد این جمالت معناى کنایى دارند یعنى من آن : ج
از بین رفتن شما یا دهم که اگر دوران امر بین  قدر به شما اهمیت مى

  .دارم همه باشد، من از بین رفتن همه را مقدم مى

  

و آیه مبارکه » )4(... یا ایها الرسلو بلغ ما انزل الیک من ربک«با توه به ایه مبارکه : 605س
، و با توجه به خطبه بنى )ع(در امر والیت على بن ابیطالب » )5(... الیوم المکت لکم دینکم«

بفرمایید آن کسانى که قبول ندارند و .  خم، پیرامون والیت آن حضرتدر غدیر) ص(اکرم 
کنند به چیز دیگرى غر از امامت و والیت، آیا کافرند یا  یا این آیات و روایات را تأدیل مى

  خیر؟

  .هوالعالم، خیر کافر نیستند: ج

                                                           
  67:  مائده-4

  3:  مائده-5



٢٠١ استفتائات 

  

  

  شیعه و تشیع

  

  

) ع( قاتل امام رضا مالک در تشیع و شیعه بودن چیست؟ و آیا مأمنون الرشید: 606س
  شیعه بود یا نه؟

و چنانچه . هوالعالم، میزان اعتراف به امامت اثناعشر داشتن است: ج
مأمون هم اینگونه بوده است او هم شیعه فاسق بدتر از هر کافرى 

  .است

  

  

  تولى و تبرى

  

  

در مورد جواز لعن سه غاصب ازل و ابد در مجالى که دوستان و محبین اهل بیت : 607س
گویند که در این زمان باید تقیه کرد و اگر ما آنهارا لعن کنیم   باشند چون بعضى مى مى

کند  گویند االن مصلحت اتحاد دنیاى اسالم، اقتضا مى کنند و بعضى مى  آنهاتالفى مى
  دست از لعن آنها برداشته شود، نظر حضرتعالى در این مورد چیست؟

لنى باشد در حضور هوالعالم، در مورد لعن غاصبین چنانچه ع: ج
مخالفین و موجب اختالف شود نباید انجام شود به موجب آیه کریمه 

و اما در » ...ال تسبوا الذین یدعون من دون اهللا نیست اهللا عدوا«
  .مجالسى که مخالفین نیستند بسیار ذکر خوبى است



٢٠٢ استفتائات 

  

  

  غلو

  

  

کنند و    مىغلو) ع(لفا بفرمایید کسانى که در مقام اهل بیت عصمت و طهارت : 608س
خدا على و على خدا ـ ال اله اال الزهراء ـ بسم اهللا الرحمن الرحیم یعنى امیر «جمالتى امثال 

گویند آیا شرت رد چنین مجالى جایز   مى» المؤمنین ـ مالک یوم الدین یعنى زینب کبرى
  است؟ براى ما تعیین تکلیف فرمایید؟

متعددى از خود  هوالعالم، این جمالت موجب کفر است و روایات :ج
حضرت امیر المومنین ـ علیه االف التحیه و الئناء ـ وارد شده کسانى 

گفتند ان حضرت  که نظیر این جمالت بلکه کمتر از این معانى مى
  .تبرى از آنها نموده و از زمره مسلمین خارج دانستند

به هر حال این جمالت به آن گونه که از آنهاظاهر است موجب کفر 
  .از این گونه افراد بیزارند) ع(و ائمه طاهرین ) ص(خدا است و رسول 

  

و دور از واقعیت، و بعضا غلو امیز از جمله ) ع(اشعار سبک و دون شأن اهل بیت : 609س
پرستم ، بسم اهللا الحسین، ال اله اال فاطمه، از نظر شرعى   عباراتى چون، حسین را مى

  چگونه است؟

پذیرد خود امام   مسلمانى نمىهوالعالم، کلمات کفرآمیز را هیچ: ج
  .به حدى در این جهت حساس بودن که قابل بیان نیست) ع(حسین 

  

  



٢٠٣ استفتائات 

  رجعت

  

  

  نظر شریف شما در رجعت چیست؟ آیا آن را قبول دارید؟: 610س

هوالعالم، اصل رجعت ثابت و مسلم است و هیچ جاى تردید : ج
رسد  نیست و روایات متواترى که تعداد آنها به دویست روایت مى

لکن جزئیات و خصوصیات رجعت بر ما معلوم . بر آن داللت دارد
  .نیست

  

  

  فشار قبر

  

  

شود یا بر همین جسم؟ اگر بر همین  آیا فشار قبر بر روح در قالب مثالى مى: 611س
بدن به طور سالم هست و  همان جسم بشود چرا بعد از دو روز اگر قبر را بشکافند

  استحقاق فشار قبر داشته ؟تغییرى نکرده یا اینکه میت هم 

هوالعالم، کیفیت فشار قبر بر ما روشن نیست و خدا کند تا آخر هم : ج
  .نفهمین و مبتال نشویم به آن

  

  

  حادث یا قدیم بودن عالم

  

  



٢٠٤ استفتائات 

در نظر متکلمین عالم حادث است به این معنا که اگر به گذشته برگردیم به : 612س
بلکه . اش قدیم است  خودش قدیم است و نه مادهرسیم که عالم پدید امده، نه  اى مى لحظه

  .خداوند ان را از نیستى به هستى آورده است

در نظر فالسفه عالم قدیم است یعنى ماده اولى آن ازلى است و هر چه به گذشته برگردیم 
  .رسیم  به مبدا و آغاز آن نمى

م بودن عالم؟ آیا دقیا از ضروریات دین است یا حال بفرمایید آیا حدوث عالم به همین معن
  شود با برهان عقلى قائل به قدیم بودن عالم شویم؟ مى

هوالعالم، مسئله حدوث عالم و خالفیت خدا از واضحات است چون : ج
  .وجود بالموجد و ترجح محال است و از ضروریات همه ادیان است

و قدم به معناى مبدأ حدوث پیدا نکردن اشکال ندارد ولى قدم به 
  .تعالى معتقدیم التزام به آن شرک استد جع به خداونمعناى آنچه را

  

  

  مسائل متفرقه اعتقادى

  

  

آیا خداوند متعال از ازل علم به اشیاء و حوادث قبل از ایجاد داشته یا نه؟ با اینکه : 613س
هل یعلم اهللا قدیما و ازال ) ع(سئل الصادق «شیخ صدوق در اعتقادات روایت کرده 

  »....المعلومم و یعلأنى : باالشیاء؟ قال

  .هوالعالم، علم دو نوع اطالق دارد و بر دو اصطالح است: ج

علم بعد . به این معنا. ـ علم به معناى خود اضافه بین عالم و معلوم1
شود و  از تحقق و وجود دو طرف آن ـ عالم و معلوم ـ حاصل مى

اضافه عالم به معلوم اضافه حقیقى است این علم چنین براى خداوند 
  .د نیستل از ایجاقب



٢٠٥ استفتائات 

ـ علم به معناى مبدا اضافه عالم و معلوم، این علم براى خداوند قبل 2
علم به معناى اول از صفات ذاتیه خداوند نیست ولى . از ایجاد است

قهرا با این بیان تنافى بین . علم به معناى دوم همین ذات خداوند است
  .شود مرتفع مى. علم خداوند قبل از ایجاد و معناى روایت

  

فروع دین هستند ندارند مکلف به ) ص(رسولش آیا کفار با اینکه ایمان به خدا و : 614س
  یا خیر؟

باشند ولیو بدون اسالم و ایمان  هوالعالم، بلى مکلف به فورع مى: ج
اعمالشان صحیح نیست، ولى چون قدرت بر اسلم آوردن دارند مکلف 

  .باشند به فروع مى

  

ذات خدا بلند مرتبه بذاته، به صورتهاى این معلومات : گویند مىاعتقاد افرادى که : 615س
شود، پس ظاهر شدن ولى به صورتهاى این معلومات و حقایق  و حقایق آنها متجلى مى

  .آنها، بنابر اقتضاى ذات و قابلیت مظاهر براى ظهور واجب است

 اصل تلک الحقایق و ان الذات االلهیه هى التى تظهر بصور العالم و ان: گویند  یا اینکه مى
  .صورها تلک الذات

فما عبد غیر اهللا فى کل معبود اذا ال غیر فى الوجود، فکل ماتدرکه فهو : یا قائلند به اینکه
وجود حقیقى و هذا معنى الخیال، و در توهم، ماله وجود الحق فى اعیان الممکنات فالعالم م

  :اند اشعار خود چنین سروده

  ر همه عالمدرخشد د  یکى شمس حقیقت مى

  هاى امکانى بود مانند روزن ها تعیین

  به جز یکتا جمال حسن مطلق نیست در هستى

  را چشم حق بین است و حق گویند روشنها) حَسَن (

  



٢٠٦ استفتائات 

   خویش سارى است وجود اندر کمال

  ها امور اعتبارى است تعین

  امور اعتبارى نیست موجود

  عدد بسیار و یک چیز است موجود

  

  حق نتوان یافت گویند که کند ذات 

  ایم که کنه ذاتش مائیم  ما یافته

تعینات کونیه عبارت از تجلى وجود مطلق است بر خود در کسوت عالم : و قائلند که
  .جبروتا و ملکوتا و ملکا. اعیاناو اجساما، غیبا و شهودا

آنچه در دار وجود است وجوب است و بحث در : در نهایت چون به دقت بنگرى معتقدند
  .اى سرگرمى استامکان بر

  خالصه اعتقاد به این وحدت وجود از نظر اسالم چگونه است؟

 در هوالعالم، قائل به وحدت وجود به این معنا که ذکرشده است: ج
من معتقد به آن نیستم و از این «بگوید سؤال، کافر است مگر آن که 

  .خداوند همه را هدایت کند» الفاظ معناى ظاهر آن را اراده ندارم

  

  

  ائل تاریخىمس

  

  )س(تاریخ حضرت زهراء 

  

  

  :اند هاى خود نوشته  بعضى در کتاب: 616س



٢٠٧ استفتائات 

بر منبرها خوانده ) س(ها که براى جناب سیده زهراء مرضیه  تظلم. ها  بعضى از مصیبت«
کسر ضلع، شهادت محسن و شبانه روز گریه و اه و فغان . شود، از قبیل احراق باب مى

دها براى مصالح سیاسى و براى ایجاد نقالب بر علیه رسد و بع کردن، بعید به نظر مى
گفتن این . بنى امید و بنى عباس توسط شیعیان افراطى ایجاد شده است که در این زمان

  »باشد مطالب موجب تفرقه بین مسلمین و باعث ضعف قدرت مسلمین مى

هراء مرضیه هاى یکه براى سیده ز لطفا در این رابطه بیان فرمایید که به طور کلى، تظلم
  شود صحت دارد یا فقط شهرت است؟ خوانده مى) س(

. اند از مسلمات است هوالعالم، بسیارى از این مطالبى که نقل کرده: ج
که شقاوت . ول آنهاو راستى مایه شگفتى است وبسیار سخت است قب

افرادى به حد مرحله غیر تصورى برسد که چنین اعمالى از آنها 
اند  ه هر چه در عظمت او بگویید کم فتهنسبت به چنین شخصیتى ک

  .سر بزند

آیا ان اعمال موجب تفرقه نشده است ولى گفتن آنها موجب تفرقه 
  .است آن هم در بین دوستان گفتن، خداوند به همه قدرى انصاف بدهد

  

  

  )ع(تمثال و تصویر معصومین 

  

  

ها   مدتهاى مذهبى اعم از حضرات معصمین و غیر آنها  نقاشى از شخصیت: 617س
گردد، نظر  است که رواج دارد و در هیئات مذهبى و سایر اماکن عمومى نصب مى

  مبارکتان درباره این قبیل تصاویر چیست؟

هوالعالم، به نظر من کار درستى نیست و کذب عملى است و گاهى : ج
  .هم اهانت است



٢٠٨ استفتائات 

  

  

  )ع(زیارت عصمین 

  

  

و ) ص(ستحباب زیارت پیامب راکرم با توجه به اینکه روایات داللت دارند بر ا: 618س
، بفرمایید آیا استحباب »مسجد المرئۀ بیتها«و امام زادگان، و با توجه به روایت ) ع(امامان 

  راى زن هم هست یا خیر؟زیارت معصومین و امام زادگان ب

هوالعالم، بلى هست، ولى نماز در خانه ثوابش بیشتر است از : ج
  .نماز در مسجد

  

رویم با اینکه قبر آنهادر سردابه است و در  مى) ع( زیارت معصومین ما که به: 619س
  شود؟ مکان باالتر هستیم آیا بى احترامى به انان نمى

است یقینا اهانت در زیر زمین ) ع(، قبر همه معصومین هوالعالم: ج
  .نیست

  

یا به با اخذ ویزا و ) ع(رفتن به زیار عتبات عالیات از جمله حضرت سید الشهداء : 620س
  صورت قاچاق، چه حکمى دارد؟

هوالعالم، در صورت خوف بر نفس  جایز نیست و در غیر آن : ج
  .دانم مىاما بر زن مطلقا من جایز ن. مورد جایز است و حَسَن

  

  رفتن به زیارت عتبات عالیات در صورت ناامنى عراق چه حکمى دارد؟: 621س

موس، بسیار کار هوالعالم، در غیر مورد خوف بر نفس و هتک نا: ج
  .خوبى است



٢٠٩ استفتائات 

  

لو على و) ع(زر الحسین «روایت مختلف است مثل ) ع(پیرامون زیارت اما محسین : 622س
بفرمایید عمل به این روایات در صورت خطر و غیره لطفا » ، و یجب عملیک زیادته»خوف

  باشد؟ به چه وجهى مى... بر نفس یا مال، یا کتک خوردن، یا به زندان افتادن و یا

هوالعالم، در صورت خطر بر نفس جایز نیست اما بقیه امور مانع : ج
  .از زیارت و مطلوبیت آن نیست

  

یا عرضى خطر جانى یا مالى ) ع(رفتن به زیارت امام حسین در صورتى که : 623س
  داشته باشد آیا جایز است به زیارت بروند؟

هوالعالم، در صورت خطر عرضى جایز نیست و در صورت خطر : ج
و در صورت خطر . الى یا جانى غیر از هالکت نفس جایز استم

  .هالکت نفس جایز نیست

  

براى بانوان  گرفتن گذرنامه باید در زمان ما رسم دولت بر این است که براى: 624س
عکس رنگى و برقى تحویل شود و مأمور گذرنامه عکس را با صاحب عکس رؤیت و 

. و با آرایش مظفه ریبه و اناره شهوت استتطبیق کند و چه بسا در عکس زنهاى جوان 
هاى مستحبى عتبات عالیات و یا براى عمره   حال بفرمایید آیا گرفتن گذرنامه براى زیارت

  مستحبى چه حکمى دارد؟

ول با عکس . هاى مستحبى هوالعالم، گرفتن گذرنامه براى زیارت: ج
هایت در ن. گرفته شود و تطبیق کنند با خود آن شخص، اشکال ندارد

و در صورت امکان . ها را متنبه نمود که ارایش نکنند باید خانم
  .مأمور تطبق هم زن باشد

  

  



٢١٠ استفتائات 

  عزادارى

  

  

عزادارى حضرت لس اگر بعضى از واجبات از مکلف به واسطه شرکت در مجا: 625س
آیا بهتر است بعد از این در این . فوت شود مثال نمازش قضا شود) ع(سید الشهداء 

  شود؟  مى) ع(ند و یا اینکه این عمدم شرکت باعث دورى از اهل بیت مجالس شرکت نک

در جالس . هوالعالم، هیچ گونه تزاحمى بین این دو عمل نیست: ج
  .عزادارى شرکت کند و نماز هم بخواند

  

ها بهتر است یا در خانه  ، در مساجد و حسینیه)ع(عزادارى  حضرت سید الشهداء :626س
  ها ؟  و خیابان

  .م،در همه امکند خوب استهوالعال: ج

  

بعد از عاشوراى حسینى به » شاه حسین گویان«هاى عزادارى  اجراى دسته: 627س
  خصوص شام غریبان چه حکمى دارد؟

  .هوالعالم، بسیار کار خوبى است: ج

  

هاى   استفاده کردن از آالت موسیقى همانند طبل، صنج و شیپور در دسته: 628س
  حکمى دارد؟چه ) ع(عزادارى سید الشهداء 

هوالعالم، هر عملى که فى نفسه حرام است مانند موسیقى و غناء : ج
  .نباید در عزادارى حضرت سید الشهداء داخل شود

  

  چگونه است؟) ع(طبل و شیپور و صنج زدن در عزادارى سید الشهدا :629س

  .هوالعالم، طبل و شیپور جایز است، صنج خالف احتیاط است: ج



٢١١ استفتائات 

  

و شهداى کربال را نگه ) ع(توانند شأن امام حسین   نى چگونه مىهاى حسی هیئت: 630س
  بدارند؟

ها  هوالعالم، مرثیه بخوانند، سینه بزنند، زنجیر بزنند در خیابان: ج
  ...برگردند و

  

شرکت نمایند لطفا راهنمایى ) ع(توانند در عزادارى سید الشهداء  زنان چگونه مى: 631س
  فرمایید؟

جامع روضه خوانى بروند و جاى آنهااز مردها ها به  هوالعالم، زن: ج
  .حبا باشد و به بدن لخت مردان سینه زن نگاه نکنند

  

تواند از این   گردد آیا هیئت مى هاى نذرى که براى هیئت حسینى جمع مى پول: 632س
  ها به کسانى که احتیاج دارند قرض الحسنه بدهد؟ و اال در چه مصرفى خرج شوند؟  پول

  .ها بسته به قصد نذر کننده است صرف این پولهوالعالم، م: ج

  

بلند گویى در . کشد بعضى از هیئات حسینى که مراسمشان تا نیمه شب طول مى: 633س
شود و بسیارى از مردم ـ که  بیرون هیئت دارند که صداى ان قاصدها متر پخش مى

  یست؟نظر حضرتعالى در این خصوص چ. بیمار و پیر و کودک هستند ـ ناراحت مىوند

هوالعالم، البته این کار خوب نیست ولى نباید سبب شود که : ج
عزادارى تعطیل شود بلکه باید عزادارى باشد و رعایت حال مجتمع 

  .هم بشود

  

و با توجه به ) ع(و دیگر امامان ) ع(ضمن اهمیت اقامه عزا براى امام حسین : 634س
شده ) ع( خالف شأن ائمه هدى اینکهاین عبادت بزرگ در مواردى الوده به امور سبک و



٢١٢ استفتائات 

. است بفرماییدک آیا تشخیص عزادارى مقبول از اعمال نامشروع به نام اقامه عزا
توانند در این مورد   منحصرا با فقیه جامع شرایط است و یا خیر بلکه عموم مردم مى

  دهند؟تشخیص ب

هوالعالم، بعضى از امور تشخیص ان با فقیه است مانند جواز قمه : ج
  .و مرد به صورت زن در آمدن و غیره.  طبل و شیپور نواختنزدن و

  

هاى آهنى بزرگ، حتى بعضى به عرض خیابان، و نصب  برداشتن عالمت:635س
ضمن نوشتن نام . هاى انواع حیوانات بر روى آن  هاى گران قیمت و مجسمه پارچه

 در مساجد طلبیدن از آن و نصب و حمل آنو آیات قرآن، و حاجت ) ع(ئمه هدى مبارک ا
  و معابر عمومى، آیا شرعا جایز است یا خیر؟

  .هوالعالم،بعضى از آنها جایز، و بعضى جایز نیست: ج

  

هاىچند میلیونى به شکل  خرید عالمت. آیا صرف هزینه براى برگزارى تعزیه: 636س
  آیا شرعا جایز است یا خیر؟... چنگ و صلیب، و یا خرید آالت موسیقى از مله طبل و

لعالم، خرید عالمت به شکل صلیب و آالت موسیقى جایز هوا: ج
  . نیست

  

و نواختن اهنگ هایى ... شیپور، نى، ارگ و. استفاه از آالت موسیقى از جمله طبل: 637س
  هاى عزادارى، آیا شرعا جایز است یا خیر؟ انگیز در دسته بعضا طرب

  . هوالعالم،این گونه امور خالف است وباید جلوگیرى نمود: ج

  

خواندن اشعار سبک ودون شان ومنزلت اهل بیت ـ عیلهم السالم ـ وبه دوراز :638س
بسم اهللا ((،))پرستم  حسین را مى((واقعیت وبعضا غلوآمیز از حمله عباراتى چون 

  ، آیا شرعا جایز است؟   ))الاله االفاطمه((، ))الحسین



٢١٣ استفتائات 

  پذیرد خود هوالعالم،کلمات کفرآمیز را هیچ مسلمانى نمى: ج

م حسین ـ علیه صلوات اللهـ به حدى دراین جهت احساس بودند اما
  .که قابل بیان نیست 

  

اعمالى چون تیغ زدن، زنجیز زدن، قفل بستن به بدن، قالده بستن، آویزان نمودن :639س
سنگ از بدن، عریان شدن درمجالس عزا وغیره که چه بسا توهین به مقدسات وسبک 

  السالم است آیا جایزاست یاخیر؟  لس عزاى اهل بیت ـ علیهمشمردن مج

هوالعالم،اغلب آنچه اشاره کردید بسیار کار صحیحى است، من از : ج
کنم دربعضى ازآن مجالس شرکت کنید  شخص جنابعالى تقاضا مى

ها را در آتش  شوید یانه؟ یا رفتن هندى ببنید خودتان منقلب مى
 البته بعضى .وسالم بیرون آمدن در موقع عزادارى را مالحظه نمایید

  .   هست که باید جلوگیرى نمود خالف هم کارها 

  

درمورد عزادارى امام حسین ـ علیه السالم ـ وبرهنه کردن سینه، سینه زدن، :640س
  فرمایید؟    برسر زدن، چه مى

هوالعالم،در مورد عزادارى امام حسین ـ علیه السالم ـ به نحو : ج
 اینها از شعائر مذهبى سینه زدن، زنجیز زدن، بر سر وصورت، همه

است وبسیار کار خوبى است بقاء دین به بقاء این شعائر بستگى 
دارد، ولذا درهمه زمان مانند زمان رضاخان پهلوى که خیال کردند 
بادین مبارزه کنند اول بامراسم عزادارى امام حسین ـ علیه السالم ـ 

  .مبارزه نمودند 

  

زادارى، توسط بعضى، چنانچه بعضى گل مالى کردن عزاداران در حال ع: 641س
  دلیل دیگر، جایز است یانه  س یا به ازعزاداران ناراضى باشند به دلیل گلى شدن لبا



٢١٤ استفتائات 

  . هوالعالم،اگر راضى نباشند جایز نیست: ج 

  

  کنند که؟  بعبضى هادرکتاب خود القاء مى:642س

کنند ودر  ىنصب م در شیعیان رواج یافته است اکه پشت بام خانه یک علم وپرجم((
گذاشته اند واز آن خیلى )) علم عباس((هاى عزاء را همراه دارند ونام این علم را   جلوس

کنند بااینکه علم عباس هیچ احترام ندارد، علم اگر مقدس بود بایدنامش علم   احترام مى
  ...))شد اسالم یاعلم رسول اهللا گذاشته مى

ث کرده ودرنهایت علم عباس را از این شخص درکتابش براى عنوان علم خیلى بح:خالصه
  .ها شمرده است بدعت

  شود یا خیر؟      آیاعلم عباس از شعایر حسینى محسوب مى: لطفا بفرمایید

هوالعالم،عزادارى بر امام حسینـ علیه السالم به تمام معناى کلمه : ج
از مستحبات اکیده است وازشعایر مذهبى است وپرچم سیاه که به 

زمان ومکان آماده است براى عزادارى، نه اینکه عنوان اعالم آنکه 
  .بدعت نیست بلکه از شعایر مذهبى است

  

آیاآنچه ازاموال که درعزاى ائمه طاهرین، خاصه اباعبداهللا الحسین ـ علیهم السالم :643س
  شود باید خمس باشد یعنى خمس آن پرداخت شده باشد ؟   ـ مصرف مى

یهم السالم ـ بایدمال حالل هوالعالم،درعزاى ائمه طاهرینـ عل: ج
  .  صرف شود، مالکى که تخمیس نشده است صرف آن خالف است

  

آیا ضرورت دارد : باتوجه بااینکه پوشیدن لباس سیاه مکروه است بفرمایید:644س
  درعزاى ائمه بپوشیم؟ 



٢١٥ استفتائات 

السالم ـ بدون شک سیاه پوشیدن درعزاى ائمه ـ علیهم هوالعالم، : ج
 است، من خودم مقیدم به پوشیدن مکروه نیست بلکه مستحسن

  . سیاه

ودر غیر عزاداراى هم کراهت پوشیدن سیاه معلوم نیست بلکه در 
زمان خاصى ـ زمان خالفت بنى عباس ـ چون شعار آنان پوشیدن 

  . سیاه بود نهر شده است، فعال هیچ اشکال ندارد

  

  

  شبیه خوانى 

  

  

 شبیه خوانى به اعتبار از در بسیارى ازمناطق، به خصوص روستاها، مراسم:645س
گذارد، بفرمایید،  شود که گاهى اثر مثبت هم درمردم مى  سنتهاى قدمى است برگزار مى

  این مراسم چگونه است؟ 

هوالعالم،خوب است چون آنچه مصداق عزادارى حضرات اهل بیت : ج
  . ـ علیهم السالم ـ است توصیه شده است واز شعایر مذهبى است

  

وشبیه خوانى به خصوص ساختن شبیه ،نعش، حجله حضرت اجراى تعزیه :646س
که با صرف هزینه گزاق صورت )...ع(، خیمه امام )ع(گهواره حبضرت على اصغر ) ع(قاسم
  گیرد آیا شرعا جایز است یا خیر؟    مى

،حجله، گهواره، واین قبیل امور، در دنیا ) ع(هوالعالم،خیمه امام : ج
شود   از این کارها استفاده مىرسم است، در وقت مجلس عزا گرفتن

  .به نظرمن اشکال ندارد 

  



٢١٦ استفتائات 

طبل وشیپور وسنج زدن در تعزیه حضرت سید الشهدا ـ علیه السالم ـ چه حکمى :647س
  دارد؟  

  . هوالعالم، طبل وشیپور جایز است، صنج خالف احتیاط است : ج

  

  

  نصیحت به عزادار  

  

  

اعضاى هیئت هاى حسینى را )) ؤمنینفذکر فانالذکرى تنفع الم((لطفا از باب :648س
  نصیحتى که مفید دنیا وآخرت باشد رهنمون شوید؟ 

وید وبه هوالعالم،از در خانه امام حسین ـ علیهم السالم ـ کنار نر: ج
  .   ورعیات موازین شرع راهم بنمایید. ایرادلت مخالفین اعتنانکنید

  

ـ علیهم السالم ـ مبنى بر باتوجه به اهمیت عزادارى وسفارش اکید ائمه هدى :649س
عزادارى وگریه برمصائب اهل بیت ـ علیهم السالم ـ حضرتعالى چه توصیه اى بر 

  فرمایید ؟   عزاداران در نحوه عمل به این عبادت بزرگ مى

آنکه ازمحرمات هوالعالم،همه نوع عزادارى از شعایر است مگر : ج
 جمالت کفرآمیز، واز آن بدتر. کند داخل شود که اساس را لکه دار مى

وعدم رعایت مقامات عالیه ائمه هدى ـ علیهم السالم ـ واهانت به 
  .    مقدسات دین است

  

  

  ابن عباس ) ص(عباس عموى پیامبر 



٢١٧ استفتائات 

  

  

لطفا بفرمایید نظرتان درمورد شخصیت عباس عموى پیامبر ـ ص ـ وفرزندش :650س
  عبداهللا بن عباس چیست؟ 

ى است وروایات در ذم او سه هوالعالم،ابن عباس مرد بزرگوار: ج
تااست وهر سه آنها ـ همانگونه که شهید فرموده ـ ضعیف است 
واماعباس، من هرچه فکر کردم که این مرد درایام بعد از پیغمبر ـ ص 
ـ چراحمایت از صدیقه کبرى ننمود وحتى به عیادت اونرفت، فکرم به 

  .    دانمجایى نرسید من به او عقدیه ندارم واو را آدم خوبى نمی

  

  

  مفضل بن عمر ومعاویه ثانى  

  

  

لطفا بفرمایید نظرتان درمورد شخصیت مفضل بن عمر ومعاویه ثانى پسر یزید : 651س
  چیست؟ 

هوالعالم،مفضل بن عمر ثقه است ومعاویۀ بن یزید از مصادیق : ج
است واو دربنى امیه همانند مؤمن آل )) یخرج الحى عن المیت((

  .  استفرعون در قوم فرعون 

  

  

  مسائل دعاها 

  



٢١٨ استفتائات 

  

  دعاها کدام براى نوانیت قلب خوب است ؟ از :652س

  .هوالعالم،قران خواندن : ج

  

...)) اللهم العن اباسفیان ومعاویه ویزید بن معاویه((در زیارت عاشورا آمده است :653س
با اینکه ...)) وابدابه اوال، ثم العن الثانى والثالث والرابع((سپس در آخر زیارت وارد شده 

  ست؟  معاویه ـ لع ـ است چرانام او صریحا برده نشده ا))الرابع((مراد از 

واز جمله . هوالعالم، به واسطه رعایت مشابهت به آن سه نفر: ج
شود که مراد از  صریحا استفاده مى))اللهم العن یزید خامسا((بعدى 

  .   معاویه ـ لع ـ است)) الرابع((

  

  : اند شتهبعضى در کتاب خود نو:654س

شیعیان حدیث کساء را براى تبرک وتیمن در مجالس ومحافل به روایت حضرت جابر ((
خوانند این حدیث از مجعوالت است وبه نیت مروى خواندن نه  به ترتیب مخصوص مى

  ))    باشد  تنها موجب ثواب نیست بلکه گناه مى

ن ترتیب خواندن موجب حدیث کساء که درآخر مفاتیح الجنان است به ای: لطفا بفرمایید
  ثواب است یا خیر ؟ 

به خصوص آنچه در . هوالعالم، اصل حدیث کساء ازمسلمات است: ج
آخر مفاتیح است روایت معتبر به آن ترتیب من ندیدم، ولى به 

درمستحباب، روایت ضعیف هم کفایت ))من بلغ((مقتضاى اخبار 
من آن  ((کند وپیغمبر ـ صلى اله علیه وآله ـ فرموده است که مى

  ))  ثواب ها راکه نقل شده میدهم ولو روایت دروغ نقل شده باشد

  

  



٢١٩ استفتائات 

  نصیحت معنوى 

  

  

  خواهشمنداست نصیحتى که مفید دنیا و آخرت همه ماباشد رهنمون شوید ؟ :655س

  . هوالعالم،عمل به واجبات وترک محرمات موجب سعادت دنیا وآخرت است: ج 

  

ام را با نصیحتى که مفید دنیا وآخرت باشد   هشود اینجانب وخانواد  تقاضا مى:656س
  رهنمون شوید؟   

علیه ـ چنین الم، شخصى از رسول خدا ـ  صلوات اهللا هوالع: ج
  ))مقید به نماز اول وقت باشید: ((تقاضایى کرد حضرت فرمود

  

  

  کیفیت خوابیدن رو به قبله 

  

  

ه روبه قبله خوابیدن از مستحبات، روبه قبله خوابیدن است، لطفا بفرمایید نحو:657س
خوابیدن میت در قبر؟ آیا نص معتبرى حتضر یاهمانند چگونه است  ـ همانند خوابیدن م

  در این باب وجود دارد؟  

که : کند هوالعالم،حاجى نورى ـ ره ـ درکتابش چند روایت نقل مى: ج
  . مستحب است مؤمن، به شکل میت در قبر بخوابد

کند بر استحباب شکل محتضر من روایتى که داللت : ومى نویسد
  .  ندیدم


